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SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

Toliau esančioje lentelėje yra pateikti dokumente vartojamų santrumpų ir sąvokų paaiškinimai. 

Lentelė 0.1 Vartojamos santrumpos ir sąvokos 

Santrumpos ir 

sąvokos 
Paaiškinimas 

Civilinis kodeksas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu  

CPVA Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 

EY UAB „Ernst & Young Baltic“ 

EK Europos Komisija 

Elektroninių ryšių 

įstatymas 

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas 

ES Europos Sąjunga 

ES SP Europos Sąjungos struktūrinė parama 

ESRI 

Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovės „Environmental Systems Research 

Institute” (angl. sutrumpinimas ESRI), tiekiančios geografinės informacinės 

sistemos (GIS) programinės įrangos, tokios kaip ArcGIS ir kitos, bei 

interneto GIS ir geoduomenų bazės valdymo programas, pavadinimas 

EVGN Ekonominė vidinė grąžos norma 

FGDV (I) Investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė 

FGDV (K) Kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė 

FNIS Finansinis naudos ir išlaidų santykis  

FDN Finansinė diskonto norma 

FTTB Šviesolaidinė prieiga (angl. Fiber To The Building) – tai šviesolaidinės 

linijos, skirtos pastatų prijungimui prie šviesolaidinio tinklo 

FTTH Šviesolaidinė prieiga (angl. Fiber To The Home) – tai šviesolaidinės linijos, 

skirtos galutinių vartotojų prijungimui prie šviesolaidinio tinklo 

FVGN (I) Investicijų finansinė vidinė grąžos norma 

FVGN (K) Kapitalo finansinė vidinė grąžos norma 
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Santrumpos ir 

sąvokos 
Paaiškinimas 

GDV Grynoji dabartinė vertė 

GIS Geografinė informacinė sistema 

IP, Investicijų 

projektas 

Naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros plėtros projekto investicijų 

projektas 

IRT Informacinės ir ryšių technologijos 

IVPK Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos  

KTV Bendraašio kabelio ryšio linija 

LR Lietuvos Respublika 

Miškų įstatymas Lietuvos Respublikos miškų įstatymas 

Neformali 

konsultacinė darbo 

grupė 

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ iš pagrindinių elektroninių ryšių operatorių ir 

juos atstovaujančių asociacijų, sudaryta neformali darbo grupė, su kurios 

nariais buvo derinami visi su Projekto įgyvendinimu susiję veiksmai 

Nekilnojamojo turto 

registras 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registras 

NKPI, NKIP Naujos kartos prieigos internetas 

NMA Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 

Metodika Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos 

Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo 

metodika, patvirtinta viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo 

agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 

(2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 2016/8-101 redakcija) 

Optimalios 

alternatyvos 

pasirinkimo 

metodika 

Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės 

vertinimo metodika, patvirtinta 2014 m. spalio 13 d. 2014 – 2020 metų 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 

valdymo komiteto posėdžio protokolu Nr. 35 

PPK Projekto priežiūros komitetas 

PRIP Projektas „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“  

PRIP2 Projektas „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas)“ 

Projektas Naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros plėtros projektas 
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Santrumpos ir 

sąvokos 
Paaiškinimas 

Projekto 

organizacija 

Juridinis ar fizinis subjektas ar jų grupė, prisiimanti atsakomybę už projekto 

įgyvendinimą ir vykdanti pagrindines projekto veiklas (šiuo atveju Švietimo 

informacinių technologijų centras su partneriais) 

PVM Pridėtinės vertės mokestis 

RAIN Projektas „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis 

tinklas RAIN“ 

RAIN2 Projektas „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo 

RAIN plėtra“ 

RRT Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba 

RRT ataskaita RRT 2017 m. kovo 29 d. ataskaita apie elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 

teikėjų 2016 m. IV ketvirtį vykdytą elektroninių ryšių veiklą Nr. LD–873  

RRU Radijo blokas 

SNA Sąnaudų ir naudos analizė 

SDN Socialinė diskonto norma 

Skaičiuoklė Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos 

Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo 

skaičiuoklė (versija – v.1-2.8) 

Susisiekimo 

ministerija 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 

ŠKL Šviesolaidinė kabelinė linija 

Švietimo ir mokslo 

ministerija  

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija  

TA Teisės aktas 

Tiekėjas UAB „Ernst & Young Baltic“ ir UAB „Incomsystems“ 

U 4,445 cm aukščio ir 48,26 cm pločio vieta komutacinėje spintoje 

Veiksmų programa 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, 

patvirtinta 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo 

sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant 

investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos 

regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir 
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Santrumpos ir 

sąvokos 
Paaiškinimas 

specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama 

Lietuvai (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 6397)  

VGN Vidinė grąžos norma 

Viešojo 

administravimo 

įstatymas 

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 

Viešųjų įstaigų 

įstatymas 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas 

VšĮ „Plačiajuostis 

internetas“ 

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“  

Vyriausybė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

Žemės įstatymas Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 

Wi-Fi Wi-Fi yra bevielio ryšio technologija, leidžianti sparčiai perduoti duomenis 

radijo ryšiu 

WiMAX WiMAX (angl. Worldwide Interoperability for Microwave Access) yra 

bevielio ryšio technologija, leidžianti sparčiai perduoti duomenis radijo ryšiu 

xDSL Technologija, leidžianti sparčiai perduoti duomenis metalinėmis vytos poros 

linijomis 

4G (LTE) 4G (angl. fourth generation, liet. ketvirtosios kartos) arba LTE (angl. Long 

Term Evolution) yra mobiliojo ryšio technologija, sukurta 2009 m., 

pažangesnė už UMTS technologiją 
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PROJEKTO SANTRAUKA 

Projekto kontekstas 

Europos ekonomikos pažangos strategijoje „Europa 2020“ ir pavyzdinėje iniciatyvoje „Europos 

skaitmeninė darbotvarkė“ inter alia nustatyta, kad iki 2020 m. visi europiečiai turi turėti galimybę 

naudotis didesnės kaip 30 Mb/s spartos interneto ryšiu. 

Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. naujos kartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūra aprėpia tik 38,74 % 

LR teritorijos ploto, o 8,95 % visų namų ūkių neturi naujos kartos interneto prieigos galimybės1, VšĮ 

„Plačiajuostis internetas“ planuoja įgyvendinti naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros 

projektą. Projekto apimtyje naujos kartos interneto prieigos neturinčios LR teritorijos („baltosios 

dėmės“) bus padengtos judriąja ir fiksuotąja naujos kartos ryšių infrastruktūra.   

Teisinės aplinkos įvertinimas atliktas atsižvelgiant į esamos situacijos analizę bei sąsajas su 

Investicijų projekto objektu. Pagrindiniai aktualūs teisės aktai – elektroninių ryšių tinklų diegimo bei 

susijusias veiklas, taip pat žemės objektų įsigijimo, nuomos, ir panaudos tvarką reglamentuojantys 

teisės aktai.  

Esminė projektu sprendžiama problema: 2017 m. 8,95 % visų LR namų ūkių neturi naujos kartos 

interneto prieigos galimybės. Aprėpties problema yra ryškiausia kaimiškosiose vietovėse, kur netgi 

23,89 % namų ūkių neturi naujos kartos interneto prieigos galimybės2. 

Projektas sprendžia pagrindinių tikslinių grupių („baltųjų dėmių“ teritorijoje reziduojančių fizinių 

asmenų, juridinių asmenų, ūkininkų, viešojo sektoriaus subjektų, mažmeninių interneto prieigos 

paslaugų teikėjų) problemas ir tenkina jų poreikius, susijusius su sparčia ir kokybiška interneto 

prieiga, reikalinga viešųjų, finansinių, bei kitų, IRT priemonėmis teikiamų paslaugų gavimo, 

komerciniais, mokestinių prievolių vykdymo, viešųjų paslaugų teikimo ir viešojo administravimo 

funkcijų vykdymo, savišvietos, rekreacijos, komunikacijos ir kt. tikslais už patrauklią / protingą kainą. 

Projekto turinys 

Projekto tikslas – sudaryti prielaidas gyventojams prisijungti prie naujos kartos prieigos tinklo 

teritorijose, kurių šiuo metu nedengia naujos kartos prieigos infrastruktūra („baltosios dėmės“), ir 

kuriose minėtos infrastruktūros plėtra nenumatyta artimiausių trijų metų laikotarpyje.  

Projektui keliami šie uždaviniai: 

1. Pastatyti ryšių bokštus ir (arba) nutiesti ŠKL „baltųjų dėmių“ teritorijose; 

2. Įrengti ryšių infrastruktūros funkcionavimui reikalingą aktyvinę įrangą ir maitinimo šaltinius.  

Projektas turi sąsajų su 4 projektais, kuriuos jis papildo: 

• Projektu „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“; 

• Projektu „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“; 

• Projektu  „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“; 

                                                   

1 Pagal 2016 m. lapkričio 11 d. Naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projekto parengimo 
paslaugų sutartį Nr. Nr. 2016/11-1/ADV EY ir UAB „Incomsystems“ atlikto naujos kartos interneto prieigos 
tinklo, užtikrinančio ne mažesnę nei 30 Mb/s duomenų perdavimo spartą, aprėpties modeliavimą. 

2 Ten pat. 
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• Projektu „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas)“. 

Projekto veiklos bus orientuotos į naujos kartos prieigos fiksuotojo ir (arba) judriojo ryšio 

infrastruktūros kūrimą „baltųjų dėmių“ teritorijose, siekiant nedubliuoti egzistuojančios ir elektroninių 

ryšių operatorių per artimiausius 3 metus planuojamos sukurti infrastruktūros, ir racionaliai išspręsti 

egzistuojančias aprėpties problemas.  

Projekto organizaciją sudaro Projekto pareiškėjas – VšĮ „Plačiajuostis internetas“. 

Laukiama, kad įgyvendinus Projektą bus reikšmingai išplėsta naujos karto prieigos geografinė 

aprėptis. 

Tiesioginę projekto naudą gaus „baltųjų dėmių“ teritorijose esantys namų ūkiai, ūkinę veiklą 

vykdantys ir (ar) planuojantys vykdyti juridiniai asmenys, ūkininkai, viešąsias paslaugas teikiančios 

arba viešojo administravimo funkcijas vykdančios institucijos ir interneto prieigos paslaugų teikėjai. 

Netiesioginis Projekto poveikis: laukiama, kad ilguoju laikotarpiu Projektas turės teigiamą poveikį 

verslo inovatyvumui / konkurencingumui, darbo jėgos paklausai, namų ūkių pajamoms, socialiniam 

mobilumui ir įtraukčiai, savišvietos galimybėms „baltųjų dėmių“ teritorijose. Tai pat Projekto 

rezultatai padidins Lietuvos, kaip turizmo paskirties vietos, patrauklumą. 

Projekto galimybės ir alternatyvos 

Jei Projekto organizacija tęstų veiklą kaip įprasta, neįgyvendindama investicinių veiklų, „baltųjų 

dėmių“ teritorijose, apimančiose net 61,26 % LR teritorijos ploto nebūtų sukurta naujos kartos 

prieigos judriojo ir (arba) fiksuotojo ryšio infrastruktūra. Tai reikštų, kad 2020 m. net 92 377 vnt. arba 

7,01 % visų LR namų ūkių vis dar neturėtų naujos kartos prieigos galimybės. 

Įvertinus esamas naujos kartos prieigos aprėpties problemas, atsižvelgus į Projekto tikslą, bei jo 

apimtyje keliamus uždavinius, buvo nustatytos dvi projekto įgyvendinimo technologinės 

alternatyvos: 

• Naujų inžinerinių statinių statyba, taikant tik ŠKL technologiją (I alternatyva); 

• Naujų inžinerinių statinių statyba, taikant ŠKL ir belaidžio ryšio technologijų derinį (II 

alternatyva). 

Siekiant nustatyti optimalią Projekto įgyvendinimo technologinę alternatyvą, abi alternatyvos buvo 

palygintos investicijų apimties, infrastruktūros palaikymo sąnaudų, planuojamų veiklos pajamų, 

socialinės naudos, plėtros galimybių, efektyvumo, bei rizikų aspektais. 

Pagal kokybinius vertinimo rodiklius II alternatyva pripažinta pranašesne. Identiškais investicijų 

kaštais minėta alternatyva užtikrina didesnę naujos kartos prieigos aprėptį, ir, atitinkamai, geriau 

prisideda prie Projekto uždavinių ir tikslo įgyvendinimo. 

Finansinė analizė 

Projekto ataskaitinis laikotarpis – 20 metų, taikoma finansinė diskonto norma - 4 %. Bendra 

kiekvieno pagrindinio finansinio lėšų srauto diskontuota ir nediskontuota sumos pateikiamos toliau 

esančioje lentelėje.  
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Lentelė 0.1 Pagrindinių finansinių lėšų srautų diskontuota ir nediskontuota sumos 

Rodiklis 

I alternatyva  II alternatyva  

GDV, Eur Reali, Eur GDV, Eur Reali, Eur 

Investicijos 47.062.327 49.492.064 46.811.476 49.499.278 

Veiklos 

pajamos 
2.623.421 3.970.659 8.734.110 13.842.827 

Veiklos 

išlaidos 
3.126.114 4.743.247 4.853.254 7.382.544 

Prašomas 

finansavimas 
47.062.327 49.492.064 46.811.476 49.499.278 

Tik II alternatyvos atveju yra užtikrinamas Projekto gyvybingumas. 

Finansinės analizės rodikliai rodo, kad II alternatyva yra priimtinesnė nei I alternatyva. 

Ekonominė analizė 

Finansinių srautų konvertavimas į ekonominius buvo atliekamas naudojant Investicijų projektų, 

kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės 

biudžeto lėšų, rengimo skaičiuoklę (žr. priedą Nr. 1. Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti 

finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo 

skaičiuoklė). Analizuojant alternatyvas buvo pasirinktas šis naudos komponentas: 

• Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį (vienam namų ūkiui per metus). 

Ekonominėje analizėje buvo pasirinkta naudoti 5 % socialinę diskonto normą. Apskaičiuotos 

ekonominių ir finansinių rodiklių reikšmės pateikiamos toliau esančioje lentelėje. 

Lentelė 0.2 Socialinės–ekonominės analizės rodikliai 

Nr. 
Socialinės–ekonominės 

analizės rodiklis 

Projekto įgyvendinimo alternatyva 

I alternatyva II alternatyva 

1. FGDV (I) -51.826.207 Eur -44.090.826 Eur 

2. Finansinis gyvybingumas Ne Taip 

3. FGDV (K)3 -16.624.676 Eur -11.024.305 Eur 

4. EGDV4 20.209.671 Eur 92.491.925 Eur 

                                                   

3 Kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė 

4 Ekonominė grynoji dabartinė vertė 
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Nr. 
Socialinės–ekonominės 

analizės rodiklis 

Projekto įgyvendinimo alternatyva 

I alternatyva II alternatyva 

5. EVGN5 8,59 % 18 % 

6. ENIS6 1,410 2,941 

Atsižvelgiant į finansinės ir ekonominės analizės rodiklius, matoma, kad naudingiau įgyvendinti II 

alternatyvą nei I alternatyvą, todėl įgyvendinimui pasirinkta būtent alternatyva II – naujų inžinerinių 

statinių statyba taikant ŠKL ir belaidžio ryšio technologijų derinį. 

Jautrumas ir rizikos 

Elastingumo analizės metu nustatytas vienas kritinis kintamasis – socialinės ekonominės naudos 

komponentas „Pasiryžimas mokėti už interneto ryšį“ (lūžio taškas yra – 47.649.463 Eur, rizikos 

įverčio vertė –  36.745.107 Eur).  

Kritinių kintamųjų bendro kitimo scenarijų analizė patvirtino, kad Projekto II alternatyvos 

ekonominiai ir finansiniai rodikliai išlieka priimtini net kritiniam kintamajam ženkliai nukrypus nuo 

bazinių reikšmių. 

Atliekant rizikos priimtinumo analizę buvo nustatyta, jog didžiausia rizika, kad pageidaujama rodiklio 

reikšmė gali būti nepasiekta, yra susijusi su FGDV (I) reikšme, tačiau pabrėžtina, jog ekonominiai 

rodikliai yra aukšti ir net esant žemesnei FGDV (I) reikšmei nei pageidaujama, alternatyva II išlieka 

priimtina įgyvendinimui. 

Siekiant sumažinti galimas rizikas, numatytos rizikų valdymo priemonės. 

                                                   

5 Ekonominė vidinė grąžos norma 

6 Ekonominis naudos ir išlaidų santykis 
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Vykdymo planas 

Numatoma preliminari Projekto pradžia – 2018 m. sausio 15 d., tačiau dėl įtempto Projekto plano, 

pagrindinių viešųjų pirkimų procedūras yra planuojama pradėti 2017 m. gruodžio 1 d. Numatoma 

preliminari Projekto pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 d. Bendra Projekto trukmė – 36 mėnesiai.  

Pasirenkant projekto trukmę, buvo atsižvelgta į viešųjų pirkimų vykdymui reikalingą laikotarpį, 

numatomų vykdyti veiklų kompleksiškumą, taip pat į kitus veiksnius, turinčius įtakos veiklų trukmei. 

Taip pat įvertinta, kokios veiklos ir kokiu eiliškumu turi būti vykdomos, kokios veiklos gali būti 

vykdomos lygiagrečiai, nepažeidžiant tarpusavio sąsajų, tačiau efektyviai išnaudojant išteklius. 

Siekiant užtikrinti efektyvų Projekto veiklų valdymą ir kontrolę, bei įgyvendinti Projekto uždavinius, 

Projekto įgyvendinimo metu numatoma sudaryti šiuos organizacinės struktūros vienetus: 

► Projekto priežiūros komitetą; 

► Projekto administravimo komandą. 

Projekto priežiūros komitetas bus sudarytas LR susisiekimo ministro įsakymu. Projekto priežiūros 

komitetas atliks Projekto įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę.  

Projekto administravimo komanda bus sudaryta iš projekto vadovo, projekto finansininko, projekto 

koordinatoriaus ir kitų specialistų pagal poreikį. 

Projekto administravimo komanda atliks Projekto veiklų ir finansų valdymo, bei Projekto 

administravimo, Projekto techninių sprendimų valdymo funkcijas. 

Atsižvelgus į geografinį „baltųjų dėmių“ išsidėstymą, prioretizuojant aukštesnės namų ūkių 

koncentracijos „baltąsias dėmes“, fiksuotojo ir judriojo ryšio infrastruktūros plėtra (ryšių bokštų 

statyba; ŠKL tiesimas iki transmisijos problemų turinčių judriojo ryšio infrastruktūros objektų ir 

gyvenviečių) yra suplanuota 50 LR savivaldybių. 

Įgyvendinus Projektą, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ neperleis kitų asmenų nuosavybėn, neįkeis turto 

ar kitokiu būdu nesuvaržys teisių į turtą, kuriam įsigyti (sukurti) buvo suteiktos ES finansavimo lėšos. 

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ užtikrins Projekto rezultatų panaudojimą bei nekeis Projekto veiklos 

pobūdžio mažiausiai 7 metus nuo Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. 
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 PROJEKTO KONTEKSTAS 

 Socialinė – ekonominė aplinka 

1.1.1 Plačiajuosčio ryšio plėtros vieta ES ir nacionalinėje darbotvarkėje 

ES ekonomikos augimo strategijoje ,,Europa 2020“ ir 2010 m. rugsėjo 7 d. EK komunikatu 

patvirtintoje strategijos „Europa 2020“ pavyzdinėje iniciatyvoje „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ 

pabrėžiama plačiajuosčio ryšio7 plėtros svarba ir įtaka Europos augimui ir inovacijų diegimui visuose 

sektoriuose bei socialinei ir teritorinei sanglaudai.  

Minėtuose ES strateginiuose dokumentuose iškelti šie esminiai plačiajuosčio ryšio plėtros tikslai: 

• Iki 2013 m. visiems europiečiams sudaryti sąlygas naudotis baziniu plačiajuosčiu ryšiu;  

• Iki 2020 m. užtikrinti, kad visi europiečiai turėtų galimybę naudotis gerokai spartesniu – 

didesnės kaip 30 Mb/s spartos – interneto ryšiu;  

• Iki 2020 m. užtikrinti, kad 50 % ar daugiau Europos namų ūkių užsisakytų 100 Mb/s ir 

spartesnio interneto ryšio paslaugą.  

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, pažymėtina, kad pavyzdinėje iniciatyvoje „Europos 

skaitmeninė darbotvarkė“ be kita ko, valstybės narės įpareigotos išnaudoti ES struktūrinių ir kaimo 

plėtros fondų lėšas, skirtas investicijoms į IRT infrastruktūrą ir paslaugas.  

LR, siekdama įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ ir pavyzdinę iniciatyvą „Europos skaitmeninė 

darbotvarkė“, perkėlė minėtus plačiajuosčio ryšio plėtros tikslus į Lietuvos informacinės visuomenės 

plėtros 2014-2020 metų programą „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintą 

Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244, ir parengė Lietuvos Respublikos naujos kartos 

interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. planą, patvirtintą LR susisiekimo ministro 2014 m. spalio 

30 d. įsakymu Nr. 3-410-(E).  

Minėtame plane numatyta, kad siekiant aprėpti naujos kartos interneto prieiga8 nepadengtą 

teritoriją, t. y. „baltąsias dėmes“, numatomas vienas iš viešojo sektoriaus veiksmų – įgyvendinti 

projektą, skirtą naujos kartos interneto prieigos infrastruktūrai plėtoti, statant bokštus, ir iki naujai 

pastatytų bokštų bei senų bokštų, neturinčių prieigos prie šviesolaidinės infrastruktūros, nutiesiant 

šviesolaidinius kabelius.  

Pažymėtina, kad aukščiau apibūdintas naujos kartos interneto prieigos plėtros modelis buvo 

pasirinktas remiantis IVPK užsakymu parengtos Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir 

paslaugų naudojimo skatinimo modelio studijos išvadomis. Studijoje inter alia įvertinta užsienio šalių 

(Latvijos, Suomijos, Ispanijos, Čekijos, JK, Italijos, Australijos, Malaizijos, JAV) patirtis įgyvendinant 

naujos karto prieigos plėtros projektus, ir nustatyta, kad tinkamsiausios Lietuvai technologinės 

projekto įgyvendinimo alternatyvos yra investicijos į bazinę naujos kartos prieigos infrastruktūrą: a) 

ŠKL infrastruktūrą; arba b) ŠKL ir belaidžio ryšio infrastruktūros derinį. Remiantis užsienio patirtimi, 

studijoje taip pat identifikuotas optimalus projekto įgyvendinimo modelis – viešojo planavimo, 

diegimo ir priežiūros modelis, numatantis valstybės institucijų atsakomybę už visus bazinės ryšių 

                                                   

7 Europos skaitmeninėje darbotvarkėje plačiajuosčiu ryšiu laikomas 2, 30, ir 100 Mb/s duomenų perdavimo 
spartos ryšys. Žr. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-glossary 

8 Naujos kartos interneto prieiga yra suprantama kaip sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūra pagrįsta 
interneto prieiga, užtikrinanti ne mažesnę kaip 30 Mb/s duomenų perdavimo spartą. Žr. https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/7e1fdab0600411e4bad5c03f56793630 
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infrastruktūros tinklo diegimo ir valdymo aspektus, bei minėto tinklo valdymą nuosavybės teise. 

Studijos duomenimis, šis modelis: 

• Leidžia užtikrinti sukurtos naujos kartos prieigos infrastruktūros prieinamumą operatoriams 

vienodomis sąlygomis visą infrastruktūros tarnavimo laikotarpį; 

• Sukuria prielaidas naujos kartos prieigos paslaugų teikimui galutiniams vartotojams už 

protingą kainą; 

• Sukuria palankesnes sąlygas mažiesiems operatoriams konkuruoti su didžiaisiais; 

• Leidžia išvengti privačių investicijų dubliavimo (plėtojant bendro naudojimo infrastruktūrą); 

• Užtikrina tęstinumą įgyvendinant kitus viešojo sektoriaus iniciayva grįstus plačiajuosčio ryšio 

infrastruktūros plėtros projektus. 

Siekiant įgyvendinti aukščiau apibūdintą naujos kartos interneto priegos infrastruktūros plėtros 

modelį, yra parengtas šis investicijų projektas. 

Taip pat pažymėtina, kad 2016 m. rugsėjo 14 d. EK komunikatu patvirtinta iniciatyva „Junglumas – 

bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“ nustato dar 

ambicingesnius naujos karto prieigos plėtros ateities tikslus:  

• Iki 2025 m. visose pagrindinėse visuomeninės ir ūkinės veiklos erdvėse (pavyzdžiui, 

mokyklose, universitetuose, mokslinių tyrimų centruose, transporto mazguose), visuose 

viešųjų paslaugų teikėjų (ligoninių ir viešojo administravimo įstaigų) pastatuose, ir nuo 

skaitmeninių technologijų priklausomose įmonėse turėtų būti prieinamas itin spartus – 

gigabitinis9 – internetas; 

• Iki 2025 m. visuose Europos namų ūkiuose, kaimo ir miesto, turėtų būti galimybė jungtis prie 

interneto, kurio duomenų atsisiuntimo sparta ne mažesnė kaip 100 Mb/s ir gali būti padidinta 

iki 1 Gb/s; 

• Iki 2025 m. visose miestų teritorijose, pagrindiniuose keliuose ir geležinkeliuose turėtų 

nenutrūkstamai veikti penktos kartos judrusis (5G) ryšys. 

Nors naujoji EK iniciatyva plačiajuosčio ryšio plėtros srityje buvo patvirtinta praėjus 2 metams po 

Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano patvirtinimo, 

tačiau jame numatytos priemonės išlieka aktualios ir 2025 m. tikslų pasiekimo kontekste: 

planuojamas naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros projektas sukurs prielaidas ir 

aukščiau minėtų tikslų pasiekimui. 

1.1.2 Nacionalinio naujos karto prieigos tinklo aprėptis 

RRT ataskaitos10 duomenimis, plačiajuosčio interneto prieigos paslaugas LR 2016 m. IV ketvirtį 

teikė 103 ūkio subjektai. 

10 didžiausių plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų teikėjų matuojant abonentų skaičiumi yra:  

• AB „TEO LT“ (31,6 % visų abonentų); 

                                                   

9 1 Gb/s duomenų perdavimo spartos ryšys.  

10 Žr. http://www.rrt.lt/download/22702/ataskaita%202016%20iv%20ketvirtis.pdf 
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• UAB „Omnitel“ (15,2 % visų abonentų)11; 

• UAB „Bitė Lietuva“ (13,7 % visų abonentų); 

• AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ (6,9 % visų abonentų); 

• UAB „Cgates“ (6,2 % visų abonentų); 

• UAB „Init“ (3,9 % visų abonentų); 

• UAB „Tele2“ (3,8 % visų abonentų); 

• UAB „Balticum TV“ (3,0 % visų abonentų); 

• UAB „Splius“ (3,0 % visų abonentų); 

• UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ (2,4 % visų abonentų).  

Suminė minėtų paslaugų teikėjų rinkos dalis, matuojant abonentų skaičiumi, sudaro 89,7 %.  

Mažmeninės interneto prieigos paslaugos, naudojant fiksuotojo ir judriojo ryšio technologijas, 2016 

m. IV ketvirtį buvo teikiamos: xDSL linijomis, WiMAX, Wi-Fi ir kitų belaidžio ryšio technologijų 

pagalba, KTV linijomis, FTTH ir FTTB linijomis, LAN linijomis, judriojo ryšio tinklo linijomis. 

Pažymėtina, kad fiksuotojo ryšio paslaugų segmente net 96,2 % abonentų, turinčių naujos kartos 

prieigą, interneto paslaugas gauna FTTH ir FTTB linijomis, o judriojo ryšio paslaugų segmente 49 

% abonentų naudojasi 4G (LTE) technologijos pagalba teikiamomis paslaugomis. Palyginus su 

2015 m. 4G (LTE) technologijos naudotojų skaičius padidėjo daugiau negu 2 kartus.  

Pagal 2016 m. lapkričio 11 d. Naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projekto 

parengimo paslaugų sutartį Nr. Nr. 2016/11-1/ADV EY ir UAB „Incomsystems“ atlikto naujos kartos 

interneto prieigos tinklo, užtikrinančio ne mažesnę nei 30 Mb/s duomenų perdavimo spartą, 

aprėpties modeliavimo metu nustatyta, kad 2017 m. naujos kartos interneto prieigos galimybė yra 

sukurta 25 294 km2 teritorijoje, kas sudaro 38,74 % viso LR teritorijos ploto. Pažymėtina, kad tarp 

savivaldybių centrų ir kaimiškųjų vietovių egzistuoja ryški aprėpties asimetrija: nors 99,82 % 

savivaldybių centrų (įskaitant 5 didžiuosius miestus) užimamoje teritorijoje egzistuoja galimybė 

naudotis naujos kartos interneto prieigos paslaugomis, ši galimybė yra prieinama tik 37,4 % 

kaimiškųjų vietovių teritorijos. 

                                                   

11 2017 m. vasario 1 d. UAB „Omnitel“ buvo reorganizuota prijungimo būdu, prijungiant bendrovę prie AB 
„TEO LT“. Po reorganizavimo veikiančiam juridiniam asmeniui suteiktas pavadinimas AB „Telia Lietuva“. 
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Paveikslas 1.1 Naujos kartos interneto prieigos galimybės pasiskirstymas pagal teritorijų tipą, 2017 

m. 

Vis dėlto, nepaisant didelių geografinės aprėpties netolygumų, naujos kartos internetas yra 

prieinamas 91,05 % visų LR namų ūkių skaičiaus: 99,98 % namų ūkių, esančių savivaldybių 

centruose, ir 76,11 % namų ūkių, esančių kaimiškosiose vietovėse.  

Įvertinus naujos kartos interneto prieigos paslaugos teikėjų per artimiausius tris metus planuojamą 

įrengti fiksuotojo ir judriojo ryšio infrastruktūrą, nustatyta, kad, teikėjams įgyvendinus savo trijų metų 

plėtros planus, 2020 m. naujos kartos interneto prieigos galimybė egzistuos 30 177 km2 teritorijos, 

kas sudaro 46,22 % viso LR teritorijos ploto. 

Teikėjams įgyvendinus savo trijų metų plėtros planus, ryškiausiai naujos kartos interneto prieigos 

aprėptis pasikeis kaimiškosiose vietovėse: savivaldybių centrų (įskaitant 5 didžiuosius miestus) 

aprėptis padidės nuo 99,82 % iki 99,85 % teritorijos, tuo tarpu kaimiškų vietovių – nuo 37,4 % iki 

45,04 % teritorijos.  

62,6%

0,2%

37,4%

99,8%

Kaimiškosios teritorijos 5 didžiųjų miestų ir savivaldybių centrų teritorijos

Turi NKIP

Neturi NKIP
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Paveikslas 1.2 Naujos kartos interneto prieigos galimybės pasiskirstymas pagal teritorijų tipą 

(teikėjams įgyvendinus plėtros planus), 2020 m. 

Kaip geografinės taip ir namų ūkių aprėpties atvejų, ryškiausias pokytis įvyks kaimiškosiose 

vietovėse. Laukiama, kad teikėjams įgyvendinus infrastruktūros plėtros planus, net 99,99 % namų 

ūkių, esančių savivaldybių centrų (įskaitant 5 didžiuosius miestus) teritorijose, turės naujos kartos 

interneto prieigos galimybę, tuo tarpu kaimiškosiose vietovėse šis skaičius pasieks 81,27 %. 

Bendrai, naujos kartos interneto prieigos galimybė bus suteikta 92,99 % LR namų ūkių. 

Vis dėl to, neįgyvendinant Projekto, 2020 m. 7,01 %12 visų LR namų ūkių vis dar neturės naujos 

kartos interneto prieigos galimybės. Ryškiausiai aprėpties problemą pajus kaimiškųjų vietovių 

gyventojai, kur netgi 18,73 % namų ūkių neturės naujos kartos interneto prieigos. 

Atsižvelgiant į tai, kad už naujos kartos prieigos tinklų aprėpties ribų esantis, sąlyginai nedidelis 

namų ūkių skaičius yra pasiskirstęs didelėje teritorijoje, aktyvesnė elektroninių ryšių infrastruktūros 

plėtra yra komerciškai nepatraukli. Todėl, siekiant įgyvendinti ES ir nacionaliniuose strateginiuose 

dokumentuose įtvirtintus naujos kartos interneto prieigos plėtros planus, kompetentinga LR 

institucija VšĮ „Plačiajuostis internetas“ planuoja įgyvendinti naujos kartos interneto prieigos 

infrastruktūros plėtros projektą, kurio apimtyje naujos kartos interneto prieigos neturinčios teritorijos 

(„baltosios dėmės“) bus padengtos naujos kartos judriojo ir (arba) fiksuotojo ryšio infrastruktūra.   

                                                   

12 92 377 namų ūkių.  

55,0%

0,1%

45,0%

99,9%

Kaimiškosios teritorijos 5 didžiųjų miestų ir savivaldybių centrų teritorijos

Turi NKIP

Neturi NKIP



VšĮ Plačiajuostis 
internetas 

Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros 
investicijų projektas 23 lapas iš 192 

 

Pateikta informacija yra konfidenciali  

1.1.3 VšĮ „Plačiajuostis internetas“, kaip viešosios paslaugos teikėjos, vaidmuo LR 

elektroninių ryšių infrastruktūros plėtroje 

Elektroninių ryšių įstatyme nustatyta, kad elektroninių ryšių veiklos politiką LR formuoja Vyriausybė 

ir jos įgaliota institucija, taip pat nustatyta, kad valstybė plėtoja plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą 

vietovėse, kuriose jos nėra ar kuriose nėra konkurencijos teikiant plačiajuosčio ryšio paslaugas13. 

Vadovaudamasi Elektroninių ryšių įstatymu, Vyriausybė įgaliojo Susisiekimo ministeriją koordinuoti 

ir įgyvendinti viešosios plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą, ypač vietovėse, kuriose šios 

infrastruktūros nėra ar kuriose nėra konkurencijos teikiant plačiajuosčio ryšio paslaugas14.  

Siekiant įgyvendinti Susisiekimo ministerijai priskirtą funkciją – koordinuoti viešosios plačiajuosčio 

ryšio infrastruktūros plėtros politikos įgyvendinimą, ypač vietovėse, kuriose šios infrastruktūros nėra 

ar nėra konkurencijos teikiant plačiajuosčio ryšio paslaugas, įsteigta VšĮ „Plačiajuostis internetas“, 

(viešosios įstaigos savininkė – valstybė, o savininko turtines ir neturtines teises ir pareigas 

įgyvendina Susisiekimo ministerija). 

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ įstatuose15 įtvirtinti šie pagrindiniai minėtos įstaigos veiklos tikslai:  

• „Tenkinti viešuosius interesus [...] valdant plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą [...], sukurti 

plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą kaimiškųjų seniūnijų viešojo sektoriaus 

institucijoms ir sudaryti prielaidas teikti plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas 

kaimiškųjų vietovių bendruomenių nariams“; 

• „Įgyvendinti plačiajuosčio ryšio plėtros priemones diegiant inovatyvius informacinių ryšių 

technologijų sprendimus, užtikrinti šių sprendimų funkcionalumą ir plėtrą“; 

• „Organizuoti informacinių ir ryšių technologijų tinklų eksploataciją, teikti paslaugas, 

panaudojant sukurtą šviesolaidinių kabelinių linijų tinklų infrastruktūrą“. 

Atsižvelgiant į tai, kad VšĮ „Plačiajuostis internetas“ savininkė – valstybė, o vienas pagrindinių šios 

įstaigos veiklos tikslų – tenkinti viešuosius interesus kuriant bei valdant plačiajuosčio ryšio 

infrastruktūrą ir taip sudarant prielaidas teikti plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas 

kaimiškosiose vietovėse, kas pateisina viešosios įstaigos, kaip juridinio asmens teisinės formos, 

paskirtį16, darytina išvada, kad ši VšĮ „Plačiajuostis internetas“ vykdoma veikla atitinka viešosios 

paslaugos17, o pati įstaiga – viešosios paslaugos teikėjo sampratą. 

Įgyvendindama savo veiklos tikslus, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ inter alia teikia didmenines 

plačiajuosčio ryšio paslaugas elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, naudodamasi projektų RAIN, 

RAIN2, ir PRIP apimtyje sukurta plačiajuosčio interneto infrastruktūra. Elektroninių ryšių paslaugų 

teikėjai, naudodamiesi VšĮ „Plačiajuostis internetas“ teikiamomis paslaugomis, suteikia 

plačiajuosčio interneto prieigą LR gyventojams.  

                                                   

13 Elektroninių ryšių įstatymo 4 str. 1 d., 7 str. 6 d. 

14 Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr. 1593 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos 
Respublikos elektroninių ryšių įstatymą“. 

15 VšĮ ,,Plačiajuostis internetas“ įstatai, patvirtinti LR susisiekimo ministro 2005 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 
3-414 „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ įsteigimo“ (2017 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 3-91 
redakcija). 

16 Viešųjų įstaigų įstatymo 2 str. 1 d. 

17 Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 18 d. 
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2005 – 2008 m. įgyvendinto projekto RAIN metu buvo sukurta 3 357 kilometrų ilgio plačiajuosčio 

ryšio infrastruktūra, sujungianti 467 šalies kaimiškąsias seniūnijas su savivaldybėmis. Prie šios 

infrastruktūros buvo prijungta apie 330 mokymo įstaigų. Bendrai, projekto įgyvendinimo metu 

sukurta šviesolaidinė infrastruktūra pasiekė gyvenvietes, kuriose gyvena per 300 000 LR gyventojų. 

2009 – 2015 m. įgyvendinto projekto RAIN2 metu RAIN sukurta plačiajuosčio tinklo infrastruktūra 

buvo išplėsta 5 775 kilometrais. Prie tinklo buvo prijungtos 982 gyvenvietės, kurių populiacija siekia 

apie 700 000 gyventojų. Tad, bendrai VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinė infrastruktūra 

pasiekė apie 1 000 000 LR gyventojų.  

2014 – 2015 m. papildomai įgyvendinus projektą PRIP, buvo nutiesta daugiau kaip 485 km ŠKL. 

Naujau sukurta šviesolaidinė infrastruktūra aprėpė virš 400 gyvenviečių. 

Pažymėtina, kad 2016 m. rugsėjo 9 d. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ ir NMA pasirašė projekto PRIP2 

finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto apimtyje planuojama papildomai nutiesti apie 340 

kilometrų ŠKL, prie sukurtos infrastruktūros prijungti apie 400 žemės ūkio sektoriaus objektų, bei 

suteikti 20 000 gyventojų galimybę naudotis nauja arba geresne elektroninių ryšių infrastruktūra. 

 Teisinė aplinka 

Toliau pateikiamas pagrindinių teisės aktų, kurie reglamentuoja elektroninių ryšių tinklų diegimo bei 

susijusias veiklas, sąrašas ir trumpas teisės aktų apibūdinimas. 

Teisinės aplinkos įvertinimas atliktas atsižvelgiant į pateiktą esamos situacijos (žr. 1.1. Socialinė – 

ekonominė aplinka), analizę. 

Atkreiptinas dėmesys, kad apibūdinant teisės aktą, išskiriama ta teisės akto dalis, kuri yra susijusi 

su Investicijų projekto objektu. 

Lentelė 1.1 Teisės aktų sąrašas ir trumpas apibūdinimas 

Nr. Teisės aktas (TA) TA apibūdinimas 

1.  Elektroninių ryšių įstatymas Nustato, kad elektroninių ryšių veiklos politiką LR 

formuoja Vyriausybė ir jos įgaliota institucija, taip pat 

nustato, kad valstybė plėtoja plačiajuosčio ryšio 

infrastruktūrą vietovėse, kuriose jos nėra ar kuriose 

nėra konkurencijos teikiant plačiajuosčio ryšio 

paslaugas. 

Nustato, kad elektroninių ryšių tinklų teikėjai turi teisę 

įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą žemėje, kuri 

jiems priklauso nuosavybės teise, taip pat jei yra 

nustatytas servitutas ar elektroninių ryšių tinklų teikėjai 

turi teisę naudoti žemę kitu pagrindu, nekeisdami 

žemės paskirties. 

Taip pat nustato, kad asmenys, suderinę su valstybės 

ar savivaldybių institucijomis, turi teisę viešųjų ryšių 

tinklams tiesti nemokamai naudotis valstybės ir 

savivaldybių kelių juostomis, aikštėmis, vamzdynais, 

vandenimis ir jų pakrantėmis, tiltais, viadukais, 
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tuneliais, kitais statiniais, tačiau baigę elektroninių 

ryšių infrastruktūros įrengimo, rekonstrukcijos ar 

remonto darbus, asmenys teisės aktų nustatyta tvarka 

turi sutvarkyti kelius ir (ar) jų statinius.  

Taigi VšĮ ,,Plačiajuostis internetas“, tiesdamas 

kabelinių linijų trasas plačiajuosčiam ryšiui plėtoti, 

turės teisę nemokamai naudotis valstybės ir 

savivaldybių keliais, vamzdynais, vandenimis ir 

statiniais. 

2.  Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 

d. nutarimas Nr. 1593 „Dėl 

įgaliojimų suteikimo įgyvendinant 

Lietuvos Respublikos elektroninių 

ryšių įstatymą“ 

Įgalioja Susisiekimo ministeriją koordinuoti ir 

įgyvendinti viešosios plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 

plėtrą, ypač vietovėse, kuriose šios infrastruktūros 

nėra ar kuriose nėra konkurencijos teikiant 

plačiajuosčio ryšio paslaugas. 

3.  LR susisiekimo ministro 2005 m. 

rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 3-414 

„Dėl viešosios įstaigos 

„Plačiajuostis internetas“ 

įsteigimo“ ir minėtu įsakymu 

patvirtinti VšĮ „Plačiajuostis 

internetas“ įstatai (2017 m. kovo 

3 d. įsakymo Nr. 3-91 redakcija) 

Įsteigia VšĮ „Plačiajuostis internetas“.  

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ įstatuose įtvirtina šiuos 

pagrindinius veiklos tikslus: 1) Tenkinti viešuosius 

interesus [...] valdant plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą 

[...], sukuriant sukurti plačiajuosčio duomenų 

perdavimo prieigą kaimiškųjų seniūnijų viešojo 

sektoriaus institucijoms ir sudarant sudaryti prielaidas 

teikti plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas 

kaimiškųjų vietovių bendruomenių nariams; 2) 

Įgyvendinti plačiajuosčio ryšio plėtros priemones 

diegiant inovatyvius informacinių ryšių technologijų 

sprendimus, užtikrinti šių sprendimų funkcionalumą ir 

plėtrą; 3) Organizuoti informacinių ir ryšių technologijų 

tinklų eksploataciją, teikti paslaugas, panaudojant 

sukurtą šviesolaidinių kabelinių linijų tinklų 

infrastruktūrą. 

4.  Viešųjų įstaigų įstatymas Reglamentuoja viešosios įstaigos pelno panaudojimą. 

Šiame įstatyme nustatyta, kad viešosios įstaigos 

pelnas, gautas iš ūkinės komercinės veiklos, susietos 

su viešosios įstaigos įstatuose nustatytais veiklos 

tikslais, gali būti panaudotas tik viešosios įstaigos 

įstatuose nustatytiems veiklos tikslams siekti. 

Taigi VšĮ ,,Plačiajuostis internetas“ surinktos lėšos bus 

investuotos į plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 

palaikymą, gerinimą bei tolimesnę plėtrą.  
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5.  LR susisiekimo ministro 2015 m. 

birželio 29 d. įsakymas Nr. 3-

274(1.5E) „Dėl viešosios įstaigos 

,,Plačiajuostis internetas“ 

teikiamų paslaugų tarifų“ 

Nustato VšĮ ,,Plačiajuostis internetas“ paslaugų 

kainas. 

Pažymėtina, kad VšĮ „Plačiajuostis internetas“, 

naudodamasis sukurta plačiajuosčio ryšio 

infrastruktūra, planuoja teikti tik didmeninės 

plačiajuosčio ryšio paslaugas visiems mažmeninio 

plačiajuosčio ryšio teikėjams už tokią paslaugų kainą, 

kuri padengtų kaštus, susijusius su sukurtos 

infrastruktūros palaikymu ir tęstinumu.  

6.  Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 

d. nutarimas Nr. 1482 „Dėl 2014–

2020 metų nacionalinės 

pažangos programos 

patvirtinimo“ 

Numato uždavinį – sukurti pažangią, tolygią ir 

prieinamą IRT infrastruktūrą ir užtikrinti visų šalies 

gyventojų galimybes ja naudotis.  

7.  Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. 

nutarimas Nr. 244 „Dėl 

Informacinės visuomenės plėtros 

2014–2020 metų programos 

„Lietuvos Respublikos 

skaitmeninė darbotvarkė“ 

patvirtinimo“ 

Numato uždavinį – užtikrinti plačiajuosčių elektroninių 

ryšių tinklų infrastruktūros plėtrą vietovėse, kuriose 

šios infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo negali 

užtikrinti rinka.  

 

8.  LR susisiekimo ministro 2014 m. 

spalio 30 d. įsakymas Nr. 3-410-

(E) „Dėl Lietuvos Respublikos 

naujos kartos interneto prieigos 

plėtros 2014–2020 m. plano 

patvirtinimo“ 

Nustato priemones, kurias LR valstybės institucijos 

turėtų įgyvendinti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų 

finansavimo laikotarpiu, siekiant Lietuvos ir ES 

strateginiuose dokumentuose nustatytų sparčiojo 

plačiajuosčio interneto ryšio plėtros tikslų.  

Plane numatytas projekto, skirto naujos kartos 

interneto prieigos infrastruktūrai plėtoti, statant 

bokštus ir tiesiant šviesolaidines linijas baltosiose 

šalies teritorijose, siekiant aprėpti naujos kartos 

interneto prieiga nepadengtą teritoriją, įgyvendinimas.  

9.  Bendrųjų vertimosi elektroninių 

ryšių veikla sąlygų aprašas, 

patvirtintas RRT direktoriaus 

2005 m. balandžio 8 d. įsakymu 

Nr. 1V-340 „Dėl Bendrųjų 

vertimosi elektroninių ryšių veikla 

sąlygų aprašo patvirtinimo“ 

Nustato sąlygas, taikomas ūkio subjektams, 

vykdantiems ar ketinantiems vykdyti elektroninių ryšių 

veiklą. 

Pažymėtina, kad teisės akte nėra nustatyta apribojimų 

dėl ūkio subjekto, siekiančio įrengti bei valdyti 

elektroninių ryšių infrastruktūrą ir teikti elektroninių 

ryšių paslaugas, formos, steigėjo, dydžio, veiklos.  
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Taigi darytina išvada, kad VšĮ ,,Plačiajuostis 

internetas“ turi teisę įrengti ir valdyti plačiajuosčio ryšio 

infrastruktūrą ir teikti plačiajuosčio duomenų 

perdavimo paslaugas. 

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad nei šiame teisės 

akte, nei Elektroninių ryšių įstatyme, ar kituose teisės 

aktuose nenustatyta teisinių apribojimų infrastruktūros 

valdytojui. 

Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad VšĮ 

„Plačiajuostis internetas“ gali valdyti plačiajuosčio 

ryšio infrastruktūrą nuosavybės teise. 

10.  Elektroninių ryšių infrastruktūros 

įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir 

naudojimo taisyklės, patvirtintos 

RRT direktoriaus 2011 m. spalio 

14 d. įsakymu Nr. 1V-978 „Dėl 

Elektroninių ryšių infrastruktūros 

įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir 

naudojimo taisyklių patvirtinimo“ 

Nustato pagrindinius reikalavimus projektuojant, 

statant, tiesiant, įrengiant ar rekonstruojant, 

remontuojant elektroninių ryšių infrastruktūrą ar 

esamus statinius, kiek šie darbai yra susiję su 

elektroninių ryšių infrastruktūros šiuose statiniuose 

įrengimu, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių 

infrastruktūros apsaugos zonų žymėjimo būdus, darbų 

viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 

apsaugos zonose atlikimo tvarką, taip pat elektroninių 

ryšių infrastruktūros ir (arba) kitų tinkamos paskirties 

vamzdynų, kabelių kanalų, kolektorių, šulinių, 

atraminių konstrukcijų, įskaitant bokštus, stiebų, 

statinių, statinių įvadų, statinių inžinerinių sistemų ir 

kitokių įrenginių bendro naudojimo tvarką ir sąlygas. 

11.  Civilinis kodeksas Nustato žemės įgijimo nuosavybės teise iš fizinio 

asmens ar privataus juridinio asmens, privačios 

žemės nuomos ir panaudos tvarką: 

1) Žemės sklypo pirkimas-pardavimas įforminamas 

notarinės formos žemės sklypo pirkimo-pardavimo 

sutartimi. Įgyta nuosavybės teisė į žemės sklypą 

registruojama Nekilnojamojo turto registre, siekiant ją 

panaudoti prieš trečiuosius asmenis; 

2) Privačios žemės nuomai turi būti sudaroma 

rašytinės formos žemės sklypo nuomos sutartis, kuri 

registruojama Nekilnojamojo turto registre, siekiant ją 

panaudoti prieš trečiuosius asmenis. Nuomos 

terminas negali būti ilgesnis kaip 100 metų;  

3) Privačios žemės panaudai turi būti sudaroma 

rašytinės formos žemės sklypo panaudos sutartis, kuri 
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registruojama Nekilnojamojo turto registre, siekiant ją 

panaudoti prieš trečiuosius asmenis. Panaudos 

terminas negali būti ilgesnis kaip 100 metų. 

Vertinamu atveju svarbu, kad jeigu infrastruktūros 

diegimo tikslais planuojamas įsigyti / išsinuomoti / 

neatlygintinai naudoti (panauda) žemės sklypas yra 

jau išnuomotas ar suteiktas neatlygintinai naudotis 

(panauda), pirma turi būti išspręstas nuomos ar 

panaudos sutarties nutraukimo klausimas. 

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad tiek žemės sklypo 

nuoma, tiek panauda nepanaikina ir nepakeičia 

trečiųjų asmenų teisių į tą žemės sklypą (hipotekų, 

servitutų, uzufruktų ir kt.), be to, nuomininkas ar 

panaudos gavėjas privalo naudotis žemės sklypu 

laikydamasis nuomos ar panaudos sutarties sąlygų ir 

apribojimų. 

Civilinis kodeksas taip pat nustato servituto 

įgyvendinimo tvarką. 

Elektroninių ryšių tinklų teikėjas turi teisę kreiptis į 

teismą, kad šis, jeigu yra galimybė ir tai nesudaro 

nepagrįstų sunkumų tos nuosavybės savininkui, 

suteiktų teisę naudoti valstybės, savivaldybės ar 

privačią nuosavybę elektroninių ryšių infrastruktūrai 

įrengti, nustatydamas servitutą atitinkamai 

nuosavybei. Teismo sprendimas dėl servituto 

nustatymo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 6 

mėnesius nuo ieškinio priėmimo dienos. Valstybės, 

savivaldybės ar privati nuosavybė naudojama už 

teismo nustatytą pagrįstą kainą. Servitutas gali būti 

nustatomas ir kitais pagrindais: sandoriu, 

administraciniu aktu ar įstatymu.  

12.  Žemės įstatymas 

Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymas 

Valstybinės žemės sklypų 

pardavimo ir nuomos aukcionų 

organizavimo taisykles, 

patvirtintos Vyriausybės 2014 m. 

kovo 19 d. nutarimu Nr. 261 „Dėl 

Nustato žemės įgijimo nuosavybės teise iš valstybės ir 

savivaldybių, valstybinės ar savivaldybių žemės 

nuomos ir panaudos tvarką: 

1) Valstybinės žemės sklypai (su TA nustatytomis 

išlygomis, ypatumais ir kt.) parduodami aukciono būdu 

asmeniui, kuris už parduodamą žemės sklypą pasiūlo 

didžiausią kainą. Siekiant, kad būtų paskelbtas 

aukcionas, turi būti teikiamas prašymas Nacionalinės 

žemės tarnybos teritoriniam padaliniui ir žemės 

sklypas turi būti įtraukiamas į Viešame aukcione 

parduodamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašą. 
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Valstybinės žemės sklypų 

pardavimo ir nuomos aukcionų 

organizavimo taisyklių 

patvirtinimo“ 

Savivaldybėms nuosavybės teise 

priklausančių žemės sklypų 

pardavimo aukciono nuostatai, 

patvirtinti Vyriausybės 2000 m. 

rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 925 

„Dėl Savivaldybėms nuosavybės 

teise priklausančių žemės sklypų 

pardavimo aukciono nuostatų 

patvirtinimo“  

Nacionalinei žemės tarybai priėmus sprendimą dėl 

žemės sklypo pardavimo, viešą aukcioną organizuoja 

valstybės įmonė Valstybės žemės fondas. Su 

aukciono laimėtoju Nacionaline žemės tarnyba sudaro 

notarinės formos valstybinės žemės pirkimo–

pardavimo sutartį, kuri registruojama Nekilnojamojo 

turto registre; 

2) Valstybinės žemės sklypai (su TA nustatytomis 

išlygomis, ypatumais ir kt.) išnuomojami aukciono 

būdu asmeniui, kuris pasiūlo didžiausią nuomos 

mokestį. Siekiant, kad būtų paskelbtas aukcionas, turi 

būti teikiamas prašymas Nacionalinės žemės tarnybos 

teritoriniam padaliniui. Nacionalinei žemės tarnybai 

priėmus sprendimą išnuomoti žemės sklypą, aukcioną 

organizuoja valstybės įmonė Valstybės žemės fondas. 

Su aukciono laimėtoju Nacionalinė žemės tarnyba 

sudaro valstybinės žemės nuomos sutartį, kuri 

registruojama Nekilnojamojo turto registre. Žemės 

nuomos terminas nustatomas nuomotojo ir 

nuomininko susitarimu, atsižvelgiant į kitais TA 

nustatytus kriterijus, bet ne ilgiau kaip 99 metams. Kai 

išnuomojama žemės ūkio paskirties žemė, žemės 

nuomos terminas negali būti ilgesnis kaip 25 metai; 

3) Valstybinės žemės sklypai (su TA nustatytomis 

išlygomis, ypatumais ir kt.) gali būti perduodami 

laikinai neatlygintinai naudotis viešosioms įstaigoms, 

kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybės ar 

savivaldybės institucija, ir tik valstybės ir savivaldybių 

funkcijoms atlikti. Prašymas perduoti neatlygintinai 

naudotis valstybinės žemės sklypą paduodamas 

Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui. 

Sprendimą perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės 

žemės sklypą priima ir valstybinės žemės panaudos 

sutartį sudaro Nacionalinė žemės tarnyba. Valstybinės 

žemės panaudos terminas nustatomas ne ilgiau kaip 

99 metams. Kai perduodama neatlygintinai naudotis 

žemės ūkio paskirties žemė, valstybinės žemės 

panaudos terminas negali būti ilgesnis kaip 25 metai; 

4) Savivaldybių žemės sklypai (su TA nustatytomis 

išlygomis, ypatumais ir kt.), kuriuose nėra statinių ar 

įrenginių, parduodami aukciono būdu asmeniui, kuris 

už parduodamą žemės sklypą pasiūlo didžiausią 

kainą. Siekiant, kad būtų paskelbtas aukcionas, turi 

būti teikiamas prašymas savivaldybės administracijai 
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ir žemės sklypas turi būti įtraukiamas į Viešame 

aukcione parduodamo savivaldybių nekilnojamojo 

turto sąrašą. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą 

dėl žemės sklypo pardavimo, viešą aukcioną 

organizuoja savivaldybės administracijos direktoriaus 

sudaryta aukciono komisija. Su aukciono laimėtoju 

savivaldybės administracijos direktorius sudaro 

notarinės formos savivaldybės žemės pirkimo–

pardavimo sutartį, kuri registruojama Nekilnojamojo 

turto registre; 

5) Sprendimą išnuomoti savivaldybės žemės sklypą 

(su TA nustatytomis išlygomis, ypatumais ir kt.) priima 

savivaldybės taryba. Savivaldybių žemės sklypai 

išnuomojami konkrečių savivaldybių tarybų nustatyta 

tvarka; 

6) Savivaldybės žemės sklypai (su TA nustatytomis 

išlygomis, ypatumais ir kt.) gali būti perduodami 

laikinai neatlygintinai naudotis viešosioms įstaigoms, 

kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybės ar 

savivaldybės institucija, kurioms atstovauja valstybės 

ar savivaldybės institucija ir tik valstybės ir 

savivaldybių funkcijoms atlikti. Prašymas perduoti 

neatlygintinai naudotis savivaldybės žemės sklypą 

paduodamas savivaldybės administracijai. Sprendimą 

savivaldybei nuosavybės teise priklausantį žemės 

sklypą perduoti neatlygintinai naudotis priima 

savivaldybės taryba, panaudos sutartį sudaro 

savivaldybės turto valdytojas. Sprendimo priėmimo ir 

žemės panaudos sutarties pasirašymo tvarką nustato 

savivaldybių tarybos.  

Vertinamu atveju svarbu, kad jeigu infrastruktūros 

diegimo tikslais planuojamas įsigyti / išsinuomoti / 

neatlygintinai naudoti (panauda) žemės sklypas yra 

jau išnuomotas ar suteiktas neatlygintinai naudotis 

(panauda), pirma turi būti išspręstas nuomos ar 

panaudos sutarties nutraukimo klausimas. 

13.  Civilinis kodeksas 

Žemės įstatymas  

Žemės paėmimo visuomenės 

poreikiams taisyklės, patvirtintos 

Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 

d. nutarimu Nr. 924 ,,Dėl Žemės 

Nustato žemės paėmimo visuomenės poreikiams 

tvarką. Žemė visuomenės poreikiams iš privačios 

žemės savininkų gali būti paimama ir privačios žemės 

nuomos ir panaudos sutartys prieš terminą 

nutraukiamos arba tam tikslui valstybinės žemės 

nuomos ir panaudos sutartys prieš terminą 
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Nr. Teisės aktas (TA) TA apibūdinimas 

paėmimo visuomenės poreikiams 

taisyklių ir žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams projektų 

rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 

patvirtinimo“ 

nutraukiamos tik išimtiniais atvejais Nacionalinės 

žemės tarnybos sprendimu pagal valstybės institucijos 

ar savivaldybės tarybos prašymą, kai ši žemė pagal 

specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ar 

detaliuosius planus, parengtus LR teritorijų planavimo 

įstatymo nustatyta tvarka, tenkinant viešąjį interesą 

reikalinga tam tikriems tikslams įgyvendinti, vienas jų 

– socialinei infrastruktūrai plėsti. Valstybės institucijos 

ar savivaldybės tarybos teikdamos prašymą 

Nacionalinei žemės tarnybai turi pagrįsti, kad 

konkretus visuomenės poreikis objektyviai egzistuoja 

ir kad šis poreikis negalės būti patenkintas, jeigu 

nebus paimtas konkretus žemės sklypas, taip pat 

nurodyti konkrečius tikslus, kuriems numatoma 

panaudoti paimamą visuomenės poreikiams žemę. 

Žemės paėmimu visuomenės poreikiams 

suinteresuotos institucijos savo lėšomis organizuoja 

žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų 

rengimą ir jų įgyvendinimą. Žemės savininkui turi būti 

atlyginama pinigais tos žemės rinkos kaina, o šalių 

sutarimu – perduodamas kitas žemės sklypas. 

14.  Žemės įstatymas 

Miškų įstatymas 

Numato, kad žemės ūkio paskirties žemėje kitų 

įstatymų nustatytais atvejais ir sąlygomis gali būti 

statomi statiniai nekeičiant pagrindinės žemės 

naudojimo paskirties. 

Taip pat numato, kad žemės ūkio paskirties žemėje 

gali būti statomi tik žemės ūkio veiklai vykdyti 

reikalingi ūkiniai statiniai ir ūkininko sodybos, taip pat 

kiti statiniai, kurių statyba numatyta Žemės įstatyme 

arba kituose įstatymuose. 

Išskyrus įstatymuose numatytas specialias išimtis, 

miškų ūkio paskirties žemėje gali būti statomi tik 

Žemės įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir 

Miškų įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodyti statiniai - 

miško keliai, kvartalų, technologinės ir priešgaisrinės 

linijos, medienos sandėlių bei kitų su mišku susiję 

įrenginiai, poilsio aikštelės, žvėrių pašarų aikštelės 

Miško žemė gali būti paverčiama kitomis 

naudmenomis tik išimtiniais atvejais, pavyzdžiui: 1) 

valstybei svarbiems projektams įgyvendinti; 2) 

inžinerinės infrastruktūros teritorijoms, apimančioms 

komunikacinius koridorius, inžinerinius tinklus, 

http://www.infolex.lt/ta/75193
http://www.infolex.lt/ta/105561
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susisiekimo komunikacijas ir aptarnavimo objektus, 

formuoti 

Asmenys, inicijuojantys valstybinės miško žemės 

pavertimą kitomis naudmenomis, privalo į valstybės 

biudžetą sumokėti piniginę kompensaciją, kurią 

sudaro kitomis naudmenomis paverčiamos miško 

žemės sklypo vertė rinkos kainomis, jame augančio 

medyno įveisimo ir išauginimo iki amžiaus, kurį šis 

medynas pasiekė pavertimo kitomis naudmenomis 

metu, išlaidos ir prarasto medienos prieaugio, kurį šis 

medynas sukauptų iki nustatyto pagrindinių kirtimų 

amžiaus, vertė nenukirsto miško kainomis 

Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad elektroninių 

ryšių bokštų statyba žemės ūkio paskirties žemėje 

negalima, o miško ūkio paskirties žemėje būtų galima 

tik jei ši žemė būtų pakeista kitomis naudmenomis.  

15.  Lietuvos Respublikos vandens 

įstatymas 

Numato, kad vandens telkiniuose gali būti statomi 

hidrotechnikos statiniai, reikalingi vandens apsaugai, 

jo naudojimui ir aplinkai nuo žalingo vandens poveikio 

saugoti, hidroenergetikai ir kitoms reikmėms. 

Nenumato, kad vandens ūkio paskirties žemėje būtų 

galima statyti kitus statinius. 

Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad elektroninių 

ryšių bokštų statyba vandens ūkio paskirties žemėje 

negalima. 

16.  Lietuvos Respublikos saugomų 

teritorijų įstatymas 

Numato, kad rezervatuose, draustiniuose ir paveldo 

objektuose (priskiriamuose konservacinės apsaugos 

prioriteto teritorijoms) yra draudžiama statyti statinius, 

kurie nėra susiję su šių teritorijų veiklos tikslais. 

Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad elektroninių 

ryšių bokštų statyba konservacinės ūkio paskirties 

žemėje negalima. 

17.  Lietuvos higienos norma HN 

80:2015 „Elektromagnetinis 

laukas gyvenamojoje aplinkoje. 

Parametrų normuojamos vertės ir 

matavimo reikalavimai 10 kHz–

300 GHz radijo dažnių juostoje“ 

patvirtinta LR sveikatos apsaugos 

Nustato elektromagnetinio lauko intensyvumo 

parametrų verčių gyvenamojoje aplinkoje (t.y. 

gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų 

patalpos, gyvenamosios patalpos, įrengtos 

negyvenamuosiuose pastatuose, ir šių pastatų 

aplinka, apimanti nurodytiems pastatams 

priklausančius žemės sklypus bei 40 m atstumu nuo 
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Nr. Teisės aktas (TA) TA apibūdinimas 

ministro 2011 m. kovo 2 d. 

įsakymu Nr. V-199 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 80:2015 

„Elektromagnetinis laukas 

gyvenamojoje aplinkoje. 

Parametrų normuojamos vertės ir 

matavimo reikalavimai 10 kHz–

300 GHz radijo dažnių juostoje“ 

patvirtinimo“ 

pastatų sienų esančius želdynus su vaikų žaidimo ir 

sporto aikštelėmis, ramaus poilsio vietomis vyresnio 

amžiaus ir neįgaliems žmonėms, kuriuose žmones 

veikia arba gali veikti elektromagnetinis laukas) 

maksimalias leistinas reikšmes.  

Minėti reikalavimai aktualūs vertinant telekomunikacijų 

bokštų leistiną atstumą nuo gyvenamosios paskirties 

objektų. 

18.  Konkrečių savivaldybių ir vietovių 

lygmens bendrieji planai  

Nustato leistino užstatymo intensyvumo ir užstatymo 

aukščio privalomuosius reikalavimus. 

 Sprendžiamos problemos 

1.3.1 Problemos nustatymo metodas 

1.3.1.1 Darbų aprašymas 

Naujos kartos prieigos tinklo aprėpties modeliavimo įrankių parengimas. Ši veikla buvo skirta 

tinkamai pasiruošti darbui su ESRI geografinės informacinės sistemos pagrindu veikiančia 

programine įranga. Jos metu buvo parinktas pagrindo žemėlapis, surinkti pirminiai duomenys apie 

gyventojus, namų ūkius, gyvenviečių, seniūnijų, savivaldybių ir apskričių administracines ribas. 

Buvo paruošti ESRI geografinės informacinės sistemos pagrindu veikiantys įrankiai naujos kartos 

plačiajuosčio ryšio aprėpties teritorijų analizei ir žemėlapio suformavimui. 
 

Naujos kartos prieigos tinklo modeliavimas buvo atliktas naudojant ESRI ArcGIS Pro ir ArcGIS 

Online programines priemones. Naujos kartos judriojo plačiajuosčio ryšio padengimas papildomai 

buvo modeliuotas naudojant Cellular Expert programinę įrangą.  
 

Papildomai buvo surinkti darbui atlikti reikalingi duomenys:  

1. Lietuvos teritorijos ribų GIS sluoksnis. 

2. Lietuvos apskričių ribų GIS sluoksnis. 

3. Lietuvos gyvenviečių ribų GIS sluoksnis. 

4. Lietuvos gyventojų ir namų ūkių skaičiaus duomenys. 

5. Lietuvos gyvenviečių gyventojų skaičiaus GIS sluoksnis. 

6. Namų ūkių teritorinio pasiskirstymo GIS sluoksnis (pastarasis buvo sukurtas Tiekėjo, 

kadangi tokio pobūdžio duomenų nėra). 
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Paveikslas 1.3 Lietuvos namų ūkių pasiskirstymo GIS rastrinio 5x5m gardelės žemėlapio vaizdas 

Duomenų atvaizdavimui ir žemėlapių spausdinimui buvo pasirinkti du pagrindo žemėlapiai: 

topografinis ir maps.lt topo. Iš Lietuvos ribų shape duomenų buvo suformuoti 5x5m gardelės rastro 

duomenys rastrinių duomenų analizei. Taip pat buvo suformuoti savivaldybių centrų shape 

duomenys ir 5x5m gardelės rastro duomenys. Lietuvos gyvenviečių gyventojų skaičiaus shape 

duomenys buvo patikslinti ir papildyti namų ūkių duomenimis, gautais iš Lietuvos statistikos 

departamento. Pagal 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo ir georeferencinius 

erdvinius duomenis buvo sukurtas Lietuvos namų ūkių pasiskirstymo GIS rastrinis 5x5m gardelės 

žemėlapis18, kuris kartu su jo atributine informacija buvo naudojamas apskaičiuoti namų ūkių 

pasiskirstymą Lietuvos teritorijoje ir atlikti modeliavimo veiksmus, nustatant namų ūkių skaičių 

„baltosiose dėmėse“ bei jų koncentracijos vietas.  

Duomenų surinkimas. Šios veiklos metu buvo surinkti duomenys iš valstybės institucijų ir 

elektroninių ryšių operatorių apie šiuo metu jų turimą ir per artimiausius 3 metus planuojamą sukurti 

naujos kartos prieigos tinklų (apima tiek fiksuotojo, tiek judriojo ryšio tinklus) infrastruktūrą. Minėti 

duomenys buvo renkami trimis metodais: 

A. Apklausos metodu. Visi Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos svetainėje skelbiami el. 

ryšių paslaugų teikėjai, užsiregistravę kaip interneto prieigos paslaugų teikėjai, išskyrus keturis 

judriojo 4G (LTE) ryšio operatorius, buvo apklausti el. paštu pagal parengtą ir su pagrindiniais el. 

ryšių operatoriais, tiksliau neformalios konsultacinės grupės nariais, bei perkančiąja organizacija 

suderintą klausimyną, kuris buvo oficialiai išsiųstas visiems el. ryšių operatoriams 2016 m. gruodžio 

12 d. Perkančios organizacijos raštu Nr. R-599. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos svetainėje skelbiamas 

interneto prieigos paslaugų teikėjų sąrašas, siekiant didesnio skaidrumo ir platesnio įmonių bei 

institucijų įsitraukimo į Investicijų projekto rengimą, Tiekėjo iniciatyva, buvo papildytas šiomis 

                                                   

18 Žemėlapyje namų ūkio tankis pažymėtas skirtingomis spalvomis: teritorijos su mažiausiu namų ūkiu tankiu 
pavaizduotos raudona spalva, su didžiausiu – violetine spalva. 
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įstaigomis / bendrovėmis: UAB „Kavamedia“, VšĮ „Plačiajuostis internetas“, AB „Lietuvos 

geležinkeliai“, UAB Technologijų ir inovacijų centras, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerija, UAB „Skaidula“ ir UAB „Ecofon“, kadangi dalis jų teikia duomenų perdavimo paslaugas 

arba dalies subjektų turima infrastruktūra galėtų būti panaudota NKPTI projekto tikslams pasiekti. 

Apibendrinat, klausimynas, atmetus keturis judriojo 4G (LTE) ryšio operatorius ir vieną el. ryšių 

operatorių, kuris šiuo metu jau nebevykdo veiklos, bei pridėjus papildomus, buvo išsiųstas 100 el. 

ryšių operatorių. 

2016 m. gruodžio 12 d. Perkančios organizacijos raštu Nr. R-599 el. ryšių operatoriams išsiųstą 

klausimyną užpildė 73 operatoriai (73% respondentų), iš kurių 36 operatoriai nurodė turintys 

nuosavybės teise priklausančios šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros, tačiau tik 12 interneto 

prieigos paslaugų teikėjų nurodė, kad jiems nuosavybes teise priklausančią šviesolaidinę kabelinį 

infrastruktūrą turi kaimiškosiose vietovėse, t. y. projekto tiriamoje srityje. 

Šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros geografinius duomenis nurodė pateiksiantys 8 el. ryšių 

operatoriai (trys el. ryšių operatoriai anketoje nurodė, kad jų turimos infrastruktūros nevertinti), 

tačiau galiausiai duomenis pateikė tik 5 operatoriai: AB „Telia Lietuva“, VšĮ „Plačiajuostis 

internetas“, UAB „Skaidula“, UAB „Etanetas“ ir UAB „KLI LT“.19  

Siekiant sumažinti administracinę naštą operatoriams, duomenys apie judriojo ryšio operatorių šiuo 

metu nuosavybės teise valdomą infrastruktūrą, oficialiai pritarus 4G (LTE) ryšio operatoriams, buvo 

gauti iš RRT (LRTC duomenis apie esamą situaciją pateikė patys), o duomenis apie 3 metų ateities 

planus ir probleminius objektus Tiekėjui pateikė patys 4G (LTE) ryšio operatoriai, atsakydami į 

Perkančiosios organizacijos 2016 m. gruodžio 12 d. raštą Nr. R-598. Duomenis pateikė visi 4G 

(LTE) ryšio operatoriai: LRTC, AB „Telia Lietuva“, UAB „TELE2“ ir UAB „BITĖ Lietuva“. 

Atkreiptinas dėmesys, kad, atsižvelgiant į 4G (LTE) ryšio operatorių prašymą, duomenys buvo 

pateikiami ir apdorojami dviem etapais: pirmiausia buvo gauti duomenys apie esamą situaciją ir 

probleminius judriojo ryšio infrastruktūros objektus, o kiek vėliau – po esamos situacijos žemėlapio 

pristatymo Neformalioje konsultacinėje grupėje, kuris vyko 2017 m. sausio 9 d., – pateikti duomenys 

apie artimiausių 3 m. planus.  

Pabrėžtina, kad apibrėžiant „baltąsias dėmes“, buvo įvertinta aplinkybė, kad dalis el. ryšių 

operatorių turimų bazinių stočių yra sumontuotos ant ūkinės paskirties statinių, kurių eksploatavimo 

laikas eina į pabaigą, ir kurie turės būti pakeisti naujai planuojamais statyti bokštais. Išaiškėjo, kad 

operatoriai susiduria su dviejų tipų judriojo ryšio infrastruktūros problemomis: (1) transmisijos ir (2) 

statinio, kuriame talpinamos bazinės stotys, problema. Atsižvelgiant į tai, buvo suformuoti du 

probleminių objektų sąrašai, kurie kartu su žemėlapiais 2017 m. sausio 30 d. buvo pateikti viešoms 

konsultacijoms. 

B. Interviu metodu. Interviu buvo vykdomas tiek su viešojo sektoriaus, tiek su pagrindiniais privataus 

sektoriaus atstovais. Verta atkreipti dėmesį, kad su kai kuriais subjektais, susitikta buvo po keletą 

kartų. Interviu metu buvo siekiama ne tik surinkti duomenis apie jų turimą ir artimiausiu metu 

planuojamą sukurti naujos kartos prieigos tinklų infrastruktūrą, bet ir geriau suprasti skirtingus 

suinteresuotų pusių, t. y. viešo ir privataus sektoriaus atstovų, lūkesčius dėl naujos kartos prieigos 

                                                   

19 Atkreiptinas dėmesys, kad UAB „Kvartalo tinklas“ taip pat pateikė duomenis apie savo valdomą 
infrastruktūrą, tačiau pateikė informaciją tik apie statinius, iš kurių teikia WiFi paslaugas gyventojams (WiFi 
kaip technologija Investicijų projekte nenagrinėta), ir nurodė gyvenviečių sąrašą, kuriose teikia šias 
paslaugas. Įvertinus tai, kad šiose teritorijose, kiti operatoriai jau teikia 30 Mb/s paslaugas, UAB „Kvartalo 
tinklas“ duomenys į padengiamumą skaičiavimus nebuvo įtraukti. 
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tinklų infrastruktūros plėtros, galimą šios plėtros problematiką ir priežastis, galimus sprendimo 

būdus, suinteresuotų asmenų požiūrį į rengiamą NKPTI projektą, jo tikslus, uždavinius ir rezultatus 

ir t.t.  

Interviu buvo atliekamas „akis į akį” būdu. Interviu buvo pusiau struktūriškai apibrėžti, t. y. jų metu 

buvo siekiama sužinoti respondentų nuomonę tam tikrais iš anksto numatytais klausimais, leidžiant 

respondentui laisvai interpretuoti užduodamus klausimus. Pusiau struktūruoti interviu suteikia 

daugiau lankstumo, nes klausimus galima šiek tiek koreguoti, papildyti naujais klausimais, 

atsižvelgiant į vykstančio interviu eigą ir respondento atsakymus. Tokiu būdu suteikiama galimybė 

visapusiškiau ištyrinėti įvairius diskutuotino klausimo apsektus, gauti naujos informacijos ir įžvalgų. 

Reikia atkreipti dėmesį, kad tarp interviu metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas būtent 

priežastiniams, diskusiniams, nuomonės klausimams. 

C. Antrinių šaltinių peržiūra. Atsižvelgiant į tai, kad el. ryšių operatoriai noriai dalijosi informacija 

apie esamą ir planuojamą el. ryšių infrastruktūrą, šio duomenų rinkimo metodo praktiškai neprireikė 

panaudoti, išskyrus UAB Duomenų logistikos centro atvejį. Bendrovė nurodė, kad norėtų, jog jų 

infrastruktūrą būtų įvertinta, rengiant Investicijų projektą, tačiau duomenų nepateikė, todėl Tiekėjas 

naujos kartos prieigos modeliavimui panaudojo 2014 metų projekto „Plačiajuosčio ryšio 

infrastruktūros plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo modelio parengimas“ metu surinktą 

informaciją apie energetikos įmonių grupei nuosavybes teise priklausančią šviesolaidinę 

infrastruktūrą. Šie duomenys yra įtraukti į bendrą visų el. ryšių operatorių pateiktą šviesolaidinės 

infrastruktūros (ŠKL trasų) sluoksnį ir žemėlapį. 

Surinktų duomenų analizė ir naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros žemėlapio 

suformavimas. Šios veiklos metu naudojant ESRI ir specializuotą geografinės informacinės 

sistemos pagrindu veikiančią programinę įrangą (pilnai suderinamą su ESRI programine įranga) 

buvo sumodeliuoti iš valstybės institucijų ir elektroninių ryšių operatorių surinkti duomenys apie šiuo 

metu jų turimą ir per artimiausius 3 metus planuojamą sukurti naujos kartos prieigos tinklų (apimant 

tiek fiksuotojo, tiek judriojo ryšio tinklus) infrastruktūrą. Duomenų analizė buvo atliekama etapais: 

A. Fiksuotojo ryšio padengimas. ESRI programinės įrangos pagalba buvo suformuotas fiksuotojo 

ryšio operatorių turimos infrastruktūros padengimo žemėlapis, apjungiant visų operatorių pateiktus 

duomenis. Suskaičiuoti statistiniai duomenys apie dengiamą teritoriją ir namų ūkius. Gavus iš 

operatorių per artimiausius 3 metus planuojamos sukurti šviesolaidinės infrastruktūros duomenis, 

buvo suformuotas bendras fiksuotojo ryšio operatorių planuojamos infrastruktūros padengimo 

žemėlapis. Iš šių dviejų žemėlapių buvo suformuotas bendras 2020 m. fiksuotojo ryšio padengimo 

žemėlapis. Suskaičiuoti statistiniai duomenys apie dengiamą ir planuojamą padengti teritoriją ir 

namų ūkius. 

B. Judriojo ryšio padengimas. Naujos kartos judriojo ryšio padengimui apskaičiuoti kaip pagrindas 

buvo naudojama RRT 2015 m. atliktų judriojo ryšio operatorių 30 Mb/s aprėpties skaičiavimų 

metodika ir prielaidos20, išskyrus šiuos pagrindinius pakeitimus:  

a. skaičiavimuose buvo įvertinti judriojo ryšio 4G (LTE) tinklų plėtros planai 2020 m. bei 

nustatomas esamos judriojo tinklo infrastruktūros tinkamumas tolesniam jos 

naudojimui ir tinklo plėtrai (probleminiai objektai į judriojo ryšio 2020 m. aprėpties 

skaičiavimus neįtraukti); 

                                                   

20 http://www.rrt.lt/download/21026/apreptys%2030mbs%202020-v2-10%2019v3.pdf 
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b. namų ūkių skaičius „baltosios dėmėse“ apskaičiuotas pagal Tiekėjo sukurtą Lietuvos 

namų ūkių teritorinio pasiskirstymo GIS sluoksnio duomenis; 

c. tinklo aprėptis buvo modeliuojama prie 20 % apkrovimo (maksimali apkrovimo riba, 

kai gali būti pasiektas 30 Mb/s sparta 10MHz diapazone LTE800 dažnio juostoje, 

kuri yra pagrindinė judriojo ryšio operatorių naudojama dažnio juosta 4G (LTE) tinklo 

aprėpčiai);  

d.  Padengimo teritorija buvo skaičiuojama su 85 % tinklo aprėpties padengimo 

tikimybe. 

Esama situacija (2016 m. pab. – 2017 m. pr.). Naudojant specializuotą radijo tinklo planavimo 

programinę įrangą Cellular Expert, pagal RRT pateiktus visų keturių 4G (LTE) operatorių jau įrengtų 

4G (LTE) bazinių stočių parametrų duomenis, buvo sumodeliuotas kiekvieno operatoriaus 4G (LTE) 

ryšio spartos žemėlapis. Iš šių atskirų tinklų spartos žemėlapių, atrenkant sparčiausio 4G (LTE) 

tinklo konkrečioje vietoje reikšmes, buvo suformuotas bendras Lietuvos 4G (LTE) ryšio spartos 

žemėlapis, kurio pagrindu suformuotas esamas Lietuvos judriojo ryšio 30 Mb/s spartos aprėpties 

žemėlapis.  

Probleminiai judriojo ryšio objektai. Investicijų projekto rengimo metu judriojo ryšio operatorių taip 

pat buvo prašoma pateikti informaciją apie dviejų tipų probleminius objektus: 

1. Probleminiai statiniai. Judriojo ryšio operatorių buvo prašoma įvardinti statinius, kurie dėl 

tam tikrų priežasčių (pavyzdžiui, sutarčių su savininkais nepratęsimo, prastos statinio būklės 

ar statinio netinkamumo bazinių stočių montavimui, netinkamo aukštingumo ir kt.) negalės 

būti naudojami ateityje bazinių stočių talpinimui. Gauta operatorių informacija buvo 

susisteminta ir suformuotas bendras probleminės infrastruktūros sąrašas, išbraukiant iš 

sąrašo probleminius objektus, kurie negalės būti keičiami NKPTI projekto metu (pavyzdžiui, 

savivaldybių centrų miestų teritorijos centre esantys objektai). Tuomet visiems judriojo ryšio 

operatoriams buvo išsiųstas bendras probleminės infrastruktūros objektų sąrašas, prašant 

patikslinti objekto probleminį statusą ir įvertinti, ar kitų operatorių įvardinti probleminiai 

objektai aktualūs ir kitiems operatoriams. Gauta informacija buvo susisteminta ir atrinkti visi 

probleminės infrastruktūros objektai, kurių probleminį statusą įvardino bent vienas judriojo 

ryšio operatorius. Galutinis sąrašas pateiktas viešosioms konsultacijoms. 

2. Probleminė transmisija. Judriojo ryšio operatorių buvo prašoma įvardinti statinius, 

kuriuose sumontuotos bazinės stotys negalės užtikrinti tinkamos naujos kartos 30 Mb/s 

judriojo ryšio sklaidos dėl šviesolaidinės prieigos statiniuose trūkumo. Gauta operatorių 

informacija buvo susisteminta, iš sąrašo išbraukiant objektus, esančius savivaldybių 

centruose, objektus, kuriuose yra ŠKL, ir objektus, į kuriuos iki 2020 m. fiksuotojo ar judriojo 

ryšio operatoriai planuoja pakloti šviesolaidines linijas savo lėšomis. Galutinis sąrašas 

pateiktas viešosioms konsultacijoms. Viešųjų konsultacijų metu, judriojo ryšio operatoriai 

patikslino šį sąrašą. 

Ateities planai (2020 m.). Iš 4G (LTE) operatorių gavus per artimiausius trejus metus planuojamų 

įrengti naujų 4G (LTE) bazinių stočių parametrų duomenis (pateiktus tokiu pačiu formatu, kaip 

judriojo ryšio operatoriai teikia duomenis RRT apie esamas bazines stotis), bei probleminių objektų 

sąrašus, buvo sumodeliuotas planuojamas 2020 m. judriojo ryšio 30 Mb/s spartos aprėpties 

žemėlapis ir pagal tą patį skaičiavimo modelį, kuris buvo taikytas ir esamos situacijos vertinimui, 

suskaičiuota 2020 m. planuojamo 4G (LTE) tinklo aprėptis ir padengimo statistika. Pažymėtina, kad 

probleminiai objektai (tiek judriojo ryšio infrastruktūros objektai, turintys transmisijos problemų, tiek 

judriojo ryšio infrastruktūros objektai, turintys statinio problemų) į 2020 m. judriojo ryšio aprėpties 

skaičiavimus neįtraukti. 
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C. Naujos kartos prieigos tinklo padengimas. Naujos kartos prieigos tinklo žemėlapis suformuotas, 

apjungiant fiksuotojo ir judriojo ryšio technologijų padengimo duomenis. Apjungus esamos 

situacijos duomenis, buvo suformuotas naujos kartos prieigos tinklo esamo padengimo žemėlapis 

ir suskaičiuoti statistiniai duomenys apie dengiamą teritoriją ir namų ūkius. Naujos kartos prieigos 

tinklo plėtros žemėlapis suformuotas, apjungiant fiksuotojo ryšio ir judriojo ryšio plėtros duomenis, 

o sudėjus su esamos situacijos duomenimis suformuotas bendras naujos kartos prieigos tinklo 

padengimo žemėlapis. Suskaičiuoti statistiniai duomenys apie dengiamą teritoriją ir namų ūkius. 

Žemėlapiai suformuoti geografinės informacinės sistemos (GIS) aplinkoje ir Perkančiajai 

organizacijai bus pateikiami shape ir PDF formatais. 

Žemėlapio ir „baltųjų dėmių“ viešas pristatymas. 2017 m. sausio 30 d. buvo suorganizuotas 

viešas naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros žemėlapio ir preliminarių identifikuotų „baltųjų 

dėmių“ pristatymas suinteresuotoms šalims, kurio metu ne tik buvo pristatyti konkretūs rezultatai, 

bet ir išsamiai pristatyta naudota metodika, atsakyta į kilusius suinteresuotų šalių klausimus. Šiuo 

pristatymu buvo siekiama, kad suinteresuotos šalys geriau suvoktų skaitmeninio naujos kartos 

prieigos tinklo infrastruktūros žemėlapio formavimo procesą, kas atitinkamai palengvintų tarpinių 

rezultatų derinimą su pastarosiomis. 

Viešos konsultacijos su suinteresuotomis šalimis. Siekiant įsitikinti skaitmeninio naujos kartos 

prieigos tinklo infrastruktūros žemėlapio ir apibrėžtų „baltųjų dėmių“ tikslumu, parengtas žemėlapis 

2017 m. sausio 30 d. buvo viešai paskelbtas VšĮ „Plačiajuostis internetas“ interneto svetainėje 

(siekiant nepažeisti konfidencialumo principo – skelbiamos informacijos apimtis buvo suderinta su 

Perkančiąja organizacija ir Neformalia konsultacine darbo grupe), paprašant suinteresuotų šalių per 

2 sav., esant poreikiui, patikslinti savo pateiktus duomenis apie savo turimą arba per artimiausius 3 

metus planuojamą sukurti naujos kartos prieigos tinklų infrastruktūrą. Siekiant užtikrinti didesnį 

informuotumą apie viešąsias konsultacijas, papildomai visiems RRT svetainėje skelbiamiems 

interneto prieigos paslaugų teikėjams Perkančioji organizacija 2017 m. sausio 30 d. raštu Nr. ESSF-

R-4 išsiuntė prašymą pateikti pastabas.  

Tarpinių rezultatų tikslinimas po konsultacijų. Viešųjų konsultacijų su suinteresuotomis šalimis 

metu naujų duomenų ir pastabų nebuvo gauta, tačiau 4G (LTE) ryšio operatoriai patikslino 

probleminių objektų (transmisijos problema) sąrašą, todėl žemėlapis ir su tuo susiję statistiniai 

duomenys buvo atitinkamai patikslinti. 

Tikslus „baltųjų dėmių“ identifikavimas ir aprašymas. Remiantis parengtu ir su 

suinteresuotomis šalimis suderintu skaitmeniniu naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros 

žemėlapiu, buvo aiškiai identifikuotos ir apibrėžtos naujos kartos prieigos tinklo „baltosios dėmės“ 

(apibrėžimo metodika suderinta su Perkančiąja organizacija ir Neformalia konsultacine grupe), 

kurios buvo išanalizuotos ir aprašytos, priskiriant joms ID numerius bei nurodant pagrindines 

charakteristikas: plotas, namų ūkių skaičius, gyventojų tankis ir kitos svarbios savybės. 

Tarpinės ataskaitos I parengimas ir pateikimas VšĮ „Plačiajuostis internetas“. Šios veiklos 

metu susisteminti ir aprašyti naujos kartos prieigos (apimant tiek fiksuotojo, tiek judriojo ryšio tinklus) 

tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo analizės duomenys, suformuotas patikslintas skaitmeninis 

naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros žemėlapis, aprašytos „baltosios dėmės“, patikslinta 

„baltųjų dėmių“ apibrėžimo metodika ir pan. 
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1.3.1.2 Naujos kartos fiksuotojo ryšio padengimas 

1.3.1.2.1 Padengimo modeliavimo prielaidų ir sąlygų apibrėžimas 

Naujos kartos fiksuoto plačiajuosčio ryšio prieigos skaičiavimams naudotos prielaidos ir sąlygos: 

A. Informacijos surinkimas: 

1. Respondentų imtis. Informacija apie el. ryšių operatorių turimą fiksuotą naujos kartos 

plačiajuosčio ryšio prieigos infrastruktūrą buvo surinkta el. paštu, apklausiant visus interneto 

paslaugų teikėjus, užsiregistravusius RRT duomenų bazėje. Prašymas užpildyta anketą 

buvo išsiųstas 100 operatorių. Anketą užpildė 73 operatoriai. Duomenys apie operatorių 

nuosavybės teise priklausančią šviesolaidinę infrastruktūrą buvo gauti tik iš 5 operatorių: AB 

„Telia Lietuva“, VšĮ „Plačiajuostis internetas“, UAB „Skaidula“, UAB „Etanetas“ ir UAB „KLI 

LT“. 

Atkreiptinas dėmesys, kad didžioji dalis fiksuotojo ryšio operatorių neturi jiems nuosavybės 

teise priklausančios šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros kaimiškosiose vietovėse ir 

daugiausiai naudojasi šių trijų operatorių valdoma infrastruktūra: AB „Telia Lietuva“, UAB 

„Skaidula“ ir VšĮ „Plačiajuostis internetas“. Atsižvelgiant į tai, galima visiškai pagrįstai teigti, 

kad nors duomenis apie nuosavą šviesolaidinė kabelinę infrastruktūrą pateikusių operatorių 

skaičius nedidelis, jis 99,98 % tikslumu atspindi naujos kartos fiksuoto ryšio rinkos situaciją 

kaimiškosiose vietovėse.  

2. Analizuojama technologija. El. ryšių operatorių buvo prašoma pateikti tik duomenis apie 

jiems nuosavybės teise priklausančią šviesolaidinę kabelinę (ŠK) infrastruktūrą. Sprendimui 

nagrinėti tik šviesolaidinę kabelinę infrastruktūrą pritarė VšĮ „Plačiajuostis internetas“ ir 

Neformalios konsultacinės grupės nariai. 

Varinė infrastruktūra šiame Investicijų projekte neanalizuojama, kadangi turi labai ribotas 

galimybes teikti naujos kartos plačiajuosčio ryšio paslaugas. Varinė prieiga gali užtikrinti 

naujos kartos plačiajuosčio ryšio paslaugas tik esant labai trumpai prieigos linijai, todėl 

kaimiškosiose vietovėse negali būti vertinama. Taip pat Europos Komisijos (Connectivity for 

a Competitive Digital Single Market – Towards a European Gigabit Society), Europos 

Parlamento (Broadband infrastructure: Supporting the digital economy in the European 

Union) ir kituose dokumentuose rekomenduojama fiksuota naujos kartos plačiajuosčio ryšio 

prieigos technologija yra šviesolaidinė infrastruktūra, o varinę infrastruktūrą pereinamuoju 

laikotarpiu rekomenduojama naudoti tik vartotojų pajungimui pastato viduje (FTTB – angl. 

Fiber to the Building). Vietovėse, kur nėra fiksuotos naujos kartos plačiajuosčio ryšio 

prieigos, vartotojų pajungimui siūloma naudoti judriojo ryšio prieigas, galinčias teikti naujos 

kartos plačiajuosčio ryšio paslaugas. 

3. Duomenų imtis. El. paštu operatoriams buvo išsiųstos apklausos anketos, prašant pateikti 

geografinius tinklų duomenis ir: 

a. duomenis apie šiuo metu nuosavybės teise valdomą ŠK infrastruktūrą (naujausi 

2016 m. duomenys) visoje Lietuvos teritorijoje, išskyrus 5 didžiuosius Lietuvos 

miestus (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys) ir savivaldybių centrus, 

taip pat papildomai pateikti gyvenviečių, kuriuose jau šiuo metu galima teikti 30 Mb/s 

ir didesnės spartos interneto ryšį galutiniams vartotojams, sąrašą; 

b. nurodyti movas / skirstomuosius mazgus / galinius paskirstymo įrenginius, nuo kurių 

yra galimybė teikti naujos kartos plačiajuosčio ryšio paslaugas; 
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c. nurodyti gyvenvietes, kuriuose per artimiausius 3 metus planuojama pakloti nuosavą 

ŠK infrastruktūrą.  

4. 5 didieji miestai ir savivaldybių centrai. Atsižvelgiant į projekto „Plačiajuosčio ryšio 

infrastruktūros plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo modelio parengimo“ rezultatus ir 

valstybės institucijų (įstaigų) turimus duomenis, bei operatorių konsultacijų metu pateiktą 

informaciją apie turimą šviesolaidinę infrastruktūrą buvo priimta prielaida, kad namų ūkiai, 

esantys 5 didžiuosiuose Lietuvos mietuose ir savivaldybių centruose, jau šiuo metu turi 

galimybę naudotis 30 Mb/s ir didesnės spartos internetu, todėl į tyrimo imti neturėtų būti 

įtraukti. Kitaip sakant, suderinus su Perkančiąja organizacija ir Neformalia konsultacine 

grupe, nuspręsta „baltųjų dėmių“ nenustatinėti 5 didžiuosiuose Lietuvos mietuose ir 

savivaldybių centruose. 

B. Fiksuoto plačiajuosčio ryšio padengimas: 

1. Padengiamo skaičiavimo modelis. Neformalioje konsultacinėje grupėje buvo sutarta, kad 

namų ūkių „galimybė“ naudotis 30 Mb/s ir didesnės spartos internetu bus apibrėžiama, 

laikantis prielaidos, kad tokių paslaugų galimybė yra iki 500 m spinduliu nuo movos / 

skirstomųjų mazgų / galininių paskirstymo įrenginių, o teritorija šalia šviesolaidinių kabelinių 

linijų trasų turi būti vertinama kaip „baltoji dėmė“, jeigu el. ryšių operatoriai apklausos metu 

nenurodys kitaip, kadangi šviesolaidinės kabelinės linijos dažniausia nėra modifikuojamos 

(pjaunamos) prieigos linijų pajungimui, be to, dalis linijų yra skirtos tarpmiestiniams ar 

tarptautiniams sujungimams. Pabrėžtina, kad nei apklausų, nei viešųjų konsultacijų metu, 

nė vienas fiksuotojo ryšio operatorius nenurodė papildomų vietų, kur būtų galima modifikuoti 

esamas šviesolaidinės kabelines linijas ir įrengti naujas šviesolaidines prieigas. 

Namų ūkių „galimybė“ naudotis 30 Mb/s ir didesnės spartos internetu apibrėžiama, laikantis 

prielaidos, kad tokių paslaugų galimybė yra iki 500 m spinduliu (spindulio ilgis, sutikus 

operatoriui, gali būti koreguojamas, įvertinat namų ūkių koncentraciją toje teritorijoje) nuo 

movos / skirstomųjų mazgų / galininių paskirstymo įrenginių, jeigu el. ryšių operatoriai 

nenurodys kitaip. Atsižvelgiant į tai, fiksuotojo ryšio operatorių, buvo prašoma pateikti 

duomenis apie jų šiuo metu turimą fiksuotą naujos kartos prieigos infrastruktūrą ir nurodyti 

movas / skirstomuosius mazgus / galinius paskirstymo įrenginius, nuo kurių yra galimybė 

teikti naujos kartos plačiajuosčio ryšio paslaugas. Taip pat atskirai su kiekvienu operatoriumi 

buvo derinama, koks spindulys turėtų būti taikomas nuo jų turimų movų / skirstomųjų mazgų 

/ galininių paskirstymo įrenginių, apibrėžiant namų ūkių „galimybę“ naudotis 30 Mb/s ir 

didesnės spartos internetu. 

Pavyzdžiui, AB „Telia Lietuva“ pateikė šviesolaidinių linijų ir teritorijų, kuriose yra arba 

planuojama namų ūkių „galimybė“ naudotis 30 Mb/s ir didesnės spartos internetu 

sluoksnius, kuriuose teritorija, nepatenkanti į „baltąsias dėmes“, buvo apibrėžiama dviem 

būdais: (1) jeigu planuojama suteikti visiems namų ūkiams „galimybę“ naudotis 30 Mb/s ir 

didesnės spartos internetu atitinkamoje gyvenvietėje – tuomet visa gyvenvietės teritorija 

žymima, kaip turinti „galimybę“ (2) taikant 500 m spindulį nuo bendrovės movų / skirstomųjų 

mazgų / galininių paskirstymo įrenginių. 

Operatorius taip pat pateikė duomenis apie planuojamas prie šviesolaidinės infrastruktūros 

prijungti judriojo ryšio operatorių bazines stotis ir nurodė, kad 500 m spinduliu aplink šias 

stotis taip pat sudarys „galimybę“ namų ūkiams naudotis naujos kartos fiksuotuoju 

plačiajuosčiu ryšiu. Tačiau tikslinant judriojo ryšio probleminių objektų duomenis, AB „Telia 

Lietuva“, dalyje bazinių stočių nurodė transmisijos problemą ir paprašė NKPTI projekto metu 
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pakloti šviesolaidinę infrastruktūrą daliai bazinių stočių, todėl 500 m spindulio padengimo 

teritorijos buvo atmestos aplink bazines stotis, į kurias po patikslinimo AB „Telia Lietuva“ 

nurodė neplanuojanti kloti šviesolaidinių linijų. 

UAB „Etanetas“ pateikė esamos ir planuojamos įrengti šviesolaidinės infrastruktūros 

teritorijų duomenų sluoksnius, apibrėždamas esamos ir planuojamos įrengti šviesolaidinės 

infrastruktūros teritorijos ribas aplik gyvenvietes, kurios visos buvo įtrauktos į fiksuotojo 

plačiajuosčio ryšio padengimo skaičiavimus. 

VšĮ „Plačiajuostis internetas“, UAB „Skaidula“ ir UAB „KLI LT“ pateikė esamų šviesolaidinių 

linijų ir esamų bei planuojamų movų / skirstomųjų mazgų / galininių paskirstymo įrenginių 

duomenis. Pagal konsultacijų metu operatorių išsakytą nuomonę ir anketose užpildytą 

informaciją apie priimtiną investicijų sumą namų ūkių pajungti, bei suderinus su Perkančią 

organizacija ir Neformalia konsultacine grupe, buvo priimta prielaida, kad namų ūkių 

„galimybė“ naudotis 30 Mb/s ir didesnės spartos internetu yra teritorijoje 250 m spinduliu 

nuo movos / skirstomųjų mazgų / galininių paskirstymo įrenginių, jeigu šioje teritorijoje yra 

10-99 gyventojų, ir teritorijoje 500 m spinduliu, jeigu šioje teritorijoje yra 100 ir daugiau 

gyventojų. 

 

Paveikslas 1.4 Esamas ir 2020 m. planuojamas naujos kartos fiksuotojo ryšio padengimo 

žemėlapis 

Apjungus visų operatorių esamos situacijos ir per artimiausius 3 metus planuojamos pakloti 

nuosavos ŠK infrastruktūros duomenis, buvo parengtas fiksuotojo ryšio esamo ir 

planuojamo padengimo žemėlapis, kuris buvo pateiktas ir viešoms konsultacijoms, ir 

apskaičiuotas dengiamos fiksuotuoju plačiajuosčiu ryšiu teritorijos plotas ir į teritoriją 

patenkančių namų ūkių skaičius. 
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2. Duomenų neatitikimo koregavimas. Formuojant operatorių bendrą esamos ir 

planuojamos šviesolaidinės infrastruktūros padengimo žemėlapį, buvo rasta nedidelių 

nedengiamų plotų fiksuotos plačiajuostės prieigos teritorijose. Šie nedengiami plotai 

susiformavo sudėjus visų operatorių duomenis į vieną sluoksnį. Atliekant fiksuotojo 

plačiajuosčio ryšio padengimo žemėlapių koregavimą, šie plotai buvo pridėti prie dengiamų 

teritorijų. Dengiama teritorija dėl šių taisymų padidėjo 0,5 km2. 

3. Statistinių duomenų skaičiavimo metodika. Investicijų projekto rengimo metu, siekiant 

naudoti vieningą statistinių duomenų skaičiavimo metodiką, visi fiksuotojo plačiajuosčio 

ryšio padengimo shape duomenys buvo konvertuoti į 5x5m gardelės rastrinius duomenis. 

Rastriniai duomenys buvo sugretinti su Lietuvos teritorijos ribų ir namų ūkių pasiskirstymo 

rastriniais duomenimis, kad gardelės visiškai sutaptų. Atskirai apskaičiuoti esamos 

situacijos duomenys ir per artimiausius 3 metus planuojamos pastatyti šviesolaidinės 

kabelinės infrastruktūros duomenys. 

1.3.1.2.2 Esama ir planuojama naujos kartos fiksuoto ryšio infrastruktūra ir padengimas 

  

Paveikslas 1.5 Fiksuotojo ryšio padengimo statistika 

Išanalizavus fiksuotojo ryšio operatorių pateiktus fiksuotojo plačiajuosčio ryšio duomenis ir 

suformavus fiksuotojo ryšio padengimo žemėlapį, buvo apskaičiuota naujos kartos fiksuotojo ryšio 

padengimo statistika. Atskirai suskaičiuoti esamos situacijos (2016 m. pab. – 2017 m. pr.) 

duomenys ir artimiausių trejų metų ateities planų (2020 m.) duomenys. 

2017 m. situacija. Nustatyta, kad 2017 m. šviesolaidinio interneto prieigos galimybė yra sukurta 4 

102 km2 teritorijoje, kas sudaro 6,3 % viso Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, kuris pasiskirsto 

taip: 2 % viso Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, kuriame yra galimybė naudotis naujos kartos 

fiksuotuoju ryšiu, yra savivaldybių centrų (įskaitant 5 didžiuosius miestus) užimamuose teritorijose, 

o kiek daugiau nei 4 % - kaimiškosiose vietovėse. 

Pabrėžtina, kad bendrai visų Lietuvos savivaldybių centrų (įskaitant 5 didžiuosius miestus) 

užimamas plotas sudaro tik apie 2,17 % visos Lietuvos teritorijos ploto. Vadinasi, 2017 m. net 98,41 

% savivaldybių centrų (įskaitant 5 didžiuosius miestus) užimamoje teritorijoje egzistavo galimybė 

naudotis naujos kartos fiksuotojo ryšio paslaugomis. Tuo tarpu kaimiškosiose vietovėse – tik 4,24 

% kaimiškųjų vietovių teritorijos buvo padengtos šviesolaidžiu. 
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Paveikslas 1.6 Teritorijų, turinčių fiksuotojo ryšio prieigos galimybę, pasiskirstymas 2017 m. 

Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis 

(vertintos geografinės namų ūkių vietos teritorijos), konstatuota, kad šviesolaidinio interneto 

prieigos galimybę turi 48,68 % apgyvendintų teritorijų: atitinkamai savivaldybių centruose – 99,31 

% apgyvendintos teritorijos, o kaimiškosiose vietovėse – 36,01 % apgyvendintos teritorijos. 

Apskaičiavus namų ūkių, turinčių šviesolaidinio interneto prieigos galimybę, paaiškėjo, kad tokių 

namų ūkių skaičius siekia 1 072 810, kas sudaro 81,44 % visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus: 

savivaldybių centruose (įskaitant 5 didžiuosius miestus) net 62 % visų Lietuvos namų ūkių turi 

galimybę naudotis šviesolaidiniu internetu, o kaimiškosiose vietovėse – 19 % visų Lietuvos namų 

ūkių. 

Verta atkreipti dėmesį, kad egzistuoja didelė disproporcija tarp naujos kartos fiksuotu ryšiu 

dengiamos teritorijos ir namų ūkių skaičiaus: dengiama tik 6,3 % viso Lietuvos Respublikos 

teritorijos ploto, tačiau net 81,44 % visų Lietuvos namų ūkių turi galimybę naudotis šviesolaidiniu 

internetu. Taip yra todėl, kad pakankamai nedidelėje savivaldybių centrų užimamoje teritorijoje 

(savivaldybių centrų teritorija sudaro 2,17 % visos Lietuvos teritorijos ploto) yra net 62,59 % visų 

Lietuvos namų ūkių. Vadinasi, ateityje fiksuotojo ryšio operatoriams, norint fiksuotu ryšiu padengti 

likusius nepadengtus namų ūkius, išsibarsčiusius didelėje nepadengtoje teritorijoje, bus vis sunkiau 

ir brangiau. 

Tokiu būdu ryškėja viena didžiausių Investicinio projekto dilemų – norint įgyvendinti ES ir Lietuvos 

nacionaliniuose dokumentuose įtvirtintus naujos kartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros tikslus – 

reikės naujos kartos plačiajuosčiu ryšiu padengti sąlyginai nedidelį namų ūkių skaičių, išsibarsčiusį 

didelėje teritorijoje. 
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Paveikslas 1.7 Namų ūkių, turinčių šviesolaidinio interneto prieigos galimybę, pasiskirstymas 2017 

m. 

Remiantis fiksuotojo ryšio operatorių pateiktais duomenis, papildomai apskaičiuota, kad 2017 m. 

99,32 % namų ūkių, esančių savivaldybių centruose, ir 51,52 % namų ūkių, esančių kaimiškosiose 

vietovėse, turėjo šviesolaidinio interneto prieigos galimybę. 

2020 m. situacija. Įvertinus operatorių per artimiausius 3 metus planuojamos įrengti šviesolaidinės 

infrastruktūros duomenis, nustatyta, kad, jeigu el. ryšių operatoriai pilna apimtimi įgyvendins savo 

3 metų plėtros planus, tuomet 2020 m. teritorinė šviesolaidinio interneto prieigos galimybė sieks 4 

837 km2 Lietuvos teritorijos, kas sudaro 7,41 % viso Lietuvos teritorijos ploto. Vadinasi, bendras 

teritorinis pokytis per artimiausius 3 m. sudarys tik 735 km2 arba, kitaip tariant, padidės 18 %. 

Numatoma, kad 2020 m. savivaldybių centrų teritorinis padengimas padidės nuo 98,41 % iki 98,92 

% savivaldybių teritorijos, tuo tarpu kaimiškų vietovių – nuo 4,24 % iki 5,38 % kaimiškųjų vietovių. 

Kaip matyti iš pateiktų duomenų, didesnis pokytis numatomas kaimiškosiose vietovėse, t. y. 

fiksuotojo ryšio operatoriai daugiau investuos kaimiškosiose vietovėse. 

Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis 

(vertintos geografinės namų ūkių vietos teritorijos), konstatuotina, kad šviesolaidinio interneto 

prieigos galimybė 2020 m. bus sukurta 52,89 % apgyvendintų teritorijų: atitinkamai savivaldybių 

centruose – 99,76 % apgyvendintos teritorijos, o kaimiškosiose vietovėse – 41,17 % apgyvendintos 

teritorijos. 
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Paveikslas 1.8 Teritorijų, turėsiančių fiksuotojo ryšio prieigos galimybę, pasiskirstymas 2020 m. 

Analizuojant namų ūkių, turėsiančių šviesolaidinio interneto prieigos galimybę 2020 m. duomenis, 

nustatyta, kad tokių namų skaičius sieks 1 112 600, kas sudaro 84,46 % visų Lietuvos namų ūkių 

skaičiaus: savivaldybių centruose (įskaitant 5 didžiuosius miestus) net 62,3 % visų Lietuvos namų 

ūkių turės galimybę naudotis šviesolaidiniu internetu, o kaimiškosiose vietovėse – 22 % visų 

Lietuvos namų ūkių. 

  

Paveikslas 1.9 Namų ūkių, turėsiančių šviesolaidinio interneto prieigos galimybę, pasiskirstymas 

2020 m. 

Vadinasi, lyginant su 2017 m., namų ūkių, esančių savivaldybių centruose, dengiamumas naujos 

kartos fiksuotoju ryšiu 2020 m. padidės 2 121 namų ūkiu, tuo tarpu kaimiškosiose vietovėse – 
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37 669 namų ūkių. Kaip ir teritorinio dengimo, taip ir namų ūkių atveju – didžiausias pokytis 

laukiamas kaimiškosiose vietovėse, kas galėtų būti aiškinama tuo, kad erdvės fiksuotojo ryšio 

operatorių plėtrai savivaldybių centruose beveik nebelieka. 

Apibendrinant, 2020 m. praktiškai visi arba 99,58 % namų ūkių, esančių savivaldybių centruose, 

turės šviesolaidinio interneto prieigos galimybę, tuo tarpu tik kiek daugiau nei pusė arba 59,16 % 

namų ūkių, esančių kaimiškosiose vietovėse, turės tokią pačią galimybę. Vadinasi, skaitmeninės 

atskirties problema kaimiškosiose vietovėse išliks aktuali ir 2020 m. 

1.3.1.3 Naujos kartos judriojo ryšio padengimas 

1.3.1.3.1 Modeliavimo prielaidų ir sąlygų apibrėžimas 

Naujos kartos judriojo ryšio aprėpties skaičiavimo prielaidos ir sąlygos: 

A. Informacijos surinkimas: 

1. Respondentų imtis. Informacija apie judriojo ryšio operatorių turimą ir planuojamą judriojo 

ryšio naujos kartos interneto prieigos infrastruktūrą buvo renkama apie visų 4G (LTE) 

paslaugų teikėjų, užsiregistravusių RRT duomenų bazėje, įskaitant ir LRTC, valdomus 4G 

(LTE) tinklus ir šių tinklų infrastruktūrą.  

2. Analizuojama technologija. Buvo renkama tik judriojo ryšio operatorių 4G (LTE) stočių ir 

tinklų infrastruktūros (bokštų, pastatų ir t.t.), naudojamos ar planuojamos naudoti šioms 

stotims įrengti, duomenys. Atkreiptinas dėmesys, kad 2G (GSM), 3G (UMTS) ir WiMAX 

tinklų stotys šiame Investicijų projekte neanalizuojamos, kadangi turi ribotas galimybes teikti 

naujos kartos plačiajuosčio ryšio paslaugas21. 

3. Administracinės naštos mažinimas. Siekiant sumažinti informacijos, kurią turi pateikti 

judriojo ryšio operatoriai šio Investicijų projekto rengimo tikslais, duomenys apie šiuo metu 

judriojo ryšio operatoriams nuosavybės teise priklausančius tinklus ir jų infrastruktūrą 

(esama situacija) buvo gauti iš RRT. Tuo tarpu judriojo ryšio operatorių el. paštu vykdomos 

apklausos metu buvo prašoma pateikti tik duomenis, kurių RRT nerenka arba jie nėra 

išsamūs, t. y. apie probleminius objektus ir 3 metų plėtros planus. 

 

4. Operatorių pateikiamų duomenų imtis. Perkančioji organizacija 2016 m. gruodžio 12 d. 

raštu Nr. R-598 judriojo ryšio operatoriams išsiuntė apklausos anketas, prašant pateikti 

šiuos geografinius tinklų duomenis: 

a. informaciją apie šiuo metu judriojo ryšio operatorių naudojamos 4G (LTE) tinklo 

infrastruktūros objektų prijungimo prie transporto tinklo tipą (turi ŠKL ar ne); 

b. pateikti įvertinimą, kurios šiuo metu judriojo ryšio operatorių nuosavybės teise 

valdomos 4G (LTE) stotys ir kita tinklų infrastruktūra bus tinkama / netinkama 

tolimesnei 4G (LTE) tinklo plėtrai ir naudojimui; 

c. nurodyti konkrečias vietas, kur per artimiausius 3 metus planuojama pastatyti 

nuosavybes teise priklausančias 4G (LTE) stotis, nurodant tinklo infrastruktūros tipą, 

aukštingumą, prijungimo prie transporto tinklo tipą ir pan. 

Visi judriojo ryšio operatoriai pateikė prašomus duomenis: LRTC, AB „Telia Lietuva“, UAB „TELE2“ 

ir UAB „BITĖ Lietuva“. 

                                                   

21 Europos Komisijos svetainė: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/comparison-technologies. 
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5. RRT pateikiamų duomenų imtis. RRT buvo prašoma pateikti šiuos duomenis: 

a. Informaciją apie šiuo metu judriojo ryšio operatorių turimą judriojo ryšio naujos kartos 

interneto prieigą, t. y. RRT turimus naujausius operatorių tinklų duomenis, 

naudojamus bazinių stočių deklaravimui (2013 m. balandžio 9 d. susitikime tarp RRT 

ir judriojo ryšio operatorių patvirtintu bazinių stočių duomenų apsikeitimo CSV 

formatu). 

Papildomai RRT buvo prašoma pateikti informaciją apie RRT naudojamą operatorių tinklų 

aprėpties ir kokybės vertinimą: 

b. RRT turimus naujausius judriojo ryšio operatorių tinklų, naudojamų algoritmų ir jų 

nustatymų duomenis, kurie yra naudojami RRT atliekamiems 4G (LTE) aprėpčių 

skaičiavimams pateikiamiems internetinėje svetainėje 

http://epaslaugos.rrt.lt/apreptis/ kartu suskaičiuotais LTE aprėpties žemėlapiais 

ArcGIS formate. 

c. RRT 2016 m. atliktų judriojo ryšio operatorių 4G (LTE) tinklų spartos matavimų 

duomenis CSV formatu, kuriuose atsispindėtų matavimų data, koordinatės, sparta 

bei kiti parametrai, kurie yra paskelbti http://matavimai.rrt.lt. 

d. RRT atlikti ir pateikti judriojo ryšio operatorių 4G (LTE) tinklų spartos matavimų 

duomenis CSV formatu Tiekėjo nurodytuose 10 taškų aplink Vilnių ir maršrute iki jų 

ir atgal, kuriuose atsispindėtų matavimų data, koordinatės, sparta bei kiti parametrai, 

analogiški pateiktiems http://matavimai.rrt.lt. 

RRT pateikė visus reikalingus duomenis. 

B. Naujos kartos judriojo ryšio padengimas: 

1. Skaičiavimo modelis. Naujos kartos judriojo ryšio padengimui apskaičiuoti kaip pagrindas 

buvo naudojama RRT 2015 m. atliktų judriojo ryšio operatorių 30 Mb/s aprėpties skaičiavimų 

metodika, išskyrus šiuos pagrindinius pakeitimus:  

a. Skaičiavimuose buvo įvertinti 4G (LTE) tinklų plėtros planai bei nustatomas esamos 

tinklo infrastruktūros tinkamumas tolesniam jos naudojimui ir tinklo plėtrai 

(probleminiai objektai į judriojo ryšio 2020 m. aprėpties skaičiavimus neįtraukti). 

b. Namų ūkių skaičius „baltosios dėmėse“ buvo apskaičiuotas naudojant GIS erdvinės 

analizės priemones pagal naujausius (2011 m.) geografinius statistinius Lietuvos 

statistikos departamento visuotinio gyventojų ir būstų surašymo gyventojų skaičiaus 

seniūnijose duomenis, patikslintus pagal Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 

georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio (GDR10LT) žemės naudmenų 

geografinio sluoksnio duomenis – Lietuvos namų ūkių pasiskirstymo GIS rastrinį 

5x5m gardelės žemėlapį. Šių duomenų panaudojimas leido tiksliai, – pagal 

GDR10LT geografinius duomenis identifikuojant tik „užstatytas“ teritorijas ir tik joms 

priskiriant LR Statistikos departamento visuotinio gyventojų ir būstų surašymo 

gyventojų skaičiaus seniūnijose duomenis, – apskaičiuoti namų ūkių dengiamumą 

naujos kartos tinklu ir namų ūkių, esančių „baltosiose dėmėse“, statistiką. 

c. Tinklo aprėptis buvo modeliuojama prie 20 % apkrovimo (maksimali apkrovimo riba, 

kai gali būti pasiektas 30 Mb/s sparta 10MHz diapazone LTE800 dažnio juostoje, 

kuri yra pagrindinė judriojo ryšio operatorių naudojama dažnio juosta 4g (LTE) tinklo 

aprėpčiai).  

d. Padengimo teritorija buvo skaičiuojama su 85 % tinklo aprėpties padengimo 

tikimybe. 
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Skaičiavimo modelis ir jo prielaidos buvo suderinti su Perkančiąja organizacija ir Neformalia 

konsultacine darbo grupe. 

2. Vienodumo principas. Judriojo ryšio tinklo 30 Mb/s aprėpties modeliavimui buvo 

naudojama specializuota judriojo ryšio tinklo projektavimo programinė įranga Cellular 

Expert. Algoritmai ir jų nustatymai, kurie yra analogiški RRT naudojamiems skaičiavimams. 

3. Topografiniai duomenys. Judriojo ryšio tinklo 30 Mb/s aprėpties modeliavimui buvo 

naudojami naujausi ir tiksliausi visą Lietuvos teritoriją apimantys topografiniai duomenys: 

a. skaitmeninis erdvinis reljefo modelis, pagamintas Lietuvos Respublikos teritorijos 

skaitmeninio erdvinio žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenų 

SEŽP_0,5LT pagrindu ir atlikus netikslumų korekcijas. Naudojamo skaitmeninio 

erdvinio reljefo modelio rastrinės gardelės dydis yra ne didesnis kaip 5x5m, vidutinė 

kvadratinė taško altitudės nustatymo paklaida yra ne didesnė kaip 1m; 

b. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinių erdvinių duomenų 

rinkinio (GDR10LT) žemės naudmenų geografinio sluoksnio duomenys. 

4. Aprėpties skaičiavimo modelio tikslumo nustatymas. Siekiant patikrinti aprėpties 

skaičiavimo modelio tikslumą bei patikimumą, modeliavimo rezultatai buvo papildomai 

palyginti su RRT 2016 m. atliktų operatorių 4G (LTE) tinklų spartos matavimų duomenimis 

ir 2017 m. sausio 4 d. RRT atliktais judriojo ryšio operatorių 4G (LTE) tinklų spartos 

matavimų duomenis Tiekėjo nurodytuose 10 taškų aplink Vilnių ir maršrute iki jų bei atgal. 

Konstatuota, kad pagal judriojo ryšio aprėpties skaičiavimo modelį sumodeliuotas esamas 

judriojo ryšio naujos kartos interneto prieigos tinklo aprėpties duomenys faktiškai atitinka 

RRT atliktų 4G (LTE) tinklo stacionarių matavimų rezultatus. Taip pat, nustatyta, kad Tiekėjo 

naudoto judriojo ryšio aprėpties skaičiavimo modelio rezultatai yra vidutiniškai 7 Mb/s 

optimistiškesni (t. y. 7 Mb/s didesni) už RRT 4G (LTE) tinklo spartos matavimų, atliekamų 

judant,22 rezultatus. 

Buvo priimta sąlyga, kad 2020 m. planuojamo naujos kartos judriojo ryšio aprėpties 

modeliavimui bus naudojamas lygiai tas pats skaičiavimo modelis, kuris buvo naudotas 

nustatant esamą naujos kartos judriojo ryšio aprėptį, kadangi: 

A. naujausi kontroliniai RRT matavimai, kurie naudoti rezultatų palyginimui, yra atlikti 

žiemą, t. y. geresnėmis nei vidutinės signalų sklidimo sąlygomis; 

B. esama naujos kartos judriojo ryšio aprėptis yra suskaičiuota su minimaliomis, t. y. 

20 % tinklo apkrovimo prielaidomis; 

C. 2016 m. ir 2017 m. sausio 4 d. RRT atlikti 4G (LTE) ryšio spartos matavimai atlikti 

esant nedideliam tinklo apkrovimui, kuris, prognozuojama, kad per ateinančius kelis 

metus padidės kelis kartus. Tai darys neigiamą įtaką 4G (LTE) tinklo spartai, ypač 

tinklo aprėpties zonų pakraščiuose, kur yra ribotos galimybės plėsti tinklo talpą; 

D. nors minėtą neigiamą įtaką 4G (LTE) tinklo greitaveikai darantys faktoriai ateityje 

galėtų būti kompensuoti, panaudojant būsimas 4G (LTE) technologijos 

modernizavimo galimybes, tokias kaip apjungtas duomenų perdavimas (angl. joint 

transmission), naudojant jas kartu su išorinėmis stiprinančiomis antenomis, tačiau 

(1) išorinė visomis kryptimis stiprinanti antena (omni tipo) praktiškai nepagerina ryšio 

kokybės bei spartos, jei nėra naudojamas apjungtas duomenų perdavimas (angl. 

                                                   

22 Šie matavimai yra atliekami pagal standartinę RRT metodiką, kuri yra šiuo metu oficialiai naudojama stebėti 
ir įvertinti teikiamų judriojo ryšio interneto prieigos paslaugų kokybę. 
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joint transmission), nes kartu su naudingu signalu yra sustiprinami ir triukšmai, o (2) 

išorinės kryptinės stiprinančios antenos naudojimas neleidžia pasinaudoti 

būsimomis 4G (LTE) technologijos modernizavimo galimybėmis, tokiomis kaip 

apjungtas duomenų perdavimas (angl. joint transmission), kuri leidžia padidinti 

greitaveiką dėl signalų gaunamų iš skirtingų 4G (LTE) stočių. 

5. „Baltųjų dėmių“ kompleksiškumas. „Baltųjų dėmių“ teritorijoje atskirai buvo išskirtos dar 

dvi papildomos „baltųjų dėmių“ grupės: 

a. teritorijos, kuriose 4G (LTE) ryšio užtikrinimą riboja judriojo ryšio infrastruktūros 

objektai, turintys statinio problemų, pavyzdžiui, netinkamos objekto techninės 

galimybės, avarinės būklės objektai, pasikeitusios nuomos sutarčių sąlygos ir kitos 

priežastys; 

b. teritorijos, kuriose 4G (LTE) ryšio užtikrinimą riboja judriojo ryšio infrastruktūros 

objekto esamo prijungimo prie transporto tinklo tipas (pvz., nėra ŠKL) ir pan. 

Atkreiptinas dėmesys, kad ESRI programinės įrangos pagalba 2020 m. naujos kartos 

judriojo ryšio padengimo žemėlapio „baltosiose dėmėse“ buvo išskirtos dvi papildomos 

naujos kartos ryšiu nepadengtos sritys, atsirandančios dėl judriojo ryšio infrastruktūros 

objektų, turinčių transmisijos ir statinio problemų, dengiamų teritorijų.  

Žemiau esančiame paveikslėlyje pateiktas 2020 m. naujos kartos judriojo ryšio padengimo 

žemėlapio fragmentas, kuriama atvaizduota, kaip 2020 m. judriojo ryšio padengimo 

žemėlapyje buvo išskirtos dėl judriojo ryšio infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos ir 

statinio problemų, nepadengtos zonos: žemėlapyje 2020 m. planuojama 30 Mb/s spartos 

aprėptis pavaizduota tamsiai mėlyna spalva, judriojo ryšio infrastruktūros objektai, turintys 

transmisijos problemų, pavaizduoti šviesiai mėlynais taškais, o sumodeliuotos jų aprėpties 

zonos išskirtos šviesiai mėlyna spalva, judriojo ryšio infrastruktūros objektai, turintys statinio 

problemų, pavaizduoti raudonais taškais, o jų aprėpties zonos išskirtos šviesiai raudona 

spalva. 

Pažymėtina, kad šie probleminiai objektai (tiek judriojo ryšio infrastruktūros objektai, turintys 

transmisijos problemų, tiek judriojo ryšio infrastruktūros objektai, turintys statinio problemų) 

į 2020 m. judriojo ryšio aprėpties skaičiavimus neįtraukti. 
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Paveikslas 1.10 Judriojo ryšio aprėpties žemėlapio fragmentas su probleminių objektų 

padengtomis zonomis 

6. Žemėlapio parengimas. Atlikus iš RRT gautų judriojo ryšio duomenų analizę ir 

sumodeliavus esamos situacijos judriojo ryšio padengimą, buvo suformuotas judriojo ryšio 

2017 m. padengimo žemėlapis. Suskaičiuota padengimo statistika. Vėliau, gavus judriojo 

ryšio operatorių planuojamų įrengti naujų 4G (LTE) bazinių stočių duomenis, bei atmetus 

probleminius objektus, buvo sumodeliuotas planuojamas 2020 m. judriojo ryšio padengimo 

žemėlapis ir suskaičiuota planuojamo padengimo 2020 m. statistika.  



VšĮ Plačiajuostis 
internetas 

Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros 
investicijų projektas 51 lapas iš 192 

 

Pateikta informacija yra konfidenciali  

  

Paveikslas 1.11 Esamas ir 2020 m. planuojamas naujos kartos judriojo ryšio padengimo 

žemėlapis 

 

1.3.1.3.2 Esama ir planuojama naujos kartos judriojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūra ir 

padengimas 

  

Paveikslas 1.12 Judriojo ryšio padengimo statistika 

Išanalizavus 4G (LTE) operatorių judriojo ryšio duomenis ir suformavus judriojo ryšio padengimo 

žemėlapį, buvo apskaičiuota naujos kartos judriojo ryšio padengimo statistika. Atskirai suskaičiuoti 

esamos situacijos (2016 m. pab. – 2017 m. pr.) duomenys ir artimiausių trejų metų ateities planų 

(2020 m.) duomenys. 

2017 m. situacija. Nustatyta, kad 2017 m. 30 Mb/s sparta 4G (LTE) interneto ryšys dengia 24 243 

km2 teritorijos, kas sudaro 37,13 % viso Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, kuris pasiskirsto taip: 

2 % viso Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, kuriame yra galimybė naudotis naujos kartos 



VšĮ Plačiajuostis 
internetas 

Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros 
investicijų projektas 52 lapas iš 192 

 

Pateikta informacija yra konfidenciali  

judriuoju ryšiu, yra savivaldybių centrų (įskaitant 5 didžiuosius miestus) užimamuose teritorijose, o 

kiek daugiau nei trečdalis, t. y. 35 % – kaimiškosiose vietovėse. 

  

Paveikslas 1.13 Teritorijos, dengiamos 30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu, pasiskirstymas 2017 m. 

Vertinant teritorinį padengiamumą savivaldybių centruose ir kaimiškosiose vietovėse, nustatyta, kad 

savivaldybių centruose 30 Mb/s 4G (LTE) ryšys dengia 85,67 % savivaldybių centrų teritorijos, o 

kaimiškosiose vietovėse – 36,06 % kaimiškųjų vietovių teritorijos. 

Atkreiptinas dėmesys, kad 4G (LTE) ryšys, lyginant su fiksuotojo ryšiu duomenis, daug geriau 

dengia kaimiškąsias vietoves, bet kur kas prasčiau – savivaldybių centrus. Atitinkamai naujos kartos 

fiksuotasis ryšys dengia 4,26 % kaimiškųjų teritorijų ir 98,41 % savivaldybių centrų (įskaitant 5 

didžiuosius miestus) užimamos teritorijos.  

Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis 

(vertintos geografinės namų ūkių vietos teritorijos), apskaičiuota, kad 30 Mb/s sparta 4G (LTE) ryšys 

dengia 60,15 % apgyvendintų teritorijų: atitinkamai savivaldybių centruose 97,43 % apgyvendintos 

savivaldybių centrų teritorijos, o kaimiškosiose vietovėse – 50,83 % apgyvendintos kaimiškosios 

teritorijos. 
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Paveikslas 1.14 Namų ūkių, dengiamų 30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu, pasiskirstymas 2017 m. 

Apskaičiavus namų ūkių, turinčių 30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu, paaiškėjo, kad tokių namų ūkių skaičius 

siekia 1 109 339, kas sudaro 84,21 % visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus: savivaldybių centruose 

(įskaitant 5 didžiuosius miestus) net 61 % visų Lietuvos namų ūkių turi galimybę naudotis 

šviesolaidiniu internetu, o kaimiškosiose vietovėse – 23 % visų Lietuvos namų ūkių. 

Verta atkreipti dėmesį, kad tiek fiksuotojo, tiek ir judriojo ryšio atveju išlieka didelė disproporcija tarp 

30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu dengiamos teritorijos ir namų ūkių skaičiaus: dengiama sąlyginai maža 

Lietuvos teritorijos dalis, t. y. 37,13 % viso Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, tačiau 30 Mb/s 4G 

(LTE) ryšiu dengiamų namų ūkių skaičius didelis, t. y. 84,21 % visų Lietuvos namų ūkių. Kaip ir 

fiksuotojo ryšio atveju, taip ir judriojo ryšiu atveju, disproporcija susidaro, kadangi pakankamai 

nedidelėje savivaldybių centrų užimamoje teritorijoje (savivaldybių centrų teritorija sudaro 2,17 % 

visos Lietuvos teritorijos ploto) yra net 62,59 % visų Lietuvos namų ūkių. Vadinasi, ateityje judriojo 

ryšio operatoriams 30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu padengti likusius nepadengtus namų ūkius, 

išsibarsčiusius didelėje nepadengtoje teritorijoje, bus vis sunkiau ir brangiau. 

Remiantis sumodeliuotu naujos kartos judriojo ryšio padengimu, papildomai apskaičiuota, kad 2017 

m. 97,22 % namų ūkių, esančių savivaldybių centruose, turi galimybę naudotis 30 Mb/s 4G (LTE) 

ryšiu, o kaimiškosiose vietovėse – 62,44 % namų ūkių, esančių kaimiškųjų vietovių.  

2020 m. situacija. Įvertinus judriojo ryšio operatorių per artimiausius 3 metus planuojamas įrengti 

naujas 4G (LTE) bazines stotis ir atlikus planuojamo 30 Mb/s 4G (LTE) ryšio padengimo 

modeliavimą, buvo apskaičiuota, kad, jeigu judriojo ryšio operatoriai pilna apimtimi įgyvendins savo 

3 metų plėtros planus, 2020 m. naujos kartos judrusis ryšys dengs 29 131 km2 Lietuvos teritorijos, 

kas sudaro 44,62 % visos Lietuvos teritorijos ploto. Vadinasi, bendras teritorinis pokytis per 

artimiausius 3 m. sudarys apie 4 888 km2 arba, kitaip tariant, teritorinis dengiamumas išaugs 20 % 

lyginant su 2017 m. 

Numatoma, kad 2020 m. savivaldybių centrų teritorinis 30 Mb/s 4G (LTE) ryšio padengiamumas 

padidės nuo 85,67 % iki 90,56 % savivaldybių teritorijos, tuo tarpu kaimiškų vietovių – nuo 36,06 % 

iki 43,60 % kaimiškųjų vietovių. Kaip matyti iš pateiktų duomenų, didesnis pokytis numatomas 

kaimiškosiose vietovėse, t. y. 4G (LTE) ryšio operatoriai daugiau investuos kaimiškosiose 
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vietovėse, tačiau lygiagrečiai bus gerinimas ir savivaldybių centrų padengimas 30 Mb/s 4G (LTE) 

ryšiu. 

  

Paveikslas 1.15 Teritorijos, dengiamos 30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu, pasiskirstymas 2020 m. 

Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis 

(vertintos geografinės namų ūkių vietos teritorijos), konstatuota, kad 30 Mb/s 4G (LTE) ryšio 

galimybė 2020 m. bus sukurta 64,82 % apgyvendintų teritorijų: atitinkamai savivaldybių centruose 

– 99,10 % apgyvendintos teritorijos, o kaimiškosiose vietovėse – 56,25 % apgyvendintos teritorijos. 

  

Paveikslas 1.16 Namų ūkių, dengiamų 30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu, pasiskirstymas 2020 m. 

Analizuojant namų ūkių, turėsiančių 30 Mb/s 4G (LTE) ryšio prieigos galimybę 2020 m. duomenis, 

nustatyta, kad tokių namų bus 1 145 272, t. y. 86,94 % visų Lietuvos namų ūkių: savivaldybių 
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centruose (įskaitant 5 didžiuosius miestus) apie 62 % visų Lietuvos namų ūkių turės galimybę 

naudotis 30 Mb/s 4G (LTE) internetu, o kaimiškosiose vietovėse – 25 % visų Lietuvos namų ūkių. 

Vadinasi, lyginant su 2017 m., namų ūkių, esančių savivaldybių centruose, dengiamumas naujos 

kartos judriuoju ryšiu 2020 m. padidės 15 390 namų ūkiu, tuo tarpu kaimiškosiose vietovėse – 

20 543 namų ūkiais. Kaip ir teritorinio dengimo, taip ir namų ūkių atveju – didesnis pokytis laukiamas 

kaimiškosiose vietovėse. 

Apibendrinant, 2020 m. praktiškai visi arba 99,09 % namų ūkių, esančių savivaldybių centruose, 

turės 30 Mb/s 4G (LTE) ryšio prieigos galimybę, tuo tarpu kaimiškosiose vietovėse – 66,61  % namų 

ūkių, esančių kaimiškosiose vietovėse, turės tokią pačią galimybę. Vadinasi, skaitmeninės atskirties 

problema kaimiškosiose vietovėse išliks aktuali 2020 m. ir judriojo ryšio srityje.  
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1.3.1.4 Judriojo ryšio infrastruktūra 

Išanalizavus judriojo ryšio operatorių ir viešojo sektoriaus institucijų pateiktus duomenis, nustatyta, 

kad judriojo ryšio operatoriai šiuo metu yra sumontavę ir iki 2020 m. planuoja sumontuoti 4 132 

vienetus 4G (LTE) ryšio bazinių stočių, kurios yra / bus talpinamos 2699 unikaliose vietose 

savivaldybių centruose yra / bus 1 142 unikalios bazinių stočių talpinimo vietos (arba 42 % visų 

unikalių bazinių stočių vietų), o kaimiškosiose vietovėse – 1 557 unikalios vietos (arba 58 % visų 

unikalių bazinių stočių vietų). 

 

Paveikslas 1.17 Unikalios bazinių stočių vietos 

Savivaldybių centruose didžioji dalis bazinių stočių – net 83 % visų bazinių stočių, esančių 

savivaldybių centruose – yra / bus sumontuotos ant ūkinės paskirties objektų (pavyzdžiui, pastatų 

stogų, kaminų, vandentiekio bokštų ir kt.). Tuo tarpu unikalių bokštų / stiebų savivaldybių centruose 

yra tik 168 vnt. ir ant jų yra / bus sumontuota apie 17 % visų bazinių stočių, esančių savivaldybių 

centruose, dar 5 bokštus / stiebus el. ryšių operatoriai planuoja pastatyti iki 2020 m.  

 

Paveikslas 1.18 Bazinių stočių pasiskirstymas 
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Kaimiškosiose vietovėse šiuo metu yra 826 unikalūs bokštai / stiebai ir dar 84 bokštus / stiebus el. 

ryšių operatoriai planuoja pastatyti iki 2020 m. Vadinasi, 2020 m. apie 59 % visų bazinių stočių, 

esančių kaimiškosiose vietovėse, bus sumontuotos ant šių bokštų ir stiebų. Likusios bazinės stotys, 

t. y. apie 41 % visų bazinių stočių, esančių kaimiškosiose vietovėse, yra / bus sumontuotos ant 647 

ūkinės paskirties objektų.  

Detaliau analizuojant 4G (LTE) bazinių stočių talpinimo būdus kaimiškosiose vietovėse: vandens 

bokštas, pastatas, kaminas ar kitas objektas, taip pat nustatyta, kad didžioji dalis, t. y. apie 57 % 

visų unikalių ūkinės paskirties objektų, esančių kaimiškosiose vietovėse, neturi ir 2020 m. neturės 

šviesolaidinio įvado, tai reiškia, kad bus neužtikrinama tinkama transmisija. Be to, šviesolaidinio 

įvado neturi ir 2020 m. neturės apie 23 % bokštų / stiebų, esančių kaimiškosiose vietovėse. 

 

Paveikslas 1.19 Bazinių stočių talpinimo būdai ir transmisija kaimiškosiose vietovėse 

Judriojo ryšio operatoriai ir viešojo sektoriaus institucijos papildomai pateikė informaciją apie 101 

bokštą / stiebą, ant kurio šiuo metu nėra ir iki 2020 n. neplanuojama sumontuoti 4G (LTE) bazinių 

stočių. 20 tokių bokštų / stiebų yra savivaldybių centruose, o 81 bokštas / stiebas pastatytas 

kaimiškosiose vietovėse (iš jų tik 25 bokštai / stiebai kaimiškosiose vietovėse nuosavybės teise 

priklauso judriojo ryšio operatoriams). 

Apibendrinant skyrių, pabrėžtina, kad nors Lietuvoje yra išvystyta gana gera judriojo ryšio tinklo 

infrastruktūra, 4G (LTE) bazinių stočių montavimas ant ūkinės paskirties objektų kelia nemažai 

problemų el. ryšių operatoriams. Konsultacijų ir susitikimų metu el. ryšių operatoriai, vertindami 

tokios infrastruktūros ilgalaikes perspektyvas, pabrėžė, kad vis aktualesnė tampa šių objektų fizinio 

nusidėvėjimo problema, taip pat nepakankamas aukštingumas, tinkamos transmisijos trūkumas ir 

pan. Tai reiškia, kad per artimiausius 5–15 metų, ne maža dalis šių ūkinės paskirties objektų (t. y. 

vandens bokštai, kaminai ir kiti bazinių stočių įrangai montuoti specialiai nepritaikyti aukšti objektai) 

taps visiškai netinkami naudoti naujos kartos judriojo plačiajuosčio ryšio paslaugoms teikti ir, jeigu 

nebus statoma ar ieškoma naujų objektų, tinkamų bazinėms stotims įrengti, sumažės judriojo 

plačiajuosčio ryšio aprėptis. Be to, dalis stiebų / bokštų neturi ŠKL transmisijos tipo, todėl ateityje 

augant duomenų perdavimo kiekiui, iškils tinkamos naujos kartos 30 Mb/s judriojo ryšio sklaidos 

problemos dėl ribotos galimybės bazinėms stotims užtikrinti reikiamos spartos duomenų perdavimo 

srautą. 
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Atsižvelgiant į tai, judriojo ryšio operatoriai identifikavo probleminius objektus, kurių problematiką 

prašo išspręsti NKPTI projekto įgyvendinimo metu. 

1.3.1.4.1 Probleminiai judriojo ryšio infrastruktūros objektai 

Investicijų projekto rengimo metu judriojo ryšio operatorių buvo prašoma pateikti informaciją apie 

dviejų tipų probleminius objektus: 

1. Probleminiai statiniai. Judriojo ryšio operatorių buvo prašoma įvardinti statinius, kurie dėl 

tam tikrų priežasčių (sutarčių su savininkais nepratęsimo, prastos statinio būklės ar statinio 

netinkamumo bazinių stočių montavimui, netinkamo aukštingumo ir kt.) negalės būti 

naudojami ateityje bazinių stočių talpinimui. Gauta operatorių informacija buvo susisteminta 

ir suformuotas bendras judriojo ryšio infrastruktūros objektų, turinčių statinio problemų, 

sąrašas.  

2. Probleminė transmisija. Judriojo ryšio operatorių buvo prašoma įvardinti statinius, 

kuriuose sumontuotos bazinės stotys negalės užtikrinti tinkamos naujos kartos 30 Mb/s 

judriojo ryšio sklaidos dėl šviesolaidinės prieigos statiniuose trūkumo. Gauta operatorių 

informacija buvo susisteminta ir suformuotas bendras judriojo ryšio infrastruktūros objektų, 

turinčių transmisijos problemų, sąrašas. 

  

Paveikslas 1.20 Judriojo ryšio probleminės infrastruktūros žemėlapis 

Išanalizavus ir susisteminus probleminės infrastruktūros (statinių) ir transmisijos objektų sąrašus, 

suformuotas bendras probleminių objektų sąrašas, kurį sudaro 643 probleminiai objektai: 358 

objektai, turintys transmisijos problemų, 17 pasienio bokštų, priklausančių Lietuvos Respublikos 
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vidaus reikalų ministerijai, 197 objektai, turintys statinio problemų, o 88 objektai, turintys tiek statinio, 

tiek transmisijos problemų.23 

  

Paveikslas 1.21 Probleminių infrastruktūros objektų pasiskirstymas 

1.3.1.4.2 Probleminiai objektai: transmisijos problematika 

Bendrai judriojo ryšio operatoriai nurodė, kad 463 judriojo ryšio infrastruktūriniai objektai turi 

transmisijos problemų, t. y. šiems objektams reikalinga šviesolaidinė prieiga, norint užtikrinti 

tinkamą naujos kartos 30 Mb/s 4G (LTE) ryšį Lietuvos gyventojams. Tame tarpe yra 88 objektai, 

kurie, pasak judriojo ryšio operatorių pateiktų duomenų, turi tiek statinio, tiek transmisijos problemų. 

Analizuojant probleminius objektus grupėmis (statinio problema ar transmisijos problema), objektai, 

turintys tiek transmisijos, tiek statinio problemą, bus priskiriami prie objektų, turinčių statinio 

problemą, grupės, kadangi pirmiausia Investicijų projekto rengimo metu bus siekiama išspręsti 

statinio problematiką ir, tik to nepadarius, bus sprendžiama transmisijos problema, todėl šiame 

poskyriuje toliau bus pateikiama informacija tik apie 375 transmisijos problemą turinčius objektus. 

                                                   

23 Toliau analizuojant probleminius objektus grupėmis (statinio problema ar transmisijos problema), objektai, 
turintys tiek transmisijos, tiek statinio problemą, bus priskiriami prie objektų, turinčių statinio problemą, grupės, 
kadangi pirmiausia Investicijų projekto rengimo metu bus siekiama išspręsti statinio problematiką ir, tik to 
nepadarius, bus sprendžiama transmisijos problema. 
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Paveikslas 1.22 Objektų, turinčių transmisijos problemų, pasikartojimas 

Formuojant judriojo ryšio infrastruktūrinių objektų, turinčių transmisijos problemų, sąrašą, buvo 

įvertintas objekto problematikos aktualumas, t. y. kiek el. ryšių operatorių prašo atvesti ŠKL į tą patį 

judriojo ryšio infrastruktūros objektą. Nustatyta, kad 4 judriojo ryšio operatoriai prašo atvesti ŠKL į 

1 objektą, 3 operatoriai – į 15 objektų, 2 operatoriai – į 52 objektus ir po 1 operatorių – į 307 objektus. 

  

Paveikslas 1.23 Transmisijos problemą turinčių objektų pasiskirstymas pagal tipą 

Judriojo ryšio operatoriai prašo, kad NKPTI projekto įgyvendinimo metu, šviesolaidinė prieiga būtų 

atvesta į 216 esamų ir el. ryšių operatorių planuojamų iki 2020 m. pastatyti bokštų / stiebų bei 159 

ūkinės paskirties objektus. Didžioji dalis šių objektų yra kaimiškosiose vietovėse – 362 objektai arba 

97 % visų objektų, turinčių transmisijos problemų, – ir tik nedidelė – 13 objektų arba 3 % visų 

objektų, turinčių transmisijos problemų, – savivaldybių centrų priemiestinėse teritorijose. 
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Vertinant objektų, turinčių transmisijos problemų, teritorinį padengiamumą, apskaičiuota, kad 

judriojo ryšio infrastruktūros objektai, turintys transmisijos problemų, iš viso dengia 2 507 km2 jokia 

kita naujos kartos ryšio technologija nepadengtos Lietuvos teritorijos plotą. Savivaldybių centrų 

teritorijoje šie objektai dengia tik 0,63 km2, o kaimiškosiose vietovėse – 2 506 km2 ploto. Bendrai tai 

sudaro 3,8 % visos Lietuvos teritorijos.  

Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis 

(vertintos geografinės namų ūkių vietos teritorijos), konstatuotina, kad objektai, turintys transmisijos 

problemų, dengia 3,17 % apgyvendintų Lietuvos teritorijos plotų, t. y. 61 km2. 

Tuo tarpu objektų, turinčių transmisijos problemų, dengiamoje teritorijoje yra tik 11 513 namų ūkių, 

kas sudaro 0,87 % visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus. Be to, visi šie namų ūkiai yra išimtinai tik 

kaimiškosiose vietovėse, kadangi savivaldybių centrų teritorijoje yra tik 9 transmisijos probleminių 

objektų dengiami namų ūkiai. 

Pažymėtina, kad vertinant tik judriojo ryšio technologijos padengimą (be fiksuotojo ryšio aprėpties), 

objektai, turintys transmisijos problemų, dengia 2 988 km2 Lietuvos teritorijos plotą: savivaldybių 

centrų teritorijoje šie objektai dengia tik 4 km2, o kaimiškosiose vietovėse – 2 984 km2 ploto. Bendrai 

tai sudaro 4,58 % visos Lietuvos teritorijos. Tuo tarpu objektų, turinčių transmisijos problemų, 

dengiamoje teritorijoje yra 24 042 namų ūkiai, kas sudaro 1,8 % visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus: 

savivaldybių centrų teritorijoje yra 504 namų ūkiai, o kaimiškosiose vietovėse – 23 538 namų ūkiai, 

atitinkamai tai sudaro 0,06 % savivaldybių centrų ir 4,78 % kaimiškųjų vietovių namų ūkių skaičių. 

1.3.1.4.3 Probleminiai objektai: statinio problematika 

Bendrai judriojo ryšio operatoriai nurodė, kad 285 judriojo ryšio infrastruktūriniai objektai turi statinio 

problemų, todėl netolimoje ateityje nebegalės užtikrinti naujos kartos 30 Mb/s 4G (LTE) ryšio 

Lietuvos gyventojams teikimo iš šių objektų. Tame tarpe yra 88 objektai, kurie, pasak judriojo ryšio 

operatorių pateiktų duomenų, turi tiek statinio, tiek transmisijos problemų. 

Formuojant judriojo ryšio infrastruktūrinių objektų, turinčių statinio problemų, sąrašą, el. ryšių 

operatorių taip pat buvo prašoma įvertinti ne tik savo objektų, bet ir kitų judriojo ryšio operatorių 

įvardintų probleminių objektų aktualumą, t. y. pateikus bendrą objektų, turinčių statinio problemų, 

sąrašą buvo prašoma nurodyti, ar pakeitus šį probleminį objektą naujai planuojamu statyti bokštu / 

stiebu, operatoriai būtų suinteresuoti į jį perkelti savo 4G (LTE) bazines stotis, šiuo metu esančias 

šalia probleminio objekto ant kitų ūkinės paskirties objektų.  
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Paveikslas 1.24 Objektų, turinčių statinio problemų, pasikartojimas 

Nustatyta, kad 4 judriojo ryšio operatoriai nurodė 24 probleminius objektus, kurių pakeitimu yra 

suinteresuoti, 3 operatoriai – 49 objektus, 2 operatoriai – 142 objektus ir po 1 operatorių – 70 

objektų. 

Minėtas objektų, turinčių statinio problemų, aktualumo vertinimas yra vienas iš kriterijų,24 nustatant 

prioritetus, kuriuos judriojo ryšio infrastruktūros objektus reikėtų keisti naujais NKPTI projekto 

įgyvendinimo metu planuojamais statyti bokštais / stiebais. 

Praktiškai visi el. ryšių operatorių įvardinti judriojo ryšio infrastruktūriniai objektai, turintys statinio 

problemų, yra ūkinės paskirties objektai, t. y. 96 % visų probleminių statinių, ir tik nedidelė dalis – 

bokštai / stiebai, kurie sudaro likusius 4 % visų nurodytų probleminių statinių. 

 

Paveikslas 1.25 Objektų, turinčių statinio problemų, pasiskirstymas pagal tipą 

 

                                                   

24 Kitas prioritetas – namų ūkių skaičius. 
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36 įvardinti judriojo ryšio infrastruktūros objektai, turintys statinio problemų (arba 13 % visų objektų, 

turinčių statinio problemų), yra savivaldybių centrų pakraščiuose ir priemiestinėse teritorijose, o 249 

objektai arba 87 % visų objektų, turinčių statinio problemų, – kaimiškosiose vietovėse. 

Apskaičiuota, kad judriojo ryšio infrastruktūros objektai, turintys statinio problemų, iš viso dengia 2 

065 km2 jokia kita naujos kartos ryšio technologija nepadengtos Lietuvos teritorijos plotą. 

Savivaldybių centrų teritorijoje šie objektai dengia tik 0,86 km2, o kaimiškosiose vietovėse – 2 064 

km2 ploto. Bendrai tai sudaro 3,16 % visos Lietuvos teritorijos.  

Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis 

(vertintos geografinės namų ūkių vietos teritorijos), apskaičiuota, kad objektai, turintys statinio 

problemų, dengia tik 2,37 % visų apgyvendintų Lietuvos teritorijos plotų, t. y. 46 km2. 

Tuo tarpu tik objektų, turinčių statinio problemų, dengiamoje teritorijoje yra 11 003 namų ūkiai, kas 

sudaro 0,84 % visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus. Probleminių objektų dengiamoje savivaldybių 

centrų teritorijoje yra tik 65 namų ūkiai, o kaimiškosiose vietovėse – 10 938 namų ūkiai, kas 

atitinkamai sudaro 0,01 % savivaldybių centrų ir 2,22 % kaimiškųjų vietovių namų ūkių skaičių. 

Atkreiptinas dėmesys, kad vertinant tik judriojo ryšio technologijos padengimą (be fiksuotojo ryšio 

aprėpties), objektai, turintys statinio problemų, dengia 2 403 km2 Lietuvos teritorijos plotą: 

savivaldybių centrų teritorijoje šie objektai dengia 21 km2, o kaimiškosiose vietovėse – 2 382 km2 

ploto. Bendrai tai sudaro 3,68 % visos Lietuvos teritorijos. Tuo tarpu objektų, turinčių statinio 

problemų, dengiamoje teritorijoje yra 37 325 namų ūkiai, kas sudaro 2,83 % visų Lietuvos namų 

ūkių skaičiaus: savivaldybių centrų teritorijoje yra 3 337 namų ūkiai, o kaimiškosiose vietovėse – 33 

988 namų ūkiai, tai atitinkamai sudaro 0,4 % savivaldybių centrų ir 6,89 % kaimiškųjų vietovių namų 

ūkių skaičių. 

  



VšĮ Plačiajuostis 
internetas 

Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros 
investicijų projektas 64 lapas iš 192 

 

Pateikta informacija yra konfidenciali  

1.3.1.5 Bendras naujos kartos prieigos tinklo padengimas 

1.3.1.5.1 Modeliavimo prielaidų ir sąlygų apibrėžimas 

Bendras naujos kartos interneto prieigos žemėlapis buvo suformuotas laikantis šios ataskaitos 

skyriuose „Naujos kartos fiksuoto plačiajuosčio ryšio padengimas“ ir „Naujos kartos judriojo 

plačiajuosčio ryšio padengimas“ aprašytų prielaidų ir sąlygų.  

 

 

Paveikslas 1.26 Naujos kartos interneto prieigos tinklo esamas ir 2020 m. planuojamas padengimas 

Žemėlapis buvo formuojamas atskirai apjungiant esamos situacijos naujos kartos fiksuotojo ryšio 

padengimo duomenis su esamos situacijos judriojo ryšio padengimo duomenimis ir, atitinkamai, 

2020 m. planuojamus naujos kartos fiksuotojo ryšio padengimo duomenis su 2020 m. planuojamais 

judriojo ryšio padengimo duomenimis. 
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Paveikslas 1.27 Naujos kartos fiksuotojo ir judriojo ryšio padengimo žemėlapių fragmentai 

Pažymėtina, kad į 2020 m. planuojamo naujos kartos judriojo ryšio padengimo duomenis nebuvo 

įtraukti judriojo ryšio infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos ir statinio problemų, dengiamos 

sritys. Judriojo ryšio infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos problemų, aprėpties zonos 

pavaizduotos šviesiai mėlyna spalva, o objektų, turinčių statinio problemų, – šviesiai raudona 

spalva, o planuojama 30 Mb/s spartos – tamsiai mėlyna spalva (žr. pav. 1.26).  

1.3.1.5.2 Esama ir planuojama naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūra ir padengimas 

  

Paveikslas 1.28 Bendro naujos kartos interneto prieigos tinklo esamo ir planuojamo padengimo 

statistika 

Bendras naujos kartos interneto prieigos padengimo žemėlapis buvo suformuotas iš fiksuotojo ryšio 

ir judriojo ryšio padengimo duomenų. Atskirai suformuoti esamos situacijos (2016 m. pab. – 2017 

m. pr.) ir 2020 m. planuojamo padengimo žemėlapiai. ESRI programinės įrangos priemonių pagalba 

apskaičiuota kiekvienos technologijos dengiamos teritorijos statistika. 

2017 m. situacija. Nustatyta, kad 2017 m. naujos kartos interneto prieigos galimybė yra sukurta 25 

294 km2 teritorijoje, kas sudaro 38,74 % viso Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, kuris pasiskirsto 

taip: 2,16 % viso Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, kuriame yra galimybė naudotis naujos kartos 

ryšiu, yra savivaldybių centrų (įskaitant 5 didžiuosius miestus) užimamuose teritorijose, o kiek 

daugiau nei 36,58 % – kaimiškosiose vietovėse. 
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Paveikslas 1.29 Teritorijos, kuriuose yra NKIP galimybė, pasiskirstymas 2017 m. 

2017 m. net 99,82 % savivaldybių centrų (įskaitant 5 didžiuosius miestus) užimamoje teritorijoje 

egzistavo galimybė naudotis naujos kartos interneto prieigos paslaugomis, tuo tarpu kaimiškosiose 

vietovėse – tik 37,4 % kaimiškųjų vietovių teritorijos buvo padengtos naujos kartos interneto prieiga. 

Apskaičiuota, kad bendrai fiksuotojo ir judriojo ryšio technologijos dengia 3 052 km2 teritorijos, t. y. 

4,67 % visos Lietuvos teritorijos, tik fiksuotojo ryšio technologija dengia 1 051 km2 teritorijos arba 

1,6 % visos Lietuvos teritorijos, o tik judriojo ryšio technologiją dengia 21 191 km2 teritorijos arba 

32,46 % visos Lietuvos teritorijos. Nepadegta Lietuvos teritorijos dalis – 39 992 km2, kas sudaro 

61,26 % visos Lietuvos teritorijos. 

  

Paveikslas 1.30 Teritorijos padengimas NKIP tinklu pagal technologijas 2017 m. 
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Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis 

(vertintos geografinės namų ūkių vietos teritorijos), konstatuota, kad bendrai naujos kartos interneto 

prieigos galimybę turi 70,02 % apgyvendintų teritorijų: atitinkamai savivaldybių centruose – 99,96 

% apgyvendintos teritorijos, o kaimiškosiose vietovėse – 62,53 % apgyvendintos teritorijos. 

Analizuojant apgyvendintų teritorijų padengimą pagal technologijas, apskaičiuota, kad bendrai 

fiksuotuoju ir judriuoju ryšiu yra dengiama 38,81 % apgyvendintos Lietuvos teritorijos, tik fiksuotuoju 

ryšiu – 9,87 % apgyvendintos teritorijos, o tik judriuoju ryšiu – 21,34 % apgyvendintos teritorijos. 

Apskaičiavus namų ūkių, turinčių naujos kartos interneto prieigos galimybę, paaiškėjo, kad tokių 

namų ūkių skaičius siekia 1 199 473, kas sudaro 91,05 % visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus: 

savivaldybių centruose (įskaitant 5 didžiuosius miestus) net 62,58 % visų Lietuvos namų ūkių turi 

galimybę naudotis NKIP internetu, o kaimiškosiose vietovėse – 28,48 % visų Lietuvos namų ūkių. 

  

Paveikslas 1.31 Namų ūkių padengimas NKIP tinklu pagal technologijas 2017 m. 

Papildomai apskaičiuota, kad 2017 m. 99,98 % namų ūkių, esančių savivaldybių centruose, turi 

naujos kartos interneto prieigos galimybę, o kaimiškosiose vietovėse – 76,11 % visų namų ūkių, 

esančių kaimiškosiose vietovėse, turi naujos kartos interneto prieigos galimybę 

Nustatyta, kad bendrai fiksuotojo ir judriojo ryšio technologijos dengia 982 675 namų ūkius, kas 

sudaro 74,59 % visų Lietuvos namų ūkių, tik fiksuotasis ryšys dengia 90 134 namų ūkius, kas 

sudaro 6,84 % visų Lietuvos namų ūkių, o tik judrusis ryšys – 126 664 namų ūkius, kas sudaro 9,61 

% visų Lietuvos namų ūkių. Nepadengtoje teritorijoje lieka 117 890 namų ūkių, kas sudaro 8,95 % 

visų Lietuvos namų ūkių. 

2020 m. situacija. Įvertinus operatorių per artimiausius 3 metus planuojamos įrengti naujos kartos 

interneto prieigos infrastruktūros duomenis, nustatyta, kad, jeigu el. ryšių operatoriai pilna apimtimi 

įgyvendins savo 3 metų plėtros planus, tuomet 2020 m. teritorinė naujos kartos interneto prieigos 

galimybė apims 30 177 km2 Lietuvos teritorijos, kas sudaro 46,22 % viso Lietuvos teritorijos ploto. 

Vadinasi, bendras teritorinis pokytis per artimiausius 3 m., lyginant su 2017 m. duomenimis, sudarys 

tik 4 884 km2 arba, kitaip tariant, padidės 19,31 %. 
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Paveikslas 1.32 Teritorijos, kuriuose yra NKIP galimybė, pasiskirstymas 2020 m. 

Numatoma, kad 2020 m. savivaldybių centrų teritorinis padengiamumas padidės nuo 99,82 % iki 

98,85 % savivaldybių teritorijos, tuo tarpu kaimiškų vietovių – nuo 37,4 % iki 45,04 % kaimiškųjų 

vietovių. Kaip matyti iš pateiktų duomenų, kur kas didesnis pokytis numatomas kaimiškosiose 

vietovėse, t. y. el. ryšio operatoriai daugiausia investuos kaimiškosiose vietovėse. 

  

Paveikslas 1.33 Teritorijos padengimas NKIP tinklu pagal technologijas 2020 m. 

Apskaičiuota, kad bendrai fiksuotojo ir judriojo ryšio technologijos dengs 3 791 km2 teritorijos, t. y. 

5,81 % visos Lietuvos teritorijos, tik fiksuotojo ryšio technologija dengs 1 046 km2 teritorijos arba 

1,6 % visos Lietuvos teritorijos, o tik judrusis ryšys dengs 25 340 km2 teritorijos arba 38,81 % visos 

Lietuvos teritorijos. Nepadegta Lietuvos teritorijos dalis – 35 109 km2, kas sudaro 53,78 % visos 

Lietuvos teritorijos. 
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Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis 

(vertintos geografinės namų ūkių vietos teritorijos), konstatuotina, kad šviesolaidinio interneto 

prieigos galimybė 2020 m. bus sukurta 74,82 % apgyvendintų teritorijų: atitinkamai savivaldybių 

centruose – 99,97 % apgyvendintos teritorijos, o kaimiškosiose vietovėse – 68,53 % apgyvendintos 

teritorijos. 

Analizuojant apgyvendintų teritorijų padengimą pagal technologijas, apskaičiuota, kad fiksuotuoju 

ir judriuoju ryšiu bus dengima 42,9 % visos Lietuvos apgyvendintos teritorijos, tik fiksuotuoju ryšiu 

– 9,99 % apgyvendintos teritorijos, o tik judriuoju ryšiu – 21,92 % apgyvendintos teritorijos. 

Apskaičiuota, kad namų ūkių, 2020 m. turėsiančių naujos kartos interneto prieigos galimybę, 

skaičius sieks 1 224 986, kas sudarys 92,99 % visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus: savivaldybių 

centruose (įskaitant 5 didžiuosius miestus) net 62,58 % visų Lietuvos namų ūkių turės naujos kartos 

interneto prieigos galimybę, o kaimiškosiose vietovėse – 30,41 % visų Lietuvos namų ūkių.  

Vertinant namų ūkių padengimą naujos kartos interneto prieigos tinklu pagal technologijas, 

nustatyta, kad bendrai fiksuotojo ir judriojo ryšio technologijos dengs 1 032 885 namų ūkius, kas 

sudaro 78,41 % visų Lietuvos namų ūkių, tik fiksuotasis ryšys dengs 79 715 namų ūkių, kas sudaro 

6,05 % visų Lietuvos namų ūkių, o tik judrusis ryšys dengs 112 386 namų ūkius, kas sudaro 8,53 

% visų Lietuvos namų ūkių. Nepadengtoje teritorijoje lieka 92 377 namų ūkiai, kas sudaro 7,01 % 

visų Lietuvos namų ūkių. 

 

Paveikslas 1.34 Namų ūkių padengimas NKIP tinklu pagal technologijas 2020 m. 

Lyginant su 2017 m., namų ūkių, esančių savivaldybių centruose, dengiamumas NKIP ryšiu 2020 

m. padidės 75 namų ūkiais, tuo tarpu kaimiškosiose vietovėse – 25 438 namų ūkiais. Kaip ir 

teritorinio dengimo, taip ir namų ūkių atveju – didžiausias pokytis laukiamas kaimiškosiose 

vietovėse. Vadinasi, 2020 m. 99,99 % namų ūkių, esančių savivaldybių centrų teritorijose, turės 

naujos kartos interneto prieigos galimybę, o kaimiškosiose vietovėse – 81,27 % namų ūkių, esančių 

kaimiškosiose teritorijose, turės naujos kartos prieigos galimybę. 
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Apibendrinant, 2020 m. liks nepadengta: 92 377 namų ūkiai ir 53,78 % Lietuvos teritorijos. Tokiu 

būdu ryškėja viena didžiausių Investicinio projekto dilemų – norint įgyvendinti ES ir Lietuvos 

nacionaliniuose dokumentuose įtvirtintus naujos kartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros tikslus – 

reikės naujos kartos prieigos tinklu padengti sąlyginai nedidelį namų ūkių skaičių, išsibarsčiusį 

didelėje teritorijoje. Atsižvelgiant į tai, „baltąsias teritorijas“ siūloma apibrėžti pagal koncentruotas 

namų ūkių teritorijas ir prioretizuoti pagal juose esančių namų ūkių skaičių. 

1.3.1.6 „Baltųjų dėmių“ identifikavimas 

1.3.1.6.1 Modeliavimo prielaidų ir sąlygų apibrėžimas 

 

 

Paveikslas 1.35 „Baltųjų dėmių“ žemėlapis 

Pažymėtina, kad įgyvendinant Techninių sąlygų 10.1.4 punkto reikalavimus, kurie numato, kad 

pagal parengtą naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros žemėlapį (žr. pav. 1.35) turi būti aiškiai 

identifikuotos ir žemėlapyje apibrėžtos naujos kartos prieigos tinklo „baltosios dėmės“, kurioms turi 

būti priskirti ID numeriai ir nurodytos pagrindinės charakteristikos (plotas, koordinatės, gyventojų 

tankis ir svarbios kt. savybės), „baltąsias dėmes“ buvo pabandyta identifikuoti ir aprašyti keliais 

variantais: 

A. „Baltųjų dėmių“ apibrėžimas pagal nepadengtas teritorijas. Iš viso suformuotos 195 

283 teritorijos, iš kurių išskirtos 29 543 teritorijos, turinčios namų ūkių. Teritorijų dydis 

svyravo nuo 25 m2 iki 9 165 km2. 
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B. „Baltųjų dėmių“ apibrėžimas pagal nepadengtų gyvenviečių teritorijas. Iš viso 

suformuotos 253 852 teritorijos, iš kurių išskirta 10 680 teritorijų, turinčių namų ūkių. 

Teritorijų dydis svyravo nuo 25 m2 iki 41 km2. 

C. „Baltųjų dėmių“ apibrėžimas pagal tam tikru atstumu esančius namų ūkius. Namų 

ūkių apjungimui į teritorijas naudotas 250 m ir 500 m atstumas tarp namų ūkių. Naudojant 

250 m atstumą suformuotos 29 438 apgyvendintos teritorijos, o naudojant 500 m – 10 753 

apgyvendintos teritorijos. 

D. „Baltųjų dėmių“ apibrėžimas pagal nepadengtas namų ūkių koncentracijos vietas. Šis 

metodas leidžia ESRI programinėje įrangoje įdiegtų statistinės analizės metodų pagalba 

identifikuoti potencialiai didžiausias nepadengtas namų ūkių koncentracijos vietas ir 

suskaidyti Lietuvos teritoriją pagal pasirinktas naujos kartos prieigos tinklu nepadengtų 

namų ūkių koncentracijos vietas. Tuo pačiu, apskaičiuotos didžiausios nepadengtų namų 

ūkių koncentracijos vietos, potencialiai gali būti geriausios vietos naujos kartos judriojo ryšio 

infrastruktūros įrengimui. 

D variantas buvo pasirinktas tinkamiausiu „baltųjų dėmių“ aprašymui ir suderintas su Perkančiąja 

organizacija ir Neformalia konsultacine grupe, kadangi kiti paminėti „baltųjų dėmių“ apibrėžimo 

metodai buvo atmesti dėl labai didelio kiekio unikalių „baltųjų dėmių“ skaičiaus, kas apsunkintų 

tolimesnę jų analizę ir šių „baltųjų dėmių“ padengimo sprendimų paiešką. 

Atsižvelgiant į tai, „baltųjų dėmių“ teritorijų suskaidymui buvo naudotos šios prielaidos ir sąlygos: 

1. „Baltųjų dėmių“ teritorija suformuota iš Lietuvos teritorijos bendro NKIP tinklo nedengiamos 

teritorijos. ESRI programinės įrangos priemonių pagalba buvo suformuota Lietuvos 

teritorijos dalis, kurios nedengia naujos kartos interneto prieigos tinklas ir iš gautų duomenų 

buvo suformuotas „baltųjų dėmių“ sluoksnis. „Baltųjų dėmių“ teritorijoje išskirtos dvi 

papildomos sritys: judriojo ryšio infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos problemų, ir 

objektų, turinčių statinio problemų, dengiamos teritorijos. 

2. Identifikuojami ir toliau analizuojami namų ūkiai esantys NKIP tinklu nepadengtose 

teritorijose. 

3. „Baltųjų dėmių“ sudalinimui ir aprašymui panaudotos sekančios ArcGIS programinės 

įrangos priemonės: 

a) Panaudojus Optimized Hot Spot Analysis funkciją, naudojančią Getis-Ord Gi 

statistinio metodo algoritmą, surastos statistiškai reikšmingos naujos kartos interneto 

prieigos tinklu nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijos.  

b) Statistiškai reikšmingos naujos kartos interneto prieigos tinklu nepadengtų namų 

ūkių koncentracijos teritorijos, panaudojus Minimum Bounding ConvexHull funkciją, 

apjungtos į jas apibrėžiančius poligonus. 

c) Panaudojus Aggregate Polygons funkciją iki 1,5 km atstumu nutolę nepadengtų 

namų ūkių koncentracijos teritorijas apibrėžiantys poligonai apjungti į agreguotus 

nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijų poligonus. 

d) Panaudojus Feature to Point funkciją nustatyti agreguotų nepadengtų namų ūkių 

koncentracijos teritorijų centrai. 

e) Panaudojus Create Thiessen Polygons funkciją Lietuvos teritorija sudalinta į 

Thiessen poligonus, kurių ribas apibrėžia taškai pusiau dalinantys linijas tarp 

kaimyninių agreguotų nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijų poligonų 

centrų. Poligonai suformuoti naudojant 50 ir daugiau namų ūkių turinčius agreguotų 

nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijų centrus. 

4. Skaičiuojant naujos kartos interneto prieigos tinklu nepadengtų namų ūkių koncentracijos 

vietas nebuvo vertinami namų ūkiai, patenkantys į transmisijos problemų turinčių objektų 
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dengiamą teritoriją, kadangi šių „baltųjų dėmių“ padengimui nereikės atlikti judriojo ryšio 

radijo dalies modeliavimo (pastarųjų teritorijų padengimui yra numatyta naudoti 

egzistuojančią judriojo ryšio infrastruktūrą, ją prijungiant prie ŠKL), tačiau aprašant 

„baltąsias dėmes“ šios teritorijos buvo įskaičiuotos. Pažymėtina, kad judriojo ryšio 

infrastruktūros objektai, turintys statinio problemų, į naujos kartos interneto prieigos tinklu 

nepadengtų namų ūkių koncentracijos vietų nustatymo skaičiavimus buvo įtraukti. 

Naudotas metodas leido pagal programos apskaičiuotas 189 namų ūkių koncentracijos vietas, 

sudarytas iš 50 ir daugiau namų ūkių, suskaidyti Lietuvos teritoriją į 189 teritorijas (žr. pav. 1.36) ir 

šiose teritorijose identifikuoti „baltąsias dėmes“, priskiriant joms ID numerius ir nurodant pagrindines 

charakteristikas (plotas, namų ūkių skaičius, koncentruotų teritorijų skaičius, probleminių objektų 

skaičius ir kitos svarbios savybės).  

1.3.1.6.2 „Baltųjų dėmių“ aprašymas 

Atlikus naujos kartos interneto prieigos padengimo modeliavimą, buvo nustatyta, kad 35 109 km2 

arba 53,78 % Lietuvos teritorijos lieka nepadengta NKIP tinklu. Šioje nepadengtoje teritorijoje yra 

92 377 namų ūkiai, kas sudaro 7,01 % visų Lietuvos namų ūkių.  

Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis 

(vertintos geografinės namų ūkių vietos teritorijos), nustatyta, kad nepadengtoje NKIP tinklu 

teritorijoje namų ūkiai yra išsidėstę 487 km2 apgyvendintoje teritorijoje, kas sudaro 25,18 % visos 

Lietuvos namų ūkių apgyvendintos teritorijos. 

Atsižvelgiant į tai, kad „baltųjų dėmių“ aprašymui buvo pasirinktas teritorijos padalinimo pagal 

nepadengtas namų ūkių koncentracijos vietas, turinčias 50 ir daugiau namų ūkių, būdas, Lietuvos 

teritorija buvo sudalinta į 189 dalis arba 189 Thiessen poligonus (žr. pav. 1.36), kuriuose 

identifikuotos „baltosios dėmės“. 
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Paveikslas 1.36 Teritorijos sudalinimas pagal Thiessen poligonų ribas 

Vidutinis Thiessen poligono dydis yra 345 km2, o jame esančių „baltųjų dėmių“ vidutinis dydis – 186 

km2. Vadinasi, vidutiniškai „baltosios dėmės“ sudaro apie 53,91 % sudalintos teritorijos, t. y. 

Thiessen poligono, ploto.  

Iš viso Lietuvos teritorijoje yra 364 koncentruotos namų ūkių vietos, turinčios bent 10 ir daugiau 

namų ūkių, ir nors NKIP tinklu nepadengtoje Lietuvos teritorijoje yra iš viso 92 377 namų ūkiai, 

tačiau šiose koncentruotose namų ūkių vietovėse yra tik 23 906 namų ūkiai, kas sudaro 26,8 % visų 

NKIP tinklu nepadengtų namų ūkių skaičiaus (koncentruotose namų ūkių vietovėse, turinčiose 50 ir 

daugiau namų ūkių yra 18 729 namų ūkių). 
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Paveikslas 1.37 Koncentruotų vietų pasiskirstymas pagal namų ūkių skaičių 

Apskaičiuota, kad viename Thiessen poligone vidutiniškai yra 489 namų ūkiai, tačiau, vertinant tik 

koncentruotas vietoves, turinčias 50 ir daugiau namų ūkių, vidutinis skaičius juose yra 99 namų 

ūkiai. 

 

Paveikslas 1.38 „Baltųjų dėmių“ suskaidymas pagal Thiessen poligonų ribas 
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Taikant skirtingus modeliavimus, apskaičiuota, kad 3 km spinduliu nuo koncentruotų vietovių centrų, 

turinčių 50 ir daugiau namų ūkių, yra 19 635 namų ūkiai, o 6 km spinduliu nuo koncentruotų vietų 

centro yra 37 190 namų ūkių nepadengtų NKIP tinklu. Vadinasi, antrajame Investicijų projekto 

rengimo etape, modeliuojant „baltųjų dėmių“ padengimą judriojo ryšio infrastruktūra, galima tikėtis 

panašaus namų ūkio padengimo. 

Papildomai, palyginus judriojo ryšio infrastruktūros objektų, turinčių statinio problemų, vietas su 

koncentruotų vietovių, turinčių 50 ir daugiau namų ūkių, lokacijomis, nustatyta, kad į koncentruotų 

namų ūkių vietovių, turinčių 50 ir daugiau namų ūkių, teritorijas iš viso patenka 24 judriojo ryšio 

objektai, turintys statinio problemų. Be to, paskaičiuota, kad 3 km spinduliu nuo šių koncentruotų 

teritorijų papildomai dar yra nutolę, bet į koncentruotas namų ūkių teritorijas nepatenka, 26 

probleminiai objektai, o 6 km spinduliu – papildomai 51 probleminis objektas. Vadinasi, iš viso 101 

judriojo ryšio objektas, turintis statinio problemų, yra nutolę iki 6 km atstumu nuo koncentruotų namų 

ūkių vietovių, turinčių 50 ir daugiau namų ūkių, centrų. 

Atlikus tuos pačius skaičiavimus su koncentruotomis namų ūkių vietovėmis, turinčiomis 10 ir 

daugiau namų ūkių, nustatyta, kad į šias koncentruotų namų ūkių vietoves patenka 28 judriojo ryšio 

objektai, turintys statinio problemų, papildomai 3 km spinduliu nuo šių koncentruotų teritorijų dar yra 

nutolę 45 probleminiai objektai, o 6 km spinduliu – 78 probleminiai objektai. Vadinasi, iš viso 151 

judriojo ryšio objektas, turintis statinio problemų, yra nutolę iki 6 km atstumu nuo koncentruotų namų 

ūkių vietovių, turinčių 10 ir daugiau namų ūkių, centrų. 

Detalesnė informacija, susijusi su 1.3.1 skyriuje apžvelgtais skaičiavimais ir prielaidomis pateikiama 

priede nr. 3. 

1.3.2 Problemos apibendrinimas 

Problema, kuriai spręsti yra parengtas IP: 2017 m. naujos kartos interneto prieigos galimybė 

egzistuoja tik 38,74 % viso LR teritorijos ploto. Atitinkamai, net 8,95 % namų ūkių25 neturi naujos 

kartos interneto prieigos galimybės26.  

Atsižvelgus į elektroninių ryšių operatorių artimiausių 3 metų plačiajuosčio interneto infrastruktūros 

plėtros planus, laukiama, kad 2020 m. naujos kartos interneto (fiksuotojo ir judriojo) infrastruktūra 

aprėps 46,22 % LR teritorijos ploto, o 7,01 % namų ūkių27 vis dar neturės naujos kartos interneto 

prieigos galimybės. Ryškiausiai aprėpties problemą pajus kaimiškųjų vietovių gyventojai, kur netgi 

18,73 % namų ūkių neturės naujos kartos interneto prieigos galimybės. 

                                                   

25 117 890 namų ūkių.  

26 Pagal 2016 m. lapkričio 11 d. Naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projekto parengimo 
paslaugų sutartį Nr. Nr. 2016/11-1/ADV EY ir UAB „Incomsystems“ atlikto naujos kartos interneto prieigos 
tinklo, užtikrinančio ne mažesnę nei 30 Mb/s duomenų perdavimo spartą, aprėpties modeliavimą. 

27 92 377namų ūkių. 
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Paveikslas 1.39 Naujos kartos interneto prieigos tinklo esamo ir planuojamo padengimo statistika 

Naujos kartos prieigos aktualumą didelei šiuolaikinės visuomenės daliai atskleidžia pasaulinės 

mažmeninių vartotojų duomenų srauto augimo tendencijos. Tarptautinio telekomunikacijų įrangos 

gamintojo Ericsson 2017 m. birželio mėnesio ataskaitoje „Ericsson mobility report“28 atkreipiamas 

dėmesys į planuojamą 11 kartų mobiliųjų įrenginių duomenų srauto padidėjimą centrinės ir rytų 

Europos regione iki 2022 m. Atitinkamai, laukiama, kad netgi 70 % visų judriojo ryšio prieigos 

abonentų regione naudosis 4G (LTE) technologijos pagalba teikiamomis paslaugomis (2016 m. šis 

skaičius siekė tik 15 %).  

Gerokai didesnio duomenų srauto bei pažangesnių transmisijos technologijų poreikis yra sietinas 

su nuolat augančiais visuomenės informacijos vartojimo poreikiais, kurių patenkinimas yra būtina 

sąlyga siekiant užtikrinti, kad būtų realizuotas ūkio augimo potencialas. 

Problemos priežastis: naujos kartos interneto prieigos neturinti namų ūkių dalis yra plačiai 

pasiskirsčiusi didelėje teritorijoje. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, privačios investicijos į naujos kartos 

interneto infrastruktūros plėtrą nėra ekonomiškai patrauklios.  

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą punktą, bei siekiant įgyvendinti ES ir nacionaliniuose strateginiuose 

dokumentuose įtvirtintus naujos kartos interneto prieigos plėtros planus, kompetentinga LR 

institucija – VšĮ „Plačiajuostis internetas“ planuoja įgyvendinti naujos kartos interneto prieigos 

infrastruktūros plėtros projektą, kurio apimtyje „baltosios dėmės“ bus padengtos judriąja ir (arba) 

fiksuotąja naujos kartos ryšių infrastruktūra.  

Pasirinktas tinklo operatorius – valstybės įsteigta ir kontroliuojama pelno nesiekianti įstaiga dėl šių 

priežasčių: 

1. Mažesni tinklo valdymo kaštai, kadangi paslaugos teikiamos nacionaliniu mastu; 

2. Tolygi regioninė plėtra; 

3. Mažesnės kontrolės sąnaudos; 

4. Didesnės galimybės kontroliuoti paslaugų kainą, užtikrinant suderinamumą su rinkos 

kainomis; 

5. Lengvesnis tik didmeninių paslaugų teikimo užtikrinimas; 

6. Mažesni mažmenininkų tinklo derinimo kaštai teikiant paslaugas nacionaliniu mastu; 

7. Didesnės galimybės pasinaudoti socialiniais tinklo naudos aspektais. 

                                                   

28 Žr. https://www.ericsson.com/assets/local/mobility-report/documents/2017/ericsson-mobility-report-june-
2017.pdf 

Technologija – šviesolaidis
ir 4G (LTE)

Namų ūkių, turinčių NKIP 
galimybę, dalis

Teritorijos, kurioje yra NKIP 
galimybė, dalis

91,05%

92,99%

2020 m.2017 m.

38,74%

46,22%

2020 m.2017 m.
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Projekto poveikis: laukiama, kad įgyvendinus Projektą reikšmingai padidės VšĮ „Plačiajuostis 

internetas“ teikiamų viešųjų paslaugų geografinė aprėptis: naujai sukurta judriojo ir (arba) fiksuotojo 

naujos kartos ryšio infrastruktūra padengs didesnį LR teritorijos plotą, o „baltųjų dėmių“ teritorijose 

esančių namų ūkių skaičius sumažės. 

 Tikslinių grupių poreikiai 

Projektas sprendžia šių pagrindinių tikslinių grupių problemas ir tenkina jų poreikius:  

• „Baltųjų dėmių“ teritorijose esančių namų ūkių; 

• „Baltųjų dėmių“ teritorijose ūkinę veiklą vykdančių ir (ar) planuojančių vykdyti juridinių 

asmenų; 

• „Baltųjų dėmių“ teritorijose veiklą vykdančių ir (ar) planuojančių vykdyti ūkininkų; 

• „Baltųjų dėmių“ teritorijose viešąsias paslaugas teikiančių arba viešojo administravimo 

funkcijas vykdančių institucijų; 

• Interneto prieigos paslaugų teikėjų. 

Lentelė 1.2 Projekto tikslinių grupių poreikiai 

Nr. Tikslinė grupė Tikslinės grupės poreikiai 
Poreikius lemiantys 

veiksniai ir jų apimtys 

1. „Baltųjų dėmių“ 

teritorijose 

esantys namų 

ūkiai  

Sparti ir kokybiška interneto prieiga viešųjų, 

finansinių, bei kitų, IRT priemonėmis teikiamų 

paslaugų gavimo, savišvietos, rekreacijos, 

komunikacijos ir kt. tikslais už kainą, kuri yra 

tokia pati kaip ir miestuose. 

Pažymėtina, kad kaimiškųjų vietovių namų 

ūkių atveju itin svarbi galimybė nuotoliniu 

būdu prieiti prie valstybės institucijų, sveikatos 

apsaugos įstaigų, bankų ir kt. teikiamų 

elektroninių paslaugų.  

IRT tobulėjimo ir sklaidos 

nulemtas IRT priemonėmis 

teikiamų paslaugų (viešųjų 

ir komercinių) spektro ir 

apimties augimas, audio-

vizualinių savišvietos 

išteklių bei rekreacinio 

pobūdžio turinio 

gausėjimas, priėjimo prie 

komercinės informacijos 

bei tarp sieninės 

komunikacijos būtinybė.  

 
2. „Baltųjų dėmių“ 

teritorijose 

ūkinę veiklą 

vykdantys ir 

(ar) 

planuojantys 

vykdyti 

juridiniai 

asmenys 

Sparti ir kokybiška interneto prieiga 

komerciniais, viešųjų, finansinių, bei kitų, IRT 

priemonėmis teikiamų paslaugų gavimo, 

mokestinių prievolių vykdymo, komunikacijos 

ir kt. tikslais už kainą, kuri yra tokia pati kaip ir 

miestuose.  

Pažymėtina, kad juridinių asmenų atveju itin 

svarbi savalaikė komunikacija su mokesčių 

srities kompetentingomis valstybės 

institucijomis (Valstybine mokesčių inspekcija 

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,  

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 
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Nr. Tikslinė grupė Tikslinės grupės poreikiai 
Poreikius lemiantys 

veiksniai ir jų apimtys 

prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos). 

Taip pat, iš ES fondų finansavimą 

gaunantiems ar planuojantiems gauti 

subjektams yra būtina prieiga prie atitinkamų 

finansavimo lėšas administruojančių institucijų 

duomenų mainų sistemų (paraiškų, mokėjimo 

prašymų, ataskaitų ar kt. dokumentų teikimo 

tikslais).  

3. „Baltųjų dėmių“ 

teritorijose 

veiklą 

vykdantys ir 

(ar) 

planuojantys 

vykdyti 

ūkininkai 

Sparti ir kokybiška interneto prieiga 

komerciniais, viešųjų, finansinių, bei kitų, IRT 

priemonėmis teikiamų paslaugų gavimo, 

mokestinių prievolių vykdymo, komunikacijos 

ir kt. tikslais už kainą, kuri yra tokia pati kaip ir 

miestuose.  

Pažymėtina, kad ūkininkų atveju itin svarbi 

savalaikė komunikacija su mokesčių srities 

kompetentingomis valstybės institucijomis 

(Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio 

socialinio draudimo fondo valdyba prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos), 

prieiga prie žemės ūkio produkcijos rinkos 

kainų informacijos, klimato tendencijų, 

kenksmingų organizmų plėtros informacijos. 

Iš ES fondų finansavimą gaunantiems ar 

planuojantiems gauti subjektams yra būtina 

prieiga prie atitinkamų finansavimo lėšas 

administruojančių institucijų duomenų mainų 

sistemų (paraiškų, mokėjimo prašymų, 

ataskaitų, ar kt. dokumentų teikimo tikslais). 

4. „Baltųjų dėmių“ 

teritorijose 

viešąsias 

paslaugas 

teikiančios 

arba viešojo 

administravimo 

funkcijas 

Sparti ir kokybiška interneto prieiga viešųjų 

paslaugų kokybės gerinimo ir administravimo 

funkcijų optimizavimo tikslais už kainą, kuri 

yra tokia pati kaip ir miestuose. 

Augantis elektroninių 

viešųjų paslaugų spektras 

ir apimtis, bei didėjantis 

naudotojų skaičius. 

IVPK Informacinės 

visuomenės plėtros 2016 
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Nr. Tikslinė grupė Tikslinės grupės poreikiai 
Poreikius lemiantys 

veiksniai ir jų apimtys 

vykdančios 

institucijos 

m. apžvalgos29 

duomenimis, net 95,7 % 

valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų 

internetu teikia informaciją 

apie jų teikiamas 

paslaugas. 72,2 % įstaigų 

sudaro galimybę 

parsisiųsti įvairias formas, 

26,6 % – grąžinti jas 

užpildytas. 33,4 % proc. 

įstaigų teikia paslaugas 

elektroniniu būdu. 

Apžvalgoje taip pat 

nurodoma, kad bent kartą 

per metus valstybės 

institucijų ar kitų viešąsias 

paslaugas teikiančių 

įstaigų elektroninėmis 

paslaugomis 

pasinaudojusių asmenų 

skaičius, lyginant su 2010 

m., padidėjo 23 

procentiniais punktais, ir 

šiuo metu siekia net 45 % 

visų 16-74 m. amžiaus 

gyventojų skaičiaus.  

5. Interneto 

prieigos 

paslaugų 

teikėjai 

Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūra, 

užtikrinanti „baltųjų dėmių“ teritorijų 

padengimą už patrauklią / protingą kainą.  

 

Elektroninių ryšių paslaugų 

teikėjų suinteresuotumas 

teikti mažmenines 

plačiajuosčio interneto 

prieigos paslaugas. 

Pažymėtina, kad 2017 m. 

„baltųjų dėmių“ teritorijose 

yra 117 890 namų ūkių 

(nerealizuotas rinkos 

potencialas).  

                                                   

29 Žr. http://statistika.ivpk.lt/ataskaitos/atsisiusti/7053 
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1 skyriaus – Projekto kontekstas – apibendrinimas 

Europos ekonomikos pažangos strategijoje „Europa 2020“ ir pavyzdinėje iniciatyvoje „Europos 

skaitmeninė darbotvarkė“ inter alia nustatyta, kad iki 2020 m. visi europiečiai turi turėti galimybę 

naudotis didesnės kaip 30 Mb/s spartos interneto ryšiu. 

Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. naujos kartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūra aprėpia tik 38,74 

% LR teritorijos ploto, o 8,95 % visų namų ūkių neturi naujos kartos interneto prieigos galimybės30, 

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ planuoja įgyvendinti naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros 

plėtros projektą. Projekto apimtyje naujos kartos interneto prieigos neturinčios LR teritorijos 

(„baltosios dėmės“) bus padengtos judriąja ir fiksuotąja naujos kartos ryšių infrastruktūra.   

Teisinės aplinkos įvertinimas atliktas atsižvelgiant į esamos situacijos analizę bei sąsajas su 

Investicijų projekto objektu. Pagrindiniai aktualūs teisės aktai – elektroninių ryšių tinklų diegimo 

bei susijusias veiklas, taip pat žemės objektų įsigijimo, nuomos, ir panaudos tvarką 

reglamentuojantys teisės aktai.  

Esminė projektu sprendžiama problema: 2017 m. 8,95 % visų LR namų ūkių neturi naujos kartos 

interneto prieigos galimybės. Aprėpties problema yra ryškiausia kaimiškosiose vietovėse, kur 

netgi 23,89 % namų ūkių neturi naujos kartos interneto prieigos galimybės31. 

Projektas sprendžia pagrindinių tikslinių grupių („baltųjų dėmių“ teritorijoje reziduojančių fizinių 

asmenų, juridinių asmenų, ūkininkų, viešojo sektoriaus subjektų, mažmeninių interneto prieigos 

paslaugų teikėjų) problemas ir tenkina jų poreikius, susijusius su sparčia ir kokybiška interneto 

prieiga, reikalinga viešųjų, finansinių, bei kitų, IRT priemonėmis teikiamų paslaugų gavimo, 

komerciniais, mokestinių prievolių vykdymo, viešųjų paslaugų teikimo ir viešojo administravimo 

funkcijų vykdymo, savišvietos, rekreacijos, komunikacijos ir kt. tikslais už patrauklią / protingą 

kainą. 

  

                                                   

30 Pagal 2016 m. lapkričio 11 d. Naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projekto parengimo 
paslaugų sutartį Nr. Nr. 2016/11-1/ADV EY ir UAB „Incomsystems“ atlikto naujos kartos interneto prieigos 
tinklo, užtikrinančio ne mažesnę nei 30 Mb/s duomenų perdavimo spartą, aprėpties modeliavimą. 

31 Ten pat. 
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 PROJEKTO TURINYS 

Šiame skyriuje pateikiama Investicijų projekte planuojamos naujos kartos interneto prieigos 

infrastruktūros plėtros (toliau – Projekto) esminiai turinio elementai. 

 Projekto tikslas ir uždaviniai 

Projekto tikslas – sudaryti prielaidas gyventojams prisijungti prie naujos kartos prieigos tinklo 

teritorijose, kurių šiuo metu nedengia naujos kartos prieigos infrastruktūra („baltosios dėmės“), ir 

kuriose minėtos infrastruktūros plėtra nenumatyta artimiausių trijų metų laikotarpyje. Pažymėtina, 

kad projekto veiklos prisidės įgyvendinant:  

• Veiksmų programos investicinio prioriteto „2.1 Plačiajuosčio ryšio diegimas ir didelės 

spartos tinklų plėtra naujų skaitmeninei ekonomikai skirtų technologijų ir tinklų rėmimas“ 

uždavinį „2.1.1 Padidinti plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros prieinamumą 

ir naudojimą vietovėse, kuriose naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtros ir paslaugų 

teikimo negali užtikrinti rinka“; 

• 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Vyriausybės 2012 m. 

lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos 

patvirtinimo“, uždavinį „3.2.2.1 Sukurti pažangią, tolygią ir prieinamą IRT infrastruktūrą ir 

užtikrinti visų šalies gyventojų galimybes ja naudotis“; 

• Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos 

skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 

„Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos 

skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“, uždavinį „5.1. Plėtoti sparčiojo plačiajuosčio ryšio 

infrastruktūrą vietovėse, kuriose rinka negali užtikrinti šios infrastruktūros plėtros ir 

elektroninių ryšių paslaugų teikimo“. 

Projektui keliami šie uždaviniai:  

1. Pastatyti ryšių bokštus ir (arba) nutiesti ŠKL „baltųjų dėmių“ teritorijose; 

2. Įrengti ryšių infrastruktūros funkcionavimui reikalingą aktyvinę įrangą ir maitinimo šaltinius.  

 Projekto sąsajos su kitais projektais 

Toliau esančiose lentelėse pateikiamos sąsajos su tiesiogiai bei netiesiogiai su Projektu susijusiais 

įgyvendintais ir įgyvendinamais projektais, pateikiant: 

• Projekto pavadinimą; 

• Projekto vykdytoją; 

• Bendrą investicijų vertę; 

• Projekto būklę; 

• Projekto paskirtį; 

• Projekto rezultatus; 

• Sąsajas tarp projektų. 



VšĮ Plačiajuostis 
internetas 

Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros 
investicijų projekto parengimas 82 lapas iš 192 

 

Pateikta informacija yra konfidenciali  

Toliau esančiose lentelėse pateikti šių su rengiamu Projektu susijusių projektų aprašymai: 

1. Projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“; 

2. Projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“; 

3. Projekto „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“; 

4. Projekto „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas)“. 

Lentelė 2.1 Sąsajos su projektu „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas 

RAIN“ 

Projekto 

pavadinimas 

Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN 

(toliau – RAIN)  

Projekto 

vykdytojas 

Vilniaus Universiteto Matematikos ir informatikos institutas (projekto 

partneriai - VšĮ „Plačiajuostis internetas, Susisiekimo ministerija, Švietimo ir 

mokslo ministerija) 

Bendra 

investicijų vertė 
21,4 mln. EUR 

Projekto būklė Baigtas įgyvendinti  

Projekto 

paskirtis 

Suteikti plačiajuosčio ryšio prieigą kaimiškųjų vietovių viešojo sektoriaus 

institucijoms. 

Projekto 

rezultatai 

Įgyvendinus RAIN: 

• Sukurta 3 357 kilometrų ilgio plačiajuosčio ryšio infrastruktūra, 

sujungianti 467 šalies kaimiškąsias seniūnijas su savivaldybėmis;  

• Prie šios infrastruktūros prijungta apie 330 mokymo įstaigų; 

• Bendrai, projekto įgyvendinimo metu sukurta šviesolaidinė 

infrastruktūra pasiekė gyvenvietes, kuriose gyvena per 300 000 LR 

gyventojų. 

Sąsajos tarp 

projektų 

Projektų rezultatai papildo vienas kitą: įgyvendinus RAIN, plačiajuosčio ryšio 

prieiga buvo suteikta kaimiškųjų vietovių viešojo sektoriaus subjektams, tuo 

tarpu Projektu siekiama suteikti naujos kartos tinklo prieigą šalies namų 

ūkiams, bei kitiems subjektams.  



VšĮ Plačiajuostis 
internetas 

Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros 
investicijų projekto parengimas 83 lapas iš 192 

 

Pateikta informacija yra konfidenciali  

Lentelė 2.2 Sąsajos su projektu „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo 

RAIN plėtra“ 

Lentelė 2.3 Sąsajos su projektu „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“ 

Projekto 

pavadinimas 

Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra 

(toliau – RAIN2)  

Projekto 

vykdytojas 
Susisiekimo ministerija (projekto partneris - VšĮ „Plačiajuostis internetas“) 

Bendra 

investicijų vertė 
60,5 mln. EUR 

Projekto būklė Baigtas įgyvendinti  

Projekto 

paskirtis 

Kaimiškosiose vietovėse, kuriose nepasiekiamos plačiajuosčio ryšio 

paslaugos, sukurti elektroninių ryšių tinklų infrastruktūrą, reikalingą 

didmeninėms plačiajuosčio ryšio paslaugoms teikti. 

Projekto 

rezultatai 

Įgyvendinus RAIN2:  

• RAIN sukurta plačiajuosčio tinklo infrastruktūra buvo išplėsta 5 775 

kilometrais; 

• Prie tinklo buvo prijungtos 982 gyvenvietės, kurių populiacija siekia 

apie 700 000 gyventojų. Bendrai VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 

šviesolaidinė infrastruktūra pasiekė apie 1 000 000 LR gyventojų. 

Sąsajos tarp 

projektų 

Projektų rezultatai papildo vienas kitą: įgyvendinant RAIN2 buvo siekiama 

sukurti tinklų infrastruktūrą, leisiančią elektroninių ryšių operatoriams teikti 

plačiajuosčio interneto paslaugas galutiniams vartotojams kaimiškosiose 

vietovėse, tuo tarpu Projektu siekiama išplėsti egzistuojančią infrastruktūrą.  

Projekto 

pavadinimas 
Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse (toliau – PRIP)  

Projekto 

vykdytojas 
VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 

Bendra 

investicijų vertė 
5,9 mln. EUR 

Projekto būklė Baigtas įgyvendinti  
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Lentelė 2.4 Sąsajos su projektu „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas)“ 

Projekto 

paskirtis 

Įgyvendinant PRIP buvo siekiama: 

• Sudaryti prielaidas kaimiškųjų vietovių viešojo administravimo ir ūkio 

subjektams bei gyventojams naudotis plačiajuosčiu ryšiu; 

• Pagerinti paslaugų prieinamumą kaimiškųjų vietovių gyventojams ir 

ūkio subjektams; 

• Padidinti kaimiškųjų vietovių patrauklumą, verslo konkurencingumą ir 

darbo lygį, užtikrinant spartaus ryšio pasiekiamumą šiose vietovėse. 

Projekto 

rezultatai 

Įgyvendinus PRIP: 

• Nutiesta daugiau kaip 485 kilometrai ŠKL; 

• Prie tinklo buvo prijungti 432 ūkio sektoriaus objektai: ūkiai, juridiniai 

asmenys, viešojo sektoriaus subjektai ir kt. (naujai sukurta 

šviesolaidinė infrastruktūra padengė virš 400 gyvenviečių). 

Sąsajos tarp 

projektų 

Projektų rezultatai papildo vienas kitą: įgyvendinant PRIP prie plačiajuosčio 

ryšio tinklo buvo siekiama prijungti žemės ūkio sektoriaus objektus, tuo tarpu 

Projektu siekiama suteikti naujos kartos tinklo prieigą namų ūkiams, bei 

kitiems subjektams.  

Projekto 

pavadinimas 
Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas) (toliau – PRIP2) 

Projekto 

vykdytojas 
VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 

Bendra 

investicijų vertė 
4,4 mln. EUR 

Projekto būklė Įgyvendinamas  

Projekto 

paskirtis 

IRT prieinamumo ir naudojimo didinimas bei kokybės gerinimas. Projekto 

įgyvendinimo metu prie egzistuojančios plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 

bus prijungiami žemės ūkio sektoriaus objektai. 

Projekto 

rezultatai 

Įgyvendinant PRIP2 planuojama: 

• Prie plačiajuosčio ryšio infrastruktūros prijungti apie 400 žemės ūkio 

sektoriaus objektų; 
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Pažymėtina, kad Projektas įgyja ypatingą svarbą Veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės 

visuomenės plėtra“ tikslų kontekste. Projekto rezultatai reikšmingai papildo pagal minėto prioriteto 

priemones įgyvendinamus projektus, sukuriant prielaidas pasinaudoti jų apimtyje modernizuotomis 

/ sukurtomis viešosiomis ir (ar) administracinėmis elektroninėmis paslaugomis didesniam LR 

gyventojų skaičiui. Tokiu būdu Projektas skatina ir kitų prioriteto projektų tikslų pasiekimą.  

 Projekto ribos 

Projektu sprendžiama nepakankamos naujos kartos prieigos fiksuotojo ir judriojo ryšio 

infrastruktūros aprėpties problema: 2017 m. net 8,95 % (117 890 vnt.) LR namų ūkių neturi naujos 

kartos interneto prieigos galimybės, o 2020 m. šios galimybė vis dar neturės 7,01 % (92 377 vnt.) 

namų ūkių (kaimiškosiose vietovėse šis skaičius sieks 18,73 %)32. Projekto įgyvendinimas prisidės 

prie šios problemos sprendimo, sukuriant naujos kartos prieigos fiksuotojo ir (arba) judriojo ryšio 

infrastruktūrą „baltųjų dėmių“ teritorijose. Laukiama, kad įgyvendinus Projektą, „baltųjų dėmių“ 

teritorijose esančių namų ūkių skaičius sumažės. 

Projekto veiklos bus orientuotos į naujos kartos prieigos fiksuotojo ir (arba) judriojo ryšio 

infrastruktūros kūrimą „baltųjų dėmių“ teritorijose, siekiant nedubliuoti egzistuojančios ir elektroninių 

ryšių operatorių per artimiausius 3 metus planuojamos sukurti infrastruktūros, ir racionaliai išspręsti 

aukščiau aprašytą bei 1.3 skyriuje detalizuotą problematiką.  

 Projekto tikslinės grupės 

Projektas ir jo metu sukurti rezultatai paveiks 5 pagrindines tikslines grupes:  

• „Baltųjų dėmių“ teritorijose esančius namų ūkius; 

• „Baltųjų dėmių“ teritorijose ūkinę veiklą vykdančius ir (ar) planuojančius vykdyti juridinius 

asmenis; 

                                                   

32 Pagal 2016 m. lapkričio 11 d. Naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projekto parengimo 
paslaugų sutartį Nr. Nr. 2016/11-1/ADV EY ir UAB „Incomsystems“ atlikto naujos kartos interneto prieigos 
tinklo, užtikrinančio ne mažesnę nei 30 Mb/s duomenų perdavimo spartą, aprėpties modeliavimą. 

• Nutiesti apie 340 kilometrų ŠKL ir įdiegti reikalingą įrangą; 

• Suteikti galimybę naudotis nauja arba geresne IT infrastruktūra apie 

20 000 gyventojų. 

Sąsajos tarp 

projektų 

Projektų rezultatai papildo vienas kitą: įgyvendinant PRIP2 prie plačiajuosčio 

ryšio tinklo siekiama prijungti žemės ūkio sektoriaus objektus, tuo tarpu 

Projektu siekiama suteikti naujos kartos tinklo prieigą namų ūkiams, bei 

kitiems subjektams.  

Taip pat pažymėtina, kad siekiant išvengti investicijų dubliavimo, Projekto 

naujos karto prieigos infrastruktūros žemėlapis buvo formuojamas 

atsižvelgiant į planuojamą 2020 m. naujos kartos prieigos padengimą, 

apimanti ir PRIP2 apimtyje planuojamą sukurti infrastruktūrą. 
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• „Baltųjų dėmių“ teritorijose veiklą vykdančius ir (ar) planuojančius vykdyti ūkininkus; 

• „Baltųjų dėmių“ teritorijose viešąsias paslaugas teikiančias arba viešojo administravimo 

funkcijas vykdančias institucijas; 

• Interneto prieigos paslaugų teikėjus. 

Toliau esančioje lentelėje išvardintos tikslinės grupės, nurodyti jų dydžiai bei įvertinta Projekto įtaka 

tikslinėms grupėms. Tikslinių grupių dydžių vertinimo detalizavimas yra pateikiamas skyriuje 5.3.2 

Poveikio mastas. 

Lentelė 2.5 Projekto tikslinės grupės 

Nr. Tikslinė grupė Tikslinės grupės dydis 
Projekto įtaka tikslinei 

grupei 

1. „Baltųjų dėmių“ 

teritorijose 

esantys namų 

ūkiai  

117 890 vnt.  Įgyvendinus Projektą 

sumažėtų naujos kartos 

prieigos neturinčių namų 

ūkių skaičius.  

2. „Baltųjų dėmių“ 

teritorijose 

ūkinę veiklą 

vykdantys ir 

(ar) 

planuojantys 

vykdyti 

juridiniai 

asmenys 

Nėra galimybės patikimai įvertinti tikslinės 

grupės dydžio, todėl šiame Investicijų projekte 

šios tikslinės grupės gaunama nauda 

nekvantifikuojama. 

Įgyvendinus Projektą 

sumažėtų naujos kartos 

prieigos neturinčių juridinių 

asmenų skaičius, bei būtų 

sudarytos palankesnės 

sąlygos ūkinę veiklą 

vykdyti planuojantiems 

subjektams. 

3. „Baltųjų dėmių“ 

teritorijose 

veiklą 

vykdantys ir 

(ar) 

planuojantys 

vykdyti 

ūkininkai 

Nėra galimybės patikimai įvertinti tikslinės 

grupės dydžio, todėl šiame Investicijų projekte 

šios tikslinės grupės gaunama nauda 

nekvantifikuojama. 

Įgyvendinus Projektą 

sumažėtų naujos kartos 

prieigos neturinčių 

ūkininkų skaičius. 

4. „Baltųjų dėmių“ 

teritorijose 

viešąsias 

paslaugas 

teikiančios 

arba viešojo 

administravimo 

funkcijas 

Nėra galimybės patikimai įvertinti tikslinės 

grupės dydžio, todėl šiame Investicijų projekte 

šios tikslinės grupės gaunama nauda 

nekvantifikuojama. 

Įgyvendinus Projektą 

sumažėtų naujos kartos 

prieigos neturinčių 

viešąsias paslaugas 

teikiančių arba viešojo 

administravimo funkcijas 
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Nr. Tikslinė grupė Tikslinės grupės dydis 
Projekto įtaka tikslinei 

grupei 

vykdančios 

institucijos 

vykdančių subjektų 

skaičius. 

5. Interneto 

prieigos 

paslaugų 

teikėjai 

92 ūkio subjektai33. Įgyvendinus Projektą visi 

interneto prieigos paslaugų 

teikėjai (ir kitų paslaugų, 

kurių teikimui reikalinga 

sparti interneto prieiga 

(pvz. skaitmeninės 

televizijos paslaugų), 

teikėjai) galės naudotis VšĮ 

„Plačiajuostis internetas“ 

sukurta infrastruktūrą 

mažmeninių naujos kartos 

prieigos paslaugų teikimui. 

 Projekto organizacija 

Projekto organizaciją sudaro Projekto pareiškėjas – VšĮ „Plačiajuostis internetas“.  

Projektą planuojama įgyvendinti be partnerių.  

Pareiškėjo atsakomybė Projekto metu yra pateikta 7.3 skyriuje „Projekto komanda“, po Projekto – 

7.4 skyriuje „Projekto prielaidos ir tęstinumas“. 

Projekto pareiškėjas 

Šio projekto pareiškėjas yra VšĮ „Plačiajuostis internetas“: 

Įstaigos kodas: 300149794 

Adresas: Sausio 13-osios g. 10, Vilnius 

Darbuotojų skaičius: 31 

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ yra pavaldus steigėjui – Susisiekimo ministerijai. LR susisiekimo 

ministras tvirtina VšĮ „Plačiajuosti internetas“ įstatus, jų pakeitimus ir papildymus, kontroliuoja VšĮ 

„Plačiajuostis internetas“ veiklą. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ veiklai vadovauja direktorius, kurį 

teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu į pareigas skiria ir atleidžia iš jų LR susisiekimo 

ministras. 

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ įstatuose įtvirtinti šie pagrindiniai minėtos įstaigos veiklos tikslai:  

• „Tenkinti viešuosius interesus [...] valdant plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą [...], sukuriant 

sukurti plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą kaimiškųjų seniūnijų viešojo sektoriaus 

institucijoms ir sudarant sudaryti prielaidas teikti plačiajuosčio duomenų perdavimo 

paslaugas kaimiškųjų vietovių bendruomenių nariams“;  

                                                   

33 RRT 2017 m. gegužės 30 d. duomenys. Žr. http://www.rrt.lt/lt/verslui/salygos-veiklai/paslaugu-teikejai.html 
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• „Įgyvendinti plačiajuosčio ryšio plėtros priemones diegiant inovatyvius informacinių ryšių 

technologijų sprendimus, užtikrinti šių sprendimų funkcionalumą ir plėtrą“; 

• „Organizuoti informacinių ir ryšių technologijų tinklų eksploataciją, teikti paslaugas, 

panaudojant sukurtą šviesolaidinių kabelinių linijų tinklų infrastruktūrą“. 

Šio Projekto rezultatai (sukurta naujos kartos prieigos infrastruktūra) atiteks Projekto pareiškėjui VšĮ 

„Plačiajuostis internetas“, kuri, įgyvendindama savo veiklos tikslus, minėtos infrastruktūros pagalba 

teiks didmenines naujos kartos prieigos paslaugas elektroninių ryšių operatoriams. VšĮ 

„Plačiajuostis internetas“ bus atsakinga už tinkamą projekto rezultatų naudojimą bei išsaugojimą.  

Projekto vieta projekto organizacijoje 

Projekto metu sukurta naujos karto prieigos infrastruktūra padės Projekto pareiškėjui VšĮ 

„Plačiajuostis internetas“ geriau įgyvendinti įstatuose įtvirtinus veiklos tikslus. Kadangi Projekto 

rezultatai yra tiesiogiai susiję su VšĮ „Plačiajuostis internetas“ veiklos tikslais, Projektas užima itin 

svarbią vietą Projekto pareiškėjo veikloje.  

Planuojama, kad Projekto generuojamos pajamos bus naudojamos padengti kaštus, susijusius su 

sukurtos infrastruktūros palaikymu ir tęstinumu. Išsami informacija apie Projekto numatomas 

pajamas pateikta 4.3.3 skyriuje „Projekto pajamos“.  

 Projekto siekiami rezultatai 

Įgyvendinus Projektą bus reikšmingai išplėsta naujos karto prieigos geografinė aprėptis.  

Visas išlaidas, susijusias su Projekto įgyvendinimu, patirs Projekto organizacija.  

Tiesioginę projekto naudą gaus Projekto tikslinės grupės:  

• „Baltųjų dėmių“ teritorijose esantys namų ūkiai; 

• „Baltųjų dėmių“ teritorijose ūkinę veiklą vykdantys ir (ar) planuojantys vykdyti juridiniai 

asmenys; 

• „Baltųjų dėmių“ teritorijose veiklą vykdantys ir (ar) planuojantys vykdyti ūkininkai; 

• „Baltųjų dėmių“ teritorijose viešąsias paslaugas teikiančios arba viešojo administravimo 

funkcijas vykdančios institucijos; 

• Interneto prieigos paslaugų teikėjai. 

Pažymėtina, kad Projektas turės tiesioginį poveikį didesnėje negu vieno Lietuvos regiono teritorijoje, 

o netiesioginį – didesnėje kaip pusė Lietuvos teritorijos. Informacija apie poveikio teritorinę sklaidą 

pateikta 3.3 skyriuje „Alternatyvų palyginimas“ ir 7.5.3 skyriuje „Projekto atitiktis projektų 

pripažinimo valstybei svarbiais projektais kriterijams“.  

Projekto siekiami rezultatai yra nurodyti toliau esančioje lentelėje. 

Lentelė 2.6 Projekto siekiami rezultatai 

Nr. Rezultatas Įtaka viešosios paslaugos pokyčiams 

1.  Maksimaliai sumažinti 

naujos kartos 

Įvertinus egzistuojančią naujos kartos prieigos infrastruktūrą, bei 

elektroninių ryšių operatorių artimiausių 3 metų plėtros planus, 
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Nr. Rezultatas Įtaka viešosios paslaugos pokyčiams 

plačiajuosčiu ryšiu 

nepadengtos teritorijos 

plotą 

nustatyta, kad neįgyvendinant Projekto, 2020 m. naujos kartos 

plačiajuostis ryšys aprėptų tik 46,22 % LR teritorijos ploto34. 

Laukiama, kad įgyvendinus Projektą, naujos kartos plačiajuosčio 

ryšio aprėptis reikšmingai padidės. 

2.  Maksimaliai sumažinti 

naujos kartos prieigos 

neturinčių namų ūkių 

skaičių 

Įvertinus egzistuojančią naujos kartos prieigos infrastruktūrą, bei 

elektroninių ryšių operatorių artimiausių 3 metų plėtros planus, 

nustatyta, kad neįgyvendinant Projekto, 2020 m. net 92 377 LR 

namų ūkių vis dar neturėtų naujos kartos prieigos galimybės35. 

Laukiama, kad įgyvendinus Projektą, namų ūkių, neturinčių naujos 

kartos prieigos galimybės skaičius bus mažesnis.  

                                                   

34 Pagal 2016 m. lapkričio 11 d. Naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projekto parengimo 
paslaugų sutartį Nr. Nr. 2016/11-1/ADV EY ir UAB „Incomsystems“ atlikto naujos kartos interneto prieigos 
tinklo, užtikrinančio ne mažesnę nei 30 Mb/s duomenų perdavimo spartą, aprėpties modeliavimą. 

35 Ten pat. 
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2 skyriaus – Projekto turinys – apibendrinimas 

Projekto tikslas – sudaryti prielaidas gyventojams prisijungti prie naujos kartos prieigos tinklo 

teritorijose, kurių šiuo metu nedengia naujos kartos prieigos infrastruktūra („baltosios dėmės“), ir 

kuriose minėtos infrastruktūros plėtra nenumatyta artimiausių trijų metų laikotarpyje. 

Projektui keliami šie uždaviniai: 

1. Pastatyti ryšių bokštus ir (arba) nutiesti ŠKL „baltųjų dėmių“ teritorijose; 

2. Įrengti ryšių infrastruktūros funkcionavimui reikalingą aktyvinę įranga ir maitinimo 

šaltinius.  

Projektas turi sąsajų su 4 projektais, kuriuos jis papildo: 

• Projektu „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“; 

• Projektu „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“; 

• Projektu „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“; 

• Projektu „Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas)“. 

Projekto veiklos bus orientuotos į naujos kartos prieigos fiksuotojo ir (arba) judriojo ryšio 

infrastruktūros kūrimą „baltųjų dėmių“ teritorijose, siekiant nedubliuoti egzistuojančios ir 

elektroninių ryšių operatorių per artimiausius 3 metus planuojamos sukurti infrastruktūros, ir 

racionaliai išspręsti egzistuojančias aprėpties problemas.  

Projekto organizaciją sudaro Projekto pareiškėjas – VšĮ „Plačiajuostis internetas“. 

Laukiama, kad įgyvendinus Projektą bus reikšmingai išplėsta naujos karto prieigos geografinė 

aprėptis. 

Tiesioginę projekto naudą gaus „baltųjų dėmių“ teritorijose esantys namų ūkiai, ūkinę veiklą 

vykdantys ir (ar) planuojantys vykdyti juridiniai asmenys, ūkininkai, viešąsias paslaugas 

teikiančios arba viešojo administravimo funkcijas vykdančios institucijos ir interneto prieigos 

paslaugų teikėjai. Netiesioginis Projekto poveikis: laukiama, kad ilguoju laikotarpiu Projektas 

turės teigiamą poveikį verslo inovatyvumui / konkurencingumui, darbo jėgos paklausai, namų ūkių 

pajamoms, socialiniam mobilumui ir įtraukčiai, savišvietos galimybėms „baltųjų dėmių“ 

teritorijose. Tai pat Projekto rezultatai padidins Lietuvos, kaip turizmo paskirties vietos, 

patrauklumą.  
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 GALIMYBĖS IR ALTERNATYVOS 

Šioje dokumento dalyje apžvelgiama esama situacija ir perspektyvos, jei Projektas nebūtų 

įgyvendinamas. Taip pat pristatomos nustatytos Projekto įgyvendinimo alternatyvos, aptariamos 

alternatyvų įgyvendinimo apimtys, bei pateikiamas minėtų alternatyvų palyginimas investicijų 

apimties, infrastruktūros palaikymo sąnaudų, planuojamų veiklos pajamų, socialinės naudos, 

plėtros galimybių, efektyvumo, bei rizikų aspektais.  

 Esama situacija  

Jei Projekto organizacija tęstų veiklą kaip įprasta, neįgyvendindama investicinių veiklų, „baltųjų 

dėmių“ teritorijose, apimančiose net 61,26 % LR teritorijos ploto, nebūtų sukurta naujos kartos 

prieigos judriojo ir (arba) fiksuotojo ryšio infrastruktūra. Tai reikštų, kad 2020 m. net 92 377 vnt. arba 

7,01 % visų LR namų ūkių vis dar neturėtų naujos kartos prieigos galimybės. 

Žvelgiant iš socialinės-ekonominės perspektyvos, neįgyvendinant šio Projekto ir tęsiant viešųjų 

paslaugų teikimą dabartine apimtimi, nebūtų sudarytos sąlygos tikslinėms grupėms įsidiegti / 

naudotis naujos kartos plačiajuosčiu internetu. Tai reiškia, kad „baltųjų dėmių“ teritorijose esantys 

namų ūkiai, ekonominę veiklą vykdantys juridiniai asmenys ir ūkininkai, viešąsias paslaugas 

teikiantys ir viešojo administravimo funkcijas vykdantys subjektai, ir toliau susidurtų su aukštesniais 

informacinių išteklių prieigos laiko kaštais, tuo tarpu interneto prieigos paslaugų teikėjai liktų izoliuoti 

nuo potencialių paslaugų vartotojų. Investicijų projekto apimtyje atliekant esamos situacijos analizę, 

taip pat būtina įvertinti šiuo metu patiriamas sąnaudas ir gaunamas pajamas, susijusias su VšĮ 

„Plačiajuostis internetas“ plačiajuosčio ryšio infrastruktūros valdymu.  

Toliau pateikiamos VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 2016 m. sąnaudos pagal esmines sąnaudų 

kategorijas36: 

• Tinklo eksploatavimo sąnaudos: 2 489,8 tūkst. EUR; 

• Nusidėvėjimo sąnaudos: 457,1 tūkst. EUR. 

Suminė šių sąnaudų kategorijų dalis bendroje VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 2016 m. sąnaudų 

struktūroje sudaro 97 %.  

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 2016 m. pajamos iš didmeninių plačiajuosčio ryšio paslaugų 

pardavimų sudarė 2 584,5 tūkst. EUR.  

 Projekto įgyvendinimo alternatyvos 

Atsižvelgiant į tai, kad Projekto sprendžiama problema susiaurina galimų veiklų spektrą iki 

vienintelės veiklos – naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros, šiame Investiciniame 

projekte ilgasis veiklų sąrašas suprantamas kaip tokia naujos kartos interneto prieigos 

                                                   

36 Informacija iš VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 2016 m. veiklos ataskaitos.  

Žr. https://www.placiajuostis.lt/upload/files/2016%20met%C5%B3%20veiklos%20ataskaita.pdf 
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infrastruktūros plėtros apimtis, kuri visiškai išspręstų Projekto problemą, t. y. užtikrintų, kad LR 

teritorijoje neliktų „baltųjų dėmių“37.  

Vis dėlto, atsižvelgiant į Projekto biudžeto apribojimus, taip pat į tai, kad ne visos „baltųjų dėmių“ 

teritorijos yra apgyvendintos, arba minėtų teritorijų apgyvendinimo tankumas yra itin žemas, 

potenciali naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros apimtis buvo susiaurinta 

vadovaujantis toliau išdėstytais kriterijais.  

3.2.1 Optimalios naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros apimties 

nustatymas 

Projekto investavimo objekto tipas – naujų inžinerinių statinių statyba. Vadovaujantis Optimalios 

alternatyvos pasirinkimo metodika, naujų inžinerinių statinių statybos atveju, būtinos nagrinėti 

alternatyvos yra šios: 

• Naujų inžinerinių statinių statyba; 

• Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas; 

• Inžinerinių statinių nuoma / panauda; 

• Trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje. 

Vis dėlto, atsižvelgiant į Investicijų projektu sprendžiamą problemą - naujos kartos interneto 

prieigos, užtikrinančios ne mažesnę kaip 30 Mb/s duomenų perdavimo spartą, infrastruktūros stoką, 

taip pat į tai, kad egzistuojanti varinė ryšių infrastruktūra negali būti patobulinta, siekiant suteikti jai 

šviesolaidinei infrastruktūrai būdingas duomenų pralaidumo savybes, esamų inžinerinių statinių 

techninių savybių gerinimo, inžinerinių statinių nuomos / panaudos, bei trūkstamų paslaugų 

užtikrinimo perkant jas rinkoje alternatyvos, šiame Investicijų projekte nėra vertinamos.  

Atsižvelgiant į tai, kad iš privalomų išnagrinėti ir palyginti Projekto įgyvendinimo alternatyvų lieka tik 

naujų inžinerinių statinių statyba, buvo nustatytos dvi technologinės naujų inžinerinių statinių 

statybos alternatyvos: 

• Naujų inžinerinių statinių statyba, taikant tik ŠKL technologiją (I alternatyva); 

• Naujų inžinerinių statinių statyba, taikant ŠKL ir belaidžio ryšio technologijų derinį (II 

alternatyva). 

Siekiant nustatyti optimalias I alternatyvos įgyvendinimo apimtis buvo atlikti šie veiksmai: 

ŠKL nuo egzistuojančios VšĮ „Plačiajuostis internetas“ fiksuotojo ryšio infrastruktūros buvo 

planuojamos į ESRI programinės įrangos pagalba nustatytas nepadengtų namų ūkių koncentracijos 

vietas, prioritetą suteikiant didesnės koncentracijos vietoms. ŠKL neplanuotos į vietas, kur 250 m 

                                                   

37 Išsamesnė informacija apie „baltųjų dėmių“ geografinį pasiskirstymą, bei jų nustatymo principus ir metodus 
pateikta skyriuje 7.5 „Kitos išvados“. 
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spinduliu nuo movos buvo mažiau kaip 10 namų ūkių38. Iš viso, įgyvendinant šią alternatyvą, 

planuojama nutiesti 2 905 km ŠKL iki aukštos namų ūkių koncentracijos vietų. 

Siekiant nustatyti optimalias II alternatyvos įgyvendinimo apimtis buvo atlikti šie veiksmai: 

remiantis suformuotu „baltųjų dėmių“ žemėlapio GIS duomenų baze ir naudojant specializuotą 

radijo tinklo planavimo bei GIS programinę įrangą, buvo parinktos potencialios bokštų, skirtų 

padengti „baltąsias dėmes“, statymo vietos39.  

Pirminį potencialių statymo vietų sąrašą sudarė 731 vieta, kurios buvo atrinktos, remiantis dviem 

skirtingais planavimo būdais: 

1. „Rankiniu“ planavimu – du radijo tinklo planuotojai, dirbdami atskirai vienas nuo kito, 

naudodamiesi specializuota radijo tinklo planavimo įranga, parinko 167 ir 300 potencialių 

bokštų statymo vietų. Pabrėžtina, kad radijo tinklo planuotojai, planuodami „baltųjų dėmių“ 

padengimą vadovavosi šiais su judriojo ryšio operatoriais ir VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 

suderintais kriterijais, leidžiančiais prioretizuoti „baltąsias dėmes“, t. y. pirmiausia buvo 

stengiamasi padengti šias „baltųjų dėmių“ teritorijas: 

• Nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijas, turinčias 100 ir daugiau nepadengtų namų 

ūkių ir nuo kurių ne didesniu kaip 1 km atstumu yra nutolęs objektas, turintis statinio 

problemų; 

• Nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijas, turinčias 50 ir daugiau nepadengtų namų 

ūkių ir nuo kurių ne didesniu kaip 1 km atstumu yra nutolęs objektas, turintis statinio 

problemų; 

• Nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijas, turinčias 100 ir daugiau nepadengtų namų 

ūkių; 

• Nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijas, turinčias 50 ir daugiau nepadengtų namų 

ūkių; 

• Nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijas, turinčios 10 ir daugiau nepadengtų namų 

ūkių ir nuo kurių ne didesniu kaip 1 km atstumu yra nutolęs objektas, turintis statinio 

problemų; 

• Vietos šalia objektų, turinčių statinio problemų (iki 1 km atstumu); 

• Nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijas, turinčias 10 ir daugiau nepadengtų namų 

ūkių; 

                                                   

38 Vertinant fiksuotojo ryšio aprėptį, buvo daroma prielaida, kad namų ūkių galimybė naudotis 30 Mb/s ir 
didesnės spartos internetu egzistuoja teritorijoje 250 m spinduliu nuo movos / skirstomųjų mazgų / galinių 
paskirstymo įrenginių, jeigu šioje teritorijoje yra 10-99 gyventojų, ir teritorijoje 500 m spinduliu, jeigu šioje 
teritorijoje yra 100 ir daugiau gyventojų. 

39 Pagal 2016 m. lapkričio 11 d. Naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projekto parengimo 
paslaugų sutartį Nr. Nr. 2016/11-1/ADV EY ir UAB „Incomsystems“ atlikto naujos kartos interneto prieigos 
tinklo, užtikrinančio ne mažesnę nei 30 Mb/s duomenų perdavimo spartą, aprėpties modeliavimą. 
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• Kitos, radijo tinklo planuotojų nustatytos, bokštams tinkamos vietos, kurios yra netoli 

objektų, turinčių statinio problemų (iki 3 km atstumu), arba vietos dengiančios kelias 

nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijas. 

2. Automatiniu planavimu – naudojant ArcGIS programinės įrangos algoritmą pagal bokštų 

statymui reikšmingų geografinių sluoksnių duomenų ir jiems suteiktų svorių duomenis 

automatizuotu būdu nustatytos 264 potencialios bokštų statymo vietos. Automatinio bokštų 

statymo vietų planavimo algoritmo naudojimas leido patikrinti ir papildyti „rankinio“ planavimo 

rezultatus, papildomai įvertinant nepadengtų namų ūkių vietas, aplinkinį reljefą, atstumus iki 

kelių, elektros pajungimo taškų, ŠKL tinklo movų ir kt. 

Neformalioje konsultacinėje darbo grupėje40 kartu su judriojo ryšio operatorių radijo tinklo planavimo 

specialistais ir VšĮ „Plačiajuostis internetas“ buvo patvirtinta sąlyga, kad „baltųjų dėmių“ padengimui 

bus naudojami 70 metrų bokštai, todėl nuspręsta naujos kartos judriojo ryšio prieigos aprėpties 

padengimą skaičiuoti 5 km spinduliu aplink bokšto statymo vietą. Tokiu būdu, naudojant GIS 

priemones, kiekvienai potencialiai 731 bokšto, skirto „baltųjų dėmių“ padengimui, statymo vietai 

buvo apskaičiuotas judriojo ryšio prieigos tinklo padengimas, nurodant konkretų nepadengtų namų 

ūkių skaičių ir bendrą namų ūkių skaičių, patenkantį į 5 km aprėpties spindulį, apibrėžtą aplink 

kiekvieną potencialų bokštą. 

Neformalios konsultacinės darbo grupės susitikimų metu buvo sutarta, kad judriojo ryšio operatorių 

radijo tinklo planavimo specialistai peržiūrės pateiktą pirminį 731 potencialios bokštų statymo vietos 

sąrašą, įvertins kiekvienos iš šių vietų tinkamumą jų 4G (LTE) tinklo stočių įrengimui, sureitinguos 

jas, o esant poreikiui, patikslins ir (ar) papildys sąrašą vietomis, kurios, jų požiūriu, būtų tinkamos 

nepadengtų namų ūkių padengimui, įvedant siūlomų vietų koordinates. 

Pabrėžtina, kad visų 4G (LTE) ryšio operatorių radijo tinklo planavimo specialistai peržiūrėjo ir 

įvertino 731 potencialią bokšto statymo vietą, pažymėdami kiekvienos iš jų tinkamumą, be to papildė 

šį sąrašą savo siūlomomis vietomis – iš viso sąrašas buvo papildytas 246 naujomis 4G (LTE) ryšio 

operatorių pasiūlytomis vietomis. Atsižvelgiant į tai, buvo organizuotas antras „baltųjų dėmių“ 

padengimo judriojo ryšio prieigos technologijomis planavimo ciklas, kad 4G (LTE) ryšio operatoriai 

galėtų įvertinti ir išreitinguoti kitų judriojo ryšio operatorių pasiūlytas potencialias bokštų, skirtų 

padengti „baltąsias dėmes“, statymo vietas. Apibendrinant, iš viso buvo išnagrinėtos ir įvertintos 

977 potencialios bokštų, skirtų padengti „baltąsias dėmes“, statymo vietos. 

Gavus ir apibendrinus 4G (LTE) ryšio operatorių radijo tinklo planavimo specialistų 977 vietų 

vertinimo rezultatus, per keletą derinimo su judriojo ryšio operatoriais iteracijų, buvo atrinkta 214 

potencialių bokštų, skirtų padengti „baltąsias dėmes“, statymo vietų, kurios atitiko šiuos atrankos 

kriterijus: 

• Bokštas dengia ne mažiau kaip 140 nepadengtų namų ūkių ir jo statybai pritaria ne mažiau 

kaip 3 operatoriai (175 vietų); 

• Bokštas dengia mažiau nei 140 nepadengtų namų ūkių, tačiau jo statybai pritaria visi 4 

operatoriai (39 vietos). 

                                                   

40 VšĮ „Plačiajuostis internetas“ sudarė neformalią konsultacinę grupę iš pagrindinių elektroninių ryšių 
operatorių ir juos atstovaujančių asociacijų, su kurios nariais buvo derinami visi su Projekto įgyvendinimu 
susiję veiksmai. 
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Taip pat buvo suformuotas rezervinis 45 bokštų sąrašas, kurį sudaro bokštai, atitinkantys šiuos 

atrankos kriterijus: 

• Bokštas dengia ne mažiau kaip 120 nepadengtų namų ūkių ir jo statybai pritaria ne mažiau 

kaip 2 operatoriai (28 vnt.); 

• Bokštas dengia mažiau nei 120 nepadengtų namų ūkių, tačiau jo statybai pritaria bent 3 

operatoriai (17 vnt.). 

Rezervinių bokštų sąrašas buvo sudarytas siekiant: 

• Maksimizuoti projekto sukuriamą naudą – tuo atveju, jei vykdant viešuosius pirkimus būtų 

sutaupoma lėšų, rezerviniai bokštai leistų dar geriau išspręsti problematiką ir užtikrinti 

geresnį Projekto tikslų pasiekimą; 

• Sumažinti riziką – detalaus projektavimo metu gali paaiškėti, kad dėl aplinkybių, nežinomų 

šio Investicijų projekto rengimo metu, nėra galimybės pastatyti bokšto numatytoje vietoje – 

tokiu atveju vietoje jo būtų pagal prioritetą pasirenkamas rezervinis bokštas iš sudaryto 

sąrašo. 

Suformavus galutinius 214 siūlomų statyti ir 45 rezervinių bokštų žemėlapių sąrašus, jie dar kartą 

buvo pristatyti neformalios konsultacinės darbo grupės nariams, suteikiant pakankamai laiko 4G 

(LTE) ryšio operatorių radijo tinklo planavimo specialistams juos peržiūrėti ir, esant poreikiui, pateikti 

pastabas. Neformalios konsultacinės darbo grupės nariai pritarė pateiktoms bokštų, skirtų padengti 

„baltąsias dėmes“, statymo vietoms, kurios apibrėžtos taškų X, Y koordinatėmis LKS-94 koordinačių 

sistemoje su 1 km spindulio paklaidos tolerancija bokšto statymo vietai nuo nurodytos taško vietos. 
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Paveikslas 3.1 214 siūlomų statyti bokštų (violetiniai taškai) ir 45 rezervinių bokštų (raudoni taškai) 

žemėlapis 

Suderinus su neformalia konsultacine grupe galutines 214 siūlomų statyti bokštų ir 45 rezervinių 

bokštų įrengimo vietas, buvo pradėtas fiksuotojo ryšio modeliavimas. 

Pirmiausia modeliuojant fiksuotą infrastruktūrą GIS buvo suplanuotos ir nubraižytos konkrečios 

siūlomos šviesolaidinių kabelinių linijų trasos iki 214 siūlomų statyti bokštų, t. y. suplanuotas šių 

bokštų prijungimas prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinės infrastruktūros. Papildomai 

šviesolaidinės linijos suplanuotos ir nubraižytos į 45 rezervinius bokštus, kurie galėtų būti statomi 

likus projekto lėšų arba dėl tam tikrų priežasčių nepavykus pastatyti kai kurių bokštų iš pagrindinio 

214 siūlomų statyti bokštų sąrašo.  

Tuomet derinant su 4G (LTE) ryšio operatoriais buvo išspręstas objektų, turinčių transmisijos 

problemų, prijungimo prie šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros klausimas: 

• 4G (LTE) ryšio operatoriai nurodė, kad 349 jų objektai neturi ŠKL tipo transmisijos, todėl 

ateityje, augant duomenų perdavimo kiekiui, iškils tinkamos naujos kartos 30 Mb/s judriojo 

ryšio sklaidos problemos dėl ribotos galimybės bazinėms stotims užtikrinti reikiamos spartos 

duomenų perdavimo srautą. Atsižvelgiant į tai, modeliuojant „baltųjų dėmių“ padengimą 

fiksuotąja prieiga, suplanuotas 341 objekto prijungimas prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 

šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros. Šių bokštų prijungimui prie šviesolaidinės kabelinės 

infrastruktūros reikia apie 720 km šviesolaidinių linijų; 
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• 4G (LTE) ryšio operatoriai taip pat nurodė, kad dar 88 objektai turi ne tik ŠKL transmisijos, 

bet ir statinio problemų, t. y. žemės / statinio savininkai nepratęsia sutarčių, prasta statinio 

būklė ar statinys netinkamas bazinių stočių montavimui, netinkamas aukštingumas ir kt. 

Atsižvelgiant į tai, visi šie objektai kartu su neformalios konsultacinės darbo grupės nariais 

buvo dar kartą išanalizuoti, sprendžiant dalies šių objektų prijungimo prie VšĮ „Plačiajuostis 

internetas“ šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros tikslingumą. Pakartotinai buvo analizuoti 

ir atrinkti tik tie objektai, kurių nepavyko išspręsti statant naujus bokštus ir kurie, atlikus 

papildomą analizę su judriojo ryšio operatoriais, buvo identifikuoti kaip tinkami tolimesniam 

4G (LTE) ryšio operatorių įrangos talpinimui. Iš 88 objektų, turinčių transmisijos ir objekto 

problemų, atrinkti 56 objektai, kuriems šios veiklos metu buvo suplanuotos ŠKL. Iš viso 

suplanuota, kad šių bokštų prijungimui prie šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros reikia 

apie 80 km šviesolaidinių linijų; 

• Vidaus reikalų ministerija 2017 m. balandžio mėn. pabaigoje oficialiu raštu kreipėsi į VšĮ 

„Plačiajuostis internetas“ prašydama prie šviesolaidinio kabelinio tinklo prijungti minėtame 

rašte nurodytus pasienio bokštus, kuriais sutartomis sąlygomis galėtų ateityje naudotis ir 4G 

(LTE) ryšio operatoriai, tokiu būdu padidinant bendrą 30 Mb/s padengiamumą LR. 

Atsižvelgiant į tai buvo atrinkti 17 pasienio bokštų, kurie yra tinkami mobiliųjų operatorių 

bazinių stočių montavimui, ir suplanuotas jų prijungimas prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 

šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros. Šių bokštų prijungimui reikės apie 74 km 

šviesolaidinių linijų. 

Planuojant šviesolaidines linijas iki naujai statomų bokštų ir judriojo ryšio infrastruktūros objektų, 

turinčių transmisijos problemų, buvo atsižvelgta į galimybę linijas suplanuoti didžiausią socialinę 

naudą teikiančiu maršrutu, t. y. planuojant visas ŠKL trasas, pastarųjų maršrutas buvo renkamas, 

atsižvelgiant į galimybę šviesolaidinį kabelį iki šių bokštų ir objektų tiesti ne trumpiausiu, bet 

didžiausią socialinę naudą teikiančiu maršrutu, įvertinant nepadengtų namų ūkių koncentracijos 

vietas, jų dydį, gyventojų tankį, operatorių suinteresuotumą ir kitus svarbius kriterijus. Atsižvelgiant 

į tai, naujas šviesolaidines kabelines linijas planuojama pravesti pro 133 koncentruotas nepadengtų 

namų ūkių teritorijas, o rezervinių bokštų šviesolaidines linijas dar pro 20 koncentruotų nepadengtų 

namų ūkių teritorijų. 

Papildomai buvo suplanuotos FTTH prieigos linijos 16 gyvenviečių, o šių linijų bendras ilgis siekia 

15,3 km. Taip pat numatytas 34,7 km ŠKL (apytiksliai po 1 km ilgio FTTH prieigos liniją gyvenvietei), 

skirtų FTTH prieigos įrengimui, rezervas, kuris būtų naudojamas Projekto įgyvendinimo metu, jeigu 

elektroninių ryšių operatoriai išreikštų papildomą poreikį. Atsižvelgiant į tai, iš viso FTTH prieigos 

įrengimui numatyta 50 km ŠKL. 

Apibendrinant, visų minėtų judriojo ryšio infrastruktūros objektų prijungimui prie VšĮ „Plačiajuostis 

internetas“ šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros reikia apie 1510 km ŠKL ir 50 km FTTH ŠKL. 

Pažymėtina, kad naujai planuojamos ŠKL trasos buvo suderintos su neformalia konsultacine grupe 

ir pateiktos viešoms konsultacijoms. Taip pat po viešųjų konsultacijų buvo pakeistas FTTH prieigos 

linijų sąrašas dėl AB „Telia Lietuva“ pateiktų pastabų: buvo panaikintos 15 gyvenviečių FTTH 

prieigos linijos ir subraižytos 6 papildomų naujų gyvenviečių FTTH prieigos linijos. 

Atkreiptinas dėmesys, kad modeliuojant „baltųjų dėmių“ padengimą fiksuotojo ryšio prieiga, visa 

naujoji ŠKL infrastruktūra buvo planuojama nuo VšĮ „Plačiajuostis internetas“ priklausančios 

šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros. Be to, siekiant kuo didesnio ŠKL trasų ilgio tikslumo, naujoji 

ŠKL infrastruktūra buvo planuojama pagal kelių infrastruktūrą, numatant preliminarias movų / 

atsargų vietas. Movų / atsargų vietos buvo parinktos planuojant namų ūkių prijungimo galimybę prie 
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naujai statomos šviesolaidinės infrastruktūros ir atsižvelgiant į galimybę toliau plėsti VšĮ 

„Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinį kabelinį tinklą. Iš viso suplanuotos 1836 movų / atsargų 

vietos, įskaitant 120 movų / atsargų vietų, kurios buvo suplanuotos ant rezervinių bokštų ŠKL.  

Išsami informacija apie šiame skyriuje apžvelgtus technologinius sprendimus bei naujos kartos 

prieigos padengimo planavimo veiksmus pateikta pagal 2016 m. lapkričio 11 d. Naujos kartos 

prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projekto parengimo paslaugų sutartį Nr. 2016/11-1/ADV 

EY ir UAB „Incomsystems“ parengtoje 2017 m. gegužės 22 d. Antrojoje tarpinėje ataskaitoje. 

Pažymėtina, kad atsižvelgus į aktualiausią informaciją apie numatomus Projekto biudžeto 

apribojimus, planuojamų statyti bokštų skaičius buvo sumažintas iki 180. Galutinis statomų bokštų 

sąrašas Projekto įgyvendinimo metu bus suformuotas iš 214 rekomenduojamų statyti bokštų ir (ar) 

45 rezervinių bokštų sąrašo, pakartotinai suderinus bokštų vietas su judriojo ryšio operatoriais. 

3.2.2 Trumpasis Projekto veiklų sąrašas 

Nustačius optimalias Projekto alternatyvų įgyvendinimo apimtis, sudarytas galutinis Projekto veiklų 

sąrašas. Veiklos sąraše sugrupuotos pagal rūšį ir Projekto uždavinius.  

Lentelė 3.1. Projekto veiklų sąrašas 

Nr. Projekto veiklos 

I alternatyva II alternatyva 

1 uždavinys – Pastatyti ryšių bokštus ir (arba) nutiesti ŠKL „baltųjų dėmių“ teritorijose. 

1.  Statyba ir tiesimas 

1.1.  – Pastatyti ryšių bokštus „baltųjų dėmių“ 

teritorijose 

1.2.  – Nutiesti ŠKL iki planuojamų pastatyti ryšių 

bokštų 

1.3.  
– 

Nutiesti ŠKL iki šiuo metu eksploatuojamų 

ryšių bokštų, turinčių transmisijos problemų 

1.4.  Nutiesti ŠKL iki aukštos namų ūkių 

koncentracijos „baltųjų dėmių“ 

Nutiesti ŠKL iki aukštos namų ūkių 

koncentracijos „baltųjų dėmių“, kuriose 

neplanuojama statyti ryšių bokštų 

2 uždavinys – Įdiegti ryšių infrastruktūros funkcionavimui reikalingą aktyvinę įranga ir 

maitinimo šaltinius. 

2.  Įrengimas 

2.1.  Įrengti duomenų perdavimui reikalingą 

aktyvinę įrangą 

Įrengti duomenų perdavimui reikalingą 

aktyvinę įrangą 

2.2.  Įrengti nepertraukiamo maitinimo šaltinius Įrengti nepertraukiamo maitinimo šaltinius 
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Nr. Projekto veiklos 

2.3.  Įrengti stacionarius ir vežiojamus 

generatorius 

Įrengti stacionarius ir vežiojamus 

generatorius  

2.4.  Įrengti telekomunikacijų įrangos talpinimo 

spintas 

Įrengti telekomunikacinės įrangos talpinimo 

sprendimą 

Bendrosios projekto veiklos 

3.  Projekto administravimas ir vykdymas 

3.1.  Projekto administravimas 

3.2.  Techninė priežiūra  

3.3.  Viešinimas 

 Alternatyvų palyginimas 

Siekiant nustatyti optimalią Projekto įgyvendinimo technologinę alternatyvą, abi alternatyvos bus 

palyginamos su esama situacija (veiklos tęsimo kaip įprasta alternatyva), kuri vertinama kaip 

atskaitos taškas.  

Siekiant užtikrinti alternatyvų palyginamumą, sugretinami rezultatai, kurie būtų pasiekti tomis 

pačiomis investicijų sąnaudomis.  

Naujų inžinerinių statinių statybos, taikant tik ŠKL technologiją (I alternatyva) atveju, „baltųjų dėmių“ 

teritorijose būtų įrengiama tik fiksuotojo ryšio infrastruktūrą (ŠKL). Įgyvendinant šią alternatyvą 

planuojama nutiesti 2 905 km ŠKL iki aukštos namų ūkių koncentracijos „baltųjų dėmių“. Naujai 

sukurta fiksuotojo ryšio infrastruktūra padengtų 308,49 km2 „baltųjų dėmių“ teritorijų plotą, o naujos 

kartos prieiga būtų suteikta 18 864 namų ūkių.  

Laukiama, kad įgyvendinus I alternatyvą, bendras naujos kartos interneto prieigos (judriojo ir 

fiksuotojo ryšio) padengimas pasieks 46,70 % viso LR teritorijos ploto (palyginus su 46,22 % be 

Projekto), o namų ūkių, turinčių naujos kartos prieigą (judriojo ir fiksuotojo ryšio) dalis padidės iki 

94,42 % LR namų ūkių skaičiaus (palyginus su 92,99 % be Projekto).  

Naujų inžinerinių statinių statybos, taikant ŠKL ir 4G (LTE) technologijų derinį (II alternatyva) atveju, 

„baltųjų dėmių“ teritorijose būtų įrengta judriojo ryšio (ryšių bokštai) ir fiksuotojo ryšio (ŠKL) 

infrastruktūrą. Įgyvendinant šią alternatyvą „baltųjų dėmių“ teritorijose planuojama pastatyti 180 

ryšių bokštų, bei nutiesti 1 465 km ŠKL. Naujai sukurta judriojo ir fiksuotojo ryšio infrastruktūra 

padengtų 9 105 km2 „baltųjų dėmių“ teritorijų plotą, o naujos kartos prieiga būtų suteikta 42 287 

namų ūkių.  

Laukiama, kad įgyvendinus II alternatyvą, bendras naujos kartos interneto prieigos (judriojo ir 

fiksuotojo ryšio) padengimas pasieks 58,77 % viso LR teritorijos ploto (palyginus su 46,22 % be 

Projekto), o namų ūkių, turinčių naujos kartos prieigą (judriojo ir fiksuotojo ryšio) dalis padidės iki 

95,77 % LR namų ūkių skaičiaus (palyginus su 92,99 % be Projekto). 
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Toliau esančiame paveiksle pateikta apibendrinta informacija apie abiejų alternatyvų poveikį naujos 

kartos interneto prieigos aprėpčiai. 

 

Paveikslas 3.2 Alternatyvų poveikis naujos kartos interneto prieigos aprėpčiai 

Toliau esančioje lentelėje yra pateikiamas alternatyvų palyginimas investicijų apimties, 

infrastruktūros palaikymo sąnaudų, planuojamų veiklos pajamų, socialinės naudos, plėtros 

galimybių, efektyvumo, bei rizikų aspektais. 

Lentelė 3.2. Alternatyvų palyginimas 

Nr. Kriterijus 

I alternatyva 

(Naujų inžinerinių statinių 

statyba, taikant tik ŠKL 

technologiją) 

II alternatyva 

(Naujų inžinerinių statinių statyba, 

taikant ŠKL ir belaidžio ryšio 

technologijų derinį) 

1. Investicijos  Abiejų alternatyvų atveju 

investicijų sąnaudos yra 

analogiškos. 

 Abiejų alternatyvų atveju 

investicijų sąnaudos yra 

analogiškos. 

2. Sąnaudos  Santykinai mažesnės dėl 

žemesnių ŠKL palaikymo 

išlaidų.  

 Santykinai didesnės dėl 

aukštesnių ryšių bokštų 

palaikymo išlaidų. 

3. Pajamos  VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 

paslaugas numatoma teikti 

esamais tarifais jų 

nediferencijuojant 

geografiškai. 

Atsižvelgiant į tai, žemesnės 

namų ūkių koncentracijos 

vietovėse planuojamos 

pajamos nebūtų pakankamos 

 Atsižvelgiant į paslaugų teikimo 

sąnaudas, paslaugų pobūdį ir 

rinkos kainas – prognozuojama, 

kad pajamos būtų pakankamos 

užtikrinti sukurtos infrastruktūros 

priežiūrą ir tęstinumą. 

Pažymėtina, kad prognozuojami 

paslaugų tarifai buvo derinami 

viešųjų konsultacijų metu ir yra 

38,7 38,7 38,7

46,7

58,8

46,2

I alternatyva (tik
ŠKL)

II alternatyva (ŠKL
ir LTE)

Be Projekto

Teritorijos, kurioje yra NKIP 
galimybė dalis

2017 2020

91,1 91,1 91,1

94,4

95,8

93,0

I alternatyva (tik
ŠKL)

II alternatyva (ŠKL
ir LTE)

Be Projekto

Namų ūkių, turinčių NKIP 
galimybę dalis

2017 2020



VšĮ Plačiajuostis 
internetas 

Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros 
investicijų projekto parengimas 101 lapas iš 192 

 

Pateikta informacija yra konfidenciali  

Nr. Kriterijus 

I alternatyva 

(Naujų inžinerinių statinių 

statyba, taikant tik ŠKL 

technologiją) 

II alternatyva 

(Naujų inžinerinių statinių statyba, 

taikant ŠKL ir belaidžio ryšio 

technologijų derinį) 

infrastruktūros palaikymo 

sąnaudoms padengti.  

Taip pat pažymėtina, kad 

alternatyvos įgyvendinimas 

galėtų turėti neigiamos įtakos 

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 

tarifų patrauklumui ir atitikimui 

rinkos poreikiams, jei tarifai 

būtų perskaičiuojami, siekiant 

užtikrinti naujo infrastruktūros 

palaikymo sąnaudų lygio 

padengimą. 

patrauklūs mažmeninių interneto 

paslaugų teikėjams. 

4. Socialinė 

nauda 

 Santykinai žemesnė, kadangi 

padengiamas mažesnis 

„baltųjų dėmių“ teritorijose 

esančių namų ūkių skaičius. 

 Santykinai aukštesnė, kadangi 

padengiamas didesnis „baltųjų 

dėmių“ teritorijose esančių namų 

ūkių skaičius. 

5. Plėtros 

galimybės 

 Neribotos (naujai sukurta 

infrastruktūra priklausys VšĮ 

„Plačiajuostis internetas“). 

 Neribotos (naujai sukurta 

infrastruktūra priklausys VšĮ 

„Plačiajuostis internetas“). 

6. Efektyvumas  Analogiškais investicijų kaštais 

užtikrinimas siauresnis „baltųjų 

dėmių“ teritorijoje esančių 

namų ūkių padengimas. 

 Analogiškais investicijų kaštais 

užtikrinimas platesnis „baltųjų 

dėmių“ teritorijoje esančių namų 

ūkių padengimas. 

7. Rizika  Santykinai mažesnė: VšĮ 

„Plačiajuostis internetas“ turi 

patirtį valdant ir plėtojant 

fiksuotojo ryšio infrastruktūrą. 

Potencialus rizikos veiksnys – 

žemesnės namų ūkių 

koncentracijos vietovėse 

interneto paslaugų teikėjai gali 

atsisakyti vystyti savo 

infrastruktūrą nuo VšĮ 

„Plačiajuosti internetas“ 

prisijungimo taškų ir įrengti 

įvadus privatiems namų 

ūkiams. 

 Santykinai didesnė: VšĮ 

„Plačiajuostis internetas“ neturi 

judriojo ryšio infrastruktūros 

valdymo ir plėtros patirties. 

Papildomas potencialus rizikos 

veiksnys – teisinė ir finansinė 

rizika, susijusi su žemės, 

reikalingos bokštų statybai, 

užtikrinimu (įsigijimu, nuoma / 

panauda, ar kitais pagrindais).  
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Pagal kokybinius vertinimo rodiklius II alternatyva yra pranašesnė: analogiškais investicijų kaštais 

II alternatyva užtikrina didesnę naujos kartos prieigos aprėptį, ir, atitinkamai, geriau prisideda prie 

Projekto uždavinių ir tikslo įgyvendinimo. Pažymėtina, kad II alternatyva taip pat geriau prisideda 

prie Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plane, 

patvirtintame LR susisiekimo ministro 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 3-410-(E), numatytų judriojo 

ryšio infrastruktūros plėtros veiksmų41, įgyvendinimo.  

Vadovaujantis Veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo 

priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašu, rengiant investicijų projektą būtina atlikti projekto 

įgyvendinimo alternatyvų analizę. 

Projekto įgyvendinimo alternatyvų analizė investicijų projekte turi būti atlikta Optimalios alternatyvos 

pasirinkimo metodikoje nustatytai būdais (SNA metodu ir (ar) SEA metodu). Pažymėtina, kad 

metodikos 11 punkte nustatyta, kad projekto įgyvendinimo alternatyvų vertinimas ir palyginimas 

pagal investavimo objektą (–us) atliekamas remiantis SNA metodu apskaičiuotais rezultatais, jeigu 

projektas priskiriamas prie: „<...> viešojo juridinio asmens inžinerinių statinių investavimo objekto 

tipo. Inžinerinių statinių projektai – tai tokie projektai, kuriems įgyvendinti didžioji suplanuotų 

investicijų išlaidų dalis numatyta į inžinerinius statinius;<...>“. Atitinkamai, toliau šiame dokumente 

alternatyvos analizuojamos remiantis SNA metodu. 

  

                                                   

41Plane numatyta, kad siekiant aprėpti naujos kartos interneto prieiga nepadengtą teritoriją, t. y. „baltąsias 
dėmes“, numatomas vienas iš viešojo sektoriaus veiksmų – įgyvendinti projektą, skirtą naujos kartos interneto 
prieigos infrastruktūrai plėtoti, statant bokštus, ir iki naujai pastatytų bokštų bei senų bokštų, neturinčių 
prieigos prie šviesolaidinės infrastruktūros, nutiesiant šviesolaidinius kabelius. 
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3 skyriaus – Galimybės ir alternatyvos – apibendrinimas 

Jei Projekto organizacija tęstų veiklą kaip įprasta, neįgyvendindama investicinių veiklų, „baltųjų 

dėmių“ teritorijose, apimančiose net 61,26 % LR teritorijos ploto nebūtų sukurta naujos kartos 

prieigos judriojo ir (arba) fiksuotojo ryšio infrastruktūra. Tai reikštų, kad 2020 m. net 92 377 vnt. 

arba 7,01 % visų LR namų ūkių vis dar neturėtų naujos kartos prieigos galimybės. 

Įvertinus esamas naujos kartos prieigos aprėpties problemas, atsižvelgus į Projekto tikslą, bei jo 

apimtyje keliamus uždavinius, buvo nustatytos dvi projekto įgyvendinimo technologinės 

alternatyvos: 

• Naujų inžinerinių statinių statyba, taikant tik ŠKL technologiją (I alternatyva); 

• Naujų inžinerinių statinių statyba, taikant ŠKL ir belaidžio ryšio technologijų derinį (II 

alternatyva). 

Siekiant nustatyti optimalią Projekto įgyvendinimo technologinę alternatyvą, abi alternatyvos buvo 

palygintos investicijų apimties, infrastruktūros palaikymo sąnaudų, planuojamų veiklos pajamų, 

socialinės naudos, plėtros galimybių, efektyvumo, bei rizikų aspektais. 

Pagal kokybinius vertinimo rodiklius II alternatyva pripažinta pranašesne. Identiškais investicijų 

kaštais minėta alternatyva užtikrina didesnę naujos kartos prieigos aprėptį, ir, atitinkamai, geriau 

prisideda prie Projekto uždavinių ir tikslo įgyvendinimo. 
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 FINANSINĖ ANALIZĖ 

Projekto finansinė, ekonominė ir jautrumo analizė buvo atlikta remiantis investicijų projektų, kuriems 

siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto 

lėšų, rengimo metodika, patvirtinta viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 

direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 

2016/8-101 redakcija) (toliau – Metodika) ir skaičiuokle (versija – v.1-2.8) (toliau – Skaičiuoklė). 

 Projekto ataskaitinis laikotarpis 

Projekto ataskaitinis laikotarpis – metų, kuriems pateikiamos Projekto investicijų, veiklos išlaidų, 

veiklos pajamų, mokesčių, finansavimo bei socialinės - ekonominės naudos (žalos) prognozės, 

skaičius. Šis metų skaičius nustatomas atsižvelgiant į ekonomiškai pagrįstą Projekto kuriamo 

ilgalaikio turto naudojimo trukmę (infrastruktūros tarnavimo laikotarpį). Šiuo tikslu nurodomas 

Projekto ekonominės veiklos sektorius ir įvertinamas laikotarpis, per kurį naudingiau naudoti 

infrastruktūrą palaikant jos naudojimo savybes (techninis aptarnavimas, remontas ir pan.), nei 

sukurti reikalingą infrastruktūrą iš naujo. 

Finansinei analizei taikomas Projekto ataskaitinis laikotarpis yra 20 metų. Šiam laikotarpiui 

nagrinėjami finansiniai Projekto įgyvendinimo alternatyvų pinigų srautai. Projekto ataskaitinio 

laikotarpio metai skaičiuojami kalendoriniais metais, Projekto veiklų pradžios metais yra laikomi 

nuliniai metai. 

Projekto ataskaitinio laikotarpio pradžia – pirmasis Projekto investicijų išlaidų patyrimo momentas. 

Investicijų projekto rengimo išlaidos, nepriklausomai nuo jų patyrimo, numatytos nuliniais metais. 

 Finansinė diskonto norma 

Diskontavimas – dabartinės būsimųjų pinigų srautų vertės apskaičiavimo būdas. Pinigų vertės laike 

teorija teigia, kad pinigai, kurie yra investuojami šiandien yra vertingesni už tuos pinigus, kurie būtų 

investuoti rytoj. Diskontuotas akumuliuotas pinigų srautas parodo, kiek šiandien verti pinigai, kurie 

būtų gauti ateityje. Todėl diskontuojant gryną Projekto dėka generuojamą pinigų srautą, 

apskaičiuojama grynoji dabartinė Projekto vertė. Diskonto norma laikoma metinis procentas, 

naudojamas nustatyti ateities pinigų srautų dabartinę vertę. 

Skaičiavimuose taikoma 4 proc. finansinė diskonto norma, kuri nustatyta vadovaujantis 

Metodika.  

Apskaičiuojant Projekto finansinius rodiklius, diskontuojami viso ataskaitinio laikotarpio grynųjų 

pinigų srautai. 

 Projekto lėšų srautai 

Atliekant finansinę analizę naudojamas pinigų srautų metodas, t.y. apskaičiuojant finansinius 

rodiklius, Projekto išlaidos (investicijos, veiklos išlaidos, mokesčiai ir pan.) suprantamos kaip 

neigiami pinigų srautai, o Projekto įplaukos (veiklos pajamos, finansavimas ir pan.) – kaip teigiami 

pinigų srautai.  

Toliau esančiuose poskyriuose Projekto lėšų srautai paaiškinami detaliau. 

4.3.1 Investicijų išlaidos 
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Šiame skyriuje pateikiami Projekto preliminarūs investicijų dydžiai.  

Nustatant Projekto investicijų išlaidų dydį, pagal Metodiką yra įvertinama: 

• Dabartinė turto būklė; 

• Investavimo patirtis Projekto organizacijoje; 

• Darbų, prekių, paslaugų rinkos tendencijos; 

• Laiko suvaržymai (apribojimai). 

Visos investicijų sumos pateikiamos be PVM. 

Projekto investicijų per ataskaitinį laikotarpį vertė:  

• I alternatyvos atveju – 49.492.064 Eur;  

• II alternatyvos atveju – 49.499.278 Eur. 

Žemiau pateikiama I ir II alternatyvų įgyvendinimui reikalingų investicijų poreikio detalizavimas (žr. 

lenteles toliau). Investicijos pateikiamos nurodant konkrečios investicijų eilutės vertę, investicijų 

sumas pagal išskirtas investicijų grupės, bendrą investicijų sumą ir investicijų pasiskirstymą pagal 

metus. 

Lentelė 4.1. Projekto įgyvendinimo investicijų poreikis I alternatyvos atveju, Eur 

Nr. Investicijų poreikis  
Vertė, Eur 

(be PVM) 

Lėšų pasiskirstymas pagal Projekto 

įgyvendinimo metus 

0 metai (2018) 1 metai (2019) 2 metai (2020) 

  Bendra investicijų 

vertė: 

    

1. Komutacinių spintų 

įrengimas 

4.258.072 0 1.703.229 2.554.843 

2. ŠKL įrengimas 34.348.720 3.434.872 20.609.232 10.304.616 

3. Aktyvinė įranga 8.405.928 0 3.734.458 4.671.470 

4. Generatoriai ir 

nepertraukiamo 

maitinimo šaltiniai 

1.117.800 389.800    291.200 436.800 

5. Administravimas 1.361.544 247.334 618.713 495.496 

Lentelė 4.2. Projekto įgyvendinimo investicijų poreikis II alternatyvos atveju, Eur 

Nr. Investicijų poreikis  
Vertė, Eur 

(be PVM) 

Lėšų pasiskirstymas pagal Projekto 

įgyvendinimo metus 

0 metai (2018) 1 metai (2019) 2 metai (2020) 

  Bendra investicijų 

vertė: 

    

1. Bokštų įrengimas 23.339.520 0 9.335.808 14.003.712 

2. ŠKL įrengimas 17.322.160 1.732.216 10.393.296 5.196.648 
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Nr. Investicijų poreikis  
Vertė, Eur 

(be PVM) 

Lėšų pasiskirstymas pagal Projekto 

įgyvendinimo metus 

0 metai (2018) 1 metai (2019) 2 metai (2020) 

3. Aktyvinė įranga 6.764.373 0    3.077.836 3.686.537  

4. Generatoriai ir 

nepertraukiamo 

maitinimo šaltiniai 

689.800 389.800   120.000 180.000 

5. Administravimas 1.383.142 355.220 541.230 486.691 

Detalus Projekto investicijų skaičiavimas pateikiamas priede Nr. 1. Investicijų projektų, kuriems 

siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto 

lėšų, rengimo skaičiuoklė 

4.3.2 Investicijų likutinė vertė 

Investicijų likutinė vertė – tai ilgalaikio turto vertė, pasibaigus Projekto ataskaitiniam laikotarpiui. 

Likutinė vertė apskaičiuojama tik tam turtui, kuriam įsigyti ar sukurti numatytos Projekto investicijos.  

Likutinės vertės suma apskaičiuojama sudėjus: 

• Ilgalaikio materialiojo turto likutinę vertę; 

• Ilgalaikio nematerialiojo turto likutinę vertę; 

• Reinvesticijų likutinę vertę. 

Planuojamo įsigyti ilgalaikio turto (ŠKL, bokštai) ekonomiškai naudingas tarnavimo laikotarpis viršija 

Projekto ataskaitinį laikotarpį. I alternatyvos atveju likutinė vertė yra lygi 1.595.114 Eur, o II 

alternatyvos atveju - 6.277.823 Eur. Likutinė vertė buvo apskaičiuota naudojant lėšų srautų metodą 

diskontuojant susijusius lėšų srautus (metodas pasirinktas dėl ilgos liekančios gyvavimo trukmės ir 

aiškaus sąryšio su Projekto lėšų srautais) bei remiantis naudingu tarnavimo laikotarpiu po 

analizuojamo laikotarpio pabaigos. 

Reinvesticijos į ilgalaikį materialųjį turtą Projekto laikotarpiu nėra numatomos, nes iki Projekto 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos infrastruktūros ekonomiškai naudingas tarnavimas bus užtikrintas 

veiklos palaikymui skirtomis išlaidomis (gedimų šalinimo, kabelių trasų priežiūros, bokštų 

eksploatacijos). Tačiau reinvesticijos yra numatomos aktyvinei įrangai. I alternatyvos atveju 

planuojamų reinvesticijų suma yra lygi 7.975.568 Eur, o II alternatyvos atveju - 6.434.768 Eur. 

Detalus Projekto likutinės vertės ir reinvesticijų skaičiavimas pateikiamas priede Nr. 1. Investicijų 

projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar 

valstybės biudžeto lėšų, rengimo skaičiuoklė 

4.3.3 Veiklos pajamos 

Šiame skyriuje vertinamos gaunamos pajamos dėl Projekto įgyvendinimo. 

Projekto veiklos pajamos – pajamos, kurios yra tiesiogiai gaunamos iš vartotojų už prekes ir (arba) 

paslaugas, kurios sukuriamos įgyvendinant Projektą, pavyzdžiui: vartotojų tiesiogiai mokami 

mokesčiai už naudojimąsi infrastruktūra, žemės ar pastatų pardavimas arba nuoma, mokėjimai už 

paslaugas ir pan. 



VšĮ Plačiajuostis 
internetas 

Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros 
investicijų projekto parengimas 107 lapas iš 192 

 

Pateikta informacija yra konfidenciali  

VšĮ „Plačiajuostis internetas“, naudodamasi Projekto metu sukurta infrastruktūra, teiks šias vietos 

nuomos ir plačiajuosčio interneto duomenų perdavimo paslaugas: 

  

Paveikslas 4.1 Tarifų komponentės 

Atsižvelgiant į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ veiklos tikslus, teikiamų paslaugų tarifai turi: 

1. Mažinti skaitmeninę atskirtį sukuriant palankias mažmeninio plačiajuosčio ryšio paslaugų 

teikimo galimybes visoje Lietuvoje taip padedant panaikinti skaitmeninę takoskyrą, susijusią 

su galimybe naudotis plačiajuosčiu ryšiu Lietuvos miestuose ir kaimuose; 

2. Leisti užtikrinti mažmeninių plačiajuosčio ryšio paslaugų kainų palyginamumą kaimo ir 

miesto vietovėse atsižvelgiant tiek į didmeninių tiek į mažmeninių paslaugų kainą; 

3. Siekti sumažinti konkurencijos iškraipymą; 

4. Nediskriminuoti rinkos dalyvių ar jų grupių sudarant visiems mažmeninio plačiajuosčio ryšio 

tiekėjams gauti vienodo lygio paslaugas už tą pačią kainą bei tokiomis pačiomis sąlygomis; 

Vietos nuoma viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 
sektoriai) su vieta žemiau esančioje bokšto sekcijoje 
įrangai (1-3 / 4-7 RRU per sektorių) ir vieta vidurinėje 
bokšto sekcijoje įrangai 

Vietos nuoma vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai 

Vietos nuoma bendrajame konteineryje; vietos 
nuoma bokšto teritorijoje, šalia konteinerio 
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5. Užtikrinti optimalų sukurtos infrastruktūros panaudojimą vengiant per aukštų tarifų, kurie 

ribotų infrastruktūros panaudojimą, ir per žemų tarifų, kurie neskatintų rinkos dalyvių 

ekonomiškai naudotis naujai sukurta infrastruktūra; 

6. Būti skaidrūs, nuspėjami ir stabilūs skelbiant aiškius ir nedviprasmiškus tarifų nustatymų 

principus ir užtikrinant rinkos dalyvių lūkesčius atitinkantį jų galiojimo terminą.  

Siekiant padengti su paslaugomis susijusias veiklos ir tęstinumo užtikrinimo išlaidas investicijų 

projekto eigoje buvo nustatyti naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros projekto 

įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros tarifai (toliau – Tarifai).  

Tarifų dydis leidžia padengti planuojamas sąnaudas bei užtikrinti paslaugų teikimo tęstinumą. 

Atitinkamai veiklos pajamos buvo planuojamos (žr. lenteles toliau) atsižvelgiant į paslaugų kiekio ir 

kainos prielaidas. Planuojama, kad tinklas bus vidutiniškai apkrautas iki 2022 m., o pilnai apkrautas 

iki 2024 m. Pasiekus vidutiniškai dvi paslaugas viename bokšte yra numatomas paslaugų skaičiaus 

1-3 % augimas.  

Tarifų nustatymo metodiniai principai ir orientaciniai dydžiai buvo pristatyti suinteresuotoms šalims 

(įskaitant operatorius) susitikimų metu, viešai skelbiami VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tinklapyje bei 

siųsti suinteresuotoms šalims el. paštu (detaliau žr. Priedas Nr. 3. Pagal 2016 m. lapkričio 11 d. 

Naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projekto parengimo paslaugų sutartį Nr. 

2016/11-1/ADV EY ir UAB „Incomsystems“ parengti dokumentai ).  

Detalus Projekto veiklos pajamų skaičiavimas pateikiamas priede Nr. 1. Investicijų projektų, kuriems 

siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto 

lėšų, rengimo skaičiuoklė. 
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Lentelė 4.3. Projekto veiklos pajamos I alternatyvos atveju, Eur 

   2019  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
 

PAJAMOS, IŠ VISO EUR 19.110 114.661 201.718 201.718 212.335 212.335 212.335 212.335 212.335 212.335 212.335 212.335 212.335 212.335 212.335 212.335 212.335 212.335 212.335 212.335 

1. ŠKL gyvenvietėse EUR 19.110 114.661 201.718 201.718 212.335 212.335 212.335 212.335 212.335 212.335 212.335 212.335 212.335 212.335 212.335 212.335 212.335 212.335 212.335 212.335 

  Kiekis Vnt. 122 733 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 

  Kaina EUR 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 

Lentelė 4.4. Projekto veiklos pajamos II alternatyvos atveju, Eur 

   2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038  
PAJAMOS, 
IŠ VISO 

EUR 10.763 169.816 318.882 422.562 543.522 733.602 752.265 771.487 791.286 804.881 818.748 832.893 840.106 847.392 854.751 858.467 862.202 865.955 869.727 873.518 

1. Vieta 
viršutinėje 
bokšto 
sekcijoje 
įrangai (3 
sektoriai) su 
vieta žemiau 
esančioje 
bokšto 
sekcijoje 
įrangai (1-3 
RRU per 
sektorių) ir 
vieta 
vidurinėje 
bokšto 
sekcijoje 
įrangai 

EUR 0 32.400 64.800 97.200 135.000 194.400 200.232 206.239 212.426 216.675 221.008 225.428 227.683 229.959 232.259 233.420 234.587 235.760 236.939 238.124 

  Kiekis Vnt. 0 30 60 90 125 180 185 191 197 201 205 209 211 213 215 216 217 218 219 220 

  Kaina EUR 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 

2. Vieta 
viršutinėje 
bokšto 
sekcijoje 
įrangai (3 
sektoriai) su 
vieta žemiau 
esančioje 
bokšto 
sekcijoje 
įrangai (4-7 
RRU per 
sektorių) ir 
vieta 
vidurinėje 
bokšto 
sekcijoje 
įrangai 

EUR 0 46.800 93.600 140.400 195.000 280.800 289.224 297.901 306.838 312.974 319.234 325.619 328.875 332.164 335.485 337.163 338.848 340.543 342.245 343.957 

  Kiekis Vnt. 0 30 60 90 125 180 185 191 197 201 205 209 211 213 215 216 217 218 219 220 
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  Kaina EUR 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 

3. Vieta 
vidurinėje 
bokšto 
sekcijoje 
įrangai 

EUR 0 1.555 3.888 3.888 3.888 3.888 3.888 3.888 3.888 3.888 3.888 3.888 3.888 3.888 3.888 3.888 3.888 3.888 3.888 3.888 

  Kiekis Vnt. 0 22 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

  Kaina EUR 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

4. Vieta 
bendrajame 
konteineryje 

EUR 0 20.880 41.760 62.640 87.000 125.280 129.038 132.910 136.897 139.635 142.427 145.276 146.729 148.196 149.678 150.426 151.179 151.934 152.694 153.458 

  Kiekis (U) Vnt. 0 600 1.200 1.800 2.500 3.600 3.708 3.819 3.934 4.012 4.093 4.175 4.216 4.259 4.301 4.323 4.344 4.366 4.388 4.410 

  Kaina EUR 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

5. Vieta bokšto 
teritorijoje, 
šalia 
konteinerio 

EUR 0 3.600 7.200 10.800 15.000 21.600 22.248 22.915 23.603 24.075 24.556 25.048 25.298 25.551 25.807 25.936 26.065 26.196 26.327 26.458 

  Kiekis Vnt. 0 15 30 45 63 90 93 95 98 100 102 104 105 106 108 108 109 109 110 110 

  Kaina EUR 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

6. Transmisijos 
objektai 

EUR 10.485 62.912 104.854 104.854 104.854 104.854 104.854 104.854 104.854 104.854 104.854 104.854 104.854 104.854 104.854 104.854 104.854 104.854 104.854 104.854 

  Kiekis Vnt. 43 259 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 

  Kaina EUR 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 

7. ŠKL 
gyvenvietėse 

EUR 278 1.668 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 

  Kiekis Vnt. 2 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

  Kaina EUR 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 
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4.3.4 Veiklos išlaidos 

Projekto veiklos išlaidos – išlaidos, kurios patiriamos eksploatuojant Projekto įgyvendinimo metu 

sukurtą turtą. Išlaidos vertinamos neperžengiant Projekto ribų.  

Nustatant Projekto veiklos išlaidas, įvertinta, kad dėl Projekto įgyvendinimo atsiranda papildomos 

tinklo priežiūros, bokšto priežiūros, paslaugų priežiūros, elektros energijos ir darbo užmokesčio 

išlaidos, kurios didina bendras Projekto vykdytojo sąnaudas.  

Toliau esančiose lentelėse pateikiamos abiejų alternatyvų metinės veiklos išlaidos nuo pilno 

Projekto įgyvendinimo (2021 m.) iki Projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos (2038 m.). Projekto 

veiklos išlaidos buvo prognozuojamos remiantis VšĮ „Plačiajuostis internetas“ kaštų struktūra ir 

kaštų skaičiavimo modeliu. 

Detalus Projekto veiklos išlaidų skaičiavimas bei taikytos prielaidos pateikiamos priede Nr. 1. 

Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos 

ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo skaičiuoklė. 

Lentelė 4.5. I alternatyvos veiklos išlaidos, Eur 

Nr. Veiklos išlaidos Išlaidų suma (EUR/metus) 

1. Tinklo priežiūros išlaidos 39.000 

1.1. Fizinis gedimo vietos nustatymas 2.000 

1.2. Pasyvinės tinklo dalies gedimų šalinimas 22.000 

1.3 Kabelių trasų priežiūra 15.000 

2. Paslaugų priežiūros išlaidos 75.000 

2.1 Paslaugų valdymas, profilaktika 3.000 

2.2 Paslaugų stebėjimas 4.000 

2.3 Nepertraukiamo el. energijos tiekimo užtikrinimas 9.000 

2.4 Patalpų priežiūra 59.000 

3. Paslaugų administravimo išlaidos 52.000 

4. Elektros energijos išlaidos 49.000 

5. Programinės įrangos palaikymo išlaidos 40.180 

Iš viso 255.180 

Lentelė 4.6. II alternatyvos veiklos išlaidos, Eur 

Nr. Veiklos išlaidos Išlaidų suma (EUR/metus) 

1. Tinklo priežiūros išlaidos 20.000 

1.1. Fizinis gedimo vietos nustatymas 1.000 

1.2. Pasyvinės tinklo dalies gedimų šalinimas 11.000 

1.3 Kabelių trasų priežiūra 8.000 

2. Bokštų priežiūros išlaidos 233.000 

3. Paslaugų priežiūros išlaidos 75.000 

3.1 Paslaugų valdymas, profilaktika 1.000 

3.2 Paslaugų stebėjimas 1.000 
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Nr. Veiklos išlaidos Išlaidų suma (EUR/metus) 

3.3 Nepertraukiamo el. energijos tiekimo užtikrinimas 1.000 

3.4 Patalpų priežiūra 9.000 

3.5 Teritorijos priežiūra 63.000 

4. Paslaugų administravimo išlaidos 15.000 

5. Elektros energijos išlaidos 36.000 

6. Programinės įrangos palaikymo išlaidos 19.030 

Iš viso 398.030 

4.3.5 Mokesčiai 

Projekto mokesčiai – tai piniginiai srautai, kurie atsiranda dėl Projekto veiklų įgyvendinimo. Bendra 

pardavimo PVM suma I alternatyvos atveju yra 833.838 Eur, o II alternatyvos atveju 2.906.994 Eur. 

Bendra importo/pirkimo PVM I alternatyvos atveju yra 12.687.579 Eur, o II alternatyvos atveju 

12.697.593 Eur. 

PVM yra laikomas Projekto sąnaudomis ir yra nuosavomis lėšomis finansuotina Projekto suma. 

PVM išlaidos VšĮ „Plačiajuostis internetas“ dengs Projekto avanso lėšomis. Ilguoju laikotarpiu PVM 

bus susigražintas. 

4.3.6 Finansavimas 

Projekto finansavimas numatomas ES struktūrinės paramos lėšomis, įgyvendinant 2014–2020 

metų ES fondų investicijų veiksmų programos prioritetus. Finansavimo šaltinių procentinis 

pasiskirstymas pateiktas toliau esančioje lentelėje. 

Lentelė 4.7. Projekto investicijų laikotarpiu numatyti finansavimo šaltiniai, proc. 

Finansavimo dalis, proc. Finansavimo šaltiniai 

85 % ES struktūrinės paramos lėšos 

15 % LR bendrojo finansavimo lėšos 

Projekto ataskaitiniu laikotarpiu (20 metų) reikalingos finansavimo lėšos ir jų pasiskirstymas pagal 

finansavimo šaltinius pateiktas toliau esančioje lentelėje. 

Lentelė 4.8. Projekto investavimo laikotarpiu reikalingos finansavimo lėšos, Eur 

Nr. Finansavimo šaltiniai I alternatyva II alternatyva 

G.  Finansavimas, iš viso 59.789.044 62.738.716 

  G.1. Prašomas finansavimas 49.492.064 49.499.277 

    G.1.1. ES struktūrinės paramos lėšos 42.068.254 42.074.385 

    G.1.2. LR bendrojo finansavimo lėšos 7.423.810 7.424.892 
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Nr. Finansavimo šaltiniai I alternatyva II alternatyva 

  G.2. Nuosavos lėšos 10.296.980 13.239.439 

    G.2.1. 

Viešosios lėšos (valstybės, 

savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų 

šaltiniai) 

10.296.980 13.239.439 

    G.2.2. 

Privačios lėšos (nuosavos, kitos 

privačios lėšos) 
0 0 

  G.3. Paskolos 0 0 

 Finansiniai rodikliai 

Projekto finansinis gyvybingumas vertinamas apskaičiuojant investicijų rodiklius – investicijų 

finansinę grynąją dabartinę vertę (toliau – FGDV(I)), ir investicijų vidinę grąžos normą (toliau – 

FVGN(I)), taip pat palyginami kapitalo rodikliai – kapitalo grynoji dabartinė vertė (toliau – FGDV(K)) 

ir kapitalo vidinė grąžos norma (toliau – FVGN(K)). Taip pat yra apskaičiuojamas finansinis naudos 

ir išlaidų santykis (toliau – FNIS). 

4.4.1 Investicijų finansiniai rodikliai 

FGDV(I) skaičiuojama siekiant įvertinti planuojamų investicijų naudą šiandien, t. y. grynoji dabartinė 

vertė parodo, ar verta investuoti į projektą. Remiantis Metodika, atliekant investicijų analizę, 

vertinami šie rodikliai: FGDV(I) ir FVGN(I). FGDV(I) parodo, kokią finansinę naudą padeda gauti 

projekto investicijos per ataskaitinį laikotarpį ir kiek ši nauda verta šiandien. FVGN(I) yra antrasis 

finansinės analizės rodiklis, vertinamas kartu su FGDV (I). 

Lentelė 4.9. Finansiniai investicijų rodikliai 

Rodiklis I alternatyva II alternatyva 

FGDV(I) -51.826.207 Eur -44.090.826 Eur 

FVGN(I) Nėra reikšmės -10,00 % 

FNIS 0,048 0,165 

Abiejų alternatyvų atveju FGDV(I) reikšmė yra neigiama, kadangi diskontuoti Projekto grynųjų 

pajamų srautai nepadengia diskontuotų investicijų ir Projektas per Projekto ataskaitinį laikotarpį 

finansiškai neatsiperka, todėl įgyvendinant investicijų projektas finansinė nauda nebus gauta. 

Alternatyva II yra šiek tiek patrauklesnė nei alternatyva I, nes FGDV mažiau neigiama.  

FNIS, finansinis naudos ir išlaidų santykis, yra didesnis II alternatyvos atveju. 

Detalus Projekto alternatyvų investicijų finansinių rodiklių skaičiavimas pateikiamas priede Nr. 1. 

Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos 

ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo skaičiuoklė. 

4.4.2 Išvada dėl finansinio gyvybingumo 
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Projekto sukauptasis grynasis pinigų srautas parodo, ar Projekto ataskaitiniu laikotarpiu 

numatomos įplaukos padengs išlaidas atitinkamu laikotarpiu.  

II alternatyvos atveju beveik visais Projekto ataskaitinio laikotarpio metais sukauptasis grynasis 

pinigų srautas yra teigiamas. I alternatyvos atveju nuosavos lėšos bei veiklos pajamos nepadengia 

susijusių veiklos išlaidų ir planuojamų reinvesticijų – alternatyva nėra finansiškai gyvybinga. 

Pasirinkus įgyvendinti šią alternatyvą veiklos tęstinumui užtikrinti reikėtų ieškoti papildomų 

finansavimo šaltinių, kurie Investicijų projekto rengimo metu nėra numatyti. 

4.4.3 Kapitalo finansiniai rodikliai 

Projekto finansiniai rodikliai investicijoms padeda įvertinti ir palyginti visų Projekto investicijų 

sukuriamą finansinę naudą ir efektyvumą. Tačiau dalį Projekto investicijų ir sąnaudų finansuojant iš 

ES lėšų, svarbu įvertinti Projekto įgyvendinimui skiriamų valstybės lėšų finansinę naudą.  

FGDV(K) atskleidžia, kokią finansinę naudą per projekto ataskaitinį laikotarpį sukuria jo savininko 

investuotas kapitalas. Kadangi Projektą planuojama įgyvendinti viešajame sektoriuje ir Projekto 

organizacija yra viešojo sektoriaus subjektas, todėl Projekto savininkas yra Lietuvos valstybė. 

Lentelė 4.10. Finansiniai kapitalo rodikliai 

Rodiklis I alternatyva II alternatyva 

Kapitalo FGDV -16.624.676 Eur -11.024.305 Eur 

Kapitalo FVGN -13,07 % -2,94 % 

Alternatyva II yra patrauklesnė nei alternatyva I, nes FGDV mažiau neigiama.  

Detalesnis alternatyvų I ir II finansinių kapitalo rodiklių apskaičiavimas pateikiamas priede Nr. 1. 

Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos 

ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo skaičiuoklė. 

4.4.4 Rodiklių palyginimas 

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti apibendrinti finansinės analizės rezultatai bei išvados dėl 

alternatyvų pasirinkimo. Pagal pateiktus duomenis matoma, kad efektyviau įgyvendinti II alternatyvą 

negu I, nes tiek FGDV (I), tiek FGDV (K) antros alternatyvos rodikliai yra mažiau neigiami. 

Lentelė 4.11. Finansinių kapitalo rodiklių palyginimas 

Finansinės 

analizės rodiklis 

Projekto įgyvendinimo alternatyva 

Išvados 

I alternatyva II alternatyva 

FGDV (I) -51.826.207 Eur -44.090.826 Eur 

Abiejų alternatyvų FGDV (I) yra 

neigiamos, tačiau naudingiau 

rinktis antrą alternatyvą, nes jos 

FGDV (I) yra mažiau neigiama 

nei pirmos alternatyvos. 
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Finansinės 

analizės rodiklis 

Projekto įgyvendinimo alternatyva 

Išvados 

I alternatyva II alternatyva 

FVGN (I) Nėra reikšmės -10,00 % 

Esant neigiamai investicijų 

FGDV, investicijų FVGN 

neskaičiuojama. 

FNIS 0,048 0,165 

FNIS, finansinis naudos ir 

išlaidų santykis, yra didesnis II 

alternatyvos atveju. 

Finansinis 

gyvybingumas 
Ne Taip 

II alternatyvos atveju Projekto 

gyvybingumas yra užtikrintas.  

FGDV (K) -16.624.676 Eur -11.024.305 Eur 

Abiejų alternatyvų FGDV (K) 

yra neigiamos, tačiau 

naudingiau rinktis antrą 

alternatyvą, nes jos FGDV (K) 

yra mažiau neigiama nei 

pirmos alternatyvos. 

FVGN (K) -13,07 % -2,94 % 

Abiejų alternatyvų FVGN (K) 

yra neigiamos, tačiau 

naudingiau rinktis antrą 

alternatyvą, nes jos FVGN (K) 

yra mažiau neigiama nei 

pirmos alternatyvos. 
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4 skyriaus – Finansinė analizė – apibendrinimas 

Projekto ataskaitinis laikotarpis – 20 metų, taikoma finansinė diskonto norma - 4%. Bendra 

kiekvieno pagrindinio finansinio lėšų srauto diskontuota ir nediskontuota sumos pateikiamos 

toliau esančioje lentelėje. 

Lentelė 4.12. Pagrindinių finansinių lėšų srautų diskontuota ir nediskontuota sumos 

Rodiklis 

I alternatyva  II alternatyva  

GDV, Eur Reali, Eur GDV, Eur Reali, Eur 

Investicijos 47.062.327 49.492.064 46.811.476 49.499.278 

Veiklos 

pajamos 
2.623.421 3.970.659 8.734.110 13.842.827 

Veiklos 

išlaidos 
3.126.114 4.743.247 4.853.254 7.382.544 

Prašomas 

finansavimas 
47.062.327 49.492.064 46.811.476 49.499.278 

Tik II alternatyvos atveju yra užtikrinamas Projekto gyvybingumas. 

Finansinės analizės rodikliai rodo, kad II alternatyva yra priimtinesnė nei I alternatyva. 
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 EKONOMINĖ ANALIZĖ 

 Rinkos kainų perskaičiavimas į ekonomines 

Kadangi finansinėje analizėje įvertinti pinigų srautai neatspindi tikrosios pinigų vertės, todėl 

ekonominėje analizėje naudojami ekonominiai pinigų srautai, kurie gaunami finansinius pinigų 

srautus konvertuojant į ekonominius. Konvertavimui taikomi SNA skaičiuoklėje nustatyti koeficientai 

pagal pasirinktą pagrindinį ekonominės veiklos sektoriaus Projekto tipą – Investicijos į 

informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros plėtrą. 

 Socialinė diskonto norma 

Ekonominės – socialinės naudos skaičiavimuose ekonominiai rodikliai apskaičiuojami diskontuojant 

grynuosius pinigų srautus. Skaičiavimuose naudojama 5 proc. socialinė diskonto norma, kuri 

nustatyta vadovaujantis Metodikos 5 skyriaus „Ekonominė analizė“ dalies „5.2 Socialinė diskonto 

norma“ nuostatomis. 

 Išorinio poveikio įvertinimas 

Norint įvertinti išorinį poveikį, buvo pasirinkti atitinkami poveikio komponentai ir suskaičiuoti 

atitinkamų poveikio komponentų mastai. Buvo padaryta prielaida, kad poveikio komponentai suteiks 

tik naudą – žala patiriama nebus. Toliau pateikiami poveikio komponentai ir poveikio mastas. 

5.3.1 Poveikio komponentai 

Poveikio vertinimas buvo atliktas atsižvelgiant į sektorių, kuriame įgyvendinamas Projektas, šio 

Projekto pobūdį bei specifiką. Pasirenkant ir analizuojant poveikio komponentus buvo remtasi 

Konversijos koeficientų bei socialinės–ekonominės naudos (žalos) įverčių apskaičiavimo metodika.  

Analizuojant Projekto poveikio naudos ir žalos komponentus buvo pasirinkti naudos komponentai, 

nes vertinama, kad Projekto įgyvendinimas suteiks visuomenei tik naudos, o žala nebus patiriama. 

Buvo pasirinktas šis komponentas: 

• Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį (vienam namų ūkiui per metus). 

5.3.2 Poveikio mastas 

Poveikio komponentas buvo vertinamas tikslinės grupės dydį dauginant iš vieno tikslinės grupės 

subjekto gaunamos naudos. Tikslinės grupės dydis buvo įvertintas remiantis šiomis prielaidomis: 

• 2016 m. Lietuvos namų ūkių skaičius siekė 1.391.600; 

• Vertinant paskutinių penkių metų (2012 – 2016 m.) duomenis, metinio augimo koeficientas 

(CAGR) yra 0,53 %. Todėl daroma prielaida, kad analizuojamu laikotarpiu namų ūkių 

skaičius vidutiniškai augs 0,53 % per metus; 

• Remiantis „Baltųjų dėmių“ padengimo modeliavimo rezultatais naujos kartos interneto 

prieigos pokytis po Projekto įgyvendinimo I alternatyvos atveju sieks 1,4 %, o II alternatyvos 

atveju 2,8 %; 
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• Vertinant 2013 – 2017 m. laikotarpio duomenis apie kaimiškųjų vietovių gyventojų, 

naudojančių plačiajuostį internetą, dalį, rodiklio metinio augimo koeficientas (CAGR) yra 

3,81 %. Vis dėlto, siekiant išvengti pernelyg optimistinio numatomos Projekto ekonominės 

naudos vertinimo, modeliuojant poveikio mastą, daroma konservatyvi prielaida, kad 

ataskaitiniu laikotarpiu naudotojų dalis išliks 2017 m. lygyje (65,3 %); 

• Vertinant buvo atsižvelgta ir į planuojamą paslaugų sklaidą. Tikimasi aktyvaus mažmeninių 

paslaugų teikėjų naudojimosi Projekto metu sukurta infrastruktūra, kadangi investicijų 

projekto rengimo metu mažmeninių paslaugų teikėjai dalyvavo infrastruktūros planavimo 

darbinėse sesijose, buvo atsižvelgiama į jų poreikius bei plėtros planus.  

Atsižvelgiant į aukščiau įvardintas prielaidas, per 2019-2038 m. laikotarpį I alternatyvos atveju 

nauda turėtų siekti 134.752.423 Eur, o II alternatyvos atveju bendra nauda turėtų siekti 270.677.154 

Eur. 

Detalesnis I ir II alternatyvų socialinės-ekonominės naudos apskaičiavimas pateikiamas priede Nr. 

1. Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo skaičiuoklė. 

 Ekonominiai rodikliai 

Dažniausiai viešieji investiciniai projektai nėra finansiškai atsiperkantys ir jie yra naudingi tik 

socialiniu–ekonominiu požiūriu, todėl ekonominės analizės rodikliai yra svarbiausi alternatyvų 

palyginimo kriterijai. Lyginant dvi apibrėžtas alternatyvas, atsižvelgiama į alternatyvų ekonominę 

grynąją dabartinę vertę (toliau – EGDV), į ekonominę vidinę grąžos normą (toliau – EVGN) ir į 

ekonominį naudos ir išlaidų santykį (toliau – ENIS). 

5.4.1 EGDV rodiklis 

EGDV rodiklis parodo, kokia socialinė–ekonominė nauda Projektu bus sukurta išorinėje Projekto 

aplinkoje. EGDV skirta pagrįsti būsimą Projekto naudą per visą ataskaitinį laikotarpį tikslinėms 

grupėms, išreiškiant ją dabartine pinigų verte.  

Abiejų alternatyvų atveju, EGDV yra didesnė nei nulis (I alternatyvos atveju – 20.209.671 Eur; II 

alternatyvos atveju – 92.491.925 Eur). Tai reiškia, kad abejose alternatyvose diskontuota nauda 

padengia diskontuotas išlaidas – visuomenėje sukuriama pridėtinė vertė. Pagal EGDV, antros 

alternatyvos atveju sukuriama didesnė pridėtinė vertė visuomenei nei pirmos alternatyvos atveju. 

5.4.2 EVGN rodiklis 

EVGN rodiklis parodo, kokiai diskonto normai esant, EGDV rodiklis yra lygus nuliui. Kuo didesnė 

EVGN, tuo investicinis projektas yra socialiniu–ekonominiu aspektu naudingesnis.  

Abiejų alternatyvų atveju, EVGN yra didesnė nei pritaikyta SDN. Pirmos alternatyvos atveju EVGN 

siekia 8,59 %, o antros alternatyvos atveju – 18 %. Tai parodo, kad abi alternatyvos suteikia žymią 

socialinę–ekonominę naudą visuomenei. Tačiau antros alternatyvos EVGN yra 9,41 proc. p. 

geresnė nei pirmos alternatyvos EVGN. 

5.4.3 ENIS rodiklis 
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ENIS tai yra svarbiausias socialinės–ekonominės analizės rodiklis, kuris parodo, kiek kartų projekto 

sukuriama nauda viršija jam įgyvendinti reikalingas išlaidas. Viešųjų investicinių projektų ENIS 

rodiklis visada turi būti didesnis nei 1.  

Atlikus skaičiavimus, matoma, kad pirmos alternatyvos atveju Projekto sukuriama nauda 1,41 karto 

viršija jam įgyvendinti reikalingas išlaidas, o antros alternatyvos atveju – 2,94 karto. Iš to galima 

daryti išvadą, kad antra alternatyva yra patrauklesnė ir jos sukuriama ekonominė nauda labiau 

viršija reikalingas Projektui įgyvendinti lėšas nei pirmos alternatyvos atveju. Todėl antros 

alternatyvos naudingumas yra didesnis. 

 Optimalios alternatyvos parinkimas 

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti pagrindiniai abiejų alternatyvų socialinės–ekonominės analizės 

rodikliai. 

Lentelė 5.1. Socialinės–ekonominės analizės rodikliai 

Nr. 
Socialinės–ekonominės 

analizės rodiklis 

Projekto įgyvendinimo alternatyva 

I alternatyva II alternatyva 

1. FGDV (I) -51.826.207 Eur -44.090.826 Eur 

2. Finansinis gyvybingumas Ne Taip 

3. FGDV (K) -16.624.676 Eur -11.024.305 Eur 

4. EGDV 20.209.671 Eur 92.491.925 Eur 

5. EVGN 8,59 % 18 % 

6. ENIS 1,410 2,941 

Atsižvelgiant į tai, kad I alternatyva ir II alternatyva tenkina Projekto tikslus ir atitinka keliamus ES 

finansavimo sąlygų reikalavimus, o palyginus ir išnagrinėjus abiejų alternatyvų finansinės analizės 

rodiklius, kurie detaliai paaiškinti skyriuje „Finansiniai rodikliai“ bei palyginus socialinės - 

ekonominės analizės rodiklius, paaiškintus skyriuje „Ekonominiai rodikliai“, teikiame galutinę išvadą 

dėl patraukliausios (optimalios) alternatyvos - gauti rodikliai rodo, kad II alternatyva yra priimtinesnė 

nei I alternatyva, todėl yra svarstomas II alternatyvos įgyvendinimas.
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5 skyriaus – Ekonominė analizė – apibendrinimas 

Finansinių srautų konvertavimas į ekonominius buvo atliekamas naudojant Investicijų projektų, 

kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės 

biudžeto lėšų, rengimo skaičiuoklę (žr. priedą Nr. 1. Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti 

finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo 

skaičiuoklė). Analizuojant alternatyvas buvo pasirinktas šis naudos komponentas: 

• Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį (vienam namų ūkiui per metus). 

Ekonominėje analizėje buvo pasirinkta naudoti 5 % socialinę diskonto normą. Apskaičiuotos 

ekonominių ir finansinių rodiklių reikšmės pateikiamos toliau esančioje lentelėje. 

Lentelė 5.1 Socialinės–ekonominės analizės rodikliai 

Nr. 
Socialinės–ekonominės 

analizės rodiklis 

Projekto įgyvendinimo alternatyva 

I alternatyva II alternatyva 

1. FGDV (I) -51.826.207 Eur -44.090.826 Eur 

2. Finansinis gyvybingumas Ne Taip 

3. FGDV (K)42 -16.624.676 Eur -11.024.305 Eur 

4. EGDV43 20.209.671 Eur 92.491.925 Eur 

5. EVGN44 8,59 % 18 % 

6. ENIS45 1,410 2,941 

Atsižvelgiant į finansinės ir ekonominės analizės rodiklius, matoma, kad naudingiau įgyvendinti II 

alternatyvą nei I alternatyvą, todėl įgyvendinimui pasirinkta būtent alternatyva II – naujų inžinerinių 

statinių statyba taikant ŠKL ir belaidžio ryšio technologijų derinį. 

                                                   

42 Kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė 

43 Ekonominė grynoji dabartinė vertė 

44 Ekonominė vidinė grąžos norma 

45 Ekonominis naudos ir išlaidų santykis 
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 JAUTRUMAS IR RIZIKOS 

 Jautrumo analizė 

Jautrumo analizė atskleidžia, kaip kiekvieno atskiro kintamojo pasikeitimas įtakoja analizuojamo 

Investicijų projekto rezultatus.  

Jautrumo analizės tikslas – nustatyti Projekto kritinius kintamuosius. Tokie kintamieji apibrėžiami 

kaip kintamieji, kurių pokytis, teigiamas ar neigiamas, turi didžiausią įtaką projekto finansiniams ar 

ekonominiams rodikliams. Analizė atliekama vienu metu keičiant vieno kintamojo reikšmę ir 

atitinkamai stebint rodiklių pokytį. Jautrumo analizė buvo atlikta naudojantis Skaičiuokle (žr. priedą 

Nr. 1 Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo skaičiuoklė). 

6.1.1 Kintamųjų nustatymas 

Pagal Metodiką, projektų kintamieji yra skirstomi į: 

• Bendruosius – bendrosios projektui taikomo finansinio modelio prielaidos (FDN, SDN, 

projekto ataskaitinis laikotarpis); 

• Tiesioginius – projekto investicijų srautai (A.1., A.2., A.3., A.4., A.5., A.6., A.7., A.8.), 

investicijų likutinė vertė (B.), veiklos pajamos (C.1., C.2., C.3.), veiklos ir finansinės išlaidos 

(D.1., D.2.), mokesčiai (E.1., E.2., E.3.), socialinio–ekonominio poveikio finansinė išraiška 

(H.1., H.2., ..., H.n.) (žymėjimų paaiškinimai pateikti Skaičiuoklės 5.2 lape, žr. priedą Nr. 1. 

Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo skaičiuoklė);  

• Specifinius – kintamieji, susiję su Investicijų projekto būdinga specifine veikla ar jos 

įgyvendinimo ypatumais (pvz., paslaugos vartotojų skaičius, pajamų (paslaugos) tarifas, 

paslaugos kaina, vidutinis darbo užmokestis, įdarbintų asmenų skaičius, energijos kaina, 

sunaudojamas energijos kiekis, statybos įrangos nuomos kaina). 

Pagal Skaičiuoklę, šio Projekto bendruosius kintamuosius sudaro: 

• Finansinė diskonto norma (FDN); 

• Socialinė diskonto norma (SDN). 

Pagal Skaičiuoklę, šio Projekto tiesioginius kintamuosius sudaro: 

1. Projekto lėšų srautai: 

a. A.1. Žemė; 

b. A.3. Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai; 

c. A.4. Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas;  

d. A.5. Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą 

susijusios paslaugos; 

e. A.6. Projekto administravimas ir vykdymas; 

f. A.7. Kitos paslaugos ir išlaidos; 

g. A.8. Reinvesticijos; 

h. B. Investicijų likutinė vertė; 
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i. C.2. Paslaugų suteikimo pajamos; 

j. D.1.2. Darbo užmokesčio išlaidos; 

k. D.1.3. Elektros energijos išlaidos; 

l. D.1.5. Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos; 

m. D.1.6. Kitos išlaidos. 

2. Socialinės – ekonominės naudos komponentai: 

a. H.1.1. Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį.  

Specifiniai kintamieji Projekte nėra išskiriami, kadangi pilnai jautrumo analizei pakanka tiesioginių 

kintamųjų analizės ir nėra poreikio jų detalizuoti į specifinius. 

6.1.2 Tarpusavio priklausomybės įvertinimas 

Norint, kad pasirinkti kintamieji nesąlygotų jautrumo (scenarijų) analizės rezultatų iškraipymo, reikia 

naudoti kintamuosius, kurie yra tarpusavyje nepriklausomi. Todėl kintamųjų tarpusavio 

priklausomybė atskiruose finansiniuose ir / ar ekonominiuose srautuose buvo eliminuojama 

naudojant tik bendruosius ir tiesioginius kintamuosius.  

6.1.3 Elastingumo analizė 

Vadovaujantis Metodika, Skaičiuoklėje automatiškai apskaičiuojami FGDV (I), FVGN (I), EGDV ir 

EVGN elastingumo koeficientai pagal aukščiau išskirtus kintamuosius. FVGN (I) elastingumo 

rezultatai nebuvo skaičiuojami, nes FGDV (I) yra neigiama. 

Elastingumo koeficientas parodo, kokiu procentu pasikeičia finansiniai ir ekonominiai rodikliai, 

pakeitus kintamąjį 1 %, t. y. kaip jautriai šie rodikliai reaguoja į kintamųjų pokytį. 

Elastingumo analizės rezultatai pagal šiuos tris rodiklius – FGDV (I), EGDV ir EVGN – pateikiami 

toliau esančiuose grafikuose. 

Žemiau esančiame grafike pateikti Skaičiuoklėje įvertinti FGDV (I) elastingumo rezultatai.  
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Paveikslas 6.1. FGDV (I) elastingumo analizės rezultatai 

Kaip matyti iš paveikslo, didžiausias FGDV (I) elastingumas susidaro „A.4. Įranga, įrenginiai ir kitas 

ilgalaikis turtas“, nes šio kintamojo elastingumo kreivė yra mažiausiai horizontali. Kuo kintamojo 

kreivė yra arčiau horizontaliosios tiesės, tuo elastingumas yra mažesnis. 

Toliau esančiame grafike pateikti Skaičiuoklėje įvertinti EGDV elastingumo rezultatai.  
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Paveikslas 6.2. EGDV elastingumo analizės rezultatai 

Socialinės – ekonominės naudos komponento „Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį“ 

elastingumas didžiausias, todėl, šis komponentas turi didžiausią riziką EGDV atžvilgiu, t. y. jei šio 

komponento socialinė – ekonominė nauda būtų reikšmingai mažesnė, ženkliai sumažėtų Projekto 

ekonominis naudingumas. 

Žemiau esančiame grafike pateikti Skaičiuoklėje įvertinti EVGN elastingumo rezultatai. 
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Paveikslas 6.3. EVGN elastingumo analizės rezultatai 

Ekonominės naudos komponento „Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį“  elastingumo kreivė yra 

labiausiai nutolusi nuo horizontalios ašies, todėl ir priklausomybė tarp komponento ir EVGN yra 

didžiausia. 
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6.1.4 Kritiniai kintamieji 

Kritiniais kintamaisiais laikomi tie kintamieji, kurių reikšmei padidėjus (sumažėjus) 1 %, bent vieno 

finansinio ar ekonominio rodiklio reikšmė pakinta daugiau nei 1 %. Skaičiuoklėje atlikta analizė 

parodė, kad socialinės – ekonominės naudos komponentas „Pasiryžimas sumokėti už interneto 

ryšį“ yra kritinis. 

Žemiau pateikta lentelė, kurioje nurodytas kritinio kintamojo lūžio taškas. Lūžio taškas – tai kritinio 

kintamojo reikšmė, kurią pasiekus EGDV tampa lygi nuliui. Tokiu atveju, Projekto sukuriama 

socialinė – ekonominė nauda nesiekia minimalios priimtinos reikšmės, kuriai esant grynoji dabartinė 

Projekto išlaidų vertė lygi sukuriamai naudai. 

Lentelė 6.1. Kritinio kintamojo lūžio taškas (Skaičiuoklėje apskaičiuotos reikšmės) 

Kintamasis GDV, Eur Nominali vertė, Eur 
Lūžio taškai 

(GDV), Eur. 

Lūžio 

taškai ( % 

nuo 

plano) 

Socialinės – 

ekonominės 

naudos 

komponentas: 

pasiryžimas 

sumokėti už 

interneto ryšį 

140.141.383 270.677.154 47.649.463 -66 % 

Tam, kad būtų pasiektas lūžio taškas, vietoje planuojamos naudos, turėtų būti sukuriama mažesnė 

66 % nauda, o nuokrypis būtų reikšmingas. 

 Scenarijų analizė 

Scenarijų analizė atliekama norint įvertinti kritinių kintamųjų bendrą įtaką finansiniams ir 

ekonominiams rodikliams. Atliekant scenarijų analizę buvo vertinami Skaičiuoklėje pateikiami 5 

scenarijai: 

• Optimistinis; 

• Mažiau optimistinis; 

• Realus; 

• Mažiau pesimistinis; 

• Pesimistinis. 

Remiantis Metodika, realaus scenarijaus atveju, yra modeliuojama, kad kritiniai kintamieji išliks 

tokie patys, mažiau optimistiniu ir mažiau pesimistiniu atvejais – pasikeis 10 procentinio punkto, 

optimistinio ir pesimistinio scenarijaus atvejais – 25 procentiniais punktais. 
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Lentelė 6.2. Finansinių (ekonominių) rodiklių scenarijų analizė (Skaičiuoklėje apskaičiuotos 

reikšmės) 

Scenarijaus 

pavadinimas / 

Finansinis 

(ekonominis) 

rodiklis ir jo 

reikšmė 

Pesimistinis 
Mažiau 

pesimistinis 
Realus 

Mažiau 

optimistinis 
Optimistinis 

FGDV(I), Eur. -60.913.169 -50.819.777 -44.090.853 -37.361.928 -27.268.509 

FVGN(I) -14,75 % -11,80 % -10,00 % -8,24 % -5,57 % 

FMVGN(I) -11,02 % -8,38 % -6,83 % -5,37 % -3,21 % 

EGDV, Eur. 44.361.193 73.239.632 92.491.925 111.744.218 140.622.659 

EVGN 11,00 % 15,04 % 18,00 % 21,31 % 27,39 % 

Pateiktoje lentelėje Finansinių (ekonominių) rodiklių scenarijų analizė matoma, kad visų scenarijų 

atveju FGDV (I) yra neigiama. EGDV reikšmė visais scenarijais išlieka teigiama. Taip pat EVGN 

rodiklis visais scenarijais išlieka teigiamas ir viršija 5 %. 

 Kintamųjų tikimybės 

Ekonominiai ir finansiniai rodikliai buvo apskaičiuoti remiantis Skaičiuokle, kurioje, kaip nurodyta 

Metodikoje, kiekvienam tiesioginiam kintamajam pagal nutylėjimą jau yra parinktas labiausiai 

tikėtinas tikimybių skirstinys ir jo parametrų reikšmės. Pagal Metodiką, rengiant investicijų projektą 

gali būti naudojamas pagal nutylėjimą parinktas tikimybių skirstinys ir jo parametrų reikšmės, nebent 

konkretaus investicijų projekto atveju nesutinkama su siūlomais dydžiais. Šio investicijų projekto 

rengimo metu buvo naudojamas Skaičiuoklėje pateiktas tikimybių skirstinys ir jo parametrų 

reikšmės. 

 Rizikų vertinimas 

Rizika – tai veiksnys, įvykis ar poveikis, turintis neigiamos arba teigiamos įtakos Investicijų projekto 

vykdymui. Rizikos poveikis bei dydis priklauso nuo projekto trukmės, biudžeto ir kt. Pvz., kuo 

projekto trukmė trumpesnė, tuo didėja rizika, kad projektas bus laiku neįgyvendintas. Todėl norint 

apsisaugoti nuo galimos rizikos, būtina ją tinkamai identifikuoti ir įvertinti. Rengiant rizikų vertinimo 

dalį, svarbu pateikti sisteminį suvokimą apie potencialias konkretaus projekto rizikas ir įvertinti šių 

rizikų galimą poveikį projekto įgyvendinimo sėkmei.  

6.4.1 Kintamųjų rizikos įverčiai 

Naudojantis Skaičiuokle, buvo apskaičiuoti tiesioginių kintamųjų rizikos įverčiai, kurie pateikiami 

toliau lentelėje. 
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Lentelė 6.3. Tiesioginių kintamųjų rizikos įverčiai (Skaičiuoklėje apskaičiuotos reikšmės) 

Kintamasis 
Rizikos įverčio vertė (GDV), iš viso 

Eur 

A.1. Žemė 245.661 

A.3. Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti 

darbai 
5.547.043 

A.4. Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas 4.651.013 

A.5. Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su 

investicijomis į ilgalaikį turtą susijusios paslaugos 
1.021.963 

A.6. Projekto administravimas ir vykdymas 111.727 

A.7. Kitos paslaugos ir išlaidos 20.461 

A.8. Reinvesticijos 1.165.560 

B. Investicijų likutinė vertė 943.138 

C.2. Paslaugų suteikimo pajamos 2.290.086 

D.1.2. Darbo užmokesčio išlaidos 325.973 

D.1.3. Elektros energijos išlaidos 144.508 

D.1.5. Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos 1.086.303 

D.1.6. Kitos išlaidos 40.809 

H.1.1. Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį 36.745.107 

Socialinės – ekonominės naudos komponento „Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį rizikos 

įverčio vertė (GDV) yra didžiausia – 36.745.107 Eur. Kitų kintamųjų rizikos įverčiai yra mažesni. Šį 

skirtumą lemia tai, jog šio socialinės – ekonominės naudos komponento sukuriama nauda 

visuomenei yra didžiausia. 



VšĮ Plačiajuostis 
internetas 

Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų 
projekto parengimas 

129 lapas iš 

192 

 

Pateikta informacija yra konfidenciali  

6.4.2 Rizikos grupės 

Nustačius tiesioginių kintamųjų rizikos įverčius, buvo įvertintos Projekte galinčios atsirasti rizikos. 

Skaičiuoklė automatiškai pateikia 8 rizikų grupes (visos rizikų grupės pateiktos Skaičiuoklės 5.1 

lape, žr. priedą Nr. 1 Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo skaičiuoklė). Projekto metu aktualios 

tik šios 7 rizikų grupės, kuriose nustatytos galimos kintamųjų rizikos: 

1. Projektavimo rizika. Apima šias Skaičiuoklėje apibendrintas biudžeto eilutes: 

• A.5. Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą susijusios 

paslaugos; 

• A.6. Projekto administravimas ir vykdymas. 

2. Rangos darbų rizika. Apima šias Skaičiuoklėje apibendrintas biudžeto eilutes: 

• A.1. Žemė; 

• A.3. Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai. 

3. Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto rizika. Apima šias 

Skaičiuoklėje apibendrintas biudžeto eilutes: 

• A.4. Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas. 

4. Įsigyjamų paslaugų rizika. Apima šias Skaičiuoklėje apibendrintas biudžeto eilutes: 

• A.7. Kitos paslaugos ir išlaidos. 

5. Teikiamų paslaugų rizika. Apima šias Skaičiuoklėje apibendrintas biudžeto eilutes: 

• D.1.2. Darbo užmokesčio išlaidos; 

• D.1.3. Elektros energijos išlaidos; 

• D.1.5. Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos; 

• D.1.6. Kitos išlaidos. 

6. Paklausos rinkoje rizika. Apima šias Skaičiuoklėje apibendrintas biudžeto eilutes: 

• C.2. Paslaugų suteikimo pajamos. 

7. Turto likutinės vertės rizika. Apima šias Skaičiuoklėje apibendrintas biudžeto eilutes: 

• A.8. Reinvesticijos; 

• B. Investicijų likutinė vertė. 

6.4.3 Vertė rizikos grupėse 

Toliau esančioje lentelėje pateikiamos rizikų finansinės diskontuotos vertės, kurios buvo 

apskaičiuotos naudojantis Skaičiuokle. 
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Lentelė 6.4. Rizikos grupių finansinė diskontuota vertė (Skaičiuoklėje apskaičiuotos reikšmės) 

Nr. Rizikų grupė 
Rizikų finansinė 

diskontuota vertė, Eur 

1. Projektavimo rizika 1.133.690 

2. Rangos darbų rizika 5.792.704 

3. 
Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio 

turto rizika 
4.651.013 

4. Įsigyjamų paslaugų rizika 20.461 

5. Teikiamų paslaugų rizika 1.597.592 

6. Paklausos rinkoje rizika 2.290.086 

7. Turto likutinės vertės rizika 2.108.698 

6.4.4 Rizikos grupių vertės laike 

Rizikų finansinės įtakos pasiskirstymas pagal Projekto ataskaitinio laikotarpio metus pateikiamas 

Skaičiuoklėje, 5.1 lape (žr. priedą Nr. 1. Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo skaičiuoklė). 

Investavimo laikotarpiu rizikų finansinė įtaka bus didžiausia (2020 m., prognozuojama, sieks 

6.267.194 Eur), vėliau ši įtaka mažės. Tokius rezultatus lemia tai, jog investavimo laikotarpiu 

Projekto investicijos yra didesnės nei Projekto išlaikymui reikalingos išlaidos. 

 Rizikos priimtinumas 

Vadovaujantis Skaičiuokle, buvo atlikta rizikos priimtinumo analizė naudojant Monte Carlo metodą. 

Buvo pasirinkta naudoti 5000 simuliacijų, nes didelis simuliacijų skaičius leidžia pasiekti 

patikimesnius rezultatus. Pageidaujamos (minimaliai priimtinos) rodiklių reikšmės buvo nustatytos 

remiantis prielaidomis: 

• FGDV (I) reikšmė buvo pasirinkta tokia, kaip ir I–osios alternatyvos; 

• FVGN (I) nebuvo vertinama, nes Projekto finansinė vidinė grąžos norma negali būti 

apskaičiuota, kadangi per visus ataskaitinio laikotarpio metus Projekto organizacija iš 

Projekto nė karto neturės teigiamų pinigų srautų (nei vienos alternatyvos atveju); 

• EGDV pasirinkta reikšmė yra 0, nes EGDV esant mažiau už 0 diskontuota Projekto 

socialinio ekonominio poveikio ekonominė išraiška nepadengia diskontuotų investicijų ir 

todėl įgyvendinant Projektą ekonominė nauda nebus gauta; 

• EVGN pasirinkta 5 % – tokia pati kaip ir SDN, kadangi žymią socialinę ekonominę naudą 

duodančio investicinio projekto EVGN paprastai yra didesnė nei pritaikyta SDN. 
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Lentelė 6.5. Rizikos priimtinumo analizės rezultatai (Skaičiuoklėje apskaičiuotos reikšmės) 

Rodiklis 

Pageidaujama 

(minimaliai priimtina) 

rodiklio reikšmė 

Tikimybė, kad nurodyta 

reikšmė bus pasiekta 

Labiausiai tikėtina 

rodiklio reikšmė 

FGDV (I) -44.090.826 13,4 % -49.322.368 

EGDV 0 87,4 % 59.832.028 

EVGN 5,00 % 87,5 % 12,8 % 

Kaip matyti iš pateiktos lentelės, yra 87,4 % tikimybė, kad planuojama EGDV reikšmė bus pasiekta 

ir 87,5 tikimybė, kad EVGN reikšmė bus pasiekta. Tikimybė, kad bus pasiekta pageidaujama FGDV 

(I) reikšmė siekia 13,4 %, tačiau pažymėtina, kad net esant prastesnei nei pageidaujama FGDV(I) 

reikšmei,  II alternatyva išlieka patraukli ir tinkama įgyvendinti dėl aukštų ekonominių rodiklių bei 

aukštos tikimybės, kad šie tenkins pageidaujamas reikšmes. Atsižvelgiant į Projekto specifika, 

pagrindiniai kriterijai Projekto tinkamumą lemiančioms vertėms nustatyti yra ekonominiai – EGDV ir 

EVGN. 

Žemiau pateikiamas grafinis finansinių ir ekonominių rodiklių galimų reikšmių vertinimas. 

 

Paveikslas 6.4. FGDV (I) rodiklio galimų reikšmių vertinimas 

Paveiksle aukščiau matoma, kad FGDV (I) kaupiamoji tikimybių kreivė yra gana stati, todėl rizika, 

kad FGDV (I) bus nepasiekta, yra santykinai didesnė, nei EGDV ar EVGN vertinimo atvejais. 
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Paveikslas 6.5. EGDV rodiklio galimų reikšmių vertinimas 

Iš aukščiau pateikto paveikslo matoma, kad rizika, jog EGDV nebus pasiekta yra labai maža, nes 

kuo horizontalesnė kaupiamoji tikimybių kreivė, tuo daugiau galimybių pasiekti pageidaujamą 

rodiklio reikšmę. 

 

Paveikslas 6.6. EVGN rodiklių galimų reikšmių vertinimas 

Iš paveikslo aukščiau matoma, kad kaupiamoji tikimybių kreivė EVGN atveju yra daug daugiau 

horizontalesnė nei FGDV (I) atveju, todėl rizika, kad EVGN nebus pasiekta, yra labai maža.
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 Rizikų valdymo veiksmai 

Pagal Skaičiuoklėje pateiktas rizikos grupes bei tiesioginius kintamuosius, kurie turi įtakos atitinkamoms rizikos grupėms, yra nustatyti rizikos veiksniai ir 

pateiktos rizikos valdymo priemonės (toliau lentelėje). Pažymėtina, kad Projekto organizacija, turėdama ilgametę įvairių projektų įgyvendinimo patirtį, skirs 

reikiamus resursus ir dėmesį rizikų prevencijai ir valdymui. 

Lentelė 6.6. Rizikų valdymo veiksmai 

Rizikos grupė 

(sąsaja su 

tiesioginiais 

kintamaisiais) 

Rizikos veiksnys Rizikos valdymo priemonės 

Projektavimo rizika 

(A.5., A.6.) 

 

Projekto organizacijoje 

nepakanka žmogiškųjų išteklių 

Projekto komandai suformuoti. 

Numatyta, kad Projekto administravimui Projekto pareiškėjas paskirs šiuos žmogiškuosius 

išteklius: 

• Projekto vadovą; 

• Projekto finansininką; 

• Projekto koordinatorių; 

• Projekto ekspertus. 

Projekto įgyvendinimo stebėsenos ir kontrolės funkcijas vykdys šiam tikslui suformuotas 

Projekto priežiūros komitetas (PPK).  

Siekiant užtikrinti tinkamą ir kompetentingą Projekto veiklų valdymą, bei savalaikį sprendimų 

priėmimą, papildomai planuojama pasitelkti du išorės ekspertus.  
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Rizikos grupė 

(sąsaja su 

tiesioginiais 

kintamaisiais) 

Rizikos veiksnys Rizikos valdymo priemonės 

Rangos darbų rizika 

(A.1., A.3.) 

Teisinė ir finansinė rizika, 

susijusi su žemės, reikalingos 

bokštų statybai, užtikrinimu 

(įsigijimu, nuoma / panauda, 

ar kitais pagrindais).  

Siekiant sumažinti bokštų statybai reikalingos žemės užtikrinimo teisinę ir finansinę rizika, 

atlikta išsami teisinė žemės panaudojimo alternatyvų (įsigijimas, nuoma, servitutas, užstatymo 

teisė, ilgalaikė nuoma) analizė. Alternatyvos buvo vertinamos teisinių žemės nuosavybės 

formų (privati nuosavybė, valstybinė žemė, savivaldybės žemė, valstybinė žemė išnuomota 

valstybės institucijai, juridiniam ar fiziniam asmeniui) perspektyvoje. 

Žemės panaudojimo alternatyvoms bei susijusioms nuosavybės teisinėms formoms, 

atsižvelgiant į kainos ir pasikeitimų riziką bei greitį ir teisinį paprastumą, buvo priskirtas I, II 

arba III pasirinkimo prioritetas (I prioritetas – alternatyvos, palankiausios bokštų statybai, II 

prioritetas – alternatyvos, vidutiniškai palankios bokštų statybai, o III prioritetas – alternatyvos, 

mažiausiai palankios bokštų statybai).  

Analizės metu nustatyta, kad, esant galimybei, prioritetas turėtų būti teikiamas valstybinės ar 

savivaldybės žemės įsigijimui, nuomai arba servitutui, o nesant atitinkamos galimybės, 

privačios žemės įsigijimui. 

Išsamesnė informacija apie žemės panaudojimo alternatyvų palyginimą pateikta Priede Nr. 2. 

„Žemės, reikalingos bokštų statybai, panaudojimo alternatyvų teisinė analizė“.  

Rinkos kainų neatitinkančios 

rangos darbų kainos ir (arba) 

netinkamos kvalifikacijos 

rangovai. 

Siekiant objektyviai įvertinti planuojamų įsigyti rangos darbų ir prekių kainas, atlikta potencialių 

teikėjų apklausa. Vertinant apklausos rezultatų atitiktį rinkos kainoms, buvo remiamasi ilgamete 

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ viešųjų pirkimų vykdymo patirtimi. 

Pažymėtina, kad VšĮ „Plačiajuostis internetas“ viešųjų pirkimų patirtis taip pat įgalina nustatyti 

tinkamus kvalifikacinius reikalavimus, tuo pačiu sumažinant netinkamos kvalifikacijos rangovų 

pasirinkimo riziką. 
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Rizikos grupė 

(sąsaja su 

tiesioginiais 

kintamaisiais) 

Rizikos veiksnys Rizikos valdymo priemonės 

Atkreiptinas dėmesys, kad siekiant užtikrinti tinkamą Projekto viešųjų pirkimų procedūrų 

atlikimą, Projekto komandoje dalyvaus viešųjų pirkimų specialistas.  

Įsigyjamos 

(pagaminamos) 

įrangos, įrenginių ir 

kito ilgalaikio turto 

rizika (A.4.) 

Papildomo finansavimo 

poreikis išaugus Projekto 

vertei. 

Sutartys su viešųjų pirkimų būdu pasirinktais paslaugų teikėjais, kuriems skiriama didžiausia 

Projekto išlaidų dalis, bus pasirašytos konkrečioms suderintoms sumoms ir negalės būti 

keičiamos Projekto įgyvendinimo metu. 

Poreikis keisti Projekto 

įgyvendinimo sprendimus 

pasikeitus įsigyjamos įrangos 

kainoms. 

Projekto veiklų įgyvendinimas buvo planuojamas numatant pagrindinę ir papildomą veiklų 

įgyvendinimo apimtis. Atitinkamai, papildoma veiklų apimtis gali būti įgyvendinama 

priklausomai nuo atitinkamų paslaugų rinkos kainų Projekto įgyvendinimo metu. 

Įsigyjamų Paslaugų 

rizika (A.7.) 

Neužtikrintas viešinimo 

paslaugų atitikimas 

reikalavimams, laiku įvykdytos 

viešinimo priemonės. 

Bus atliekama išsami galimų konkursantu apklausa ruošiant konkurso sąlygas, numatytos 

sankcijos už laiku neatliekamus darbus.  
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Rizikos grupė 

(sąsaja su 

tiesioginiais 

kintamaisiais) 

Rizikos veiksnys Rizikos valdymo priemonės 

Teikiamų Paslaugų 

rizika (D.1.2., D.1.3., 

D.1.5., D.1.6.) 

Turto likutinės vertės 

rizika (A.8., B.) 

Paslaugų teikimo pajamos 

bus nepakankamos siekiant 

užtikrinti sukurtos 

infrastruktūros priežiūrą ir 

tęstinumą, bei savalaikes 

reinvesticijas.  

Siekiant įvertinti planuojamos sukurti ryšių infrastruktūros eksploatavimo ir palaikymo 

sąnaudas, atsižvelgus į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ veiklos modelį ir organizacinę struktūrą, 

kur įmanoma, buvo remtasi VšĮ „Plačiajuostis internetas“ faktiniais istoriniais sąnaudų 

duomenimis.  

Atsižvelgiant į numatomas paslaugų teikimo sąnaudas, paslaugų pobūdį ir rinkos kainas – 

prognozuojama, kad paslaugų teikimo pajamos bus pakankamos užtikrinti sukurtos 

infrastruktūros priežiūrą ir tęstinumą, bei savalaikes reinvesticijas.  

Paklausos rinkoje 

rizika (C.2.) 

Paslaugos bus nepaklausios ir 

neatitiks mažmeninių interneto 

paslaugų teikėjų poreikių bei 

lūkesčių. 

Siekiant užtikrinti aktyvų mažmeninių paslaugų teikėjų naudojimąsi Projekto metu sukurta 

infrastruktūra, bei, atitinkamai, ne mažesnių, negu planuojama, pajamų gavimą, infrastruktūra 

buvo planuojama namų ūkių koncentracijos teritorijose (taip užtikrinant didesnį komercinį 

patrauklumą), taip pat Investicijų projekto rengimo metu mažmeninių paslaugų teikėjai buvo 

įtraukti į infrastruktūros planavimo darbinės sesijas, kurių metu buvo atsižvelgiama į jų 

poreikius, t. y. naujos kartos prieigos infrastruktūra buvo planuojama atsižvelgiant į 

mažmeninių paslaugų teikėjų suinteresuotumą jos eksploatavimu. Taip pat pažymėtina, kad 

planuojami VšĮ „Plačiajuostis internetas“ paslaugų tarifai buvo derinami viešosiose 

konsultacijose, kurių metu buvo nustatyta, kad jie yra patrauklūs mažmeninių interneto 

paslaugų teikėjams. Papildomai, siekiant užtikrinti mažmeninių paslaugų teikėjų naudojimąsi 

Projekto metu sukurta infrastruktūra, numatoma taikyti paklausos skatinimo priemones. 
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6 skyriaus – Jautrumo analizė – apibendrinimas 

Elastingumo analizės metu nustatytas vienas kritinis kintamasis – socialinės ekonominės naudos 

komponentas „Pasiryžimas mokėti už interneto ryšį“ (lūžio taškas yra – 47.649.463 Eur, rizikos 

įverčio vertė –  36.745.107 Eur).  

Kritinių kintamųjų bendro kitimo scenarijų analizė patvirtino, kad Projekto II alternatyvos 

ekonominiai ir finansiniai rodikliai išlieka priimtini net kritiniam kintamajam ženkliai nukrypus nuo 

bazinių reikšmių. 

Atliekant rizikos priimtinumo analizę buvo nustatyta, jog didžiausia rizika, kad pageidaujama 

rodiklio reikšmė gali būti nepasiekta, yra susijusi su FGDV (I) reikšme, tačiau pabrėžtina, jog 

ekonominiai rodikliai yra aukšti ir net esant žemesnei FGDV (I) reikšmei nei pageidaujama, 

alternatyva II išlieka priimtina įgyvendinimui. 

Siekiant sumažinti galimas rizikas, numatytos rizikų valdymo priemonės. 
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 PROJEKTO VYKDYMO PLANAS 

 Projekto trukmė ir etapai 

Pasirenkant projekto trukmę, buvo atsižvelgta į pirkimų vykdymui reikalingą laikotarpį, numatomų 

vykdyti veiklų kompleksiškumą, taip pat į kitus veiksnius, turinčius įtakos veiklų trukmei. Taip pat 

įvertinta, kokios veiklos ir kokiu eiliškumu turi būti vykdomos, kokios veiklos gali būti vykdomos 

lygiagrečiai, nepažeidžiant tarpusavio sąsajų, tačiau efektyviai išnaudojant išteklius.  

Numatoma preliminari Projekto pradžia – 2018 m. sausio 15 d. (numatoma Projekto finansavimo ir 

administravimo sutarties pasirašymo data), tačiau dėl įtempto Projekto plano, pagrindinių viešųjų 

pirkimų procedūras yra planuojama pradėti 2017 m. gruodžio 1 d. Numatoma preliminari Projekto 

pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 d. Bendra Projekto trukmė – 36 mėnesiai.  

Atsižvelgiant į galutinį projekto terminą yra numatoma, kad pirkimai numatytoms veikloms vykdyti 

(ryšių bokštų statymui, ŠKL tiesimui, aktyvinės įrangos, generatorių, nepertraukiamo maitinimo 

šaltinių įrengimui) bus pradėti vykdyti iki finansavimo sutarties pasirašymo. Tačiau sutartys bus 

sudaromos tik pasirašius Projekto finansavimo sutartį (per pirmąjį mėnesį nuo sutarties pasirašymo 

datos). 

Toliau yra pateiktas Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas.
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 Lentelė 7.1 Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas 
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 Projekto vieta 

Atsižvelgiant į tai, kad Projektu siekiama išplėtoti judriojo ir fiksuotojo ryšio infrastruktūrą „baltųjų 

dėmių“ teritorijose, Projekto įgyvendinimo vietą (-as) nulėmė naujos kartos prieigos padengimo 

vertinimo metu suformuotas LR „baltųjų dėmių“ žemėlapis46.  

 

Paveikslas 7.1„Baltųjų dėmių“ žemėlapis 

Atsižvelgus į geografinį „baltųjų dėmių“ išsidėstymą, prioretizuojant aukštesnės namų ūkių 

koncentracijos „baltąsias dėmes“, fiksuotojo ir judriojo ryšio infrastruktūros plėtra (ryšių bokštų 

statyba; ŠKL tiesimas iki transmisijos problemų turinčių judriojo ryšio infrastruktūros objektų ir 

gyvenviečių) buvo suplanuota 50 LR savivaldybių47.  

Atsižvelgiant į žemės ryšių bokštų statybai poreikį, buvo įvertintos teisinės žemės panaudojimo 

alternatyvos (įsigijimas, nuoma, servitutas, užstatymo teisė, ilgalaikė nuoma). Alternatyvos buvo 

vertinamos teisinių žemės nuosavybės formų (privati nuosavybė, valstybinė žemė, savivaldybės 

                                                   

46 Išsamesnė informacija apie „baltųjų dėmių“ nustatymo principus ir metodus pateikta skyriuje 7.5 „Kitos 
išvados“. 

47 Naujos infrastruktūros neplanuojama plėtoti Alytaus miesto, Birštono, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, 
Lazdijų rajono, Neringos, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto, Širvintų rajono, bei Visagino savivaldybėse. 
Išsamesnė informacija apie kriterijus, kurių pagrindu buvo planuota fiksuotojo ir judriojo ryšio infrastruktūros 
plėtra, pateikta skyriuje 3.2 „Projekto įgyvendinimo alternatyvos“.  
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žemė, valstybinė žemė išnuomota valstybės institucijai, juridiniam ar fiziniam asmeniui) 

perspektyvoje. 

Toliau esančiame paveiksle yra pateikiamas žemės panaudojimo alternatyvų palyginimo 

apibendrinimas. Žemės panaudojimo alternatyvoms bei susijusioms nuosavybės teisinėms 

formoms, atsižvelgiant į kainos ir pasikeitimų riziką bei greitį ir teisinį paprastumą, buvo priskirtas I, 

II arba III pasirinkimo prioritetas (I prioritetas – alternatyvos, palankiausios bokštų statybai, II 

prioritetas – alternatyvos, vidutiniškai palankios bokštų statybai, o III prioritetas – alternatyvos, 

mažiausiai palankios bokštų statybai). Valstybinės / savivaldybės žemės įsigijimas yra palankiausia 

alternatyva. 

 

Paveikslas 7.2 Žemės ryšių bokštų statybai panaudojimo alternatyvų palyginimas 

Išsamesnė informacija apie žemės panaudojimo alternatyvų palyginimą pateikta Priede Nr. 2. 

„Žemės, reikalingos bokštų statybai, panaudojimo alternatyvų teisinė analizė“. 

 Projekto komanda 

Siekiant užtikrinti efektyvų Projekto veiklų valdymą ir kontrolę, bei įgyvendinti Projekto uždavinius, 

Projekto įgyvendinimo metu numatoma sudaryti šiuos organizacinės struktūros vienetus: 

• Projekto priežiūros komitetą, 

• Projekto administravimo komandą. 

Projekto priežiūros komitetas bus sudarytas Projekto įgyvendinimo laikotarpiui. Projekto priežiūros 

komitetas atliks Projekto įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę.  

Projekto administravimo komanda bus sudaryta iš projekto vadovo, projekto finansininko, projekto 

koordinatoriaus ir projekto ekspertų.  

Projekto administravimo komanda atliks Projekto veiklų ir finansų valdymo, bei Projekto 

administravimo funkcijas.  
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Projekto valdymo organizacinė struktūra remiasi geriausia praktika ir analogiškų projektų patirtimi. 

Ši organizacinė struktūra turėtų užtikrinti efektyvų ir konstruktyvų sprendimų priėmimo ir kontrolės 

procesą bei sėkmingą Projekto įgyvendinimą.  

Projekto narių funkcijos ir atsakomybės Projekto metu apibendrintos toliau pateiktoje lentelėje. 

Lentelė 7.2. Projekto dalyvių funkcijos ir atsakomybės 

Projekto organizacinės 

struktūros vienetas  

Funkcijos ir atsakomybės 

Projekto priežiūros komitetas 

(PPK) 

• Projekto bendrosios eigos stebėsena ir kontrolė; 

• Esant poreikiui, Projekto plano pakeitimų tvirtinimas; 

• Esant poreikiui, Projektui reikalingų išteklių, apimties 

pokyčių tvirtinimas; 

• Svarbiausių ir galutinių su Projekto įgyvendinimu susijusių 

sprendimų priėmimas ir tvirtinimas; 

• Svarbiausių, su Projekto įgyvendinimu susijusių rizikų 

svarstymas, ir, esant poreikiui, rizikų valdymo sprendimų 

priėmimas; 

• Ginčytinų situacijų arbitražo vykdymas ir tarp institucinio 

lygmens sprendimų priėmimas; 

• Projekto ataskaitų ir rezultatų tvirtinimas; 

• Projekto rezultatų sklaidos skatinimas. 

Projekto 

administravimo 

komanda 

Projekto 

vadovas  

• Projekto rezultatų peržiūra; 

• Užtikrinimas, kad pasiekti rezultatai būtų numatytos 

apimties ir kokybės; 

• Dalyvavimas Projekto viešųjų pirkimų veiklose; 

• Savalaikių sprendimų priėmimas savo kompetencijos 

ribose; 

• Projekto komunikacijos procesų ir priemonių 

organizavimas – vidinių Projekto organizavimo ir 

komunikavimo darbų atlikimas. 

Projekto 

finansininkas 

• Su Projekto administravimu susijusių Projekto rezultatų 

peržiūra ir derinimas; 

• Finansinių išlaidų patyrimo faktą įrodančių dokumentų 

kaupimas; 

• Projektui reikalingos su finansais susijusios informacijos 

pateikimas Projekte dalyvaujantiems susijusiems 

asmenims ir paslaugų teikėjams. 
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Projekto organizacinės 

struktūros vienetas  

Funkcijos ir atsakomybės 

Projekto 

koordinatorius  

• Projekto administravimo veiklų įgyvendinimas; 

• Bendro Projekto vykdymo reglamento, apimančio visas 

Projekto veiklas, Projekto pareiškėjo funkcijas ir 

atsakomybes, paslaugų teikėjų funkcijas ir atsakomybes, 

komunikavimo ir darbo organizavimo procedūras ir kt. 

aspektus, parengimas; 

• Bendro Projekto įgyvendinimo plano, apimančio visas 

veiklas ir visų organizacinės struktūros vienetų darbus, 

parengimas bei nuolatinis plano atnaujinimas; 

• Projekto eigos ataskaitų parengimas bei pristatymas PPK 

posėdžių metu; 

• Projekto eigos pagal bendrą Projekto įgyvendinimo planą 

nuolatinė stebėsena. Esant Projekto eigos nukrypimams 

nuo bendro Projekto įgyvendinimo plano, susijusių 

klausimų aptarimo inicijavimas ir organizavimas 

reikiamame lygmenyje; 

• Atstovavimas ES struktūrinių fondų lėšas 

administruojančiose institucijose; 

• Esant poreikiui, informacijos parengimas Projekto 

finansavimo ir administravimo sutarties ir / ar jos priedų 

keitimui; 

• Projekto finansinio administravimo vykdymas (išlaidų 

pagrindimo dokumentų surinkimas ir priežiūra / sekimas, 

kontrolė, mokėjimo prašymų ruošimas); 

• PPK darbo organizavimas (susitikimams reikalingos 

informacijos bei medžiagos rengimas ir kt.); 

• Savalaikio informavimo apie aplinkybes ir priežastis, 

trukdančias tinkamai įvykdyti Projektą, arba jų grėsmę bei 

šalinimą, užtikrinimas. 

Kiti projekto 

ekspertai 

 

• Buhalterinė apskaita;  

• Juridiniai klausimai, sutarčių rengimas ir viešųjų pirkimų 

organizavimas;  

• Administravimas ir raštvedyba;  

• Viešinimo veiklų koordinavimas; 

• Tinklo mazgų įrengimas ir priežiūra;  

• Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas;  

• Kita pagal poreikį. 



VšĮ Plačiajuostis 
internetas 

Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros 
investicijų projekto parengimas 144 lapas iš 192 

 

Pateikta informacija yra konfidenciali  

 Projekto prielaidos ir tęstinumas 

7.4.1 Projekto tęstinumo apibūdinimas veiklos, fiziniu, ir finansiniu aspektais 

Atsižvelgiant į Projekto pareiškėjo veiklos pobūdį ir teikiamas paslaugas, nėra jokio pagrindo daryti 

prielaidą, kad jo veikla ar paskirtis turėtų keistis.  

Projekto pareiškėjas neperleis kitų asmenų nuosavybėn, neįkeis turto ar kitokiu būdu nesuvaržys 

teisių į turtą, kuriam įsigyti (sukurti) buvo suteiktos ES finansavimo lėšos. Projekto pareiškėjas 

užtikrins Projekto rezultatų panaudojimą bei nekeis Projekto veiklos pobūdžio mažiausiai 7 metus 

nuo Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. 

Toliau esančioje lentelėje pateikiama Projekto pareiškėjo atsakomybė, susijusi su Projekto 

tęstinumo užtikrinimu. 

Lentelė 7.3. Projekto pareiškėjo atsakomybė po Projekto 

Projekto organizacija Atsakomybės po Projekto (užtikrinant Projekto tęstinumą) 

VšĮ „Plačiajuostis 

internetas“ 

1. Teikti didmenines plačiajuosčio interneto paslaugas elektroninių 

ryšių paslaugų teikėjams naudojantis Projekto apimtyje sukurta 

judriojo ir fiksuotojo ryšio infrastruktūra.  

2. Padengti sukurtos ryšių infrastruktūros eksploatavimo išlaidas. 

3. Neperleisti kitų asmenų nuosavybėn, neįkeisti ar kitokiu būdu 

nesuvaržyti teisių į Projekto lėšomis įsigytą (sukurtą) 

infrastruktūrą.  

VšĮ „Plačiajuosti internetas“ metinės išlaidos, susijusios su sukurtos infrastruktūros eksploatavimu 

(priežiūros, palaikymo ir administravimo) sieks 398.030 EUR be PVM. Išsami informacija apie 

Projekto infrastruktūros eksploatavimo išlaidas pateikta skyriuje 4.3.4. „Veiklos išlaidos II 

alternatyvos atveju“. 
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 Kitos išvados 

Šiame skyriuje: 

• Apžvelgiami naujos kartos judriojo ir fiksuotojo ryšio prieigos techniniai sprendimai; 

• Aptariamas projekto apimtyje atliktų naujos kartos prieigos padengimo skaičiavimų santykis 

su aktualia EK padengimo statistika; 

• Pateikiama aktuali informacija apie vidaus migracijos tarp kaimiškųjų vietovių ir miestų 

tendencijas; 

• Pateikiama aktuali informacija apie plačiajuosčio interneto naudotojų dalies kaimiškosiose 

vietovėse kitimo tendencijas; 

• Atsižvelgus į planuojamą Projekto rezultatų sklaidą ir poveikį visuomenei, pateikiami 

argumentai dėl Projekto atitikties Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos 

apraše, patvirtintame Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 136 „Dėl projektų 

pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 

nustatytiems projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais kriterijams. 

7.5.1 Naujos kartos judriojo ryšio prieigos techninis sprendimas 

Bokštas. Apie 70 m aukščio bokštai (su visa pagal reikalavimus reikalinga bokšto įranga: 

įžeminimas, eksploatacijos saugumo įranga, signalizacinės lempos, poilsio aikštele ir t.t.), skirti I-III 

vėjo rajonui, priklausomai nuo bokšto statymo vietos. Priemiesčiuose gali būti naudojami ir 

mažesnio apie 50 m – 60 m aukščio bokštai.  

Bokšto tipas ir apkrova. Turi būti 2 žiedinės konstrukcijos 2-juose lygiuose. Viršutinė 6 m bokšto 

sekcija, skirta įrengti ne mažiau kaip 2-jų operatorių 3-sektorius kiekviename iš jų. Operatorių 

įrangai, antenoms (GSM/UMTS/LTE/RRL ir t.t.) laikikliai tvirtinami ant žiedinių konstrukcijų. 

Operatorių įrangai viršutinėje sekcijoje (antenoms, radijo siųstuvams ir t.t.) turi būti numatyta viso 

iki 2,9 m2 vėjo ploto ir iki 225 kg svorio per operatorių. Kiekvieno iš 4 operatorių įrangai papildomai 

numatyta ne mažiau kaip 0,5 m2 vėjo ploto ir iki 100 kg svorio žemiau esančioje kitoje 6 m sekcijoje. 

Papildomai turi būti numatytos įrangą, antenas laikančiųjų konstrukcijų apkrovos. Bendras ryšio 

antenų ir įrengimų plotas bokšto viršutiniuose 12 m turi būti iki 16,5 m2, o svoris – iki 1500 kg. 

Principinė bokšto ir žiedinių konstrukcijų išdėstymo schema pateikta toliau. 
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Paveikslas 7.3 Principinė bokšto ir žiedinių konstrukcijų išdėstymo schema 

Taip pat turi būti numatytas ne mažiau kaip 4 papildomų operatorių nedidelių gabaritų ir svorio (iki 

Ø0.6 RRL ir t.t.) įrangos kabinimas žemesnėse bokšto sekcijose – žemiau nei 58 m aukštyje. Bokšto 

apkrovų detalizacija pateikta lentelėje: 

Lentelė 7.4 Bokšto apkrovų detalizacija 

Operatorius Įranga Gabaritai, m 
Svoris, 

kg 
Kiekis 

Viso 

svoris, kg 

Vėjo 

plotas, m² 

Viso vėjo 

plotas, m² 

Viršutinė 6 m bokšto sekcija, esanti viršutinėje žiedinėje konstrukcijoje  

1 Operatorius 

GSM/UMTS/LTE 

panelinė antena 

(pvz. 7755.00) 

2.658x0.280x0.125 25 3 75 0,7 2,1 

  Radijo blokas RRU 0.380x0.485x0.170 25 6 150 0,12 0,7 
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Operatorius Įranga Gabaritai, m 
Svoris, 

kg 
Kiekis 

Viso 

svoris, kg 

Vėjo 

plotas, m² 

Viso vėjo 

plotas, m² 

  Atsargai           0,1 

2 Operatorius 

GSM/UMTS/LTE 

panelinė antena 

(pvz. 7755.00) 

2.658x0.280x0.125 25 3 75 0,7 2,1 

  Radijo blokas RRU 0.380x0.485x0.170 25 6 150 0,12 0,7 

  Atsargai           0,1 

Kita / kitų operatorių 

įranga 
        50   0,7 

   
 

Suma: 500 kg 
 

6,5 m² 

Viršutinė 6 m bokšto sekcija, esanti apatinėje žiedinėje konstrukcijoje  

3 Operatorius 

GSM/UMTS/LTE 

panelinė antena 

(pvz. 7755.00) 

2.658x0.280x0.125 25 3 75 0,7 2,1 

  Radijo blokas RRU 0.380x0.485x0.170 25 6 150 0,12 0,7 

  Atsargai           0,1 

4 Operatorius 

GSM/UMTS/LTE 

panelinė antena 

(pvz. 7755.00) 

2.658x0.280x0.125 25 3 75 0,7 2,1 

  Radijo blokas RRU 0.380x0.485x0.170 25 6 150 0,12 0,7 

  Atsargai           0,1 

Kita / kitų operatorių 

įranga 
        50   0,7 

    Suma: 500 kg 
 

6,5 m² 

Antroje nuo viršaus 6 m bokšto sekcijoje 

1 Operatorius Radijo blokas RRU 0.380x0.485x0.170 25 3 75 0,12 0,36 

  Atsargai       25   0,14 

2 Operatorius Radijo blokas RRU 0.380x0.485x0.170 25 3 75 0,12 0,36 

  Atsargai       25   0,14 

3 Operatorius Radijo blokas RRU 0.380x0.485x0.170 25 3 75 0,12 0,36 

  Atsargai       25   0,14 

4 Operatorius Radijo blokas RRU 0.380x0.485x0.171 25 3 75 0,12 0,36 

  Atsargai       25   0,14 

Kita/kitų operatorių 

įranga 
        100 kg   1,4 m² 

    Suma: 500 kg 
 

3,4 m² 

Viso viršutinėse dviejose 6 m sekcijose (nuo 58 iki 70 m): 1500 kg 
 

16,5 m² 

Kiekvienoje iš 6 m sekcijų, esančių žemiau 58 m 

Kita/kitų operatorių 

įranga 
        200 kg   2,0 m² 

Šviesolaidinis ir elektros kabelis. Bokšte turi būti instaliuoti ne mažiau kaip keturi 24 skaidulų 

optiniai kabeliai ir ne mažiau kaip keturi 2x25/16mm2 48VDC elektros kabeliai ne mažiau kaip 4-ių 
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operatorių įrangos pasijungimui kabeliais (jumpers) bokšto viršuje (64 m aukštyje) ir apačioje 

(konteineryje). 

Standartai. Visos konstrukcijos turi būti karštai cinkuojamos. Padengimas lydaline 80um cinko 

danga turi būti atliekamas vadovaujantis standartais LST EN ISO 14713. LST EN ISO 1461 ir LST 

L ENV 1990-1:2002- 10.3.2. punktu. Elementų paviršiaus paruošimas turi atitikti LST EN ISO 

12944-4, LST EN. ISO 8501-1 ir LST EN ISO 8503-2 standartų reikalavimus. Dangos 

ilgaamžiškumas – ne mažiau 25 metų. 

Outdoor ir indoor sprendiniai. Turi būti pastatomas telekomunikacinės įrangos konteineris su 

optiniu įvadu ir įranga operatorių pasijungimui prie optinio tinklo bendrame VšĮ „Plačiajuostis 

internetas“ priklausančiame konteineryje. Šalia konteinerio, bokšto kryptimi turi būti įrengta 3mx4m 

aikštelė, paruošta įrengti 6 telekomunikacinės įrangos lauko tipo (outdoor) 19‘ spintas, su virš 

aikštelės įrengtomis kabelių kopėčiomis elektros ir telekomunikacijų kabelių pajungimu prie 

aikštelėje talpinamos įrangos. 

Konteineris. Apšiltintas telekomunikacinės įrangos konteineris turi būti pritaikytas 5 

telekomunikacinių 19‘ spintų (600x800) įrengimui, t. y. iki 1 (½ arba 1) 19‘ spintos per operatorių, 

leidžiant montuoti nedaug šilumos skleidžiančią įrangą, tokią kaip: interconect‘ai, transmisija, DC 

PSU ir pan., bei neleidžiant montuoti viduje daug šilumos skleidžiančios įrangos, tokios kaip: radijo 

siųstuvai / imtuvai ir t.t. 

Konteinerio vidiniai matmenys turi būti ne mažesni nei 2700x2100x2500 mm, sienų storis ne 

mažesnis nei 150 mm, apšildomas ne plonesne nei 100 mm storio akmens vata (arba 

analogiškomis medžiagomis), šiluminė varža ne mažesnė nei 2.7 m2 K/W. Grindys pagamintos iš 

ne mažiau nei 24 mm storio cemento drožlių plokštės („Cetris“), padengtos antistatiniu linoleumu. 

Vidaus metalinė dalis turi būti padengiama gruntu bei apipurškiama  antikorozine danga. Durys turi 

būti atsidarančios į išorę (815x2000 mm), sumontuotos konteinerio šoninėje sienoje per vidurį. Free 

cooling sistema turi būti montuojama priešingoje pusėje nei durys (su galimybe lengvai pakeisti ją į 

kondicionierių). Elektros paskirstymo dėžė turi būti montuojama dešinėje pusėje už durų, kurioje 

montuojasi 4 kontroliniai skaitikliai ir automatinis mikroklimato rėžimo valdymas. Konteinerio viduje 

turi būti sumontuotas (sukomplektuota) elektrinis šildytuvas, 4 (600x800) telekomunikacinių 

įrenginių spintos ir viena įvadinė elektros paskirstymo spinta. 

Vėdinimas. Konteinerio viduje turi būti sumontuota ventiliacija bei šaldymo sistema, reikiamai 

temperatūrai palaikyti bei drėgmei užtikrinti (angl. free cooling), kuri turi būti pritaikyta pakeitimui 

kondicionavimo įranga (50 vnt.) tuo atveju, jeigu konteineryje savo įrangą vienu metu talpintų 

daugiau nei 3 operatoriai. 

Maitinimas. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ priklausančiame konteineryje turėtų būti įrengtas trifazis 

AC 380-400V maitinimas operatoriaus pasijungimui, 5kW per operatorių. Konteinerio išorėje turi 

būti įrengtas vienas bendras lizdas ir vienas rezervinis kiekvieno iš operatoriaus atsarginiam 

dyzelinio generatoriaus maitinimo pajungimui. 

Rezervinis maitinimas. Iš projekto lėšų turėtų būti įsigyjami penki 20 kW mobilūs dyzeliniai 

generatoriai, skirti elektros energijos palaikymui avarijų atveju. 

Aikštelė. Bazinės stoties statinių ir įrengimų aikštelė (10x10 m) turi būti aptveriama 2,4 m aukščio 

vielos tinklo tvora (2 m aukščio metalinio tinklo ir 3 eilės spygliuotos vielos) ir įrengiami rakinami 

vartai. Aikštelė ir 50 cm perimetras aplink aikštelę turi būti išklojamas neaustine geotekstile „Tipptex“ 

(tipas 4735, UAB „ViaCon Baltic“ arba analogiška), o pati aikštelė padengiama 0,10 m stambios 

frakcijos skaldos danga. 
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Turi būti įrengiama nuotolinė 3 vaizdo kamerų bokšto aplinkos vaizdo stebėjimo įranga per VšĮ 

„Plačiajuostis internetas“ tinklą pajungta į centrinį valdymo centrą. Turi būti įrengtas privažiavimas 

prie bokšto. 

7.5.2 Naujos kartos fiksuotojo ryšio infrastruktūra 

7.5.2.1 Naujos kartos fiksuotojo ryšio prieigos techninis sprendimas 

Šviesolaidinė kabelinė infrastruktūra.  Visos naujos šviesolaidinės kabelinės linijos buvo 

suplanuotos tik nuo VšĮ „Plačiajuostis internetas“ priklausančios šviesolaidinės kabelinės 

infrastruktūros, t. y. šviesolaidiniai kabeliai jungti nuo VšĮ „Plačiajuostis internetas“ priklausančių 

movų ir atsargų vietų. Pažymėtina, kad planuojant naujas ŠKL trasas, buvo priimta sąlyga, jeigu 

ties reikalinga naujo šviesolaidinio kabelio prijungimo vieta VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 

šviesolaidiniame kabelyje nėra movos ar atsargos, o atstumas esama kabelio trasa iki artimiausios 

movos ar atsargos yra didesnis nei 1 km, naujų linijų prijungimas prie esamos infrastruktūros buvo 

suplanuotas įrengiant įdūrą ant esamo VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinio kabelio. 

Šviesolaidinių kabelinių linijų ilgis. Fiksuotojo ryšio šviesolaidinės kabelinės linijos yra 

suplanuotos į šiuos objektus: 

1. NAUJAI STATOMUS BOKŠTUS. Pirmiausia buvo suplanuotas naujai statomų 214 bokštų 

prijungimas prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros. 

Apskaičiuota, kad šių objektų prijungimui reikia apie 595 km šviesolaidinių linijų.  

Papildomai šviesolaidinės linijos suplanuotos ir nubraižytos į 45 rezervinius bokštus, kurie 

galėtų būti statomi likus, jeigu dėl tam tikrų priežasčių nepavyks pastatyti kai kurių bokštų iš 

pagrindinio 214 siūlomų statyti bokštų sąrašo. Šių bokštų prijungimui prie šviesolaidinės 

kabelinės infrastruktūros reikia apie 122 km. 

2. OBJEKTUS, TURINČIUS TRANSMISIJOS PROBLEMŲ: 

a. Į 343 judriojo ryšio infrastruktūros objektus, kuriuos 4G (LTE) ryšio operatoriai dar 

pirmosios tarpinės ataskaitos rengimo įvardino kaip transmisijos problemų turinčius 

objektus. Papildomai, viešųjų konsultacijų metu AB „Telia Lietuva“ patikslinus 

planuojamų pastatyti šviesolaidinių kabelinių linijų duomenis, šviesolaidinės 

kabelinės linijos buvo suplanuotos į dar 17 objektų, turinčių transmisijos problemų. 

Iš viso prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros 

planuojama prijungti 360 objektų, turinčių transmisijos problemų, tam reiks apie 761 

km šviesolaidinių kabelinių linijų. 

b. Į 56 judriojo ryšio infrastruktūros objektus, kuriuos 4G (LTE) ryšio operatoriai dar 

pirmosios tarpinės ataskaitos rengimo įvardino kaip statinio ir transmisijos problemų 

turinčius objektus. Iš viso suplanuota, kad šių bokštų prijungimui prie šviesolaidinės 

kabelinės infrastruktūros, reikia apie 80 km šviesolaidinių kabelinių linijų. 

c. Į 17 pasienio bokštų, priklausančių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, 

kuriais taip pat galėtų naudotis ir 4G (LTE) ryšio operatoriai. Šių bokštų prijungimui 

reikės apie 74 km šviesolaidinių linijų. 

Apibendrinant, visų minėtų judriojo ryšio infrastruktūros objektų prijungimui prie VšĮ „Plačiajuostis 

internetas“ šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros reikia apie 1510 km šviesolaidinių kabelinių 

linijų. Šis ŠKL linijų ilgis bus naudojamas skaičiuojant fiksuotojo ryšio techninio sprendimo 

preliminarią įgyvendinimo sąmatą. 
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Pažymėtina, kad papildomai suplanuotos ir subraižytos šviesolaidinės kabelinės linijos į 45 

rezervinius bokštus, kurių bendras ilgis 122 km, nebus įtrauktos į preliminarių sąmatų skaičiavimą, 

kadangi jos būtų  statomos tik tuo atveju, jeigu nepavyktų pastatyti dalies bokštų iš pagrindinio 214 

siūlomų statyti bokštų sąrašo arba gavus papildomą finansavimą ir pan. 

Movų / atsargų įrengimo vietos ir skaičius. Planuojant šviesolaidines kabelines linijas buvo 

suplanuotos kabelio movų / atsargų vietos, skirtos galimam vartotojų prijungimui prie naujai 

planuojamo tinklo arba tolimesnei naujų linijų plėtrai. Movų / atsargų vietos buvo parinktos šalia 

namų ūkių vietų arba kelių sankryžų, kur ateityje galėtų būti planuojamos naujos šviesolaidinės 

kabelinės linijos (žr. Pav. 7.4) Iš viso suplanuota 1716 movų / atsargų vietų, papildomai numatyta 

dar 120 movų / atsargų vietų, kurios suplanuotos ant naujai statomų rezervinių bokštų šviesolaidinių 

kabelinių linijų. 
 

 

Paveikslas 7.4 Planuojamų naujų movų/atsargų vietos 

Didžiausią socialinę naudą teikiantis maršrutas. Planuojant šviesolaidines kabelines linijas iki 

naujais statomų bokštų ir judriojo ryšio infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos problemų, buvo 

atsižvelgta į galimybę linijas suplanuoti didžiausią socialinę naudą teikiančiu maršrutu. Kitaip tariant, 

planuojant ŠKL trasą, buvo įvertintos visos didesnės koncentracijos „baltųjų dėmių“ namų ūkių 

vietos ir esant galimybei suplanuotas šviesolaidinių kabelinių linijų pravedimas pro šias teritorijas. 

Iš viso naujos šviesolaidinės kabelinės linijos suplanuotos ir pravestos pro 133 didesnės 

koncentracijos „baltųjų dėmių“ namų ūkių vietas, kitaip tariant pro 133 koncentruotas nepadengtų 
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namų ūkių teritorijas48: 21 teritoriją, iš kurių kiekvienoje yra nuo 10 iki 50 nepadengtų namų ūkių, 56 

teritorijas, turinčias nuo 50 iki 100 nepadengtų namų ūkių, ir 56 teritorijas, turinčias daugiau nei 100 

nepadengtų namų ūkių. Rezervinių bokštų šviesolaidinės linijos papildomai praeina pro 20 

koncentruotų nepadengtų namų ūkių teritorijų: 7 teritorijas, kurių kiekvienoje yra nuo 10 iki 50 

nepadengtų namų ūkių, 11 teritorijų, turinčių nuo 50 iki 100 nepadengtų namų ūkių, ir 2 teritorijas, 

turinčias daugiau nei 100 nepadengtų namų ūkių. 

FTTH linijos gyvenvietėse. Atsižvelgiant į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ pateiktas ir viešųjų 

konsultacijų metu gautas pastabas, buvo atrinkta 16 gyvenviečių, kuriuose papildomai suplanuotos 

FTTH prieigos linijos išvedžiojimas (iš viso 15,3 km ŠKL). Šios linijos skirtos palengvinti fiksuotojo 

ryšio operatoriams galutinių vartotojų prijungimą prie naujos kartos fiksuotojo ryšio infrastruktūros. 

Pažymėtina, kad planuojant FTTH linijų išvedžiojimą gyvenvietėse buvo atsižvelgiama į fiksuotojo 

ryšio operatorių suinteresuotumą atitinkamomis teritorijomis, t. y. atrinktos tos gyvenvietės, kurios 

yra nepadengtos naujos kartos ryšiu ir kurias fiksuotojo ryšio operatoriai įvardino kaip turinčias 

potencialo tolimesnei plėtrai, jeigu šio projekto metu būtų nutiestos FTTH linijos šiose gyvenvietėse. 

Papildomai yra numatytas rezervinis 35 km FTTH prieigos šviesolaidinių linijų kiekis, kuris projekto 

įgyvendinimo metu galėtų būti panaudotas įrengiant FTTH prieigą, jeigu tokį poreikį išreikštų el. 

ryšių operatoriai. Šių šviesolaidinių linijų trasa turės būti derinama su el. ryšių operatoriais 

projektavimo metu.  

Pažymėtina, kad šiuo metu nėra priimtas galutinis sprendimas dėl techninio FTTH prieigų 

panaudojimo sprendimo, todėl šioje ataskaitoje šių linijų techninis sprendimas nedetalizuojamas. 

Rekomenduojama, FTTH prieigų įrengimui naudoti mikro šviesolaidinius kabelius (angl. Micro Tube 

Cable), o movas vartotojų prijungimui montuoti nedideliu atstumu arba leisti el. ryšių operatoriams 

verti vartotojų kabelius iki FTTH prieigos movų į paklotus apsauginius vamzdžius.  

Skaičiuojant fiksuotojo ryšio techninio sprendimo preliminarią įgyvendinimo sąmatą, bus 

naudojamas 50 km FTTH prieigos linijų kiekis. 

Šviesolaidinio kabelio tipas. Naujų šviesolaidinių kabelinių linijų kabelio standartas turėtų būti 

parinktas pagal linijų statybos metu gailosiančius naujausius standartus. Siūloma naudoti G.652 

serijos standarto kabelius, kadangi tokio tipo kabelius šiuo metu naudoja VšĮ „Plačiajuostis 

internetas". Skaidulų skaičių šviesolaidiniame kabelyje reiktų parinkti pagal planuojamų vartotojų, 

kurie bus prijungiami, skaičių. Trumpiems bokštų įvadams (iki 1 km) rekomenduojama naudoti 12 

skaidulų kabelius (tokio kiekio skaidulų pakanka paslaugų į bokštą teikimui). Ilgesnėms linijoms 

rekomenduojama naudoti ne mažiau kaip 24 skaidulų kabelius, o planuojant FTTH prieigas 

numatyti galimybę kiekvieną vartotoją prijungti prie bokšte sumontuotos aktyvinės įrangos atskira 

skaidula. Tokiu atveju bokšto įvado kabelio talpa turi būti ne mažesnė nei planuojamų prijungti prie 

fiksuotojo tinklo vartotojų skaičius. Šviesolaidinio kabelio skaidulų skaičius gali būti didinamas, 

esant poreikiui suteikti daugiau duomenų perdavimo ar skaidulų nuomos paslaugų bokšte. Tikslų 

skaidulų skaičių reikėtų derinti projektavimo metu, atsižvelgiant į poreikius. 

Tinklo struktūrinė schema. Paslaugas į bokštus ir kitiems vartotojams siūloma teikti pagal 

dabartinį VšĮ „Plačiajuostis internetas“ teikiamų paslaugų principą (žr. Pav. 7.5).  

                                                   

48 Išsamiau žr. priede nr. 3 
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Paveikslas 7.5 Aktyvinio duomenų perdavimo tinklo struktūrinė schema 

Tai reiškia, kad bokštuose sumontuota aktyvinė įranga šviesolaidinėmis linijomis būtų sujungiama 

su dabartiniu VšĮ „Plačiajuostis internetas“ duomenų perdavimo tinklu. Pagal esamo tinklo 

topologiją ir esamo šviesolaidinio tinklo resursus, bokštuose sumontuoti komutatoriai būtų jungiami 

tiesiogiai į savivaldybių centrinius mazgus arba per tarpinius VšĮ „Plačiajuostis internetas“ duomenų 

perdavimo tinklo mazgus. Tuo atveju, kai el. ryšių operatoriai, neturi centrinių sujungimo taškų 

visose Lietuvos savivaldybėse, aukšto patikimumo agreguotų paslaugų perdavimui į gretimoje 

savivaldybėje esančius el. ryšių operatorių centrinius sujungimo taškus naudoti IP/MPLS 

maršrutizatorius. Kabelinių linijų skaidulų trūkumo atveju turėtų būti naudojama DWDM srautų 

sutankinimo įranga. Prie aktyvinės įrangos turėtų būti sumontuoti nepertraukiamo maitinimo šaltiniai 

(UPS), o ilgesnio elektros tiekimo sutrikimo atveju turi būti sumontuoti stacionarūs generatoriai arba 

elektros tiekimas turės būti užtikrintas mobiliųjų vežiojamų generatorių pagalba. 

Aktyvinė įranga.  Fiksuotojo ryšio infrastruktūros sukūrimui reikalinga aktyvinė duomenų 

perdavimo tinklo įranga. Judriojo ryšio operatoriai nurodė, kad planuoja užsakyti duomenų 

perdavimo paslaugas į naujai statomus arba projekto metu prie šviesolaidinio tinklo prijungiamus 

judriojo ryšio infrastruktūros objektus. Siūloma paslaugų teikimui naudoti VšĮ „Plačiajuostis 

internetas“ taikomą duomenų perdavimo paslaugų modelį, t. y. savivaldybių ribose duomenų 

perdavimo paslaugas el. ryšių operatoriams teikti naudojant Ethernet technologiją, o jungiant 

paslaugą į kitos savivaldybės teritorijoje esantį el. ryšių operatoriaus agreguojantį tinklo mazgą, 

paslaugą tarp savivaldybių perduoti IP/MPLS tinklu, siekiant užtikrinti aukštą paslaugos 

pateikiamumo lygį. Visa aktyvinė įranga pagal montavimo vietą suskirstyta į šias grupes: 
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1. Bokštuose montuojama aktyvinė įranga: 

a. Prie visų naujai statomų bokštų turi būti sumontuoti komutatoriai, skirti didmeninių 

duomenų perdavimo paslaugų teikimui. Vartotojų jungimui rekomenduojama naudoti 

1 Gb/s arba 10 Gb/s šviesolaidines sąsajas, o su VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 

duomenų perdavimo tinklu sujungti naudojant 10 Gb/s šviesolaidines sąsajas. 

Komutatoriai turi turėti MPLS, BGP, IS-IS, OSPF, VPLS, L2, L3 VPN, jungimo į loginį 

vienetą (angl. stacking), BPDU tuneliavimo, įeinančio srauto ribojimo (angl. ingress 

shaping), QoS 8 eilių, SDN / OpenFlow, sFlow, igmp snooping funkcionalumą. Taip 

pat privalo turėti dubliuotą 230V maitinimą ir galimybę naudoti 48V maitinimą. 

Bokštuose turėtų būti sumontuota 214 klientinių komutatorių komplektų, jeigu bus 

statomi visi 214 bokštų. 

b. Taip pat visuose bokštuose turi būti sumontuoti nepertraukiamo maitinimo šaltiniai 

(UPS), leidžiantys užtikrinti paslaugų teikimą elektros iš ESO tinklų dingimo atveju. 

Sumontuoti nepertraukiamo maitinimo šaltiniai turi laikyti 1 kWh apkrovą ne mažiau 

kaip 4 val., turi būti maitinami nuo 230V tinklo ir turėti nuotolinį valdymą. Bokštuose 

turėtų būti sumontuota 214 nepertraukiamo maitinimo šaltinių (UPS), jeigu bus 

statomi visi 214 bokštų. 

c. Bokštų aplinkos stebėjimui ir valdymui turi būti sumontuota MON stebėjimo sistema, 

kuri apimtų elektros apskaitos, signalizacijos, elektromechaninių spynų, aplinkos 

jutiklių / daviklių, kondicionavimo / šildymo sistemos, generatoriaus parametrų 

stebėjimą ir valdymą. Bokštuose turėtų būti sumontuota 214 MON stebėjimo 

sistemų, jeigu bus statomi visi 214 bokštų. 

d. Naujai statomuose bokštuose turi būti sumontuota po 3 vaizdo stebėjimo kameras 

aplinkos stebėjimui, kurios duomenų perdavimo tinklu būtų sujungiamos su centriniu 

VšĮ „Plačiajuostis internetas“ valdymo centru. IP kameros turi būti ne mažesnės kaip 

4Mp rezoliucijos, su infraraudonųjų spindulių pašvietimu, antivandalinės, pritaikytos 

lauko sąlygoms, turėti judesio aptikimo (angl. motion control) funkciją ir POE 

maitinimą. Vaizdo stebėjimo kameros yra įskaičiuotos į bokštų statybos sąmatą. 

2. Vežiojama aktyvinė įranga: 

a. Ilgesniam elektros tiekimo bokštuose užtikrinimui turi būti numatyti vežiojami 

generatoriai. Šie generatoriai turi turėti maksimalų galingumą ne mažiau kaip 20 kW. 

Jų variklis turi būti dyzelinis, aušinamas skysčiu. Išėjimo įtampa turi būti trifazė 400V 

ir vienfazė 230V. Iš viso numatyti 5 vežiojami generatoriai ilgesniam elektros tiekimo 

bokštuose užtikrinimui. 

3. Centrinių VšĮ „Plačiajuostis internetas“ mazgų aktyvinė įranga: 

a. Kadangi VšĮ „Plačiajuostis internetas" esamo IP/MPLS agregavimo tinklo 

pralaidumo nepakaks naujų paslaugų į bokštus teikimui, būtina atlikti šio agregavimo 

tinklo resursų išplėtimą. Sujungimams tarp mazgų reikėtų naudoti 10 Gb/s ar 

didesnės spartos sąsajas. Sąsajų spartą ir kiekį rekomenduojama parinkti tinklo 

statybos metu pagal tuo metu gailosiančias sąsajų kainas ir reikalingą tinklo 

pralaidumo poreikį. IP/MPLS maršrutizatoriai turi turėti MPLS, BGP, IS-IS, OSPF, 

VPLS, L2, L3 VPN, MPLS-TE, jungimo į loginį vienetą (angl. stacking), QoS 8 eilių, 

SDN / OpenFlow, sFlow, funkcionalumą. Taip pat šie maršrutizatoriai turi būti 

modulinės konstrukcijos ir palaikyti 40 Gb/s ir 100 Gb/s sąsajas. Maršrutizatorių 

maitinimas turi būti dubliuotas 230V. 
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b. Bokštuose sumontuotų komutatorių prijungimui prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 

duomenų perdavimo tinklo būtina centriniuose mazguose sumontuoti centrinius 

komutatorius. Komutatoriai turi turėti MPLS, BGP, IS-IS, OSPF, VPLS, L2, L3 VPN, 

jungimo į loginį vienetą (angl. stacking), BPDU tuneliavimo, įeinančio srauto ribojimo 

(angl. ingress shaping), QoS 8 eilių, SDN / OpenFlow, sFlow, igmp snooping 

funkcionalumą. Taip pat turi turėti dubliuotą 230V maitinimą ir galimybę naudoti 48V 

maitinimą. Komutatoriai turi palaikyti 10Gb/s sąsajas bokštuose sumontuotų 

komutatorių prijungimui ir 40 Gb/s arba 100Gb/s sąsajas sujungimui su naujai 

montuojamais IP/MPLS maršrutizatoriais. 

c. Pagal VšĮ „Plačiajuostis internetas" pateiktą duomenų perdavimo tinklo informaciją, 

IP/MPLS maršrutizatorių apjungimui reikalinga WDM tankinimo įranga. Ši įranga 

naudojama dėl nepakankamo VšĮ „Plačiajuostis internetas“ turimų laisvų skaidulų 

skaičiaus naujiems sujungimams įrengti ir dėl didelio atstumo tarp mazgų, dėl kurių 

negalima įrenginių sujungti naudojant tik šviesolaidines sąsajas. Siūloma montuoti 

DWDM įrangą dėl didesnio kanalų skaičiaus ir galimybės stiprinti signalus 

perduodant juos didesniu atstumu. Nauja DWDM įranga turi turėti ne mažiau kaip 40 

DWDM kanalų, būti ne daugiau kaip 5U aukščio ir pilnai suderinama su VšĮ 

„Plačiajuostis internetas" turimomis OSN plokštėmis. Įrenginyje turi būti ne mažiau, 

kaip 10 vietų plokščių montavimui, o maitinimas turi būti 230V su galimybe montuoti 

48V maitinimo blokus. 

d. Dėl papildomai sumontuotos įrangos VšĮ „Plačiajuostis internetas" centriniuose 

mazguose esami nepertraukiamo maitinimo šaltiniai nesugebės užtikrinti elektros 

tiekimo ne mažiau kaip 4 val. dėl išaugusio elektros poreikio, todėl šiuose mazguose 

būtina sumontuoti stacionarius generatorius. Generatorių išėjimo įtampa turi būti 

trifazė 400V ir vienfazė 230V. Jų variklis turi būti dyzelinis, aušinamas skysčiu. 

Generatoriai komplektuojami kartu su automatinio rezervinio įvado įjungimo įrenginiu 

(ARĮ) ir turi turėti nuotolinę stoties darbo kontrolę ir valdymą per interneto ryšį. 

Daugiau galios naudojamuose mazguose generatorių maksimalus galingumas turi 

būti ne mažiau, kaip 20 kW, o mažiau galios naudojamuose mazguose ne mažiau, 

kaip 10kW. 

Pagal dabartinę VšĮ „Plačiajuostis internetas" tinklo topologiją reikės atnaujinti 50 

agreguojančių IP/MPLS maršrutizatorių. IP/MPLS maršrutizatorių sujungimams numatyta 

50 DWDM komplektų. Taip pat planuojama sumontuoti 50 centrinių komutatorių bokštuose 

montuojamų komutatorių prijungimui prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ duomenų perdavimo 

tinklo ir numatyti 5 didesnės galios bei 45 mažesnės galios stacionarūs generatoriai elektros 

tiekimo užtikrinimui centriniuose mazguose. 

4. Valdymo sistemų aktyvinė įranga: 

a. Padidėsiančiam valdymo sistemų kiekiui būtina atlikti VšĮ „Plačiajuostis internetas" 

naudojamos virtualizavimo sistemos praplėtimą. Šį praplėtimą sudaro aparatinės 

įrangos (virtualizavimo serveriai) ir programinės įrangos (virtualizavimo ir 

archyvavimo programinė įranga) išplėtimas. Virtualizavimo serveriai turi būti dviejų 

procesorių ir turėti ne mažiau kaip po 20 branduolių. Juose turi būti galimybė 

sumontuoti ne mažiau kaip 512 GB operatyviosios atminties. Šie serveriai turi 

palaikyti naujo standarto FC ir 10 Gb/s bei 1 Gb/s Ethernet sąsajas. Virtualizavimo 

programinė įranga turi būti pilnai suderinama su esamais ir siūlomais virtualizavimo 

serveriais ir palaikyti VšĮ „Plačiajuostis internetas" turimos vMotion programinės 
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įrangos funkcionalumą, perkeliant virtualią mašiną iš vieno serverio į kitą, neįtakojant 

jos veikimo. Naujų valdymo sistemų diegimui virtualizavimo aplinkoje būtina įsigyti 

operacinių sistemų virtualioms mašinoms licencijų. Serverio operacinės sistemos turi 

būti pilnai suderinamos su naudojama Microsoft Active Directory sistema ir turi būti 

pateiktos su ne mažiau kaip po 30 vartotojų prisijungimo licencijų. 

b. Tinklo valdymo sistemų licencijų praplėtimas skirtos naujai perkamos įrangos 

įtraukimui į esamas tinklo valdymo sistemas, todėl būtina atlikti VšĮ „Plačiajuostis 

internetas" naudojamų Tivoli valdymo sistemų licencijų praplėtimą. 

c. Dėl tinklo praplėtimo ir naujų funkcijų atsiradimo (dėl atsirasiančios bokštų 

infrastruktūros priežiūros ir eksploatacijos), bus reikalingas turimos VšĮ „Plačiajuostis 

internetas“ Cellular Expert Fiber programinės įrangos praplėtimas. Šis praplėtimas 

susijęs su papildomo funkcionalumo įdiegimu ir esamų resursų išplėtimu. 

d. Duomenų perdavimo tinklo apsaugai būtina sumontuoti ugniasienes. Ugniasienės 

skirtos užtikrinti saugią prieigą prie tinklo ir tinklo valdymo sistemų. Įrenginiai turi 

palaikyti 4x10Gb/s sąsajas, loginį įrenginių apjungimą, turėti DoS ir atakų 

prevencijos (angl. Intrusion Prevention System (IPS)) apsaugą ir užtikrinti aukštą 

patikimumą  

e. Bokštuose sumontuotų vaizdo kamerų duomenų įrašymui reikalingi vaido įrašymo 

įrenginiai. Šie įrenginiai turi būti pilnai suderinami su bokštuose montuojamomis 

vaizdo kameromis. 

Jeigu bus statomi visi 214 bokštų, tuomet valdymo sistemų praplėtimui reikia įsigyti 3 virtualizavimo 

serverius ir 2 virtualizavimo ir archyvavimo programinės įrangos komplektus, numatyti 20 serverio 

operacinių sistemų licencijų ir 367 tinklo valdymo licencijų praplėtimą bei išplėsti turimos GIS 

sistemos funkcionalumą. Taip pat turi būti numatytas dviejų ugniasienių ir 40 vaizdo kamerų įrašymo 

įrenginių įsigijimas. 

Papildomai buvo nustatytas poreikis įsigyti duomenų masyvų ir saugumo informacijos įrašų 

valdymo sprendimą, taip pat didesnį komutatorių ir virtualizavimo serverių kiekį. Duomenų masyvai 

skirti tinklo valdymo sistemų, atsarginių kopijų, vaizdo įrašų ir kitos informacijos saugojimui, o 

saugumo informacijos įrašų valdymo sprendimo sistema naudojama išankstiniam tinklo įrenginių 

problemų aptikimui, taip iš anksto išvengiant įrangos gedimų ir tinklo kibernetinio pažeidimo. 

Atsižvelgiant į tai, jeigu projekto įgyvendinimo metu, įvykdžius viešuosius pirkimus, būtų sutaupyta 

lėšų, rekomenduojama šiuos komponentus įsigyti.  
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7.5.2.2 Siūloma naujos kartos fiksuotojo ryšio infrastruktūra 

 

Paveikslas 7.6 Planuojama naujos kartos fiksuotojo ryšio infrastruktūra 

Visa esama VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidine infrastruktūra ir nuo jos suplanuota naujai 

statoma fiksuotojo ryšio infrastruktūra yra atvaizduota Pav. 7.6, didesnės rezoliucijos žemėlapis 

pateiktas priede nr. 3. 

 

Paveikslas 7.7 Šviesolaidinių kabelinių linijų pasiskirstymas pagal jungiamų objektų tipus 
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Apskaičiuota, kad naujų bokštų ir kitų judriojo ryšio infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos 

problemų, prijungimui prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros iš 

viso reikės apie 1510 km šviesolaidinių kabelinių linijų: į 214 naujų bokštų suplanuota pakloti 595 

km šviesolaidinių linijų, į transmisijos problemų turinčius judriojo ryšio infrastruktūros objektus – 915 

km, kurie išsiskaido taip:  

• 360 objektų, turinčius tik transmisijos problemų, – 761 km; 

• 56 objektai, turintys tieks statinio, tiek transmisijos problemų, – 80 km; 

• 17 Vidaus reikalų ministerijai priklausančių pasienio bokštų – dar apie 74 km šviesolaidinių 

linijų.  

Vidutinis šviesolaidinės kabelinės linijos ilgis, reikalingas vienam judriojo ryšio infrastruktūros 

objektui prijungti prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros, yra apie 

2,33 km. Beveik pusė, t. y. net 47%, visų linijų yra trumpesnės nei 1 km, 25% linijų ilgis nuo 1 km 

iki 3 km, 11,4% linijų ilgis nuo 3 km iki 5 km, 10,7% linijų ilgis nuo 5 km iki 8 km, 4,5% linijų ilgis nuo 

8 km iki 11 km ir 1% linijų yra ilgesnės nei 11 km. 

 

Paveikslas 7.8 Šviesolaidinių kabelinių linijų pasiskirstymas pagal ilgį 

Galiausiai dar 50 km šviesolaidinių kabelinių linijų yra numatyta FTTH prieigai užtikrinti. 

Atsižvelgiant į el. ryšių operatorių ir VšĮ „Plačiajuostis internetas" pasiūlymus, 16 gyvenviečių 

suplanuota nutiesti 15,3 km FTTH šviesolaidinių linijų, o likęs 34,7 km šviesolaidinių linijų kiekis 

numatytas kaip rezervas, kuris projekto įgyvendinimo metu galėtų būti panaudotas įrengiant FTTH 

prieigą, jeigu tokį poreikį išreikštų el. ryšių operatoriai. Šių šviesolaidinių linijų įrengimo vietos ir 

konkreti trasa turėtų būti derinama su el. ryšių operatoriais projekto įgyvendinimo metu. Įvertinant 

tai, kad vidutinė FTTH prieigos linija neviršija 1 km, paskaičiuota, kad panaudojus 34,7 km 

šviesolaidinių linijų rezervą, būtų galima įrengti FTTH prieigą 34 papildomose gyvenvietėse. 

Pažymėtina, kad papildomai šviesolaidinės kabelinės linijos suplanuotos ir subraižytos ir į 45 

rezervinius bokštus – iš viso apie 122 km šviesolaidinių linijų, tačiau jos bus statomos tik tuo atveju, 

jeigu nepavyktų pastatyti dalies bokštų iš pagrindinio 214 siūlomų statyti bokštų sąrašo. Vidutinis 

linijos ilgis yra 2,7 km. Didžioji dalis, t. y. net 40% linijų yra trumpesnės nei 1 km, 24% linijų ilgis nuo 
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1 km iki 3 km, 13% linijų ilgis nuo 3 km iki 5 km, 18% linijų ilgis nuo 5 km iki 8 km ir 4% linijų yra 

ilgesnės nei 8 km. 

 

Paveikslas 7.9 Rezervinių bokštų šviesolaidinių kabelinių linijų pasiskirstymas pagal ilgį 

Būsimų vartotojų prijungimui ir tolimesnei naujos kartos interneto prieigos tinklų plėtrai iš viso 

numatytos / suplanuota 1716 movų / atsargų vietų: apie 41 proc. arba 706 movų / atsargų vietos 

suplanuotos ant naujai statomų bokštų šviesolaidinių kabelinių linijų ir 59 proc. arba 1010 movų / 

atsargų vietų – ant objektų, turinčių transmisijos problemų, šviesolaidinių kabelinių linijų. Papildomai 

numatyta dar apie 120 movų / atsargų vietų, kurios suplanuotos ant rezervinių bokštų šviesolaidinių 

kabelinių linijų. 

 

Paveikslas 7.10 Movų /atsargų pasiskirstymas pagal jungiamų objektų tipus, vnt 

 

18

11

6
8

2
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Iki 1 km Nuo 1 iki 3 km Nuo 3 iki 5 km Nuo 5 iki 8 km Nuo 8 iki 11 km

706

120

1010

0

200

400

600

800

1000

1200

Naujai statomi bokštai Rezerviniai bokštai Transmisijos probleminiai objektai



VšĮ Plačiajuostis 
internetas 

Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros 
investicijų projekto parengimas 159 lapas iš 192 

 

Pateikta informacija yra konfidenciali  

Suplanuotos naujos šviesolaidinės kabelinės linijos yra pravestos pro 153 koncentruotas 

nepadengtų namų ūkių teritorijas: 

• Transmisijos probleminių objektų linijos praeina pro 24 koncentruotas nepadengtų namų 

ūkių teritorijas: 7 vietovėse yra nuo 10 iki 50 nepadengtų namų ūkių, 10 vietovių yra nuo 50 

iki 100 nepadengtų namų ūkių ir 7 vietovėse yra virš 100 nepadengtų namų ūkių.  

• Daugiausiai koncentruotų nepadengtų namų ūkių teritorijų pasiekiamos jungiant naujai 

statomus bokštus (109 vietos): 14 vietovių yra nuo 10 iki 50 nepadengtų namų ūkių, 46 

vietovėse yra nuo 50 iki 100 nepadengtų namų ūkių ir 49 vietovėse yra virš 100 nepadengtų 

namų ūkių.  

• Rezervinių bokštų šviesolaidinės linijos užvedamos į 20 koncentruotų nepadengtų namų 

ūkių teritorijų: 7 vietovėse yra nuo 10 iki 50 nepadengtų namų ūkių, 11 vietovių yra nuo 50 

iki 100 nepadengtų namų ūkių ir 2 vietovėse yra virš 100 nepadengtų namų ūkių. 

 

Paveikslas 7.11 Namų ūkių koncentracijos vietų pasiskirstymas pagal planuojamų šviesolaidinių 

linijų tipus 

7.5.3 Projekto apimtyje atliktų naujos kartos prieigos namų ūkių padengimo skaičiavimų 
santykis su aktualia EK padengimo statistika  

Remiantis EK užsakymu atliktos studijos „Broadband Coverage in Europe 2015. Mapping progress 
towards the coverage objectives of the Digital Agenda“49 duomenimis, 2015 m. net 97,5 % LR namų 
ūkių turėjo naujos kartos interneto prieigą. Tuo tarpu pagal 2016 m. lapkričio 11 d. Naujos kartos 
prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projekto parengimo paslaugų sutartį Nr. Nr. 2016/11-
1/ADV EY ir UAB „Incomsystems“ atlikto naujos kartos interneto prieigos tinklo, užtikrinančio ne 
mažesnę nei 30 Mb/s duomenų perdavimo spartą, aprėpties modeliavimo metu nustatyta, kad 
naujos kartos internetas yra prieinamas tik 91,05 % visų LR namų ūkių skaičiaus.  

Naujos kartos interneto prieigos aprėpties įverčių skirtumus paaiškina skirtingos tyrimų 
metodologijos. EK studijoje aprėpties vertinimas atliktas remiantis plačiajuosčio ryšio paslaugų 
tiekėjų ir sektoriaus priežiūros institucijų atstovų apklausų, bei viešų pranešimų duomenimis, tuo 

                                                   

49 Žr. http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17842 
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tarpu EY ir UAB „Incomsystems“ atlikto tyrimo metu aprėptis apskaičiuota naudojant GIS erdvinės 
analizės priemones pagal geografinius statistinius Lietuvos statistikos departamento visuotinio 
gyventojų ir būstų surašymo gyventojų skaičiaus seniūnijose duomenis, patikslintus pagal LR 
teritorijos M 1:10 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio (GDR10LT) žemės naudmenų 
geografinio sluoksnio duomenis – Lietuvos namų ūkių pasiskirstymo GIS rastrinį 5x5m gardelės 
žemėlapį. Šių duomenų panaudojimas leido tiksliau apskaičiuoti namų ūkių dengiamumą naujos 
kartos prieigos tinklu ir pateikti patikimesnę namų ūkių, esančių „baltosiose dėmėse“, statistiką. 

Išsamesnė informacija apie EY ir UAB „Incomsystems“ tyrimo metu naudotą technologiniu požiūriu 
pranašesnį ir patikimesnį naujos kartos prieigos tinklo padengimo vertinimo metodą pateikta 
skyriuje 1.3 Sprendžiamos problemos. 

7.5.4 Vidaus migracijos tarp kaimiškųjų vietovių ir miestų tendencijos 

Atsižvelgiant į tai, kad didžiausią poveikį Projekto rezultatai turėtų kaimiškosiose vietovėse, siekiant 
įsitikinti numatomo naudojimosi Projekto apimtyje sukurta naujos kartos interneto prieigos 
infrastruktūra ilguoju laiktoarpiu pagrįstumu, buvo įvertinta aktuali informacija apie vidaus migracijos 
tarp kaimiškųjų vietovių ir miestų tendencijas. Toliau lentelėje pateikta Lietuvos statistikos 
departamento vidaus migracijos srautų suvestinė. 

 

Paveikslas 7.12 Gyventojų vidaus migracija (tūkst. asm.) 

Vidaus migracijos srautų dinamika rodo ryškėjančią gyventojų grįžimo į kaimiškąsias vietoves 
tendeciją. Atitinkamai, darytina išvada, kad naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtojimas yra 
prasmingas.  

7.5.5 Plačiajuosčio interneto naudotojų skaičiaus kaimiškosiose vietovėse tendencijos 

Siekiant korektiško Projekto ekonominės naudos įvertinimo, svarbu atsižvelgti į kaimiškųjų vietovių 
gyventojų naudojimosi plačiajuosčiu internetu statistiką. Toliau lentelėje pateikta Lietuvos statistikos 
departamento informacija apie pastarųjų penkių metų interneto vartotojų dalies kaimiškosiose 
vietovėse dinamiką. 
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Paveikslas 7.13 Kaimiškųjų vietovių gyventojų, naudojančių plačiajuostį internetą, dalis 

Analizuojamu laikotarpiu pastebimas reikšmingas naudotojų dalies augimas. Vertinant paskutinių 
trijų metų rodiklio dinamiką, sudėtinis metinis naudotojų dalies augimas siekia 3,81 %. Vis dėlto, 
siekiant išvengti pernelyg optimistinio numatomos Projekto ekonominės naudos vertinimo, 
modeliuojant Projekto poveikį, Skaičiuoklėje daroma prielaida, kad ataskaitiniu laikotarpiu naujos 
kartos prieigos interneto naudotojų dalis išliks pastovi (65,3 %).  

7.5.6 Projekto atitiktis projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais kriterijams 

Aprašo 3 punkte nustatyta, kad Projektai gali būti pripažinti valstybei svarbiais projektais, jeigu jais 

numatomi įgyvendinti valstybės strateginiai interesai, valstybės vykdomos sektorinės ir (ar) 

regioninės politikos tikslai ir jie atitinka ne mažiau kaip 4 iš Aprašo 3 punkte numatytų kriterijų, iš 

kurių Aprašo 3.1–3.3 papunkčiuose nustatyti kriterijai yra privalomi. 

Dėl Projekto atitikties valstybės strateginiams interesams ir regioninės politikos tikslams 

Projekto tikslas – sudaryti prielaidas gyventojams prisijungti prie naujos kartos prieigos tinklo 

teritorijose, kurių šiuo metu nedengia naujos kartos prieigos infrastruktūra („baltosios dėmės“), ir 

kuriose minėtos infrastruktūros plėtra nenumatyta artimiausių trijų metų laikotarpyje.  

Pažymėtina, kad projekto veiklos prisidės įgyvendinant:  

• Veiksmų programos investicinio prioriteto „2.1 Plačiajuosčio ryšio diegimas ir didelės 

spartos tinklų plėtra naujų skaitmeninei ekonomikai skirtų technologijų ir tinklų rėmimas“ 

uždavinį „2.1.1 Padidinti plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros prieinamumą 

ir naudojimą vietovėse, kuriose naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtros ir paslaugų 

teikimo negali užtikrinti rinka“; 

• 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Vyriausybės 2012 m. 

lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos 

patvirtinimo“, uždavinį „3.2.2.1 Sukurti pažangią, tolygią ir prieinamą IRT infrastruktūrą ir 

užtikrinti visų šalies gyventojų galimybes ja naudotis“; 

• Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos 

skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 
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„Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos 

skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“, uždavinį „5.1. Plėtoti sparčiojo plačiajuosčio ryšio 

infrastruktūrą vietovėse, kuriose rinka negali užtikrinti šios infrastruktūros plėtros ir 

elektroninių ryšių paslaugų teikimo“. 

Dėl Projekto atitikties Aprašo 3.1–3.3 ir 3.6 papunkčiuose nustatytiems kriterijams 

Aprašo 3.1 papunktyje nustatytas reikalavimas, kad projekto rezultatai turėtų valstybei, visuomenei 

tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono, kaip jis yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos 

regioninės plėtros įstatyme, teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusė LR teritorijos. 

Toliau esančiame paveiksle pateiktas Projekto tiesioginio poveikio geografinės sklaidos ir LR 

regionų dydžių palyginimas. Pažymėtina, kad Projekto tiesioginis poveikis palies didesnę negu 

vieno LR regiono teritoriją. 

 

 

Paveikslas 7.14 „Baltųjų dėmių“ teritorijų padengimo ploto įgyvendinus Projektą (geltona spalva) ir 

LR regionų plotų (pilka spalva) palyginimas (km2) 

Reikšminga naujos kartos prieigos geografinė aprėptis taip pat leidžia daryti prielaidą, kad Projektas 

turės netiesioginį poveikį ekonominei, socialinei, švietimo ir mokslo, kultūrinei, bei turizmo sritims 

didesnėje negu pusė LR teritorijos. 

Aprašo 3.2 papunktyje nustatytas reikalavimas, kad projekto vyraujantis ekonominis ir (ar) socialinis 

ir (ar) kultūrinis poveikis (projektai, kurie prisideda prie ekonominės, socialinės, kultūrinės plėtros 

arba sudaro tokios plėtros sąlygas), t. y. naudos ir sąnaudų santykis, būtų ne mažesnis kaip 1. 
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Projekto ekonominės analizės metu nustatyta, kad Projekto ENIS50 – svarbiausias socialinės–

ekonominės analizės rodiklis, parodantis, kiek kartų Projekto sukuriama nauda viršija jam 

įgyvendinti reikalingas išlaidas, siekia 4,958. Išsamesnė informacija apie Projekto ENIS pateikta 

skyriuje 5 „Ekonominė analizė“ ir Skaičiuoklėje.   

Aprašo 3.3 papunktyje nustatytas reikalavimas, kad projekto investicijų vertė turi būti ne mažesnė 

kaip 10.000.000 Eur. 

Projekto investicijų vertė 49.499.278 Eur. 

Aprašo 3.6 papunktyje nustatytas projekto kompleksinio poveikio (projektai kompleksiškai prisideda 

prie valstybės ir ne mažiau kaip dviejų iš šių sričių – istorijos, kultūros paveldo, socialinės, kultūrinės, 

meno, aplinkos, turizmo, sveikatos, švietimo ir mokslo, inovacijų – plėtros arba sudaro tokios plėtros 

sąlygas) prisidedant prie darnios (tvarios) plėtros rezultatų (rodikliai, suinteresuotųjų šalių 

bendradarbiavimas, socialinis ir kultūrinis kontekstas, inovacinės aplinkos gerinimas), reikalavimas. 

Numatomas Projekto poveikis ekonominei, socialinei, švietimo ir mokslo, kultūrinei, bei turizmo 

sritims apibūdintas toliau esančioje lentelėje. 

Lentelė 7.5 Projekto poveikis ekonominei, socialinei, švietimo ir mokslo, kultūrinei, bei turizmo 

sritims 

Nr. Sritis Poveikis 

1. Ekonominė 

(inovacijos, 

konkurencingumas, 

užimtumas) 

Europos Parlamento studijoje „Plačiajuostė infrastruktūra: 

Parama Europos Sąjungos skaitmeninei ekonomikai“51 

atkreipiamas dėmesys į teigiamą plačiajuosčio interneto prieigos 

plėtros poveikį užimtumui bei verslo konkurencingumui: sparti 

interneto prieiga sukuria prielaidas naujų idėjų, pažangių 

technologijų ir procesų sklaidai, kas turi teigiamą poveikį 

egzistuojančių įmonių inovatyvumui, konkurencingumui, ir, 

atitinkamai, augimui, bei skatina naujų įmonių kūrimąsi. 

Taip pat, studijos duomenimis, plačiajuosčio ryšio spartos 

augimas turi nuosaikų teigiamą poveikį namų ūkių pajamoms. 

Atsižvelgiant į tai, laukiama, kad ilguoju laikotarpiu Projektas 

turės teigiamą poveikį verslo inovatyvumui / konkurencingumui, 

darbo jėgos paklausai ir namų ūkių pajamoms „baltųjų dėmių“ 

teritorijose.  

2. Socialinė Naujos kartos prieiga yra svarbus veiksnys, skatinantis socialinį 

mobilumą bei socialinę įtrauktį: plačiajuostis internetas 

reikšmingai palengvina atskirties riziką patiriančių visuomenės 

grupių (pvz., kaimiškųjų vietovių gyventojų) priėjimą prie 

informacijos ir žinių, suteikiančių galimybę konkuruoti 

                                                   

50 Ekonominis naudos ir išlaidų santykis 

51Žr. http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2015)565891 
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Nr. Sritis Poveikis 

šiuolaikinėje darbo rinkoje, dalyvauti socialiniame ir politiniame 

bendruomenių gyvenime, bei sukuria prielaidas kurti ir plėtoti 

ryšius tarp skirtingų bendruomenių (pvz., kaimo ir miesto).  

3. Švietimo ir mokslo Naujos kartos prieiga sukuria sąlygas naudotis interaktyviais 

savišvietos ištekliais, bei iš dalies sumažina tarp miestų ir 

kaimiškųjų vietovių gyventojų egzistuojančia švietimo galimybių 

asimetriją. Pažymėtina, kad didesnės savišvietos galimybės 

skatina socialinį mobilumą bei formuoja prielaidas ūkio 

inovatyvumui ir konkurencingumui.  

4. Kultūrinė Naujos kartos prieiga sukuria palankesnes sąlygas susipažinti su 

pasaulinės bei Lietuvos kultūros vertybėmis, įvairių kultūros 

formų istorine raida bei šiuolaikinėmis tendencijomis. Ji taip pat 

sukuria prielaidas įgyti kultūros vertybių kūrimui reikalingus 

įgūdžius.  

5. Turizmo Naujos kartos prieigos egzistavimas nuo populiacijos centrų 

nutolusiose teritorijose didina jų, kaip potencialiai lankytinų vietų, 

patrauklumą, bei sukuria palankesnes sąlygas naudotis IRT 

kelionių metu.  

Minėti veiksniai didina Lietuvos, kaip turizmo paskirties vietos, 

patrauklumą. 

Atsižvelgdami į Projekto atitiktį valstybės strateginiams interesams ir regioninės politikos tikslams, 

bei Apraše nustatytiems projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais kriterijams, siūlome 

Susisiekimo ministerijai apsvarstyti galimybę inicijuoti Projekto pripažinimą valstybei svarbiu 

projektu.
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7.5.7 Projekto loginis pagrindimas 

Projekto tikslas: Sudaryti prielaidas gyventojams prisijungti prie naujos kartos prieigos 

tinklo teritorijose, kurių šiuo metu nedengia naujos kartos prieigos 

infrastruktūra („baltosios dėmės“), ir kuriose minėtos infrastruktūros plėtra 

nenumatyta artimiausių trijų metų laikotarpyje. 

Uždavinys Projekto veikla Fizinio rodiklio 

pavadinimas ir 

matavimo vienetas 

Fizinio rodiklio 

siekiama reikšmė 

1. Pastatyti ryšių 

bokštus ir (arba) 

nutiesti ŠKL „baltųjų 

dėmių“ teritorijose. 

 

Pastatyti ryšių 

bokštus „baltųjų 

dėmių“ teritorijose. 

Bokštas, vnt.  180 

Nutiesti ŠKL iki 

planuojamų pastatyti 

ryšių bokštų. 

Linija, km. 501 

Nutiesti ŠKL iki šiuo 

metu eksploatuojamų 

ryšių bokštų, turinčių 

transmisijos 

problemų. 

Linija, km. 914 

Nutiesti ŠKL iki 

aukštos namų ūkių 

koncentracijos 

„baltųjų dėmių“, 

kuriose neplanuojama 

statyti ryšių bokštų. 

Linija, km. 50 

2. Įrengti ryšių 

infrastruktūros 

funkcionavimui 

reikalingą aktyvinę 

įranga ir maitinimo 

šaltinius. 

Įrengti duomenų 

perdavimui reikalingą 

aktyvinę įrangą. 

Įrangos komplektas, vnt.  1 

Įrengti 

nepertraukiamo 

maitinimo šaltinius. 

Nepertraukiamo 

maitinimo šaltiniai, vnt. 

150 

Įrengti stacionarius ir 

vežiojamus 

generatorius. 

Generatoriai, vnt. 30 



VšĮ Plačiajuostis 
internetas 

Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros 
investicijų projekto parengimas 166 lapas iš 192 

 

Pateikta informacija yra konfidenciali  

Projekto tikslas: Sudaryti prielaidas gyventojams prisijungti prie naujos kartos prieigos 

tinklo teritorijose, kurių šiuo metu nedengia naujos kartos prieigos 

infrastruktūra („baltosios dėmės“), ir kuriose minėtos infrastruktūros plėtra 

nenumatyta artimiausių trijų metų laikotarpyje. 

Uždavinys Projekto veikla Fizinio rodiklio 

pavadinimas ir 

matavimo vienetas 

Fizinio rodiklio 

siekiama reikšmė 

Įrengti 

telekomunikacinės 

įrangos  talpinimo 

sprendimą 

Telekomunikacinės 

įrangos talpinimo 

sprendimai, vnt. 

180 
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7 skyriaus – Projekto vykdymo planas – apibendrinimas 

Numatoma preliminari Projekto pradžia – 2018 m. sausio 15 d., tačiau dėl įtempto Projekto plano, 

pagrindinių viešųjų pirkimų procedūras yra planuojama pradėti 2017 m. gruodžio 1 d. Numatoma 

preliminari Projekto pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 d. Bendra Projekto trukmė – 36 mėnesiai.  

Pasirenkant projekto trukmę, buvo atsižvelgta į pirkimų vykdymui reikalingą laikotarpį, numatomų 

vykdyti veiklų kompleksiškumą, taip pat į kitus veiksnius, turinčius įtakos veiklų trukmei. Taip pat 

įvertinta, kokios veiklos ir kokiu eiliškumu turi būti vykdomos, kokios veiklos gali būti vykdomos 

lygiagrečiai, nepažeidžiant tarpusavio sąsajų, tačiau efektyviai išnaudojant išteklius. 

Siekiant užtikrinti efektyvų Projekto veiklų valdymą ir kontrolę, bei įgyvendinti Projekto uždavinius, 

Projekto įgyvendinimo metu numatoma sudaryti šiuos organizacinės struktūros vienetus: 

► Projekto priežiūros komitetą; 

► Projekto administravimo komandą. 

Projekto priežiūros komitetas bus sudarytas LR susisiekimo ministro įsakymu. Projekto priežiūros 

komitetas atliks Projekto įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę.  

Projekto administravimo komanda bus sudaryta iš projekto vadovo, Projekto finansininko, 

projekto koordinatoriaus, ir kitų specialistų pagal poreikį. 

Projekto administravimo komanda atliks Projekto veiklų ir finansų valdymo, bei Projekto 

administravimo funkcijas. 

Atsižvelgus į geografinį „baltųjų dėmių“ išsidėstymą, prioretizuojant aukštesnės namų ūkių 

koncentracijos „baltąsias dėmes“, fiksuotojo ir judriojo ryšio infrastruktūros plėtra (ryšių bokštų 

statyba; ŠKL tiesimas iki transmisijos problemų turinčių judriojo ryšio infrastruktūros objektų ir 

gyvenviečių) yra suplanuota 50 LR savivaldybių. 

Įgyvendinus Projektą, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ neperleis kitų asmenų nuosavybėn, neįkeis 

turto ar kitokiu būdu nesuvaržys teisių į turtą, kuriam įsigyti (sukurti) buvo suteiktos ES 

finansavimo lėšos. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ užtikrins Projekto rezultatų panaudojimą bei 

nekeis Projekto veiklos pobūdžio mažiausiai 7 metus nuo Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. 
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PRIEDAS NR. 1. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ, KURIEMS SIEKIAMA GAUTI FINANSAVIMĄ 

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS IR / AR VALSTYBĖS BIUDŽETO 

LĖŠŲ, RENGIMO SKAIČIUOKLĖ  
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		1		Pastatai		Naujų pastatų statyba				Ne		Plačiajuostis internetas		30 metų		25 metai		3		1				pagrindinis investavimo objektas (A)		Ne		A.1		Naujų inžinerinių statinių statyba taikant šviesolaidinės kabelinės linijos technologiją		6.5.		6.5.		Investicijos į informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros plėtrą		1		KLAIDA Nr.1. Jūs nurodėtė ne visas reikalingas sumas raudonai pažymėtose biudžeto eilutėse. Jei lėšų srautas nenumatomas, nurodykite 0.		1.		Pastatai		1.1.		Naujų pastatų statyba		1.		Sveikatos apsauga		1.1.		Investicijos į viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimą ir / ar plėtrą		Pagrindinis EVS projektų tipas (I)		50%		Ne		1				1								1				1								1				1								1				1								2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2		
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		6		Inžineriniai statiniai		Naujų inžinerinių statinių statyba								15 metų		15 metų		8		6								A.6						ERROR:#N/A				6								2.1.		Naujų inžinerinių statinių statyba		6.		Informacinės visuomenės plėtra		2.3.		Socialinio būsto plėtra				75%		IF(Data0!$BK$2<>"";OFFSET(Data0!$BK$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BK$2:$BK$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BK$2:$BK$61)>0));1);OFFSET(Data0!$BK$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BK$3:$BK$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BK$3:$BK$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7		

		7		Inžineriniai statiniai		Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas								15 metų		15 metų		9		7								B.1						ERROR:#N/A				7								2.2.		Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas		7.		Aplinkos apsauga		3.1.		Investicijos į ikimokyklinio ugdymo infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą				80%		IF(Data0!$BM$2<>"";OFFSET(Data0!$BM$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BM$2:$BM$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BM$2:$BM$61)>0));1);OFFSET(Data0!$BM$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BM$3:$BM$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BM$3:$BM$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8		

		8		Inžineriniai statiniai		Esamų inžinerinių statinių keitimas								15 metų		15 metų		10		8								B.2						ERROR:#N/A				8								2.3.		Esamų inžinerinių statinių keitimas		8.		Urbanistinė plėtra		3.2.		Investicijos į bendrojo ugdymo infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą				85%		IF(Data0!$BO$2<>"";OFFSET(Data0!$BO$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BO$2:$BO$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BO$2:$BO$61)>0));1);OFFSET(Data0!$BO$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BO$3:$BO$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BO$3:$BO$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9		

		9		Nematerialusis turtas		Naujo nematerialiojo turto įsigijimas								25 metai		25 metai		11		9								B.3						ERROR:#N/A				9								3.1.		Naujo nematerialiojo turto įsigijimas		9.		Krašto apsauga		3.3.		Investicijos į profesinio mokymo infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą				90%		IF(Data0!$BQ$2<>"";OFFSET(Data0!$BQ$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BQ$2:$BQ$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BQ$2:$BQ$61)>0));1);OFFSET(Data0!$BQ$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BQ$3:$BQ$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BQ$3:$BQ$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10		

		10		Nematerialusis turtas		Esamo nematerialiojo turto tobulinimas								15 metų		15 metų		12		10								B.4						ERROR:#N/A				10								3.2.		Esamo nematerialiojo turto tobulinimas		10.		Teisingumas / Teisėtvarka		3.4.		Investicijos į studijų infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą				95%		IF(Data0!$BS$2<>"";OFFSET(Data0!$BS$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BS$2:$BS$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BS$2:$BS$61)>0));1);OFFSET(Data0!$BS$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BS$3:$BS$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BS$3:$BS$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11		

		11		Nematerialusis turtas		Esamo nematerialiojo turto pakeitimas								30 metų		25 metai		13										B.5						ERROR:#N/A												3.3.		Esamo nematerialiojo turto pakeitimas		11.		Visuomenės apsauga		3.5.		Investicijos į MTEP infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą				100%		IF(Data0!$BU$2<>"";OFFSET(Data0!$BU$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BU$2:$BU$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BU$2:$BU$61)>0));1);OFFSET(Data0!$BU$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BU$3:$BU$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BU$3:$BU$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12		

		12		Įrenginiai		Naujų įrenginių įsigijimas								30 metų		25 metai		14										B.6						ERROR:#N/A												4.1.		Naujų įrenginių įsigijimas		12.		Turizmas		3.6.		Investicijos į neformaliojo švietimo infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą				105%		IF(Data0!$BW$2<>"";OFFSET(Data0!$BW$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BW$2:$BW$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BW$2:$BW$61)>0));1);OFFSET(Data0!$BW$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BW$3:$BW$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BW$3:$BW$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13		

		13		Įrenginiai		Esamų įrenginių tobulinimas								25 metai		25 metai		15										C.1						ERROR:#N/A												4.2.		Esamų įrenginių tobulinimas		13.		Viešoji infrastruktūra verslui		4.1.		Geležinkelių transporto plėtra				110%		IF(Data0!$BY$2<>"";OFFSET(Data0!$BY$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BY$2:$BY$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BY$2:$BY$61)>0));1);OFFSET(Data0!$BY$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BY$3:$BY$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BY$3:$BY$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14		

		14		Įrenginiai		Esamų įrenginių pakeitimas								30 metų		25 metai		16										C.2						ERROR:#N/A												4.3.		Esamų įrenginių pakeitimas		14.		Kultūra		4.2.		Kelių transporto plėtra				115%		IF(Data0!$CA$2<>"";OFFSET(Data0!$CA$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CA$2:$CA$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CA$2:$CA$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CA$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CA$3:$CA$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CA$3:$CA$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15		

		15		Transporto priemonės		Naujų transporto priemonių įsigijimas								15 metų		15 metų		17										C.3						ERROR:#N/A												5.1.		Naujų transporto priemonių įsigijimas						4.3.		Vandens transporto plėtra				120%		IF(Data0!$CC$2<>"";OFFSET(Data0!$CC$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CC$2:$CC$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CC$2:$CC$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CC$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CC$3:$CC$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CC$3:$CC$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16		

		16		Transporto priemonės		Esamų transporto priemonių pakeitimas								15 metų		15 metų		18										C.4						ERROR:#N/A												5.2.		Esamų transporto priemonių pakeitimas						4.4.		Oro transporto plėtra				125%		IF(Data0!$CE$2<>"";OFFSET(Data0!$CE$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CE$2:$CE$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CE$2:$CE$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CE$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CE$3:$CE$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CE$3:$CE$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17		

														15 metų		15 metų		19										C.5																										4.5.		Viešasis transportas				130%		IF(Data0!$CG$2<>"";OFFSET(Data0!$CG$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CG$2:$CG$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CG$2:$CG$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CG$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CG$3:$CG$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CG$3:$CG$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18		

		Projekto tipo kodas		Projekto tipo alternatyvos kodas		Projekto tipo pavadinimas		Projekto tipo alternatyvos pavadinimas						15 metų		15 metų		20										C.6																										5.1.		Elektros energijos ir dujų tinklų integracija į ES elektros ir dujų energetikos sistemas				135%		IF(Data0!$CI$2<>"";OFFSET(Data0!$CI$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CI$2:$CI$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CI$2:$CI$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CI$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CI$3:$CI$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CI$3:$CI$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19		

		1.		1.1.		Naujų pastatų statyba		Naujų pastatų statyba										21										D.1																										5.2.		Elektros, gamtinių dujų ir šilumos perdavimo sistemų plėtra (naujų statyba) šalies viduje				140%		IF(Data0!$CK$2<>"";OFFSET(Data0!$CK$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CK$2:$CK$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CK$2:$CK$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CK$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CK$3:$CK$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CK$3:$CK$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20		

		1.		1.2.		Naujų pastatų statyba		Nuotolinis aptarnavimas										22										D.2																										5.3.		Šalies viduje esančių elektros, gamtinių dujų ir šilumos perdavimo sistemų modernizavimas				145%		IF(Data0!$CM$2<>"";OFFSET(Data0!$CM$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CM$2:$CM$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CM$2:$CM$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CM$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CM$3:$CM$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CM$3:$CM$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21		

		1.		1.3.		Naujų pastatų statyba		Esamo turto rekonstrukcija / pritaikymas										23										D.3																										5.4.		Jėgainių plėtra, įskaitant atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias jėgaines				150%		IF(Data0!$CO$2<>"";OFFSET(Data0!$CO$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CO$2:$CO$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CO$2:$CO$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CO$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CO$3:$CO$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CO$3:$CO$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22		

		1.		1.4.		Naujų pastatų statyba		Turto nuoma/panauda										24										D.4																										5.5.		Viešosios paskirties pastatų ir daugiabučių rekonstravimas pagerinant jų energetines charakteristikas				155%		IF(Data0!$CQ$2<>"";OFFSET(Data0!$CQ$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CQ$2:$CQ$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CQ$2:$CQ$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CQ$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CQ$3:$CQ$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CQ$3:$CQ$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23		

		1.		1.5.		Naujų pastatų statyba		Turto įsigijimas										25										D.5																										6.1.		Investicijos į informacinių technologijų priemones ir sprendimus, reikalingus paslaugų teikimui elektroninėje erdvėje				160%		IF(Data0!$CS$2<>"";OFFSET(Data0!$CS$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CS$2:$CS$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CS$2:$CS$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CS$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CS$3:$CS$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CS$3:$CS$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24		
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		2.		2.1.		Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas		Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas										27																																				6.3.		Investicijos į informacinių sistemų sąveikumą				170%		IF(Data0!$CW$2<>"";OFFSET(Data0!$CW$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CW$2:$CW$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CW$2:$CW$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CW$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CW$3:$CW$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CW$3:$CW$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26		

		2.		2.2.		Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas		Esamo pastato pardavimas ir naujo reikalingas technines ir funkcines charakteristikas turinčio pastato įsigijimas										28																																				6.4.		Investicijos į informacinių technologijų saugą				175%		IF(Data0!$CY$2<>"";OFFSET(Data0!$CY$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CY$2:$CY$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CY$2:$CY$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CY$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CY$3:$CY$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CY$3:$CY$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27		
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		6.		6.4.		Naujų inžinerinių statinių statyba		Trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje																																														11.4.		Investicijos į asmens dokumentų išdavimui ir migracijos reguliavimui reikalingą infrastruktūrą						IF(Data0!$EG$2<>"";OFFSET(Data0!$EG$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EG$2:$EG$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EG$2:$EG$61)>0));1);OFFSET(Data0!$EG$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EG$3:$EG$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EG$3:$EG$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44		

		6.		6.5.		Naujų inžinerinių statinių statyba		Kita																																														12.1.		Investicijos į viešųjų gamtos objektų, esančių turizmo maršrutuose, pritaikymą darnaus turizmo reikmėms						IF(Data0!$EI$2<>"";OFFSET(Data0!$EI$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EI$2:$EI$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EI$2:$EI$61)>0));1);OFFSET(Data0!$EI$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EI$3:$EI$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EI$3:$EI$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45		

		7.		7.1.		Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas		Inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas																																														12.2.		Investicijos į kultūros paveldo objektų, esančių turizmo maršrutuose, pritaikymą darnaus turizmo reikmėms						IF(Data0!$EK$2<>"";OFFSET(Data0!$EK$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EK$2:$EK$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EK$2:$EK$61)>0));1);OFFSET(Data0!$EK$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EK$3:$EK$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EK$3:$EK$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46		

		7.		7.2.		Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas		Esamų inžinerinių statinių keitimas																																														13.1.		Investicijos į verslui reikalingos infrastruktūros, susijusios su MTEP, sukūrimą ir esamos atnaujinimą						IF(Data0!$EM$2<>"";OFFSET(Data0!$EM$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EM$2:$EM$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EM$2:$EM$61)>0));1);OFFSET(Data0!$EM$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EM$3:$EM$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EM$3:$EM$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47		

		7.		7.3.		Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas		Trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje																																														13.2.		Investicijos į verslui reikalingą infrastruktūrą, susijusią su veiklos plėtra						IF(Data0!$EO$2<>"";OFFSET(Data0!$EO$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EO$2:$EO$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EO$2:$EO$61)>0));1);OFFSET(Data0!$EO$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EO$3:$EO$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EO$3:$EO$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48		

		7.		7.4.		Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas		Kita																																														14.1.		Investicijos į kultūros paveldo objektus						IF(Data0!$EQ$2<>"";OFFSET(Data0!$EQ$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EQ$2:$EQ$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EQ$2:$EQ$61)>0));1);OFFSET(Data0!$EQ$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EQ$3:$EQ$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EQ$3:$EQ$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49		

		8.		8.1.		Esamų inžinerinių statinių keitimas		Inžinerinių statinių keitimas į technologiją A																																														14.2.		Investicijos į kultūros infrastruktūrą						IF(Data0!$ES$2<>"";OFFSET(Data0!$ES$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$ES$2:$ES$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$ES$2:$ES$61)>0));1);OFFSET(Data0!$ES$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$ES$3:$ES$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$ES$3:$ES$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50		

		8.		8.2.		Esamų inžinerinių statinių keitimas		Inžinerinių statinių keitimas į technologiją B																																																						IF(Data0!$EU$2<>"";OFFSET(Data0!$EU$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EU$2:$EU$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EU$2:$EU$61)>0));1);OFFSET(Data0!$EU$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EU$3:$EU$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EU$3:$EU$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51		

		8.		8.3.		Esamų inžinerinių statinių keitimas		Trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje																																																								1				1								1				1								1				1								1				1								52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52		

		8.		8.4.		Esamų inžinerinių statinių keitimas		Kita																																																								1				1								1				1								1				1								1				1								53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53		

		9.		9.1.		Naujo nematerialiojo turto įsigijimas		Naujo nematerialiojo turto įsigijimas																																																								1				1								1				1								1				1								1				1								54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54		

		9.		9.2.		Naujo nematerialiojo turto įsigijimas		Nematerialiojo turto nuoma																																																								1				1								1				1								1				1								1				1								55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55		

		9.		9.3.		Naujo nematerialiojo turto įsigijimas		Kooperacija																																																								1				1								1				1								1				1								1				1								56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56		

		9.		9.4.		Naujo nematerialiojo turto įsigijimas		Kita																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		10.		10.1.		Esamo nematerialiojo turto tobulinimas		Esamo nematerialiojo turto tobulinimas																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		10.		10.2.		Esamo nematerialiojo turto tobulinimas		Nematerialiojo turto nuoma																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		10.		10.3.		Esamo nematerialiojo turto tobulinimas		Kita																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		11.		11.1.		Esamo nematerialiojo turto pakeitimas		Esamo nematerialiojo turto pakeitimas																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		11.		11.2.		Esamo nematerialiojo turto pakeitimas		Nematerialiojo turto nuoma																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		11.		11.3.		Esamo nematerialiojo turto pakeitimas		Kooperacija																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		11.		11.4.		Esamo nematerialiojo turto pakeitimas		Kita																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		12.		12.1.		Naujų įrenginių įsigijimas		Technologijos A įrenginių įsigijimas																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		12.		12.2.		Naujų įrenginių įsigijimas		Technologijos B įrenginių įsigijimas																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		12.		12.3.		Naujų įrenginių įsigijimas		Įrenginių nuoma																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		12.		12.4.		Naujų įrenginių įsigijimas		Kooperacija																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		12.		12.5.		Naujų įrenginių įsigijimas		Kita																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		12.		12.6.		Naujų įrenginių įsigijimas																																																										1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		13.		13.1.		Esamų įrenginių tobulinimas		Esamų įrenginių tobulinimas																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		13.		13.2.		Esamų įrenginių tobulinimas		Įrenginių nuoma																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		13.		13.3.		Esamų įrenginių tobulinimas		Kita																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		14.		14.1.		Esamų įrenginių pakeitimas		Technologijos A įrenginių įsigijimas																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		14.		14.2.		Esamų įrenginių pakeitimas		Technologijos B įrenginių įsigijimas																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		14.		14.3.		Esamų įrenginių pakeitimas		Įrenginių nuoma																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		14.		14.4.		Esamų įrenginių pakeitimas		Kooperacija																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		14.		14.5.		Esamų įrenginių pakeitimas		Kita																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		14.		14.6.		Esamų įrenginių pakeitimas																																																										1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		15.		15.1.		Naujų transporto priemonių įsigijimas		Naujų transporto priemonių įsigijimas																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		15.		15.2.		Naujų transporto priemonių įsigijimas		Transporto priemonių nuoma																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		15.		15.3.		Naujų transporto priemonių įsigijimas		Kita																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		16.		16.1.		Esamų transporto priemonių pakeitimas		Esamų transporto priemonių pakeitimas																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		16.		16.2.		Esamų transporto priemonių pakeitimas		Transporto priemonių nuoma																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		16.		16.3.		Esamų transporto priemonių pakeitimas		Kita																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		Ekonominio sektoriaus kodas		Projekto tipo sektoriuje kodas		Ekonominis sektorius		Projekto tipo sektoriuje pavadinimas																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		1.		1.1.		Sveikatos apsauga		Investicijos į viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimą ir / ar plėtrą																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		1.		1.2.		Sveikatos apsauga		Investicijos į sveikatos sektoriaus MTEP ir studijų infrastruktūrą																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		1.		1.3.		Sveikatos apsauga		Investicijos į elektroninių sveikatos paslaugų plėtrą																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		2.		2.1.		Socialinė apsauga		Investicijos į klientų aptarnavimui reikalingą infrastruktūrą																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		2.		2.2.		Socialinė apsauga		Investicijos į socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		2.		2.4.		Socialinė apsauga		Socialinio būsto plėtra																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		3.		3.1.		Švietimas ir mokslas		Investicijos į ikimokyklinio ugdymo infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		3.		3.2.		Švietimas ir mokslas		Investicijos į bendrojo ugdymo infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		3.		3.3.		Švietimas ir mokslas		Investicijos į profesinio mokymo infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		3.		3.4.		Švietimas ir mokslas		Investicijos į studijų infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		3.		3.5.		Švietimas ir mokslas		Investicijos į MTEP infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		3.		3.6.		Švietimas ir mokslas		Investicijos į neformaliojo švietimo infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		4.		4.1.		Transportas		Geležinkelių transporto plėtra																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		4.		4.2.		Transportas		Kelių transporto plėtra																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		4.		4.3.		Transportas		Vandens transporto plėtra																																																								2		Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį		1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		4.		4.4.		Transportas		Oro transporto plėtra																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		4.		4.5.		Transportas		Viešasis transportas																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		5.		5.1.		Energetika		Elektros energijos ir dujų tinklų integracija į ES elektros ir dujų energetikos sistemas																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		5.		5.2.		Energetika		Elektros, gamtinių dujų ir šilumos perdavimo sistemų plėtra (naujų statyba) šalies viduje																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		5.		5.3.		Energetika		Šalies viduje esančių elektros, gamtinių dujų ir šilumos perdavimo sistemų modernizavimas																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		5.		5.4.		Energetika		Jėgainių plėtra, įskaitant atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias jėgaines																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		5.		5.5.		Energetika		Viešosios paskirties pastatų ir daugiabučių rekonstravimas pagerinant jų energetines charakteristikas																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		6.		6.1.		Informacinės visuomenės plėtra		Investicijos į informacinių technologijų priemones ir sprendimus, reikalingus paslaugų teikimui elektroninėje erdvėje																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		6.		6.2.		Informacinės visuomenės plėtra		Investicijos į informacinių technologijų priemones ir turinio skaitmeninimą, reikalingus elektroninio turinio sukūrimui ir sklaidai																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		6.		6.3.		Informacinės visuomenės plėtra		Investicijos į informacinių sistemų sąveikumą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		6.		6.4.		Informacinės visuomenės plėtra		Investicijos į informacinių technologijų saugą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		6.		6.5.		Informacinės visuomenės plėtra		Investicijos į informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros plėtrą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		7.		7.1.		Aplinkos apsauga		Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		7.		7.2.		Aplinkos apsauga		Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		7.		7.3.		Aplinkos apsauga		Kraštovaizdžio ir gamtos išteklių apsauga																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		8.		8.1.		Urbanistinė plėtra		Viešųjų erdvių ir bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas bei oro kokybės gerinimas																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		8.		8.2.		Urbanistinė plėtra		Daugiabučių atnaujinimas																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		9.		9.1.		Krašto apsauga		Investicijos į taikos meto užduotis leidžiančią atlikti infrastruktūrą, susijusią su paieškos ir gelbėjimo bei monitoringo funkcijų atlikimu																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		10.		10.1.		Teisingumas / Teisėtvarka		Investicijos į įkalinimo įstaigų pastatus ir jų įrengimą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		10.		10.2.		Teisingumas / Teisėtvarka		Investicijos į ekspertizės įstaigų pastatus ir jų įrengimą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		10.		10.3.		Teisingumas / Teisėtvarka		Investicijos į teismų pastatus ir jų įrengimą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		10.		10.4.		Teisingumas / Teisėtvarka		Investicijos į kitus teisėtvarkos institucijų administracinius pastatus ir jų įrengimą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		10.		10.5.		Teisingumas / Teisėtvarka		Investicijos į elektroninių paslaugų, orientuotų į galutinį vartotoją, sukūrimą ar plėtrą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		10.		10.6.		Teisingumas / Teisėtvarka		Investicijos į infrastruktūrą, perkeliančią esamų paslaugų teikimą į aukštesnį saugumo, administravimo, prieinamumo lygmenį																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		11.		11.1.		Visuomenės apsauga		Investicijos į viešosios tvarkos užtikrinimui, nusikaltimų prevencijai ir kontrolei reikalingą infrastruktūrą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		11.		11.2.		Visuomenės apsauga		Investicijos į priešgaisrinės bei civilinės saugos infrastruktūrą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		11.		11.3.		Visuomenės apsauga		Investicijos į valstybės sienos apsaugos infrastruktūrą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		11.		11.4.		Visuomenės apsauga		Investicijos į asmens dokumentų išdavimui ir migracijos reguliavimui reikalingą infrastruktūrą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		12.		12.1.		Turizmas		Investicijos į viešųjų gamtos objektų, esančių turizmo maršrutuose, pritaikymą darnaus turizmo reikmėms																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		12.		12.2.		Turizmas		Investicijos į kultūros paveldo objektų, esančių turizmo maršrutuose, pritaikymą darnaus turizmo reikmėms																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		13.		13.1.		Viešoji infrastruktūra verslui		Investicijos į verslui reikalingos infrastruktūros, susijusios su MTEP, sukūrimą ir esamos atnaujinimą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		13.		13.2.		Viešoji infrastruktūra verslui		Investicijos į verslui reikalingą infrastruktūrą, susijusią su veiklos plėtra																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		14.		14.1.		Kultūra		Investicijos į kultūros paveldo objektus																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		14.		14.2.		Kultūra		Investicijos į kultūros infrastruktūrą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						
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																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						
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																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1		

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1		

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1		

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1		

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1		

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1		

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1		

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1		

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1		















































































































































Data1

		Nr.		Biudžeto eilutės pavadinimas		Taikytinas PVM %		Taikytinas PVM_I %				projekto tipo sektoriuje pavadinimas		pagrindinis ekonominės veiklos sektorius (be klaidų kontrolės)		pagrindinis ekonominės veiklos sektorius (klaidų kontrolė)

		A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		-		100%		pagrindinis investavimo objektas (A)		Investicijos į informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros plėtrą		Informacinės visuomenės plėtra		Informacinės visuomenės plėtra

		A.1.		Žemė		-		100%		papildomas investavimo objektas (B)				ERROR:#N/A		

		A.2.		Nekilnojamasis turtas		21%		83%		papildomas investavimo objektas (C)				ERROR:#N/A		

		A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		21%		83%		papildomas investavimo objektas (D)				ERROR:#N/A		

		A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas turtas		21%		83%

		A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą
(A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		21%		83%

		A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		-		100%

		A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		21%		83%

		A.8.		Reinvesticijos 		21%		83%

		B.		Investicijų likutinė vertė		-		83%

		C.		Veiklos pajamos, iš viso		-		100%

		C.1.		Prekių pardavimo pajamos		21%		83%

		C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		21%		83%

		C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		-		100%

		D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		-		100%

		D.1.		Veiklos išlaidos		-		100%

		D.1.1.		Žaliavos		21%		83%

		D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		-		100%

		D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		21%		83%

		D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		21%		83%

		D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		21%		83%

		D.1.6.		Kitos išlaidos		21%		83%

		D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		-		100%



		Analitinė lentelė be klaidų kontrolės

		Nr.		Biudžeto eilutės pavadinimas		Taikytinas konversijos koeficientas
(pagrindinis investavimo objektas (A)		Taikytinas konversijos koeficientas
(papildomas investavimo objektas (B)		Taikytinas konversijos koeficientas
(papildomas investavimo objektas (C)		Taikytinas konversijos koeficientas
(papildomas investavimo objektas (D)		Taikytino konversijos koeficiento pavadinimas		Sveikatos apsauga		Socialinė apsauga		Švietimas ir mokslas		Transportas		Energetika		Informacinės visuomenės plėtra		Aplinkos apsauga		Urbanistinė plėtra		Krašto apsauga		Teisingumas / Teisėtvarka		Visuomenės apsauga		Turizmas		Viešoji infrastruktūra verslui		Kultūra

		A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		-		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		A.1.		Žemė		1		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		A.2.		Nekilnojamasis turtas		1		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0.9		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		Rangos darbai		0.9		0.901		0.901		0.898		0.9		0.9		0.9		0.9		0.917		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9

		A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas turtas		0.925		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		Įrengimai		0.924		0.929		0.929		0.923		0.925		0.925		0.924		0.926		0.924		0.924		0.924		0.924		0.924		0.924

		A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą
(A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0.972		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		Kvalifikuotas darbas		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972

		A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0.972		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		Kvalifikuotas darbas		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972

		A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0.998		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		Standartinis		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998

		A.8.		Reinvesticijos 		0.918		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		Susidėvėjusių dalių pakeitimas ir atnaujinimas		0.912		0.915		0.915		0.911		0.915		0.918		0.912		0.908		0.921		0.912		0.912		0.912		0.912		0.912

		B.		Investicijų likutinė vertė		1		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		C.		Veiklos pajamos, iš viso		-		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		C.1.		Prekių pardavimo pajamos		1		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		1		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		1		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		-		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		D.1.		Veiklos išlaidos		-		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		D.1.1.		Žaliavos		0.977		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		Medžiagos ir žaliavos		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977

		D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0.972		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		Kvalifikuotas darbas		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972

		D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0.988		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		Elektra		0.988		0.988		0.988		0.988		0.988		0.988		0.988		0.988		0.988		0.988		0.988		0.988		0.988		0.988

		D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0.977		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		Gamtinės dujos (šildymui)		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977

		D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0.925		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		Periodinė ir planinė priežiūra		0.896		0.904		0.907		0.912		0.904		0.925		0.904		0.895		0.91		0.896		0.896		0.904		0.906		0.904

		D.1.6.		Kitos išlaidos		0.998		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		Standartinis		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998

		D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		1		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Galutinis konversijos koeficientų sąrašas

		Nr.		Biudžeto eilutės pavadinimas		Taikytinas konversijos koeficientas
(pagrindinis investavimo objektas (A)		Taikytinas konversijos koeficientas
(papildomas investavimo objektas (B)		Taikytinas konversijos koeficientas
(papildomas investavimo objektas (C)		Taikytinas konversijos koeficientas
(papildomas investavimo objektas (D)

		A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		-		-		-		-

		A.1.		Žemė		1		-		-		-

		A.2.		Nekilnojamasis turtas		1		-		-		-

		A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0.9		-		-		-

		A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas turtas		0.925		-		-		-

		A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą
(A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0.972		-		-		-

		A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0.972		-		-		-

		A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0.998		-		-		-

		A.8.		Reinvesticijos 		0.918		-		-		-

		B.		Investicijų likutinė vertė		1		-		-		-

		C.		Veiklos pajamos, iš viso		-		-		-		-

		C.1.		Prekių pardavimo pajamos		1		-		-		-

		C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		1		-		-		-

		C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		1		-		-		-

		D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		-		-		-		-

		D.1.		Veiklos išlaidos		-		-		-		-

		D.1.1.		Žaliavos		0.977		-		-		-

		D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0.972		-		-		-

		D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0.988		-		-		-

		D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0.977		-		-		-

		D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0.925		-		-		-

		D.1.6.		Kitos išlaidos		0.998		-		-		-

		D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		1		-		-		-

				Ar taikomas veiklos pajamų eliminavimas, apskaičiuojant ekonominius rodiklius?

Andrej Dubovskij: Taikoma tais atvejais, kai bent vienas iš pasirinktų socialinės-ekonominės naudos komponentų dubliuoja veiklos pajamas. 
		Ne		Ne		Ne		Ne





Data2

		Nr		LT		EN

		1		JŪSŲ PLANUOJAMO VYKDYTI INVESTICIJŲ PROJEKTO PAVADINIMAS		NAME OF THE PLANNED PROJECT

		2		Finansinę skaičiuoklę sudaro šios dalys:		Spreadsheet is comprised of the following parts:

		3		- Projekto investicijų, investicijų likutinės vertės, veiklos pajamų, veiklos išlaidų, mokesčių, finansavimo ir socialinės ekonominės naudos (žalos) prognozė pagal visas projekto alternatyvas,		- Estimates of project investments, residual value, income, operating costs, taxes, financing and social-economic benefits for each alternative,

		4		- Projekto finansinių ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas,		- Calculations of project financial and economic indicators,

		5		- Išvados (pasiūlymas) dėl projekto alternatyvos pasirinkimo, ir		- Suggestion on selection of project alternative, and

		6		- Projekto jautrumo ir rizikų analizė.		- Project sensitivity and risk analisys.

		7		Kitus investicijų projekto parengimui aktualius dokumentus (metodikos, teisės aktai ir kt.) galite pasiekti adresu		Other methodological documents (methodologies, legal acts,etc.) may be downloaded from website:

		8		Įveskite numatomo įgyvendinti projekto pavadinimą		Please enter name of the planned project

		9		Pildymo data		Form filling date

		10		Nurodykite projekto ataskaitinio laikotarpio trukmę (metais) ir projekto įgyvendinimo būdą		Please specify project time horizon and implementation type

		11		Nurodykite, per kiek metų numatote atlikti projekto investicijas		Please specify investment period

		12		Nurodykite projekto veiklų įgyvendinimo pradžios datą		Please specify project start date

		13		Ar numatote projektą įgyvendinti VPSP būdu?		Do you intend to utilize PPP scheme?

		14		Esant poreikiui, patikslinkite taikomą infliacijos koeficientą		If required, please correct applicable inflation rate

		15		Esant poreikiui, patikslinkite taikomą realią finansinę diskonto normą		If required, please correct applicable real financial discount rate

		16		Esant poreikiui, patikslinkite taikomus PVM tarifus ir pažymėkite varnelę, jeigu PVM negalite įtraukti į atskaitą ir susigrąžinti		If required, please correct applicable VAT rates

		17		Esant poreikiui, patikslinkite taikomą socialinę diskonto normą		If required, please correct applicable social discount rate

		18		Esant poreikiui, patikslinkite taikomus konversijos koeficientus		If required, please correct applicable conversion coefficients

		19		Pasirinkite investavimo objektą (pagrindinį ir iki trijų papildomų) bei ekonominės veiklos sektoriaus projekto tipą (pagrindinį ir iki trijų papildomų):		Please select investment object (main and up to three auxillaries) and economic activity sector project type for each specified investment object (main and up to three auxillaries):

		20		pagrindinis investavimo objektas (A)		main investment object (A)

		21		papildomas investavimo objektas (B)		auxillary investment object (B)

		22		papildomas investavimo objektas (C)		auxillary investment object (C)

		23		papildomas investavimo objektas (D)		auxillary investment object (D)

		24		Pasirinkite pagrindinį ir iki trijų papildomų ekonominės veiklos sektorių kiekvienam pasirinktam investavimo objektui:		Please select main and up to three auxillary economic activity sectors for each specified investment object:

		25		Pagrindinis ekonominės veiklos sektoriaus (EVS) projektų tipas (I)		main economic activity sector (EAS) project type (I)

		26		Papildomas EVS projektų tipas (II)		auxillary EAS project type (II)

		27		Papildomas EVS projektų tipas (III)		auxillary EAS project type (III)

		28		Papildomas EVS projektų tipas (IV)		auxillary EAS project type (IV)

		29		Projekto įgyvendinimo metai		Project year

		30		Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai		Project budget position / Project calendar year

		31		Alternatyvos investicijos, iš viso		Investments, total

		32		Žemė		Land

		33		Nekilnojamasis turtas		Immovables

		34		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		Construction, reconstruction, other works

		35		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		Equipment and other long-term assets

		36		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		Design, technical supervisory and other services related to investments in long-term assets (A.1.-A.4.)

		37		Projekto administravimas ir vykdymas		Project administration and implementation

		38		Kitos paslaugos ir išlaidos		Other services and costs

		39		Reinvesticijos 		Reinvestments

		40		Investicijų likutinė vertė		Residual value

		41		Veiklos pajamos, iš viso		Revenue, total

		42		Prekių pardavimo pajamos		Revenue from goods

		43		Paslaugų suteikimo pajamos		Revenue from services

		44		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		Revenue from financial, investment and other activities

		45		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		Financial and operating costs, total

		46		Veiklos išlaidos		Operating costs

		47		Žaliavos		Raw materials

		48		Darbo užmokesčio išlaidos		Salaries/wages

		49		Elektros energijos išlaidos		Electricity costs

		50		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		Heating (except electricity) costs

		51		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		Infrastructure maintenance costs

		52		Kitos išlaidos		Other costs

		53		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		Interest on loans (G.3.1.)

		54		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		Taxes (+negative impact;- positive impact on project cash flows

		55		Bendra importo/pirkimo PVM suma		Total import/purchase VAT

		56		Bendra pardavimo PVM suma		Total sales VAT

		57		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		Total sum of other indirect taxes

		58		Grynosios pajamos		Net revenue

		59		Finansavimas, iš viso		Financing, total

		60		Prašomas finansavimas		Requested financing

		61		ES struktūrinės paramos lėšos		EU structural assistance funds

		62		LR bendrojo finansavimo lėšos		LT co-financing funds

		63		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		Other international financing funds

		64		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		Funds of special budgetary programme for VAT financing

		65		Nuosavos lėšos		Own funds

		66		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		Public funds (state, municipal budget, other public funds)

		67		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		Private funds (own, other private resources)

		68		Paskolos		Loans

		69		Paskolos		Loans

		70		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		Loans reimbursement (not including interest)

		71		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		Socio-economic (SE) impact (financial equivalent)

		72		SE nauda		Positive SE impact

		73		(pasirinkite SE naudos komponentą)		(specify positive SE impact component)

		74		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		total positive SE impact

		75		SE žala		Negative SE impact

		76		(pasirinkite SE žalos komponentą)		(specify negative SE impact component)

		77		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		total negative SE impact

		78		Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas		Calculation of financial analysis (FA) indicators

		79		FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)		Cash flow for investment FA indicators (real value)

		80		FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (nominaliąja išraiška)		Cash flow for investment FA indicators (nominal value)

		81		Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)		Cumulative financial sustainability cash flow (real value)

		82		Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (nominaliąja išraiška)		Cumulative financial sustainability cash flow (nominal value)

		83		FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)		Cash flow for capital FA indicators (real value)

		84		FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (nominaliąja išraiška)		Cash flow for capital FA indicators (nominal value)

		85		Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		Financial net present value - FNPV(I)

		86		Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Financial internal rate of return - FIRR(I)

		87		Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Financial modified internal rate of return - FMIRR(I)

		88		Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		Financial cost-benefit ratio

		89		Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Financial sustainability (real values)

		90		Finansinis gyvybingumas (nominaliąja išraiška)		Financial sustainability (nominal values)

		91		Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		Financial net present value on capital - FNPV(K)

		92		Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Financial internal rate of return on capital - FIRR(K)

		93		Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Financial modified internal rate of return on capital - FMIRR(K)

		94		Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas		Calculation of economic analysis (EA) indicators

		95		EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)		Cash flow for EA indicators (real value)

		96		EA rodiklių lėšų srautas (nominaliąja išraiška)		Cash flow for EA indicators (nominal value)

		97		Konvertuota investicijų (A.) GDV		Converted investments (A.) NPV

		98		Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		Converted residual value (B.) NPV

		99		Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		Converted revenue (C.) NPV

		100		Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		Converted operating costs (D.1.) NPV

		101		Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		Economic net present value - ENPV

		102		Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Economic internal rate of return - EIRR

		103		Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		Economic cost-benefit ratio





Data3

		Sektorius		Naudos (žalos) komponentai		Sektorius_I		Naudos (žalos) komponentai_I		Projekto tipo sektoriuje kodas		Nauda/Žala

		Sveikatos apsauga		1. Statistinio gyvenimo vertė 		Sveikatos apsauga		Statistinio gyvenimo vertė 		1.1.		N

		Sveikatos apsauga		2. Gyvenimo metų vertė		Sveikatos apsauga		Gyvenimo metų vertė		1.1.		N

		Sveikatos apsauga		3. Dėl ligos prarastos darbo dienos vertė		Sveikatos apsauga		Dėl ligos prarastos darbo dienos vertė		1.1.		N

		Sveikatos apsauga		4.1. Laiko sąnaudų, patiriamų siekiant gauti sveikatos priežiūros paslaugas, sumažėjimas (darbo laiko vertė)		Sveikatos apsauga		Laiko sąnaudų, patiriamų siekiant gauti sveikatos priežiūros paslaugas, sumažėjimas		1.1.		N

		Sveikatos apsauga		4.2. Laiko sąnaudų, patiriamų siekiant gauti sveikatos priežiūros paslaugas, sumažėjimas (ne darbo laiko vertė)		Sveikatos apsauga		Laiko nuostoliai dėl padidėjusių transporto spūsčių 		1.1.		Ž

		Sveikatos apsauga		5.1. Laiko nuostoliai dėl padidėjusių transporto spūsčių (darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė)		Sveikatos apsauga		Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių		1.1.		Ž

		Sveikatos apsauga		5.2. Laiko nuostoliai dėl padidėjusių transporto spūsčių (ne darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė)		Sveikatos apsauga		Anglies dioksido emisijos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių		1.1.		Ž

		Sveikatos apsauga		5.3. Laiko nuostoliai dėl padidėjusių transporto spūsčių (pervežamo krovinio laiko vertė)		Sveikatos apsauga		Statistinio gyvenimo vertė 		1.2.		N

		Sveikatos apsauga		6.1. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (NOX)		Sveikatos apsauga		Gyvenimo metų vertė		1.2.		N

		Sveikatos apsauga		6.2. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (NMLOJ)		Sveikatos apsauga		Dėl ligos prarastos darbo dienos vertė		1.2.		N

		Sveikatos apsauga		6.3. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (SO2)		Sveikatos apsauga		Laiko sąnaudų, patiriamų siekiant gauti sveikatos priežiūros paslaugas, sumažėjimas		1.3.		N

		Sveikatos apsauga		6.4. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (KD2,5; didmiestis)		Socialinė apsauga		Darbo paieškos laiko ekonomija		2.1.		N

		Sveikatos apsauga		6.6. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (KD2,5; miestas)		Socialinė apsauga		Įsidarbinusių asmenų sveikatos pagerėjimo teikiama nauda		2.1.		N

		Sveikatos apsauga		6.6. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (KD2,5; kaimas)		Socialinė apsauga		Padidėjęs priežiūros paslaugų prieinamumas 		2.2.		N

		Sveikatos apsauga		6.7. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (KD10; didmiestis)		Socialinė apsauga		Įsidarbinusių asmenų sveikatos pagerėjimo teikiama nauda		2.2.		N

		Sveikatos apsauga		7. Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (centrinė vertė)		Socialinė apsauga		Pagerintos socialiai pažeidžiamų asmenų galimybės apsirūpinti būstu		2.4.		N

		Socialinė apsauga		1.1. Darbo paieškos laiko ekonomija (už minimalų atlyginimą įdarbinto bedarbio kuriamas produktas)		Švietimas ir mokslas		Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą		3.1.		N

		Socialinė apsauga		1.2. Darbo paieškos laiko ekonomija (darbdavio atstovo laiko vertė)		Švietimas ir mokslas		Pasiryžimas sumokėti už pagerėjusią ugdymo infrastruktūros ir paslaugų kokybę 		3.2.		N

		Socialinė apsauga		1.3. Darbo paieškos laiko ekonomija (darbo ieškančio asmens laiko vertė)		Švietimas ir mokslas		Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas		3.3.		N

		Socialinė apsauga		2. Padidėjęs priežiūros paslaugų prieinamumas (išvengtos priežiūros sąnaudos)		Švietimas ir mokslas		Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas		3.4.		N

		Socialinė apsauga		3. Įsidarbinusių asmenų sveikatos pagerėjimo teikiama nauda		Švietimas ir mokslas		Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas		3.5.		N

		Socialinė apsauga		4. Pagerintos socialiai pažeidžiamų asmenų galimybės apsirūpinti būstu		Švietimas ir mokslas		 Žinių kūrimo vertė (mokslinių publikacijų rengimo nauda)		3.5.		N

						Švietimas ir mokslas		Žinių kūrimo vertė (mokslinių publikacijų citavimo nauda)		3.5.		N

		Švietimas ir mokslas		1.1. Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą (išvengtos privačių darželių sąnaudos)		Švietimas ir mokslas		Inovacijų produktų komercinimo vertė		3.5.		N

		Švietimas ir mokslas		1.2. Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą (išvengtos į namus atvykstančių auklių sąnaudos)		Švietimas ir mokslas		Pumpurinių įmonių ekonominė vertė		3.5.		N

		Švietimas ir mokslas		1.3. Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą (išvengti kuriamo produkto praradimai)		Švietimas ir mokslas		Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą		3.6.		N

		Švietimas ir mokslas		2.1. Pasiryžimas sumokėti už pagerėjusią ugdymo infrastruktūros ir paslaugų kokybę (viešoji ugdymo inftastruktūra)		Transportas		Laiko sutaupymai		4.1.		N

		Švietimas ir mokslas		2.2. Pasiryžimas sumokėti už pagerėjusią ugdymo infrastruktūros ir paslaugų kokybę (privačios pradinės mokyklos)		Transportas		Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymai 		4.1.		N

		Švietimas ir mokslas		2.3. Pasiryžimas sumokėti už pagerėjusią ugdymo infrastruktūros ir paslaugų kokybę (privačios vidurinės mokyklos)		Transportas		Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas 		4.1.		N

		Švietimas ir mokslas		3.1. Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (išvengtos auklės samdymo sąnaudos)		Transportas		Triukšmo taršos padidėjimas		4.1.		Ž

		Švietimas ir mokslas		3.2.1. Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (laiko vertė ne darbo reikalais vykstantiems keleiviams)		Transportas		Triukšmo taršos sumažėjimas		4.1.		N

		Švietimas ir mokslas		3.2.2. Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (TPES)		Transportas		Oro taršos sumažėjimas		4.1.		N

		Švietimas ir mokslas		4.1.  Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (profesinis mokymas; specifines reikšmes žr. prie įverčio)		Transportas		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		4.1.		N

		Švietimas ir mokslas		4.1.2.  Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (profesinis mokymas; Vyrai)		Transportas		Laiko sutaupymai		4.2.		N

		Švietimas ir mokslas		4.1.3.  Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (profesinis mokymas; Moterys)		Transportas		Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymai 		4.2.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; specifines reikšmes žr. prie įverčio)		Transportas		Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas		4.2.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.2. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Vidurkis; Vyrai)		Transportas		Triukšmo taršos padidėjimas		4.2.		Ž

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.3. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Vidurkis; Moterys)		Transportas		Triukšmo taršos sumažėjimas		4.2.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.1. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Fiziniai mokslai; Vyrai ir moterys)		Transportas		Oro taršos padidėjimas		4.2.		Ž

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.2. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Fiziniai mokslai; Vyrai)		Transportas		Oro taršos sumažėjimas		4.2.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.3. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Fiziniai mokslai; Moterys)		Transportas		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos padidėjimas		4.2.		Ž

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.1. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Inžinerija ir technologijos mokslai; Vyrai ir moterys)		Transportas		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		4.2.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.2. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Inžinerija ir technologijos mokslai; Vyrai)		Transportas		Laiko sutaupymai		4.3.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.3. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Inžinerija ir technologijos mokslai; Moterys)		Transportas		Oro taršos padidėjimas		4.3.		Ž

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.1. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Medicinos mokslai; Vyrai ir moterys)		Transportas		Oro taršos sumažėjimas 		4.3.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.2. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Medicinos mokslai; Vyrai)		Transportas		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		4.3.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.3. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Medicinos mokslai; Moterys)		Transportas		Laiko sutaupymai		4.4.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.1. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Žemės ūkio mokslai; Vyrai ir moterys)		Transportas		Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas 		4.4.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.2. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Žemės ūkio mokslai; Vyrai)		Transportas		Triukšmo taršos padidėjimas		4.4.		Ž

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.3. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Žemės ūkio mokslai; Moterys)		Transportas		Triukšmo taršos sumažėjimas		4.4.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.1. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Socialiniai mokslai; Vyrai ir moterys)		Transportas		Oro taršos padidėjimas		4.4.		Ž

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.2. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Socialiniai mokslai; Vyrai)		Transportas		Oro taršos sumažėjimas		4.4.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.3. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Socialiniai mokslai; Moterys)		Transportas		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		4.4.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.1. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Humanitariniai mokslai; Vyrai ir moterys)		Transportas		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos padidėjimas		4.4.		Ž

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.2. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Humanitariniai mokslai; Vyrai)		Transportas		Laiko sutaupymai		4.5.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.3. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Humanitariniai mokslai; Moterys)		Transportas		Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymai 		4.5.		N

		Švietimas ir mokslas		5. Žinių kūrimo vertė (mokslinių publikacijų rengimo nauda)		Transportas		Oro taršos sumažėjimas		4.5.		N

		Švietimas ir mokslas		6. Žinių kūrimo vertė (mokslinių publikacijų citavimo nauda)		Transportas		Oro taršos padidėjimas		4.5.		Ž

		Švietimas ir mokslas		7.1. Inovacijų produktų komercinimo vertė (parduotų paslaugų ekonominė vertė)		Transportas		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		4.5.		N

		Švietimas ir mokslas		7.2. Inovacijų produktų komercinimo vertė (licencijų sandorių ekonominė vertė)		Energetika		Elektros energijos tiekimo sistemos patikimumo padidėjimas 		5.1.		N

		Švietimas ir mokslas		8.1. Pumpurinių įmonių ekonominė vertė (pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba)		Energetika		Dujų tiekimo patikimumo padidėjimas		5.1.		N

						Energetika		Šilumos tiekimo patikimumo padidėjimas		5.3.		N

		Švietimas ir mokslas		8.2. Pumpurinių įmonių ekonominė vertė (kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba)		Energetika		Energijos sąnaudų sumažėjimas dėl energijos šaltinio pakeitimo		5.1.		N

		Transportas		1.1. Laiko sutaupymai (darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė)		Energetika		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		5.1.		N

		Transportas		1.2. Laiko sutaupymai (ne darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė)		Energetika		Metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		5.1.		N

		Transportas		1.3. Laiko sutaupymai (pervežamo krovinio laiko vertė)		Energetika		Oro taršos sumažėjimas		5.1.		N

		Transportas		2.1. Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymai (lengvasis automobilis)		Energetika		Oro taršos padidėjimas		5.1.		Ž

		Transportas		2.2. Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymai (lengvasis krovininis automobilis)		Energetika		Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas		5.1.		N

		Transportas		2.3. Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymai (sunkusis krovininis automobilis)		Energetika		Elektros energijos tiekimo sistemos patikimumo padidėjimas 		5.2.		N

		Transportas		3.1. Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas (žūtis)		Energetika		Dujų tiekimo patikimumo padidėjimas		5.2.		N

		Transportas		3.2. Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas (sunkus sužalojimas)		Energetika		Energijos sąnaudų sumažėjimas dėl energijos šaltinio pakeitimo		5.2.		N

		Transportas		3.3. Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas (lengvas sužalojimas)		Energetika		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		5.2.		N

		Transportas		4.1. Triukšmo taršos sąnaudos (kelių transportas; ≥51 dB(A); viso diapazono reikšmes žr. prie įverčio)		Energetika		Metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		5.2.		N

				≥52		Energetika		Oro taršos padidėjimas		5.2.		Ž

				≥53		Energetika		Oro taršos sumažėjimas		5.2.		N

				≥54		Energetika		Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas		5.2.		N

				≥55		Energetika		Elektros energijos tiekimo sistemos patikimumo padidėjimas 		5.3.		N

				≥56		Energetika		Dujų tiekimo patikimumo padidėjimas		5.3.		N

				≥57		Energetika		Energijos sąnaudų sumažėjimas dėl energijos šaltinio pakeitimo		5.3.		N

				≥58		Energetika		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		5.3.		N

				≥59		Energetika		Metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		5.3.		N

				≥60		Energetika		Oro taršos padidėjimas		5.3.		Ž

				≥61		Energetika		Oro taršos sumažėjimas		5.3.		N

				≥62		Energetika		Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas		5.3.		N

				≥63		Energetika		Elektros energijos tiekimo sistemos patikimumo padidėjimas 		5.4.		N

				≥64		Energetika		Energijos sąnaudų sumažėjimas dėl energijos šaltinio pakeitimo		5.4.		N

				≥65		Energetika		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		5.4.		N

				≥66		Energetika		Metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		5.4.		N

				≥67		Energetika		Oro taršos padidėjimas		5.4.		Ž

				≥68		Energetika		Oro taršos sumažėjimas		5.4.		N

				≥69		Energetika		Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas		5.4.		N

				≥70		Energetika		Pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas		5.5.		N

				≥71		Energetika		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		5.5.		N

				≥72		Energetika		Metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		5.5.		N

				≥73		Energetika		Oro taršos padidėjimas		5.5.		Ž

				≥74		Energetika		Oro taršos sumažėjimas		5.5.		N

				≥75		Informacinė visuomenės plėtra		Laiko ir piniginių sąnaudų sutaupymai		6.1.		N

				≥76		Informacinė visuomenės plėtra		Galimybė pasiekti elektroninį turinį vietoje fizinės kelionės į vietą		6.2.		N

				≥77		Informacinė visuomenės plėtra		Geresnis informacinės sistemos veikimas		6.3.		N

				≥78		Informacinė visuomenės plėtra		Geresnis informacinės sistemos veikimas		6.4.		N

				≥79		Informacinė visuomenės plėtra		Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį		6.5.		N

				≥80		Aplinkos apsauga		Padidėjęs geriamo vandens tiekimo paslaugos prieinamumas		7.1.		N

				≥81		Aplinkos apsauga		Padidėjęs nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas		7.1.		N

		Transportas		4.2. Triukšmo taršos sąnaudos (geležinkelio transportas; ≥51 dB(A); viso diapazono reikšmes žr. prie įverčio)		Aplinkos apsauga		Sąnaudų ekonomija dėl pagerintos lietaus nuotekų infrastruktūros		7.1.		N

				≥52		Aplinkos apsauga		Vizualinės taršos, triukšmo, dulkių, kvapų sumažėjimas		7.2.		N

				≥53		Aplinkos apsauga		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		7.2.		N

				≥54		Aplinkos apsauga		Metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		7.2.		N

				≥55		Aplinkos apsauga		Paviršinių vandens telkinių kokybės pagerėjimas		7.3.		N

				≥56		Aplinkos apsauga		Teritorijos rekreacinės vertės padidėjimas 		7.3.		N

				≥57		Urbanistinė plėtra		Vietovės patrauklumo namų ūkiams ir verslui padidėjimas		8.1.		N

				≥58		Urbanistinė plėtra		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		8.1.		N

				≥59		Urbanistinė plėtra		Transporto keliamos oro taršos padidėjimas		8.1.		Ž

				≥60		Urbanistinė plėtra		Transporto keliamos oro taršos sumažėjimas		8.1.		N

				≥61		Urbanistinė plėtra		Pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas		8.2.		N

				≥62		Urbanistinė plėtra		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		8.2.		N

				≥63		Urbanistinė plėtra		Metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		8.2.		N

				≥64		Urbanistinė plėtra		Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo 		8.2.		N

				≥65		Krašto apsauga		Statistinio gyvenimo vertė 		9.1.		N

				≥66		Krašto apsauga		Gyvenimo metų vertė		9.1.		N

				≥67		Krašto apsauga		Oro taršos sumažėjimas		9.1.		N

				≥68		Krašto apsauga		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		9.1.		N

				≥69		Teisingumas / teisėtvarka		Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas		10.1.		N

				≥70		Teisingumas / teisėtvarka		Turtui padarytos žalos sumažėjimas		10.1.		N

				≥71		Teisingumas / teisėtvarka		Neigiamo emocinio poveikio sumažėjimas		10.1.		N

				≥72		Teisingumas / teisėtvarka		Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas		10.1.		N

				≥73		Teisingumas / teisėtvarka		Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas		10.2.		N

				≥74		Teisingumas / teisėtvarka		Turtui padarytos žalos sumažėjimas		10.2.		N

				≥75		Teisingumas / teisėtvarka		Neigiamo emocinio poveikio sumažėjimas		10.2.		N

				≥76		Teisingumas / teisėtvarka		Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas		10.2.		N

				≥77		Teisingumas / teisėtvarka		Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas		10.3.		N

				≥78		Teisingumas / teisėtvarka		Turtui padarytos žalos sumažėjimas		10.3.		N

				≥79		Teisingumas / teisėtvarka		Neigiamo emocinio poveikio sumažėjimas		10.3.		N

				≥80		Teisingumas / teisėtvarka		Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas		10.3.		N

				≥81		Teisingumas / teisėtvarka		Laiko sutaupymai		10.3.		N

		Transportas		4.3. Triukšmo taršos sąnaudos (oro transportas; ≥51 dB(A); viso diapazono reikšmes žr. prie įverčio)		Teisingumas / teisėtvarka		Laiko sutaupymai		10.4.		N

				≥52		Teisingumas / teisėtvarka		Laiko sutaupymai		10.5.		N

				≥53		Teisingumas / teisėtvarka		Piniginių sąnaudų sutaupymai 		10.5.		N

				≥54		Teisingumas / teisėtvarka		Geresnis informacinės sistemos veikimas		10.6.		N

				≥55		Visuomenės apsauga		Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas		11.1.		N

				≥56		Visuomenės apsauga		Turtui padarytos žalos sumažėjimas		11.1.		N

				≥57		Visuomenės apsauga		Pagerintas saugumas ir gyvenimo kokybė		11.1.		N

				≥58		Visuomenės apsauga		Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas		11.1.		N

				≥59		Visuomenės apsauga		Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas		11.2.		N

				≥60		Visuomenės apsauga		Turtui padarytos žalos sumažėjimas		11.2.		N

				≥61		Visuomenės apsauga		Pagerintas saugumas ir gyvenimo kokybė		11.2.		N

				≥62		Visuomenės apsauga		Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas		11.2.		N

				≥63		Visuomenės apsauga		Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas		11.3.		N

				≥64		Visuomenės apsauga		Turtui padarytos žalos sumažėjimas		11.3.		N

				≥65		Visuomenės apsauga		Pagerintas saugumas ir gyvenimo kokybė		11.3.		N

				≥66		Visuomenės apsauga		Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas		11.3.		N

				≥67		Visuomenės apsauga		Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas		11.4.		N

				≥68		Visuomenės apsauga		Turtui padarytos žalos sumažėjimas		11.4.		N

				≥69		Visuomenės apsauga		Pagerintas saugumas ir gyvenimo kokybė		11.4.		N

				≥70		Visuomenės apsauga		Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas		11.4.		N

				≥71		Turizmas		Vietinio vienadienio lankytojo vidutinės vienos kelionės išlaidos		12.1.		N

				≥72		Turizmas		Vietinio turisto vidutinės dienos išlaidos		12.1.		N

				≥73		Turizmas		Iš užsienio atvykusio vienadienio lankytojo vidutinės vienos kelionės išlaidos		12.1.		N

				≥74		Turizmas		Iš užsienio atvykusio turisto vidutinės dienos išlaidos		12.1.		N

				≥75		Turizmas		Vietinio vienadienio lankytojo vidutinės vienos kelionės išlaidos		12.2.		N

				≥76		Turizmas		Vietinio turisto vidutinės dienos išlaidos		12.2.		N

				≥77		Turizmas		Iš užsienio atvykusio vienadienio lankytojo vidutinės vienos kelionės išlaidos		12.2.		N

				≥78		Turizmas		Iš užsienio atvykusio turisto vidutinės dienos išlaidos		12.2.		N

				≥79		Viešoji infrastruktūra verslui		Vieno darbuotojo sukuriama pridėtinė vertė		13.1.		N

				≥80		Viešoji infrastruktūra verslui		Vieno darbuotojo sukuriamos pridėtinės vertės prieaugis		13.1.		N

				≥81		Viešoji infrastruktūra verslui		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos padidėjimas		13.1.		Ž

		Transportas		5.1. Oro taršos sumažėjimas / padidėjimas (NOX)		Viešoji infrastruktūra verslui		Laiko nuostoliai dėl padidėjusių transporto spūsčių		13.1.		Ž

		Transportas		5.2. Oro taršos sumažėjimas / padidėjimas (NMLOJ)		Viešoji infrastruktūra verslui		Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių		13.1.		Ž

		Transportas		5.3. Oro taršos sumažėjimas / padidėjimas (SO2)		Viešoji infrastruktūra verslui		Vieno darbuotojo sukuriama pridėtinė vertė		13.2.		N

		Transportas		5.4. Oro taršos sumažėjimas / padidėjimas (KD2,5; didmiestis)		Viešoji infrastruktūra verslui		Vieno darbuotojo sukuriamos pridėtinės vertės prieaugis		13.2.		N

		Transportas		5.5. Oro taršos sumažėjimas / padidėjimas (KD2,5; miestas)		Viešoji infrastruktūra verslui		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos padidėjimas		13.2.		Ž

		Transportas		5.6. Oro taršos sumažėjimas / padidėjimas (KD2,5; kaimas)		Viešoji infrastruktūra verslui		Laiko nuostoliai dėl padidėjusių transporto spūsčių		13.2.		Ž

		Transportas		5.7. Oro taršos sumažėjimas / padidėjimas (KD10; didmiestis)		Viešoji infrastruktūra verslui		Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių		13.2.		Ž

		Transportas		5.8. Oro taršos sumažėjimas / padidėjimas (KD10; miestas)		Kultūra		Pasiryžimas sumokėti už lankymąsi kultūros objekte		14.1.		N

		Transportas		5.9. Oro taršos sumažėjimas / padidėjimas (KD10; kaimas)		Kultūra		Pasiryžimas sumokėti už lankymąsi kultūros objekte		14.2.		N

		Transportas		6. Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas (centrinė vertė)		Energetika		Šilumos energijos prieinamumo padidėjimas		5.2.		N

		Energetika		1.1. Elektros energijos tiekimo sistemos patikimumo padidėjimas (sektorius: Pramonės, įskaitant statybą)		Aplinkos apsauga		Laiko sutaupymai		7.2.		N

		Energetika		1.2. Elektros energijos tiekimo sistemos patikimumo padidėjimas (sektorius: Komercinis, transporto ir viešųjų paslaugų)		Socialinė apsauga		Išvengtos būsto nuomos sąnaudos		2.2.		N

		Energetika		1.3. Elektros energijos tiekimo sistemos patikimumo padidėjimas (sektorius: Žemės ūkio, miškininkystės ir žvejybos)		Socialinė apsauga		Išvengtos būsto nuomos sąnaudos		2.3.		N

		Energetika		1.4. Elektros energijos tiekimo sistemos patikimumo padidėjimas (sektorius: Gyvenamasis)

		Energetika		1.5. Elektros energijos tiekimo sistemos patikimumo padidėjimas (Visa šalis)

		Energetika		2.1. Dujų tiekimo patikimumo padidėjimas (sektorius: Pramonės, įskaitant statybą)

		Energetika		2.2. Dujų tiekimo patikimumo padidėjimas (sektorius: Komercinis, transporto ir viešųjų paslaugų)

		Energetika		2.3. Dujų tiekimo patikimumo padidėjimas (sektorius: Žemės ūkio, miškininkystės ir žvejybos)

		Energetika		2.4. Dujų tiekimo patikimumo padidėjimas (sektorius: Gyvenamasis)

		Energetika		2.5. Dujų tiekimo patikimumo padidėjimas (Visa šalis)

		Energetika		3. Energijos sąnaudų sumažėjimas dėl energijos šaltinio pakeitimo

		Energetika		4. Pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas

		Energetika		5. Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas (centrinė vertė)

		Energetika		6. Metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas

		Energetika		7.1.1. Oro taršos pokyčiai (Nox; Žemai išskiriama emisija)

		Energetika		7.1.2. Oro taršos pokyčiai (Nox; Aukštai išskiriama emisija)

		Energetika		7.2.1. Oro taršos pokyčiai (SO2; Žemai išskiriama emisija)

		Energetika		7.2.2. Oro taršos pokyčiai (SO2; Aukštai išskiriama emisija)

		Energetika		7.3.1. Oro taršos pokyčiai (KD10; Žemai išskiriama emisija)

		Energetika		7.3.2. Oro taršos pokyčiai (KD10; Aukštai išskiriama emisija)

		Energetika		7.4.1. Oro taršos pokyčiai (KD2,5; Žemai išskiriama emisija)

		Energetika		7.4.2. Oro taršos pokyčiai (KD2,5; Aukštai išskiriama emisija)

		Energetika		7.5.1. Oro taršos pokyčiai (NMLOJ; Žemai išskiriama emisija)

		Energetika		7.5.2. Oro taršos pokyčiai (NMLOJ; Aukštai išskiriama emisija)

		Energetika		7.6.1. Oro taršos pokyčiai (NH3; Žemai išskiriama emisija)

		Energetika		7.6.2. Oro taršos pokyčiai (NH3; Aukštai išskiriama emisija)

		Energetika		8.1. Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas (žūtis)

		Energetika		8.2. Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas (sunkus sužalojimas)

		Informacinė visuomenės plėtra		1.1.1. Laiko ir piniginių sąnaudų sutaupymai (darbo laiko vertė)

		Informacinė visuomenės plėtra		1.1.2. Laiko ir piniginių sąnaudų sutaupymai (ne darbo laiko vertė)

		Informacinė visuomenės plėtra		1.2.1. Laiko ir piniginių sąnaudų sutaupymai (TPES)

		Informacinė visuomenės plėtra		1.2.2. Laiko ir piniginių sąnaudų sutaupymai (viešojo transporto paslaugų naudotojų mokama bilieto kaina)

		Informacinė visuomenės plėtra		2.1. Galimybė pasiekti elektroninį turinį vietoje fizinės kelionės į vietą (darbo laiko vertė)

		Informacinė visuomenės plėtra		2.2. Galimybė pasiekti elektroninį turinį vietoje fizinės kelionės į vietą (ne darbo laiko vertė)

		Informacinė visuomenės plėtra		2.3. Galimybė pasiekti elektroninį turinį vietoje fizinės kelionės į vietą (TPES)

		Informacinė visuomenės plėtra		2.4. Galimybė pasiekti elektroninį turinį vietoje fizinės kelionės į vietą (viešojo transporto paslaugų naudotojų mokama bilieto kaina)

		Informacinė visuomenės plėtra		2.5. Galimybė pasiekti elektroninį turinį vietoje fizinės kelionės į vietą (bilieto kaina, mokama už fizinę prieigą )

		Informacinė visuomenės plėtra		2.6. Galimybė pasiekti elektroninį turinį vietoje fizinės kelionės į vietą (pasiryžimas sumokėti už elektroninį turinį)

		Informacinė visuomenės plėtra		3.1.1. Geresnis informacinės sistemos veikimas (paslaugų naudotojo vienai operacijai atlikti vidutiniškai sugaištamo laiko sumažėjimas: darbo laiko vertė)

		Informacinė visuomenės plėtra		3.1.2. Geresnis informacinės sistemos veikimas (paslaugų naudotojo vienai operacijai atlikti vidutiniškai sugaištamo laiko sumažėjimas: ne darbo laiko vertė)

		Informacinė visuomenės plėtra		3.2. Geresnis informacinės sistemos veikimas (IS neveikimo dėl sutrikimų ir priežiūros darbų trukmės sumažėjimas: naudotojo pasiryžimas sumokėti už vieną operaciją)

		Informacinė visuomenės plėtra		3.3. Geresnis informacinės sistemos veikimas (padidėjęs duomenų saugumas)

		Informacinė visuomenės plėtra		4. Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį

		Aplinkos apsauga		1.1. Padidėjęs geriamo vandens tiekimo paslaugos prieinamumas (išvengtos asmeninio šulinio priežiūros sąnaudos)

		Aplinkos apsauga		1.2. Padidėjęs geriamo vandens tiekimo paslaugos prieinamumas (išvengtos asmeninio gręžinio eksploatacijos ir priežiūros sąnaudos)

		Aplinkos apsauga		1.3. Padidėjęs geriamo vandens tiekimo paslaugos prieinamumas (išvengtos asmeninio šulinio įrengimo ir priežiūros sąnaudos)

		Aplinkos apsauga		1.4. Padidėjęs geriamo vandens tiekimo paslaugos prieinamumas (išvengtos asmeninio gręžinio įrengimo ir eksploatacijos bei priežiūros sąnaudos)

		Aplinkos apsauga		2.1.  Padidėjęs nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas (išvengtos vietinės kanalizacijos su valymo įrenginiais priežiūros sąnaudos)

		Aplinkos apsauga		2.2.  Padidėjęs nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas (išvengtos nuotekų kaupimo rezervuaro priežiūros sąnaudos)

		Aplinkos apsauga		2.3.  Padidėjęs nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas (išvengtos vietinės kanalizacijos su valymo įrenginiais įrengimo ir priežiūros sąnaudos)

		Aplinkos apsauga		2.4.  Padidėjęs nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas (išvengtos nuotekų kaupimo rezervuaro įrengimo ir priežiūros sąnaudos)

		Aplinkos apsauga		3.1. Sąnaudų ekonomija dėl pagerintos lietaus nuotekų infrastruktūros (darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė)

		Aplinkos apsauga		3.2. Sąnaudų ekonomija dėl pagerintos lietaus nuotekų infrastruktūros (ne darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė)

		Aplinkos apsauga		3.3. Sąnaudų ekonomija dėl pagerintos lietaus nuotekų infrastruktūros (krovininio transporto laiko vertė )

		Aplinkos apsauga		4. Vizualinės taršos, triukšmo, dulkių, kvapų sumažėjimas (išreiškiamas per nekilnojamojo turto vertės padidėjimą)

		Aplinkos apsauga		5. Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas (centrinė vertė)

		Aplinkos apsauga		6. Metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas

		Aplinkos apsauga		7.1. Paviršinių vandens telkinių kokybės pagerėjimas (maudymuisi skirti vandens telkiniai)

		Aplinkos apsauga		7.2.1. Paviršinių vandens telkinių kokybės pagerėjimas (nuo „blogos“ iki „neblogos“; egzistencinė vertė)

		Aplinkos apsauga		7.2.2. Paviršinių vandens telkinių kokybės pagerėjimas (nuo „neblogos“ iki „geros“; egzistencinė vertė)

		Aplinkos apsauga		8.1. Teritorijos rekreacinės vertės padidėjimas (atspindimas kelionės sąnaudomis: darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė)

		Aplinkos apsauga		8.2. Teritorijos rekreacinės vertės padidėjimas (atspindimas kelionės sąnaudomis: lengviesiems automobiliams taikytina TPES vertė)

		Urbanistinė plėtra		1.1. Vietovės patrauklumo namų ūkiams ir verslui padidėjimas (NT kainos padidėjimas labiausiai paveiktoje teritorijoje; Turinčios didelį poveikį intervencijos)

		Urbanistinė plėtra		1.2. Vietovės patrauklumo namų ūkiams ir verslui padidėjimas (NT kainos padidėjimas labiausiai paveiktoje teritorijoje; Turinčios vidutinį poveikį intervencijos)

		Urbanistinė plėtra		1.3. Vietovės patrauklumo namų ūkiams ir verslui padidėjimas (NT kainos padidėjimas labiausiai paveiktoje teritorijoje; Turinčios mažą poveikį intervencijos)

		Urbanistinė plėtra		2.1. Vietovės patrauklumo namų ūkiams ir verslui padidėjimas (NT kainos padidėjimas vidutiniškai paveiktoje teritorijoje; Turinčios didelį poveikį intervencijos)

		Urbanistinė plėtra		2.2. Vietovės patrauklumo namų ūkiams ir verslui padidėjimas (NT kainos padidėjimas vidutiniškai paveiktoje teritorijoje;  Turinčios vidutinį poveikį intervencijos)

		Urbanistinė plėtra		2.3. Vietovės patrauklumo namų ūkiams ir verslui padidėjimas (NT kainos padidėjimas vidutiniškai paveiktoje teritorijoje; Turinčios mažą poveikį intervencijos)

		Urbanistinė plėtra		3.1. Vietovės patrauklumo namų ūkiams ir verslui padidėjimas (NT kainos padidėjimas mažiausiai paveiktoje teritorijoje; Turinčios didelį poveikį intervencijos)

		Urbanistinė plėtra		3.2. Vietovės patrauklumo namų ūkiams ir verslui padidėjimas (NT kainos padidėjimas mažiausiai paveiktoje teritorijoje;  Turinčios vidutinį poveikį intervencijos)

		Urbanistinė plėtra		3.3. Vietovės patrauklumo namų ūkiams ir verslui padidėjimas (NT kainos padidėjimas mažiausiai paveiktoje teritorijoje; Turinčios mažą poveikį intervencijos)

		Urbanistinė plėtra		2. Pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas

		Urbanistinė plėtra		3. Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas (centrinė vertė)

		Urbanistinė plėtra		4. Metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas

		Urbanistinė plėtra		5.1.1. Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo (Nox; Žemai išskiriama emisija)

		Urbanistinė plėtra		5.1.2. Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo (Nox; Aukštai išskiriama emisija)

		Urbanistinė plėtra		5.2.1. Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo (SO2; Žemai išskiriama emisija)

		Urbanistinė plėtra		5.2.2. Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo (SO2; Aukštai išskiriama emisija)

		Urbanistinė plėtra		5.3.1. Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo (KD10; Žemai išskiriama emisija)

		Urbanistinė plėtra		5.3.2. Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo (KD10; Aukštai išskiriama emisija)

		Urbanistinė plėtra		5.4.1. Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo (KD2,5; Žemai išskiriama emisija)

		Urbanistinė plėtra		5.4.2. Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo (KD2,5; Aukštai išskiriama emisija)

		Urbanistinė plėtra		5.5.1. Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo (NMLOJ; Žemai išskiriama emisija)

		Urbanistinė plėtra		5.5.2. Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo (NMLOJ; Aukštai išskiriama emisija)

		Urbanistinė plėtra		5.6.1. Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo (NH3; Žemai išskiriama emisija)

		Urbanistinė plėtra		5.6.2. Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo (NH3; Aukštai išskiriama emisija)

		Urbanistinė plėtra		6.1. Transporto keliamos oro taršos pokyčiai (NOX)

		Urbanistinė plėtra		6.2. Transporto keliamos oro taršos pokyčiai (NMLOJ)

		Urbanistinė plėtra		6.3. Transporto keliamos oro taršos pokyčiai (SO2)

		Urbanistinė plėtra		6.4. Transporto keliamos oro taršos pokyčiai (KD2,5; didmiestis)

		Urbanistinė plėtra		6.5. Transporto keliamos oro taršos pokyčiai (KD2,5; miestas)

		Urbanistinė plėtra		6.6. Transporto keliamos oro taršos pokyčiai (KD2,5; kaimas)

		Urbanistinė plėtra		6.7. Transporto keliamos oro taršos pokyčiai (KD10; didmiestis)

		Urbanistinė plėtra		6.8. Transporto keliamos oro taršos pokyčiai (KD10; miestas)

		Urbanistinė plėtra		6.9. Transporto keliamos oro taršos pokyčiai (KD10; kaimas)

		Krašto apsauga		1. Statistinio gyvenimo vertė 

		Krašto apsauga		2. Gyvenimo metų vertė

		Krašto apsauga		3.1. Oro taršos sumažėjimas (NOx)

		Krašto apsauga		3.2. Oro taršos sumažėjimas (SO2)

		Krašto apsauga		3.3. Oro taršos sumažėjimas (NMLOJ)

		Krašto apsauga		3.4. Oro taršos sumažėjimas (NH3)

		Krašto apsauga		4. Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas (centrinė vertė)

		Teisingumas / teisėtvarka		1.1. Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas (mirtis)

		Teisingumas / teisėtvarka		1.2. Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas (sunkus sveikatos sutrikdymas)

		Teisingumas / teisėtvarka		1.3. Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas (nesunkus / nežymus sveikatos sutrikdymas)

		Teisingumas / teisėtvarka		2.1. Turtui padarytos žalos sumažėjimas (Privatus būstas: vagystė / vandalizmas)

		Teisingumas / teisėtvarka		2.2. Turtui padarytos žalos sumažėjimas (Privatus būstas: padegimas)

		Teisingumas / teisėtvarka		2.3. Turtui padarytos žalos sumažėjimas (Komercinis turtas: vagystė / vandalizmas)

		Teisingumas / teisėtvarka		2.4. Turtui padarytos žalos sumažėjimas (Komercinis turtas: padegimas)

		Teisingumas / teisėtvarka		2.5. Turtui padarytos žalos sumažėjimas (Privačios / komercinės lengvosios transporto priemonės vagystė)

		Teisingumas / teisėtvarka		2.6. Turtui padarytos žalos sumažėjimas (Privati / komercinė lengvoji transporto priemonė: vandalizmas)

		Teisingumas / teisėtvarka		3. Neigiamo emocinio poveikio sumažėjimas

		Teisingumas / teisėtvarka		4.1.1. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Žmogžudystė)

		Teisingumas / teisėtvarka		4.1.2. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Sunkus sveikatos sutrikdymas)

		Teisingumas / teisėtvarka		4.1.3. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Nesunkus / nežymus sveikatos sutrikdymas)

		Teisingumas / teisėtvarka		4.1.4. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Apiplėšimas)

		Teisingumas / teisėtvarka		4.1.5. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Vagystė įsilaužus į būstą)

		Teisingumas / teisėtvarka		4.1.6. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Vagystė (ne transporto priemonės))

		Teisingumas / teisėtvarka		4.1.7. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Transporto priemonės vagystė)

		Teisingumas / teisėtvarka		4.1.8. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Nusikaltimu padaryta žala (pvz., padegimas ar vandalizmas))

		Teisingumas / teisėtvarka		4.2.1. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Į verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą nukreipti nusikaltimai: Vagystė įsilaužus ne į būstą)

		Teisingumas / teisėtvarka		4.2.2. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Į verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą nukreipti nusikaltimai: Komercinės transporto priemonės vagystė)

		Teisingumas / teisėtvarka		4.2.3. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Į verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą nukreipti nusikaltimai: Apiplėšimas)

		Teisingumas / teisėtvarka		4.2.4. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Į verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą nukreipti nusikaltimai: Nusikaltimu padaryta žala (pvz., padegimas ar vandalizmas))

		Teisingumas / teisėtvarka		5.1. Laiko sutaupymai

		Teisingumas / teisėtvarka		5.2. Laiko sutaupymai

		Teisingumas / teisėtvarka		6.1. Piniginių sąnaudų sutaupymai (Lengviesiems automobiliams taikytina TPES vertė)

		Teisingumas / teisėtvarka		6.2. Piniginių sąnaudų sutaupymai (Viešojo transporto paslaugų naudotojų mokama bilieto kaina)

		Teisingumas / teisėtvarka		7.1.1. Geresnis informacinės sistemos veikimas (paslaugų naudotojo vienai operacijai atlikti vidutiniškai sugaištamo laiko sumažėjimas: darbo laiko vertė)

		Teisingumas / teisėtvarka		7.1.2. Geresnis informacinės sistemos veikimas (paslaugų naudotojo vienai operacijai atlikti vidutiniškai sugaištamo laiko sumažėjimas: ne darbo laiko vertė)

		Teisingumas / teisėtvarka		7.2. Geresnis informacinės sistemos veikimas (IS neveikimo dėl sutrikimų ir priežiūros darbų trukmės sumažėjimas: naudotojo pasiryžimas sumokėti už vieną operaciją)

		Teisingumas / teisėtvarka		7.3. Geresnis informacinės sistemos veikimas (padidėjęs duomenų saugumas)

		Visuomenės apsauga		1.1. Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas (mirtis)

		Visuomenės apsauga		1.2. Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas (sunkus sveikatos sutrikdymas)

		Visuomenės apsauga		1.3. Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas (nesunkus / nežymus sveikatos sutrikdymas)

		Visuomenės apsauga		2.1. Turtui padarytos žalos sumažėjimas (Privatus būstas: vagystė / vandalizmas)

		Visuomenės apsauga		2.2. Turtui padarytos žalos sumažėjimas (Privatus būstas: padegimas)

		Visuomenės apsauga		2.3. Turtui padarytos žalos sumažėjimas (Komercinis turtas: vagystė / vandalizmas)

		Visuomenės apsauga		2.4. Turtui padarytos žalos sumažėjimas (Komercinis turtas: padegimas)

		Visuomenės apsauga		2.5. Turtui padarytos žalos sumažėjimas (Privačios / komercinės lengvosios transporto priemonės vagystė)

		Visuomenės apsauga		2.6. Turtui padarytos žalos sumažėjimas (Privati / komercinė lengvoji transporto priemonė: vandalizmas)

		Visuomenės apsauga		3. Pagerintas saugumas ir gyvenimo kokybė

		Visuomenės apsauga		4.1.1. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Žmogžudystė)

		Visuomenės apsauga		4.1.2. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Sunkus sveikatos sutrikdymas)

		Visuomenės apsauga		4.1.4. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Nesunkus / nežymus sveikatos sutrikdymas)

		Visuomenės apsauga		4.1.4. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Apiplėšimas)

		Visuomenės apsauga		4.1.5. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Vagystė įsilaužus į būstą)

		Visuomenės apsauga		4.1.6. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Vagystė (ne transporto priemonės))

		Visuomenės apsauga		4.1.7. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Transporto priemonės vagystė)

		Visuomenės apsauga		4.1.8. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Nusikaltimu padaryta žala (pvz., padegimas ar vandalizmas))

		Visuomenės apsauga		4.2.1. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Į verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą nukreipti nusikaltimai: Vagystė įsilaužus ne į būstą)

		Visuomenės apsauga		4.2.2. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Į verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą nukreipti nusikaltimai: Komercinės transporto priemonės vagystė)

		Visuomenės apsauga		4.2.4. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Į verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą nukreipti nusikaltimai: Apiplėšimas)

		Visuomenės apsauga		4.2.4. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Į verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą nukreipti nusikaltimai: Nusikaltimu padaryta žala (pvz., padegimas ar vandalizmas))

		Turizmas		1. Vietinio vienadienio lankytojo vidutinės vienos kelionės išlaidos

		Turizmas		2. Vietinio turisto vidutinės dienos išlaidos

		Turizmas		3. Iš užsienio atvykusio vienadienio lankytojo vidutinės vienos kelionės išlaidos

		Turizmas		4. Iš užsienio atvykusio turisto vidutinės dienos išlaidos

		Viešoji infrastruktūra verslui		1. Vieno darbuotojo sukuriama pridėtinė vertė

		Viešoji infrastruktūra verslui		2. Vieno darbuotojo sukuriamos pridėtinės vertės prieaugis

		Viešoji infrastruktūra verslui		3. Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos padidėjimas (centrinė vertė)

		Viešoji infrastruktūra verslui		4.1. Laiko nuostoliai dėl padidėjusių transporto spūsčių (darbo reikalais vykstančio keleivio vertė)

		Viešoji infrastruktūra verslui		4.2. Laiko nuostoliai dėl padidėjusių transporto spūsčių (ne darbo reikalais vykstančio keleivio vertė)

		Viešoji infrastruktūra verslui		4.3. Laiko nuostoliai dėl padidėjusių transporto spūsčių (pervežamo krovinio laiko vertė)

		Viešoji infrastruktūra verslui		5.1. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (NOX)

		Viešoji infrastruktūra verslui		5.2. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (NMLOJ)

		Viešoji infrastruktūra verslui		5.3. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (SO2)

		Viešoji infrastruktūra verslui		5.4. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (KD2,5; didmiestis)

		Viešoji infrastruktūra verslui		5.5. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (KD2,5; miestas)

		Viešoji infrastruktūra verslui		5.6. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (KD2,5; kaimas)

		Viešoji infrastruktūra verslui		5.7. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (KD10; didmiestis)

		Viešoji infrastruktūra verslui		5.8. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (KD10; miestas)

		Viešoji infrastruktūra verslui		5.9. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (KD10; kaimas)

		Kultūra		Laiko vertė

		Kultūra		Kelių transporto priemonių eksplotacinės sąnaudos
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		D.4		H.1.4.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.4		H.1.5.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.4		H.1.6.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.4		H.1.7.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.4		H.2.

		D.4		H.2.1.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.4		H.2.2.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.4		H.2.3.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.5		H.1.

		D.5		H.1.1.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.5		H.1.2.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.5		H.1.3.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.5		H.1.4.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.5		H.1.5.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.5		H.1.6.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.5		H.1.7.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.5		H.2.

		D.5		H.2.1.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.5		H.2.2.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.5		H.2.3.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.6		H.1.

		D.6		H.1.1.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.6		H.1.2.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.6		H.1.3.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.6		H.1.4.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.6		H.1.5.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.6		H.1.6.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.6		H.1.7.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.6		H.2.

		D.6		H.2.1.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.6		H.2.2.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.6		H.2.3.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A







Data5

		Monte Carlo simuliacijų duomenys												Rodiklių priimtinumo skaičiavimas								FGDV(I)												FVGN(I)												EGDV												EVGN

		Nr.		Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Simuliacijų skaičius		Rodiklis		Pageidaujama (minimali priimtina) rodiklio reikšmė		Tikimybė, kad Jūsų nurodyta reikšmė bus pasiekta		Labiausiai tikėtina rodiklio reikšmė		Labiausiai tikėtinos reikšmės skaičiavimas												Labiausiai tikėtinos reikšmės skaičiavimas												Labiausiai tikėtinos reikšmės skaičiavimas												Labiausiai tikėtinos reikšmės skaičiavimas

		1		-47,265,004		-8.1%		120,685,695		19.6%		5000		FGDV(I)		-44,090,826		13%		-49,322,368		Nr.		Dažnis		Eil. Nr.		Min		Max		Vidurkis		Nr.		Dažnis		Eil. Nr.		Min		Max		Vidurkis		Nr.		Dažnis		Eil. Nr.		Min		Max		Vidurkis		Nr.		Dažnis		Eil. Nr.		Min		Max		Vidurkis

		2		-62,182,780		-14.7%		115,850,986		18.2%				FVGN(I)		0.0%		0%		-11.0%		-		1064		46		-51,877,273		-46,767,463		-49,322,368		-		244		26		-0		-0		-0		-		287		31		55,050,160		64,613,896		59,832,028		-		256		25		0		0		0

		3		-66,181,546		-14.3%		-21,072,730		1.1%				EGDV		0		87%		59,832,028		1		-281,818,732

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti vertinamų reikšmių diapazonus
		2

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti kiekvienam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičių		2

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti simuliacijų skaičių, kuris tenka šiam ir visiems prieš jų buvusiems diapazonams (kaupiamasis skaičius)
		0.0%

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi		0.0%

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui ir visiems prieš tai buvusiems diapazonams tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi (kaupiamasis procentas)
		1		-17.97%

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti vertinamų reikšmių diapazonus
		2

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti kiekvienam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičių		2

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti simuliacijų skaičių, kuris tenka šiam ir visiems prieš jų buvusiems diapazonams (kaupiamasis skaičius)
		0.0%

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi		0.0%

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui ir visiems prieš tai buvusiems diapazonams tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi (kaupiamasis procentas)
		1		-231,861,895

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti vertinamų reikšmių diapazonus
		1

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti kiekvienam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičių		1

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti simuliacijų skaičių, kuris tenka šiam ir visiems prieš jų buvusiems diapazonams (kaupiamasis skaičius)
		0.0%

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi		0.0%

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui ir visiems prieš tai buvusiems diapazonams tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi (kaupiamasis procentas)
		1		-9.40%

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti vertinamų reikšmių diapazonus
		1

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti kiekvienam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičių		1

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti simuliacijų skaičių, kuris tenka šiam ir visiems prieš jų buvusiems diapazonams (kaupiamasis skaičius)
		0.0%

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi		0.0%

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui ir visiems prieš tai buvusiems diapazonams tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi (kaupiamasis procentas)


																								

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti vertinamų reikšmių diapazonus
		

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti kiekvienam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičių		

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti simuliacijų skaičių, kuris tenka šiam ir visiems prieš jų buvusiems diapazonams (kaupiamasis skaičius)
		

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi		

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui ir visiems prieš tai buvusiems diapazonams tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi (kaupiamasis procentas)
				

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti vertinamų reikšmių diapazonus
		

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti kiekvienam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičių		

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti simuliacijų skaičių, kuris tenka šiam ir visiems prieš jų buvusiems diapazonams (kaupiamasis skaičius)
		

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi		

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui ir visiems prieš tai buvusiems diapazonams tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi (kaupiamasis procentas)
				

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti vertinamų reikšmių diapazonus
		

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti kiekvienam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičių		

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti simuliacijų skaičių, kuris tenka šiam ir visiems prieš jų buvusiems diapazonams (kaupiamasis skaičius)
		

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi		

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui ir visiems prieš tai buvusiems diapazonams tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi (kaupiamasis procentas)
		4		-208,281,676		-17.7%		-102,053,655		-1.4%				EVGN		5.0%		87%		12.8%		2		-276,708,922		0		2		0.0%		0.0%		2		-17.70%		0		2		0.0%		0.0%		2		-222,298,160		0		1		0.0%		0.0%		2		-8.49%		0		1		0.0%		0.0%

		5		-55,997,106		-13.9%		3,973,290		5.7%								Nėra reikšmės				3		-271,599,111		0		2		0.0%		0.0%		3		-17.43%		2		4		0.0%		0.1%		3		-212,734,425		0		1		0.0%		0.0%		3		-7.59%		0		1		0.0%		0.0%

		6		-54,108,533		-12.9%		114,676,538		19.3%												4		-266,489,301		0		2		0.0%		0.0%		4		-17.16%		6		10		0.1%		0.2%		4		-203,170,690		0		1		0.0%		0.0%		4		-6.68%		2		3		0.0%		0.1%

		7		-53,239,302		-9.3%		50,966,530		11.7%												5		-261,379,491		1		3		0.0%		0.1%		5		-16.88%		4		14		0.1%		0.3%		5		-193,606,955		0		1		0.0%		0.0%		5		-5.77%		0		3		0.0%		0.1%

		8		-51,072,734		-9.3%		156,509,262		22.3%												6		-256,269,681		0		3		0.0%		0.1%		6		-16.61%		9		23		0.2%		0.5%		6		-184,043,219		0		1		0.0%		0.0%		6		-4.87%		1		4		0.0%		0.1%

		9		-48,507,918		-8.6%		53,742,049		12.6%												7		-251,159,871		1		4		0.0%		0.1%		7		-16.34%		11		34		0.2%		0.7%		7		-174,479,484		0		1		0.0%		0.0%		7		-3.96%		3		7		0.1%		0.1%

		10		-62,808,191		-13.7%		32,093,470		9.4%												8		-246,050,060		0		4		0.0%		0.1%		8		-16.06%		21		55		0.4%		1.1%		8		-164,915,749		0		1		0.0%		0.0%		8		-3.05%		18		25		0.4%		0.5%

		11		-62,316,285		-10.5%		26,330,011		8.4%												9		-240,940,250		1		5		0.0%		0.1%		9		-15.79%		26		81		0.5%		1.6%		9		-155,352,014		0		1		0.0%		0.0%		9		-2.14%		14		39		0.3%		0.8%

		12		-37,267,025		-7.1%		85,887,408		17.5%												10		-235,830,440		1		6		0.0%		0.1%		10		-15.52%		33		114		0.7%		2.3%		10		-145,788,279		0		1		0.0%		0.0%		10		-1.24%		32		71		0.6%		1.4%

		13		-48,261,875		-9.6%		69,616,060		14.4%												11		-230,720,630		0		6		0.0%		0.1%		11		-15.24%		37		151		0.7%		3.1%		11		-136,224,543		0		1		0.0%		0.0%		11		-0.33%		81		152		1.6%		3.0%

		14		-48,368,632		-11.8%		23,257,959		9.1%												12		-225,610,820		0		6		0.0%		0.1%		12		-14.97%		42		193		0.9%		3.9%		12		-126,660,808		0		1		0.0%		0.0%		12		0.58%		142		294		2.8%		5.9%

		15		-60,769,294		-10.2%		-3,048,909		4.5%												13		-220,501,009		0		6		0.0%		0.1%		13		-14.70%		66		259		1.3%		5.2%		13		-117,097,073		3		4		0.1%		0.1%		13		1.48%		124		418		2.5%		8.4%

		16		-63,712,676		-12.2%		74,047,609		13.7%												14		-215,391,199		1		7		0.0%		0.1%		14		-14.43%		84		343		1.7%		7.0%		14		-107,533,338		3		7		0.1%		0.1%		14		2.39%		70		488		1.4%		9.8%

		17		-54,751,343		-9.3%		8,992,031		6.3%												15		-210,281,389		1		8		0.0%		0.2%		15		-14.15%		90		433		1.8%		8.8%		15		-97,969,603		1		8		0.0%		0.2%		15		3.30%		71		559		1.4%		11.2%

		18		-53,214,456		-9.8%		104,161,746		17.3%												16		-205,171,579		0		8		0.0%		0.2%		16		-13.88%		114		547		2.3%		11.1%		16		-88,405,867		0		8		0.0%		0.2%		16		4.20%		83		642		1.7%		12.8%

		19		-48,197,703		-8.0%		74,014,148		14.7%												17		-200,061,769		0		8		0.0%		0.2%		17		-13.61%		110		657		2.2%		13.3%		17		-78,842,132		3		11		0.1%		0.2%		17		5.11%		83		725		1.7%		14.5%

		20		-60,636,209		-14.7%		19,199,558		8.0%												18		-194,951,958		2		10		0.0%		0.2%		18		-13.33%		110		767		2.2%		15.5%		18		-69,278,397		4		15		0.1%		0.3%		18		6.02%		98		823		2.0%		16.5%

		21		-52,150,682		-10.3%		164,496,545		24.0%												19		-189,842,148		0		10		0.0%		0.2%		19		-13.06%		135		902		2.7%		18.3%		19		-59,714,662		8		23		0.2%		0.5%		19		6.92%		112		935		2.2%		18.7%

		22		-50,864,606		-9.9%		-21,346,360		0.7%												20		-184,732,338		0		10		0.0%		0.2%		20		-12.79%		155		1057		3.1%		21.4%		20		-50,150,927		10		33		0.2%		0.7%		20		7.83%		145		1080		2.9%		21.6%

		23		-49,852,230		-8.5%		149,262,503		21.2%												21		-179,622,528		1		11		0.0%		0.2%		21		-12.51%		163		1220		3.3%		24.7%		21		-40,587,191		34		67		0.7%		1.3%		21		8.74%		142		1222		2.8%		24.4%

		24		-58,298,479		-12.8%		123,134,546		19.2%												22		-174,512,718		1		12		0.0%		0.2%		22		-12.24%		175		1395		3.5%		28.3%		22		-31,023,456		127		194		2.5%		3.9%		22		9.65%		148		1370		3.0%		27.4%

		25		-59,788,739		-13.9%		87,143,417		15.7%												23		-169,402,907		2		14		0.0%		0.3%		23		-11.97%		201		1596		4.1%		32.3%		23		-21,459,721		258		452		5.2%		9.0%		23		10.55%		183		1553		3.7%		31.1%

		26		-51,891,382		-10.7%		-17,191,451		1.5%												24		-164,293,097		0		14		0.0%		0.3%		24		-11.69%		180		1776		3.6%		36.0%		24		-11,895,986		142		594		2.8%		11.9%		24		11.46%		205		1758		4.1%		35.2%

		27		-42,635,437		-9.1%		87,121,619		17.3%												25		-159,183,287		0		14		0.0%		0.3%		25		-11.42%		187		1963		3.8%		39.8%		25		-2,332,251		143		737		2.9%		14.7%		25		12.37%		256		2014		5.1%		40.3%

		28		-138,423,286		-14.3%		84,458,151		10.1%												26		-154,073,477		2		16		0.0%		0.3%		26		-11.15%		244		2207		4.9%		44.7%		26		7,231,484		151		888		3.0%		17.8%		26		13.27%		242		2256		4.8%		45.1%

		29		-54,196,590		-11.6%		83,225,480		15.7%												27		-148,963,667		1		17		0.0%		0.3%		27		-10.88%		220		2427		4.5%		49.2%		27		16,795,220		187		1075		3.7%		21.5%		27		14.18%		225		2481		4.5%		49.6%

		30		-73,186,351		-14.2%		-37,596,673		-1.6%												28		-143,853,856		4		21		0.1%		0.4%		28		-10.60%		234		2661		4.7%		53.9%		28		26,358,955		198		1273		4.0%		25.5%		28		15.09%		252		2733		5.0%		54.7%

		31		-59,336,079		-12.5%		28,380,721		9.2%												29		-138,744,046		8		29		0.2%		0.6%		29		-10.33%		224		2885		4.5%		58.5%		29		35,922,690		204		1477		4.1%		29.5%		29		15.99%		252		2985		5.0%		59.7%

		32		-53,680,147		-10.8%		62,835,681		13.5%												30		-133,634,236		4		33		0.1%		0.7%		30		-10.06%		223		3108		4.5%		63.0%		30		45,486,425		246		1723		4.9%		34.5%		30		16.90%		225		3210		4.5%		64.2%

		33		-51,578,288		-9.6%		72,314,817		14.4%												31		-128,524,426		6		39		0.1%		0.8%		31		-9.78%		212		3320		4.3%		67.3%		31		55,050,160		287		2010		5.7%		40.2%		31		17.81%		249		3459		5.0%		69.2%

		34		-49,593,636		-10.9%		-16,589,621		1.5%												32		-123,414,616		7		46		0.1%		0.9%		32		-9.51%		208		3528		4.2%		71.5%		32		64,613,896		267		2277		5.3%		45.5%		32		18.72%		228		3687		4.6%		73.7%

		35		-40,809,310		-7.1%		78,047,165		15.7%												33		-118,304,805		8		54		0.2%		1.1%		33		-9.24%		188		3716		3.8%		75.3%		33		74,177,631		279		2556		5.6%		51.1%		33		19.62%		223		3910		4.5%		78.2%

		36		-62,546,601		-11.2%		62,120,885		12.5%												34		-113,194,995		13		67		0.3%		1.3%		34		-8.96%		178		3894		3.6%		78.9%		34		83,741,366		276		2832		5.5%		56.6%		34		20.53%		185		4095		3.7%		81.9%

		37		-54,165,556		-10.3%		60,941,146		13.1%												35		-108,085,185		13		80		0.3%		1.6%		35		-8.69%		174		4068		3.5%		82.4%		35		93,305,101		249		3081		5.0%		61.6%		35		21.44%		165		4260		3.3%		85.2%

		38		-58,558,897		-10.3%		98,349,317		16.2%												36		-102,975,375		23		103		0.5%		2.1%		36		-8.42%		151		4219		3.1%		85.5%		36		102,868,836		271		3352		5.4%		67.0%		36		22.34%		155		4415		3.1%		88.3%

		39		-60,322,895		-14.4%		121,735,584		19.4%												37		-97,865,565		25		128		0.5%		2.6%		37		-8.15%		142		4361		2.9%		88.4%		37		112,432,572		246		3598		4.9%		72.0%		37		23.25%		128		4543		2.6%		90.9%

		40		-70,457,403		Nėra reikšmės		21,681,863		8.0%												38		-92,755,754		41		169		0.8%		3.4%		38		-7.87%		115		4476		2.3%		90.7%		38		121,996,307		234		3832		4.7%		76.6%		38		24.16%		99		4642		2.0%		92.8%

		41		-50,453,519		-9.7%		177,200,111		24.3%												39		-87,645,944		57		226		1.1%		4.5%		39		-7.60%		95		4571		1.9%		92.6%		39		131,560,042		207		4039		4.1%		80.8%		39		25.06%		82		4724		1.6%		94.5%

		42		-49,885,061		-10.1%		167,151,661		24.2%												40		-82,536,134		81		307		1.6%		6.1%		40		-7.33%		90		4661		1.8%		94.4%		40		141,123,777		150		4189		3.0%		83.8%		40		25.97%		74		4798		1.5%		96.0%

		43		-54,146,623		-14.0%		164,662,159		24.7%												41		-77,426,324		145		452		2.9%		9.0%		41		-7.05%		88		4749		1.8%		96.2%		41		150,687,512		167		4356		3.3%		87.1%		41		26.88%		55		4853		1.1%		97.1%

		44		-39,560,421		-6.3%		-14,563,823		2.0%												42		-72,316,514		244		696		4.9%		13.9%		42		-6.78%		48		4797		1.0%		97.2%		42		160,251,248		138		4494		2.8%		89.9%		42		27.78%		51		4904		1.0%		98.1%

		45		-37,156,499		-7.0%		211,829,424		30.8%												43		-67,206,703		386		1082		7.7%		21.6%		43		-6.51%		53		4850		1.1%		98.3%		43		169,814,983		102		4596		2.0%		91.9%		43		28.69%		32		4936		0.6%		98.7%

		46		-62,791,996		-10.3%		86,134,038		14.5%												44		-62,096,893		696		1778		13.9%		35.6%		44		-6.23%		33		4883		0.7%		98.9%		44		179,378,718		85		4681		1.7%		93.6%		44		29.60%		24		4960		0.5%		99.2%

		47		-60,615,387		-12.8%		151,970,728		20.7%												45		-56,987,083		1019		2797		20.4%		55.9%		45		-5.96%		17		4900		0.3%		99.3%		45		188,942,453		90		4771		1.8%		95.4%		45		30.51%		24		4984		0.5%		99.7%

		48		-65,647,782		-11.7%		133,402,826		18.2%												46		-51,877,273		1064		3861		21.3%		77.2%		46		-5.69%		19		4919		0.4%		99.7%		46		198,506,188		62		4833		1.2%		96.7%		46		31.41%		5		4989		0.1%		99.8%

		49		-64,455,256		Nėra reikšmės		35,534,661		10.7%												47		-46,767,463		789		4650		15.8%		93.0%		47		-5.42%		10		4929		0.2%		99.9%		47		208,069,924		53		4886		1.1%		97.7%		47		32.32%		8		4997		0.2%		99.9%

		50		-51,353,723		-9.5%		110,046,155		18.5%												48		-41,657,652		299		4949		6.0%		99.0%		48		-5.14%		4		4933		0.1%		100.0%		48		217,633,659		64		4950		1.3%		99.0%		48		33.23%		1		4998		0.0%		100.0%

		51		-64,284,104		-14.5%		73,631,215		13.8%												49		-36,547,842		50		4999		1.0%		100.0%		49		-4.87%		1		4934		0.0%		100.0%		49		227,197,394		49		4999		1.0%		100.0%		49		34.13%		1		4999		0.0%		100.0%

		52		-51,971,075		-10.2%		143,963,741		21.1%												50		-31,438,032		1		5000		0.0%		100.0%		50		-4.60%		1		4935		0.0%		100.0%		50		236,761,129		1		5000		0.0%		100.0%		50		35.04%		1		5000		0.0%		100.0%

		53		-135,567,401		-15.2%		44,027,739		8.0%												-		5,109,810		5000		0		-		-		-		0.27%		4935		65		-		-		-		9,563,735		5000		0		-		-				0.91%		5000		0		-		-

		54		-47,402,918		-8.5%		47,393,671		11.8%

		55		-58,419,065		-11.0%		194,349,574		24.4%

		56		-50,271,986		-10.8%		1,538,455		5.3%

		57		-45,315,175		-9.1%		156,285,983		24.2%

		58		-50,736,618		-11.1%		224,168,083		29.8%

		59		-59,859,505		-13.8%		68,957,495		14.0%

		60		-43,050,259		-7.7%		-5,310,906		4.0%

		61		-52,853,026		-14.6%		113,199,838		19.9%

		62		-51,372,740		-8.2%		90,020,910		15.6%

		63		-85,826,763		-14.2%		-42,441,271		-1.2%

		64		-50,384,680		-11.9%		181,557,787		26.8%

		65		-49,844,414		-10.7%		-17,092,927		1.4%

		66		-53,695,838		-10.0%		138,149,598		20.7%

		67		-52,587,472		-14.4%		95,484,724		18.2%

		68		-47,545,436		-10.2%		120,711,541		20.1%

		69		-38,063,569		-6.1%		72,702,323		15.6%

		70		-59,704,407		-11.8%		-25,766,093		0.2%

		71		-39,373,663		-8.8%		49,244,154		13.4%

		72		-60,411,179		-9.4%		213,055,870		23.7%

		73		-61,062,518		-9.7%		8,123,031		6.2%

		74		-55,855,305		-11.8%		137,316,494		20.3%

		75		-59,765,917		-9.2%		5,380,936		5.7%

		76		-52,358,772		-10.1%		98,317,712		16.9%

		77		-57,011,648		-11.7%		115,175		5.0%

		78		-45,912,906		-10.7%		110,289,315		20.1%

		79		-53,742,625		-13.4%		109,763,750		19.5%

		80		-42,561,365		-6.3%		216,779,547		27.6%

		81		-64,009,674		-12.6%		49,850,358		11.4%

		82		-47,495,262		-8.8%		113,579,052		19.4%

		83		-56,739,945		-14.7%		136,997,816		21.3%

		84		-41,197,536		-8.0%		177,078,180		26.8%

		85		-59,663,519		-9.2%		77,238,144		13.5%

		86		-41,400,542		-7.0%		28,975,837		9.8%

		87		-75,379,575		-12.4%		-9,075,028		3.8%

		88		-46,909,749		-10.1%		-12,002,713		2.4%

		89		-54,713,781		-13.6%		40,107,985		11.1%

		90		-46,189,237		-10.7%		68,920,492		15.2%

		91		-57,567,312		-14.5%		137,937,239		21.2%

		92		-46,288,854		-7.9%		196,971,748		25.9%

		93		-70,959,183		-11.8%		-35,592,033		-0.9%

		94		-40,183,722		-7.7%		112,832,752		20.4%

		95		-70,913,219		-10.2%		178,772,587		19.7%

		96		-51,946,010		-7.2%		51,033,919		11.4%

		97		-56,837,418		-11.7%		-18,348,541		1.5%

		98		-56,370,465		-13.3%		100,948,745		17.5%

		99		-47,098,149		-10.9%		119,889,164		21.7%

		100		-49,230,676		-8.4%		126,036,795		19.9%

		101		-49,053,437		-9.5%		99,283,065		17.8%

		102		-38,656,323		-7.4%		160,762,237		25.9%

		103		-57,020,767		-14.1%		135,917,788		20.8%

		104		-63,184,869		-8.8%		207,789,410		22.4%

		105		-64,921,351		-11.3%		6,598,767		5.9%

		106		-38,508,069		-7.4%		147,366,507		24.7%

		107		-52,121,464		-7.6%		87,968,514		15.0%

		108		-47,936,440		-9.2%		102,224,277		17.9%

		109		-65,347,607		-12.4%		78,189,305		14.0%

		110		-46,204,454		-8.9%		124,135,288		20.3%

		111		-43,286,479		-9.6%		12,200,820		7.4%

		112		-58,130,569		-11.1%		85,646,217		15.5%

		113		-43,015,158		-7.4%		133,488,152		21.1%

		114		-50,851,697		-13.3%		37,693,326		11.2%

		115		-51,180,519		-13.6%		124,339,439		21.0%

		116		-64,305,736		-11.8%		144,164,469		19.7%

		117		-38,548,668		-7.8%		53,879,877		13.8%

		118		-46,420,581		-8.1%		25,428,573		8.9%

		119		-53,090,090		-13.5%		11,477,883		7.1%

		120		-119,952,412		-14.3%		47,658,600		8.4%

		121		-48,350,146		-9.3%		53,693,367		13.1%

		122		-44,580,600		-9.2%		-14,412,414		1.8%

		123		-53,617,937		-7.0%		168,069,050		20.8%

		124		-63,199,643		-13.8%		76,167,411		14.1%

		125		-72,604,992		-13.9%		107,033,537		15.6%

		126		-61,552,473		-11.3%		74,862,299		13.9%

		127		-49,746,559		-9.5%		4,322,058		5.7%

		128		-41,882,588		-8.7%		70,324,034		15.9%

		129		-57,199,982		-10.4%		-24,872,843		0.3%

		130		-44,392,541		-9.3%		41,668,552		11.9%

		131		-53,204,405		-10.0%		166,029,963		23.1%

		132		-63,819,981		Nėra reikšmės		66,234,605		13.7%

		133		-61,964,282		-11.8%		42,862,063		10.6%

		134		-50,549,950		-11.4%		196,914,200		28.5%

		135		-68,550,856		-14.2%		153,645,904		19.8%

		136		-50,399,262		-9.7%		63,687,525		13.5%

		137		-48,843,766		-7.5%		124,582,129		19.1%

		138		-46,895,649		-9.6%		31,466,202		10.2%

		139		-47,851,355		-13.6%		79,036,453		16.9%

		140		-49,609,464		-11.5%		23,563,003		9.1%

		141		-89,586,989		-11.2%		88,656,415		12.3%

		142		-50,955,332		-10.2%		208,270,468		27.2%

		143		-50,972,636		-7.8%		71,288,257		13.9%

		144		-46,718,508		-9.9%		106,567,440		19.3%

		145		-53,907,471		-13.3%		78,879,221		15.8%

		146		-39,320,389		-7.2%		120,046,368		21.3%

		147		-51,071,498		-12.5%		130,194,920		21.4%

		148		-50,415,964		-13.5%		173,158,663		26.5%

		149		-66,815,726		-10.8%		6,577,717		5.9%

		150		-51,915,167		-7.1%		-26,815,750		0.2%

		151		-51,335,457		-11.6%		175,776,861		26.8%

		152		-65,799,743		-12.7%		79,164,010		13.9%

		153		-58,961,287		-12.9%		20,440,314		8.2%

		154		-69,436,783		-10.9%		96,300,172		14.4%

		155		-42,782,458		-8.3%		25,035,262		9.3%

		156		-74,007,526		-14.1%		208,412,268		22.6%

		157		-58,213,413		-10.6%		67,425,714		13.2%

		158		-55,965,049		-9.2%		59,778,744		12.3%

		159		-52,499,549		-9.1%		32,193,579		9.6%

		160		-61,259,571		-11.9%		27,359,868		8.8%

		161		-44,530,180		-8.3%		103,988,201		18.5%

		162		-51,657,503		-11.1%		65,455,968		14.0%

		163		-49,150,495		-10.0%		67,748,583		14.6%

		164		-56,166,544		-9.5%		12,623,578		6.9%

		165		-42,350,583		-9.6%		119,577,058		21.7%

		166		-57,675,434		-10.9%		-11,713,086		3.0%

		167		-58,869,556		-13.8%		192,381,878		25.4%

		168		-48,762,867		-11.8%		160,201,170		24.4%

		169		-48,495,373		-11.9%		143,416,153		23.1%

		170		-57,937,860		Nėra reikšmės		142,830,205		22.3%

		171		-45,682,044		-9.0%		55,993,818		13.2%

		172		-48,885,005		-9.9%		136,079,018		21.1%

		173		-65,188,083		-13.7%		92,393,443		15.5%

		174		-67,801,874		-11.7%		-33,616,969		-0.8%

		175		-45,215,025		-8.5%		113,534,785		19.4%

		176		-42,950,547		-7.2%		96,222,297		17.4%

		177		-41,839,396		-5.3%		88,156,823		15.9%

		178		-50,264,588		-11.0%		68,336,487		14.8%

		179		-49,603,756		-8.7%		227,029,114		28.5%

		180		-74,385,339		-14.8%		187,299,921		21.2%

		181		-51,681,181		-11.0%		12,791,147		7.2%

		182		-69,886,272		-11.5%		19,533,141		7.4%

		183		-65,804,562		-9.6%		77,689,430		13.2%

		184		-45,245,691		-9.7%		221,473,355		30.4%

		185		-43,352,014		-7.4%		97,715,002		17.4%

		186		-66,531,302		-12.2%		11,694,874		6.6%

		187		-55,070,871		-9.7%		205,880,724		25.2%

		188		-43,447,175		-10.6%		60,811,805		14.9%

		189		-58,047,778		-9.5%		37,503,551		9.8%

		190		-55,487,696		-11.4%		79,752,168		15.0%

		191		-50,659,187		-10.4%		121,356,076		19.4%

		192		-40,358,807		-7.3%		53,898,434		13.4%

		193		-56,681,134		-11.0%		142,333,478		21.0%

		194		-58,292,577		-14.3%		127,959,193		20.0%

		195		-53,671,027		-8.4%		89,916,321		15.3%

		196		-64,851,612		-12.6%		106,802,572		16.7%

		197		-61,599,115		-14.1%		177,448,492		23.2%

		198		-54,324,734		-10.9%		103,612,013		17.7%

		199		-48,568,946		-10.4%		79,559,452		15.8%

		200		-52,295,162		-11.4%		116,101,835		19.0%

		201		-53,640,401		-12.3%		21,701,400		8.6%

		202		-42,724,219		-8.1%		-11,576,609		2.5%

		203		-43,229,410		-9.4%		-13,087,201		2.1%

		204		-43,304,811		-10.6%		116,708,834		21.1%

		205		-42,669,577		-10.1%		126,282,917		22.4%

		206		-51,879,837		-8.5%		173,181,763		22.7%

		207		-44,224,880		-9.1%		92,434,273		17.6%

		208		-45,282,097		-8.4%		89,262,842		16.8%

		209		-54,960,559		-7.7%		87,961,270		14.9%

		210		-55,031,265		-12.4%		56,461,301		12.9%

		211		-81,162,664		-10.1%		-27,163,022		1.7%

		212		-55,691,657		-10.3%		106,155,514		17.0%

		213		-61,426,968		-13.8%		220,455,124		26.3%

		214		-50,055,658		-11.3%		-16,434,260		1.5%

		215		-52,830,552		-13.7%		146,453,939		23.3%

		216		-51,947,956		-13.7%		163,680,565		24.5%

		217		-51,337,271		-10.5%		129,033,903		20.4%

		218		-50,101,757		-11.9%		216,769,640		29.1%

		219		-58,237,558		-11.3%		101,219,835		16.5%

		220		-57,218,185		-11.2%		158,819,392		21.8%

		221		-44,761,081		-8.6%		43,365,348		11.9%

		222		-44,133,648		-10.2%		70,170,404		15.6%

		223		-55,985,947		-12.3%		47,823,579		11.8%

		224		-56,396,474		-10.1%		737,242		5.1%

		225		-61,881,863		-11.9%		121,517,857		18.5%

		226		-39,181,886		-7.7%		94,929,675		19.0%

		227		-52,788,790		-10.3%		-19,219,886		1.1%

		228		-54,352,123		-12.5%		53,413,512		12.8%

		229		-52,928,894		-11.4%		97,820,212		17.4%

		230		-48,177,399		-9.7%		29,298,662		9.7%

		231		-56,340,428		-9.4%		54,964,597		12.1%

		232		-50,982,746		-9.9%		78,483,723		15.1%

		233		-59,764,852		-10.9%		93,263,189		15.5%

		234		-33,982,693		-5.9%		172,735,516		26.7%

		235		-59,089,445		-7.4%		-6,575,959		4.1%

		236		-61,234,165		-8.2%		99,451,200		15.1%

		237		-59,480,158		-12.6%		113,369,240		17.6%

		238		-48,918,554		-11.3%		88,948,996		17.6%

		239		-49,821,101		-9.6%		-20,668,063		0.7%

		240		-52,721,326		-14.2%		195,219,330		27.8%

		241		-44,003,204		-7.2%		5,409,608		6.0%

		242		-49,269,270		-14.1%		11,500,178		7.2%

		243		-54,959,213		-8.6%		28,919,179		9.0%

		244		-56,876,107		-13.3%		14,404,326		7.3%

		245		-46,555,437		-8.5%		104,826,480		18.3%

		246		-42,802,961		-8.9%		108,907,850		19.8%

		247		-48,374,826		-10.7%		130,962,035		21.3%

		248		-63,723,034		-14.7%		-11,941,241		2.9%

		249		-65,962,473		-12.2%		178,733,987		21.7%

		250		-73,954,100		-14.0%		6,192,256		5.8%

		251		-67,509,627		-8.9%		157,108,782		18.4%

		252		-106,847,016		-11.7%		114,915,280		12.8%

		253		-47,003,990		-10.5%		151,770,967		23.9%

		254		-52,772,679		-10.5%		34,379,354		10.4%

		255		-67,720,192		-10.7%		118,528,169		16.5%

		256		-64,368,786		-11.5%		160,698,671		20.8%

		257		-43,050,472		-9.3%		85,879,076		17.2%

		258		-61,987,805		-11.4%		220,230,843		26.1%

		259		-46,334,749		-9.5%		-15,873,247		1.6%

		260		-37,843,887		-6.5%		61,769,029		14.1%

		261		-62,516,971		-10.0%		61,648,100		12.0%

		262		-57,659,804		-11.0%		145,533,922		20.4%

		263		-88,507,873		-13.3%		38,275,510		8.7%

		264		-54,742,023		-9.2%		191,854,064		23.5%

		265		-52,668,762		-9.2%		142,488,502		20.6%

		266		-41,381,373		-8.2%		134,180,481		22.7%

		267		-78,519,301		-12.9%		-7,221,438		4.1%

		268		-59,991,135		Nėra reikšmės		157,577,884		23.2%

		269		-44,924,085		-8.3%		-5,466,948		3.9%

		270		-52,225,983		-10.5%		64,349,258		13.8%

		271		-45,311,178		-8.8%		37,243,719		11.1%

		272		-56,626,519		-8.9%		5,893,136		5.9%

		273		-43,676,779		-8.6%		30,294,522		10.0%

		274		-47,606,350		-10.4%		85,073,205		16.6%

		275		-51,351,072		-12.0%		113,614,517		20.2%

		276		-77,316,453		-13.6%		114,725,553		16.6%

		277		-45,468,640		-10.2%		-13,345,165		2.1%

		278		-50,203,999		-12.5%		100,652,728		18.7%

		279		-71,005,199		-10.4%		86,889,025		13.6%

		280		-45,412,793		-7.8%		39,780,282		10.9%

		281		-37,208,106		-6.5%		141,461,632		22.8%

		282		-43,003,705		-10.4%		51,675,798		13.6%

		283		-49,179,575		-10.8%		145,215,938		22.6%

		284		-54,267,857		-10.2%		118,160,819		18.6%

		285		-44,536,946		-7.7%		82,631,370		16.0%

		286		-42,725,683		-7.4%		206,224,453		27.9%

		287		-59,576,369		-13.3%		90,556,676		16.0%

		288		-54,389,243		-11.4%		106,384,135		18.1%

		289		-64,104,260		-11.3%		147,115,370		19.5%

		290		-50,725,702		-11.9%		97,694,128		18.3%

		291		-103,380,097		-17.0%		67,393,935		10.5%

		292		-102,237,283		-16.6%		-56,402,332		-2.7%

		293		-48,655,061		-9.6%		108,233,832		18.6%

		294		-70,791,995		-10.0%		-17,510,536		2.6%

		295		-34,969,290		-5.5%		-10,130,932		2.8%

		296		-59,440,176		-9.8%		78,169,769		13.6%

		297		-56,220,648		-14.2%		224,866,353		28.4%

		298		-63,625,923		-10.7%		75,833,384		13.5%

		299		-50,377,140		-9.4%		103,304,025		17.7%

		300		-43,944,917		-6.1%		19,421,839		7.9%

		301		-55,413,202		-8.7%		-22,352,412		1.0%

		302		-89,802,540		Nėra reikšmės		61,153,328		11.2%

		303		-59,952,961		-9.2%		33,810,501		9.2%

		304		-54,581,881		-10.0%		62,144,143		13.0%

		305		-43,300,513		-9.0%		71,605,726		15.4%

		306		-56,872,234		-13.2%		52,142,654		12.2%

		307		-49,930,325		-9.3%		9,267,328		6.6%

		308		-47,432,097		-9.7%		212,535		5.0%

		309		-48,684,204		-7.8%		126,415,097		19.5%

		310		-42,775,971		-9.4%		228,006,227		32.6%

		311		-51,645,693		-11.4%		-17,016,848		1.5%

		312		-69,431,970		-11.1%		-37,806,018		-1.3%

		313		-279,291,754		-18.0%		-95,192,343		0.9%

		314		-75,172,816		-13.3%		118,455,114		16.2%

		315		-55,976,063		-12.8%		40,122,945		11.0%

		316		-52,744,740		-9.3%		64,613,635		13.3%

		317		-67,661,154		-11.8%		134,911,234		18.3%

		318		-38,752,889		-8.3%		99,565,729		19.4%

		319		-133,764,846		-12.8%		38,717,292		7.5%

		320		-44,095,312		-8.0%		147,824,620		22.1%

		321		-52,416,749		-13.4%		107,211,148		19.0%

		322		-51,006,141		-9.9%		81,179,095		15.5%

		323		-67,892,304		-13.3%		140,225,875		19.0%

		324		-40,159,874		-8.0%		216,885,849		30.3%

		325		-43,537,082		-10.6%		93,643,800		18.7%

		326		-50,895,907		-12.0%		-14,266,742		2.0%

		327		-46,916,548		-13.5%		103,840,856		20.1%

		328		-75,010,207		-12.9%		64,297,599		12.0%

		329		-63,881,531		-12.6%		85,019,177		14.6%

		330		-69,417,609		-15.6%		58,852,180		12.1%

		331		-51,480,897		-14.2%		168,073,267		25.3%

		332		-79,002,691		-14.3%		203,045,098		21.6%

		333		-68,256,109		-10.4%		98,043,880		14.7%

		334		-39,079,033		-6.4%		35,670,362		10.7%

		335		-58,176,541		-9.7%		89,692,480		15.2%

		336		-57,508,413		-9.6%		75,416,715		13.9%

		337		-55,231,357		-9.5%		1,698,154		5.3%

		338		-55,215,779		-10.2%		117,113,879		18.0%

		339		-69,266,888		-14.4%		32,599,380		9.3%

		340		-56,622,201		-11.1%		130,340,794		19.4%

		341		-61,481,693		-12.7%		78,891,002		14.6%

		342		-55,622,379		-12.5%		109,053,296		18.2%

		343		-54,132,287		-11.0%		198,808,149		26.1%

		344		-59,115,294		-12.4%		50,610,978		11.8%

		345		-58,703,158		-10.3%		35,865,130		9.8%

		346		-48,881,756		-12.8%		36,031,454		11.1%

		347		-48,926,590		-9.7%		77,900,200		15.9%

		348		-96,633,486		-13.0%		3,429,752		5.3%

		349		-55,251,353		-14.0%		20,263,880		8.4%

		350		-52,964,142		-8.7%		125,702,660		19.0%

		351		-42,460,484		-8.0%		20,060,329		8.4%

		352		-46,188,509		-7.3%		125,649,291		19.3%

		353		-37,533,142		-5.5%		70,131,575		14.9%

		354		-57,124,969		-11.2%		102,997,460		16.8%

		355		-43,357,116		-7.4%		179,410,442		25.2%

		356		-45,471,138		-8.8%		44,866,715		11.9%

		357		-45,653,354		-10.2%		122,438,895		20.9%

		358		-54,721,224		-11.2%		-20,412,611		0.9%

		359		-57,539,855		-10.0%		75,938,727		14.1%

		360		-94,469,975		-14.9%		73,365,366		11.4%

		361		-49,187,875		-9.9%		99,485,718		18.3%

		362		-52,367,099		-9.7%		97,674,142		16.9%

		363		-55,187,528		-9.2%		58,502,882		12.4%

		364		-56,617,796		-10.4%		60,724,504		12.5%

		365		-50,144,252		-6.4%		140,055,257		19.3%

		366		-45,575,590		-11.6%		85,538,722		18.0%

		367		-59,651,611		-10.8%		117,879,584		18.0%

		368		-60,685,850		-9.6%		130,878,911		18.0%

		369		-48,519,886		-8.3%		87,577,783		15.6%

		370		-71,821,118		-11.9%		15,626,027		6.9%

		371		-62,528,711		-13.2%		70,987,128		14.2%

		372		-48,790,502		-9.1%		158,111,195		22.9%

		373		-56,149,796		-14.0%		112,550,094		18.7%

		374		-53,541,793		-11.8%		104,442,839		18.4%

		375		-49,648,278		-9.8%		15,087,390		7.6%

		376		-42,805,811		-10.2%		125,779,840		22.4%

		377		-46,539,942		-7.2%		168,025,861		23.2%

		378		-35,659,032		-6.9%		91,707,408		19.0%

		379		-57,645,735		-8.1%		127,217,336		17.9%

		380		-46,546,881		-9.9%		85,105,738		16.7%

		381		-65,501,639		-11.3%		59,856,313		11.9%

		382		-50,838,915		-11.9%		71,536,311		15.4%

		383		-51,449,673		-10.9%		195,204,563		26.2%

		384		-46,774,818		-10.8%		103,869,231		19.0%

		385		-51,957,535		-11.6%		-16,863,062		1.5%

		386		-59,728,853		-11.0%		217,025,069		25.4%

		387		-55,296,559		-11.1%		-24,692,317		0.2%

		388		-48,652,638		-8.0%		82,822,574		15.5%

		389		-44,273,985		-9.5%		-13,298,162		2.1%

		390		-58,732,620		-11.3%		-26,172,330		0.1%

		391		-37,284,140		-6.8%		47,257,853		13.0%

		392		-51,144,888		-12.2%		112,823,511		19.8%

		393		-45,423,016		-8.8%		194,939,723		27.4%

		394		-49,361,392		-12.6%		76,309,330		16.0%

		395		-57,473,142		-10.0%		4,340,867		5.7%

		396		-59,177,979		-9.8%		77,988,329		13.7%

		397		-65,177,468		-12.2%		35,762,577		9.6%

		398		-39,532,255		-8.8%		164,229,077		27.3%

		399		-67,046,234		-15.4%		-28,068,898		-0.3%

		400		-48,596,336		-9.0%		112,566,182		18.8%

		401		-40,765,806		-8.4%		-11,327,763		2.4%

		402		-43,622,621		-8.9%		-10,348,318		2.8%

		403		-63,762,679		-11.8%		-33,066,898		-1.1%

		404		-63,301,150		-10.9%		22,407,037		8.0%

		405		-33,317,666		-5.7%		174,182,807		27.4%

		406		-61,411,784		-13.0%		222,794,426		26.8%

		407		-59,134,942		-11.9%		137,249,817		20.2%

		408		-41,744,557		-6.3%		79,510,264		15.3%

		409		-63,852,860		-12.1%		118,232,063		17.6%

		410		-54,064,162		-10.5%		76,288,046		14.6%

		411		-45,351,548		-10.0%		138,756,023		22.6%

		412		-44,674,829		-6.3%		-17,581,864		1.6%

		413		-54,131,137		-11.2%		108,708,108		18.0%

		414		-63,700,402		-13.3%		162,077,234		21.3%

		415		-61,945,701		-10.9%		112,267,719		16.9%

		416		-41,305,839		-7.0%		26,847,764		9.4%

		417		-52,401,048		-8.9%		186,569,666		23.9%

		418		-52,932,658		-13.3%		137,861,806		22.1%

		419		-44,554,497		-9.9%		164,279,533		25.6%

		420		-66,284,318		Nėra reikšmės		9,774,857		6.5%

		421		-86,249,544		-13.8%		-35,219,161		0.2%

		422		-56,054,592		-11.3%		89,595,786		15.8%

		423		-36,622,878		-6.2%		-13,583,737		2.0%

		424		-61,482,170		-11.8%		201,238,049		24.1%

		425		-56,115,696		-11.3%		70,530,942		13.9%

		426		-40,957,606		-6.6%		48,914,846		12.3%

		427		-46,485,891		-8.8%		120,694,351		20.2%

		428		-54,102,275		-15.4%		-15,748,577		1.5%

		429		-41,559,067		-7.3%		1,184,774		5.2%

		430		-43,266,815		-6.9%		114,054,452		19.4%

		431		-47,234,610		-9.4%		79,104,244		16.1%

		432		-47,739,871		-10.8%		54,305,844		13.3%

		433		-55,261,691		-11.4%		21,128,371		8.4%

		434		-53,269,823		-10.5%		217,098,546		26.9%

		435		-55,763,635		-10.5%		115,201,963		18.2%

		436		-44,365,339		-8.2%		129,011,570		21.7%

		437		-44,332,645		-10.4%		53,212,905		13.5%

		438		-49,217,423		-11.2%		120,087,512		20.2%

		439		-48,311,262		-11.7%		32,781,751		10.5%

		440		-75,136,486		Nėra reikšmės		138,090,280		22.9%

		441		-50,279,436		-9.5%		46,470,403		11.7%

		442		-40,294,484		-6.5%		74,628,328		15.4%

		443		-51,460,733		-13.1%		129,261,547		21.5%

		444		-66,590,353		-10.4%		39,290,988		9.6%

		445		-49,451,640		-12.8%		101,405,822		19.5%

		446		-52,759,902		-6.6%		129,496,855		18.0%

		447		-47,084,331		-9.4%		138,641,319		21.7%

		448		-53,223,012		-10.8%		-22,745,315		0.3%

		449		-63,707,755		-13.0%		55,499,544		11.9%

		450		-50,880,601		-11.7%		193,224,496		26.7%

		451		-59,651,598		-12.5%		186,952,031		23.6%

		452		-49,660,467		-9.0%		-21,131,828		0.8%

		453		-58,864,061		-12.3%		55,551,509		12.3%

		454		-40,584,708		-9.5%		111,937,972		21.4%

		455		-56,628,030		-14.4%		11,498,993		7.0%

		456		-48,695,528		-12.4%		187,832,022		28.0%

		457		-44,435,324		-9.9%		26,717,495		9.7%

		458		-41,377,078		-6.8%		139,203,133		22.0%

		459		-47,134,793		-9.8%		15,116,728		7.6%

		460		-46,868,152		-10.0%		215,406,429		29.4%

		461		-53,096,515		-10.8%		145,567,147		21.1%

		462		-42,387,431		-7.5%		-15,473,281		1.7%

		463		-51,461,019		-9.6%		58,644,404		13.0%

		464		-47,310,411		-7.5%		14,147,253		7.2%

		465		-36,574,230		-6.3%		40,221,697		11.6%

		466		-78,934,959		-14.3%		16,403,598		6.9%

		467		-46,823,451		-8.9%		181,570,841		25.6%

		468		-39,768,579		-7.4%		109,511,275		20.3%

		469		-57,250,847		-9.8%		61,113,128		12.4%

		470		-48,820,980		-8.0%		164,734,115		22.6%

		471		-55,330,845		-8.7%		113,436,652		17.6%

		472		-63,220,262		-13.4%		185,231,328		23.9%

		473		-51,330,647		-10.8%		22,252,334		8.5%

		474		-59,157,943		-12.0%		152,197,861		21.0%

		475		-52,011,184		-12.5%		112,390,384		19.4%

		476		-55,093,666		-10.7%		21,533,979		8.2%

		477		-35,131,433		-7.8%		78,666,272		17.7%

		478		-55,857,205		-11.7%		201,477,424		25.4%

		479		-47,999,916		-9.7%		104,355,784		18.2%

		480		-44,578,261		-8.7%		66,725,919		14.7%

		481		-49,631,883		-11.0%		42,547,636		11.5%

		482		-56,517,915		-10.9%		154,723,051		21.5%

		483		-43,427,699		-9.9%		53,915,751		14.0%

		484		-43,530,818		-7.1%		60,311,703		13.2%

		485		-77,532,961		-11.3%		55,965,325		10.8%

		486		-49,627,247		-11.0%		56,465,639		13.2%

		487		-46,549,918		-9.3%		89,703,620		17.2%

		488		-73,185,519		-11.6%		14,576,990		6.8%

		489		-53,950,876		-8.2%		43,617,212		10.7%

		490		-51,529,949		-7.6%		126,564,241		18.4%

		491		-65,742,226		-15.7%		106,872,727		18.2%

		492		-57,576,132		-12.8%		90,523,467		16.5%

		493		-85,178,515		-12.8%		91,289,472		13.0%

		494		-46,392,084		-9.5%		146,514,672		23.1%

		495		-51,966,806		-12.1%		-17,291,819		1.3%

		496		-48,505,576		-11.6%		-14,464,296		1.8%

		497		-72,292,869		-13.9%		197,795,279		24.2%

		498		-54,675,957		-10.0%		111,395,361		17.9%

		499		-53,570,812		-10.8%		33,826,335		10.1%

		500		-39,662,951		-8.6%		120,143,084		22.0%

		501		-42,153,951		-7.5%		159,784,607		23.9%

		502		-47,160,440		-10.6%		50,430,439		12.6%

		503		-42,002,593		-6.9%		95,940,253		17.3%

		504		-44,483,301		-7.6%		146,375,069		21.9%

		505		-51,601,628		-8.9%		124,977,798		19.2%

		506		-54,684,341		-11.7%		84,805,336		16.1%

		507		-73,691,196		-12.3%		93,270,412		14.4%

		508		-56,068,370		-12.8%		221,033,664		27.7%

		509		-59,348,453		-14.0%		30,564,624		9.6%

		510		-53,867,177		-10.3%		-23,757,733		0.3%

		511		-45,263,894		-9.4%		76,193,664		16.1%

		512		-75,098,964		-14.1%		60,817,660		11.6%

		513		-49,762,647		-8.0%		164,130,646		22.6%

		514		-65,171,749		-15.9%		105,736,686		17.0%

		515		-70,477,426		-10.8%		40,805,305		9.4%

		516		-61,510,023		-14.0%		93,782,205		16.2%

		517		-46,594,353		-7.2%		25,139,863		8.7%

		518		-54,108,920		-12.8%		127,990,343		20.7%

		519		-40,487,439		-7.7%		6,054,694		6.2%

		520		-43,360,558		-7.7%		173,690,510		25.1%

		521		-58,958,234		-10.8%		66,653,734		13.4%

		522		-54,301,698		-10.1%		94,504,198		16.8%

		523		-51,994,694		-8.4%		79,584,383		14.4%

		524		-49,097,105		-9.1%		2,268,473		5.4%

		525		-55,593,734		-14.1%		44,334,649		11.7%

		526		-41,956,490		-7.9%		52,340,282		13.0%

		527		-50,394,929		-11.1%		142,638,058		22.3%

		528		-58,137,052		-10.3%		-26,860,043		-0.0%

		529		-53,531,785		-9.6%		117,840,637		18.6%

		530		-43,154,973		-8.3%		-11,681,509		2.5%

		531		-48,860,838		-8.4%		92,865,450		17.0%

		532		-42,312,219		-7.6%		96,613,188		17.7%

		533		-50,636,316		-11.1%		153,957,921		23.3%

		534		-135,429,158		-14.3%		66,439,942		9.2%

		535		-89,757,998		-13.1%		36,725,551		8.6%

		536		-58,674,876		-10.0%		71,296,400		13.5%

		537		-57,141,693		-15.4%		60,347,172		13.7%

		538		-59,749,499		-15.6%		119,928,717		20.1%

		539		-47,679,477		-11.7%		177,883,454		26.5%

		540		-48,601,525		-9.5%		-16,526,876		1.6%

		541		-102,839,860		-13.3%		12,434,994		6.1%

		542		-45,622,254		-7.4%		-21,782,463		0.6%

		543		-48,009,599		-8.4%		-19,528,708		1.1%

		544		-97,974,927		-12.3%		27,627,751		7.5%

		545		-48,085,509		-11.5%		128,724,625		21.6%

		546		-53,459,324		-11.9%		149,171,489		22.9%

		547		-42,583,067		-8.0%		-10,579,448		2.7%

		548		-55,243,856		-10.2%		118,935,580		18.7%

		549		-43,849,683		-7.8%		161,210,418		24.0%

		550		-40,642,733		-8.0%		122,709,520		21.6%

		551		-43,777,764		-8.3%		34,677,159		10.7%

		552		-54,163,354		-15.5%		-15,810,906		1.5%

		553		-42,303,494		-8.7%		43,810,106		12.0%

		554		-50,369,277		-10.0%		125,862,481		19.8%

		555		-46,378,370		-10.6%		153,648,577		24.3%

		556		-61,631,552		-10.9%		216,123,423		24.9%

		557		-47,783,581		-9.1%		102,138,703		17.9%

		558		-42,666,478		-7.4%		87,424,732		17.0%

		559		-57,262,062		-14.6%		13,351,616		7.3%

		560		-39,558,460		-6.3%		33,893,896		10.3%

		561		-45,807,609		-10.3%		-2,263,860		4.5%

		562		-47,736,732		-9.5%		112,036,896		19.4%

		563		-67,039,794		-12.8%		126,977,967		17.8%

		564		-48,738,851		-9.7%		198,841,196		26.7%

		565		-58,204,212		-12.3%		-21,512,635		0.8%

		566		-91,188,177		-11.4%		-39,548,119		0.1%

		567		-72,909,534		-12.8%		38,025,851		9.3%

		568		-46,665,320		-9.0%		55,845,309		13.4%

		569		-257,356,242		-17.0%		11,422,206		5.4%

		570		-56,164,448		-12.9%		68,146,447		14.0%

		571		-53,313,078		-11.9%		182,077,573		25.7%

		572		-41,285,905		-7.6%		63,968,264		14.7%

		573		-53,400,700		-14.5%		101,770,294		18.6%

		574		-64,194,628		-11.7%		75,257,000		13.5%

		575		-63,553,010		-15.2%		65,625,176		13.6%

		576		-46,138,670		-13.3%		47,108,408		13.2%

		577		-51,274,058		-9.3%		160,237,612		22.5%

		578		-52,994,463		-11.5%		206,532,865		27.2%

		579		-56,784,623		-11.7%		137,363,826		20.3%

		580		-59,727,735		-12.8%		-21,418,607		0.8%

		581		-49,392,730		-12.1%		82,598,602		16.7%

		582		-45,140,946		-6.7%		133,468,730		19.8%

		583		-67,403,239		-11.8%		34,836,200		9.2%

		584		-50,984,647		-9.7%		214,354,381		27.4%

		585		-57,946,872		Nėra reikšmės		5,253,790		6.0%

		586		-54,933,524		-10.8%		206,915,714		26.1%

		587		-48,399,439		-8.3%		58,322,437		12.9%

		588		-41,475,419		-7.2%		193,711,855		27.3%

		589		-44,850,101		-10.8%		-2,155,137		4.6%

		590		-61,012,667		-15.0%		112,274,097		18.5%

		591		-47,540,903		-9.2%		12,197,358		7.2%

		592		-71,214,773		-14.3%		11,734,313		6.7%

		593		-62,432,583		-12.7%		14,348,795		7.2%

		594		-67,320,939		-15.3%		167,422,452		21.9%

		595		-56,031,589		-11.9%		74,604,461		14.4%

		596		-56,519,279		-10.6%		62,792,005		13.0%

		597		-54,405,679		-8.3%		71,729,240		13.6%

		598		-43,518,122		-7.6%		64,690,486		14.3%

		599		-47,425,511		-7.7%		-18,204,684		1.4%

		600		-50,965,185		-11.1%		39,472,139		11.1%

		601		-73,229,984		-14.7%		-33,780,861		-0.8%

		602		-42,356,262		-9.5%		63,434,502		14.8%

		603		-49,417,990		-10.7%		145,009,294		22.5%

		604		-58,974,158		-8.7%		95,752,115		15.1%

		605		-44,730,572		-8.7%		-12,748,712		2.3%

		606		-42,829,260		-8.7%		38,854,580		11.3%

		607		-41,320,572		-6.0%		47,897,606		11.8%

		608		-74,819,300		Nėra reikšmės		21,204,336		7.8%

		609		-41,491,116		-8.5%		97,838,528		19.3%

		610		-47,779,955		-11.3%		-14,281,996		1.8%

		611		-48,613,871		-11.0%		1,954,565		5.4%

		612		-48,721,831		-8.9%		228,043,302		28.9%

		613		-95,883,831		-14.5%		127,121,705		14.9%

		614		-43,801,069		-8.3%		37,272,869		10.9%

		615		-77,127,984		-10.0%		66,037,087		11.1%

		616		-47,559,853		-10.8%		44,762,296		12.2%

		617		-46,139,737		-8.2%		21,052,499		8.3%

		618		-49,665,087		-10.8%		384,936		5.1%

		619		-50,713,053		-13.1%		1,326,072		5.3%

		620		-56,478,819		-12.8%		94,144,725		16.9%

		621		-50,682,860		-11.2%		47,156,606		12.0%

		622		-55,416,581		-13.7%		70,951,696		14.8%

		623		-85,177,998		-10.3%		-51,123,661		-2.2%

		624		-55,472,717		-12.0%		5,075,828		5.8%

		625		-79,789,651		-9.9%		10,170,442		6.1%

		626		-49,920,010		-10.6%		30,808,762		9.8%

		627		-38,397,953		-8.3%		9,662,168		7.0%

		628		-58,871,234		-11.0%		66,606,003		13.1%

		629		-62,856,645		-12.8%		90,651,798		15.7%

		630		-54,034,500		-11.0%		81,557,183		15.3%

		631		-63,881,794		-13.8%		154,265,192		21.0%

		632		-53,361,414		-11.3%		93,037,383		16.6%

		633		-55,785,244		-9.6%		33,517,887		9.6%

		634		-56,671,613		-12.7%		123,647,798		19.4%

		635		-53,959,552		-9.6%		116,192,393		18.3%

		636		-92,045,282		-12.2%		20,933,543		7.0%

		637		-54,904,438		-10.8%		128,357,297		19.7%

		638		-42,617,127		-8.3%		173,972,271		25.3%

		639		-41,939,170		-7.2%		-15,593,455		1.7%

		640		-60,248,352		-11.0%		58,715,218		12.4%

		641		-35,751,305		-5.6%		50,855,133		12.9%

		642		-74,504,417		-14.3%		72,596,680		12.7%

		643		-60,378,093		-11.3%		152,069,260		20.6%

		644		-64,040,516		-13.0%		175,319,864		22.3%

		645		-98,469,365		-16.0%		83,559,588		12.1%

		646		-42,820,225		-6.8%		145,413,079		22.3%

		647		-38,034,282		-6.2%		9,671,307		6.8%

		648		-57,870,215		-9.6%		1,234,401		5.2%

		649		-56,067,903		-11.1%		85,185,463		15.7%

		650		-59,553,492		-12.5%		203,535,015		25.0%

		651		-81,232,240		Nėra reikšmės		167,851,119		23.9%

		652		-44,759,407		-9.3%		-13,709,068		2.0%

		653		-73,898,184		-12.9%		37,743,949		9.4%

		654		-47,833,768		-11.8%		58,058,221		14.0%

		655		-44,874,868		-11.3%		25,759,268		9.7%

		656		-58,376,673		-9.1%		127,930,168		18.1%

		657		-58,713,412		-12.0%		-10,346,232		3.2%

		658		-56,616,870		-14.8%		-15,710,020		1.8%

		659		-60,965,622		-14.0%		21,794,939		8.2%

		660		-37,832,133		-5.8%		-12,274,569		2.4%

		661		-56,280,081		-12.0%		84,101,895		15.7%

		662		-52,798,920		-9.6%		27,900,999		9.1%

		663		-59,491,646		-11.7%		219,130,716		25.8%

		664		-71,075,943		-11.1%		118,102,798		16.0%

		665		-51,184,978		-13.7%		130,183,142		21.8%

		666		-46,763,988		-10.5%		-16,055,416		1.5%

		667		-54,083,257		-11.8%		89,650,630		16.3%

		668		-44,364,200		-8.7%		228,246,855		30.2%

		669		-63,870,946		-13.7%		7,790,293		6.2%

		670		-69,026,341		-15.5%		85,599,660		14.6%

		671		-61,512,426		-13.3%		28,583,736		9.1%

		672		-54,968,499		-15.2%		74,632,952		15.6%

		673		-52,927,564		-9.1%		96,926,630		16.1%

		674		-39,179,608		-6.6%		113,889,348		20.3%

		675		-64,716,874		-13.4%		170,012,340		22.2%

		676		-54,094,946		-8.4%		12,483,669		6.9%

		677		-67,988,091		-12.4%		27,957,594		8.5%

		678		-51,225,873		-8.8%		71,131,539		14.1%

		679		-46,897,064		-9.6%		82,959,302		16.7%

		680		-61,501,521		-14.4%		81,223,751		14.9%

		681		-106,389,675		-12.8%		-18,406,804		3.3%

		682		-46,367,477		-10.7%		57,382,891		14.0%

		683		-79,140,473		-13.5%		195,206,409		20.7%

		684		-38,048,624		-6.5%		-6,057,039		3.7%

		685		-49,948,747		-9.5%		153,433,670		22.7%

		686		-39,709,694		-7.9%		82,495,816		17.3%

		687		-51,450,612		-11.8%		25,894,470		9.2%

		688		-61,332,925		-11.4%		35,470,364		9.6%

		689		-50,049,866		-10.9%		118,586,369		19.8%

		690		-46,021,344		-7.9%		109,017,236		18.8%

		691		-53,665,148		-10.6%		-13,184,844		2.6%

		692		-54,804,246		-6.9%		41,154,197		10.0%

		693		-38,741,414		-6.0%		138,430,522		21.8%

		694		-94,958,133		-12.3%		21,127,965		7.0%

		695		-54,106,267		-9.3%		67,570,648		13.2%

		696		-45,419,467		-8.3%		62,353,479		14.0%

		697		-36,775,748		-6.4%		-5,086,730		3.9%

		698		-48,638,616		-11.7%		-12,512,195		2.3%

		699		-48,125,651		-8.8%		171,401,055		24.5%

		700		-89,163,435		-13.1%		-12,479,129		3.6%

		701		-52,863,911		-11.5%		17,283,377		7.9%

		702		-42,483,496		-9.1%		67,931,844		15.4%

		703		-116,635,167		-13.7%		74,064,047		10.2%

		704		-69,730,804		-11.5%		-2,232,439		4.7%

		705		-58,125,501		-13.9%		94,676,416		16.9%

		706		-53,275,336		-13.8%		191,577,408		26.7%

		707		-71,508,596		-13.4%		176,552,302		20.5%

		708		-82,949,564		-13.1%		137,190,910		16.4%

		709		-76,596,966		-13.7%		41,388,602		9.6%

		710		-52,103,477		-8.6%		59,320,891		12.6%

		711		-48,121,622		-8.2%		77,516,898		14.7%

		712		-45,218,670		-8.6%		142,476,094		22.5%

		713		-55,601,723		-13.5%		205,573,103		27.6%

		714		-45,566,832		-7.8%		140,289,532		21.3%

		715		-54,404,042		-12.5%		48,088,071		12.2%

		716		-49,155,654		-10.5%		-17,401,681		1.3%

		717		-91,532,277		-12.2%		-13,070,603		3.6%

		718		-49,604,967		-9.2%		226,474,895		28.2%

		719		-63,843,579		-11.1%		83,842,498		14.2%

		720		-54,732,204		-8.6%		105,096,055		16.5%

		721		-89,484,788		-14.3%		119,982,744		15.1%

		722		-51,646,579		-10.4%		81,981,175		16.0%

		723		-51,380,083		-8.0%		65,558,013		13.1%

		724		-47,996,600		-10.7%		152,795,380		23.5%

		725		-64,911,311		-10.4%		161,712,406		20.3%

		726		-49,591,334		-8.8%		168,741,119		24.0%

		727		-59,783,293		-12.1%		66,005,713		13.2%

		728		-69,253,767		-9.9%		203,873,072		21.5%

		729		-44,262,105		-7.6%		87,905,231		16.4%

		730		-48,387,455		-9.6%		28,408,955		9.5%

		731		-51,917,355		-9.4%		85,273,328		15.3%

		732		-55,351,437		-11.9%		63,570,579		13.8%

		733		-52,447,119		-11.5%		123,691,501		20.2%

		734		-47,736,337		-8.8%		198,504,086		26.7%

		735		-46,283,216		-9.2%		94,551,174		17.6%

		736		-46,312,659		-7.2%		94,724,286		16.8%

		737		-49,632,792		-13.8%		105,258,801		19.7%

		738		-42,763,593		-8.0%		-12,889,017		2.2%

		739		-48,772,033		-11.8%		191,784,166		27.3%

		740		-52,890,555		-13.4%		56,719,006		13.3%

		741		-62,058,225		-10.8%		116,056,759		17.2%

		742		-65,143,577		-10.9%		49,957,916		11.0%

		743		-41,364,611		-8.5%		232,650,965		32.3%

		744		-43,746,118		-8.8%		194,251,691		27.5%

		745		-51,294,899		-11.6%		83,861,956		16.2%

		746		-58,810,056		-10.3%		192,552,372		23.6%

		747		-66,254,233		-11.7%		215,266,612		24.1%

		748		-53,426,390		-10.3%		-17,525,977		1.6%

		749		-51,992,215		-10.0%		117,260,414		19.1%

		750		-47,151,852		-12.3%		129,088,813		22.4%

		751		-40,049,212		-7.4%		133,011,276		22.1%

		752		-53,011,426		-13.2%		-17,089,530		1.4%

		753		-38,931,972		-8.0%		8,631,332		6.8%

		754		-51,688,867		-7.1%		38,704,062		10.0%

		755		-51,310,604		-9.9%		153,500,586		22.9%

		756		-53,928,393		-8.6%		42,389,737		10.5%

		757		-64,588,003		-11.6%		186,438,543		21.9%

		758		-49,767,574		-10.1%		48,080,767		12.1%

		759		-58,866,073		-14.8%		86,576,536		16.0%

		760		-51,654,994		-10.3%		51,981,434		12.6%

		761		-64,468,621		-13.8%		57,093,298		12.2%

		762		-70,044,295		-14.6%		68,555,784		13.5%

		763		-66,095,831		-10.4%		135,279,957		17.9%

		764		-64,526,668		-13.8%		60,683,255		12.4%

		765		-57,558,471		-10.7%		24,029,444		8.4%

		766		-61,949,670		-12.9%		221,341,623		26.2%

		767		-41,191,495		-7.7%		3,340,391		5.6%

		768		-50,828,301		-12.1%		228,417,576		30.9%

		769		-52,169,683		-10.7%		-10,401,878		3.0%

		770		-57,119,429		-12.1%		103,728,840		17.3%

		771		-43,454,275		-7.5%		-15,090,467		1.8%

		772		-123,708,423		-16.3%		39,715,393		8.0%

		773		-65,731,552		Nėra reikšmės		95,993		5.0%

		774		-49,337,437		-9.8%		44,015,719		11.7%

		775		-44,416,397		-7.8%		145,489,471		22.9%

		776		-42,775,120		-9.0%		146,240,749		23.5%

		777		-55,215,563		-12.5%		97,940,459		17.1%

		778		-64,003,836		-10.4%		75,095,522		13.3%

		779		-49,190,439		-9.6%		187,093,394		25.8%

		780		-55,254,648		-12.0%		159,459,447		23.0%

		781		-46,254,007		-8.1%		70,274,735		14.6%

		782		-55,379,903		-11.1%		159,553,854		22.5%

		783		-61,817,250		-12.4%		75,633,885		14.1%

		784		-64,208,704		-12.1%		-33,137,499		-1.1%

		785		-55,209,668		-11.4%		-6,969,807		3.8%

		786		-48,610,145		-6.2%		77,194,174		14.0%

		787		-58,051,769		-12.8%		69,129,573		14.0%

		788		-51,475,077		-11.2%		73,151,592		15.6%

		789		-57,647,914		-12.0%		148,940,080		21.2%

		790		-37,705,857		-5.2%		68,976,581		14.5%

		791		-60,134,692		-10.0%		117,150,885		17.0%

		792		-59,088,229		-12.0%		105,837,348		17.7%

		793		-49,922,327		-8.4%		23,621,623		8.5%

		794		-51,237,577		-9.0%		130,589,005		20.0%

		795		-57,948,548		-9.2%		189,039,466		23.2%

		796		-51,676,494		-9.4%		58,776,126		13.0%

		797		-63,393,819		-11.4%		212,061,826		24.2%

		798		-59,750,480		-11.9%		142,802,670		20.0%

		799		-48,473,296		-10.0%		48,920,063		12.5%

		800		-65,975,323		-12.4%		-30,298,675		-0.5%

		801		-60,974,266		-9.6%		83,833,498		14.0%

		802		-38,575,441		-7.0%		40,106,240		11.7%

		803		-48,242,506		-11.3%		86,518,159		17.3%

		804		-54,256,594		-11.0%		87,100,336		16.2%

		805		-65,661,420		-11.7%		35,100,626		9.4%

		806		-55,110,900		-10.0%		118,591,549		18.8%

		807		-49,985,290		-11.1%		124,493,430		20.5%

		808		-38,261,758		-6.0%		17,265,666		8.0%

		809		-39,111,265		-7.2%		-11,495,441		2.5%

		810		-49,514,775		-7.4%		-25,220,477		0.2%

		811		-40,362,513		-6.2%		-13,960,266		2.1%

		812		-57,438,249		-11.1%		192,442,991		24.4%

		813		-48,660,795		-10.2%		71,516,755		14.8%

		814		-59,593,299		-11.2%		91,195,069		15.4%

		815		-66,604,127		-14.3%		10,992,636		6.6%

		816		-41,063,898		-7.9%		164,507,609		25.4%

		817		-60,261,721		-8.9%		26,183,225		8.4%

		818		-58,267,948		-13.0%		91,107,918		16.7%

		819		-45,627,536		-8.7%		73,384,007		15.1%

		820		-54,627,708		Nėra reikšmės		53,082,744		13.4%

		821		-53,881,575		-11.1%		87,741,888		15.9%

		822		-55,547,672		-10.1%		89,335,293		16.0%

		823		-49,691,950		-11.1%		202,944,026		28.3%

		824		-99,803,182		-10.6%		-31,596,762		1.8%

		825		-59,651,913		-13.4%		-6,849,517		3.8%

		826		-44,845,982		-8.6%		225,967,548		30.3%

		827		-39,789,789		-7.7%		67,066,356		15.1%

		828		-50,164,492		-9.3%		192,699,643		25.6%

		829		-57,666,636		-14.7%		124,984,879		20.0%

		830		-59,434,226		-12.3%		-22,988,947		0.7%

		831		-54,848,750		-10.6%		53,156,055		12.2%

		832		-51,898,393		-10.4%		176,995,172		24.4%

		833		-61,942,789		-10.3%		156,887,242		20.7%

		834		-55,056,233		-12.9%		160,788,892		23.1%

		835		-58,154,012		-12.8%		165,544,952		23.3%

		836		-57,842,116		-10.1%		31,803,262		9.2%

		837		-114,211,157		-13.4%		74,933,107		10.5%

		838		-80,928,604		-10.1%		105,469,586		13.6%

		839		-50,596,201		-10.4%		115,448,411		19.4%

		840		-45,239,578		-7.9%		-5,202,071		4.1%

		841		-50,595,456		-11.0%		161,956,367		23.6%

		842		-58,901,023		-14.9%		95,174,795		16.9%

		843		-54,450,384		-10.8%		178,559,628		23.9%

		844		-57,743,166		-9.3%		65,393,328		12.7%

		845		-54,005,723		-12.5%		140,614,485		22.0%

		846		-48,799,975		-9.5%		149,793,471		22.4%

		847		-63,617,431		-14.5%		221,048,432		26.2%

		848		-55,908,445		-8.9%		-3,229,424		4.5%

		849		-51,934,359		-10.3%		134,744,435		21.0%

		850		-143,039,193		-14.3%		-103,770,669		-6.0%

		851		-46,030,135		-8.6%		20,986,997		8.5%

		852		-56,545,238		-11.0%		125,163,905		19.1%

		853		-46,509,736		-8.0%		115,354,683		18.9%

		854		-57,401,553		-11.4%		109,196,213		17.9%

		855		-46,047,954		-7.9%		122,727,813		19.9%

		856		-70,019,874		-10.5%		-21,306,534		2.0%

		857		-55,450,164		-14.5%		154,796,831		23.6%

		858		-57,310,696		-8.6%		97,704,750		15.5%

		859		-50,754,412		-10.4%		121,029,783		20.0%

		860		-78,765,862		-10.9%		51,298,594		10.1%

		861		-40,214,958		-8.3%		76,157,889		16.3%

		862		-46,244,093		-7.8%		68,574,694		14.3%

		863		-47,762,818		-9.4%		170,310,192		24.4%

		864		-59,084,785		-10.8%		141,085,665		19.5%

		865		-68,462,318		Nėra reikšmės		145,964,942		21.0%

		866		-53,507,919		-7.6%		90,534,608		15.1%

		867		-54,674,737		-11.4%		9,551,007		6.7%

		868		-44,926,377		-7.5%		134,523,530		21.0%

		869		-51,571,646		-9.0%		30,377,789		9.4%

		870		-36,032,104		-6.8%		37,231,298		11.5%

		871		-51,579,581		-13.1%		70,129,707		15.1%

		872		-44,281,063		-8.0%		33,028,007		10.1%

		873		-62,379,417		-13.6%		55,299,467		12.2%

		874		-53,862,603		-12.1%		117,313,965		19.4%

		875		-65,580,682		-11.9%		197,002,591		23.3%

		876		-39,586,018		-6.5%		52,937,345		13.1%

		877		-46,693,938		-9.3%		125,524,281		20.3%

		878		-49,691,814		-8.8%		-19,980,340		1.1%

		879		-44,335,366		-9.3%		5,630,837		6.1%

		880		-57,444,378		-10.5%		48,786,616		11.5%

		881		-44,752,293		-8.4%		83,605,763		16.9%

		882		-45,397,555		-7.3%		-4,046,185		4.3%

		883		-52,066,277		-12.0%		-17,529,097		1.3%

		884		-54,645,572		-14.0%		69,486,693		14.7%

		885		-66,273,554		-13.6%		14,476,217		7.1%

		886		-73,687,246		-13.9%		153,285,074		18.8%

		887		-53,555,555		-11.5%		124,239,439		20.1%

		888		-44,366,576		-7.8%		198,295,245		26.9%

		889		-58,250,676		-11.0%		107,580,306		17.1%

		890		-63,225,033		-10.9%		95,387,419		15.3%

		891		-58,590,244		-10.6%		-3,524,721		4.5%

		892		-48,666,736		-10.5%		22,275,198		8.7%

		893		-92,998,129		-11.7%		162,859,038		16.7%

		894		-41,796,961		-6.9%		88,672,368		17.0%

		895		-58,846,829		-11.8%		99,530,876		16.9%

		896		-45,652,131		-6.3%		134,044,827		19.8%

		897		-56,546,759		-9.7%		75,704,784		14.2%

		898		-60,500,933		-13.9%		129,447,212		19.3%

		899		-64,172,312		-14.5%		31,588,322		9.5%

		900		-63,644,992		-11.3%		97,640,179		15.4%

		901		-43,263,454		-7.4%		200,998,464		27.6%

		902		-50,821,570		-13.0%		111,537,224		19.7%

		903		-101,253,646		-14.4%		125,065,539		14.2%

		904		-68,415,132		-13.0%		144,659,172		19.0%

		905		-48,591,612		-11.6%		108,031,818		19.9%

		906		-43,447,213		-9.8%		234,069,854		33.3%

		907		-62,398,698		-11.8%		91,643,232		15.6%

		908		-73,715,825		-10.8%		75,561,402		12.6%

		909		-45,529,965		-10.5%		143,014,538		23.3%

		910		-59,969,480		-11.6%		109,083,212		17.2%

		911		-63,253,567		-10.6%		142,796,911		19.1%

		912		-43,913,583		-9.9%		91,532,005		17.9%

		913		-45,642,118		-10.9%		205,283,840		30.2%

		914		-51,225,626		-13.1%		84,730,892		16.9%

		915		-55,840,089		-13.4%		112,806,563		18.8%

		916		-54,636,701		-13.9%		57,033,349		13.3%

		917		-38,882,571		-8.9%		119,844,565		22.5%

		918		-43,597,221		-6.8%		37,810,297		10.6%

		919		-94,400,207		-15.1%		66,820,798		10.8%

		920		-44,059,814		-9.4%		75,000,355		15.8%

		921		-56,370,930		-11.6%		38,957,462		10.4%

		922		-44,761,721		-9.5%		5,850,269		6.1%

		923		-47,922,860		-10.2%		73,151,879		15.4%

		924		-75,009,358		-12.0%		38,783,982		9.2%

		925		-50,517,880		-13.9%		63,478,075		14.8%

		926		-57,419,781		-10.8%		-22,352,233		0.7%

		927		-37,633,906		-8.8%		49,511,624		13.8%

		928		-47,450,864		-10.6%		120,434,545		20.3%

		929		-91,021,036		-12.7%		189,473,600		18.6%

		930		-56,320,524		-12.5%		89,861,103		16.3%

		931		-56,769,218		-11.1%		-25,477,622		-0.2%

		932		-54,395,119		-12.3%		90,448,292		17.0%

		933		-69,914,706		-9.0%		136,633,840		17.1%

		934		-52,895,264		-11.1%		111,622,289		19.0%

		935		-46,724,083		-11.2%		-12,398,033		2.2%

		936		-35,108,318		-5.7%		202,337,496		28.7%

		937		-61,871,681		-13.2%		-1,163,561		4.8%

		938		-70,097,169		-11.7%		171,728,533		20.8%

		939		-70,449,732		-13.7%		66,868,912		12.5%

		940		-55,686,942		-13.3%		42,197,423		11.2%

		941		-68,822,503		-15.5%		48,358,548		11.0%

		942		-50,277,092		-10.0%		162,903,236		24.1%

		943		-35,850,759		-7.0%		173,971,861		27.2%

		944		-46,586,752		-9.3%		57,446,017		13.3%

		945		-57,369,493		-15.5%		82,349,801		15.8%

		946		-64,782,592		-9.1%		184,512,744		20.8%

		947		-72,948,969		-11.3%		144,122,626		17.8%

		948		-42,550,113		-6.8%		108,704,285		18.6%

		949		-41,192,793		-9.1%		60,935,833		14.8%

		950		-50,953,502		-10.6%		226,450,182		28.5%

		951		-59,167,936		-11.3%		77,960,500		14.5%

		952		-54,978,815		-11.2%		70,754,609		14.0%

		953		-50,482,529		-11.1%		73,979,171		15.0%

		954		-73,154,586		-11.9%		-18,379,500		2.4%

		955		-69,204,009		-12.5%		119,188,550		17.1%

		956		-59,017,097		-16.2%		225,336,239		28.8%

		957		-45,552,687		-10.1%		117,992,002		20.6%

		958		-39,508,443		-7.7%		156,422,435		25.1%

		959		-70,545,902		-14.4%		-32,093,588		-0.7%

		960		-42,687,025		-9.7%		124,466,083		21.8%

		961		-50,804,725		-9.6%		62,633,588		13.6%

		962		-88,787,084		-13.1%		-50,877,385		-2.5%

		963		-62,631,409		-11.2%		83,976,495		14.3%

		964		-59,960,500		-9.8%		103,591,760		16.0%

		965		-69,316,596		-14.2%		97,936,657		15.5%

		966		-63,234,154		-8.4%		-19,951,623		2.1%

		967		-72,666,955		-12.1%		143,781,724		17.9%

		968		-51,036,823		-8.8%		153,069,709		22.2%

		969		-61,581,481		-12.1%		77,641,254		14.4%

		970		-55,218,901		-12.6%		216,460,063		27.9%

		971		-50,563,958		-9.6%		127,061,199		19.6%

		972		-57,135,145		-9.9%		139,093,110		19.2%

		973		-53,445,338		-13.1%		108,477,811		19.0%

		974		-64,176,091		-12.5%		116,828,068		17.3%

		975		-58,583,498		-9.2%		64,711,390		12.6%

		976		-69,050,939		-12.4%		130,434,622		17.5%

		977		-49,918,768		-9.2%		119,268,061		19.0%

		978		-59,576,385		-11.9%		65,568,261		13.3%

		979		-47,841,709		-10.3%		81,696,111		16.1%

		980		-57,882,052		-9.0%		90,141,705		15.0%

		981		-61,526,680		-10.1%		77,391,090		13.8%

		982		-57,657,423		-9.4%		82,286,294		14.3%

		983		-59,098,629		-11.2%		196,828,406		23.9%

		984		-44,555,566		-7.8%		69,019,429		14.4%

		985		-50,659,865		-11.4%		93,869,263		17.5%

		986		-53,167,862		-12.8%		89,879,205		16.8%

		987		-53,382,254		-10.1%		58,124,404		13.1%

		988		-58,510,736		-13.9%		154,156,797		22.4%

		989		-51,497,764		-7.9%		129,735,543		19.2%

		990		-73,336,013		-14.6%		74,510,872		12.9%

		991		-49,885,473		-9.6%		49,665,683		12.0%

		992		-49,906,207		-9.9%		99,907,999		17.8%

		993		-52,455,001		-10.6%		17,423,395		7.8%

		994		-50,093,273		-10.6%		56,757,106		13.6%

		995		-50,657,744		-11.6%		23,826,507		9.1%

		996		-53,682,782		-12.0%		-8,286,544		3.4%

		997		-52,365,950		-8.9%		98,552,635		17.0%

		998		-40,046,762		-7.9%		123,067,721		21.5%

		999		-55,232,232		-9.1%		1,128,515		5.2%

		1000		-39,307,634		-6.5%		82,777,590		16.7%

		1001		-48,729,280		-7.6%		123,461,729		19.0%

		1002		-56,937,973		-15.5%		-19,046,150		0.9%

		1003		-40,851,238		-6.1%		68,172,035		14.1%

		1004		-60,480,757		-14.8%		-21,389,243		0.8%

		1005		-61,072,648		-10.9%		2,281,752		5.3%

		1006		-47,807,225		-9.8%		53,455,827		12.7%

		1007		-54,319,465		-12.1%		125,341,842		20.4%

		1008		-50,736,163		-8.4%		290,165		5.1%

		1009		-84,277,701		-9.5%		22,129		5.0%

		1010		-37,860,747		-6.1%		201,048,064		28.2%

		1011		-59,711,678		-11.4%		21,142,492		8.0%

		1012		-50,708,076		-13.1%		-11,419,038		2.6%

		1013		-47,167,970		-10.3%		235,576,521		32.7%

		1014		-60,131,854		-13.4%		155,316,300		21.6%

		1015		-48,935,622		-10.6%		99,726,668		18.0%

		1016		-53,387,606		-9.3%		182,896,804		23.5%

		1017		-47,842,240		-7.8%		227,015,492		28.2%

		1018		-108,643,515		-11.9%		23,467,520		6.9%

		1019		-51,661,768		-9.0%		188,525,678		25.0%

		1020		-47,866,652		-8.3%		-4,925,553		4.1%

		1021		-39,347,282		-6.6%		-3,060,204		4.4%

		1022		-49,714,770		-7.8%		129,671,553		19.3%

		1023		-53,297,140		-11.9%		9,920,331		6.8%

		1024		-56,463,739		-12.3%		117,762,481		19.4%

		1025		-58,911,533		-15.8%		-20,164,405		0.8%

		1026		-64,657,069		-15.5%		156,188,556		21.8%

		1027		-54,943,967		-13.6%		70,703,292		14.8%

		1028		-52,259,437		-9.9%		113,970,224		18.2%

		1029		-81,463,777		-10.7%		92,991,319		13.2%

		1030		-80,669,691		-12.5%		85,511,351		13.1%

		1031		-50,734,014		-8.7%		45,728,465		11.4%

		1032		-53,462,801		-10.7%		-18,359,172		1.3%

		1033		-62,120,877		-14.5%		16,505,243		7.6%

		1034		-44,446,889		-7.9%		51,305,559		12.6%

		1035		-78,273,461		-13.9%		63,854,637		11.5%

		1036		-69,497,667		-13.9%		18,702,811		7.4%

		1037		-41,894,850		-8.5%		15,293,981		7.9%

		1038		-55,290,470		-13.1%		48,736,540		12.2%

		1039		-37,537,754		-7.7%		38,976,548		11.7%

		1040		-45,618,861		-8.6%		106,835,433		18.7%

		1041		-55,747,160		-10.5%		76,278,624		14.3%

		1042		-50,880,739		-10.5%		135,760,354		21.1%

		1043		-49,179,510		-10.7%		55,147,462		13.2%

		1044		-106,893,942		-15.2%		-5,444,429		4.5%

		1045		-49,251,578		-6.5%		105,432,528		16.8%

		1046		-50,554,213		-10.5%		29,492,490		9.7%

		1047		-79,994,367		Nėra reikšmės		70,675,213		16.3%

		1048		-51,208,737		-13.2%		228,134,173		31.0%

		1049		-53,314,791		-10.4%		117,355,558		18.6%

		1050		-45,802,800		-10.3%		186,427,669		27.3%

		1051		-46,393,611		-8.6%		23,035,235		8.6%

		1052		-74,883,974		-13.2%		-13,200,631		3.1%

		1053		-47,979,291		-8.3%		93,751,964		16.5%

		1054		-57,086,113		-9.6%		38,015,101		9.9%

		1055		-42,596,747		-9.8%		-12,523,666		2.1%

		1056		-59,281,043		-12.0%		40,769,890		10.4%

		1057		-58,625,039		-12.5%		45,721,505		11.2%

		1058		-72,585,917		-10.6%		37,754,421		9.2%

		1059		-57,063,845		-8.9%		-27,242,191		0.1%

		1060		-75,860,729		-9.8%		117,545,299		15.0%

		1061		-58,207,611		-9.8%		7,013,617		6.1%

		1062		-54,593,502		-11.5%		121,712,550		19.7%

		1063		-47,750,260		-10.3%		119,392,900		20.2%

		1064		-50,389,089		-9.2%		79,259,798		15.2%

		1065		-49,956,326		-9.3%		27,288,154		9.1%

		1066		-56,948,118		-15.0%		-18,955,712		1.1%

		1067		-43,193,891		-8.3%		97,566,850		17.9%

		1068		-69,700,019		-12.6%		146,078,391		18.5%

		1069		-57,150,464		-10.5%		115,035,725		18.1%

		1070		-44,597,263		-9.1%		39,160,548		11.3%

		1071		-57,509,639		-12.5%		46,231,647		11.6%

		1072		-50,321,535		-10.7%		-8,541,976		3.3%

		1073		-56,647,257		-10.8%		-24,872,553		0.2%

		1074		-56,171,700		-9.2%		-24,500,693		0.5%

		1075		-41,944,738		-8.6%		184,899,077		27.3%

		1076		-45,231,938		-8.8%		44,325,455		11.8%

		1077		-74,546,942		-14.0%		108,128,573		15.6%

		1078		-56,898,033		-9.8%		135,869,203		19.2%

		1079		-48,046,589		-10.3%		75,573,544		15.6%

		1080		-64,508,937		-12.7%		90,611,618		15.0%

		1081		-48,965,326		-9.2%		97,452,418		17.0%

		1082		-64,450,078		-13.0%		107,289,366		16.8%

		1083		-44,482,382		-7.8%		61,087,368		13.7%

		1084		-52,233,819		-15.2%		181,307,313		27.3%

		1085		-42,786,584		-8.6%		210,874,957		29.9%

		1086		-53,450,165		-8.9%		41,168,464		10.3%

		1087		-88,434,618		-14.7%		99,651,359		13.7%

		1088		-47,656,144		-8.9%		81,273,810		15.8%

		1089		-41,915,387		-7.8%		30,962,836		10.1%

		1090		-51,165,167		-11.8%		109,088,052		18.9%

		1091		-92,875,878		-11.3%		66,046,099		10.5%

		1092		-46,927,863		-9.4%		101,788,131		18.3%

		1093		-60,301,998		-9.7%		103,853,767		16.4%

		1094		-56,063,251		-14.7%		3,612,473		5.7%

		1095		-56,968,656		-10.5%		41,987,097		10.7%

		1096		-54,445,506		-9.4%		68,340,261		13.4%

		1097		-36,481,080		-6.7%		133,183,339		23.6%

		1098		-51,874,858		-8.4%		111,262,085		17.9%

		1099		-64,757,346		-12.5%		190,614,858		23.9%

		1100		-45,245,848		-9.5%		44,269,132		12.0%

		1101		-58,792,679		-12.1%		-24,203,900		0.3%

		1102		-48,251,067		-10.7%		211,982,692		29.7%

		1103		-56,467,971		-11.2%		80,852,679		15.2%

		1104		-59,073,412		-14.1%		174,072,036		24.2%

		1105		-51,196,027		-8.7%		131,983,918		19.8%

		1106		-61,293,910		-15.8%		107,722,505		18.7%

		1107		-70,928,706		-11.7%		21,104,841		7.6%

		1108		-60,492,635		-14.4%		99,697,325		17.0%

		1109		-46,159,193		-9.5%		62,069,739		13.9%

		1110		-63,685,150		-12.7%		10,656,787		6.6%

		1111		-53,916,452		-11.5%		129,001,611		19.9%

		1112		-56,614,075		-10.4%		4,647,216		5.7%

		1113		-83,873,871		-15.1%		6,152,295		5.7%

		1114		-55,668,766		-10.4%		115,389,149		18.8%

		1115		-47,902,805		-9.0%		-19,332,672		1.1%

		1116		-52,602,738		-9.0%		21,240,414		8.3%

		1117		-59,805,589		-11.5%		-2,190,494		4.7%

		1118		-55,420,291		-12.8%		64,675,924		13.9%

		1119		-36,605,262		-6.2%		135,587,832		22.7%

		1120		-45,348,198		-10.4%		28,552,373		9.9%

		1121		-109,752,558		-12.6%		6,609,592		5.6%

		1122		-54,321,417		-8.9%		35,325,538		9.9%

		1123		-53,196,949		-9.3%		-23,833,841		0.4%

		1124		-113,364,907		-15.9%		71,176,561		10.4%

		1125		-98,415,416		-12.7%		-536,908		5.0%

		1126		-53,154,322		-8.6%		75,889,623		14.4%

		1127		-43,791,484		-10.3%		73,103,876		16.3%

		1128		-45,941,832		-8.0%		179,822,011		25.0%

		1129		-65,065,793		-10.4%		119,593,604		17.1%

		1130		-61,877,027		-12.1%		44,096,135		10.7%

		1131		-46,413,553		-13.5%		163,085,796		26.7%

		1132		-59,476,291		-10.1%		48,268,233		11.0%

		1133		-62,089,638		-11.9%		-26,505,874		0.1%

		1134		-54,883,867		-9.2%		-20,474,359		1.3%

		1135		-55,721,663		Nėra reikšmės		143,843,021		23.1%

		1136		-57,897,098		-9.7%		153,394,918		20.7%

		1137		-57,250,898		-10.9%		87,842,920		15.3%

		1138		-39,170,108		-6.1%		143,954,576		22.5%

		1139		-60,900,502		-9.0%		27,132,806		8.4%

		1140		-36,551,254		-6.9%		115,652,623		21.4%

		1141		-53,390,931		-9.9%		84,533,993		15.4%

		1142		-31,863,331		-5.6%		159,464,752		26.7%

		1143		-75,078,105		-10.0%		23,868,956		7.6%

		1144		-54,759,671		-9.2%		41,393,262		10.5%

		1145		-59,109,841		-11.2%		4,331,350		5.7%

		1146		-49,466,578		-7.2%		48,712,078		11.2%

		1147		-50,236,247		-9.9%		39,738,262		11.0%

		1148		-44,642,732		-10.7%		34,056,874		11.0%

		1149		-50,102,761		-8.9%		136,325,561		20.5%

		1150		-54,750,463		-12.6%		81,475,807		15.5%

		1151		-60,330,046		-11.5%		92,918,581		16.1%

		1152		-77,809,190		-10.5%		60,390,375		10.9%

		1153		-69,375,660		-13.6%		77,275,949		13.5%

		1154		-72,463,553		-12.9%		-36,899,570		-1.2%

		1155		-65,367,538		-11.4%		159,750,127		19.9%

		1156		-56,071,140		-9.0%		205,891,210		25.0%

		1157		-50,793,145		-9.8%		17,298,514		7.8%

		1158		-58,068,133		-10.9%		96,122,295		16.4%

		1159		-57,921,827		-12.4%		33,671,850		10.0%

		1160		-84,448,970		-13.7%		163,064,532		18.2%

		1161		-54,231,271		-10.8%		50,887,476		12.2%

		1162		-59,539,504		-10.3%		137,086,428		19.0%

		1163		-39,634,847		-8.1%		15,173,632		7.8%

		1164		-62,373,819		-12.6%		129,182,966		18.7%

		1165		-43,075,325		-10.3%		209,371,317		31.0%

		1166		-86,345,929		-15.5%		151,665,960		18.0%

		1167		-72,198,901		-13.0%		84,550,663		13.9%

		1168		-51,140,032		-7.9%		163,203,660		21.8%

		1169		-55,477,512		-11.0%		65,162,980		13.6%

		1170		-38,970,612		-8.7%		179,567,321		28.5%

		1171		-50,927,913		-10.5%		158,904,416		23.8%

		1172		-44,823,241		-10.8%		33,417,087		10.7%

		1173		-47,433,757		-11.8%		125,203,095		22.1%

		1174		-48,640,271		-10.7%		197,510,867		27.4%

		1175		-53,850,574		-10.9%		12,839,738		7.1%

		1176		-51,005,732		-9.2%		59,049,282		13.0%

		1177		-40,081,467		-7.0%		88,852,902		17.1%

		1178		-66,656,749		-14.8%		171,934,732		22.8%

		1179		-39,741,084		-6.5%		201,709,259		27.9%

		1180		-61,141,507		-14.6%		66,491,405		13.7%

		1181		-57,374,250		-14.2%		-19,739,746		0.8%

		1182		-50,932,821		-11.6%		123,230,255		20.3%

		1183		-56,863,445		-10.5%		-25,192,691		0.2%

		1184		-69,959,280		-12.6%		-21,596,689		1.7%

		1185		-53,396,934		-8.5%		90,121,742		15.6%

		1186		-70,036,310		-11.1%		205,384,238		22.0%

		1187		-49,113,780		-9.6%		89,684,558		16.3%

		1188		-39,980,305		-6.5%		109,258,838		19.2%

		1189		-58,388,715		-9.0%		-30,392,186		-0.4%

		1190		-59,945,698		-12.7%		201,062,757		26.2%

		1191		-48,543,075		-10.7%		201,153,168		28.3%

		1192		-75,678,744		-13.5%		-41,953,136		-2.2%

		1193		-54,278,936		-14.4%		87,146,134		16.9%

		1194		-73,039,301		-12.7%		66,799,900		12.3%

		1195		-34,927,125		-6.3%		166,101,601		26.2%

		1196		-46,604,401		-10.3%		106,362,111		18.9%

		1197		-42,524,565		-8.7%		112,291,924		20.0%

		1198		-61,732,235		-13.8%		75,056,237		14.3%

		1199		-51,177,077		-11.5%		45,513,601		12.2%

		1200		-71,207,013		-8.7%		-1,856,205		4.8%

		1201		-46,714,479		-10.3%		77,051,060		15.9%

		1202		-43,829,182		-6.8%		146,863,031		21.5%

		1203		-42,668,609		-7.5%		226,931,159		29.1%

		1204		-55,040,162		-14.6%		84,982,975		16.5%

		1205		-55,579,947		-11.2%		20,940,697		8.1%

		1206		-61,847,018		-14.8%		62,762,060		13.3%

		1207		-45,480,860		-8.6%		99,270,357		17.8%

		1208		-45,552,641		-8.9%		77,682,856		15.8%

		1209		-57,173,289		-10.4%		29,742,260		9.1%

		1210		-49,908,490		-11.8%		125,696,322		21.3%

		1211		-40,962,347		-7.2%		110,694,112		19.3%

		1212		-39,921,440		-7.5%		102,799,176		19.3%

		1213		-60,320,272		-11.6%		222,507,813		26.4%

		1214		-55,315,613		-11.2%		113,537,911		18.3%

		1215		-67,002,640		-12.0%		32,961,531		9.2%

		1216		-44,929,604		-7.9%		124,916,432		20.3%

		1217		-52,208,141		-6.5%		176,710,263		21.7%

		1218		-49,234,565		-10.0%		151,172,131		23.7%

		1219		-44,390,702		-8.6%		150,204,670		23.5%

		1220		-51,284,477		-12.0%		109,445,990		18.9%

		1221		-58,326,975		-11.1%		132,654,185		19.3%

		1222		-54,244,441		-7.7%		187,186,377		22.6%

		1223		-66,382,143		-10.2%		193,233,152		21.6%

		1224		-55,315,869		-8.6%		10,803,905		6.5%

		1225		-54,409,134		-7.7%		43,719,656		10.5%

		1226		-59,354,067		-14.8%		10,077,476		6.7%

		1227		-52,770,783		-10.3%		14,461,140		7.4%

		1228		-60,934,128		-10.3%		118,061,347		17.4%

		1229		-42,313,987		-7.7%		115,482,015		19.6%

		1230		-43,052,231		-7.4%		125,095,759		20.1%

		1231		-57,138,117		-11.5%		123,317,376		19.3%

		1232		-40,274,922		-7.1%		152,469,174		23.9%

		1233		-99,356,295		-14.0%		6,682,361		5.6%

		1234		-42,676,767		-8.8%		19,533,023		8.6%

		1235		-54,362,335		-8.6%		155,377,292		20.8%

		1236		-49,492,489		-11.2%		89,388,360		17.0%

		1237		-55,613,751		-10.0%		121,912,653		18.6%

		1238		-48,389,872		-10.5%		-15,368,716		1.8%

		1239		-41,324,976		-7.6%		65,045,869		14.5%

		1240		-46,515,159		-9.5%		-15,147,024		1.8%

		1241		-62,862,233		-13.8%		123,252,668		18.6%

		1242		-76,302,510		-13.1%		77,945,417		12.8%

		1243		-47,236,389		-8.0%		135,383,684		21.0%

		1244		-51,176,345		-9.2%		23,868,245		8.6%

		1245		-45,140,774		-10.0%		165,988,457		25.5%

		1246		-46,835,942		-9.2%		103,433,917		18.3%

		1247		-53,304,228		-8.1%		13,560,124		6.9%

		1248		-66,266,845		-12.0%		20,295,947		7.7%

		1249		-60,604,536		-13.3%		16,804,747		7.6%

		1250		-48,595,024		-9.3%		82,782,549		15.8%

		1251		-45,838,942		-9.1%		114,731,384		19.8%

		1252		-61,874,039		-13.4%		192,731,395		24.1%

		1253		-50,890,760		-10.8%		77,133,894		15.5%

		1254		-60,706,149		-11.0%		87,383,276		15.5%

		1255		-58,127,233		-11.1%		95,856,835		16.3%

		1256		-44,659,978		-9.3%		96,568,050		18.3%

		1257		-46,105,227		-8.8%		-13,141,673		2.3%

		1258		-44,048,533		-8.5%		-15,441,572		1.7%

		1259		-46,291,598		-8.9%		144,217,782		22.5%

		1260		-50,740,431		-12.1%		46,096,066		12.1%

		1261		-65,239,106		-9.8%		-12,171,477		3.3%

		1262		-57,873,119		-13.3%		174,544,013		24.1%

		1263		-45,605,478		-9.2%		130,234,912		21.5%

		1264		-47,671,203		-11.2%		-15,921,005		1.5%

		1265		-53,307,182		-13.9%		112,762,910		19.3%

		1266		-52,943,362		-10.2%		-22,064,597		0.6%

		1267		-49,701,010		-15.5%		136,380,728		23.7%

		1268		-43,889,079		-8.1%		-8,970,338		3.2%

		1269		-41,852,440		-7.7%		126,868,796		20.9%

		1270		-55,525,276		-11.1%		83,690,004		15.2%

		1271		-59,164,372		-11.6%		63,681,490		13.0%

		1272		-53,495,562		-8.2%		76,912,287		14.1%

		1273		-52,639,346		-11.3%		-6,120,035		3.9%

		1274		-58,961,027		-11.9%		87,045,335		15.3%

		1275		-42,727,846		-7.3%		63,321,387		14.0%

		1276		-43,509,704		-7.5%		89,200,798		17.0%

		1277		-47,776,114		-8.5%		46,491,793		11.8%

		1278		-50,365,599		-8.9%		70,064,961		13.9%

		1279		-60,531,085		-12.3%		104,496,125		16.9%

		1280		-65,259,293		-9.6%		94,768,718		14.5%

		1281		-44,956,313		-9.8%		39,145,008		11.4%

		1282		-53,589,506		-11.1%		172,474,219		23.6%

		1283		-57,278,140		-10.8%		129,280,187		18.9%

		1284		-43,321,810		-8.0%		110,971,202		19.2%

		1285		-47,398,707		-10.2%		116,073,937		20.4%

		1286		-46,228,101		-11.2%		117,844,193		21.3%

		1287		-57,354,380		-12.2%		-22,215,077		0.6%

		1288		-64,516,689		-12.7%		149,520,570		20.0%

		1289		-48,700,772		-6.9%		103,170,126		16.9%

		1290		-48,512,891		-10.3%		121,501,143		19.9%

		1291		-48,523,284		-10.1%		-18,263,677		1.1%

		1292		-39,577,426		-7.0%		71,734,232		15.6%

		1293		-72,588,966		-11.9%		60,706,576		11.4%

		1294		-47,132,555		-7.4%		83,189,773		15.5%

		1295		-55,649,187		-9.5%		220,100,655		26.1%

		1296		-53,665,904		-8.6%		217,928,236		26.3%

		1297		-64,400,109		-13.8%		-7,502,939		3.8%

		1298		-55,982,361		-12.2%		176,501,276		23.9%

		1299		-61,475,333		-11.6%		-28,729,092		-0.3%

		1300		-58,068,488		-13.9%		176,869,733		24.0%

		1301		-40,777,440		-6.4%		94,490,105		17.6%

		1302		-44,802,540		-7.1%		33,300,248		10.1%

		1303		-70,949,087		-12.0%		-34,283,431		-0.7%

		1304		-51,545,458		-9.5%		155,887,397		22.0%

		1305		-56,525,155		-7.8%		163,721,983		20.8%

		1306		-49,591,026		-8.4%		117,439,193		19.0%

		1307		-45,772,839		-8.9%		110,244,181		19.2%

		1308		-45,275,936		-9.4%		89,706,130		17.1%

		1309		-66,198,862		-8.6%		-40,286,157		-1.4%

		1310		-51,986,188		-8.0%		102,475,084		16.7%

		1311		-77,077,305		-10.8%		134,621,872		16.5%

		1312		-54,099,735		-12.0%		124,168,070		20.2%

		1313		-79,820,654		-11.2%		10,386,307		6.2%

		1314		-68,050,065		-14.8%		121,308,957		17.7%

		1315		-63,801,247		-13.9%		29,491,027		9.2%

		1316		-59,492,209		-11.3%		77,620,092		14.4%

		1317		-75,116,808		-11.5%		112,152,360		15.3%

		1318		-85,604,265		-12.5%		63,234,905		10.9%

		1319		-46,448,678		-9.3%		102,364,691		18.2%

		1320		-64,877,845		-13.9%		199,582,776		24.5%

		1321		-54,009,389		-11.3%		142,794,120		21.3%

		1322		-62,973,491		Nėra reikšmės		93,594,251		16.6%

		1323		-57,767,684		-11.6%		150,458,985		21.2%

		1324		-45,846,211		-10.3%		161,300,305		25.1%

		1325		-73,593,587		Nėra reikšmės		176,040,110		26.9%

		1326		-48,457,819		-10.8%		125,765,961		21.0%

		1327		-44,191,224		-8.6%		55,789,089		13.2%

		1328		-63,743,335		-13.8%		7,417,848		6.1%

		1329		-145,610,335		-14.9%		23,480,056		6.5%

		1330		-73,725,265		-11.2%		20,537,894		7.4%

		1331		-53,672,013		-9.7%		98,444,495		16.7%

		1332		-49,932,358		-9.1%		26,510,952		9.0%

		1333		-38,907,838		-6.3%		180,209,107		25.7%

		1334		-75,959,705		-11.1%		-8,733,692		3.9%

		1335		-47,100,564		-9.3%		107,069,916		19.1%

		1336		-39,945,751		-6.4%		93,718,425		17.7%

		1337		-53,374,314		-8.6%		84,733,619		15.1%

		1338		-56,742,178		-12.9%		55,539,218		12.7%

		1339		-46,987,861		-10.8%		65,582,868		15.0%

		1340		-52,238,070		-13.7%		21,794,807		8.8%

		1341		-59,503,910		-12.8%		58,580,302		12.7%

		1342		-68,248,712		-15.2%		45,895,527		10.8%

		1343		-71,882,437		-10.7%		105,246,396		14.8%

		1344		-36,738,883		-6.6%		235,643,885		33.0%

		1345		-78,111,355		-12.2%		48,062,680		10.1%

		1346		-52,398,773		-10.5%		44,952,964		11.4%

		1347		-60,667,982		-11.3%		98,600,002		16.2%

		1348		-51,897,111		-7.7%		-23,128,446		0.8%

		1349		-42,494,380		-8.0%		86,554,720		16.8%

		1350		-47,490,673		-11.0%		62,555,425		14.4%

		1351		-49,040,713		-8.2%		-4,041,069		4.3%

		1352		-65,505,435		-8.2%		-2,245,225		4.7%

		1353		-46,668,429		-10.8%		52,617,416		13.2%

		1354		-43,296,403		-6.9%		184,861,021		25.3%

		1355		-43,157,499		-7.0%		73,951,423		15.0%

		1356		-50,103,960		-11.1%		71,983,617		14.9%

		1357		-51,604,071		-12.0%		-18,023,380		1.0%

		1358		-149,282,058		-17.3%		-105,786,675		-6.3%

		1359		-55,041,269		-12.9%		35,611,973		10.4%

		1360		-38,904,529		-8.5%		112,559,500		21.0%

		1361		-57,076,002		-10.3%		43,818,505		10.7%

		1362		-51,283,453		-10.2%		165,468,628		23.9%

		1363		-67,246,660		-10.4%		56,723,874		11.2%

		1364		-48,286,633		-10.8%		157,572,657		24.6%

		1365		-52,791,950		-13.1%		211,970,938		29.2%

		1366		-42,559,755		-7.8%		94,726,937		17.7%

		1367		-57,982,684		-12.9%		136,062,249		20.3%

		1368		-44,932,404		-10.2%		67,877,217		15.2%

		1369		-82,706,530		-13.8%		67,788,018		11.6%

		1370		-57,232,184		-12.0%		66,391,520		13.5%

		1371		-53,201,597		-9.2%		81,629,947		15.0%

		1372		-36,661,036		-6.1%		155,337,608		25.0%

		1373		-49,661,092		-11.5%		-16,065,056		1.6%

		1374		-51,515,010		-11.8%		-13,698,055		2.1%

		1375		-59,760,164		-16.1%		130,271,093		20.4%

		1376		-58,401,979		-13.7%		128,350,224		19.9%

		1377		-137,425,010		-15.1%		137,244,577		12.7%

		1378		-57,211,147		-7.7%		49,893,600		10.9%

		1379		-49,810,022		-11.7%		68,529,143		14.9%

		1380		-69,647,685		-12.0%		83,291,139		13.9%

		1381		-56,736,122		-14.1%		9,671,727		6.7%

		1382		-64,546,728		-12.9%		126,214,451		18.4%

		1383		-52,173,811		-10.2%		196,570,574		25.5%

		1384		-84,352,261		-15.9%		106,379,597		15.4%

		1385		-50,461,771		-10.7%		101,863,011		17.9%

		1386		-58,509,679		-12.5%		-24,841,921		0.1%

		1387		-44,538,184		-10.2%		76,864,842		16.3%

		1388		-46,435,994		-8.3%		39,102,408		11.0%

		1389		-44,209,445		-11.3%		25,566,961		9.8%

		1390		-48,371,701		-9.5%		15,185,910		7.5%

		1391		-57,237,850		-11.2%		102,896,881		16.9%

		1392		-45,606,527		-10.6%		9,273,736		6.8%

		1393		-54,568,500		-9.7%		-23,552,025		0.5%

		1394		-59,875,001		-12.2%		88,088,103		15.8%

		1395		-68,546,974		-9.6%		139,885,101		17.5%

		1396		-52,017,844		-11.9%		97,463,946		17.5%

		1397		-50,566,666		-10.4%		1,666,508		5.3%

		1398		-50,109,766		-12.4%		112,902,561		20.3%

		1399		-60,932,714		-11.7%		20,719,105		7.9%

		1400		-43,730,765		-8.5%		97,724,530		18.2%

		1401		-56,119,879		-13.0%		134,422,091		21.2%

		1402		-38,761,351		-6.6%		141,896,226		22.7%

		1403		-57,606,100		-10.2%		61,660,169		12.9%

		1404		-60,154,579		-11.6%		14,974,021		7.2%

		1405		-62,216,519		-12.6%		-2,537,185		4.6%

		1406		-71,171,722		-11.1%		106,110,934		15.2%

		1407		-56,528,719		-12.5%		216,692,691		26.8%

		1408		-46,156,254		-9.3%		55,609,697		13.4%

		1409		-54,862,184		-12.4%		18,710,497		8.0%

		1410		-61,740,286		-11.9%		108,464,202		17.1%

		1411		-56,094,381		-11.9%		104,378,288		17.8%

		1412		-56,058,943		-14.1%		62,145,675		13.8%

		1413		-46,773,636		-8.7%		49,643,323		12.2%

		1414		-61,534,347		-12.6%		76,445,481		14.5%

		1415		-40,054,470		-8.3%		67,864,134		15.7%

		1416		-55,827,014		-8.0%		124,941,949		18.1%

		1417		-80,823,040		Nėra reikšmės		114,439,087		18.2%

		1418		-58,798,316		-8.5%		106,242,698		16.2%

		1419		-46,221,401		-7.6%		104,091,620		17.8%

		1420		-62,158,340		-9.0%		109,642,219		16.3%

		1421		-48,205,438		-8.6%		145,568,230		21.7%

		1422		-78,346,217		Nėra reikšmės		77,118,194		15.3%

		1423		-55,172,740		-9.0%		126,390,906		18.4%

		1424		-57,574,441		-8.6%		113,642,944		17.0%

		1425		-49,212,015		-9.5%		25,430,517		9.1%

		1426		-59,309,039		-10.5%		50,757,627		11.5%

		1427		-69,756,690		-12.2%		196,932,960		22.3%

		1428		-63,294,790		-13.0%		-28,112,006		-0.3%

		1429		-52,842,334		-9.9%		63,557,466		13.4%

		1430		-54,526,127		-12.7%		69,519,438		14.4%

		1431		-46,779,092		-11.6%		81,918,192		16.9%

		1432		-47,310,386		-12.6%		-9,550,107		2.8%

		1433		-60,552,665		-14.4%		77,045,124		14.7%

		1434		-50,941,032		-13.7%		133,436,637		22.0%

		1435		-44,202,955		-9.7%		48,125,513		12.6%

		1436		-54,941,345		-12.0%		-20,792,559		0.8%

		1437		-68,868,994		-14.5%		-30,360,224		-0.7%

		1438		-45,533,323		-8.7%		91,283,407		17.4%

		1439		-40,243,342		-7.2%		133,553,736		22.1%

		1440		-71,610,412		-10.9%		85,107,076		13.4%

		1441		-36,720,607		-7.4%		126,975,814		22.8%

		1442		-64,342,590		-13.5%		67,681,609		13.1%

		1443		-57,458,675		-11.2%		98,945,910		17.0%

		1444		-51,406,844		-12.0%		53,546,834		13.2%

		1445		-48,646,830		-11.0%		229,644,308		30.5%

		1446		-58,786,481		-10.6%		151,188,770		20.2%

		1447		-59,021,344		-11.6%		-20,952,656		1.2%

		1448		-56,712,895		-13.3%		178,660,583		24.5%

		1449		-56,353,819		-11.5%		34,851,274		9.9%

		1450		-45,117,927		-7.5%		143,756,616		21.6%

		1451		-55,797,125		-12.5%		91,337,139		16.4%

		1452		-51,736,143		-11.0%		129,833,570		21.2%

		1453		-52,389,996		-10.8%		155,639,768		23.2%

		1454		-47,674,501		-10.1%		147,208,589		23.7%

		1455		-53,827,119		-12.1%		116,580,454		19.4%

		1456		-59,521,587		-13.0%		53,211,234		12.1%

		1457		-65,036,562		-15.9%		97,703,648		16.3%

		1458		-62,948,171		-13.1%		115,126,551		17.5%

		1459		-57,820,435		-7.9%		75,651,797		13.2%

		1460		-44,309,876		-8.9%		107,854,906		19.0%

		1461		-42,004,633		-9.1%		16,848,450		8.2%

		1462		-79,819,771		-14.6%		91,231,580		13.8%

		1463		-77,287,845		-11.9%		131,194,177		16.1%

		1464		-55,749,956		-9.5%		198,433,994		23.9%

		1465		-54,167,170		-10.8%		63,772,243		13.5%

		1466		-52,386,210		-11.4%		180,560,680		25.3%

		1467		-68,600,302		-13.9%		5,209,816		5.7%

		1468		-55,867,158		-8.4%		157,099,673		20.8%

		1469		-56,968,354		-12.7%		186,571,172		25.0%

		1470		-63,460,937		-9.9%		87,475,933		14.2%

		1471		-49,623,372		-12.4%		71,446,444		15.6%

		1472		-50,591,707		-9.6%		158,160,965		22.9%

		1473		-35,719,637		-6.2%		236,032,754		33.1%

		1474		-64,088,561		-13.1%		183,083,836		22.6%

		1475		-51,489,561		-11.8%		78,070,516		15.7%

		1476		-50,372,817		-9.9%		69,167,123		14.4%

		1477		-39,133,564		-8.4%		78,898,696		16.9%

		1478		-50,950,592		-10.6%		53,433,592		12.5%

		1479		-49,923,658		-8.6%		107,058,056		18.1%

		1480		-43,515,693		-6.6%		-16,598,696		1.7%

		1481		-48,162,269		-11.0%		59,849,004		14.1%

		1482		-56,174,622		-11.5%		66,375,702		13.7%

		1483		-44,989,318		-6.9%		133,606,283		20.1%

		1484		-103,465,668		-11.5%		15,357,121		6.3%

		1485		-123,169,384		-15.0%		77,657,752		10.4%

		1486		-52,401,262		-8.7%		-24,109,424		0.4%

		1487		-54,406,811		-12.1%		105,901,259		18.0%

		1488		-59,373,572		-11.4%		71,067,625		13.6%

		1489		-60,764,711		-10.8%		76,608,445		13.9%

		1490		-84,278,615		-12.3%		13,693,499		6.5%

		1491		-51,692,674		-10.5%		160,840,578		23.9%

		1492		-42,392,903		-8.3%		75,286,643		16.0%

		1493		-84,544,611		-12.3%		-1,900,765		4.8%

		1494		-69,901,357		-12.9%		150,067,431		19.0%

		1495		-57,624,489		-11.0%		73,799,439		14.2%

		1496		-38,310,152		-5.4%		56,606,649		13.2%

		1497		-55,681,375		-11.1%		106,227,138		17.6%

		1498		-48,113,002		-10.0%		42,316,707		11.6%

		1499		-54,144,482		-10.5%		123,805,550		19.2%

		1500		-58,461,958		-9.1%		9,577,830		6.4%

		1501		-56,159,474		-11.5%		21,798,719		8.3%

		1502		-44,650,144		-8.4%		202,588,834		28.5%

		1503		-44,950,766		-8.6%		231,422,241		30.9%

		1504		-53,261,737		-9.0%		85,699,791		15.4%

		1505		-54,200,433		-12.0%		-20,162,937		0.8%

		1506		-47,597,613		-9.1%		177,899,935		25.2%

		1507		-76,016,524		-11.7%		-23,077,931		1.9%

		1508		-57,085,521		-10.8%		-16,129,262		2.0%

		1509		-58,623,932		-11.9%		-20,275,595		1.1%

		1510		-69,475,820		-9.7%		108,239,504		15.1%

		1511		-72,055,369		-13.1%		86,121,616		14.4%

		1512		-60,985,246		-10.9%		41,998,286		10.5%

		1513		-48,964,009		-14.0%		28,292,372		10.1%

		1514		-51,636,108		-8.2%		134,282,552		19.7%

		1515		-53,639,565		-10.2%		219,795,971		27.1%

		1516		-45,793,532		-9.6%		36,809,417		10.9%

		1517		-71,811,348		-14.2%		159,875,793		19.8%

		1518		-46,434,598		-10.2%		46,077,320		12.1%

		1519		-58,258,567		-12.1%		162,333,914		22.8%

		1520		-53,818,678		-12.4%		9,733,368		6.7%

		1521		-38,810,540		-7.8%		69,544,095		15.7%

		1522		-48,638,281		-11.9%		230,574,880		31.2%

		1523		-79,329,312		-12.3%		-6,935,729		4.1%

		1524		-53,955,365		-8.9%		88,312,018		15.4%

		1525		-82,580,463		-12.5%		10,841,724		6.2%

		1526		-49,759,628		-10.2%		76,306,018		15.3%

		1527		-43,355,079		-8.3%		106,390,493		18.8%

		1528		-61,286,075		-10.4%		103,558,600		15.9%

		1529		-53,249,696		-10.0%		93,162,202		16.2%

		1530		-97,339,723		-9.9%		-65,464,475		-3.0%

		1531		-65,342,755		-11.9%		130,209,741		18.0%

		1532		-52,273,557		-8.7%		-21,923,605		0.9%

		1533		-61,730,986		-13.5%		116,673,768		18.0%

		1534		-45,689,844		-10.0%		62,535,262		14.3%

		1535		-47,527,693		-10.6%		50,273,206		12.7%

		1536		-38,983,507		-5.7%		51,697,603		12.7%

		1537		-57,136,050		-12.6%		-22,135,507		0.6%

		1538		-48,489,763		-7.6%		49,788,358		11.7%

		1539		-73,319,709		Nėra reikšmės		85,399,411		16.5%

		1540		-49,197,819		-9.1%		138,675,955		20.9%

		1541		-55,812,009		-11.8%		83,252,205		15.4%

		1542		-50,303,653		-10.7%		49,246,877		12.2%

		1543		-56,323,920		-12.6%		23,315,075		8.7%

		1544		-44,693,875		-10.1%		25,376,321		9.5%

		1545		-67,811,968		-13.3%		61,183,389		12.1%

		1546		-56,795,048		-15.5%		46,364,846		12.0%

		1547		-54,499,557		-7.9%		104,197,859		16.4%

		1548		-52,482,916		-10.7%		80,905,052		15.4%

		1549		-39,874,740		-6.7%		33,797,056		10.7%

		1550		-71,712,950		-10.3%		-19,354,471		2.4%

		1551		-57,200,925		-11.3%		61,312,996		13.2%

		1552		-61,772,649		-9.4%		92,912,335		14.6%

		1553		-47,702,463		-10.7%		172,989,298		25.9%

		1554		-43,610,444		-9.0%		233,540,900		32.1%

		1555		-63,857,925		-12.7%		152,567,014		20.6%

		1556		-54,392,441		-14.9%		133,276,099		21.7%

		1557		-43,114,243		-7.5%		123,222,587		20.2%

		1558		-42,994,756		-9.1%		59,738,811		14.1%

		1559		-49,645,487		-7.3%		75,778,444		14.3%

		1560		-60,579,074		-10.6%		8,293,211		6.2%

		1561		-39,177,300		-8.4%		151,712,600		25.7%

		1562		-47,005,887		-9.8%		166,316,607		25.5%

		1563		-53,942,890		-14.0%		79,449,317		15.9%

		1564		-59,937,417		-9.5%		79,109,920		13.9%

		1565		-56,572,831		-13.8%		171,087,766		24.0%

		1566		-45,311,596		-8.5%		94,794,262		17.7%

		1567		-42,904,431		-7.0%		-12,996,917		2.4%

		1568		-57,416,138		-11.7%		199,874,821		25.3%

		1569		-58,381,927		-10.1%		139,169,271		19.6%

		1570		-60,339,771		-11.0%		121,165,865		17.7%

		1571		-48,748,669		-10.2%		160,490,132		23.4%

		1572		-42,707,800		-8.5%		193,912,777		27.7%

		1573		-51,146,165		-11.7%		176,040,774		25.0%

		1574		-49,345,356		-11.1%		53,429,567		12.9%

		1575		-47,576,367		-10.5%		157,077,447		24.0%

		1576		-54,039,369		-10.3%		-17,370,174		1.6%

		1577		-45,621,337		-11.8%		116,900,380		21.4%

		1578		-50,189,612		-10.8%		96,115,862		17.4%

		1579		-53,819,903		-12.8%		193,170,811		26.4%

		1580		-54,818,372		-12.9%		134,537,944		20.7%

		1581		-48,208,982		-10.7%		102,305,445		19.3%

		1582		-51,796,712		-13.2%		189,990,030		27.5%

		1583		-64,242,552		-13.1%		-24,960,716		0.3%

		1584		-53,678,499		-11.1%		134,902,728		20.5%

		1585		-48,852,208		-12.0%		145,195,547		24.3%

		1586		-49,732,994		-9.8%		40,739,395		11.2%

		1587		-56,216,389		-10.8%		89,417,418		15.6%

		1588		-52,671,679		-9.8%		48,640,746		11.8%

		1589		-54,666,471		-9.4%		54,967,322		12.3%

		1590		-45,281,412		-7.1%		129,683,308		19.8%

		1591		-62,524,558		-12.4%		47,067,243		11.2%

		1592		-71,010,829		-15.6%		48,948,392		11.1%

		1593		-43,957,432		-7.3%		54,387,759		12.7%

		1594		-61,817,436		-11.1%		82,519,397		14.7%

		1595		-43,699,665		-9.9%		3,224,365		5.6%

		1596		-71,339,190		-12.4%		104,095,781		15.2%

		1597		-49,968,162		-10.4%		87,995,929		16.4%

		1598		-53,567,634		-12.9%		142,761,672		21.9%

		1599		-48,889,616		-10.7%		52,954,209		13.2%

		1600		-51,348,226		-10.4%		45,305,716		11.5%

		1601		-51,498,709		-9.6%		8,095,417		6.3%

		1602		-55,558,873		-9.8%		-3,020,993		4.5%

		1603		-40,328,972		-8.2%		105,916,935		19.7%

		1604		-61,845,980		-12.7%		91,996,957		15.6%

		1605		-51,621,400		-10.0%		82,835,020		15.6%

		1606		-64,393,306		-13.0%		4,230,419		5.7%

		1607		-77,331,795		-12.9%		69,019,507		11.9%

		1608		-63,123,672		-14.4%		-15,508,057		2.2%

		1609		-48,446,337		-11.8%		31,141,702		10.2%

		1610		-50,241,676		-12.6%		48,873,147		12.9%

		1611		-66,681,265		-10.8%		78,057,179		13.1%

		1612		-55,299,200		-14.0%		172,334,118		24.7%

		1613		-49,564,077		-8.7%		20,725,856		8.2%

		1614		-49,301,364		-14.4%		31,894,088		10.7%

		1615		-53,958,849		-11.3%		97,073,629		17.6%

		1616		-51,954,887		-10.9%		141,821,733		21.3%

		1617		-50,134,129		-11.8%		32,195,915		10.2%

		1618		-47,862,280		-12.5%		160,401,029		25.3%

		1619		-50,552,376		-10.0%		129,628,757		20.5%

		1620		-43,879,048		-9.1%		45,245,041		12.1%

		1621		-57,442,832		-11.5%		-25,166,337		0.1%

		1622		-51,043,404		-10.3%		105,188,576		18.0%

		1623		-60,591,740		-10.0%		110,329,420		16.6%

		1624		-55,882,885		-12.6%		167,495,238		23.0%

		1625		-52,950,958		-9.0%		-28,269,228		-0.5%

		1626		-58,756,062		-8.2%		115,831,338		16.7%

		1627		-55,886,397		-11.3%		99,769,350		17.0%

		1628		-56,579,897		-10.0%		-24,486,247		0.4%

		1629		-50,663,592		-12.2%		96,619,109		18.2%

		1630		-40,304,382		-8.0%		71,623,709		15.6%

		1631		-50,824,499		-10.7%		131,815,131		20.9%

		1632		-58,044,251		-14.6%		134,572,405		21.0%

		1633		-60,295,797		-12.1%		74,334,358		14.0%

		1634		-55,147,789		-12.0%		97,728,060		17.0%

		1635		-45,550,998		-8.9%		206,873,259		28.6%

		1636		-63,620,173		-13.7%		29,949,022		9.1%

		1637		-61,954,605		-11.7%		58,669,171		12.2%

		1638		-57,332,226		-12.2%		83,166,034		15.2%

		1639		-59,129,262		-12.7%		156,674,745		21.7%

		1640		-50,738,717		-9.7%		153,889,736		22.4%

		1641		-48,523,727		-10.9%		-16,233,291		1.5%

		1642		-124,066,353		-16.4%		23,072,619		6.7%

		1643		-72,465,838		-9.8%		134,998,207		16.6%

		1644		-75,764,061		-12.1%		29,387,195		8.2%

		1645		-70,923,514		-12.2%		38,057,033		9.6%

		1646		-43,007,802		-7.5%		169,660,650		25.0%

		1647		-57,911,045		-10.8%		71,135,343		13.7%

		1648		-40,828,472		-6.9%		-16,022,926		1.6%

		1649		-50,987,186		-8.5%		111,617,222		17.7%

		1650		-52,785,779		-9.5%		116,165,316		18.8%

		1651		-56,991,075		-11.8%		85,509,852		15.6%

		1652		-67,109,904		-14.0%		169,731,476		21.6%

		1653		-56,725,580		-10.7%		80,469,262		14.7%

		1654		-56,784,347		-12.8%		79,154,309		15.4%

		1655		-69,169,441		-11.1%		112,170,164		15.9%

		1656		-64,803,439		-11.9%		-1,177,986		4.8%

		1657		-44,337,875		-8.6%		138,538,824		22.0%

		1658		-65,395,350		-11.4%		57,244,586		12.0%

		1659		-45,636,343		-9.0%		173,917,312		24.8%

		1660		-45,347,018		-8.5%		95,484,380		17.3%

		1661		-76,866,699		Nėra reikšmės		-21,075,366		1.6%

		1662		-40,861,336		-8.3%		84,694,477		17.1%

		1663		-61,208,089		-14.2%		-24,937,997		-0.3%

		1664		-43,630,123		-6.0%		173,708,040		23.6%

		1665		-51,435,733		-10.6%		23,350,280		8.8%

		1666		-53,475,355		-12.2%		109,465,991		18.8%

		1667		-45,324,540		-9.7%		151,635,695		24.0%

		1668		-54,956,709		-14.3%		97,993,491		17.6%

		1669		-57,457,802		-11.1%		29,687,807		9.3%

		1670		-53,037,151		-10.7%		75,067,739		15.2%

		1671		-52,358,203		-11.9%		76,765,372		15.5%

		1672		-56,866,492		-13.6%		47,884,682		11.8%

		1673		-51,952,540		-9.4%		147,228,398		21.0%

		1674		-57,297,117		-13.1%		91,333,270		16.5%

		1675		-47,379,096		-11.6%		92,787,675		18.1%

		1676		-44,315,922		-8.8%		35,307,254		10.6%

		1677		-58,222,712		-11.7%		29,022,501		9.1%

		1678		-47,943,652		-9.3%		59,237,412		13.6%

		1679		-47,148,433		-10.9%		76,564,246		16.0%

		1680		-57,623,444		-10.0%		65,343,456		13.0%

		1681		-50,029,847		-13.4%		33,611,467		10.7%

		1682		-47,225,577		-8.0%		34,023,874		10.0%

		1683		-66,252,364		-15.3%		58,926,380		12.3%

		1684		-51,645,024		-10.3%		140,349,927		21.5%

		1685		-55,502,282		-12.6%		51,718,101		12.4%

		1686		-50,175,728		-11.0%		59,629,238		13.8%

		1687		-80,692,643		-10.6%		96,014,449		13.3%

		1688		-58,628,296		-9.1%		-29,777,963		-0.4%

		1689		-68,192,184		-12.6%		-9,293,816		3.6%

		1690		-55,988,761		-12.4%		214,990,621		27.8%

		1691		-47,742,186		-9.2%		192,006,952		26.7%

		1692		-67,166,869		-12.8%		138,442,979		18.7%

		1693		-59,401,155		-10.6%		192,541,207		24.8%

		1694		-60,922,397		-14.2%		-21,916,174		0.6%

		1695		-46,147,484		-9.0%		119,560,324		19.7%

		1696		-57,478,274		-9.9%		107,520,262		16.7%

		1697		-77,561,944		-15.5%		150,601,763		18.6%

		1698		-48,337,876		-9.4%		67,489,289		14.2%

		1699		-48,701,410		-10.7%		54,956,902		13.2%

		1700		-47,583,368		-9.8%		230,198,937		30.5%

		1701		-46,077,692		-8.4%		-15,633,582		1.8%

		1702		-46,936,818		-10.8%		117,948,902		21.0%

		1703		-64,135,037		-13.3%		154,263,206		20.6%

		1704		-51,338,363		-8.6%		61,073,761		13.0%

		1705		-51,511,326		-7.8%		103,037,457		16.5%

		1706		-45,743,197		-10.7%		197,490,832		28.3%

		1707		-43,567,759		-8.4%		29,061,154		9.9%

		1708		-57,434,279		-12.4%		129,833,057		19.8%

		1709		-43,262,620		-8.1%		180,862,131		26.1%

		1710		-69,185,725		-13.5%		10,197,237		6.4%

		1711		-54,354,268		-12.8%		52,320,098		12.5%

		1712		-48,387,365		-11.1%		116,539,747		20.9%

		1713		-49,271,475		-12.3%		89,336,228		17.8%

		1714		-48,466,191		-10.0%		134,729,963		21.3%

		1715		-55,785,301		-13.0%		18,740,303		8.0%

		1716		-46,934,960		-7.7%		140,353,087		21.0%

		1717		-48,899,078		-7.3%		96,403,312		16.3%

		1718		-64,826,473		-12.1%		143,149,783		19.1%

		1719		-56,142,981		-8.8%		56,311,280		11.8%

		1720		-52,792,887		-11.5%		2,924,721		5.5%

		1721		-61,580,181		-12.5%		149,867,180		20.3%

		1722		-87,400,904		-9.5%		53,310,395		9.5%

		1723		-65,905,182		-12.3%		167,632,502		21.7%

		1724		-53,903,517		-11.0%		161,704,425		22.9%

		1725		-57,422,956		-11.6%		25,245,572		8.7%

		1726		-57,108,515		-10.7%		129,321,411		19.6%

		1727		-56,917,354		-11.1%		62,139,058		13.0%

		1728		-69,771,529		-10.7%		131,278,218		16.8%

		1729		-52,579,296		-8.6%		48,504,632		11.3%

		1730		-58,171,543		-10.9%		-14,123,152		2.5%

		1731		-47,375,999		-9.4%		47,804,118		12.0%

		1732		-41,831,475		-6.3%		209,818,806		27.1%

		1733		-57,607,291		-12.3%		156,988,326		22.2%

		1734		-56,599,993		-10.8%		138,801,822		20.3%

		1735		-41,740,609		-9.2%		161,076,252		25.4%

		1736		-48,894,897		-10.5%		175,528,527		25.7%

		1737		-42,108,937		-8.7%		162,926,530		25.8%

		1738		-59,017,737		-13.9%		-20,084,034		0.9%

		1739		-61,389,963		-11.7%		15,649,357		7.3%

		1740		-60,885,923		-12.6%		126,201,180		18.7%

		1741		-82,134,677		-12.1%		-25,386,989		1.8%

		1742		-50,981,131		-10.1%		88,712,209		16.3%

		1743		-51,352,342		-11.6%		226,720,275		29.5%

		1744		-57,132,963		-12.2%		77,780,048		14.8%

		1745		-50,314,160		-12.3%		99,381,711		18.5%

		1746		-63,556,312		-14.2%		115,006,003		17.9%

		1747		-47,087,719		-10.9%		-4,660,779		4.1%

		1748		-45,813,870		-7.5%		126,662,713		19.9%

		1749		-44,605,987		-10.7%		95,886,194		18.7%

		1750		-44,877,860		-9.2%		125,514,076		21.2%

		1751		-63,483,985		-8.9%		47,801,140		10.4%

		1752		-54,655,876		-11.2%		98,483,207		17.2%

		1753		-43,679,798		-11.6%		34,219,346		11.5%

		1754		-65,255,777		-10.5%		75,573,728		13.2%

		1755		-48,221,206		-8.4%		194,168,660		25.4%

		1756		-53,975,075		-10.0%		67,226,045		13.5%

		1757		-66,231,992		-12.8%		50,751,635		11.4%

		1758		-40,519,477		-9.0%		62,902,127		15.0%

		1759		-53,805,157		-9.3%		45,262,508		11.0%

		1760		-44,574,885		-8.3%		84,148,663		16.7%

		1761		-62,628,035		-11.9%		217,261,033		24.7%

		1762		-54,447,529		-14.8%		43,404,199		11.8%

		1763		-54,390,347		-11.5%		65,370,739		13.8%

		1764		-43,940,936		-10.7%		91,849,637		18.4%

		1765		-57,047,997		-12.2%		98,795,430		17.1%

		1766		-75,665,077		Nėra reikšmės		84,323,296		14.3%

		1767		-47,524,765		-10.2%		51,378,132		12.8%

		1768		-51,238,415		-9.5%		207,030,498		26.1%

		1769		-58,098,004		-9.7%		-267,321		5.0%

		1770		-52,245,899		-9.9%		14,600,998		7.3%

		1771		-45,955,312		-9.5%		19,133,493		8.3%

		1772		-50,108,278		-11.2%		-17,505,234		1.2%

		1773		-53,212,193		-11.7%		102,701,187		18.2%

		1774		-45,837,475		-6.7%		134,037,538		20.1%

		1775		-72,911,433		-10.5%		116,710,025		15.7%

		1776		-63,873,436		-14.1%		36,470,742		9.9%

		1777		-45,533,818		-9.5%		23,449,958		9.0%

		1778		-44,067,911		-8.2%		197,130,401		28.0%

		1779		-55,666,277		-13.8%		-8,653,262		3.3%

		1780		-62,314,054		-11.7%		188,811,238		23.3%

		1781		-57,460,653		-10.6%		37,955,640		10.1%

		1782		-55,977,382		-12.5%		159,714,412		22.5%

		1783		-43,943,585		-7.2%		37,005,334		10.5%

		1784		-55,711,552		-11.2%		183,253,298		24.6%

		1785		-51,835,096		-9.3%		125,157,101		19.5%

		1786		-55,578,547		-12.9%		89,136,919		16.5%

		1787		-55,110,981		-13.7%		59,601,766		13.4%

		1788		-41,894,336		-7.0%		52,601,954		12.7%

		1789		-57,988,134		-12.6%		84,371,847		15.8%

		1790		-49,317,431		-12.3%		73,150,113		15.7%

		1791		-46,757,806		-9.3%		5,106,074		5.9%

		1792		-48,292,480		-11.9%		184,275,688		27.7%

		1793		-54,411,409		-12.4%		101,749,458		18.0%

		1794		-53,225,273		-10.4%		96,393,834		16.8%

		1795		-51,766,851		-10.7%		49,930,257		12.3%

		1796		-135,567,906		-14.3%		6,443,503		5.5%

		1797		-54,136,665		-10.0%		82,182,535		14.9%

		1798		-51,239,113		-10.8%		83,962,436		16.1%

		1799		-46,085,774		-9.8%		161,499,281		24.5%

		1800		-76,383,085		-14.2%		59,582,347		11.4%

		1801		-59,358,332		-9.5%		136,359,816		18.9%

		1802		-45,466,391		-8.7%		193,643,496		26.3%

		1803		-70,506,408		-12.1%		81,658,035		13.6%

		1804		-53,718,280		-12.8%		4,326,447		5.8%

		1805		-53,568,289		-10.5%		-6,609,854		3.8%

		1806		-53,183,503		-10.2%		92,170,594		16.4%

		1807		-47,472,958		-9.9%		36,607,317		11.0%

		1808		-47,353,692		-7.9%		34,536,475		10.1%

		1809		-46,642,899		-9.6%		109,765,493		19.2%

		1810		-48,541,726		-12.0%		172,917,752		25.8%

		1811		-62,447,769		-15.3%		-22,712,322		0.2%

		1812		-63,223,952		-12.2%		102,111,898		16.2%

		1813		-51,333,255		-7.3%		-8,221,975		3.7%

		1814		-43,411,665		-8.2%		3,551,561		5.7%

		1815		-49,446,213		-7.4%		19,785,940		7.8%

		1816		-45,535,968		-8.5%		82,032,500		15.8%

		1817		-39,141,259		-6.4%		6,527,232		6.2%

		1818		-48,283,590		-11.8%		67,491,039		14.9%

		1819		-42,068,836		-6.8%		44,143,771		11.6%

		1820		-49,919,446		-13.4%		109,198,350		19.9%

		1821		-56,745,511		-12.3%		69,258,938		14.1%

		1822		-50,202,798		-12.7%		169,229,291		25.7%

		1823		-44,442,046		-9.5%		73,465,876		15.7%

		1824		-116,624,584		-12.3%		-7,632,918		4.4%

		1825		-53,461,779		-10.4%		20,898,157		8.3%

		1826		-61,392,770		-14.5%		39,788,911		11.2%

		1827		-57,516,739		-10.5%		126,264,337		18.8%

		1828		-54,011,742		-10.7%		15,501,959		7.4%

		1829		-94,152,018		-13.1%		49,518,420		9.4%

		1830		-53,310,769		-13.6%		101,437,109		18.5%

		1831		-61,750,756		-13.2%		165,295,839		22.0%

		1832		-49,132,222		-8.3%		171,072,707		23.4%

		1833		-45,857,921		-8.0%		61,746,858		13.6%

		1834		-59,659,231		-11.5%		57,635,980		12.3%

		1835		-46,528,179		-10.2%		230,293,900		30.3%

		1836		-55,885,854		-9.5%		128,187,696		18.4%

		1837		-54,251,762		-15.6%		84,690,750		17.2%

		1838		-47,230,678		-7.2%		175,924,478		23.3%

		1839		-47,748,610		-9.4%		34,929,560		10.4%

		1840		-72,970,228		-12.7%		53,287,693		10.8%

		1841		-59,999,192		-10.1%		167,450,229		20.9%

		1842		-64,009,481		-13.7%		41,609,928		10.4%

		1843		-47,504,418		-8.3%		-19,639,216		1.1%

		1844		-50,475,421		-8.5%		52,418,459		12.3%

		1845		-53,957,327		-14.0%		-4,629,652		4.1%

		1846		-74,384,737		-16.3%		-28,992,176		0.1%

		1847		-60,450,521		-11.3%		23,354,244		8.2%

		1848		-50,571,863		-12.0%		171,868,104		25.3%

		1849		-48,465,662		-9.2%		46,953,136		11.7%

		1850		-48,070,117		-9.7%		62,189,816		14.0%

		1851		-51,953,534		-10.8%		102,417,495		18.2%

		1852		-47,739,904		-9.1%		-17,977,771		1.3%

		1853		-53,056,019		-11.7%		148,409,306		22.8%

		1854		-52,588,041		-12.1%		230,892,248		30.7%

		1855		-66,860,253		-12.0%		12,788,892		6.8%

		1856		-51,712,594		-10.5%		180,762,889		24.6%

		1857		-52,225,587		-9.9%		79,838,637		15.0%

		1858		-44,542,198		-6.3%		47,422,667		11.5%

		1859		-56,315,933		-10.0%		173,881,323		23.2%

		1860		-50,149,102		-13.9%		99,450,643		19.5%

		1861		-58,994,766		-13.9%		65,468,031		13.6%

		1862		-84,773,233		-12.5%		41,013,007		9.0%

		1863		-61,109,137		-13.6%		12,517,732		7.0%

		1864		-39,638,286		-9.1%		70,050,452		16.1%

		1865		-68,891,472		-13.1%		71,740,045		13.1%

		1866		-56,204,489		-8.1%		59,011,055		12.0%

		1867		-74,568,292		-11.6%		-3,258,804		4.6%

		1868		-47,135,278		-9.6%		87,592,957		17.0%

		1869		-59,221,768		-10.8%		101,567,763		16.3%

		1870		-48,895,449		-10.0%		138,630,811		21.8%

		1871		-53,968,555		-9.5%		69,674,175		13.8%

		1872		-44,455,039		-7.5%		229,603,951		29.8%

		1873		-53,155,650		-9.5%		79,098,649		14.7%

		1874		-66,442,775		-12.0%		103,550,605		15.8%

		1875		-72,861,233		-14.1%		-4,028,342		4.4%

		1876		-68,536,349		-10.4%		22,358,636		7.8%

		1877		-47,363,151		-9.5%		112,548,225		19.6%

		1878		-74,933,088		-10.9%		11,029,827		6.3%

		1879		-85,478,497		-13.0%		-28,504,356		1.3%

		1880		-50,508,212		-10.5%		-18,380,203		1.1%

		1881		-66,133,985		-10.2%		97,141,596		14.7%

		1882		-41,848,054		-7.2%		104,673,215		18.5%

		1883		-54,800,439		-10.3%		12,670,839		6.9%

		1884		-51,616,792		-10.1%		208,943,949		27.4%

		1885		-57,532,846		-10.0%		31,941,297		9.4%

		1886		-52,022,707		-10.0%		148,072,096		21.5%

		1887		-47,381,642		-9.2%		226,920,864		29.2%

		1888		-57,074,369		-12.1%		116,126,616		18.3%

		1889		-41,732,956		-10.2%		-9,349,192		2.8%

		1890		-47,628,845		-10.1%		157,146,568		23.7%

		1891		-51,441,145		-10.0%		41,024,857		11.1%

		1892		-66,068,746		-11.0%		59,194,919		11.5%

		1893		-47,401,629		-8.1%		48,776,186		11.8%

		1894		-45,516,571		-8.4%		110,311,964		18.8%

		1895		-52,821,340		-7.3%		60,891,583		12.4%

		1896		-47,898,448		-7.2%		46,165,111		11.2%

		1897		-46,374,657		-12.5%		95,722,636		19.2%

		1898		-49,555,024		-13.7%		55,126,297		13.7%

		1899		-41,241,997		-8.0%		-16,645,220		1.3%

		1900		-49,028,424		-11.8%		114,665,037		20.3%

		1901		-51,585,585		-11.1%		120,715,607		20.2%

		1902		-40,791,899		-8.0%		81,715,083		17.0%

		1903		-56,976,647		-13.4%		108,401,664		18.3%

		1904		-47,890,239		-11.7%		21,599,376		8.8%

		1905		-37,540,554		-5.9%		129,010,111		21.5%

		1906		-42,852,387		-8.9%		162,585,202		25.6%

		1907		-49,238,753		-7.3%		220,220,477		25.9%

		1908		-53,497,642		-10.9%		52,156,477		12.4%

		1909		-55,176,079		-9.8%		76,796,919		14.4%

		1910		-51,495,166		-9.0%		56,031,242		12.8%

		1911		-68,369,440		-11.4%		117,864,650		16.6%

		1912		-52,789,669		-8.8%		97,787,869		16.8%

		1913		-55,837,105		-11.6%		25,121,598		8.7%

		1914		-49,996,725		-8.5%		163,048,822		22.5%

		1915		-52,211,941		-11.8%		147,146,960		22.5%

		1916		-50,808,935		-7.4%		107,559,864		17.1%

		1917		-47,861,586		-8.6%		100,244,478		17.4%

		1918		-42,441,251		-9.5%		-7,709,541		3.2%

		1919		-81,298,896		-14.6%		167,096,290		18.9%

		1920		-52,440,239		-12.6%		156,131,412		24.1%

		1921		-41,293,773		-7.6%		155,273,797		24.4%

		1922		-43,865,960		-8.9%		139,253,186		23.1%

		1923		-41,941,528		-9.4%		65,670,051		15.1%

		1924		-48,539,422		-9.3%		51,968,617		12.5%

		1925		-59,061,246		-8.6%		-28,284,144		0.1%

		1926		-71,901,450		-9.4%		14,569,256		6.6%

		1927		-52,297,335		-11.7%		-14,224,074		2.0%

		1928		-43,683,290		-7.3%		88,080,322		16.6%

		1929		-47,415,708		-8.9%		90,841,438		17.0%

		1930		-51,565,975		-7.1%		-708,612		4.9%

		1931		-49,485,550		-10.1%		94,654,847		17.1%

		1932		-37,944,632		-8.1%		33,545,776		11.1%

		1933		-47,389,051		-10.7%		21,261,018		8.7%

		1934		-40,736,125		-6.6%		84,613,192		16.7%

		1935		-42,528,317		-8.4%		153,598,852		23.7%

		1936		-59,031,564		-13.9%		-22,331,239		0.5%

		1937		-65,875,693		-15.4%		57,999,023		12.5%

		1938		-54,690,677		-9.3%		71,574,849		13.8%

		1939		-55,826,459		-11.4%		227,818,114		28.9%

		1940		-45,397,501		-9.6%		119,178,109		20.7%

		1941		-69,288,921		-11.6%		81,850,281		13.6%

		1942		-50,810,707		-10.1%		124,317,573		19.8%

		1943		-58,407,995		-13.6%		95,109,372		17.4%

		1944		-70,587,423		-13.8%		143,167,543		18.5%

		1945		-55,467,944		-10.6%		144,358,069		20.7%

		1946		-46,467,649		-8.7%		192,134,789		26.4%

		1947		-59,471,690		-14.5%		81,163,670		15.4%

		1948		-57,078,448		-13.5%		132,834,626		20.7%

		1949		-53,115,497		-10.9%		181,247,886		24.6%

		1950		-48,703,813		-7.8%		113,309,596		18.2%

		1951		-49,310,970		-10.4%		34,382,596		10.5%

		1952		-60,446,020		-11.8%		290,711		5.1%

		1953		-45,701,236		-10.0%		56,888,795		13.5%

		1954		-45,142,051		-7.6%		1,443,057		5.3%

		1955		-51,060,980		-8.1%		78,261,015		14.5%

		1956		-54,935,055		-12.6%		86,860,492		16.6%

		1957		-50,681,943		-10.5%		55,675,121		12.9%

		1958		-46,780,373		-8.1%		77,357,584		15.2%

		1959		-50,844,479		-8.4%		156,146,708		22.1%

		1960		-49,638,281		-9.6%		164,589,850		23.8%

		1961		-53,140,003		-8.1%		221,002,387		26.2%

		1962		-46,856,052		-7.8%		84,027,066		15.8%

		1963		-49,287,378		-9.4%		148,764,916		22.1%

		1964		-41,132,696		-7.9%		153,090,486		24.4%

		1965		-63,668,076		-9.8%		-6,266,271		4.1%

		1966		-44,993,337		-10.3%		72,593,569		16.1%

		1967		-72,893,972		-11.5%		-257,279		5.0%

		1968		-49,362,046		-9.9%		65,979,982		14.1%

		1969		-59,934,627		-7.6%		117,923,239		16.4%

		1970		-54,977,174		-13.0%		121,868,153		20.0%

		1971		-51,276,583		-11.7%		71,336,929		14.7%

		1972		-45,978,484		-8.9%		128,376,810		20.5%

		1973		-50,370,082		-10.8%		211,925,141		27.9%

		1974		-44,801,368		-9.2%		67,055,412		14.9%

		1975		-71,433,558		-12.5%		-2,799,446		4.6%

		1976		-41,596,242		-8.4%		-9,408,612		3.0%

		1977		-70,803,007		-13.1%		135,514,089		17.8%

		1978		-35,520,425		-6.2%		141,524,788		23.6%

		1979		-68,989,055		-8.9%		204,855,386		21.4%

		1980		-61,441,348		-8.9%		67,614,195		12.4%

		1981		-54,460,336		-13.7%		58,512,010		13.5%

		1982		-47,716,767		-10.0%		-6,718,398		3.7%

		1983		-57,880,682		-13.1%		149,592,420		21.8%

		1984		-73,615,261		-12.0%		202,688,604		21.6%

		1985		-47,561,123		-11.3%		70,371,315		15.5%

		1986		-45,404,085		-11.9%		117,409,183		21.2%

		1987		-44,361,191		-8.9%		232,846,632		31.3%

		1988		-55,985,039		-14.0%		65,565,118		14.3%

		1989		-55,376,478		-8.1%		41,584,571		10.3%

		1990		-55,191,907		-10.2%		20,091,144		8.0%

		1991		-51,554,454		-10.9%		44,780,879		11.7%

		1992		-67,318,778		-15.9%		101,637,175		16.7%

		1993		-59,562,804		-10.7%		52,193,245		11.7%

		1994		-56,915,538		-9.9%		17,909,251		7.7%

		1995		-61,906,469		-11.0%		37,159,474		9.7%

		1996		-52,590,689		-13.1%		220,424,348		31.0%

		1997		-68,760,826		-9.6%		90,399,465		13.8%

		1998		-71,924,345		-11.5%		26,329,011		8.0%

		1999		-65,344,847		-8.5%		80,495,212		13.2%

		2000		-107,498,245		-13.1%		27,822,702		7.3%

		2001		-48,504,660		-10.0%		110,365,410		18.8%

		2002		-50,580,299		-9.5%		105,896,763		17.7%

		2003		-50,330,690		-10.1%		126,639,706		20.1%

		2004		-42,859,777		-8.1%		87,190,306		16.9%

		2005		-60,106,004		-12.0%		76,875,266		14.2%

		2006		-61,564,250		-12.1%		74,639,722		14.0%

		2007		-50,097,468		-8.4%		138,787,055		20.7%

		2008		-51,770,947		-8.1%		-27,106,389		-0.1%

		2009		-70,877,272		-12.3%		67,136,910		12.3%

		2010		-45,160,246		-9.5%		113,952,640		19.9%

		2011		-52,125,078		-10.5%		-19,870,975		0.8%

		2012		-59,714,598		-11.1%		54,112,728		11.8%

		2013		-61,957,425		-14.6%		-14,362,471		2.4%

		2014		-56,073,341		-11.2%		183,096,242		24.4%

		2015		-58,914,641		-13.9%		35,911,120		10.2%

		2016		-59,958,022		-10.7%		103,304,045		16.1%

		2017		-81,817,293		-12.7%		94,933,528		13.5%

		2018		-65,161,415		-14.4%		92,013,995		15.5%

		2019		-69,668,703		-10.9%		48,237,855		10.4%

		2020		-55,603,398		-12.9%		81,023,512		15.6%

		2021		-59,852,626		-11.1%		100,580,288		16.5%

		2022		-42,840,841		-6.0%		-19,464,937		1.2%

		2023		-54,789,524		-10.9%		225,363,831		27.9%

		2024		-82,099,674		-13.0%		25,138,413		7.7%

		2025		-58,825,323		-12.2%		206,911,721		26.0%

		2026		-54,882,520		-12.4%		145,791,597		21.9%

		2027		-39,452,430		-5.7%		36,012,552		10.6%

		2028		-36,887,843		-7.5%		90,231,871		18.5%

		2029		-46,554,506		-11.6%		68,564,837		15.4%

		2030		-38,053,325		-8.4%		127,143,318		23.0%

		2031		-46,187,217		-8.2%		138,104,096		21.8%

		2032		-52,453,442		-9.9%		224,896,727		28.2%

		2033		-60,399,075		-10.4%		20,005,235		7.7%

		2034		-46,548,926		-10.1%		38,387,892		11.1%

		2035		-64,700,563		-13.6%		41,804,604		10.3%

		2036		-53,221,729		-12.8%		34,197,212		10.5%

		2037		-47,144,175		-8.5%		200,242,863		26.7%

		2038		-56,991,314		-10.4%		113,501,376		17.8%

		2039		-48,092,210		-9.1%		36,422,273		10.6%

		2040		-45,656,415		-8.4%		83,607,616		16.2%

		2041		-62,673,975		-13.4%		-27,653,506		-0.3%

		2042		-51,825,378		-13.4%		-15,791,070		1.4%

		2043		-68,940,784		-13.2%		52,201,070		11.2%

		2044		-51,326,659		-11.1%		88,588,020		16.6%

		2045		-50,511,617		-8.9%		121,302,344		18.9%

		2046		-46,735,537		-8.2%		-6,907,665		3.7%

		2047		-63,319,341		-16.3%		108,744,625		17.8%

		2048		-60,428,515		-9.8%		35,988,384		9.5%

		2049		-48,957,091		-8.6%		162,358,867		22.5%

		2050		-52,464,903		-8.7%		42,029,523		10.8%

		2051		-57,875,566		-12.3%		89,647,719		16.2%

		2052		-45,204,777		-9.2%		110,920,822		19.4%

		2053		-81,304,676		-12.7%		24,670,251		7.7%

		2054		-51,979,598		-10.7%		25,433,586		9.0%

		2055		-55,633,736		-9.2%		186,589,859		23.4%

		2056		-58,639,763		-13.0%		77,857,526		14.7%

		2057		-54,911,311		-12.3%		106,492,661		18.0%

		2058		-62,236,266		-10.0%		-10,277,462		3.4%

		2059		-76,882,108		-10.3%		193,792,126		19.9%

		2060		-81,791,413		Nėra reikšmės		-39,204,580		-3.9%

		2061		-57,662,033		-10.2%		33,686,170		9.5%

		2062		-42,759,641		-8.2%		157,106,071		25.2%

		2063		-38,085,209		-6.0%		95,897,742		17.9%

		2064		-33,570,625		-5.1%		3,630,928		5.7%

		2065		-60,382,976		-13.6%		29,539,483		9.2%

		2066		-51,273,642		-12.4%		128,366,239		21.1%

		2067		-62,348,016		-10.1%		29,703,334		8.8%

		2068		-57,369,260		-13.4%		96,858,549		17.8%

		2069		-42,416,567		-8.6%		-11,653,495		2.5%

		2070		-46,023,998		-8.7%		96,203,845		17.6%

		2071		-51,626,302		-11.9%		24,446,490		9.1%

		2072		-42,370,373		-7.3%		60,767,262		13.9%

		2073		-39,776,421		-7.3%		-9,636,781		2.9%

		2074		-45,203,527		-7.9%		134,133,262		21.0%

		2075		-40,913,703		-7.0%		141,471,733		21.8%

		2076		-39,693,296		-7.9%		172,522,394		26.5%

		2077		-48,564,495		-9.1%		-13,992,327		2.1%

		2078		-55,512,914		-13.7%		137,020,225		21.1%

		2079		-39,312,056		-6.8%		123,924,899		21.4%

		2080		-53,934,409		-11.5%		30,673,142		9.6%

		2081		-55,303,119		-10.6%		43,731,434		11.2%

		2082		-44,135,039		-7.6%		85,709,536		16.7%

		2083		-60,241,378		-12.2%		172,439,132		22.6%

		2084		-41,229,697		-8.0%		97,123,041		18.4%

		2085		-87,009,388		-10.0%		16,490,216		6.6%

		2086		-58,591,496		-10.6%		29,366,069		9.0%

		2087		-51,002,381		-9.6%		162,141,537		22.9%

		2088		-107,167,801		-16.9%		29,347,115		7.6%

		2089		-62,924,818		-11.6%		7,235,666		6.1%

		2090		-52,618,218		-14.4%		230,962,854		31.8%

		2091		-62,707,605		-11.2%		142,207,974		19.1%

		2092		-60,549,360		-12.5%		-16,450,508		2.0%

		2093		-46,397,679		-12.2%		171,674,676		26.6%

		2094		-52,106,596		-8.6%		60,516,657		12.9%

		2095		-58,196,519		-7.9%		19,255,832		7.5%

		2096		-65,920,553		-12.7%		167,453,491		21.0%

		2097		-46,243,224		-9.5%		135,812,875		21.4%

		2098		-52,610,254		-10.1%		18,377,231		7.9%

		2099		-42,325,289		-9.6%		141,934,009		23.4%

		2100		-37,889,301		-8.1%		123,742,360		22.2%

		2101		-64,340,247		-14.4%		67,142,418		13.4%

		2102		-52,944,501		-10.7%		117,767,938		18.8%

		2103		-53,654,867		-13.8%		155,109,417		24.0%

		2104		-58,749,360		-11.3%		35,935,060		9.8%

		2105		-42,593,794		-7.7%		113,293,902		19.8%

		2106		-68,470,591		-12.5%		23,168,481		8.0%

		2107		-44,795,760		-9.3%		5,493,831		6.0%

		2108		-44,522,058		-11.7%		119,207,313		21.7%

		2109		-135,891,301		-14.2%		71,738,707		9.3%

		2110		-57,605,235		-8.9%		76,803,117		13.8%

		2111		-49,185,370		-10.2%		20,241,359		8.3%

		2112		-54,873,373		-10.0%		-21,066,711		1.0%

		2113		-42,187,421		-5.3%		153,121,946		21.6%

		2114		-44,542,513		-9.5%		148,969,145		24.2%

		2115		-67,070,246		-12.0%		91,379,251		14.9%

		2116		-67,875,068		-12.8%		59,639,384		11.8%

		2117		-42,412,636		-9.3%		85,973,609		18.2%

		2118		-53,608,802		-11.1%		104,015,218		17.4%

		2119		-100,953,574		-13.5%		40,750,719		8.5%

		2120		-53,219,391		-10.7%		-14,695,718		2.1%

		2121		-59,253,820		-10.4%		209,315,424		25.3%

		2122		-69,458,372		-12.7%		67,817,188		12.3%

		2123		-61,256,937		-11.0%		156,879,269		21.2%

		2124		-54,229,874		-11.4%		57,240,316		13.0%

		2125		-65,162,748		-10.8%		79,145,318		13.4%

		2126		-42,350,656		-8.1%		144,050,533		22.8%

		2127		-49,619,941		-10.1%		30,984,779		9.9%

		2128		-47,930,988		-10.4%		139,493,506		21.9%

		2129		-43,479,727		-10.2%		171,393,007		26.9%

		2130		-82,685,767		-16.2%		150,905,504		17.9%

		2131		-75,285,959		-13.9%		100,829,244		15.0%

		2132		-55,302,024		-14.9%		119,496,525		20.0%

		2133		-44,855,735		-9.7%		88,364,665		17.4%

		2134		-119,232,594		-15.6%		79,503,396		10.8%

		2135		-170,205,906		Nėra reikšmės		49,503,630		7.7%

		2136		-55,180,740		-9.7%		59,002,716		12.4%

		2137		-60,620,638		-12.5%		-7,993,708		3.6%

		2138		-49,612,386		-10.7%		212,439,740		28.0%

		2139		-42,278,044		-5.6%		171,775,188		23.6%

		2140		-56,785,290		-11.6%		91,827,981		16.3%

		2141		-86,053,992		-16.0%		109,970,453		14.9%

		2142		-46,068,686		-10.9%		-14,570,987		1.7%

		2143		-52,557,334		-12.9%		127,326,095		20.8%

		2144		-55,421,074		-10.7%		182,519,353		23.6%

		2145		-70,412,144		-12.0%		73,257,029		13.0%

		2146		-47,418,045		-9.0%		19,933,389		8.3%

		2147		-64,105,378		-12.6%		64,506,077		12.6%

		2148		-61,235,977		-10.8%		45,896,419		10.8%

		2149		-40,427,639		-6.9%		83,876,951		16.6%

		2150		-54,615,423		-6.9%		-20,784,032		1.7%

		2151		-53,038,426		-9.9%		116,311,408		19.1%

		2152		-65,731,948		-10.6%		111,415,980		16.2%

		2153		-55,993,027		-12.4%		209,936,996		27.1%

		2154		-66,162,515		-11.8%		58,303,058		12.0%

		2155		-51,910,746		-9.4%		174,514,926		23.4%

		2156		-67,537,052		-14.6%		-32,202,284		-1.2%

		2157		-54,158,574		-9.6%		86,046,284		15.1%

		2158		-65,980,654		-14.6%		-24,939,331		0.4%

		2159		-51,280,082		-8.0%		128,069,070		19.0%

		2160		-51,939,689		-11.3%		65,046,539		14.0%

		2161		-40,088,072		-7.5%		71,048,678		15.6%

		2162		-72,397,697		-12.7%		-8,786,264		3.8%

		2163		-57,760,549		-10.4%		-27,523,464		-0.2%

		2164		-53,857,212		-9.9%		4,179,621		5.7%

		2165		-49,849,393		-10.6%		106,638,950		18.7%

		2166		-39,001,836		-7.0%		39,805,307		11.5%

		2167		-49,358,552		-10.1%		135,092,922		21.0%

		2168		-53,468,159		-9.6%		-20,819,995		1.0%

		2169		-55,074,379		-10.6%		-2,286,074		4.6%

		2170		-60,097,021		-9.3%		-23,577,894		1.0%

		2171		-49,057,334		-10.1%		9,265,492		6.7%

		2172		-56,126,971		-10.2%		111,541,948		17.4%

		2173		-66,690,347		-14.8%		-28,192,112		-0.2%

		2174		-78,996,938		-12.6%		-20,621,062		2.3%

		2175		-44,837,273		-7.8%		150,350,281		22.3%

		2176		-62,127,470		Nėra reikšmės		74,213,455		15.3%

		2177		-63,525,153		-9.5%		150,542,818		19.5%

		2178		-49,868,224		-9.2%		153,036,179		21.8%

		2179		-49,787,661		-8.8%		88,636,491		16.3%

		2180		-51,839,071		-11.5%		60,516,888		14.1%

		2181		-45,324,112		-9.9%		50,990,485		13.2%

		2182		-50,334,756		-8.6%		221,752,999		26.9%

		2183		-43,726,141		-6.7%		176,900,502		24.6%

		2184		-45,923,735		-9.1%		69,671,307		15.1%

		2185		-49,593,016		-9.4%		121,251,297		19.4%

		2186		-47,737,266		-9.5%		151,184,383		22.7%

		2187		-82,166,553		-11.5%		119,192,317		14.9%

		2188		-56,761,866		-10.8%		-18,567,810		1.7%

		2189		-44,577,228		-8.8%		127,293,364		20.9%

		2190		-45,129,410		-9.3%		47,326,593		12.3%

		2191		-79,881,761		-14.4%		94,076,326		14.4%

		2192		-50,510,735		-10.9%		165,814,448		23.9%

		2193		-35,978,920		-6.1%		153,276,484		24.5%

		2194		-190,228,518		Nėra reikšmės		-7,202,355		4.6%

		2195		-42,736,208		-5.8%		40,904,566		10.8%

		2196		-46,846,644		-9.7%		92,476,750		17.8%

		2197		-62,160,452		-9.0%		53,494,231		11.0%

		2198		-70,650,713		-10.1%		31,742,324		8.5%

		2199		-52,071,271		-9.8%		84,291,773		16.0%

		2200		-237,491,190		-17.2%		-75,426,650		1.3%

		2201		-66,026,088		-14.5%		104,949,176		16.4%

		2202		-52,548,414		-9.4%		28,735,603		9.2%

		2203		-51,449,389		-13.7%		147,832,580		23.3%

		2204		-59,732,191		-11.7%		101,997,475		16.7%

		2205		-71,862,343		-14.3%		196,008,377		22.4%

		2206		-58,992,801		-12.1%		73,173,359		14.1%

		2207		-53,470,398		-11.7%		-19,245,629		1.0%

		2208		-79,891,376		-16.8%		177,477,803		20.2%

		2209		-58,926,256		-13.7%		117,976,065		19.2%

		2210		-57,283,848		-15.1%		87,433,007		16.6%

		2211		-56,493,218		-11.8%		159,883,662		22.5%

		2212		-56,439,527		-9.5%		111,908,399		17.5%

		2213		-49,645,929		-11.9%		130,081,777		21.4%

		2214		-50,215,060		-11.0%		9,707,456		6.7%

		2215		-47,337,583		-10.0%		226,860,440		29.5%

		2216		-57,292,348		-11.5%		148,131,582		21.0%

		2217		-59,661,473		-9.7%		33,874,822		9.3%

		2218		-54,146,480		-9.0%		-20,960,753		1.1%

		2219		-45,194,416		-8.6%		127,333,550		20.5%

		2220		-52,143,914		-11.4%		208,492,351		27.0%

		2221		-54,401,104		-16.0%		65,772,584		14.7%

		2222		-60,144,471		-13.8%		99,163,607		17.0%

		2223		-58,898,735		-10.2%		111,137,304		17.3%

		2224		-34,018,862		-5.7%		135,008,251		23.6%

		2225		-55,433,272		-13.0%		-21,683,016		0.3%

		2226		-49,048,112		-10.6%		58,054,049		13.5%

		2227		-48,311,251		-8.8%		109,924,689		19.1%

		2228		-101,653,074		-11.0%		73,716,126		10.4%

		2229		-65,186,062		-13.2%		55,508,720		11.8%

		2230		-35,453,864		-6.5%		102,477,920		20.1%

		2231		-66,019,264		-16.0%		72,382,459		14.0%

		2232		-62,239,330		-14.0%		120,934,127		18.7%

		2233		-46,495,095		-10.9%		148,139,588		23.7%

		2234		-52,075,711		-10.2%		139,785,242		20.8%

		2235		-44,093,622		-7.0%		40,878,144		11.1%

		2236		-38,008,187		-6.3%		139,911,627		22.5%

		2237		-54,476,583		-10.6%		76,933,825		14.7%

		2238		-66,569,690		-16.7%		100,345,796		16.4%

		2239		-40,419,850		-6.3%		201,496,638		27.4%

		2240		-52,306,746		-9.5%		145,390,180		21.4%

		2241		-85,736,259		-11.8%		49,836,999		9.7%

		2242		-47,079,210		-10.5%		5,729,317		6.1%

		2243		-53,181,758		-9.9%		35,940,464		10.3%

		2244		-58,373,074		-10.4%		76,075,255		14.3%

		2245		-42,924,848		-8.3%		137,554,345		22.8%

		2246		-58,040,210		-11.7%		24,341,567		8.5%

		2247		-51,068,197		-8.7%		29,240,463		9.4%

		2248		-57,602,652		-12.4%		122,806,148		19.5%

		2249		-52,827,616		-12.3%		49,645,124		12.4%

		2250		-48,862,048		-9.9%		100,837,318		18.1%

		2251		-54,795,775		-14.2%		144,630,469		22.6%

		2252		-41,977,805		-8.1%		45,672,321		12.5%

		2253		-58,746,294		-9.8%		169,459,573		21.6%

		2254		-58,290,599		-8.5%		59,636,118		11.9%

		2255		-44,858,920		-9.0%		37,248,189		10.9%

		2256		-43,885,877		-8.9%		-4,347,303		4.1%

		2257		-54,034,555		-11.1%		83,736,173		15.4%

		2258		-83,724,228		-13.8%		172,214,209		18.7%

		2259		-165,567,285		-15.6%		67,290,320		8.6%

		2260		-71,769,594		-11.1%		30,152,966		8.6%

		2261		-59,995,508		-9.0%		3,527,740		5.5%

		2262		-56,911,576		-10.0%		7,588,421		6.1%

		2263		-50,729,191		-6.8%		129,328,588		18.7%

		2264		-51,943,590		-7.3%		-12,999,636		2.9%

		2265		-45,017,417		-9.0%		148,736,599		23.2%

		2266		-56,382,417		-10.5%		46,594,749		11.4%

		2267		-111,132,704		-17.1%		94,681,562		11.9%

		2268		-50,721,006		-10.1%		12,982,033		7.1%

		2269		-53,427,668		-12.7%		150,878,847		23.4%

		2270		-62,191,693		-11.4%		12,610,921		6.8%

		2271		-50,313,795		-11.3%		-14,866,871		1.8%

		2272		-49,469,392		-11.5%		45,756,288		12.0%

		2273		-37,975,152		-6.8%		133,638,353		22.8%

		2274		-59,671,607		-13.2%		105,414,547		17.2%

		2275		-47,649,783		-9.8%		18,537,725		8.1%

		2276		-45,501,864		-7.4%		158,443,517		23.1%

		2277		-40,332,897		-8.9%		100,463,844		20.2%

		2278		-43,465,320		-7.1%		32,011,616		10.0%

		2279		-46,889,433		-7.9%		51,302,039		12.1%

		2280		-49,957,772		-10.3%		105,724,119		18.3%

		2281		-41,071,413		-6.4%		30,831,083		9.8%

		2282		-59,557,079		-10.4%		-26,572,305		0.2%

		2283		-55,080,703		-11.1%		223,129,631		27.1%

		2284		-80,242,510		Nėra reikšmės		68,319,320		15.5%

		2285		-49,132,317		-9.6%		56,916,835		13.2%

		2286		-69,343,360		-10.5%		160,634,194		18.9%

		2287		-62,391,748		-13.6%		158,518,479		21.5%

		2288		-38,278,074		-6.4%		70,698,187		15.5%

		2289		-52,038,982		-13.6%		174,664,219		25.6%

		2290		-55,690,094		-14.1%		102,466,022		17.9%

		2291		-54,465,409		-9.8%		123,351,839		18.8%

		2292		-63,150,360		-15.1%		90,883,214		15.8%

		2293		-52,873,645		-13.4%		50,425,659		12.6%

		2294		-43,096,713		-6.9%		61,428,282		13.8%

		2295		-43,107,601		-10.0%		88,234,573		17.9%

		2296		-47,111,900		-9.1%		21,383,331		8.5%

		2297		-94,732,095		-12.4%		46,861,300		9.0%

		2298		-42,301,623		-7.6%		141,268,915		22.4%

		2299		-41,497,881		-7.4%		-6,360,457		3.7%

		2300		-66,375,083		-12.0%		119,300,367		17.2%

		2301		-46,715,570		-7.7%		215,537,355		27.2%

		2302		-46,193,388		-7.1%		136,351,231		20.5%

		2303		-60,008,498		-10.8%		129,467,608		18.6%

		2304		-77,187,884		-13.4%		101,960,422		14.9%

		2305		-51,454,710		-11.7%		231,625,127		30.7%

		2306		-63,316,653		-11.4%		171,242,282		21.4%

		2307		-53,668,836		-9.4%		85,336,782		15.1%

		2308		-45,273,594		-9.0%		165,860,379		25.1%

		2309		-49,023,702		-9.4%		230,665,268		30.0%

		2310		-53,109,393		-13.5%		43,216,701		11.8%

		2311		-64,411,950		-13.6%		197,114,311		23.6%

		2312		-53,586,409		-10.2%		130,967,035		19.7%

		2313		-66,781,987		-13.6%		161,634,680		20.8%

		2314		-76,848,821		-10.3%		129,373,121		16.1%

		2315		-59,314,046		Nėra reikšmės		-1,191,404		4.8%

		2316		-44,510,973		-8.3%		157,057,249		23.5%

		2317		-60,871,148		-13.2%		-25,618,597		-0.0%

		2318		-52,895,957		-13.2%		43,534,852		11.8%

		2319		-100,311,600		-16.0%		140,237,527		15.5%

		2320		-36,827,405		-5.5%		203,443,593		28.9%

		2321		-45,860,400		-9.9%		100,507,399		18.9%

		2322		-47,982,935		-8.0%		128,637,796		19.8%

		2323		-80,657,192		-11.2%		-49,034,313		-2.4%

		2324		-49,175,738		-11.4%		-17,529,128		1.2%

		2325		-44,424,536		-8.2%		130,469,805		21.4%

		2326		-49,011,917		-10.6%		34,673,774		10.7%

		2327		-41,553,307		-8.2%		138,954,671		22.5%

		2328		-73,376,651		-13.0%		7,381,625		6.0%

		2329		-47,399,782		-7.6%		79,615,982		15.0%

		2330		-44,108,309		-7.8%		58,009,930		13.6%

		2331		-49,187,447		-9.0%		30,971,902		9.8%

		2332		-57,232,167		-13.1%		-18,660,027		1.2%

		2333		-50,548,984		-10.1%		40,627,083		11.0%

		2334		-43,638,434		-7.9%		135,359,004		21.9%

		2335		-67,276,386		-12.6%		915,261		5.1%

		2336		-46,691,880		-8.6%		120,278,446		19.7%

		2337		-57,063,238		-12.0%		6,520,344		6.1%

		2338		-47,822,553		-11.9%		79,542,554		16.4%

		2339		-46,478,979		-13.0%		29,381,711		10.5%

		2340		-55,460,479		-15.0%		224,508,010		30.6%

		2341		-40,800,221		-7.4%		55,730,638		13.5%

		2342		-47,181,117		-10.4%		110,013,339		19.5%

		2343		-67,719,060		-12.4%		-32,590,078		-0.9%

		2344		-61,007,276		-13.0%		104,642,087		16.9%

		2345		-59,892,016		-8.8%		14,639,842		6.9%

		2346		-45,218,602		-10.5%		189,483,499		28.6%

		2347		-47,290,428		-9.9%		50,245,906		12.4%

		2348		-55,651,419		-9.6%		223,654,156		26.9%

		2349		-44,965,308		-9.1%		85,414,684		17.2%

		2350		-47,226,213		-8.9%		122,198,787		20.3%

		2351		-48,079,796		-10.7%		78,083,808		16.4%

		2352		-79,594,471		-13.7%		46,068,843		9.9%

		2353		-58,996,672		-12.9%		45,712,134		11.3%

		2354		-49,109,492		-9.3%		16,771,952		7.8%

		2355		-50,349,151		-9.0%		-2,369,197		4.6%

		2356		-36,123,505		-6.1%		-13,234,427		2.0%

		2357		-54,053,922		-10.1%		-14,215,433		2.4%

		2358		-80,238,767		-11.3%		37,827,101		8.7%

		2359		-57,392,614		-11.5%		132,711,173		19.4%

		2360		-94,013,816		-13.6%		-20,546,507		2.7%

		2361		-39,816,525		-5.8%		109,448,636		18.6%

		2362		-63,751,061		-10.4%		-17,841,257		2.2%

		2363		-57,241,187		-9.9%		184,540,455		23.2%

		2364		-64,161,457		-9.0%		13,596,363		6.7%

		2365		-68,802,136		-11.0%		87,663,528		14.0%

		2366		-56,861,144		-11.6%		46,930,441		11.5%

		2367		-72,544,894		-12.7%		41,443,009		9.8%

		2368		-48,026,117		-12.2%		18,675,717		8.5%

		2369		-50,713,456		-9.7%		14,363,672		7.3%

		2370		-51,390,505		-8.7%		180,430,769		23.9%

		2371		-40,858,896		-8.4%		234,425,958		32.4%

		2372		-56,098,335		-8.5%		92,127,958		15.4%

		2373		-45,309,761		-6.8%		69,239,759		14.2%

		2374		-47,195,152		-9.3%		-1,526,411		4.7%

		2375		-43,753,161		-12.2%		236,761,129		34.9%

		2376		-47,795,390		-11.1%		180,667,612		27.1%

		2377		-50,203,874		-11.6%		141,080,092		22.2%

		2378		-57,472,397		-11.3%		221,907,025		26.7%

		2379		-52,495,222		-10.1%		172,133,368		23.7%

		2380		-48,672,307		-11.9%		67,731,580		15.0%

		2381		-54,145,474		-10.9%		138,296,368		20.3%

		2382		-69,677,923		-12.5%		106,593,532		15.8%

		2383		-40,828,199		-6.8%		89,436,467		17.0%

		2384		-54,828,571		-9.6%		33,638,944		9.7%

		2385		-112,593,254		-13.6%		-71,360,539		-3.7%

		2386		-41,713,969		-8.6%		197,582,076		28.8%

		2387		-48,917,082		-8.0%		55,064,285		12.5%

		2388		-55,422,312		-9.2%		-25,373,893		0.3%

		2389		-52,554,889		-10.3%		73,990,776		14.9%

		2390		-125,533,261		-13.4%		12,591,376		5.9%

		2391		-55,435,281		-12.5%		193,736,284		26.3%

		2392		-56,132,338		-12.1%		57,841,164		13.0%

		2393		-56,499,683		-10.5%		-26,363,289		0.0%

		2394		-52,467,791		-12.0%		121,869,937		20.0%

		2395		-62,517,875		-14.3%		102,538,979		17.1%

		2396		-51,478,552		-9.8%		112,585,249		18.6%

		2397		-47,819,760		-8.1%		222,776,836		27.4%

		2398		-68,932,434		-10.6%		50,443,647		10.7%

		2399		-51,909,056		-12.4%		55,425,505		13.2%

		2400		-61,610,957		-13.5%		73,055,623		14.1%

		2401		-76,375,416		-12.3%		206,842,023		21.7%

		2402		-55,832,409		-10.3%		64,305,589		13.3%

		2403		-44,942,203		-9.5%		88,775,419		17.8%

		2404		-57,971,373		-11.1%		67,326,817		13.3%

		2405		-55,175,726		-11.0%		96,699,497		16.7%

		2406		-66,044,727		-10.8%		62,119,462		11.8%

		2407		-69,162,339		Nėra reikšmės		150,785,189		23.2%

		2408		-103,164,964		Nėra reikšmės		30,152,522		9.8%

		2409		-42,581,368		-7.6%		65,396,649		14.3%

		2410		-45,804,222		-8.7%		41,128,843		11.4%

		2411		-48,427,848		-9.4%		55,330,710		12.9%

		2412		-58,946,200		-10.4%		105,872,682		17.0%

		2413		-40,967,998		-7.7%		234,055,512		32.6%

		2414		-48,415,094		-7.6%		98,362,084		16.6%

		2415		-51,059,657		-9.0%		115,753,259		18.8%

		2416		-46,411,090		-7.9%		146,174,429		21.5%

		2417		-48,211,890		-8.6%		-6,744,608		3.8%

		2418		-48,562,597		-7.5%		7,471,796		6.2%

		2419		-55,068,808		-14.5%		203,381,538		27.9%

		2420		-41,990,488		-8.4%		225,080,999		31.0%

		2421		-63,054,897		-10.2%		24,108,616		8.2%

		2422		-53,304,805		-9.5%		133,698,068		20.1%

		2423		-66,151,175		Nėra reikšmės		57,975,984		13.0%

		2424		-59,999,117		-12.0%		100,463,326		16.9%

		2425		-52,651,286		-9.3%		72,112,182		14.2%

		2426		-58,356,891		-13.1%		8,295,326		6.4%

		2427		-42,722,510		-7.0%		52,610,176		12.5%

		2428		-43,806,275		-6.4%		105,714,618		17.9%

		2429		-50,404,732		-10.8%		56,956,976		13.3%

		2430		-42,614,019		-9.3%		59,166,126		14.3%

		2431		-55,472,665		-10.4%		102,996,828		17.2%

		2432		-66,458,702		-10.8%		26,009,749		8.2%

		2433		-51,824,229		-12.8%		-9,133,993		3.1%

		2434		-54,858,736		-10.2%		121,977,429		18.7%

		2435		-49,177,432		-10.1%		64,395,944		14.0%

		2436		-61,301,989		-14.2%		121,948,494		18.7%

		2437		-54,260,984		-15.6%		186,974,314		27.0%

		2438		-47,019,797		-11.2%		85,167,170		17.2%

		2439		-51,806,058		-9.6%		18,911,613		7.9%

		2440		-51,713,287		-8.5%		152,439,757		21.5%

		2441		-83,436,906		-15.6%		109,316,521		15.0%

		2442		-49,755,394		-11.3%		227,882,441		30.4%

		2443		-61,560,960		-12.5%		140,026,508		19.8%

		2444		-49,974,303		-10.5%		15,743,283		7.6%

		2445		-46,366,701		-9.4%		46,538,350		12.2%

		2446		-45,074,498		-10.4%		169,496,683		26.1%

		2447		-50,711,638		-12.7%		96,444,658		18.4%

		2448		-53,349,969		-12.1%		91,915,232		17.5%

		2449		-55,418,268		-11.0%		35,553,121		10.1%

		2450		-46,640,256		-8.7%		-17,344,567		1.5%

		2451		-53,069,332		-10.3%		154,000,063		22.4%

		2452		-90,621,477		-13.0%		47,189,085		9.3%

		2453		-40,380,815		-6.7%		26,595,971		9.3%

		2454		-73,796,973		-11.0%		112,433,195		15.3%

		2455		-53,516,036		-10.0%		113,824,824		18.2%

		2456		-47,132,879		-6.9%		86,122,358		15.5%

		2457		-49,021,435		-9.3%		145,511,497		21.8%

		2458		-45,176,317		-7.9%		68,968,997		14.6%

		2459		-38,981,818		-7.1%		-6,359,798		3.7%

		2460		-56,007,213		-10.9%		168,978,760		22.4%

		2461		-55,672,427		-14.2%		119,684,286		19.7%

		2462		-55,474,388		-14.3%		-7,971,981		3.5%

		2463		-65,906,062		-11.4%		111,764,787		16.1%

		2464		-64,207,058		-11.5%		86,741,926		14.5%

		2465		-64,305,749		-11.4%		61,668,177		12.4%

		2466		-49,515,692		-10.6%		-17,326,350		1.4%

		2467		-45,487,125		-11.0%		112,380,128		20.8%

		2468		-36,187,907		-5.6%		130,928,290		22.0%

		2469		-55,120,640		-15.7%		-13,685,288		2.1%

		2470		-54,825,195		-10.0%		21,514,850		8.1%

		2471		-52,349,823		-10.9%		60,758,094		13.4%

		2472		-42,019,626		-7.5%		51,221,283		12.6%

		2473		-48,734,696		-13.5%		79,580,211		17.1%

		2474		-52,254,254		-8.7%		39,309,888		10.3%

		2475		-55,204,852		-12.0%		224,856,371		27.8%

		2476		-55,609,122		-9.5%		160,921,073		21.9%

		2477		-58,971,576		-10.9%		77,637,752		14.2%

		2478		-43,229,158		-10.3%		98,504,256		19.0%

		2479		-38,414,267		-6.9%		101,370,482		18.9%

		2480		-53,348,055		-11.4%		157,936,797		23.2%

		2481		-45,295,201		-9.6%		14,797,488		7.7%

		2482		-41,760,363		-8.7%		124,919,568		21.4%

		2483		-43,568,806		-8.0%		92,678,158		17.3%

		2484		-52,517,482		-9.5%		76,493,486		14.7%

		2485		-64,122,757		-13.4%		77,244,372		14.0%

		2486		-45,166,353		-8.3%		-8,999,198		3.3%

		2487		-52,403,257		-8.8%		101,009,016		16.6%

		2488		-43,347,578		-8.1%		49,368,827		12.5%

		2489		-40,693,867		-6.9%		110,855,302		19.5%

		2490		-43,682,020		-6.8%		37,885,284		10.8%

		2491		-45,574,692		-8.4%		-16,884,728		1.5%

		2492		-43,513,224		-8.6%		61,308,642		14.4%

		2493		-49,884,870		-9.4%		126,016,096		19.7%

		2494		-64,284,886		-15.7%		151,927,743		21.2%

		2495		-49,957,200		-9.6%		84,324,765		15.7%

		2496		-50,574,654		-9.9%		13,255,738		7.2%

		2497		-47,688,370		-9.7%		74,434,686		15.5%

		2498		-49,916,554		-8.7%		72,427,179		14.5%

		2499		-55,403,123		-8.3%		106,289,120		16.5%

		2500		-50,536,835		-10.3%		-16,707,261		1.6%

		2501		-56,944,510		-9.3%		142,658,614		20.0%

		2502		-56,557,258		-7.5%		53,021,066		11.1%

		2503		-63,074,545		-10.8%		13,385,635		6.8%

		2504		-55,999,349		-9.4%		20,511,949		7.9%

		2505		-37,756,365		-7.8%		77,442,181		16.8%

		2506		-43,977,800		-10.6%		88,148,791		17.8%

		2507		-43,168,014		-9.6%		110,341,064		20.5%

		2508		-50,473,504		-9.8%		59,455,929		13.3%

		2509		-59,572,255		-13.9%		171,936,950		24.2%

		2510		-49,682,980		-7.6%		107,160,392		16.9%

		2511		-44,371,519		-9.2%		102,497,581		19.4%

		2512		-56,531,820		-11.0%		20,470,111		8.0%

		2513		-55,038,762		Nėra reikšmės		136,814,615		22.5%

		2514		-55,781,667		-8.2%		138,537,773		18.9%

		2515		-50,737,782		-11.9%		123,820,182		21.0%

		2516		-56,926,564		-11.8%		11,712,127		6.8%

		2517		-56,961,358		-14.2%		61,774,186		13.6%

		2518		-58,595,259		-11.9%		76,664,567		14.6%

		2519		-44,833,896		-9.3%		95,931,646		18.7%

		2520		-57,526,158		-10.5%		32,319,170		9.4%

		2521		-57,438,907		-10.5%		-22,137,751		0.9%

		2522		-56,611,748		-13.6%		170,350,846		24.1%

		2523		-46,591,296		-9.5%		-1,747,836		4.7%

		2524		-70,052,178		-13.6%		40,560,865		9.9%

		2525		-57,372,848		-14.7%		40,436,228		11.0%

		2526		-61,358,253		-10.2%		38,494,792		9.8%

		2527		-48,813,851		-9.1%		171,946,210		23.9%

		2528		-45,119,570		-7.1%		128,250,385		19.9%

		2529		-55,589,767		-12.5%		-21,211,938		0.7%

		2530		-45,719,772		-8.9%		85,154,166		17.2%

		2531		-50,781,264		-8.1%		28,041,588		9.0%

		2532		-44,090,128		-7.6%		83,914,510		16.1%

		2533		-89,098,610		-13.5%		37,851,199		8.6%

		2534		-42,992,350		-10.2%		77,226,130		16.7%

		2535		-60,062,599		-14.3%		19,430,625		8.0%

		2536		-49,611,633		-9.4%		-20,188,840		0.9%

		2537		-40,630,227		-8.0%		136,864,238		23.0%

		2538		-49,186,850		-10.5%		42,010,532		11.6%

		2539		-41,923,178		-8.0%		145,941,795		23.2%

		2540		-39,484,847		-6.3%		20,187,754		8.4%

		2541		-60,883,982		-9.4%		63,175,597		12.1%

		2542		-59,265,638		-7.9%		113,895,800		16.0%

		2543		-69,394,937		-11.9%		-23,261,559		1.3%

		2544		-46,157,978		-11.5%		160,430,858		26.4%

		2545		-65,682,073		-13.6%		147,818,088		20.0%

		2546		-54,317,707		-12.1%		224,877,905		28.9%

		2547		-47,197,382		-8.5%		37,393,510		10.5%

		2548		-45,330,099		-10.7%		14,166,274		7.8%

		2549		-62,183,804		Nėra reikšmės		167,902,548		24.6%

		2550		-42,017,800		-7.3%		1,168,610		5.2%

		2551		-51,266,868		-9.9%		101,578,411		17.6%

		2552		-52,526,333		-11.1%		51,877,518		12.3%

		2553		-49,898,044		-10.1%		91,503,290		16.8%

		2554		-52,631,760		-11.7%		126,518,399		20.9%

		2555		-48,537,213		-9.3%		78,998,415		15.5%

		2556		-42,303,659		-6.9%		168,885,170		24.6%

		2557		-48,972,726		-9.1%		38,823,469		10.8%

		2558		-50,623,423		-9.8%		34,602,200		10.2%

		2559		-233,963,402		Nėra reikšmės		-111,262,571		-1.3%

		2560		-44,159,453		-8.1%		53,019,189		12.6%

		2561		-55,180,572		-10.9%		42,681,159		10.9%

		2562		-74,415,448		-11.7%		7,148,355		5.9%

		2563		-46,624,589		-9.9%		96,046,159		18.7%

		2564		-49,811,508		-9.9%		18,310,282		8.0%

		2565		-42,913,952		-9.7%		-10,940,906		2.5%

		2566		-55,553,050		-12.2%		225,484,022		28.4%

		2567		-54,958,324		-10.3%		118,151,430		18.3%

		2568		-49,144,621		-10.3%		111,260,665		19.5%

		2569		-60,850,557		-10.1%		113,222,405		16.9%

		2570		-56,141,554		-12.7%		57,204,285		13.0%

		2571		-46,537,223		-9.2%		-15,159,057		1.8%

		2572		-50,244,536		-10.5%		66,322,408		14.3%

		2573		-47,864,756		-9.9%		116,146,611		19.7%

		2574		-40,836,567		-6.8%		39,662,170		11.2%

		2575		-76,360,893		-13.6%		152,936,839		18.7%

		2576		-44,502,922		-8.7%		72,996,987		15.4%

		2577		-50,567,819		-9.2%		106,147,783		17.6%

		2578		-66,926,396		Nėra reikšmės		41,982,925		10.6%

		2579		-71,185,843		-12.1%		31,771,032		8.8%

		2580		-39,872,282		-9.3%		5,904,207		6.2%

		2581		-43,378,551		-8.3%		60,751,711		14.1%

		2582		-51,948,821		-10.7%		21,715,844		8.6%

		2583		-54,147,866		-9.6%		160,684,840		21.6%

		2584		-40,766,539		-6.6%		141,770,643		21.9%

		2585		-67,729,401		-14.6%		76,595,273		13.8%

		2586		-39,870,799		-5.9%		-16,506,542		1.6%

		2587		-93,133,453		-10.5%		96,675,186		12.4%

		2588		-63,876,409		-10.1%		-3,858,946		4.4%

		2589		-52,416,584		-13.8%		138,026,813		22.0%

		2590		-62,346,493		-12.1%		128,726,499		18.6%

		2591		-42,413,732		-7.5%		31,507,730		10.2%

		2592		-59,364,841		-13.6%		23,254,521		8.5%

		2593		-46,846,362		-7.3%		223,362,453		27.3%

		2594		-46,775,490		-9.2%		222,657,978		29.5%

		2595		-57,895,973		-11.7%		118,122,121		18.1%

		2596		-50,469,466		-8.5%		37,610,532		10.2%

		2597		-45,652,258		-6.2%		153,988,854		21.7%

		2598		-66,229,813		-13.9%		218,646,251		26.2%

		2599		-61,361,814		-9.9%		137,864,483		18.3%

		2600		-43,988,136		-9.5%		124,884,237		21.2%

		2601		-93,185,850		-12.0%		19,850,189		6.9%

		2602		-61,935,854		-14.1%		-12,771,474		2.7%

		2603		-82,263,467		-11.9%		33,708,191		8.5%

		2604		-36,991,324		-5.3%		116,977,624		20.0%

		2605		-43,283,178		-7.2%		60,593,355		13.3%

		2606		-52,183,058		-8.7%		103,396,266		17.0%

		2607		-46,049,512		-8.0%		15,868,543		7.5%

		2608		-61,293,229		-13.4%		-4,073,910		4.3%

		2609		-56,533,825		-9.6%		109,752,518		16.8%

		2610		-59,360,563		-14.0%		85,752,978		15.9%

		2611		-68,293,736		-10.5%		153,030,433		18.8%

		2612		-53,864,275		-12.4%		63,088,959		13.8%

		2613		-62,210,694		-14.8%		112,648,363		18.0%

		2614		-44,412,375		-8.8%		59,348,752		14.0%

		2615		-48,604,935		-10.5%		91,502,256		18.1%

		2616		-48,186,987		-8.1%		82,993,399		15.5%

		2617		-43,223,062		-10.0%		28,150,232		10.1%

		2618		-53,478,742		-10.1%		105,892,998		17.3%

		2619		-44,632,436		-8.0%		94,087,056		17.5%

		2620		-49,987,405		-8.6%		57,102,408		12.9%

		2621		-67,334,770		-15.6%		69,170,757		13.2%

		2622		-46,124,658		-7.2%		66,811,887		13.6%

		2623		-48,122,055		-10.2%		159,633,002		24.6%

		2624		-51,315,964		-8.2%		39,285,153		10.4%

		2625		-75,990,278		-15.6%		187,161,321		21.7%

		2626		-52,162,137		-11.3%		159,109,234		23.6%

		2627		-73,845,980		-10.8%		69,556,402		12.0%

		2628		-40,356,893		-7.1%		175,311,795		25.4%

		2629		-73,645,750		-14.9%		85,630,579		13.8%

		2630		-90,280,768		-14.3%		135,672,322		16.2%

		2631		-49,190,898		-11.4%		147,577,341		23.5%

		2632		-51,373,137		-13.1%		84,361,909		16.9%

		2633		-51,984,227		-9.5%		150,391,840		21.7%

		2634		-48,521,667		-10.7%		2,331,326		5.4%

		2635		-51,814,265		-10.2%		-20,688,548		0.8%

		2636		-56,578,696		-13.3%		39,739,039		10.8%

		2637		-61,389,353		-10.6%		204,941,070		24.2%

		2638		-46,534,424		-11.6%		54,603,780		13.8%

		2639		-58,505,877		-11.7%		170,931,493		22.9%

		2640		-53,437,429		-14.2%		109,109,863		19.2%

		2641		-50,271,934		-10.7%		119,896,533		19.9%

		2642		-55,371,320		-12.0%		86,559,559		15.8%

		2643		-281,818,732		-16.1%		-231,861,895		-9.4%

		2644		-50,134,654		-9.9%		132,070,416		20.4%

		2645		-61,072,023		-9.6%		116,282,993		16.7%

		2646		-91,058,148		-12.2%		132,564,088		15.2%

		2647		-55,889,978		-12.9%		225,628,224		29.2%

		2648		-49,713,680		-12.4%		80,389,129		16.8%

		2649		-58,813,127		-10.8%		30,739		5.0%

		2650		-66,767,084		-12.7%		127,575,659		18.2%

		2651		-54,493,048		-9.7%		185,370,210		24.1%

		2652		-54,901,733		-14.4%		136,251,934		21.6%

		2653		-53,517,424		-11.6%		69,080,358		14.2%

		2654		-58,615,155		-9.5%		105,527,430		16.4%

		2655		-46,118,706		-9.4%		39,587,720		11.2%

		2656		-52,434,804		-9.0%		166,224,680		22.4%

		2657		-57,655,872		-10.4%		75,060,470		14.1%

		2658		-79,330,813		-16.4%		24,762,732		7.9%

		2659		-67,587,080		-12.9%		159,313,651		20.2%

		2660		-63,776,894		-8.9%		118,771,244		16.4%

		2661		-80,935,710		-12.6%		36,642,645		8.8%

		2662		-52,423,810		-7.9%		41,115,530		10.4%

		2663		-55,983,661		-8.8%		140,905,217		20.0%

		2664		-61,167,357		-11.9%		-15,215,525		2.3%

		2665		-46,078,090		-11.7%		19,032,180		8.5%

		2666		-40,453,554		-7.9%		121,570,276		21.4%

		2667		-49,417,490		-10.5%		-17,516,763		1.3%

		2668		-68,141,004		-14.2%		26,004,149		8.5%

		2669		-49,117,959		-7.9%		-7,826,980		3.7%

		2670		-71,595,960		-11.7%		-95,219		5.0%

		2671		-50,657,831		-12.4%		115,409,431		20.3%

		2672		-64,792,157		-10.1%		83,148,639		14.0%

		2673		-52,000,163		-10.7%		160,259,162		23.1%

		2674		-77,178,313		-15.3%		111,704,480		15.7%

		2675		-55,524,710		-9.4%		115,389,889		18.0%

		2676		-52,606,025		-9.5%		142,077,302		20.5%

		2677		-73,332,101		-12.4%		73,501,207		12.5%

		2678		-54,534,522		-8.9%		45,442,291		10.9%

		2679		-54,519,047		-13.3%		62,875,517		14.1%

		2680		-53,199,444		-10.4%		72,601,076		14.3%

		2681		-56,226,376		-10.8%		38,373,569		10.4%

		2682		-54,637,577		-8.2%		114,392,502		17.5%

		2683		-67,838,640		-15.7%		92,611,662		15.4%

		2684		-39,765,520		-7.9%		169,139,005		26.7%

		2685		-51,285,034		-9.9%		10,174,937		6.7%

		2686		-45,480,691		-9.7%		48,480,540		12.5%

		2687		-45,835,510		-8.4%		37,535,050		10.9%

		2688		-47,535,655		-12.6%		-6,021,567		3.7%

		2689		-67,714,083		-10.5%		60,543,312		11.7%

		2690		-49,656,226		-10.0%		131,313,204		20.7%

		2691		-57,730,310		-11.3%		137,961,790		20.0%

		2692		-63,765,913		-13.1%		132,256,661		19.2%

		2693		-59,800,399		-13.1%		105,416,386		17.3%

		2694		-87,537,391		-14.3%		59,242,085		10.7%

		2695		-57,738,151		-13.9%		106,901,105		18.1%

		2696		-86,530,175		-10.4%		98,327,145		13.0%

		2697		-31,438,032		-5.5%		112,461,075		21.4%

		2698		-46,617,019		-9.4%		-828,620		4.8%

		2699		-54,479,671		-9.4%		74,415,087		14.3%

		2700		-42,187,516		-9.3%		119,271,139		21.9%

		2701		-57,079,788		-14.1%		99,862,242		18.3%

		2702		-53,667,674		-8.8%		28,942,441		8.9%

		2703		-55,070,838		-10.9%		75,389,751		14.4%

		2704		-41,991,961		-7.1%		147,132,926		23.1%

		2705		-66,660,860		-10.0%		87,783,796		13.8%

		2706		-85,758,526		-12.3%		24,464,979		7.5%

		2707		-84,721,399		-11.6%		80,269,212		11.9%

		2708		-61,988,143		-12.3%		-23,210,092		0.7%

		2709		-63,174,885		-15.0%		138,714,287		20.8%

		2710		-54,393,445		-10.0%		131,610,030		20.0%

		2711		-40,016,448		-8.8%		39,198,503		11.9%

		2712		-49,046,233		-9.5%		203,619,319		26.7%

		2713		-46,237,404		-11.6%		86,063,039		17.4%

		2714		-51,696,993		-13.8%		128,994,620		21.9%

		2715		-50,395,159		-9.5%		120,469,560		19.8%

		2716		-47,771,134		-9.4%		203,828		5.0%

		2717		-57,146,930		-11.2%		96,314,616		16.6%

		2718		-51,554,131		-8.3%		156,863,591		22.0%

		2719		-51,408,806		-9.0%		125,250,289		19.8%

		2720		-53,618,405		-14.2%		32,553,707		10.4%

		2721		-64,231,615		-14.1%		195,871,472		24.7%

		2722		-45,301,679		-10.1%		83,784,318		16.9%

		2723		-40,996,518		-7.7%		96,088,972		18.3%

		2724		-40,891,527		-10.0%		84,529,473		18.3%

		2725		-46,851,351		-11.1%		-5,232,853		3.9%

		2726		-57,455,581		-11.6%		35,663,962		10.4%

		2727		-47,145,487		-8.3%		125,143,131		19.7%

		2728		-72,296,169		-14.5%		91,634,460		15.8%

		2729		-58,691,733		-14.2%		196,027,619		25.9%

		2730		-60,676,150		-10.1%		67,506,298		12.6%

		2731		-60,309,879		-8.8%		89,584,451		14.6%

		2732		-60,159,915		-15.2%		79,517,918		15.1%

		2733		-51,438,720		-12.2%		70,236,201		14.9%

		2734		-44,152,318		-9.7%		230,980,962		32.8%

		2735		-58,916,044		-9.9%		196,416,504		23.3%

		2736		-51,464,482		-13.5%		118,394,467		20.7%

		2737		-49,259,547		-9.4%		62,473,822		14.1%

		2738		-47,692,564		-7.6%		-20,002,914		1.1%

		2739		-68,330,084		-9.8%		153,020,142		19.0%

		2740		-52,894,287		-11.4%		-21,708,284		0.5%

		2741		-79,489,239		-14.3%		85,172,103		13.1%

		2742		-41,125,049		-6.3%		69,629,196		14.6%

		2743		-58,411,734		-8.5%		127,419,476		17.4%

		2744		-62,277,711		-12.3%		62,848,472		12.7%

		2745		-70,519,631		-14.8%		19,197,084		7.6%

		2746		-50,444,657		-8.9%		25,307,262		8.9%

		2747		-59,204,125		-10.7%		137,792,016		19.1%

		2748		-55,850,796		-10.4%		212,534,801		25.9%

		2749		-44,034,184		-10.8%		115,375,648		21.4%

		2750		-50,022,507		-7.6%		131,024,604		19.3%

		2751		-72,827,220		-9.7%		26,347,214		7.9%

		2752		-44,944,513		-6.9%		168,010,211		23.6%

		2753		-41,333,073		-6.1%		117,191,263		19.2%

		2754		-61,348,785		-11.0%		-26,317,087		0.2%

		2755		-66,010,111		-12.3%		50,343,060		11.1%

		2756		-46,151,392		-10.3%		76,802,308		15.9%

		2757		-49,195,438		-11.2%		-8,734,690		3.2%

		2758		-53,145,099		-11.2%		71,814,812		14.8%

		2759		-51,530,330		-11.6%		-18,931,344		1.0%

		2760		-75,832,958		-9.9%		-47,752,941		-2.2%

		2761		-49,606,882		-8.5%		-6,701,052		3.8%

		2762		-75,324,276		-11.0%		39,529,332		9.1%

		2763		-49,075,274		-12.4%		-3,376,178		4.3%

		2764		-52,517,019		-10.3%		105,931,338		17.6%

		2765		-51,578,601		-8.2%		13,731,621		7.1%

		2766		-48,103,566		-7.7%		67,520,960		13.5%

		2767		-59,673,452		-12.1%		143,021,102		20.5%

		2768		-52,427,452		-8.8%		-23,902,752		0.5%

		2769		-41,194,701		-8.0%		95,901,847		18.2%

		2770		-51,646,428		-9.6%		163,790,383		22.9%

		2771		-47,417,705		-9.5%		-12,883,561		2.4%

		2772		-83,971,717		-10.1%		124,315,379		14.7%

		2773		-62,058,359		-14.7%		157,286,720		22.0%

		2774		-68,566,448		-12.0%		40,951,001		9.9%

		2775		-55,224,732		-12.7%		215,250,928		27.9%

		2776		-53,082,189		-10.2%		122,347,868		19.4%

		2777		-45,677,227		-9.4%		154,720,695		24.2%

		2778		-73,345,164		-11.3%		126,516,219		16.6%

		2779		-46,261,963		-10.5%		126,414,766		21.8%

		2780		-48,519,198		-10.1%		48,554,131		12.2%

		2781		-82,008,444		-15.5%		81,381,575		12.9%

		2782		-45,613,326		-9.8%		131,313,029		21.7%

		2783		-54,808,173		-8.8%		110,497,273		17.6%

		2784		-53,516,235		-9.4%		222,287,456		26.7%

		2785		-47,571,833		-10.2%		162,531,892		24.9%

		2786		-77,026,853		-9.9%		146,877,688		17.0%

		2787		-48,367,014		-10.0%		151,528,842		23.2%

		2788		-76,576,334		-9.5%		46,553,841		9.5%

		2789		-67,664,992		-10.5%		90,512,680		14.2%

		2790		-127,134,891		-13.7%		-20,437,846		3.4%

		2791		-53,486,155		-11.5%		183,730,397		24.8%

		2792		-55,692,865		-12.3%		94,533,878		16.8%

		2793		-42,403,413		-7.2%		-14,384,938		2.0%

		2794		-44,168,106		-7.7%		154,655,325		23.7%

		2795		-54,813,048		-12.5%		96,323,692		17.1%

		2796		-49,908,322		-14.4%		135,299,991		22.9%

		2797		-58,960,477		-12.0%		139,012,181		20.3%

		2798		-46,137,465		-8.2%		66,966,272		14.4%

		2799		-45,350,336		-8.0%		-17,331,995		1.5%

		2800		-64,109,004		-12.4%		47,922,082		10.9%

		2801		-54,977,044		-10.4%		158,339,106		22.2%

		2802		-53,534,405		-11.9%		-10,229,814		3.0%

		2803		-48,546,947		-9.3%		143,239,948		22.0%

		2804		-62,846,477		-10.3%		137,766,656		18.7%

		2805		-51,754,660		-12.3%		132,517,581		21.6%

		2806		-51,030,414		-8.6%		120,429,588		19.0%

		2807		-60,144,880		-11.2%		93,600,747		15.7%

		2808		-88,530,537		-11.4%		-56,014,207		-2.8%

		2809		-41,919,669		-8.5%		26,100,002		9.5%

		2810		-50,802,102		-9.2%		-17,857,104		1.5%

		2811		-61,629,761		-11.0%		100,022,659		15.8%

		2812		-47,875,662		-12.3%		11,509,759		7.2%

		2813		-64,269,985		-12.5%		79,887,714		14.2%

		2814		-58,551,282		-12.4%		13,139,062		7.1%

		2815		-44,248,399		-9.9%		85,036,024		17.0%

		2816		-49,333,154		-9.6%		193,740,519		26.1%

		2817		-42,717,996		-6.6%		-18,259,385		1.3%

		2818		-43,965,217		-7.1%		31,961,747		9.8%

		2819		-36,673,163		-5.4%		227,404,353		30.4%

		2820		-63,116,647		-13.2%		55,217,922		11.8%

		2821		-40,381,073		-5.4%		82,006,869		15.6%

		2822		-77,858,727		-12.6%		-42,161,569		-1.7%

		2823		-48,075,316		-12.5%		100,249,218		18.9%

		2824		-57,066,401		-8.0%		129,578,945		17.8%

		2825		-49,702,892		-9.0%		187,321,709		25.9%

		2826		-50,547,341		-8.2%		114,905,359		17.8%

		2827		-93,391,808		-14.3%		86,281,303		12.6%

		2828		-71,325,531		-11.9%		75,892,366		12.8%

		2829		-71,787,925		-11.3%		209,111,916		22.8%

		2830		-115,178,338		-12.2%		-66,626,200		-2.3%

		2831		-50,077,292		-10.2%		111,125,440		18.8%

		2832		-43,862,286		-10.0%		102,557,082		19.4%

		2833		-69,696,898		-11.3%		56,437,789		11.2%

		2834		-39,623,666		-7.9%		-13,274,687		2.0%

		2835		-48,868,345		-9.0%		-17,114,275		1.6%

		2836		-56,438,306		-12.5%		79,232,405		15.2%

		2837		-42,572,187		-6.2%		18,948,722		8.0%

		2838		-48,392,109		-11.2%		69,527,697		15.2%

		2839		-50,180,354		-9.5%		221,742,775		29.0%

		2840		-58,528,565		-12.7%		127,328,119		19.7%

		2841		-52,040,532		-11.1%		159,957,457		23.1%

		2842		-51,353,114		-10.2%		88,877,521		16.5%

		2843		-44,675,578		-12.2%		103,122,269		20.1%

		2844		-53,529,931		-12.6%		99,616,576		17.7%

		2845		-50,303,468		-10.5%		104,073,153		18.3%

		2846		-46,020,426		-9.9%		79,131,179		16.0%

		2847		-47,269,675		-10.9%		51,466,932		12.9%

		2848		-54,123,478		-12.0%		43,339,536		11.4%

		2849		-64,854,613		-12.0%		22,897,618		8.0%

		2850		-46,843,898		-7.7%		-4,387,030		4.2%

		2851		-123,920,838		Nėra reikšmės		63,355,583		11.7%

		2852		-64,495,045		-11.6%		141,726,115		19.5%

		2853		-41,963,516		-7.7%		-3,098,393		4.4%

		2854		-46,991,663		-7.6%		67,017,039		13.8%

		2855		-42,912,514		-6.9%		-5,875,870		3.9%

		2856		-57,889,981		-11.1%		-11,902,594		3.0%

		2857		-73,633,098		-11.8%		102,426,788		14.7%

		2858		-68,962,377		-11.4%		53,714,585		11.0%

		2859		-57,386,609		-10.3%		135,919,708		19.5%

		2860		-48,441,834		-10.0%		123,475,362		20.9%

		2861		-45,954,058		-7.9%		-18,483,575		1.2%

		2862		-47,492,869		-10.7%		114,187,248		19.8%

		2863		-92,780,726		-14.0%		61,507,799		10.6%

		2864		-50,634,349		-10.0%		38,047,803		10.6%

		2865		-50,139,572		-12.6%		33,726,455		10.6%

		2866		-48,517,868		-9.1%		-19,747,985		0.9%

		2867		-61,177,289		-11.3%		79,251,988		14.4%

		2868		-61,105,747		-12.2%		119,543,638		18.7%

		2869		-54,632,005		-9.6%		-8,211,908		3.6%

		2870		-59,905,012		-11.1%		80,324,200		14.3%

		2871		-36,759,195		-5.8%		-13,940,529		2.0%

		2872		-55,760,037		-12.6%		37,945,439		10.6%

		2873		-34,819,429		-4.9%		-12,086,906		2.4%

		2874		-55,962,125		-11.0%		160,915,315		22.4%

		2875		-90,307,944		-13.8%		-54,282,602		-2.9%

		2876		-40,883,040		-6.7%		-14,834,084		1.9%

		2877		-55,284,351		-12.7%		124,164,570		19.8%

		2878		-50,757,417		-13.3%		82,009,088		16.5%

		2879		-53,495,906		-12.2%		129,620,642		20.6%

		2880		-38,015,137		-8.2%		61,813,856		14.9%

		2881		-65,406,539		-15.2%		153,035,921		20.6%

		2882		-46,775,504		-9.5%		153,823,109		23.2%

		2883		-45,686,635		-8.8%		10,427,548		6.8%

		2884		-75,379,809		-13.3%		-19,983,413		2.2%

		2885		-61,367,132		-15.3%		17,792,219		7.7%

		2886		-52,436,449		-9.7%		108,114,946		17.6%

		2887		-54,258,042		-10.8%		109,346,186		17.8%

		2888		-51,387,433		-8.0%		-19,528,001		1.5%

		2889		-52,412,574		-11.7%		76,953,286		15.7%

		2890		-52,060,138		-10.2%		-15,944,823		1.8%

		2891		-76,400,051		-12.0%		97,518,649		14.1%

		2892		-87,428,139		-14.5%		56,775,989		10.6%

		2893		-59,658,584		-11.3%		165,530,747		21.3%

		2894		-53,732,214		-10.2%		201,803,171		26.6%

		2895		-50,472,583		-10.6%		38,253,932		10.9%

		2896		-57,400,805		-10.5%		100,941,276		16.4%

		2897		-57,640,137		Nėra reikšmės		140,904,988		22.7%

		2898		-44,866,333		-10.1%		48,346,018		12.9%

		2899		-62,144,599		-12.7%		-11,043,517		3.2%

		2900		-50,870,269		-11.5%		85,961,326		16.6%

		2901		-98,490,451		-12.5%		-61,798,741		-3.2%

		2902		-55,256,975		-12.8%		150,541,652		22.2%

		2903		-73,251,426		-11.4%		139,790,694		17.3%

		2904		-53,671,371		-11.4%		144,835,641		21.7%

		2905		-49,173,115		-9.9%		160,951,065		25.0%

		2906		-57,870,090		-11.5%		60,420,854		12.9%

		2907		-53,717,336		-8.4%		114,389,927		17.9%

		2908		-57,126,472		-12.3%		23,056,501		8.6%

		2909		-42,008,261		-6.6%		117,286,405		19.5%

		2910		-105,451,952		-12.6%		-24,513,844		2.5%

		2911		-70,607,082		-13.5%		34,638,504		9.2%

		2912		-53,350,654		-12.0%		194,617,415		26.1%

		2913		-54,116,850		-13.0%		145,271,496		22.4%

		2914		-77,924,414		-14.2%		109,329,957		15.4%

		2915		-57,511,077		-11.9%		207,211,158		25.9%

		2916		-68,905,757		-9.9%		102,008,288		14.9%

		2917		-80,831,417		-12.0%		91,369,681		13.2%

		2918		-47,687,171		-10.4%		89,322,208		17.3%

		2919		-50,863,645		-9.5%		102,974,410		17.9%

		2920		-40,730,796		-9.3%		93,643,052		18.8%

		2921		-42,810,937		-7.3%		1,178,630		5.2%

		2922		-46,604,995		-11.0%		58,864,620		14.0%

		2923		-69,189,094		-13.8%		64,136,979		12.2%

		2924		-64,372,367		-12.0%		86,019,406		14.4%

		2925		-38,426,917		-7.2%		94,121,132		18.1%

		2926		-54,953,464		-12.5%		131,385,609		20.6%

		2927		-48,541,485		-11.8%		25,180,146		9.4%

		2928		-57,489,111		-9.8%		-21,202,168		1.3%

		2929		-56,100,453		-13.6%		76,604,109		15.5%

		2930		-50,367,869		-10.5%		110,943,027		19.3%

		2931		-36,132,645		-6.0%		24,315,430		9.4%

		2932		-52,904,195		-8.6%		204,572,504		25.4%

		2933		-57,905,053		-12.4%		22,616,694		8.4%

		2934		-56,751,720		-10.1%		27,146,151		8.7%

		2935		-41,415,786		-9.1%		-15,082,089		1.5%

		2936		-79,880,224		-14.5%		8,158,611		6.0%

		2937		-51,582,991		-8.2%		80,244,440		14.8%

		2938		-46,449,670		-8.8%		83,592,613		16.8%

		2939		-62,530,331		-11.4%		68,941,769		13.1%

		2940		-103,058,879		-12.3%		115,554,600		13.1%

		2941		-62,691,447		-11.6%		184,183,497		23.3%

		2942		-60,138,335		-12.0%		87,483,261		15.5%

		2943		-44,142,679		-6.8%		167,240,097		23.3%

		2944		-59,686,338		-10.5%		-26,945,629		0.0%

		2945		-55,233,260		-12.9%		186,054,077		25.3%

		2946		-36,496,010		-6.9%		6,879,021		6.4%

		2947		-69,627,561		Nėra reikšmės		127,167,633		20.5%

		2948		-48,613,978		-10.7%		80,550,747		16.0%

		2949		-67,629,320		-10.9%		-28,966,776		0.2%

		2950		-35,745,290		-6.5%		85,724,421		17.8%

		2951		-55,944,792		-8.9%		185,681,634		23.2%

		2952		-119,090,696		-12.8%		123,373,558		12.8%

		2953		-34,976,660		-5.5%		19,994,608		8.7%

		2954		-49,957,332		-8.8%		74,864,343		14.8%

		2955		-60,108,644		-10.7%		110,369,194		17.0%

		2956		-68,210,648		-12.4%		17,532,366		7.4%

		2957		-66,683,582		-13.6%		214,269,137		24.4%

		2958		-57,946,795		-12.0%		125,328,530		19.7%

		2959		-60,427,345		-12.4%		-15,960,310		2.2%

		2960		-50,387,877		-11.7%		104,513,105		19.1%

		2961		-53,068,371		-6.9%		33,537,774		9.3%

		2962		-57,536,290		-11.4%		103,473,070		16.8%

		2963		-47,904,387		-8.6%		191,741,267		25.5%

		2964		-67,932,863		-11.7%		184,281,664		21.3%

		2965		-38,922,478		-7.4%		-12,595,074		2.1%

		2966		-68,055,114		-11.6%		50,475,114		10.9%

		2967		-55,476,227		-11.9%		104,049,529		17.4%

		2968		-61,457,322		Nėra reikšmės		-22,303,801		0.4%

		2969		-51,306,442		-11.6%		59,568,041		13.8%

		2970		-57,868,025		-10.4%		96,362,805		15.8%

		2971		-46,816,588		-12.4%		-10,380,367		2.6%

		2972		-41,116,403		-9.6%		152,970,827		25.7%

		2973		-66,936,180		-12.6%		151,916,565		19.6%

		2974		-47,534,154		-8.4%		129,283,624		20.1%

		2975		-90,003,155		-13.3%		59,652,062		10.4%

		2976		-56,639,845		-10.1%		160,722,618		21.7%

		2977		-57,634,978		-14.3%		-19,050,379		1.1%

		2978		-42,458,753		-6.4%		184,309,134		24.9%

		2979		-65,419,205		-9.8%		53,252,671		11.0%

		2980		-42,539,958		-8.8%		43,558,331		12.0%

		2981		-51,440,208		-13.4%		136,503,958		22.6%

		2982		-50,386,789		-10.6%		199,202,913		26.6%

		2983		-52,449,929		-10.5%		89,016,946		16.3%

		2984		-50,293,389		-9.1%		130,352,036		20.0%

		2985		-52,263,310		-11.9%		218,603,900		28.3%

		2986		-50,084,264		-9.6%		129,339,709		20.0%

		2987		-50,811,000		-13.7%		-2,379,925		4.5%

		2988		-49,729,727		-11.7%		188,615,106		27.2%

		2989		-48,938,554		-11.5%		152,027,575		23.5%

		2990		-92,197,955		-13.4%		163,640,266		17.2%

		2991		-51,955,850		-10.5%		131,694,802		20.7%

		2992		-53,662,773		-11.0%		63,569,164		13.5%

		2993		-55,823,156		-8.7%		73,744,827		13.7%

		2994		-74,828,604		Nėra reikšmės		1,746,487		5.3%

		2995		-135,683,832		-14.4%		110,932,705		11.6%

		2996		-46,050,006		-9.9%		121,606,425		20.6%

		2997		-58,595,149		-9.8%		-26,481,385		0.3%

		2998		-57,259,052		-8.6%		164,010,040		20.8%

		2999		-64,618,906		-10.9%		184,865,584		21.8%

		3000		-60,062,523		-13.1%		33,641,503		9.7%

		3001		-37,676,956		-7.1%		100,609,853		19.2%

		3002		-48,883,239		-9.2%		183,670,357		25.1%

		3003		-59,149,424		-10.6%		59,125,029		12.2%

		3004		-43,300,919		-8.6%		56,409,588		13.6%

		3005		-64,448,361		-10.2%		154,388,257		19.4%

		3006		-50,848,142		-8.1%		82,252,940		15.0%

		3007		-50,976,273		-8.1%		44,499,053		11.0%

		3008		-64,415,227		-15.8%		41,644,106		10.9%

		3009		-47,873,818		-9.9%		-11,300,104		2.7%

		3010		-35,424,691		-5.5%		23,552,227		9.1%

		3011		-82,475,063		-13.8%		128,754,260		16.2%

		3012		-66,936,820		Nėra reikšmės		-7,755,446		3.6%

		3013		-55,083,399		-9.2%		148,793,950		21.1%

		3014		-50,376,155		-10.9%		158,515,841		23.7%

		3015		-63,383,881		-13.3%		141,642,878		19.9%

		3016		-64,567,015		-13.3%		2,309,953		5.4%

		3017		-56,890,996		-11.6%		134,871,293		20.4%

		3018		-39,089,784		-6.9%		-4,518,321		4.1%

		3019		-48,516,798		-10.6%		133,321,137		22.0%

		3020		-42,307,579		-9.7%		12,996,326		7.5%

		3021		-63,258,870		-13.2%		39,589,326		10.2%

		3022		-75,064,529		-15.8%		1,605,439		5.2%

		3023		-45,024,038		-9.6%		231,558,875		30.9%

		3024		-44,598,722		-7.8%		12,914,031		7.2%

		3025		-53,247,746		-11.4%		-15,071,510		2.1%

		3026		-56,605,757		-15.5%		75,986,050		15.4%

		3027		-58,902,790		-9.9%		93,600,066		15.5%

		3028		-67,220,127		-11.2%		89,267,880		14.3%

		3029		-43,126,513		-8.1%		60,656,810		13.8%

		3030		-63,234,302		-11.7%		-25,471,634		0.3%

		3031		-53,672,507		-11.0%		187,000,565		24.5%

		3032		-58,705,857		-10.0%		50,526,341		11.5%

		3033		-73,508,009		-10.2%		107,230,414		14.7%

		3034		-48,793,512		-9.9%		162,966,574		23.8%

		3035		-58,278,787		-13.5%		30,126,943		9.7%

		3036		-41,113,968		-7.1%		28,458,571		9.7%

		3037		-45,450,473		-8.6%		116,911,874		19.7%

		3038		-42,078,204		-6.9%		124,697,119		20.9%

		3039		-35,936,458		-6.2%		69,834,751		16.0%

		3040		-62,705,526		-13.2%		188,375,507		23.6%

		3041		-52,106,003		-9.2%		73,822,016		14.4%

		3042		-62,591,754		-12.9%		18,207,424		7.6%

		3043		-47,302,043		-12.2%		20,421,715		8.8%

		3044		-64,649,861		-13.6%		35,401,027		9.6%

		3045		-53,957,763		-11.4%		3,822,705		5.7%

		3046		-60,549,160		-11.1%		178,940,308		23.0%

		3047		-60,769,022		-12.1%		189,527,495		23.5%

		3048		-70,359,501		-11.7%		122,933,611		16.8%

		3049		-49,876,656		-13.0%		121,465,238		21.2%

		3050		-48,300,864		-9.9%		146,377,721		22.4%

		3051		-44,591,248		-9.1%		129,934,729		21.9%

		3052		-49,683,460		-12.7%		29,932,548		10.4%

		3053		-52,123,784		-12.4%		134,548,219		21.3%

		3054		-41,361,697		-6.8%		-14,133,187		2.1%

		3055		-75,050,497		-11.8%		130,041,333		16.5%

		3056		-41,279,569		-8.3%		79,867,243		16.4%

		3057		-40,906,959		-8.8%		157,748,488		25.7%

		3058		-88,492,149		-11.0%		109,935,036		13.8%

		3059		-42,358,987		-8.6%		57,212,856		14.0%

		3060		-46,842,533		-9.1%		167,951,711		24.8%

		3061		-41,372,232		-8.2%		78,416,014		16.5%

		3062		-82,537,361		-11.1%		71,139,768		11.4%

		3063		-48,973,888		-9.8%		143,025,007		21.9%

		3064		-64,361,390		-11.8%		106,423,425		16.2%

		3065		-56,242,865		-14.1%		114,554,496		19.3%

		3066		-47,023,433		-8.5%		179,570,293		24.5%

		3067		-41,959,776		-7.8%		190,495,381		27.3%

		3068		-56,897,525		-12.6%		64,893,798		13.6%

		3069		-52,739,864		-12.2%		13,456,489		7.3%

		3070		-48,676,898		-9.4%		-17,432,392		1.4%

		3071		-61,445,694		-14.0%		49,045,372		11.7%

		3072		-95,163,670		-16.3%		125,915,577		15.0%

		3073		-46,185,827		-10.6%		95,922,920		18.3%

		3074		-66,425,779		-15.6%		195,332,124		23.8%

		3075		-63,721,083		-9.4%		61,229,323		11.9%

		3076		-50,416,079		-9.8%		167,883,577		24.2%

		3077		-51,943,594		-11.2%		55,293,307		12.9%

		3078		-88,232,635		-13.4%		128,286,207		15.2%

		3079		-37,379,988		-5.7%		112,434,086		19.6%

		3080		-49,651,273		-8.9%		97,512,779		16.7%

		3081		-63,817,409		-12.5%		70,912,741		13.3%

		3082		-53,815,843		-8.2%		106,537,125		17.0%

		3083		-44,869,321		-9.0%		104,794,275		18.6%

		3084		-58,576,923		-11.1%		123,695,811		18.5%

		3085		-57,715,626		-13.8%		195,356,427		25.7%

		3086		-51,863,531		-7.9%		-23,566,109		0.7%

		3087		-76,701,446		-14.6%		75,037,068		12.8%

		3088		-38,402,288		-7.2%		54,264,695		13.6%

		3089		-36,531,792		-6.4%		30,443,865		10.2%

		3090		-51,688,145		-9.3%		112,532,809		18.3%

		3091		-46,612,744		-7.6%		50,675,916		12.2%

		3092		-48,896,715		-9.4%		70,614,971		15.0%

		3093		-48,324,292		-7.9%		10,176,596		6.6%

		3094		-70,009,317		-11.6%		-6,054,224		4.2%

		3095		-48,633,453		-11.9%		119,645,175		20.6%

		3096		-54,614,209		-9.9%		130,459,225		19.0%

		3097		-48,125,971		-9.8%		98,517,022		17.8%

		3098		-44,692,281		-8.9%		99,924,372		18.9%

		3099		-43,478,288		-9.2%		69,542,957		15.2%

		3100		-48,328,104		-12.4%		48,909,641		12.8%

		3101		-45,899,796		-8.1%		80,633,421		16.1%

		3102		-51,182,153		-11.0%		29,018,043		9.6%

		3103		-47,488,333		-10.9%		107,188,208		19.8%

		3104		-57,679,982		-11.1%		21,597,400		8.1%

		3105		-66,234,344		-13.8%		-791,417		4.9%

		3106		-54,319,332		-11.2%		224,052,184		28.2%

		3107		-46,764,363		-9.4%		-12,808,598		2.2%

		3108		-47,908,336		-11.3%		48,036,290		12.5%

		3109		-43,347,286		-7.8%		174,080,538		25.8%

		3110		-57,079,523		-9.3%		141,767,464		19.6%

		3111		-48,769,464		-8.9%		-18,305,273		1.3%

		3112		-47,064,011		-11.3%		132,830,685		22.4%

		3113		-58,228,720		-9.3%		165,140,618		21.2%

		3114		-80,912,246		-9.7%		25,283,144		7.5%

		3115		-50,862,959		-10.4%		64,480,253		13.9%

		3116		-63,025,673		-12.3%		88,153,448		14.9%

		3117		-50,302,723		-10.5%		46,362,348		12.0%

		3118		-49,165,104		-11.6%		45,418,395		12.4%

		3119		-51,095,486		-8.5%		-22,701,210		0.7%

		3120		-45,092,687		-8.2%		88,420,225		17.1%

		3121		-66,164,928		-13.4%		78,474,424		14.0%

		3122		-68,247,346		-11.6%		63,781,754		12.0%

		3123		-56,651,623		-8.7%		-25,594,427		0.4%

		3124		-40,048,181		-8.2%		60,795,951		14.5%

		3125		-41,986,427		-7.9%		162,920,574		24.8%

		3126		-75,888,340		-15.2%		104,886,793		15.5%

		3127		-102,344,972		-14.1%		-60,981,692		-3.0%

		3128		-52,914,665		-13.2%		176,946,891		25.3%

		3129		-51,754,133		-15.2%		58,979,225		14.3%

		3130		-70,188,717		-11.2%		175,076,326		20.3%

		3131		-68,287,343		Nėra reikšmės		110,537,469		20.9%

		3132		-75,314,477		-11.0%		132,014,880		16.4%

		3133		-40,022,121		-8.2%		212,568,981		30.4%

		3134		-43,663,728		-7.3%		32,510,667		10.0%

		3135		-51,057,443		-12.0%		36,397,915		10.7%

		3136		-49,741,648		-9.2%		85,370,108		16.3%

		3137		-98,069,221		-14.3%		-55,389,370		-2.7%

		3138		-70,588,534		-9.9%		38,254,101		9.2%

		3139		-61,665,327		-12.9%		50,937,105		11.5%

		3140		-46,113,625		-12.3%		12,978,864		7.6%

		3141		-48,324,176		-8.2%		107,603,769		17.9%

		3142		-45,575,224		-8.9%		68,261,875		14.5%

		3143		-61,021,241		-12.2%		62,126,450		13.1%

		3144		-59,482,369		-9.0%		98,760,642		15.4%

		3145		-55,441,456		-11.5%		142,559,427		21.4%

		3146		-57,617,001		-13.2%		379,990		5.1%

		3147		-64,989,394		-8.9%		144,325,504		18.1%

		3148		-56,737,802		-11.4%		107,414,302		17.7%

		3149		-56,056,876		-12.2%		161,785,073		22.5%

		3150		-49,666,316		-10.5%		206,036,481		28.1%

		3151		-50,497,447		-14.1%		17,941,922		8.3%

		3152		-45,331,704		-10.6%		19,862,371		8.7%

		3153		-55,224,630		-11.5%		142,206,309		21.9%

		3154		-54,191,774		-8.1%		24,982,765		8.4%

		3155		-57,047,378		-12.2%		-22,150,452		0.7%

		3156		-49,474,347		-9.5%		-17,693,716		1.4%

		3157		-73,589,602		-16.4%		99,108,771		15.3%

		3158		-55,859,273		-13.7%		83,241,922		16.1%

		3159		-55,761,019		-9.8%		25,466,323		8.6%

		3160		-56,472,969		-10.5%		172,165,138		22.5%

		3161		-53,776,268		-13.9%		20,780,779		8.6%

		3162		-79,974,092		Nėra reikšmės		-10,463,440		3.3%

		3163		-57,564,820		-9.9%		158,867,973		21.4%

		3164		-53,464,805		-10.0%		-20,760,412		0.9%

		3165		-48,554,194		-10.4%		1,641,839		5.3%

		3166		-54,137,702		-12.1%		94,922,322		17.2%

		3167		-45,873,801		-7.2%		129,720,958		20.3%

		3168		-55,827,297		-13.1%		95,430,434		17.3%

		3169		-41,143,554		-6.9%		28,586,370		9.6%

		3170		-48,125,121		-7.0%		47,319,213		11.2%

		3171		-55,726,096		-10.8%		87,210,254		15.6%

		3172		-48,214,544		-9.1%		66,996,233		14.2%

		3173		-52,399,434		-8.0%		5,024,167		5.8%

		3174		-42,870,161		-8.2%		47,051,974		12.3%

		3175		-48,262,191		-12.5%		-11,369,603		2.4%

		3176		-46,154,954		-8.6%		29,012,234		9.7%

		3177		-42,302,112		-8.8%		101,369,272		19.2%

		3178		-53,707,502		-11.8%		-19,208,023		1.0%

		3179		-52,401,800		-11.1%		178,614,468		25.5%

		3180		-46,827,388		-8.5%		184,922,403		26.3%

		3181		-66,104,894		-8.8%		21,238,712		7.5%

		3182		-54,608,011		-8.6%		103,148,374		16.1%

		3183		-47,148,918		-7.0%		142,139,478		20.5%

		3184		-123,414,112		-14.0%		-27,893,303		2.5%

		3185		-45,286,169		-9.7%		16,882,808		8.0%

		3186		-110,547,216		-13.9%		106,608,491		12.4%

		3187		-56,723,450		-13.1%		93,786,794		17.0%

		3188		-68,279,795		-14.8%		112,871,811		16.9%

		3189		-57,540,722		-12.2%		143,925,203		20.9%

		3190		-52,635,589		-8.0%		87,904,428		15.0%

		3191		-52,157,837		-12.9%		92,548,714		17.5%

		3192		-39,073,922		-6.2%		115,186,063		20.1%

		3193		-56,285,152		-15.0%		33,071,178		10.2%

		3194		-94,139,274		-11.6%		95,072,301		12.6%

		3195		-49,846,650		-11.0%		73,165,984		15.2%

		3196		-49,465,907		-10.1%		10,131,717		6.7%

		3197		-72,072,611		-14.5%		131,412,987		17.8%

		3198		-54,148,768		-10.8%		184,693,069		24.3%

		3199		-46,550,398		-10.1%		134,554,395		22.0%

		3200		-63,552,682		-14.0%		158,521,517		21.2%

		3201		-57,159,363		-10.1%		28,300,408		9.0%

		3202		-52,658,534		-11.2%		-19,992,778		1.0%

		3203		-55,301,221		-12.9%		36,500,571		10.5%

		3204		-58,180,185		-11.6%		134,438,153		20.5%

		3205		-48,520,124		-8.2%		73,860,413		14.8%

		3206		-51,052,340		-15.3%		173,870,428		27.1%

		3207		-63,812,032		-12.6%		133,268,315		19.2%

		3208		-63,696,821		-12.5%		165,970,257		21.3%

		3209		-45,874,196		-10.2%		90,909,633		17.6%

		3210		-70,812,413		-11.6%		54,654,407		11.1%

		3211		-75,031,354		-16.4%		210,845,082		23.5%

		3212		-49,632,062		-12.5%		140,059,391		23.1%

		3213		-59,174,840		-11.0%		-28,325,760		-0.3%

		3214		-60,778,752		-12.6%		46,714,088		11.2%

		3215		-51,057,727		-12.5%		84,604,637		16.7%

		3216		-49,059,266		-9.7%		150,588,211		22.3%

		3217		-54,653,515		-7.6%		153,408,544		20.1%

		3218		-49,894,188		-7.3%		122,461,602		18.1%

		3219		-48,902,543		-11.3%		82,414,910		16.6%

		3220		-55,764,160		-12.2%		-17,530,186		1.5%

		3221		-43,770,122		-9.8%		41,147,346		11.9%

		3222		-42,991,355		-7.1%		128,556,798		20.5%

		3223		-68,755,011		-12.6%		31,720,592		9.0%

		3224		-49,593,647		-8.4%		225,232,730		27.6%

		3225		-67,812,259		-14.1%		150,804,102		20.0%

		3226		-54,184,918		-8.4%		63,631,152		12.7%

		3227		-52,995,520		-12.2%		90,730,622		16.9%

		3228		-90,606,517		-14.4%		94,349,075		13.0%

		3229		-55,362,653		-14.0%		227,432,451		29.3%

		3230		-56,528,266		-8.9%		-26,842,267		0.2%

		3231		-67,505,176		-11.7%		95,012,791		15.1%

		3232		-48,862,399		-8.8%		199,883,451		26.6%

		3233		-67,884,325		-13.2%		112,125,936		16.4%

		3234		-98,652,138		-14.0%		46,758,469		9.1%

		3235		-51,645,301		-8.4%		-19,118,141		1.4%

		3236		-66,559,603		-13.1%		87,007,705		14.8%

		3237		-57,257,830		-9.3%		69,321,835		13.2%

		3238		-53,780,933		-12.6%		66,047,634		14.1%

		3239		-44,550,659		-8.8%		111,310,959		19.6%

		3240		-64,736,334		-9.3%		85,544,881		13.7%

		3241		-34,392,545		-5.6%		174,794,543		26.6%

		3242		-45,686,497		-9.7%		64,231,252		14.5%

		3243		-84,318,793		-13.4%		128,452,107		16.1%

		3244		-48,223,877		-9.5%		112,708,461		19.3%

		3245		-63,028,465		-12.6%		201,202,727		24.0%

		3246		-59,665,410		-11.3%		124,126,624		18.6%

		3247		-129,546,757		Nėra reikšmės		-27,116,814		1.1%

		3248		-43,790,196		-8.9%		83,317,322		16.9%

		3249		-57,635,119		-7.8%		157,162,815		19.6%

		3250		-66,151,005		-11.9%		66,553,953		12.9%

		3251		-60,898,371		-12.7%		151,216,994		21.1%

		3252		-51,023,890		-11.6%		-16,226,644		1.5%

		3253		-39,605,989		-6.3%		161,505,513		24.1%

		3254		-44,956,439		-7.4%		-19,666,432		1.0%

		3255		-50,882,726		-9.5%		69,946,147		14.4%

		3256		-49,298,724		-11.4%		116,639,265		20.8%

		3257		-51,834,865		-8.2%		169,389,012		22.1%

		3258		-74,242,528		-11.7%		80,412,633		12.9%

		3259		-41,640,293		-9.1%		49,334,891		13.2%

		3260		-44,635,169		-7.7%		61,235,193		13.4%

		3261		-33,873,081		-4.8%		138,604,226		22.9%

		3262		-44,180,481		-10.3%		109,520,719		20.2%

		3263		-54,621,489		-9.3%		72,130,646		13.7%

		3264		-51,959,704		-10.0%		-21,280,975		0.7%

		3265		-39,774,510		-6.9%		67,002,273		15.1%

		3266		-51,964,269		-13.0%		15,399,433		7.9%

		3267		-48,617,670		-11.1%		53,446,403		13.2%

		3268		-44,612,316		-9.1%		14,852,386		7.6%

		3269		-57,366,932		-14.7%		104,954,385		18.5%

		3270		-68,455,046		-14.3%		116,841,930		17.0%

		3271		-52,038,410		-8.7%		54,982,119		12.1%

		3272		-48,051,594		-11.1%		36,467,472		11.1%

		3273		-54,981,173		-10.9%		46,035,798		11.3%

		3274		-55,358,437		-10.5%		59,390,927		12.9%

		3275		-42,052,211		-7.5%		113,787,726		19.6%

		3276		-52,664,109		-8.7%		53,206,381		11.8%

		3277		-39,589,975		-8.0%		11,038,663		7.2%

		3278		-49,778,421		-12.8%		12,334,376		7.3%

		3279		-61,496,457		-11.5%		34,116,073		9.6%

		3280		-48,503,865		-9.6%		65,001,481		14.1%

		3281		-62,959,559		-9.8%		79,229,925		13.7%

		3282		-64,970,751		-13.3%		196,731,945		23.9%

		3283		-53,579,619		-10.5%		119,875,634		19.1%

		3284		-71,626,357		-13.3%		155,539,062		19.6%

		3285		-45,508,908		-11.0%		-11,479,120		2.4%

		3286		-50,501,255		-8.4%		104,849,863		17.3%

		3287		-52,175,145		-11.0%		161,670,194		23.9%

		3288		-42,814,565		-9.3%		123,658,095		21.4%

		3289		-56,527,029		-12.2%		72,235,912		14.3%

		3290		-69,094,243		-13.7%		39,072,331		9.8%

		3291		-51,683,052		-7.4%		178,358,909		22.4%

		3292		-119,170,742		Nėra reikšmės		41,596,421		11.7%

		3293		-35,766,527		-6.9%		104,812,184		20.1%

		3294		-40,611,199		-7.6%		62,912,728		14.6%

		3295		-74,423,470		Nėra reikšmės		-33,130,160		-1.6%

		3296		-42,596,637		-7.3%		91,711,252		17.0%

		3297		-46,027,253		-10.3%		57,707,180		13.8%

		3298		-47,540,812		-11.2%		71,502,362		15.8%

		3299		-51,399,767		-11.3%		38,478,374		11.3%

		3300		-63,880,023		-12.4%		56,735,618		12.0%

		3301		-53,430,243		-12.0%		44,539,897		11.5%

		3302		-45,687,498		-10.5%		94,376,015		18.0%

		3303		-50,722,116		-10.3%		47,587,195		11.8%

		3304		-47,051,211		-9.1%		75,732,490		15.3%

		3305		-47,316,396		-10.8%		96,716,001		18.2%

		3306		-78,703,032		-13.4%		77,948,517		12.7%

		3307		-47,681,231		-11.8%		120,564,542		20.9%

		3308		-56,185,631		-11.1%		-19,974,474		1.3%

		3309		-44,177,136		-8.0%		90,054,826		17.0%

		3310		-46,385,727		-8.1%		63,268,698		13.5%

		3311		-57,815,248		-13.9%		24,108,397		9.0%

		3312		-64,620,127		-12.1%		65,016,104		12.8%

		3313		-60,447,725		-11.1%		162,544,497		21.7%

		3314		-38,537,705		-6.6%		66,321,605		14.9%

		3315		-88,521,851		-12.1%		24,704,244		7.5%

		3316		-47,208,491		-7.1%		87,609,907		15.6%

		3317		-47,033,437		-9.3%		129,635,881		20.7%

		3318		-48,329,335		-9.8%		154,703,807		23.0%

		3319		-58,677,300		-15.6%		156,585,880		23.0%

		3320		-73,770,153		-9.5%		50,994,526		10.0%

		3321		-70,005,337		-9.1%		-4,418,682		4.5%

		3322		-57,517,816		-10.4%		135,203,405		19.9%

		3323		-41,112,060		-6.9%		105,713,888		18.7%

		3324		-57,957,483		-13.5%		111,786,550		18.3%

		3325		-62,487,483		-12.9%		139,747,748		19.7%

		3326		-34,520,038		-6.2%		61,392,652		15.0%

		3327		-61,330,997		-11.9%		80,867,030		14.7%

		3328		-54,503,529		-10.3%		136,431,504		20.4%

		3329		-70,358,452		-11.7%		138,414,257		18.0%

		3330		-57,636,266		-15.8%		79,258,676		15.7%

		3331		-71,465,516		-15.5%		73,673,349		13.4%

		3332		-250,811,547		-15.8%		-111,486,930		-0.5%

		3333		-42,655,228		-6.7%		219,968,273		28.6%

		3334		-43,661,623		-8.3%		48,162,307		12.3%

		3335		-63,023,702		-9.0%		-1,187,333		4.8%

		3336		-50,312,406		-9.4%		32,583,505		10.0%

		3337		-43,411,466		-9.8%		50,028,856		13.0%

		3338		-77,983,490		-11.7%		-41,826,153		-1.3%

		3339		-42,247,113		-9.2%		33,341,248		10.7%

		3340		-48,264,700		-8.9%		3,863,074		5.7%

		3341		-44,108,454		-7.9%		68,889,589		14.8%

		3342		-90,539,232		-10.9%		-18,711,650		3.0%

		3343		-56,049,859		-12.0%		62,211,383		13.4%

		3344		-46,316,204		-9.2%		101,708,014		18.5%

		3345		-56,319,404		-9.9%		137,022,840		19.4%

		3346		-53,804,784		-12.9%		-18,162,495		1.1%

		3347		-44,810,448		-10.1%		64,283,087		14.8%

		3348		-58,730,148		-12.5%		154,957,292		21.6%

		3349		-56,476,017		-13.5%		112,334,156		18.9%

		3350		-44,041,482		-5.6%		130,836,665		19.6%

		3351		-42,769,589		-6.9%		55,235,887		12.9%

		3352		-50,275,164		-11.8%		152,777,536		23.2%

		3353		-59,998,336		Nėra reikšmės		-13,017,182		2.4%

		3354		-61,113,013		-12.0%		127,590,497		18.8%

		3355		-51,127,916		-10.9%		51,475,078		12.4%

		3356		-48,567,362		-8.5%		123,637,787		20.0%

		3357		-55,420,180		-10.1%		167,808,656		22.2%

		3358		-43,708,166		-9.5%		230,794,936		31.4%

		3359		-54,703,414		-10.0%		57,928,242		12.5%

		3360		-57,410,847		-14.8%		226,430,095		29.5%

		3361		-52,901,903		-11.3%		76,853,534		15.0%

		3362		-66,070,194		-11.6%		137,398,630		18.5%

		3363		-49,728,229		-9.8%		142,719,077		21.3%

		3364		-62,946,610		-13.2%		75,012,164		14.0%

		3365		-63,055,528		-11.9%		-31,244,442		-0.8%

		3366		-46,307,138		-10.0%		94,187,973		17.8%

		3367		-66,912,596		-10.7%		-8,452,846		3.8%

		3368		-55,667,479		-10.8%		-22,863,752		0.6%

		3369		-40,764,857		-8.4%		98,105,070		18.7%

		3370		-42,339,699		-7.0%		-15,475,097		1.8%

		3371		-63,299,647		-10.6%		96,765,728		15.2%

		3372		-70,141,399		-9.5%		101,387,880		14.4%

		3373		-55,898,099		-11.7%		71,217,962		14.2%

		3374		-44,292,776		-8.9%		-12,164,560		2.4%

		3375		-55,006,842		-15.7%		-16,459,650		1.4%

		3376		-59,395,666		-9.6%		139,066,818		19.3%

		3377		-41,421,910		-5.8%		62,475,289		13.6%

		3378		-45,686,772		-10.2%		2,478,375		5.5%

		3379		-50,929,650		-12.2%		87,164,489		17.4%

		3380		-64,882,858		-10.2%		73,489,200		12.8%

		3381		-84,726,782		-12.8%		-17,662,798		2.8%

		3382		-52,392,889		-8.6%		94,628,035		16.1%

		3383		-50,854,373		-12.6%		102,529,836		18.7%

		3384		-46,015,189		-9.0%		152,090,372		23.2%

		3385		-65,546,785		-11.3%		161,764,296		20.6%

		3386		-76,356,714		-13.2%		61,808,862		11.4%

		3387		-86,275,572		-11.3%		16,927,461		6.7%

		3388		-51,002,572		-8.4%		151,014,344		21.1%

		3389		-46,409,459		-11.1%		23,128,246		9.1%

		3390		-53,430,067		-9.3%		9,237,638		6.4%

		3391		-40,926,813		-7.3%		-10,189,379		2.8%

		3392		-61,636,981		-13.3%		61,192,618		12.8%

		3393		-56,224,565		-12.7%		43,838,815		11.3%

		3394		-90,284,665		-11.3%		173,954,302		17.4%

		3395		-67,186,046		-10.7%		39,221,880		9.5%

		3396		-72,474,810		-13.8%		8,738,639		6.2%

		3397		-43,872,908		-8.5%		70,961,166		15.4%

		3398		-39,092,798		-7.1%		29,689,179		10.2%

		3399		-45,882,803		-8.6%		49,780,564		12.5%

		3400		-55,269,097		-12.4%		46,944,570		11.9%

		3401		-78,318,008		-10.8%		164,637,385		18.2%

		3402		-53,118,826		-12.2%		127,498,131		20.3%

		3403		-70,631,831		-14.1%		153,086,847		20.0%

		3404		-61,852,434		-11.7%		57,373		5.0%

		3405		-41,744,207		-8.9%		67,946,633		15.4%

		3406		-53,072,149		-11.1%		6,635,601		6.2%

		3407		-47,392,682		-9.8%		38,254,792		11.1%

		3408		-59,325,825		-9.8%		83,170,000		14.3%

		3409		-45,273,061		-10.5%		146,642,937		24.1%

		3410		-62,768,589		-11.2%		127,994,393		18.1%

		3411		-40,425,635		-6.7%		229,715,416		30.3%

		3412		-45,710,052		-11.0%		194,744,312		29.2%

		3413		-47,419,788		-9.2%		104,849,095		18.6%

		3414		-54,639,790		-12.8%		-2,514,057		4.5%

		3415		-152,811,318		-15.0%		-8,663,226		4.4%

		3416		-51,251,707		-7.4%		112,131,974		17.4%

		3417		-61,389,277		-11.5%		65,699,753		12.9%

		3418		-53,233,687		-11.4%		-12,991,681		2.5%

		3419		-50,157,625		-9.4%		3,809,254		5.7%

		3420		-61,858,964		-12.9%		-9,635,191		3.4%

		3421		-40,869,861		-9.8%		131,100,332		23.1%

		3422		-40,067,295		-8.8%		11,625,920		7.3%

		3423		-48,441,972		-9.6%		112,009,945		18.9%

		3424		-63,356,614		-11.2%		-24,479,528		0.8%

		3425		-68,838,182		-10.3%		147,886,287		18.7%

		3426		-43,251,065		-8.0%		206,842,458		29.3%

		3427		-63,322,201		-9.9%		65,567,435		12.3%

		3428		-43,262,516		-8.3%		198,257,910		27.9%

		3429		-62,242,038		-9.7%		-33,942,266		-0.9%

		3430		-75,352,706		-12.5%		-43,645,751		-2.3%

		3431		-48,336,193		-10.5%		-6,880,239		3.7%

		3432		-64,612,628		-12.4%		67,652,125		13.1%

		3433		-66,599,088		-12.6%		29,817,304		8.9%

		3434		-53,040,148		-12.1%		156,519,141		23.1%

		3435		-61,235,815		-10.9%		-25,792,385		0.3%

		3436		-53,139,553		-8.7%		40,686,692		10.4%

		3437		-56,408,046		-12.6%		49,391,847		12.2%

		3438		-40,131,072		-9.6%		204,701,009		31.6%

		3439		-72,311,512		-12.2%		160,465,476		18.9%

		3440		-61,865,261		-13.7%		118,475,936		18.0%

		3441		-53,995,487		-9.7%		15,147,655		7.4%

		3442		-51,958,131		-12.5%		-18,503,379		1.0%

		3443		-52,646,446		-11.0%		101,049,637		17.9%

		3444		-53,264,943		-9.4%		41,911,014		10.7%

		3445		-61,714,581		-10.0%		188,874,955		22.6%

		3446		-42,805,081		-8.4%		55,067,040		13.3%

		3447		-46,601,542		-8.8%		223,204,439		28.9%

		3448		-38,595,721		-6.6%		56,861,178		13.8%

		3449		-51,555,512		-8.4%		59,386,469		12.5%

		3450		-59,688,958		-14.2%		141,835,427		20.6%

		3451		-65,270,607		-13.7%		152,444,411		20.4%

		3452		-54,916,903		-12.4%		59,223,233		13.3%

		3453		-46,730,213		-9.1%		151,023,432		22.9%

		3454		-112,958,966		-16.9%		106,305,712		12.6%

		3455		-82,963,079		-12.8%		-48,909,721		-2.4%

		3456		-46,302,048		-10.3%		37,953,777		11.1%

		3457		-61,313,187		-12.9%		179,600,537		24.7%

		3458		-87,025,148		-12.9%		-49,869,497		-2.4%

		3459		-38,724,808		-6.7%		57,777,972		13.8%

		3460		-60,142,995		-11.6%		122,086,284		18.3%

		3461		-86,735,047		-12.5%		154,313,866		17.0%

		3462		-55,645,646		-8.2%		163,591,046		21.1%

		3463		-51,282,797		-10.7%		85,544,834		16.1%

		3464		-50,821,041		-9.2%		121,517,816		19.6%

		3465		-42,883,433		-7.6%		-14,829,547		1.9%

		3466		-48,081,947		-8.7%		32,163,618		9.7%

		3467		-48,843,988		-12.7%		67,065,487		15.1%

		3468		-55,241,911		-12.9%		153,148,850		22.5%

		3469		-130,257,602		-14.1%		82,394,554		10.1%

		3470		-57,353,670		-10.2%		9,291,538		6.4%

		3471		-56,099,108		-11.7%		68,269,605		13.9%

		3472		-47,489,667		-7.2%		69,898,670		14.0%

		3473		-131,250,260		-13.7%		-511,449		5.0%

		3474		-55,171,335		-11.2%		94,147,054		16.9%

		3475		-52,504,755		-10.4%		134,484,713		20.3%

		3476		-65,030,510		Nėra reikšmės		117,317,459		19.0%

		3477		-47,003,861		-8.3%		53,686,226		12.7%

		3478		-45,750,071		-9.5%		231,529,469		30.8%

		3479		-48,517,019		-8.5%		67,592,299		13.8%

		3480		-56,662,483		-12.2%		153,929,810		21.7%

		3481		-69,985,443		-10.5%		29,252,502		8.3%

		3482		-59,767,062		-9.3%		132,000,891		18.3%

		3483		-38,685,121		-6.4%		155,231,037		23.6%

		3484		-45,889,689		-10.9%		116,250,376		21.0%

		3485		-65,074,227		-10.4%		161,013,436		20.0%

		3486		-51,399,956		-9.6%		94,330,691		16.7%

		3487		-44,125,914		-8.7%		-9,535,942		3.0%

		3488		-55,333,083		-9.7%		-25,068,984		0.2%

		3489		-58,767,528		-11.0%		52,974,534		11.7%

		3490		-62,247,657		-15.0%		53,082,643		12.2%

		3491		-41,493,879		-8.9%		109,086,214		20.0%

		3492		-63,004,999		-10.1%		111,169,139		16.5%

		3493		-76,347,310		-15.5%		29,760,272		8.6%

		3494		-59,392,559		-14.4%		132,985,588		20.5%

		3495		-47,329,197		-8.8%		-16,485,986		1.5%

		3496		-127,269,878		-16.9%		32,648,481		7.4%

		3497		-36,674,127		-6.2%		175,518,517		26.7%

		3498		-48,149,055		-9.4%		193,704,639		26.9%

		3499		-79,732,424		-10.5%		85,487,938		12.5%

		3500		-46,117,394		-10.2%		-444,823		4.9%

		3501		-56,732,440		-13.7%		87,688,882		16.5%

		3502		-43,239,567		-7.7%		85,743,498		16.7%

		3503		-78,497,855		-15.0%		-16,036,851		2.7%

		3504		-57,377,562		-11.1%		63,437,772		13.1%

		3505		-53,865,361		-13.1%		121,328,473		20.4%

		3506		-66,009,207		-13.2%		-31,414,173		-0.8%

		3507		-49,162,286		-8.6%		-18,833,334		1.3%

		3508		-63,390,604		-10.4%		165,038,348		20.5%

		3509		-72,279,901		-13.4%		45,461,776		10.3%

		3510		-59,284,118		-14.3%		85,429,040		16.0%

		3511		-46,305,468		-8.4%		230,976,950		29.9%

		3512		-53,610,733		-9.3%		109,120,285		17.7%

		3513		-60,783,760		-12.3%		45,439,524		10.9%

		3514		-75,455,805		-11.8%		37,734,198		9.0%

		3515		-45,263,540		-8.0%		49,506,706		12.3%

		3516		-44,794,668		-7.4%		7,661,702		6.3%

		3517		-50,523,553		-10.9%		53,951,051		12.9%

		3518		-49,450,878		-7.8%		67,119,402		13.4%

		3519		-60,100,877		-12.1%		-22,147,368		0.7%

		3520		-49,139,658		-10.1%		191,524,060		27.2%

		3521		-67,471,287		-12.3%		-8,577,381		3.7%

		3522		-49,181,409		-8.6%		-20,485,222		1.0%

		3523		-71,040,032		-14.0%		107,614,985		16.2%

		3524		-54,245,080		-11.6%		73,029,538		14.5%

		3525		-51,661,275		-12.1%		90,125,940		17.2%

		3526		-43,552,146		-8.1%		220,838,549		29.0%

		3527		-56,731,036		-9.5%		15,273,396		7.2%

		3528		-46,272,424		-7.2%		-16,182,001		1.9%

		3529		-56,314,732		-12.5%		96,269,017		17.1%

		3530		-42,784,525		-9.5%		90,000,989		18.0%

		3531		-58,516,799		-13.4%		25,019,380		8.8%

		3532		-57,221,779		-9.8%		210,003,560		25.7%

		3533		-60,487,012		Nėra reikšmės		39,761,184		11.0%

		3534		-47,981,165		-12.3%		68,312,634		15.6%

		3535		-55,394,323		-11.0%		75,095,379		14.8%

		3536		-40,869,735		-7.8%		35,100,124		10.9%

		3537		-43,438,824		-9.5%		130,498,784		22.2%

		3538		-51,943,989		-9.7%		113,799,414		18.5%

		3539		-46,679,632		-9.7%		-11,106,697		2.6%

		3540		-45,422,526		-10.0%		185,816,005		26.8%

		3541		-58,684,571		-13.0%		40,771,543		10.7%

		3542		-58,674,932		-13.5%		196,192,702		27.9%

		3543		-52,817,881		-14.1%		203,727,705		28.2%

		3544		-41,348,627		-8.9%		130,629,018		22.2%

		3545		-59,878,171		-13.1%		56,657,557		12.5%

		3546		-52,000,939		-8.2%		103,929,826		16.9%

		3547		-54,232,454		-10.6%		123,540,428		19.8%

		3548		-58,482,144		-11.9%		61,360,956		12.8%

		3549		-53,596,896		-11.8%		-17,975,519		1.3%

		3550		-54,799,509		-9.5%		221,574,241		26.5%

		3551		-36,926,530		-6.2%		195,394,609		28.3%

		3552		-53,133,011		-14.6%		59,043,155		13.9%

		3553		-43,319,535		-9.1%		33,891,036		10.6%

		3554		-44,074,379		-11.1%		70,621,316		15.9%

		3555		-60,336,159		-12.6%		179,029,691		23.1%

		3556		-63,576,576		-10.0%		179,180,753		21.6%

		3557		-49,253,324		-6.9%		-9,427,725		3.4%

		3558		-46,721,513		-9.9%		77,356,268		16.1%

		3559		-45,104,436		-12.5%		84,381,431		18.0%

		3560		-53,670,477		-11.0%		49,402,256		11.9%

		3561		-74,666,128		-12.6%		-464,287		4.9%

		3562		-67,352,078		-15.4%		39,081,760		10.1%

		3563		-47,534,052		-14.0%		60,516,182		14.8%

		3564		-54,374,692		-11.0%		19,081,143		8.0%

		3565		-43,510,373		-10.4%		165,012,962		25.8%

		3566		-95,733,767		-16.7%		76,192,371		11.7%

		3567		-48,489,665		-8.6%		93,623,484		16.5%

		3568		-92,763,320		-10.9%		14,405,662		6.4%

		3569		-42,061,205		-9.1%		112,358,130		20.9%

		3570		-43,932,261		-7.4%		47,608,042		12.0%

		3571		-51,234,784		-10.5%		85,931,493		16.0%

		3572		-36,190,086		-7.3%		131,484,950		23.1%

		3573		-48,899,358		-10.8%		158,100,480		23.9%

		3574		-46,009,948		-7.6%		80,708,872		15.5%

		3575		-68,575,766		-11.0%		71,115,610		12.7%

		3576		-46,780,213		-9.4%		-17,070,390		1.4%

		3577		-47,718,974		-11.3%		106,607,724		19.4%

		3578		-45,269,967		-8.1%		22,399,521		8.8%

		3579		-52,789,388		-12.2%		202,658,526		27.3%

		3580		-52,573,845		-11.6%		19,502,600		8.2%

		3581		-66,357,611		-13.0%		217,052,107		24.7%

		3582		-46,651,372		-8.8%		122,936,930		20.7%

		3583		-55,556,591		-11.2%		2,354,100		5.4%

		3584		-71,176,005		-16.0%		52,190,817		11.4%

		3585		-67,981,134		-14.8%		200,546,838		24.3%

		3586		-61,698,615		-13.2%		139,498,482		20.3%

		3587		-43,328,648		-8.4%		101,541,787		19.0%

		3588		-85,106,701		-11.8%		-9,102,639		3.9%

		3589		-42,174,243		-7.8%		84,410,402		16.7%

		3590		-59,497,004		-12.0%		114,960,678		17.6%

		3591		-44,039,319		-8.5%		120,759,838		20.7%

		3592		-45,845,652		-7.5%		222,101,611		27.9%

		3593		-50,819,064		-9.5%		88,777,184		16.0%

		3594		-56,306,897		-13.2%		-19,742,788		1.0%

		3595		-54,238,374		-14.9%		21,105,774		8.6%

		3596		-50,407,363		-10.2%		182,513,609		24.7%

		3597		-59,519,211		-8.8%		32,225,402		9.1%

		3598		-53,790,308		-11.3%		61,980,629		13.5%

		3599		-74,562,412		-14.3%		56,351,352		11.5%

		3600		-54,540,370		-14.8%		148,800,714		23.2%

		3601		-54,484,834		-7.9%		51,507,598		11.2%

		3602		-57,174,913		-12.6%		85,965,269		15.8%

		3603		-39,924,670		-7.7%		87,691,476		17.5%

		3604		-55,287,008		-15.0%		62,171,557		14.0%

		3605		-46,150,712		-10.6%		19,253,913		8.4%

		3606		-52,219,952		-7.2%		193,117,879		23.1%

		3607		-51,742,598		-8.7%		111,649,025		17.6%

		3608		-58,291,449		-9.6%		61,093,194		12.5%

		3609		-69,489,284		-11.5%		48,447,881		10.5%

		3610		-59,353,016		-13.5%		12,905,036		7.0%

		3611		-42,619,007		-7.0%		133,939,311		20.9%

		3612		-62,724,581		-10.7%		215,725,613		24.7%

		3613		-44,997,411		-10.5%		194,000,117		28.7%

		3614		-113,350,289		-14.3%		-74,237,036		-4.3%

		3615		-86,447,278		-15.4%		162,576,961		18.2%

		3616		-52,843,266		-10.5%		138,835,547		20.4%

		3617		-36,939,010		-5.4%		88,918,747		17.1%

		3618		-42,584,928		-9.9%		159,878,887		25.6%

		3619		-54,996,021		-10.7%		193,603,491		24.9%

		3620		-62,663,887		-15.1%		191,857,026		25.4%

		3621		-55,319,043		-9.6%		122,682,167		18.2%

		3622		-58,388,571		-14.6%		-17,214,805		1.5%

		3623		-66,545,198		-16.6%		24,292,785		8.4%

		3624		-41,470,231		-7.6%		150,396,456		23.3%

		3625		-67,921,060		-13.0%		142,733,339		19.3%

		3626		-79,010,280		Nėra reikšmės		49,917,363		12.5%

		3627		-52,026,921		-13.7%		150,872,321		23.3%

		3628		-47,455,290		-9.0%		191,775,657		26.9%

		3629		-62,254,717		-12.2%		171,405,691		21.8%

		3630		-39,770,212		-6.3%		168,067,166		24.2%

		3631		-60,747,473		-10.4%		87,267,064		14.6%

		3632		-34,174,059		-5.3%		62,979,596		14.7%

		3633		-48,811,038		-10.3%		29,947,500		9.9%

		3634		-59,122,244		-9.4%		61,074,962		12.1%

		3635		-48,122,975		-7.0%		221,262,557		26.5%

		3636		-44,432,558		-7.5%		153,966,079		22.9%

		3637		-58,070,710		-8.8%		-30,049,474		-0.3%

		3638		-52,356,481		-11.3%		196,983,604		27.0%

		3639		-46,610,650		-8.5%		21,011,838		8.4%

		3640		-60,350,862		-12.1%		209,026,391		25.6%

		3641		-46,825,571		-8.4%		76,458,147		15.4%

		3642		-52,766,275		-8.5%		100,632,574		16.6%

		3643		-56,273,247		-11.9%		126,275,179		19.9%

		3644		-54,199,374		-7.5%		126,657,346		18.0%

		3645		-45,180,657		-7.0%		6,440,425		6.1%

		3646		-71,584,942		-12.2%		59,472,984		11.4%

		3647		-46,972,105		-9.5%		48,828,254		12.3%

		3648		-56,806,890		-11.0%		72,008,055		13.9%

		3649		-53,358,261		-10.8%		23,625,164		8.9%

		3650		-47,521,026		-10.9%		74,784,456		15.5%

		3651		-68,885,283		-10.4%		-31,662,607		-0.2%

		3652		-51,737,145		-12.5%		166,557,802		24.2%

		3653		-58,527,390		-9.8%		164,901,900		21.8%

		3654		-52,288,690		-11.3%		230,514,652		30.6%

		3655		-53,542,885		-13.4%		101,015,899		18.3%

		3656		-45,836,388		-10.1%		39,499,849		11.4%

		3657		-169,117,878		-14.6%		80,839,672		8.9%

		3658		-61,790,262		-10.9%		53,202,714		11.5%

		3659		-105,913,941		-13.0%		48,426,077		8.8%

		3660		-45,999,134		-9.4%		90,359,842		17.2%

		3661		-51,415,063		-11.3%		96,111,502		17.6%

		3662		-49,627,777		-12.6%		78,007,430		16.6%

		3663		-40,398,785		-9.3%		103,400,467		19.8%

		3664		-62,891,574		-14.1%		142,372,923		20.3%

		3665		-68,811,832		-13.3%		132,052,224		18.3%

		3666		-51,045,687		-10.3%		66,909,225		13.9%

		3667		-48,156,656		-11.8%		56,309,348		13.7%

		3668		-42,205,550		-10.8%		10,193,694		7.1%

		3669		-57,555,337		-8.9%		58,470,867		12.1%

		3670		-42,449,327		-6.6%		133,343,750		20.8%

		3671		-43,849,813		-8.1%		95,989,069		18.1%

		3672		-48,127,574		-12.1%		153,853,533		24.5%

		3673		-79,470,386		-13.5%		203,594,322		21.1%

		3674		-51,115,382		-7.3%		111,561,508		17.1%

		3675		-48,028,887		-8.2%		24,331,914		8.7%

		3676		-44,532,603		-8.2%		75,265,660		15.9%

		3677		-52,824,437		-11.0%		8,883,564		6.5%

		3678		-45,060,788		-8.0%		62,743,724		13.7%

		3679		-53,444,717		-10.3%		133,757,820		20.3%

		3680		-52,025,733		-10.6%		184,100,808		24.9%

		3681		-66,376,821		-14.6%		89,929,600		15.3%

		3682		-52,083,762		-9.2%		166,228,252		23.2%

		3683		-43,611,032		-8.4%		45,937,992		12.0%

		3684		-62,795,802		-14.9%		133,638,022		20.0%

		3685		-51,073,793		-11.4%		124,018,184		20.8%

		3686		-49,768,229		-10.4%		153,838,371		23.9%

		3687		-50,404,705		-10.0%		178,869,929		24.7%

		3688		-56,222,905		-11.2%		73,339,128		14.3%

		3689		-43,707,066		-9.7%		53,715,672		13.3%

		3690		-55,733,948		-10.9%		17,188,219		7.7%

		3691		-47,604,781		-10.5%		152,132,060		24.0%

		3692		-67,776,308		-11.0%		65,487,022		12.2%

		3693		-39,854,601		-8.4%		35,032,586		11.1%

		3694		-36,067,855		-6.8%		102,854,530		19.6%

		3695		-61,505,440		-8.9%		135,160,316		17.9%

		3696		-47,666,652		-8.7%		5,606,198		6.0%

		3697		-84,350,848		-12.6%		115,610,684		14.7%

		3698		-46,105,911		-10.3%		-14,245,522		1.8%

		3699		-41,712,203		-8.6%		230,441,323		31.3%

		3700		-51,717,784		-12.8%		57,800,496		13.8%

		3701		-72,478,163		-14.1%		53,369,772		11.0%

		3702		-81,620,264		-10.1%		112,985,071		14.3%

		3703		-58,701,097		-12.6%		77,410,562		14.9%

		3704		-55,242,737		-9.7%		80,885,951		15.1%

		3705		-76,988,925		Nėra reikšmės		203,439,895		25.1%

		3706		-53,316,365		-9.8%		99,741,072		16.7%

		3707		-42,644,049		-10.1%		-8,795,424		3.0%

		3708		-50,325,652		-9.2%		151,644,659		22.3%

		3709		-51,342,029		-13.8%		117,673,312		20.8%

		3710		-70,894,896		-13.6%		-30,895,238		-0.4%

		3711		-64,949,469		-11.8%		97,281,350		15.2%

		3712		-174,996,857		-16.3%		42,871,844		7.3%

		3713		-55,392,039		-9.7%		110,244,646		17.5%

		3714		-47,224,077		-10.3%		-16,594,554		1.4%

		3715		-49,365,820		-12.3%		146,074,881		23.0%

		3716		-47,713,780		-7.1%		55,158,966		12.3%

		3717		-61,664,345		-10.4%		-32,440,268		-0.8%

		3718		-38,114,907		-6.2%		35,391,240		10.7%

		3719		-47,568,601		-8.2%		81,659,133		15.4%

		3720		-52,696,185		-8.9%		43,609,582		10.8%

		3721		-68,918,358		-10.8%		155,811,374		19.1%

		3722		-73,511,718		-8.2%		70,987,993		11.5%

		3723		-46,903,083		-11.3%		849,337		5.2%

		3724		-42,576,044		-6.8%		73,054,729		14.9%

		3725		-72,860,831		-13.4%		144,460,548		18.7%

		3726		-99,846,693		-15.6%		72,050,731		11.2%

		3727		-58,813,974		-9.1%		-30,390,467		-0.4%

		3728		-67,903,463		-14.4%		-1,378,306		4.8%

		3729		-67,868,533		-13.2%		26,510,572		8.4%

		3730		-51,030,534		-11.1%		104,176,555		18.6%

		3731		-56,995,960		-11.0%		65,510,534		13.2%

		3732		-67,187,876		-12.0%		61,471,632		12.0%

		3733		-48,219,864		-10.8%		-16,180,397		1.4%

		3734		-67,420,804		-9.9%		-38,517,434		-1.3%

		3735		-41,888,831		-9.1%		151,846,674		24.6%

		3736		-43,956,731		-9.0%		44,313,974		12.1%

		3737		-65,896,550		-12.1%		129,343,188		18.0%

		3738		-73,857,979		-13.3%		137,285,795		17.7%

		3739		-56,169,919		-13.8%		72,545,858		14.9%

		3740		-61,968,776		-11.0%		76,712,851		13.6%

		3741		-42,420,973		-8.8%		77,701,294		16.6%

		3742		-53,428,763		-9.3%		-398,710		4.9%

		3743		-67,442,396		-13.0%		118,259,382		16.9%

		3744		-62,263,537		-13.2%		171,124,232		22.8%

		3745		-68,396,915		-15.1%		80,592,514		15.4%

		3746		-63,188,417		-13.3%		130,430,161		19.1%

		3747		-45,607,442		-7.4%		110,326,430		18.5%

		3748		-53,081,293		-13.4%		56,365,213		13.3%

		3749		-52,359,673		-8.1%		-27,783,845		-0.2%

		3750		-68,473,435		-12.3%		101,580,225		15.4%

		3751		-59,066,201		-10.4%		3,795,655		5.6%

		3752		-44,112,220		-7.1%		150,324,707		22.7%

		3753		-58,095,321		-15.3%		101,456,310		18.0%

		3754		-71,175,436		-8.6%		24,313,312		7.6%

		3755		-85,865,268		-10.8%		95,659,362		12.9%

		3756		-50,802,137		-9.4%		153,819,580		22.0%

		3757		-53,196,512		-11.8%		207,787,812		27.0%

		3758		-60,953,706		-13.0%		61,276,434		12.9%

		3759		-52,956,604		-10.2%		113,511,102		18.4%

		3760		-60,886,853		-12.0%		-7,119,931		3.8%

		3761		-101,062,177		Nėra reikšmės		-16,830,209		2.2%

		3762		-62,532,431		-11.7%		165,401,572		21.3%

		3763		-50,264,895		-12.5%		86,143,998		17.4%

		3764		-52,129,477		-12.2%		159,392,485		23.3%

		3765		-53,815,759		-12.4%		166,066,329		24.1%

		3766		-69,114,436		-14.3%		215,550,675		24.6%

		3767		-51,684,052		-12.1%		112,966,666		20.3%

		3768		-120,080,121		-12.1%		36,855,093		7.6%

		3769		-56,461,965		-11.0%		34,958,433		9.9%

		3770		-140,935,866		-15.5%		80,337,230		10.0%

		3771		-59,981,864		-10.7%		-28,061,092		-0.1%

		3772		-57,786,227		-10.0%		138,397,627		19.3%

		3773		-56,350,578		-12.0%		123,732,481		19.0%

		3774		-51,532,100		-10.9%		-844,139		4.9%

		3775		-46,202,364		-8.8%		-2,866,424		4.5%

		3776		-64,221,027		-10.8%		167,493,957		20.9%

		3777		-52,187,053		-9.8%		21,393,904		8.3%

		3778		-37,239,514		-6.9%		-12,292,409		2.2%

		3779		-54,883,116		-8.9%		126,481,532		18.6%

		3780		-47,677,090		-8.0%		112,163,766		18.4%

		3781		-40,832,644		-6.9%		35,249,688		10.5%

		3782		-58,278,588		-13.5%		161,296,968		22.9%

		3783		-47,131,761		-11.1%		125,242,104		21.3%

		3784		-65,844,998		-13.3%		100,192,659		15.9%

		3785		-58,716,279		-11.0%		21,860,775		8.1%

		3786		-80,286,319		-9.6%		70,875,821		11.3%

		3787		-40,214,616		-6.2%		90,141,843		16.8%

		3788		-53,109,612		-9.5%		99,232,264		16.7%

		3789		-50,840,472		-8.9%		35,921,630		10.1%

		3790		-42,211,237		-8.5%		-16,194,453		1.4%

		3791		-52,461,597		-8.4%		131,622,011		19.2%

		3792		-56,365,017		-9.8%		39,409,170		10.2%

		3793		-53,015,590		-12.6%		139,672,796		21.7%

		3794		-69,380,153		-11.0%		20,975,425		7.6%

		3795		-45,443,999		-7.5%		37,587,536		10.5%

		3796		-51,640,610		-8.8%		130,007,212		19.7%

		3797		-57,151,140		-10.1%		186,109,403		24.1%

		3798		-56,202,233		-13.6%		194,158,521		26.6%

		3799		-52,395,846		-13.1%		-14,327,929		1.9%

		3800		-75,370,776		-11.2%		82,576,131		12.8%

		3801		-46,923,501		-10.8%		150,946,695		24.0%

		3802		-90,271,382		-12.9%		51,901,724		9.7%

		3803		-68,331,666		-9.8%		77,882,029		12.9%

		3804		-83,047,748		-13.5%		39,255,906		9.1%

		3805		-70,335,660		-14.1%		182,040,758		21.3%

		3806		-72,285,555		-11.9%		177,371,725		19.9%

		3807		-61,422,073		-9.5%		192,156,264		22.0%

		3808		-63,686,351		-12.7%		131,703,827		18.6%

		3809		-48,850,760		-9.4%		120,929,049		19.5%

		3810		-46,575,322		-9.2%		-19,450,922		0.9%

		3811		-68,059,519		-10.7%		36,161,820		9.3%

		3812		-57,673,416		-11.8%		23,912,200		8.7%

		3813		-61,778,636		-10.5%		189,095,684		22.9%

		3814		-45,940,598		-7.6%		30,857,471		9.7%

		3815		-43,947,662		-8.8%		110,761,503		20.0%

		3816		-56,607,513		-8.3%		55,282,760		11.6%

		3817		-48,247,199		-8.2%		117,727,488		19.0%

		3818		-68,436,292		-13.7%		-25,047,945		0.8%

		3819		-49,147,363		-10.7%		161,717,912		25.6%

		3820		-66,599,383		-14.6%		213,288,258		25.2%

		3821		-42,980,237		-7.4%		72,661,312		15.1%

		3822		-57,348,651		-15.0%		113,221,302		19.3%

		3823		-47,159,191		-8.9%		12,780,844		7.3%

		3824		-60,279,058		-10.9%		217,427,505		25.3%

		3825		-74,686,939		-9.7%		155,132,708		17.5%

		3826		-54,732,526		-9.8%		120,632,991		18.1%

		3827		-53,247,291		-12.3%		135,053,835		21.8%

		3828		-40,701,544		-7.1%		19,149,754		8.4%

		3829		-44,033,020		-8.6%		46,831,757		12.4%

		3830		-59,747,152		-15.4%		79,434,374		15.9%

		3831		-60,104,534		-10.5%		122,716,221		18.0%

		3832		-43,999,989		-7.1%		65,031,028		13.7%

		3833		-58,913,692		-12.9%		143,270,279		20.8%

		3834		-59,259,328		-9.0%		87,377,979		14.5%

		3835		-44,321,193		-8.0%		26,008,878		9.3%

		3836		-54,317,054		-12.3%		70,646,847		14.7%

		3837		-63,265,604		-13.9%		115,906,305		19.0%

		3838		-51,563,777		-11.2%		97,993,649		17.5%

		3839		-50,799,059		-8.5%		54,602,122		12.2%

		3840		-42,590,651		-8.0%		10,728,793		7.0%

		3841		-49,497,031		-11.6%		132,583,063		21.5%

		3842		-60,303,047		-11.4%		150,917,069		20.6%

		3843		-56,128,139		-14.0%		215,825,437		28.9%

		3844		-56,354,504		-11.7%		77,131,570		15.1%

		3845		-48,106,744		-11.6%		-15,573,445		1.5%

		3846		-46,583,846		-9.9%		31,672,934		10.3%

		3847		-63,856,164		-8.4%		18,926,896		7.3%

		3848		-63,433,880		-10.7%		140,066,558		18.7%

		3849		-53,307,038		-11.0%		39,281,939		11.0%

		3850		-46,387,745		-7.8%		-21,335,011		0.7%

		3851		-63,792,968		-14.6%		69,239,389		13.5%

		3852		-55,151,372		-11.7%		69,744,903		14.4%

		3853		-35,986,715		-6.0%		223,312,630		32.2%

		3854		-49,448,607		-10.1%		174,382,601		24.8%

		3855		-52,699,592		-12.9%		202,533,384		27.3%

		3856		-51,812,555		-11.9%		141,329,120		21.8%

		3857		-74,674,619		-10.8%		-29,148,915		0.8%

		3858		-51,758,001		-12.1%		26,174,219		9.2%

		3859		-35,803,304		-6.6%		114,376,000		21.2%

		3860		-46,960,160		-11.0%		62,263,008		14.5%

		3861		-44,519,522		-7.0%		138,023,842		21.3%

		3862		-66,997,634		-12.9%		106,162,575		16.2%

		3863		-59,624,859		-12.5%		138,212,992		20.5%

		3864		-50,173,899		-11.0%		5,990,765		6.1%

		3865		-54,348,283		-10.0%		90,881,658		15.7%

		3866		-38,010,894		-6.8%		143,487,773		24.1%

		3867		-54,123,273		-11.0%		185,107,436		24.7%

		3868		-60,351,778		-11.7%		42,690,761		10.7%

		3869		-48,485,417		-10.5%		155,522,388		23.6%

		3870		-59,683,228		-10.9%		107,885,475		16.7%

		3871		-63,809,958		-12.1%		-13,932,440		2.6%

		3872		-38,466,406		-7.2%		140,035,426		23.3%

		3873		-72,223,545		-12.9%		58,175,190		11.5%

		3874		-49,013,233		-12.2%		100,168,215		18.6%

		3875		-56,561,195		-11.5%		186,325,175		24.3%

		3876		-51,282,106		-12.1%		-3,618,063		4.3%

		3877		-35,816,985		-5.0%		163,479,195		24.6%

		3878		-52,403,218		-10.3%		118,519,267		19.8%

		3879		-41,735,514		-7.8%		35,727,233		10.8%

		3880		-51,279,502		-11.0%		95,365,520		17.4%

		3881		-45,249,930		-7.5%		102,274,931		17.9%

		3882		-59,807,905		-10.7%		95,338,795		15.6%

		3883		-50,086,357		-11.5%		150,925,382		23.3%

		3884		-53,409,312		-12.8%		17,182,943		8.0%

		3885		-55,389,728		-10.8%		97,003,325		16.7%

		3886		-40,954,577		-6.0%		66,290,347		14.2%

		3887		-99,112,862		-12.1%		107,363,152		13.1%

		3888		-52,790,225		-11.2%		110,771,192		18.5%

		3889		-65,231,664		-11.3%		-25,961,974		0.6%

		3890		-42,081,271		-9.6%		63,236,055		15.2%

		3891		-64,518,134		-12.6%		109,891,540		16.9%

		3892		-45,859,292		-9.6%		86,670,663		16.8%

		3893		-141,739,148		-15.6%		51,887,883		8.3%

		3894		-80,700,350		-14.7%		101,801,822		14.4%

		3895		-56,384,909		-9.6%		92,781,132		15.6%

		3896		-42,708,858		-9.7%		47,880,069		13.1%

		3897		-52,722,969		-14.1%		179,680,871		26.5%

		3898		-56,930,955		-12.5%		62,997,347		13.3%

		3899		-65,759,421		-10.9%		197,537,841		22.2%

		3900		-53,955,781		-11.3%		180,423,561		24.2%

		3901		-43,825,577		-8.4%		103,498,346		18.7%

		3902		-67,303,459		-8.8%		-30,859,847		0.4%

		3903		-69,177,059		-11.6%		101,401,839		15.0%

		3904		-55,682,985		-8.4%		93,267,780		15.4%

		3905		-63,572,878		-8.7%		117,199,816		16.3%

		3906		-51,176,241		-12.2%		2,341,332		5.5%

		3907		-98,435,536		-12.2%		90,617,366		11.8%

		3908		-41,783,120		-7.0%		33,775,478		10.3%

		3909		-67,384,067		-11.8%		94,421,059		15.1%

		3910		-47,005,209		-8.2%		13,266,349		7.2%

		3911		-65,126,787		-12.9%		179,458,866		21.8%

		3912		-48,196,217		-7.9%		46,740,351		11.5%

		3913		-81,109,180		-9.8%		143,247,285		16.1%

		3914		-50,935,593		-7.6%		49,548,290		11.2%

		3915		-47,931,894		-10.5%		74,011,405		15.3%

		3916		-65,034,090		-13.2%		68,238,529		13.0%

		3917		-68,833,347		-12.5%		-1,566,589		4.8%

		3918		-91,074,260		-13.4%		-52,910,223		-2.6%

		3919		-37,750,526		-7.6%		148,616,681		24.4%

		3920		-54,688,488		-8.2%		82,272,270		14.4%

		3921		-60,056,399		-12.1%		58,618,966		12.4%

		3922		-50,118,241		-10.8%		72,274,613		14.9%

		3923		-59,329,385		-12.5%		126,239,160		19.1%

		3924		-50,119,962		-8.3%		113,312,497		18.1%

		3925		-49,424,865		-8.5%		140,393,830		21.3%

		3926		-54,306,043		-11.7%		59,644,469		13.2%

		3927		-51,499,927		-14.1%		136,357,156		23.0%

		3928		-80,358,478		-13.9%		-158,227		5.0%

		3929		-59,961,165		-10.6%		97,994,067		15.7%

		3930		-54,779,956		-12.0%		158,993,143		22.7%

		3931		-53,989,058		-11.0%		84,788,244		15.6%

		3932		-68,458,362		-13.9%		51,824,712		11.5%

		3933		-56,987,877		-7.9%		161,183,963		20.5%

		3934		-81,598,881		-14.6%		121,812,766		16.1%

		3935		-62,313,763		-12.6%		77,430,843		14.1%

		3936		-51,885,758		-9.0%		110,655,807		18.0%

		3937		-52,857,926		-10.7%		189,017,332		24.9%

		3938		-42,713,580		-7.9%		77,534,377		16.1%

		3939		-45,787,404		-9.9%		73,646,753		15.6%

		3940		-53,081,627		-13.0%		138,835,914		21.8%

		3941		-73,516,371		-10.6%		110,700,248		15.0%

		3942		-47,588,516		-8.6%		192,997,071		26.4%

		3943		-55,905,404		-11.3%		166,614,934		23.0%

		3944		-80,856,077		-9.0%		-17,060,416		3.1%

		3945		-70,155,052		-9.9%		57,538,483		10.9%

		3946		-53,881,236		-11.2%		14,923,754		7.5%

		3947		-47,146,399		-10.4%		-14,296,094		1.9%

		3948		-51,087,580		-9.3%		112,627,582		18.5%

		3949		-40,941,049		-8.1%		49,952,645		12.9%

		3950		-55,021,977		-9.1%		33,260,829		9.5%

		3951		-44,322,762		-8.2%		176,101,653		25.1%

		3952		-47,494,128		-8.8%		-18,660,939		1.2%

		3953		-67,041,915		-8.8%		69,388,648		12.0%

		3954		-45,597,191		-9.3%		70,483,768		15.2%

		3955		-49,225,079		-8.2%		47,096,535		11.5%

		3956		-42,461,956		-6.8%		192,958,854		26.8%

		3957		-54,635,952		-11.5%		56,811,706		12.6%

		3958		-88,951,552		-12.3%		51,906,755		9.6%

		3959		-53,008,073		-9.3%		94,806,994		16.4%

		3960		-50,078,022		-10.0%		64,231,055		14.1%

		3961		-77,430,837		-11.0%		70,828,879		11.8%

		3962		-53,760,823		-12.7%		47,601,704		12.0%

		3963		-40,033,301		-6.8%		187,907,104		26.6%

		3964		-93,171,505		-13.8%		8,623,478		5.9%

		3965		-45,321,769		-8.2%		25,453,436		9.1%

		3966		-58,078,849		-11.9%		5,724,477		5.9%

		3967		-86,119,617		-12.1%		156,335,227		17.1%

		3968		-59,868,541		-9.1%		63,229,005		12.1%

		3969		-39,396,300		-6.0%		136,297,363		21.7%

		3970		-62,703,587		-12.3%		-22,165,844		1.1%

		3971		-56,534,238		-10.4%		-6,214,974		4.0%

		3972		-63,988,527		-11.9%		-15,763,506		2.4%

		3973		-45,634,812		-10.0%		36,396,572		11.0%

		3974		-43,280,890		-10.2%		93,609,548		18.8%

		3975		-69,817,460		-12.9%		58,204,079		11.7%

		3976		-66,206,777		-14.9%		87,195,057		15.2%

		3977		-102,024,433		-14.2%		34,603,014		8.1%

		3978		-43,427,176		-7.7%		228,263,233		30.0%

		3979		-39,404,247		-7.9%		235,537,769		33.0%

		3980		-48,080,584		-10.6%		140,215,396		22.3%

		3981		-47,498,082		-10.1%		9,160,279		6.6%

		3982		-56,507,990		-13.5%		43,348,840		11.4%

		3983		-49,678,471		-11.7%		90,566,241		17.3%

		3984		-43,313,507		-8.4%		81,047,270		16.6%

		3985		-36,949,806		-6.9%		126,925,978		22.5%

		3986		-79,790,816		-15.2%		160,486,123		19.0%

		3987		-50,030,992		-11.0%		54,349,893		12.8%

		3988		-64,214,717		-9.7%		78,854,010		13.6%

		3989		-110,703,718		-15.4%		-25,330,645		2.5%

		3990		-64,251,250		-13.8%		62,961,318		12.7%

		3991		-49,103,971		-7.2%		135,481,146		19.4%

		3992		-53,378,669		-14.4%		-14,470,298		1.9%

		3993		-62,770,333		-14.5%		175,583,468		23.0%

		3994		-57,848,293		-14.1%		80,604,101		15.6%

		3995		-66,580,436		-11.6%		120,017,185		16.9%

		3996		-57,035,949		-12.1%		55,930,981		12.5%

		3997		-45,793,547		-8.2%		112,195,411		18.8%

		3998		-42,621,525		-7.1%		10,581,998		6.8%

		3999		-53,856,186		-11.9%		65,783,098		14.0%

		4000		-46,443,024		-8.1%		189,127,948		25.4%

		4001		-54,991,238		-10.5%		158,415,387		22.2%

		4002		-50,823,876		-11.9%		40,077,860		11.3%

		4003		-46,842,662		-10.3%		67,147,574		15.1%

		4004		-50,041,880		-8.5%		51,093,085		11.9%

		4005		-50,912,012		-14.8%		-12,701,500		2.1%

		4006		-37,233,709		-6.0%		87,948,228		17.6%

		4007		-65,167,209		-11.1%		28,719,347		8.6%

		4008		-39,569,342		-6.8%		163,510,810		25.2%

		4009		-63,312,781		-16.2%		31,370,625		9.5%

		4010		-49,505,592		-10.1%		144,120,030		21.7%

		4011		-70,669,040		-11.1%		-500,523		4.9%

		4012		-61,885,555		-13.8%		80,104,163		14.7%

		4013		-57,914,754		-11.2%		59,399,741		12.7%

		4014		-56,194,801		-9.8%		83,762,398		14.9%

		4015		-60,228,328		-13.3%		125,366,603		19.0%

		4016		-49,485,525		-13.8%		70,988,715		15.8%

		4017		-78,613,748		-11.8%		35,351,745		8.7%

		4018		-65,085,032		-12.4%		-33,624,015		-1.2%

		4019		-50,067,552		-10.4%		-10,861,264		2.9%

		4020		-91,267,311		-12.6%		148,559,056		16.0%

		4021		-40,648,810		-7.1%		-11,801,006		2.5%

		4022		-56,958,478		-7.5%		181,063,320		21.5%

		4023		-52,834,518		-11.3%		82,419,474		15.8%

		4024		-73,537,577		-16.5%		211,964,791		23.8%

		4025		-58,478,744		-9.1%		54,029,113		11.6%

		4026		-45,093,682		-9.2%		157,028,320		24.4%

		4027		-53,145,601		-12.0%		115,941,068		19.5%

		4028		-49,923,983		-9.9%		76,273,926		15.5%

		4029		-57,499,911		-13.7%		40,225,741		11.1%

		4030		-46,182,590		-11.2%		172,141,265		26.5%

		4031		-62,709,511		-11.8%		146,731,813		20.5%

		4032		-59,249,317		-14.3%		54,484,300		12.5%

		4033		-52,064,402		-8.5%		147,153,265		20.4%

		4034		-40,730,875		-6.9%		92,575,286		17.1%

		4035		-48,981,631		-8.3%		27,223,861		9.1%

		4036		-47,773,485		-8.9%		227,318,440		29.2%

		4037		-94,832,654		-12.4%		29,695,505		7.8%

		4038		-42,252,401		-9.8%		82,235,260		17.4%

		4039		-51,265,798		-9.2%		54,678,176		12.2%

		4040		-60,136,847		-15.8%		-9,826,236		3.1%

		4041		-62,077,650		-12.8%		-27,438,577		-0.2%

		4042		-58,508,543		-7.5%		56,554,683		11.2%

		4043		-57,328,921		-8.8%		54,421,020		11.6%

		4044		-52,382,780		-11.7%		31,406,726		9.8%

		4045		-53,058,127		-10.3%		101,866,770		18.0%

		4046		-45,330,637		-9.2%		79,827,249		16.9%

		4047		-60,833,901		-12.9%		27,449,549		9.0%

		4048		-55,666,478		-10.3%		42,491,053		10.8%

		4049		-52,610,183		-7.7%		127,806,046		18.6%

		4050		-59,196,813		-11.5%		207,241,873		26.1%

		4051		-46,402,620		-7.9%		99,898,383		17.6%

		4052		-50,659,433		-9.7%		142,580,814		21.5%

		4053		-49,311,260		-8.0%		98,949,941		17.1%

		4054		-39,405,776		-5.8%		68,366,194		14.5%

		4055		-58,196,921		-11.1%		33,673,091		9.7%

		4056		-44,326,859		-8.0%		51,862,142		12.8%

		4057		-54,696,905		-12.1%		117,989,139		19.1%

		4058		-50,649,188		-10.4%		126,098,803		20.3%

		4059		-74,807,978		-10.9%		85,564,021		13.2%

		4060		-38,604,708		-6.6%		70,768,572		15.7%

		4061		-42,264,141		-6.9%		38,796,517		11.0%

		4062		-49,442,213		-9.6%		229,047,992		29.2%

		4063		-52,372,241		-11.3%		56,313,851		13.0%

		4064		-48,882,001		-9.5%		103,214,669		17.9%

		4065		-64,562,314		-14.6%		24,709,748		8.5%

		4066		-56,456,131		-10.9%		-22,101,861		0.8%

		4067		-49,398,872		-9.7%		136,687,915		21.3%

		4068		-55,439,806		-12.0%		13,880,091		7.3%

		4069		-59,813,780		-13.5%		103,101,025		17.2%

		4070		-51,485,214		-9.8%		126,924,394		19.8%

		4071		-61,744,397		-9.5%		147,402,196		19.5%

		4072		-40,456,462		-6.5%		102,900,882		18.3%

		4073		-65,856,435		-11.8%		59,334,500		12.1%

		4074		-62,610,325		-13.1%		103,994,713		16.8%

		4075		-43,185,115		-6.5%		138,530,129		20.8%

		4076		-67,901,797		-12.6%		98,596,105		15.5%

		4077		-46,269,337		-9.7%		27,347,044		9.5%

		4078		-56,667,760		-11.0%		71,720,755		14.0%

		4079		-45,940,284		-8.6%		87,453,781		16.6%

		4080		-42,260,001		-9.3%		5,178,891		6.0%

		4081		-37,906,773		-5.5%		153,798,267		23.5%

		4082		-69,951,267		-8.9%		85,995,966		13.2%

		4083		-62,100,702		-10.8%		96,000,977		15.5%

		4084		-45,859,029		-10.7%		108,435,740		20.4%

		4085		-50,847,541		-9.5%		63,684,922		13.3%

		4086		-44,284,067		-7.3%		69,571,763		14.5%

		4087		-53,919,885		-10.8%		-19,075,930		1.2%

		4088		-62,704,343		-10.5%		-10,336,051		3.4%

		4089		-58,812,745		-10.2%		57,884,295		12.0%

		4090		-53,576,324		-10.4%		-9,211,801		3.3%

		4091		-39,744,924		-8.3%		15,041,198		7.9%

		4092		-50,413,923		-14.3%		142,464,461		23.4%

		4093		-59,009,038		-9.9%		-26,306,073		0.3%

		4094		-48,929,100		-9.1%		103,307,421		17.5%

		4095		-58,980,659		-7.6%		12,948,177		6.6%

		4096		-51,282,962		-10.9%		209,630,709		27.1%

		4097		-91,070,563		-11.5%		32,091,852		7.9%

		4098		-58,332,972		-11.0%		15,905,962		7.3%

		4099		-46,981,598		-8.8%		169,078,571		24.2%

		4100		-59,645,445		-13.3%		357,064		5.1%

		4101		-44,641,127		-9.0%		181,273,291		26.9%

		4102		-50,199,695		-9.1%		105,889,624		18.1%

		4103		-49,965,962		-9.1%		218,688,220		28.0%

		4104		-54,855,606		-10.2%		153,819,177		21.4%

		4105		-114,445,261		-13.2%		58,749,416		9.4%

		4106		-54,498,342		-12.8%		-19,085,734		1.0%

		4107		-40,467,455		-7.5%		96,840,355		18.2%

		4108		-67,628,681		-12.9%		149,975,454		20.2%

		4109		-45,840,718		-9.7%		72,695,361		15.4%

		4110		-54,115,271		-11.3%		106,942,039		17.6%

		4111		-48,704,540		-10.0%		76,264,888		15.4%

		4112		-56,136,730		-13.8%		137,603,775		21.2%

		4113		-49,675,657		-8.8%		9,830,715		6.6%

		4114		-57,253,472		-13.1%		120,352,879		19.2%

		4115		-53,333,190		-14.1%		663,957		5.1%

		4116		-57,714,799		-11.6%		15,057,078		7.3%

		4117		-59,217,231		-13.8%		69,483,185		14.0%

		4118		-62,679,395		-13.6%		20,023,588		7.9%

		4119		-40,664,529		-6.4%		132,324,326		21.6%

		4120		-70,885,063		-15.2%		10,051,371		6.5%

		4121		-53,043,557		-11.2%		26,505,824		9.1%

		4122		-72,627,999		-9.1%		8,484,292		6.0%

		4123		-55,973,692		-11.2%		202,221,514		25.3%

		4124		-49,432,539		-13.1%		175,234,055		26.1%

		4125		-50,348,478		-12.4%		52,980,676		13.0%

		4126		-61,650,229		-11.1%		191,716,323		22.9%

		4127		-38,730,613		-8.4%		-11,312,555		2.3%

		4128		-76,432,409		Nėra reikšmės		101,506,192		15.6%

		4129		-61,845,949		-11.4%		26,247,836		8.7%

		4130		-75,291,574		-14.7%		87,246,256		14.1%

		4131		-59,034,326		-8.8%		153,039,529		19.4%

		4132		-53,028,003		-11.8%		213,306,745		28.2%

		4133		-74,567,777		-13.0%		64,008,630		11.6%

		4134		-51,650,976		-11.4%		-14,682,755		1.9%

		4135		-58,060,066		-11.6%		-25,584,660		0.1%

		4136		-51,585,839		-9.3%		17,544,774		7.7%

		4137		-51,355,535		-14.7%		-5,048,118		3.9%

		4138		-47,207,169		-12.2%		-2,669,733		4.4%

		4139		-70,370,509		-14.4%		71,067,947		12.8%

		4140		-58,135,988		-15.4%		62,836,296		13.8%

		4141		-71,084,151		-12.7%		77,181,796		13.0%

		4142		-67,958,743		-15.4%		67,479,240		12.9%

		4143		-63,412,344		-11.4%		38,181,322		9.8%

		4144		-37,624,145		-7.6%		84,990,514		17.8%

		4145		-36,036,055		-5.8%		53,107,769		13.1%

		4146		-74,275,726		Nėra reikšmės		70,024,224		13.1%

		4147		-53,163,031		-10.5%		50,268,920		12.0%

		4148		-40,627,610		-6.7%		81,808,444		16.7%

		4149		-62,440,867		-11.6%		84,313,413		14.7%

		4150		-35,089,861		-6.5%		184,397,903		28.1%

		4151		-52,571,035		-7.8%		122,596,553		18.0%

		4152		-50,113,527		-11.4%		29,703,661		9.8%

		4153		-57,627,002		-13.2%		114,248,968		18.8%

		4154		-38,408,219		-5.2%		161,446,208		23.7%

		4155		-48,623,460		-10.3%		71,751,061		14.9%

		4156		-47,031,483		-9.8%		13,224,069		7.4%

		4157		-51,965,069		-10.0%		84,383,734		15.5%

		4158		-60,185,759		-11.4%		20,309,498		8.0%

		4159		-47,764,395		-9.7%		229,480,375		30.0%

		4160		-49,396,992		-9.0%		77,294,865		15.1%

		4161		-44,641,705		-7.6%		38,458,913		10.8%

		4162		-71,828,668		-13.5%		-32,106,201		-0.5%

		4163		-46,175,956		-8.5%		125,676,418		20.6%

		4164		-43,398,358		-9.0%		140,414,889		23.2%

		4165		-48,613,224		-10.5%		106,660,139		18.7%

		4166		-58,040,609		-10.2%		-26,813,828		-0.0%

		4167		-70,770,183		-11.5%		-36,331,902		-1.0%

		4168		-44,557,716		-8.1%		59,052,484		13.6%

		4169		-46,668,547		-8.1%		186,577,766		25.8%

		4170		-50,888,388		-11.4%		28,942,961		9.6%

		4171		-64,070,422		-14.0%		103,385,942		16.7%

		4172		-62,373,561		-14.1%		91,374,194		15.9%

		4173		-75,528,098		-10.4%		88,284,253		13.2%

		4174		-93,605,279		-14.4%		115,058,163		14.3%

		4175		-60,850,703		-15.1%		156,720,666		22.4%

		4176		-44,946,602		-6.7%		62,369,544		13.1%

		4177		-48,957,459		-9.4%		112,912,905		18.7%

		4178		-46,162,666		-11.5%		188,266,868		28.6%

		4179		-52,017,141		-11.2%		44,082,257		11.5%

		4180		-74,545,816		-12.7%		-37,464,455		-1.3%

		4181		-43,429,046		-11.1%		18,018,485		8.5%

		4182		-81,960,937		-15.1%		-32,907,257		-0.1%

		4183		-52,781,946		-9.7%		21,843,917		8.3%

		4184		-67,755,652		-14.3%		-12,185,763		3.0%

		4185		-43,554,395		-6.0%		-18,489,714		1.5%

		4186		-43,945,929		-8.2%		141,097,101		22.4%

		4187		-48,462,233		-9.9%		101,541,708		17.9%

		4188		-71,601,243		-14.0%		94,547,361		14.8%

		4189		-72,046,639		-14.7%		22,821,068		8.0%

		4190		-48,610,021		-9.5%		12,005,756		7.0%

		4191		-44,832,808		-10.6%		79,867,750		16.6%

		4192		-44,918,256		-10.1%		131,012,774		22.2%

		4193		-44,707,421		-8.0%		97,372,609		17.7%

		4194		-76,634,895		-11.1%		42,543,950		9.4%

		4195		-64,524,403		-14.0%		63,332,183		12.7%

		4196		-46,368,492		-10.0%		-16,862,331		1.3%

		4197		-61,564,345		-10.1%		15,983,085		7.1%

		4198		-88,832,181		-11.9%		68,371,567		11.1%

		4199		-57,115,310		-14.7%		30,173,556		9.7%

		4200		-50,992,867		-9.8%		51,774,110		12.1%

		4201		-41,397,750		-9.0%		143,720,775		23.7%

		4202		-57,017,904		-14.1%		56,655,701		13.5%

		4203		-51,747,971		-12.1%		103,584,275		18.8%

		4204		-34,182,159		-7.0%		768,760		5.2%

		4205		-69,481,539		-13.9%		150,384,226		19.7%

		4206		-83,721,072		-13.0%		-24,331,795		1.9%

		4207		-48,709,712		-11.2%		144,403,694		22.6%

		4208		-73,577,972		-12.1%		125,920,639		16.7%

		4209		-56,032,309		-10.9%		51,335,048		12.3%

		4210		-41,162,676		-7.8%		125,802,312		21.6%

		4211		-54,361,855		-12.5%		102,819,997		18.1%

		4212		-44,035,958		-11.0%		135,819,651		23.4%

		4213		-47,817,026		-8.5%		166,272,903		23.2%

		4214		-57,856,464		-13.2%		36,676,275		10.3%

		4215		-44,611,594		-10.1%		42,003,091		12.2%

		4216		-62,735,389		-13.3%		-17,860,017		1.9%

		4217		-48,053,217		-10.2%		136,752,894		21.7%

		4218		-58,067,663		-13.4%		43,068,424		11.1%

		4219		-55,881,713		-9.8%		94,944,658		15.8%

		4220		-49,332,253		-7.4%		112,458,272		17.5%

		4221		-53,946,793		-13.0%		-17,204,625		1.4%

		4222		-47,048,919		-8.7%		90,857,763		16.9%

		4223		-49,714,480		-11.0%		127,442,168		20.6%

		4224		-51,063,118		-8.9%		136,927,646		20.6%

		4225		-39,402,001		-6.0%		16,839,457		7.9%

		4226		-62,846,258		-8.6%		6,565,981		5.9%

		4227		-42,153,345		-7.6%		126,098,348		21.5%

		4228		-54,345,689		-9.8%		82,425,914		15.3%

		4229		-42,251,664		-8.3%		124,862,710		20.9%

		4230		-112,583,548		-12.9%		22,852,272		6.8%

		4231		-60,411,298		Nėra reikšmės		-20,882,017		0.4%

		4232		-55,688,718		-14.2%		58,772,124		13.7%

		4233		-46,159,099		-9.5%		-3,651,492		4.3%

		4234		-52,532,634		-11.2%		107,967,378		18.8%

		4235		-39,269,555		-7.8%		39,348,805		11.9%

		4236		-63,061,177		-13.6%		39,596,228		10.3%

		4237		-53,944,820		-10.1%		125,041,914		19.0%

		4238		-47,105,036		-9.6%		172,726,633		25.9%

		4239		-41,937,899		-8.1%		40,544,439		11.6%

		4240		-51,972,368		-10.4%		139,875,113		21.4%

		4241		-49,004,031		-7.8%		75,930,044		14.5%

		4242		-50,850,491		-12.6%		107,426,532		19.3%

		4243		-48,257,099		-10.3%		157,228,775		23.8%

		4244		-34,945,977		-5.7%		194,857,221		28.8%

		4245		-53,084,215		-9.4%		44,863,784		11.3%

		4246		-54,076,841		-12.0%		54,441,814		13.1%

		4247		-109,114,296		-13.9%		62,414,022		9.8%

		4248		-61,712,591		-12.1%		126,366,906		18.9%

		4249		-55,620,647		-9.8%		137,487,474		19.9%

		4250		-80,024,300		-12.2%		-2,336,340		4.7%

		4251		-46,958,660		-9.0%		79,740,896		15.9%

		4252		-48,697,495		-8.6%		106,233,695		18.3%

		4253		-54,385,088		-14.4%		53,496,704		13.1%

		4254		-76,268,973		-11.9%		181,906,406		19.6%

		4255		-54,058,539		-13.4%		226,777,677		29.4%

		4256		-55,064,457		-9.7%		60,250,854		12.5%

		4257		-52,163,692		-13.6%		129,470,225		21.3%

		4258		-75,126,646		-12.3%		78,009,139		12.7%

		4259		-43,259,602		-7.7%		105,083,304		18.7%

		4260		-47,806,139		-10.1%		38,884,294		11.0%

		4261		-51,620,727		-9.0%		84,057,203		15.3%

		4262		-35,844,900		-4.6%		167,348,857		24.4%

		4263		-92,015,712		-13.1%		91,891,200		12.7%

		4264		-42,355,404		-7.9%		145,304,854		22.6%

		4265		-54,602,296		-13.0%		21,699,764		8.4%

		4266		-53,421,557		-12.8%		128,897,431		20.5%

		4267		-60,290,813		-11.0%		119,686,304		17.5%

		4268		-58,553,943		-10.3%		14,071,972		7.1%

		4269		-48,361,285		-11.2%		-15,449,180		1.6%

		4270		-53,081,217		-11.8%		82,946,326		16.2%

		4271		-52,719,992		-11.2%		139,797,177		21.4%

		4272		-45,240,986		-8.8%		178,028,744		26.4%

		4273		-74,669,705		-10.6%		114,480,656		15.0%

		4274		-61,205,601		-10.7%		89,682,640		15.1%

		4275		-55,144,224		-12.6%		130,439,880		20.5%

		4276		-53,617,824		-10.3%		53,521,925		12.3%

		4277		-47,145,417		-11.9%		126,705,008		22.1%

		4278		-50,695,922		-8.6%		104,758,487		17.3%

		4279		-57,444,361		-9.5%		102,771,669		16.5%

		4280		-49,542,850		-14.2%		-14,245,208		1.7%

		4281		-56,574,753		-10.8%		43,793,959		11.1%

		4282		-110,383,311		-13.5%		175,746,844		16.3%

		4283		-78,635,820		-15.9%		19,868,763		7.4%

		4284		-60,842,854		-10.5%		139,085,771		19.2%

		4285		-55,112,686		-12.1%		112,284,802		18.6%

		4286		-51,493,257		-13.0%		171,652,532		25.4%

		4287		-57,328,986		-12.7%		-2,581,787		4.5%

		4288		-50,765,642		-10.3%		61,579,890		13.4%

		4289		-45,741,253		-10.7%		190,524,907		28.5%

		4290		-57,952,033		-11.2%		63,798,769		13.0%

		4291		-40,674,994		-6.2%		90,587,931		17.0%

		4292		-44,100,801		-10.6%		64,553,396		15.1%

		4293		-50,824,471		-9.5%		209,068,075		27.4%

		4294		-62,232,447		-14.3%		97,922,813		16.5%

		4295		-55,585,501		-13.5%		8,677,348		6.5%

		4296		-45,871,853		-8.7%		100,692,863		18.1%

		4297		-42,889,097		-7.0%		177,783,121		24.7%

		4298		-71,583,554		-14.5%		106,302,539		16.1%

		4299		-43,928,893		-7.8%		151,163,319		23.0%

		4300		-53,724,778		-8.1%		82,475,320		14.6%

		4301		-56,787,806		-14.5%		86,711,510		16.5%

		4302		-57,046,093		-12.1%		105,215,367		18.2%

		4303		-51,493,893		-8.4%		49,015,240		11.6%

		4304		-47,165,389		-8.5%		118,467,748		19.2%

		4305		-54,073,904		-11.5%		-14,577,183		2.2%

		4306		-44,417,653		-10.0%		85,903,497		17.1%

		4307		-100,271,060		-13.4%		-57,050,884		-2.3%

		4308		-51,758,722		-10.6%		113,466,250		18.9%

		4309		-55,298,596		-7.3%		109,082,105		16.4%

		4310		-45,191,224		-9.2%		-1,677,972		4.7%

		4311		-50,977,163		-9.5%		59,499,684		13.1%

		4312		-51,637,976		-10.9%		119,778,485		19.7%

		4313		-54,007,802		-11.7%		8,447,764		6.4%

		4314		-47,634,423		-10.8%		93,035,444		17.8%

		4315		-50,645,415		-8.7%		121,771,111		19.3%

		4316		-38,163,983		-7.5%		79,139,599		16.7%

		4317		-70,249,375		-11.8%		74,592,931		13.0%

		4318		-67,367,908		-9.9%		46,199,158		10.1%

		4319		-47,707,787		-10.4%		113,770,272		19.8%

		4320		-48,102,537		-10.0%		85,693,340		16.7%

		4321		-44,157,375		-9.7%		6,769,725		6.3%

		4322		-60,993,161		-7.3%		138,424,359		17.4%

		4323		-54,739,613		-11.1%		175,284,669		23.9%

		4324		-56,674,547		-8.9%		28,879,495		8.8%

		4325		-56,461,275		-11.8%		107,325,667		17.7%

		4326		-54,909,865		-15.3%		138,079,046		22.0%

		4327		-87,386,234		Nėra reikšmės		28,550,557		8.3%

		4328		-44,478,999		-12.1%		5,277,799		6.1%

		4329		-63,525,228		-10.5%		27,690,654		8.6%

		4330		-53,020,978		-15.1%		-14,599,032		1.7%

		4331		-50,441,197		-11.3%		44,768,912		11.8%

		4332		-48,669,608		-8.9%		113,483,712		18.7%

		4333		-52,627,309		-13.1%		-18,488,594		1.0%

		4334		-72,269,396		-12.4%		58,102,059		11.4%

		4335		-48,823,188		-8.8%		160,036,066		22.7%

		4336		-52,864,605		-10.7%		129,604,802		20.5%

		4337		-50,995,944		-10.5%		85,397,210		16.1%

		4338		-57,762,293		-12.0%		106,847,583		17.3%

		4339		-43,650,302		-9.6%		123,103,854		21.1%

		4340		-47,953,020		-10.1%		87,196,343		16.6%

		4341		-112,868,022		-13.0%		32,405,778		7.5%

		4342		-47,891,316		-10.0%		47,906,332		12.4%

		4343		-61,397,962		-12.5%		85,072,178		15.3%

		4344		-43,448,078		-7.3%		127,832,133		20.2%

		4345		-69,249,138		-10.5%		84,530,666		13.7%

		4346		-46,321,861		-8.3%		-4,422,198		4.2%

		4347		-43,309,569		-8.4%		159,673,263		24.8%

		4348		-45,466,492		-6.6%		-20,031,105		1.2%

		4349		-66,573,117		-9.6%		10,486,035		6.3%

		4350		-62,196,008		-11.2%		76,964,459		13.6%

		4351		-76,719,173		-12.6%		129,833,341		16.7%

		4352		-54,834,947		-11.2%		114,952,260		18.8%

		4353		-51,280,093		-9.8%		26,547,392		9.1%

		4354		-46,660,826		-6.8%		29,235,220		9.2%

		4355		-51,078,706		-8.7%		186,875,617		24.4%

		4356		-45,041,661		-8.0%		140,281,804		22.4%

		4357		-54,570,481		-10.0%		100,871,049		16.7%

		4358		-50,606,245		-13.4%		180,205,787		26.2%

		4359		-73,247,461		-14.7%		-13,353,167		3.0%

		4360		-61,129,963		-15.5%		37,164,422		10.4%

		4361		-45,259,191		-6.8%		71,966,003		14.3%

		4362		-52,487,758		-13.5%		104,506,557		18.8%

		4363		-54,457,156		-9.5%		22,976,787		8.3%

		4364		-53,692,259		-9.6%		63,777,383		13.1%

		4365		-77,338,762		-12.5%		31,259,146		8.4%

		4366		-56,065,837		-11.4%		-11,050,936		2.9%

		4367		-51,128,754		-11.8%		-13,265,827		2.2%

		4368		-69,219,826		-12.3%		76,428,583		13.4%

		4369		-62,545,466		-13.4%		-26,556,761		-0.0%

		4370		-51,250,651		-12.0%		79,063,346		15.8%

		4371		-53,359,405		-14.1%		62,302,547		14.1%

		4372		-57,546,478		-10.6%		-9,221,222		3.4%

		4373		-55,847,755		-12.3%		111,566,873		18.8%

		4374		-65,592,609		-13.6%		81,119,613		14.5%

		4375		-54,906,753		-10.4%		43,181,413		10.8%

		4376		-45,757,484		-9.3%		111,529,445		19.5%

		4377		-47,113,187		-8.3%		171,028,286		24.3%

		4378		-49,624,768		-9.0%		167,457,884		24.0%

		4379		-56,409,880		-11.1%		171,037,500		23.0%

		4380		-48,807,961		-8.0%		114,030,246		18.2%

		4381		-42,652,470		-8.8%		72,853,662		15.7%

		4382		-70,712,531		-11.7%		-28,520,486		0.6%

		4383		-61,960,190		-10.5%		78,514,886		13.9%

		4384		-63,268,110		-11.6%		-30,293,742		-0.5%

		4385		-46,544,390		-11.8%		218,159,571		30.9%

		4386		-57,905,116		-13.4%		16,147,155		7.6%

		4387		-52,327,795		-8.6%		156,913,775		21.2%

		4388		-49,217,267		-7.2%		143,812,478		20.5%

		4389		-58,215,158		-10.2%		123,019,463		18.2%

		4390		-83,984,735		-13.0%		50,714,083		10.0%

		4391		-38,954,409		-8.4%		153,318,193		25.7%

		4392		-43,905,413		-10.1%		130,932,882		22.2%

		4393		-46,009,888		-8.7%		74,667,070		15.1%

		4394		-61,568,842		-12.0%		64,385,609		13.0%

		4395		-69,467,592		-12.6%		-14,523,219		2.8%

		4396		-53,871,729		-9.0%		95,941,323		15.8%

		4397		-86,570,264		Nėra reikšmės		76,152,036		14.3%

		4398		-58,310,470		-11.9%		-9,515,766		3.4%

		4399		-41,283,543		-9.7%		58,137,805		14.5%

		4400		-89,218,268		-13.7%		-2,179,481		4.8%

		4401		-56,526,995		-10.6%		10,532,085		6.6%

		4402		-80,944,003		-13.6%		12,639,452		6.5%

		4403		-53,697,816		-11.0%		61,846,304		13.2%

		4404		-55,007,299		-12.4%		-7,314,569		3.7%

		4405		-48,175,553		-8.4%		96,704,815		17.3%

		4406		-43,285,901		-8.0%		82,048,307		16.4%

		4407		-57,875,309		-10.8%		84,275,077		15.1%

		4408		-47,380,798		-7.5%		-18,651,258		1.4%

		4409		-50,847,731		-9.0%		132,931,004		20.6%

		4410		-47,509,609		-11.0%		16,951,463		8.1%

		4411		-50,263,739		-9.6%		44,817,716		11.8%

		4412		-59,163,402		-9.5%		82,556,994		14.4%

		4413		-56,518,569		-13.2%		103,043,253		17.7%

		4414		-49,309,352		-6.8%		98,999,260		16.1%

		4415		-49,242,505		-13.1%		109,842,975		20.1%

		4416		-76,283,110		-11.7%		85,465,220		13.3%

		4417		-67,823,823		-13.3%		91,449,814		15.2%

		4418		-54,277,536		-11.8%		-24,780,050		-0.4%

		4419		-46,238,384		-7.1%		86,949,171		16.1%

		4420		-48,851,914		-8.4%		181,508,028		24.4%

		4421		-60,968,143		-14.6%		22,739,062		8.4%

		4422		-68,344,992		-13.3%		67,424,939		12.6%

		4423		-51,660,488		-10.4%		-18,602,685		1.2%

		4424		-44,223,889		-9.1%		137,233,458		22.9%

		4425		-63,861,429		-14.4%		73,658,521		14.3%

		4426		-63,201,776		-14.5%		-23,809,387		0.4%

		4427		-50,791,363		-7.2%		-23,164,332		0.8%

		4428		-52,107,023		-9.0%		116,853,999		18.5%

		4429		-56,030,814		-10.4%		101,844,477		16.7%

		4430		-51,818,528		-8.9%		-12,248,941		2.8%

		4431		-45,689,655		-7.8%		162,764,003		23.0%

		4432		-50,472,664		-14.9%		54,552,263		13.7%

		4433		-53,034,037		-8.9%		76,524,302		14.3%

		4434		-58,804,485		-11.6%		129,711,933		19.4%

		4435		-68,127,503		-13.5%		129,163,603		17.9%

		4436		-70,285,661		-12.9%		175,456,159		21.2%

		4437		-64,504,395		-14.5%		123,673,686		18.7%

		4438		-34,934,845		-5.7%		185,221,030		27.9%

		4439		-44,595,734		-8.0%		78,702,929		16.1%

		4440		-55,323,020		-12.8%		50,504,071		12.4%

		4441		-57,439,069		-13.5%		85,482,942		16.2%

		4442		-40,974,394		-7.7%		83,052,376		16.5%

		4443		-56,305,750		-11.0%		-20,233,796		1.1%

		4444		-45,297,601		-10.0%		130,738,709		23.0%

		4445		-82,813,355		-10.9%		121,219,152		14.9%

		4446		-44,698,104		-10.5%		-13,270,089		1.9%

		4447		-45,286,466		-7.3%		122,733,511		19.7%

		4448		-47,328,824		-9.2%		165,655,414		24.3%

		4449		-35,226,568		-7.3%		57,562,072		14.6%

		4450		-65,090,270		-15.0%		94,382,585		16.0%

		4451		-54,577,656		-10.8%		173,513,047		23.9%

		4452		-40,943,012		-7.4%		231,720,167		31.3%

		4453		-51,975,952		-8.1%		118,697,929		18.2%

		4454		-46,116,240		-7.7%		49,846,519		12.2%

		4455		-52,719,111		-9.8%		173,498,103		23.2%

		4456		-63,452,243		-12.3%		127,381,901		18.6%

		4457		-40,168,505		-7.6%		108,032,621		19.6%

		4458		-52,943,366		-9.2%		112,614,391		18.1%

		4459		-53,156,037		-11.8%		62,709,542		13.7%

		4460		-79,674,375		-15.4%		177,907,505		20.4%

		4461		-41,418,104		-7.1%		-7,157,289		3.6%

		4462		-68,394,580		-11.2%		78,004,927		13.3%

		4463		-74,902,815		-10.6%		132,384,905		16.4%

		4464		-39,948,776		-6.4%		126,114,090		20.4%

		4465		-44,636,915		-10.4%		167,390,976		26.0%

		4466		-51,995,852		-11.8%		18,092,983		8.0%

		4467		-42,340,281		-9.7%		184,402,572		28.5%

		4468		-61,732,273		-10.7%		66,154,458		13.1%

		4469		-43,284,891		-9.7%		82,035,320		17.2%

		4470		-54,012,995		-9.3%		138,487,002		20.2%

		4471		-44,001,535		-7.8%		107,537,540		18.5%

		4472		-55,550,435		-10.5%		133,041,092		19.8%

		4473		-67,235,734		-13.8%		-26,649,307		0.3%

		4474		-52,169,737		-11.2%		107,321,859		18.3%

		4475		-52,548,337		-8.8%		54,466,769		12.2%

		4476		-45,177,138		-9.1%		-16,121,309		1.5%

		4477		-45,070,448		-7.9%		128,479,754		20.3%

		4478		-47,597,055		-10.4%		109,494,013		19.2%

		4479		-61,194,766		-14.1%		-17,208,338		1.8%

		4480		-44,324,508		-9.9%		75,662,734		16.5%

		4481		-41,847,180		-8.7%		39,024,869		11.4%

		4482		-55,087,432		-11.3%		134,098,757		19.9%

		4483		-52,179,788		-9.5%		116,010,881		18.7%

		4484		-46,856,985		-8.2%		55,691,940		12.6%

		4485		-45,435,198		-8.6%		3,038,353		5.6%

		4486		-48,234,219		-8.1%		-17,794,916		1.5%

		4487		-49,313,784		-9.7%		87,245,691		16.6%

		4488		-37,473,349		-7.4%		105,157,674		19.7%

		4489		-43,283,214		-8.3%		-14,530,578		1.9%

		4490		-55,377,990		-8.8%		-18,900,318		1.8%

		4491		-48,402,043		-9.1%		75,766,375		15.1%

		4492		-57,012,881		-9.2%		115,969,541		17.7%

		4493		-53,698,191		-11.5%		59,076,543		13.0%

		4494		-61,699,889		-10.4%		81,721,804		14.2%

		4495		-36,553,282		-6.8%		53,516,006		14.1%

		4496		-56,831,420		-11.7%		226,857,691		28.3%

		4497		-46,059,463		-11.5%		168,791,594		27.7%

		4498		-43,808,192		-8.0%		76,501,586		15.5%

		4499		-66,712,983		-11.3%		52,320,889		11.1%

		4500		-48,504,782		-10.8%		165,782,133		24.5%

		4501		-62,692,517		-10.8%		50,565,339		11.1%

		4502		-58,888,515		-11.0%		-26,125,950		0.0%

		4503		-67,414,745		-13.8%		161,220,205		21.0%

		4504		-64,108,298		-12.4%		116,550,175		17.5%

		4505		-87,799,841		-13.1%		-22,096,744		2.3%

		4506		-42,041,157		-6.9%		1,599,834		5.3%

		4507		-113,024,768		-13.5%		133,272,414		13.5%

		4508		-44,045,810		-8.2%		118,944,535		20.5%

		4509		-52,906,821		-11.0%		97,798,758		17.0%

		4510		-49,107,803		-9.7%		215,731,100		28.6%

		4511		-44,807,914		-9.2%		112,197,547		19.6%

		4512		-38,661,428		-5.9%		57,826,509		13.5%

		4513		-57,971,694		-14.4%		39,268,908		10.8%

		4514		-43,176,462		-8.9%		195,624,805		28.0%

		4515		-56,258,174		-10.5%		151,007,270		21.2%

		4516		-46,659,327		-8.6%		215,959,841		28.3%

		4517		-45,017,605		-9.9%		148,375,734		23.3%

		4518		-31,623,922		-5.4%		201,876,318		30.6%

		4519		-64,353,171		-11.5%		86,983,837		14.6%

		4520		-45,057,168		-8.2%		1,617,817		5.3%

		4521		-47,605,053		-10.3%		221,279,558		30.0%

		4522		-100,393,472		-12.9%		72,990,635		10.7%

		4523		-46,881,487		-8.1%		54,761,635		12.9%

		4524		-51,347,189		-8.1%		56,586,185		12.4%

		4525		-39,892,951		-9.0%		30,732,582		10.6%

		4526		-75,121,155		-12.0%		26,930,820		8.0%

		4527		-62,743,923		-12.2%		89,254,197		14.9%

		4528		-47,913,309		-12.6%		-13,515,108		1.9%

		4529		-69,742,827		-13.0%		56,854,633		11.6%

		4530		-63,796,824		-13.4%		59,568,126		12.4%

		4531		-69,022,277		-9.7%		65,520,286		11.8%

		4532		-38,660,268		-7.1%		46,547,135		12.5%

		4533		-57,114,218		-9.3%		160,886,917		21.1%

		4534		-48,248,156		-9.9%		108,830,823		18.9%

		4535		-53,256,299		-12.5%		-15,057,533		1.8%

		4536		-61,504,080		-12.5%		-25,815,508		0.1%

		4537		-41,185,467		-6.1%		145,675,254		22.1%

		4538		-52,491,416		-9.9%		170,228,179		22.9%

		4539		-55,070,312		-10.0%		67,893,659		13.5%

		4540		-50,945,877		-12.4%		230,715,997		31.4%

		4541		-35,220,157		-5.1%		77,978,496		16.1%

		4542		-64,025,002		-13.6%		137,572,213		19.1%

		4543		-81,963,523		-11.6%		83,412,199		12.5%

		4544		-58,921,379		-9.8%		129,913,237		18.7%

		4545		-49,902,488		-9.7%		81,330,901		15.6%

		4546		-42,786,531		-9.3%		66,089,148		15.2%

		4547		-52,265,748		-10.3%		182,075,806		24.2%

		4548		-62,443,121		-10.4%		-28,173,600		-0.0%

		4549		-45,571,476		-11.4%		24,969,096		9.6%

		4550		-61,986,317		-11.1%		65,579,022		12.6%

		4551		-60,849,533		Nėra reikšmės		26,327,305		9.1%

		4552		-79,233,014		-11.7%		31,665,925		8.4%

		4553		-53,568,917		-12.6%		208,860,906		28.3%

		4554		-39,763,068		-7.1%		132,264,452		22.0%

		4555		-67,544,792		-11.7%		-6,513,696		4.0%

		4556		-55,986,265		-15.4%		62,002,647		14.6%

		4557		-63,933,700		-12.2%		164,634,167		20.8%

		4558		-53,039,878		-11.0%		136,310,466		20.5%

		4559		-81,654,055		-11.5%		38,267,485		8.8%

		4560		-58,427,754		-13.3%		191,675,904		25.2%

		4561		-56,760,946		-10.4%		65,169,211		13.4%

		4562		-61,848,332		-11.6%		82,178,337		14.6%

		4563		-54,606,759		-9.4%		48,230,387		11.2%

		4564		-53,603,572		-12.2%		74,077,537		15.1%

		4565		-85,696,019		-12.0%		120,888,986		15.1%

		4566		-43,613,315		-10.3%		27,649,035		10.0%

		4567		-55,691,130		-10.2%		100,769,293		16.4%

		4568		-60,778,968		-8.7%		112,085,844		16.0%

		4569		-53,082,029		-10.7%		148,049,237		21.8%

		4570		-57,259,280		-13.9%		40,748,288		11.2%

		4571		-46,996,484		-7.9%		50,875,345		12.1%

		4572		-43,602,755		-10.8%		203,477,889		30.2%

		4573		-52,596,413		-12.2%		27,003,512		9.3%

		4574		-64,671,837		-14.8%		69,880,363		13.4%

		4575		-53,291,785		-9.8%		51,898,491		11.9%

		4576		-51,098,795		-10.4%		137,090,149		20.7%

		4577		-55,422,767		-11.5%		-22,593,172		0.5%

		4578		-53,065,648		-11.3%		85,101,791		15.9%

		4579		-44,291,308		-10.6%		80,317,435		17.5%

		4580		-57,887,314		-12.7%		98,378,576		16.9%

		4581		-73,863,539		-13.6%		128,531,695		17.2%

		4582		-64,030,815		-13.2%		109,942,736		17.3%

		4583		-56,714,855		-13.0%		113,639,579		19.0%

		4584		-191,867,694		-15.9%		-110,690,373		-3.0%

		4585		-49,819,196		-10.0%		31,097,843		9.8%

		4586		-55,370,417		-10.9%		118,247,071		18.8%

		4587		-132,967,352		Nėra reikšmės		94,448,103		12.3%

		4588		-48,726,873		-10.2%		110,299,608		18.9%

		4589		-53,719,958		-8.5%		14,715,373		7.2%

		4590		-50,284,191		-10.3%		110,251,970		18.6%

		4591		-48,543,173		-9.0%		138,947,013		21.5%

		4592		-48,559,856		-8.2%		81,586,694		15.5%

		4593		-47,993,475		-10.2%		100,654,957		18.0%

		4594		-54,342,381		-11.2%		67,388,485		14.1%

		4595		-49,791,242		-12.5%		44,218,666		12.2%

		4596		-44,923,533		-9.3%		158,707,715		24.4%

		4597		-60,997,477		-13.6%		88,801,702		16.5%

		4598		-47,770,929		-11.0%		47,279,949		12.4%

		4599		-48,143,044		-11.8%		89,957,133		17.4%

		4600		-39,546,978		-7.7%		113,862,041		20.5%

		4601		-55,040,903		-9.8%		32,718,742		9.5%

		4602		-43,753,077		-5.9%		43,983,678		11.1%

		4603		-60,058,122		-9.8%		35,606,293		9.5%

		4604		-46,007,179		-8.4%		132,375,186		21.0%

		4605		-66,204,626		-15.0%		102,918,965		16.6%

		4606		-60,723,672		-9.4%		-29,775,523		-0.2%

		4607		-47,524,136		-9.7%		43,926,272		11.8%

		4608		-63,522,393		-10.9%		101,839,432		15.9%

		4609		-53,155,259		-10.6%		54,096,058		12.7%

		4610		-52,399,649		-12.1%		48,535,565		12.4%

		4611		-52,221,068		-13.4%		136,651,750		22.0%

		4612		-59,746,931		-10.2%		45,281,591		10.7%

		4613		-49,894,325		-11.1%		89,719,817		16.8%

		4614		-72,362,918		-12.3%		22,700,731		7.7%

		4615		-81,586,943		-16.5%		91,676,505		13.7%

		4616		-52,833,191		-10.4%		134,334,627		19.9%

		4617		-72,990,638		-13.6%		9,217,802		6.2%

		4618		-50,627,117		-12.5%		82,033,534		16.3%

		4619		-55,590,354		-8.4%		62,466,781		12.3%

		4620		-59,465,463		-12.6%		92,705,543		15.9%

		4621		-49,957,281		-11.9%		137,131,179		22.3%

		4622		-46,445,821		-9.9%		77,851,324		16.1%

		4623		-45,016,929		-9.2%		145,425,292		23.5%

		4624		-42,938,517		-6.6%		100,204,724		17.2%

		4625		-46,782,319		-8.6%		34,862,487		10.4%

		4626		-46,438,547		-9.2%		75,515,392		15.2%

		4627		-46,785,156		-7.8%		26,325,152		9.1%

		4628		-54,620,304		-13.5%		84,105,799		16.1%

		4629		-49,888,438		-9.5%		162,113,737		23.3%

		4630		-44,179,930		-9.0%		-13,721,698		2.0%

		4631		-46,403,414		-9.0%		49,288,089		12.4%

		4632		-44,909,469		-8.1%		197,648,822		26.4%

		4633		-37,887,244		-6.7%		-12,051,783		2.3%

		4634		-90,564,193		-15.0%		119,684,553		14.8%

		4635		-58,901,402		-12.3%		128,913,438		19.0%

		4636		-49,152,738		-11.8%		113,581,544		19.7%

		4637		-91,785,909		-13.5%		-7,271,630		4.2%

		4638		-46,414,062		-8.6%		23,976,461		9.0%

		4639		-38,068,351		-8.4%		153,187,837		25.6%

		4640		-45,650,455		-12.4%		24,173,411		9.5%

		4641		-83,315,360		-13.9%		83,097,256		12.7%

		4642		-53,477,527		-9.3%		76,167,105		14.2%

		4643		-59,659,592		-11.7%		84,658,066		15.1%

		4644		-47,386,319		-9.5%		123,286,400		20.3%

		4645		-51,158,051		-11.1%		-6,395,501		3.8%

		4646		-50,679,539		-11.9%		-17,388,751		1.3%

		4647		-55,931,795		-13.8%		126,480,672		20.8%

		4648		-50,888,977		-12.2%		115,879,533		19.8%

		4649		-45,598,732		-9.1%		126,251,475		21.4%

		4650		-63,016,684		-9.4%		-5,099,681		4.3%

		4651		-52,951,744		-9.2%		145,466,933		20.6%

		4652		-58,315,724		-8.4%		114,682,389		16.8%

		4653		-40,057,117		-7.8%		137,521,576		22.7%

		4654		-50,594,516		-12.9%		-7,349,820		3.5%

		4655		-58,110,665		-10.8%		6,302,704		6.0%

		4656		-64,665,635		-15.4%		196,501,203		24.4%

		4657		-56,774,607		-11.7%		99,431,941		17.3%

		4658		-90,717,818		-13.4%		-14,395,466		3.4%

		4659		-49,293,040		-9.7%		-16,541,206		1.6%

		4660		-48,605,535		-11.0%		10,462,082		7.0%

		4661		-56,563,617		-11.9%		106,183,618		18.2%

		4662		-71,793,941		Nėra reikšmės		-24,263,010		0.6%

		4663		-50,316,287		-7.8%		63,070,776		12.9%

		4664		-77,275,763		-12.3%		203,384,843		21.4%

		4665		-60,094,917		-13.7%		-345,870		4.9%

		4666		-46,960,621		-9.7%		101,244,577		18.8%

		4667		-62,148,795		-12.6%		21,879,049		8.3%

		4668		-49,052,332		-9.1%		70,702,096		14.4%

		4669		-63,337,983		-10.9%		58,091,317		12.0%

		4670		-43,229,959		-9.5%		77,153,867		16.8%

		4671		-57,339,213		-10.0%		219,071,728		25.6%

		4672		-44,719,183		-7.6%		40,963,618		11.2%

		4673		-54,219,173		-12.7%		9,363,789		6.7%

		4674		-46,031,207		-9.4%		225,203,363		29.9%

		4675		-51,419,980		-10.9%		152,967,746		23.4%

		4676		-48,771,955		-10.9%		227,995,006		30.0%

		4677		-42,689,020		-8.0%		231,156,558		30.3%

		4678		-59,333,855		-11.3%		53,319,300		11.9%

		4679		-58,550,063		-13.2%		16,039,640		7.5%

		4680		-45,599,269		-11.1%		70,538		5.0%

		4681		-64,939,902		-12.6%		60,412,844		12.2%

		4682		-58,172,832		-11.9%		137,464,987		20.1%

		4683		-45,262,926		-10.8%		106,579,192		19.8%

		4684		-54,792,697		-9.2%		19,180,237		7.8%

		4685		-108,938,029		-13.4%		29,578,092		7.4%

		4686		-42,347,024		-9.0%		-12,653,014		2.2%

		4687		-63,134,938		-8.8%		159,960,487		19.6%

		4688		-45,568,364		-9.3%		67,337,221		14.6%

		4689		-90,384,890		-16.2%		58,644,205		10.6%

		4690		-57,383,785		-10.9%		143,851,294		20.6%

		4691		-62,521,328		-11.1%		169,949,294		21.6%

		4692		-61,792,046		-10.9%		-29,633,621		-0.4%

		4693		-59,897,601		-12.6%		5,406,265		5.9%

		4694		-51,958,746		-9.8%		94,321,105		16.8%

		4695		-49,216,322		-9.1%		110,028,631		18.6%

		4696		-56,549,737		-9.5%		74,857,082		13.8%

		4697		-49,046,597		-8.7%		96,961,161		16.9%

		4698		-45,743,364		-11.5%		100,208,102		19.1%

		4699		-58,888,601		-8.8%		-32,102,080		-0.6%

		4700		-54,680,769		-9.9%		92,370,370		15.9%

		4701		-45,820,352		-7.1%		87,774,138		16.2%

		4702		-54,924,980		-12.2%		128,631,912		20.6%

		4703		-36,604,413		-6.8%		83,661,117		17.3%

		4704		-67,145,647		-11.1%		135,620,584		17.9%

		4705		-40,128,487		-7.7%		80,448,009		17.0%

		4706		-45,020,739		-9.9%		140,157,441		22.7%

		4707		-50,418,673		-10.5%		114,751,519		19.8%

		4708		-53,383,367		-13.8%		121,950,780		20.6%

		4709		-38,300,365		-6.4%		178,843,314		26.3%

		4710		-61,458,489		-12.3%		66,740,779		13.2%

		4711		-45,643,086		-12.4%		15,100,986		8.0%

		4712		-43,216,907		-10.4%		131,962,406		23.4%

		4713		-69,958,620		-8.1%		147,200,600		17.2%

		4714		-65,242,183		-14.0%		121,428,000		18.1%

		4715		-44,649,145		-7.7%		228,536,647		29.3%

		4716		-53,192,048		-11.5%		56,243,233		12.9%

		4717		-116,268,406		-12.8%		53,765,274		8.9%

		4718		-49,080,412		-10.7%		84,794,111		16.8%

		4719		-51,428,752		-10.8%		107,758,218		18.2%

		4720		-52,479,626		-10.2%		12,250,886		7.1%

		4721		-58,070,081		-12.6%		74,951,241		14.5%

		4722		-60,181,193		-12.2%		-10,362,084		3.2%

		4723		-55,204,118		-9.8%		154,667,236		21.6%

		4724		-55,784,244		-12.7%		164,564,259		23.5%

		4725		-49,772,394		-9.8%		51,578,009		12.3%

		4726		-52,476,998		-11.2%		65,345,023		13.9%

		4727		-46,654,398		-9.2%		-2,307,986		4.6%

		4728		-66,449,152		-10.1%		51,733,319		10.9%

		4729		-71,908,056		-16.1%		87,759,912		15.0%

		4730		-48,793,378		-10.6%		60,126,610		13.9%

		4731		-42,821,513		-7.1%		98,857,448		17.8%

		4732		-44,601,009		-7.2%		104,276,862		18.0%

		4733		-51,631,096		-8.7%		108,916,376		17.7%

		4734		-43,904,820		-9.2%		-16,261,085		1.4%

		4735		-47,575,325		-9.3%		42,174,166		11.6%

		4736		-40,921,089		-10.3%		236,320,944		35.0%

		4737		-53,495,666		-10.1%		109,588,873		18.1%

		4738		-43,625,179		-8.6%		47,439,160		12.7%

		4739		-48,085,293		-10.3%		79,565,160		16.1%

		4740		-45,337,695		-10.3%		79,648,944		16.8%

		4741		-53,923,938		-10.5%		33,795,259		9.8%

		4742		-61,349,981		-13.1%		96,003,166		16.0%

		4743		-47,675,494		-10.0%		106,894,877		19.0%

		4744		-49,128,056		-9.1%		69,735,160		14.3%

		4745		-41,125,454		-7.8%		112,773,616		20.3%

		4746		-210,923,269		-16.1%		-11,220,005		4.5%

		4747		-72,163,627		-12.8%		159,400,890		19.5%

		4748		-49,579,406		-9.2%		5,655,247		6.0%

		4749		-46,440,271		-7.7%		102,389,465		17.7%

		4750		-45,779,936		-10.6%		108,265,848		19.6%

		4751		-66,787,164		-13.2%		38,715,634		9.8%

		4752		-79,396,916		-11.1%		103,608,119		14.2%

		4753		-51,019,639		-8.2%		12,675,737		6.9%

		4754		-54,271,863		-11.3%		38,888,015		10.7%

		4755		-52,265,506		-11.1%		2,347,889		5.4%

		4756		-53,226,705		-8.0%		63,683,099		12.8%

		4757		-55,319,245		-12.2%		56,536,447		12.9%

		4758		-59,490,595		-11.1%		31,709,327		9.5%

		4759		-48,650,551		-10.0%		6,531,099		6.2%

		4760		-44,722,145		-10.1%		21,199,380		8.8%

		4761		-48,840,948		-11.2%		176,386,793		25.9%

		4762		-65,330,091		-13.4%		67,322,069		12.9%

		4763		-78,409,296		-12.8%		69,366,907		11.9%

		4764		-38,901,046		-8.1%		186,322,205		28.0%

		4765		-72,804,370		-12.2%		76,152,030		12.9%

		4766		-48,921,946		-10.4%		57,731,360		13.6%

		4767		-49,605,209		-11.8%		109,041,922		19.4%

		4768		-96,447,164		-13.6%		14,499,237		6.4%

		4769		-92,557,768		Nėra reikšmės		67,394,980		11.2%

		4770		-56,185,884		-11.9%		27,878,446		9.2%

		4771		-65,781,700		-13.2%		-28,008,714		-0.1%

		4772		-57,045,789		-11.8%		106,979,103		17.6%

		4773		-77,241,092		-16.4%		208,829,826		22.9%

		4774		-62,363,746		-10.3%		146,120,343		19.1%

		4775		-35,719,663		-6.6%		87,702,187		17.9%

		4776		-50,161,046		-11.9%		87,850,455		17.2%

		4777		-42,289,173		-9.0%		134,926,032		22.7%

		4778		-106,323,867		-9.9%		-2,960,544		4.8%

		4779		-48,467,381		-9.9%		170,706,501		24.5%

		4780		-50,900,690		-12.5%		126,698,836		20.8%

		4781		-44,757,515		-7.4%		181,695,947		25.4%

		4782		-39,913,398		-6.7%		83,645,135		16.9%

		4783		-68,834,734		-14.7%		-19,691,539		1.5%

		4784		-67,136,111		-12.3%		111,388,719		16.8%

		4785		-55,833,640		-11.1%		-20,727,918		0.9%

		4786		-59,174,168		-14.7%		75,909,081		15.0%

		4787		-40,965,384		-8.5%		192,205,820		28.8%

		4788		-43,521,155		-8.3%		169,727,695		25.4%

		4789		-37,875,931		-7.2%		-9,706,760		2.8%

		4790		-54,082,821		-10.2%		114,300,037		17.9%

		4791		-51,756,325		-7.0%		64,570,563		12.8%

		4792		-53,656,895		-10.7%		79,627,888		15.5%

		4793		-39,733,371		-7.8%		153,953,046		24.3%

		4794		-57,062,523		-11.1%		103,208,341		17.4%

		4795		-43,904,607		-10.5%		85,487,555		17.8%

		4796		-41,060,594		-8.8%		99,298,102		19.5%

		4797		-44,176,142		-8.9%		202,786,845		29.1%

		4798		-49,496,172		-11.1%		119,846,936		20.0%

		4799		-57,393,538		-11.8%		32,309,642		9.6%

		4800		-37,550,040		-7.5%		58,706,804		14.7%

		4801		-58,850,351		-12.9%		211,574,677		26.7%

		4802		-42,237,247		-9.1%		43,779,805		12.5%

		4803		-61,570,426		-12.0%		60,609,060		12.4%

		4804		-38,033,491		-6.4%		34,967,016		10.9%

		4805		-44,379,311		-9.1%		1,806,393		5.3%

		4806		-50,853,390		-9.6%		-5,166,010		4.1%

		4807		-45,601,444		-9.7%		131,121,464		21.6%

		4808		-46,206,866		-9.0%		194,667,918		26.6%

		4809		-57,432,761		-10.0%		116,970,168		17.7%

		4810		-45,018,386		-7.7%		122,037,395		20.1%

		4811		-100,918,716		Nėra reikšmės		64,741,432		10.7%

		4812		-47,081,480		-9.4%		21,634,945		8.6%

		4813		-55,210,745		-12.3%		163,210,468		22.7%

		4814		-63,558,177		-12.6%		60,346,883		12.4%

		4815		-51,048,377		-11.0%		142,753,135		22.3%

		4816		-52,723,834		-9.0%		110,482,461		17.5%

		4817		-50,955,379		-9.6%		35,132,796		10.0%

		4818		-49,315,998		-12.0%		103,335,901		18.9%

		4819		-58,480,859		-11.5%		184,678,937		24.3%

		4820		-48,899,016		-6.6%		10,231,690		6.5%

		4821		-87,506,358		-14.5%		34,401,914		8.5%

		4822		-81,528,969		-14.4%		130,973,588		16.5%

		4823		-51,553,025		-12.7%		-16,435,639		1.5%

		4824		-54,040,577		-10.5%		20,725,564		8.1%

		4825		-75,270,749		-11.9%		-39,882,697		-1.3%

		4826		-51,197,098		-8.7%		4,902,065		5.8%

		4827		-41,365,836		-6.7%		94,430,462		17.8%

		4828		-82,585,877		-11.7%		103,022,529		13.8%

		4829		-67,804,315		-10.3%		-36,421,541		-1.0%

		4830		-67,067,859		-14.1%		-29,770,701		-0.4%

		4831		-58,492,060		-11.9%		113,470,209		18.4%

		4832		-54,012,329		-11.0%		109,240,238		18.0%

		4833		-59,075,959		-11.1%		171,885,685		23.0%

		4834		-53,419,267		-10.4%		61,044,778		13.1%

		4835		-44,563,295		-8.7%		113,589,280		19.7%

		4836		-48,725,814		-10.7%		106,138,662		19.0%

		4837		-69,729,380		-14.5%		31,268,635		9.0%

		4838		-49,354,710		-10.4%		166,928,200		24.4%

		4839		-42,137,876		-8.3%		7,631,836		6.5%

		4840		-49,188,588		-11.1%		109,327,715		18.9%

		4841		-41,159,520		-7.7%		108,388,916		19.6%

		4842		-51,157,177		-10.6%		123,182,563		20.3%

		4843		-52,083,056		-9.2%		145,019,970		21.0%

		4844		-58,706,073		-11.7%		179,501,710		23.3%

		4845		-53,803,126		-12.4%		-1,136,875		4.8%

		4846		-49,237,947		-9.1%		148,095,039		21.5%

		4847		-62,437,597		-13.9%		111,638,157		17.5%

		4848		-61,936,345		-12.6%		113,378,213		17.2%

		4849		-49,224,416		-10.1%		37,584,647		10.8%

		4850		-48,291,193		-12.8%		128,246,633		22.5%

		4851		-43,845,552		-7.0%		88,940,552		16.4%

		4852		-47,985,091		-9.9%		47,294,941		12.3%

		4853		-45,284,503		-6.8%		34,686,663		10.0%

		4854		-52,938,365		-11.1%		49,019,506		11.8%

		4855		-45,174,794		-10.2%		-15,530,172		1.5%

		4856		-65,649,891		-10.9%		4,933,632		5.7%

		4857		-61,724,121		-11.4%		143,254,838		19.9%

		4858		-56,146,615		-15.2%		72,748,084		15.3%

		4859		-60,722,164		-14.8%		186,916,467		26.9%

		4860		-66,703,373		-9.7%		-38,765,358		-1.3%

		4861		-92,504,218		-14.6%		85,661,284		12.6%

		4862		-49,899,140		-10.1%		81,908,736		15.9%

		4863		-43,160,791		-10.8%		-3,350,542		4.3%

		4864		-54,344,668		-7.5%		-29,408,181		-0.2%

		4865		-52,603,199		-12.6%		57,959,096		13.4%

		4866		-51,645,455		-13.1%		159,177,173		24.3%

		4867		-45,606,969		-10.7%		116,426,188		20.6%

		4868		-43,547,710		-7.8%		-8,745,159		3.3%

		4869		-57,251,938		-10.9%		159,333,431		21.9%

		4870		-43,478,544		-6.4%		56,266,395		12.9%

		4871		-77,726,866		-11.6%		113,797,381		15.0%

		4872		-42,050,224		-8.9%		141,386,382		23.6%

		4873		-39,000,789		-7.3%		98,840,540		18.7%

		4874		-55,991,924		-10.8%		80,812,937		15.2%

		4875		-46,518,079		-10.6%		230,797,549		31.2%

		4876		-52,833,309		-9.3%		-22,217,836		0.8%

		4877		-69,162,264		-15.5%		44,944,328		10.6%

		4878		-45,837,806		-8.1%		102,161,495		18.1%

		4879		-45,601,936		-7.8%		122,216,692		19.9%

		4880		-58,719,700		-14.0%		24,294,087		8.8%

		4881		-73,189,641		-10.8%		57,860,100		10.9%

		4882		-45,510,814		-8.3%		135,947,946		21.3%

		4883		-68,473,053		-12.7%		35,148,658		9.3%

		4884		-73,260,792		-13.2%		139,490,327		18.0%

		4885		-47,173,218		-9.9%		58,724,962		13.6%

		4886		-72,842,458		-11.1%		63,840,033		11.5%

		4887		-60,300,244		Nėra reikšmės		68,164,875		15.0%

		4888		-54,137,330		-10.9%		30,091,304		9.7%

		4889		-60,902,276		-9.7%		218,635,543		25.0%

		4890		-56,805,586		-13.0%		105,259,724		17.7%

		4891		-71,261,650		-10.7%		-41,363,518		-1.7%

		4892		-39,729,605		-7.3%		30,118,050		10.2%

		4893		-56,290,004		-13.6%		56,178,969		13.0%

		4894		-51,798,333		-9.3%		58,534,744		12.8%

		4895		-54,086,522		-11.5%		131,629,509		20.1%

		4896		-93,845,926		-14.2%		36,739,127		8.5%

		4897		-39,115,127		-6.8%		141,724,963		22.7%

		4898		-47,221,034		-10.7%		47,922,680		12.5%

		4899		-40,888,199		-8.6%		170,448,092		27.4%

		4900		-52,778,305		-10.4%		125,132,056		19.9%

		4901		-74,417,606		-9.0%		123,219,818		15.6%

		4902		-49,141,736		-10.9%		134,763,555		22.4%

		4903		-47,709,287		-11.4%		228,586,887		30.7%

		4904		-47,725,654		-10.9%		160,819,066		24.7%

		4905		-50,548,397		-10.2%		139,474,428		21.4%

		4906		-61,467,812		-10.6%		48,751,656		11.1%

		4907		-64,017,768		-12.7%		108,923,400		17.2%

		4908		-57,328,454		-11.9%		71,796,498		14.3%

		4909		-93,928,605		-12.4%		55,982,299		9.8%

		4910		-51,146,728		-8.8%		191,763,916		25.2%

		4911		-61,895,803		-12.9%		41,193,886		10.4%

		4912		-48,997,703		-10.3%		132,718,751		21.5%

		4913		-48,299,096		-12.9%		49,153,767		13.0%

		4914		-50,985,753		-9.2%		163,556,786		23.0%

		4915		-72,213,861		-13.2%		2,725,727		5.4%

		4916		-47,323,606		-9.6%		65,785,113		14.2%

		4917		-41,385,029		-6.8%		81,356,224		15.9%

		4918		-55,219,316		-13.0%		52,896,914		12.6%

		4919		-59,860,413		-10.2%		119,006,070		17.9%

		4920		-37,816,908		-6.8%		31,376,657		10.4%

		4921		-52,623,926		-11.4%		148,770,564		22.8%

		4922		-64,287,045		-11.9%		166,134,342		21.2%

		4923		-40,529,624		-8.4%		151,822,188		24.5%

		4924		-58,840,192		-9.0%		156,342,150		20.4%

		4925		-53,842,883		-11.8%		54,016,936		12.6%

		4926		-46,674,476		-10.2%		97,340,835		18.1%

		4927		-56,877,802		-12.8%		85,749,356		15.7%

		4928		-68,696,831		-12.6%		29,342,833		8.6%

		4929		-55,719,688		-9.9%		-20,101,344		1.2%

		4930		-60,354,816		-11.3%		764,596		5.1%

		4931		-86,238,280		-15.1%		95,206,870		13.6%

		4932		-53,946,156		-11.0%		48,674,482		11.9%

		4933		-39,970,687		-5.7%		-16,954,802		1.6%

		4934		-59,865,434		-8.1%		48,225,786		10.5%

		4935		-78,112,777		-15.1%		153,075,151		18.6%

		4936		-52,004,078		-10.7%		90,216,085		16.6%

		4937		-52,252,273		-9.2%		166,832,155		22.8%

		4938		-68,296,294		-12.8%		116,933,387		17.0%

		4939		-58,409,139		-9.8%		74,305,369		13.6%

		4940		-37,528,602		-6.4%		68,725,327		15.2%

		4941		-57,434,353		-11.2%		120,334,253		18.4%

		4942		-103,986,596		-14.5%		26,637,976		7.4%

		4943		-63,341,642		-11.3%		62,077,200		12.2%

		4944		-41,866,874		-10.2%		7,202,086		6.5%

		4945		-52,483,831		-13.6%		192,856,670		27.6%

		4946		-55,424,074		-10.5%		61,773,024		12.7%

		4947		-67,767,239		-11.7%		-29,939,606		-0.0%

		4948		-53,616,967		-8.6%		49,406,201		11.3%

		4949		-68,446,723		-12.5%		-2,994,141		4.6%

		4950		-60,854,293		Nėra reikšmės		28,633,977		9.7%

		4951		-58,410,297		-11.1%		-27,312,654		-0.2%

		4952		-69,800,583		-10.7%		205,593,643		22.0%

		4953		-36,632,228		-6.3%		119,384,576		21.6%

		4954		-60,088,602		-11.7%		81,513,939		14.5%

		4955		-51,399,794		-12.0%		-17,599,665		1.2%

		4956		-53,927,112		-9.5%		31,035,027		9.4%

		4957		-85,494,370		-11.4%		59,214,998		10.4%

		4958		-56,207,846		-14.1%		-20,681,567		0.6%

		4959		-63,220,813		-14.9%		-25,502,177		-0.0%

		4960		-53,400,210		-9.3%		-7,204,380		3.8%

		4961		-47,544,618		-11.3%		-11,936,931		2.3%

		4962		-46,168,836		-9.1%		20,957,413		8.4%

		4963		-53,262,840		-11.1%		26,702,445		9.3%

		4964		-60,562,174		-13.7%		42,602,191		10.9%

		4965		-56,819,929		-11.6%		57,386,417		12.4%

		4966		-61,933,082		-9.8%		-13,986,246		2.9%

		4967		-56,458,882		-11.8%		-5,631,409		4.0%

		4968		-42,335,389		-8.4%		71,168,645		15.5%

		4969		-78,199,444		-12.7%		189,691,226		20.3%

		4970		-60,273,684		-13.5%		71,539,482		14.0%

		4971		-55,834,967		-11.4%		112,182,196		17.9%

		4972		-59,306,557		-12.1%		52,581,177		12.0%

		4973		-48,345,339		-12.3%		23,986,618		9.2%

		4974		-40,505,706		-8.0%		73,721,481		15.8%

		4975		-139,552,819		-15.4%		56,334,987		8.5%

		4976		-84,676,743		-14.0%		84,270,906		12.8%

		4977		-56,313,569		-10.5%		10,779,405		6.7%

		4978		-32,354,895		-5.1%		86,335,144		17.8%

		4979		-36,538,116		-6.8%		128,867,015		22.2%

		4980		-40,477,500		-7.7%		117,600,097		20.6%

		4981		-71,014,558		-12.0%		71,727,833		12.7%

		4982		-55,505,727		-15.2%		206,863,712		28.0%

		4983		-66,561,147		-14.3%		141,321,652		19.3%

		4984		-53,901,247		-14.0%		17,089,548		8.0%

		4985		-43,439,113		-7.4%		56,016,405		13.0%

		4986		-61,791,972		-11.9%		75,055,559		14.0%

		4987		-83,812,822		-13.4%		100,122,275		13.9%

		4988		-58,584,059		-8.7%		46,355,071		10.7%

		4989		-47,851,516		-8.8%		127,846,555		20.6%

		4990		-57,019,631		-13.6%		105,689,318		18.1%

		4991		-64,074,831		-10.8%		87,889,108		14.6%

		4992		-74,215,465		-12.2%		117,979,456		16.4%

		4993		-53,505,907		-11.5%		63,804,210		13.7%

		4994		-64,987,299		-10.1%		-34,974,163		-0.9%

		4995		-58,520,200		-12.0%		141,009,871		20.9%

		4996		-84,380,937		-10.4%		103,748,255		13.6%

		4997		-56,040,089		-14.6%		59,438,136		14.0%

		4998		-58,409,726		-10.5%		92,858,739		15.7%

		4999		-50,204,021		-8.6%		134,923,868		20.4%

		5000		-40,486,570		-8.5%		98,555,481		18.9%
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				Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projektas





				Pasirinkite Jūsų kalbą / Please select your language:										LT



				Finansinę skaičiuoklę sudaro šios dalys:

				- Projekto investicijų, investicijų likutinės vertės, veiklos pajamų, veiklos išlaidų, mokesčių, finansavimo ir socialinės ekonominės naudos (žalos) prognozė pagal visas projekto alternatyvas,

				- Projekto finansinių ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas,

				- Išvados (pasiūlymas) dėl projekto alternatyvos pasirinkimo, ir

				- Projekto jautrumo ir rizikų analizė.

				Kitus investicijų projekto parengimui aktualius dokumentus (metodikos, teisės aktai ir kt.) galite pasiekti adresu																						www.ppplietuva.lt



				Įveskite numatomo įgyvendinti projekto pavadinimą														Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projektas



				Pildymo data														7/12/17



				Nurodykite projekto ataskaitinio laikotarpio trukmę (metais) ir projekto įgyvendinimo būdą														20				



				Nurodykite, per kiek metų numatote atlikti projekto investicijas														3				



				Nurodykite projekto veiklų įgyvendinimo pradžios datą														1/15/18



				Esant poreikiui, patikslinkite taikomą infliacijos koeficientą														3.86%



				Esant poreikiui, patikslinkite taikomą realią finansinę diskonto normą														4.00%



				Esant poreikiui, patikslinkite taikomus PVM tarifus ir pažymėkite varnelę, jeigu PVM negalite įtraukti į atskaitą ir susigrąžinti







				Esant poreikiui, patikslinkite taikomą socialinę diskonto normą														5.00%



				Pasirinkite investavimo objektą (pagrindinį ir iki trijų papildomų) bei ekonominės veiklos sektoriaus projekto tipą (pagrindinį ir iki trijų papildomų):



																		pagrindinis investavimo objektas (A)				papildomas investavimo objektas (B)				papildomas investavimo objektas (C)				papildomas investavimo objektas (D)

																		Naujų inžinerinių statinių statyba												

				Pagrindinis ekonominės veiklos sektoriaus (EVS) projektų tipas (I)														Investicijos į informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros plėtrą												

				Papildomas EVS projektų tipas (II)																										

				Papildomas EVS projektų tipas (III)										Papildomas EVS projektų tipas (II)																

				Papildomas EVS projektų tipas (IV)										Papildomas EVS projektų tipas (III)																

















																																v1.2.7-1
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PRADĖTI

1

1

http://www.ppplietuva.lt/

A.1



						PAGRINDINIS INVESTAVIMO OBJEKTAS (A)
NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA

						Alternatyva "Naujų inžinerinių statinių statyba taikant šviesolaidinės kabelinės linijos technologiją"

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		52,051,510		57,467,632		4,072,006		26,956,832		18,463,226		0		0		0		0		0		0		0		1,595,114		1,595,114		1,595,114		1,595,114		1,595,114		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						50,943,544		42,170,786

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		45,761,962		48,130,520		3,824,672		26,338,119		17,967,729		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						45,205,855		37,360,211		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		823,715		866,349		68,844		474,086		323,419		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						813,705		672,484		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		399,442		415,207		138,402		138,402		138,402		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						395,749		395,749		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		77,208		79,988		40,088		6,225		33,675		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						76,561		63,273		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		4,989,182		7,975,568		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,595,114		1,595,114		1,595,114		1,595,114		1,595,114		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						4,451,674		3,679,069		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		727,989		1,595,114		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,595,114		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						601,182		496,844		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		2,623,421		3,970,659		0		21,233		127,401		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						2,387,121		2,387,121

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		2,623,421		3,970,659		0		21,233		127,401		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						2,387,121		2,387,121		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		3,126,114		4,743,247		0		20,000		130,000		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						2,842,588		2,842,588

				D.1.		Veiklos išlaidos		3,126,114		4,743,247		0		20,000		130,000		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						2,842,588		2,842,588

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		910,799		1,378,630		0		6,510		44,980		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						828,743		828,743		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		606,052		917,000		0		5,000		30,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						551,510		551,510		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		904,389		1,380,767		0		2,780		20,780		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						820,951		820,951		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		704,874		1,066,850		0		5,710		34,240		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						641,385		641,385		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		10,761,232		11,853,740		826,057		5,630,244		3,839,313		-6,486		-6,486		-6,486		-6,486		-6,486		-6,486		-6,486		328,488		328,488		328,488		328,488		328,488		-6,486		-6,486		-6,486		-6,486		-6,486		-6,486		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						10,536,649		10,536,649

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		11,312,150		12,687,579		826,057		5,634,703		3,866,067		38,105		38,105		38,105		38,105		38,105		38,105		38,105		373,078		373,078		373,078		373,078		373,078		38,105		38,105		38,105		38,105		38,105		38,105		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						11,037,944		11,037,944

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		550,918		833,838		0		4,459		26,754		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						501,295		501,295

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		-5,491,875		-8,748,156		0		1,233		-2,599		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-1,637,959		-1,637,959		-1,637,959		-1,637,959		-1,637,959		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		56,852,958		59,789,044		4,898,063		32,585,843		22,305,138		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		47,062,327		49,492,064		4,072,006		26,956,832		18,463,226		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						46,491,870		46,491,870

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		40,002,978		42,068,254		3,461,205		22,913,307		15,693,742		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						39,518,089		39,518,089		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		7,059,349		7,423,810		610,801		4,043,525		2,769,484		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						6,973,780		6,973,780		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		9,790,631		10,296,980		826,057		5,629,011		3,841,912		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						9,671,747		9,671,747

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		9,790,631		10,296,980		826,057		5,629,011		3,841,912		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						9,671,747		9,671,747		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		69,512,450		134,752,423		0		195,385		1,310,508		2,441,586		2,729,449		3,051,349		3,411,071		3,813,129		4,262,653		4,765,277		5,327,009		5,955,053		6,657,158		7,441,904		8,319,269		9,300,113		10,396,474		11,622,152		12,992,336		14,524,193		16,236,355		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						69,512,450		69,512,450

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		69,512,450		134,752,423		0		195,385		1,310,508		2,441,586		2,729,449		3,051,349		3,411,071		3,813,129		4,262,653		4,765,277		5,327,009		5,955,053		6,657,158		7,441,904		8,319,269		9,300,113		10,396,474		11,622,152		12,992,336		14,524,193		16,236,355		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						69,512,450		69,512,450

				H.1.1.		Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį		69,512,450		134,752,423		0		195,385		1,310,508		2,441,586		2,729,449		3,051,349		3,411,071		3,813,129		4,262,653		4,765,277		5,327,009		5,955,053		6,657,158		7,441,904		8,319,269		9,300,113		10,396,474		11,622,152		12,992,336		14,524,193		16,236,355		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						69,512,450		69,512,450		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						-4,072,006		-26,955,599		-18,465,825		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-1,637,959		-1,637,959		-1,637,959		-1,637,959		-1,637,959		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		1,552,269		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		-36,359		-72,718		-109,077		-145,436		-181,795		-218,154		-254,513		-2,220,960		-4,187,407		-6,153,854		-8,120,301		-10,086,748		-10,123,107		-10,159,466		-10,195,825		-10,232,184		-10,268,543		-10,304,902		-10,304,902		-10,304,902		-10,304,902		-10,304,902		-10,304,902		-10,304,902		-10,304,902		-10,304,902		-10,304,902		-10,304,902

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						-1,436,858		-9,671,303		-6,613,995		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		1,552,269		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		-51,826,207 

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		-16.15%		-16.15%

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		0.05

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Ne

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		-16,624,676 

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		-13.07%		-0

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		-11.37%		-0



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						-3,779,273		-24,788,464		-15,918,893		2,194,827		2,482,690		2,804,590		3,164,312		3,566,370		4,015,894		4,518,518		3,615,936		4,243,980		4,946,085		5,730,831		6,608,196		9,053,354		10,149,715		11,375,393		12,745,577		14,277,434		17,584,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		47,154,049

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		601,182

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		2,387,121

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		2,749,911

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		20,209,671

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		8.59%		9%

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		1.41







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



A.2



						PAGRINDINIS INVESTAVIMO OBJEKTAS (A)
NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA

						Alternatyva "Naujų inžinerinių statinių statyba taikant šviesolaidinės kabelinės linijos ir belaidžio ryšio technologijų derinį"

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		50,836,799		55,934,046		2,360,847		23,484,252		23,654,178		0		0		0		0		0		0		0		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						49,773,494		41,352,156

				A.1.		Žemė		845,414		900,000		0		360,000		540,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						832,653		832,653		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		16,077,411		17,115,480		0		6,846,192		10,269,288		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						15,834,730		13,086,554		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		26,075,475		27,443,753		2,122,016		14,658,100		10,663,637		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						25,754,344		21,284,582		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		3,314,382		3,522,705		38,196		1,475,333		2,009,176		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3,265,657		2,698,890		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		421,587		437,351		160,547		138,402		138,402		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						417,893		417,893		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		77,208		79,988		40,088		6,225		33,675		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						76,561		63,273		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		4,025,322		6,434,768		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3,591,655		2,968,310		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		2,865,117		6,277,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,277,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						2,366,045		1,955,409		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		8,734,110		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						7,851,494		7,851,494

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		8,734,110		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						7,851,494		7,851,494		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		4,853,254		7,382,544		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						4,410,038		4,410,038

				D.1.		Veiklos išlaidos		4,853,254		7,382,544		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						4,410,038		4,410,038

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		990,259		1,514,510		0		1,080		32,120		77,160		78,740		79,530		81,900		81,900		82,690		82,690		82,690		82,690		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						898,537		898,537		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		438,993		667,000		0		2,000		17,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						399,025		399,025		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		3,300,030		5,011,424		0		1,000		149,880		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						2,999,974		2,999,974		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		123,972		189,610		0		920		5,000		8,840		9,260		9,470		10,100		10,100		10,310		10,310		10,310		10,310		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						112,501		112,501		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		9,386,723		9,790,599		462,063		4,825,591		4,825,346		-843		-22,527		-47,885		-87,669		-91,588		-95,581		-99,739		167,667		164,755		161,828		160,313		158,783		-113,022		-113,803		-114,587		-115,375		-116,167		-116,963		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						9,278,420		9,278,420

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		11,220,886		12,697,593		462,063		4,827,852		4,861,008		66,123		66,211		66,255		66,387		66,387		66,431		66,431		336,692		336,692		336,736		336,736		336,736		66,476		66,476		66,476		66,476		66,476		66,476		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						10,927,234		10,927,234

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		1,834,163		2,906,994		0		2,260		35,661		66,965		88,738		114,140		154,056		157,976		162,012		166,170		169,025		171,937		174,907		176,422		177,952		179,498		180,278		181,062		181,851		182,643		183,439		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1,648,814		1,648,814

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		-144,466		25,515		0		5,763		-34,184		-73,148		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		-881,103		-867,236		-854,091		-846,878		-839,592		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		473,488		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		58,283,892		62,738,716		2,822,910		28,304,080		28,513,708		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		46,811,476		49,499,277		2,360,847		23,484,252		23,654,178		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						46,181,838		46,181,838

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		39,789,754		42,074,385		2,006,720		19,961,614		20,106,051		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						39,254,562		39,254,562		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		7,021,721		7,424,892		354,127		3,522,638		3,548,127		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						6,927,276		6,927,276		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		11,472,416		13,239,439		462,063		4,819,828		4,859,530		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						11,129,128		11,129,128

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		11,472,416		13,239,439		462,063		4,819,828		4,859,530		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						11,129,128		11,129,128		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						140,141,383		140,141,383

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						140,141,383		140,141,383

				H.1.1.		Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						140,141,383		140,141,383		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						-2,360,847		-23,478,489		-23,688,362		-73,148		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		-881,103		-867,236		-854,091		-846,878		-839,592		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		6,751,311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		51,059		247,436		670,677		1,116,500		1,584,538		2,076,533		1,027,763		0		0		0		0		567,743		1,139,983		1,716,742		2,298,042		2,883,906		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						-816,190		-8,336,703		-8,441,841		-145,453		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		405,851		419,718		-183,026		-167,085		-150,983		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		6,751,311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		-44,090,826 

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		-10.00%		-10.00%

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		-6.83%		-6.83%

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		0.17

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		-11,024,305 

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		-2.94%		-0

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		-1.26%		-0



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						-2,196,051		-20,096,870		-19,337,908		4,514,003		5,087,774		5,730,599		6,447,110		7,251,225		8,149,297		9,154,543		9,096,586		10,352,674		11,755,905		13,325,398		15,080,127		18,223,238		20,415,960		22,867,318		25,607,686		28,671,399		38,373,546		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		45,860,636

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		2,366,045

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		7,851,494

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		4,154,867

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		92,491,925

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		18.00%		18%

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		2.94







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



A.3



						PAGRINDINIS INVESTAVIMO OBJEKTAS (A)
NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA

						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



A.4



						PAGRINDINIS INVESTAVIMO OBJEKTAS (A)
NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA

						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



A.5



						PAGRINDINIS INVESTAVIMO OBJEKTAS (A)
NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA

						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



A.6



						PAGRINDINIS INVESTAVIMO OBJEKTAS (A)
NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA

						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



B.1



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (B)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



B.2



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (B)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



B.3



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (B)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



B.4



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (B)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



B.5



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (B)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



B.6



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (B)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



C.1



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (C)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



C.2



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (C)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



C.3



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (C)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



C.4



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (C)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



C.5



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (C)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



C.6



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (C)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



D.1



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (D)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



D.2



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (D)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



D.3



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (D)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



D.4



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (D)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



D.5



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (D)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



D.6



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (D)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



A.0



						PAGRINDINIS INVESTAVIMO OBJEKTAS (A)
NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA

						Esamos situacijos aprašymas (finansiniai duomenys pateikiami absoliučiais skaičiais pagal planuojamą investavimo objekto apimtį)

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



B.0



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (B)


						Esamos situacijos aprašymas (finansiniai duomenys pateikiami absoliučiais skaičiais pagal planuojamą investavimo objekto apimtį)

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		ERROR:#VALUE!

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



C.0



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (C)


						Esamos situacijos aprašymas (finansiniai duomenys pateikiami absoliučiais skaičiais pagal planuojamą investavimo objekto apimtį)

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



D.0



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (D)


						Esamos situacijos aprašymas (finansiniai duomenys pateikiami absoliučiais skaičiais pagal planuojamą investavimo objekto apimtį)

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
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						3. OPTIMALIOS ALTERNATYVOS PASIRINKIMAS







								Alternatyva

						Investavimo objektas		Pasirinkta		Siūloma

				0		pagrindinis investavimo objektas (A)
Naujų inžinerinių statinių statyba		A.2		A.2		A.2

				1		papildomas investavimo objektas (B)
				B.1		B.1

				1		papildomas investavimo objektas (C)
				C.1.		C.1.

				1		papildomas investavimo objektas (D)
				D.1.		D.1.



						Vertinamos alternatyvos / Vertinami rodikliai		EGDV		EVGN		ENIS		FGDV(I)		FVGN(I)		FMVGN(I)		FNIS		Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		FGDV(K)		FVGN(K)		FMVGN(K)

						pagrindinis investavimo objektas (A)
Naujų inžinerinių statinių statyba

				A.1		Alternatyva "Naujų inžinerinių statinių statyba taikant šviesolaidinės kabelinės linijos technologiją"		20,209,671		8.59%		1.410		-51,826,207		Nėra reikšmės		-16.15%		0.048		Ne		-16,624,676		-13.07%		-11.37%

				A.2		Alternatyva "Naujų inžinerinių statinių statyba taikant šviesolaidinės kabelinės linijos ir belaidžio ryšio technologijų derinį"		92,491,925		18.00%		2.941		-44,090,826		-10.00%		-6.83%		0.165		Taip		-11,024,305		-2.94%		-1.26%

				A.3		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				A.4		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				A.5		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				A.6		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės



						papildomas investavimo objektas (B)


				B.1		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				B.2		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				B.3		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				B.4		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				B.5		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				B.6		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės



						papildomas investavimo objektas (C)


				C.1.		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				C.2.		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				C.3.		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				C.4.		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				C.5.		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				C.6.		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės



						papildomas investavimo objektas (D)


				D.1.		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				D.2.		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				D.3.		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				D.4.		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				D.5.		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				D.6.		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės
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						4. VISŲ INVESTAVIMO OBJEKTŲ APIBENDRINTI DUOMENYS





				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048						(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		50,836,799		55,934,046		2,360,847		23,484,252		23,654,178		0		0		0		0		0		0		0		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						49,773,494		41,352,156

				A.1.		Žemė		845,414		900,000		0		360,000		540,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						832,653		832,653

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		16,077,411		17,115,480		0		6,846,192		10,269,288		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						15,834,730		13,086,554

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		26,075,475		27,443,753		2,122,016		14,658,100		10,663,637		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						25,754,344		21,284,582

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		3,314,382		3,522,705		38,196		1,475,333		2,009,176		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3,265,657		2,698,890

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		421,587		437,351		160,547		138,402		138,402		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						417,893		417,893

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		77,208		79,988		40,088		6,225		33,675		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						76,561		63,273

				A.8.		Reinvesticijos 		4,025,322		6,434,768		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3,591,655		2,968,310

				B.		Investicijų likutinė vertė		2,865,117		6,277,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,277,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						2,366,045		1,955,409

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		8,734,110		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						7,851,494		7,851,494

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		8,734,110		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						7,851,494		7,851,494

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		4,853,254		7,382,544		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						4,410,038		4,410,038

				D.1.		Veiklos išlaidos		4,853,254		7,382,544		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						4,410,038		4,410,038

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		990,259		1,514,510		0		1,080		32,120		77,160		78,740		79,530		81,900		81,900		82,690		82,690		82,690		82,690		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						898,537		898,537

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		438,993		667,000		0		2,000		17,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						399,025		399,025

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		3,300,030		5,011,424		0		1,000		149,880		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						2,999,974		2,999,974

				D.1.6.		Kitos išlaidos		123,972		189,610		0		920		5,000		8,840		9,260		9,470		10,100		10,100		10,310		10,310		10,310		10,310		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						112,501		112,501

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		9,386,723		9,790,599		462,063		4,825,591		4,825,346		-843		-22,527		-47,885		-87,669		-91,588		-95,581		-99,739		167,667		164,755		161,828		160,313		158,783		-113,022		-113,803		-114,587		-115,375		-116,167		-116,963		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						9,278,420		9,278,420

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		11,220,886		12,697,593		462,063		4,827,852		4,861,008		66,123		66,211		66,255		66,387		66,387		66,431		66,431		336,692		336,692		336,736		336,736		336,736		66,476		66,476		66,476		66,476		66,476		66,476		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						10,927,234		10,927,234

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		1,834,163		2,906,994		0		2,260		35,661		66,965		88,738		114,140		154,056		157,976		162,012		166,170		169,025		171,937		174,907		176,422		177,952		179,498		180,278		181,062		181,851		182,643		183,439		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1,648,814		1,648,814

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				F.		Grynosios pajamos		-144,466		25,515		0		5,763		-34,184		-73,148		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		-881,103		-867,236		-854,091		-846,878		-839,592		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		473,488		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						-37,910,700		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		58,283,892		62,738,716		2,822,910		28,304,080		28,513,708		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						57,310,966		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		46,811,476		49,499,277		2,360,847		23,484,252		23,654,178		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						46,181,838		46,181,838

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		39,789,754		42,074,385		2,006,720		19,961,614		20,106,051		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						39,254,562		39,254,562

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		7,021,721		7,424,892		354,127		3,522,638		3,548,127		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						6,927,276		6,927,276

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		11,472,416		13,239,439		462,063		4,819,828		4,859,530		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						11,129,128		11,129,128

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		11,472,416		13,239,439		462,063		4,819,828		4,859,530		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						11,129,128		11,129,128

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						140,141,383		140,141,383

				H.1.		SE nauda		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						140,141,383		140,141,383

				H.1.1.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						140,141,383		140,141,383

				H.1.2.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.3.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.4.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.5.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.6.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.7.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.		SE žala		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.2.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.3.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						-2,360,847		-23,478,489		-23,688,362		-73,148		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		-881,103		-867,236		-854,091		-846,878		-839,592		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		6,751,311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		51,059		247,436		670,677		1,116,500		1,584,538		2,076,533		1,027,763		0		0		0		0		567,743		1,139,983		1,716,742		2,298,042		2,883,906		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						-816,190		-8,336,703		-8,441,841		-145,453		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		405,851		419,718		-183,026		-167,085		-150,983		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		6,751,311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		-44,090,826 

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		-10.00%		-0

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		-6.83%		-0

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		0.17

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		-11,024,305 

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		-2.94%		-0

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		-1.26%		-0



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						-2,196,051		-20,096,870		-19,337,908		4,514,003		5,087,774		5,730,599		6,447,110		7,251,225		8,149,297		9,154,543		9,096,586		10,352,674		11,755,905		13,325,398		15,080,127		18,223,238		20,415,960		22,867,318		25,607,686		28,671,399		38,373,546		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		45,860,636

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		2,366,045

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		7,851,494

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		4,154,867

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		92,491,925

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		18.00%		0

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		2.94















 



5.1



						5.1. RIZIKŲ FINANSINIS ĮVERTINIMAS





				Projekto įgyvendinimo metai				(biudžeto eilutės reali suma)		Biudžeto eilutės rizikos įvertis		(rizikos įverčio vertė, iš viso)				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai								(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		55,934,046		14,148,323		12,763,428		14,148,323		443,447		5,574,450		6,267,194		0		0		0		0		0		0		0		372,646		372,646		372,646		372,646		372,646		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.1.		Žemė		900,000		261,523		245,661		261,523		0		104,609		156,914		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		17,115,480		5,905,198		5,547,043		5,905,198		0		2,362,079		3,543,119		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		27,443,753		4,895,069		4,651,013		4,895,069		378,498		2,614,526		1,902,045		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		3,522,705		1,086,198		1,021,963		1,086,198		11,778		454,907		619,514		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		437,351		115,905		111,727		115,905		42,547		36,679		36,679		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		79,988		21,198		20,461		21,198		10,624		1,650		8,924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		6,434,768		1,863,231		1,165,560		1,863,231		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		372,646		372,646		372,646		372,646		372,646		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		6,277,823		2,066,531		943,138		2,066,531		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,066,531		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		13,842,827		3,629,593		2,290,086		3,629,593		0		2,822		44,526		83,611		110,796		142,512		192,351		197,244		202,284		207,475		211,040		214,676		218,385		220,276		222,186		224,116		225,090		226,070		227,054		228,043		229,037		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		13,842,827		3,629,593		2,290,086		3,629,593		0		2,822		44,526		83,611		110,796		142,512		192,351		197,244		202,284		207,475		211,040		214,676		218,385		220,276		222,186		224,116		225,090		226,070		227,054		228,043		229,037		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		7,382,544		2,430,183		1,597,592		2,430,183		0		1,646		67,153		129,048		129,707		130,036		131,023		131,023		131,353		131,353		131,353		131,353		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		7,382,544		2,430,183		1,597,592		2,430,183		0		1,646		67,153		129,048		129,707		130,036		131,023		131,023		131,353		131,353		131,353		131,353		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		1,514,510		498,546		325,973		498,546		0		356		10,573		25,399		25,920		26,180		26,960		26,960		27,220		27,220		27,220		27,220		27,480		27,480		27,480		27,480		27,480		27,480		27,480		27,480		27,480		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		667,000		219,563		144,508		219,563		0		658		5,596		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		5,011,424		1,649,658		1,086,303		1,649,658		0		329		49,337		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		189,610		62,416		40,809		62,416		0		303		1,646		2,910		3,048		3,117		3,325		3,325		3,394		3,394		3,394		3,394		3,463		3,463		3,463		3,463		3,463		3,463		3,463		3,463		3,463		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		9,790,599		3,222,866		2,391,390		2,535,317		84,189		1,140,642		1,277,988		4,208		-1,472		-8,118		-18,540		-19,568		-20,612		-21,702		55,805		55,042		54,277		53,880		53,479		-25,182		-25,387		-25,592		-25,799		-26,007		-26,215		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		12,697,593		4,179,789		2,872,308		3,297,532		84,189		1,141,235		1,287,338		21,766		21,795		21,810		21,853		21,853		21,868		21,868		100,124		100,124		100,138		100,138		100,138		21,882		21,882		21,882		21,882		21,882		21,882		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		2,906,994		956,923		480,918		762,215		0		593		9,350		17,558		23,267		29,927		40,394		41,421		42,480		43,570		44,318		45,082		45,861		46,258		46,659		47,064		47,269		47,475		47,681		47,889		48,098		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		25,515		8,399		-473,066		-663,821		0		1,176		-22,627		-45,437		-18,911		12,476		61,328		66,221		70,931		76,122		-292,959		-289,323		-285,943		-284,052		-282,142		92,434		93,408		94,388		95,372		96,361		97,355		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		62,738,716		20,652,306		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		49,499,277		16,294,153		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		42,074,385		13,850,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		7,424,892		2,444,123		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		13,239,439		4,358,153		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		13,239,439		4,358,153		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		270,677,154		70,971,619		36,745,107		70,971,619		0		409,839		687,231		1,280,369		1,431,324		1,600,129		1,788,768		1,999,607		2,235,338		2,498,914		2,793,486		3,122,833		3,491,017		3,902,538		4,362,629		4,876,984		5,451,916		6,094,663		6,813,188		7,616,494		8,514,353		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda		270,677,154		70,971,619		36,745,107		70,971,619		0		409,839		687,231		1,280,369		1,431,324		1,600,129		1,788,768		1,999,607		2,235,338		2,498,914		2,793,486		3,122,833		3,491,017		3,902,538		4,362,629		4,876,984		5,451,916		6,094,663		6,813,188		7,616,494		8,514,353		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		270,677,154		70,971,619		36,745,107		70,971,619		0		409,839		687,231		1,280,369		1,431,324		1,600,129		1,788,768		1,999,607		2,235,338		2,498,914		2,793,486		3,122,833		3,491,017		3,902,538		4,362,629		4,876,984		5,451,916		6,094,663		6,813,188		7,616,494		8,514,353		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





				-								(GDV)		(realiai)		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

				Rizikų finansinės įtakos pasiskirstymas pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus								17,594,246		22,274,632		443,447		5,578,918		6,378,873		212,659		240,503		272,548		323,374		328,267		333,637		338,828		715,039		718,675		722,713		724,604		726,514		355,798		356,772		357,752		358,736		359,725		2,427,250		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Įgyvendinant projektą, prisiimtų neapibrėžtų įsipareigojimų suma projekto ataskaitinio laikotarpio metais								17,594,246		-		443,447		5,364,344		5,897,627		189,053		205,583		224,015		255,567		249,456		243,785		238,056		483,055		466,838		451,404		435,178		419,544		197,562		190,483		183,660		177,082		170,741		1,107,765		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0









						Rizikų grupės pavadinimas		Rizikų finansinė
diskontuota vertė

Andrej Dubovskij: Nurodyta informacija naudojama, pildant VPSP partnerystės klausimyną		Biudžeto eilutės, įtakojamos rizikų grupės

						1. Projektavimo rizika		1,133,690		A.5., A.6.

						2. Rangos darbų rizika		5,792,704		A.1., A.2., A.3.

						3. Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto rizika		4,651,013		A.4.

						4. Įsigyjamų Paslaugų rizika		20,461		A.7.

						5. Finansavimo prieinamumo rizika		0		D.2.

						6. Teikiamų Paslaugų rizika		1,597,592		D.1.1., D.1.2., D.1.3., D.1.4., D.1.5., D.1.6.

						7. Paklausos rinkoje rizika		2,290,086		C.1., C.2., C.3.

						8. Turto likutinės vertės rizika		2,108,698		A.8., B.





 

 



5.2



						5.2. JAUTRUMO ANALIZĖ





				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30				Jautrumo analizės koeficientas

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048								(EGDV)		EGDV reikšmė

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		50,836,799		55,934,046		2,360,847		23,484,252		23,654,178		0		0		0		0		0		0		0		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								49,773,494		92,491,930

				A.1.		Žemė		845,414		900,000		0		360,000		540,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				A.1.		100%		832,653

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				A.2.		100%		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		16,077,411		17,115,480		0		6,846,192		10,269,288		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				A.3.		100%		15,834,730

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		26,075,475		27,443,753		2,122,016		14,658,100		10,663,637		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				A.4.		100%		25,754,344

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		3,314,382		3,522,705		38,196		1,475,333		2,009,176		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				A.5.		100%		3,265,657

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		421,587		437,351		160,547		138,402		138,402		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				A.6.		100%		417,893

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		77,208		79,988		40,088		6,225		33,675		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				A.7.		100%		76,561

				A.8.		Reinvesticijos 		4,025,322		6,434,768		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				A.8.		100%		3,591,655

				B.		Investicijų likutinė vertė		2,865,117		6,277,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,277,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				B.		100%		2,366,045

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		8,734,110		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				C.1.		100%		7,851,494

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				C.2.		100%		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		8,734,110		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				C.3.		100%		7,851,494

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				D.1.1.		100%		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		4,853,254		7,382,544		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				D.1.2.		100%		4,410,038

				D.1.		Veiklos išlaidos		4,853,254		7,382,544		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				D.1.3.		100%		4,410,038

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				D.1.4.		100%		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		990,259		1,514,510		0		1,080		32,120		77,160		78,740		79,530		81,900		81,900		82,690		82,690		82,690		82,690		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				D.1.5.		100%		898,537

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		438,993		667,000		0		2,000		17,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				D.1.6.		100%		399,025

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				D.2.		100%		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		3,300,030		5,011,424		0		1,000		149,880		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				H.1.1.		100%		2,999,974

				D.1.6.		Kitos išlaidos		123,972		189,610		0		920		5,000		8,840		9,260		9,470		10,100		10,100		10,310		10,310		10,310		10,310		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				H.1.2.		100%		112,501

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				H.1.3.		100%		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		9,386,723		9,790,599		462,063		4,825,591		4,825,346		-843		-22,527		-47,885		-87,669		-91,588		-95,581		-99,739		167,667		164,755		161,828		160,313		158,783		-113,022		-113,803		-114,587		-115,375		-116,167		-116,963		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				H.1.4.		100%		9,278,420

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		11,220,886		12,697,593		462,063		4,827,852		4,861,008		66,123		66,211		66,255		66,387		66,387		66,431		66,431		336,692		336,692		336,736		336,736		336,736		66,476		66,476		66,476		66,476		66,476		66,476		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				H.1.5.		100%		10,927,234

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		1,834,163		2,906,994		0		2,260		35,661		66,965		88,738		114,140		154,056		157,976		162,012		166,170		169,025		171,937		174,907		176,422		177,952		179,498		180,278		181,062		181,851		182,643		183,439		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				H.1.6.		100%		1,648,814

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				H.1.7.		100%		0

				F.		Grynosios pajamos		-144,466		25,515		0		5,763		-34,184		-73,148		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		-881,103		-867,236		-854,091		-846,878		-839,592		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		473,488		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				H.2.1.		100%		-92,491,930

				G. 		Finansavimas, iš viso		58,283,892		62,738,716		2,822,910		28,304,080		28,513,708		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				H.2.2.		100%		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		46,811,476		49,499,277		2,360,847		23,484,252		23,654,178		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				H.2.3.		100%		46,181,838

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		39,789,754		42,074,385		2,006,720		19,961,614		20,106,051		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								39,254,562

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		7,021,721		7,424,892		354,127		3,522,638		3,548,127		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						Nėra reikšmės		6,927,276

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				G.2.		Nuosavos lėšos		11,472,416		13,239,439		462,063		4,819,828		4,859,530		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								11,129,128

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		11,472,416		13,239,439		462,063		4,819,828		4,859,530		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								11,129,128

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								140,141,383

				H.1.		SE nauda		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								140,141,383

				H.1.1.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								140,141,383

				H.1.2.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				H.1.3.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				H.1.4.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				H.1.5.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				H.1.6.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				H.1.7.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				H.2.		SE žala		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				H.2.1.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				H.2.2.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				H.2.3.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0



				Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						-2,360,847		-23,478,489		-23,688,362		-73,148		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		-881,103		-867,236		-854,091		-846,878		-839,592		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		6,751,311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		51,059		247,436		670,677		1,116,500		1,584,538		2,076,533		1,027,763		0		0		0		0		567,743		1,139,983		1,716,742		2,298,042		2,883,906		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						-816,190		-8,336,703		-8,441,841		-145,453		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		405,851		419,718		-183,026		-167,085		-150,983		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		6,751,311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		-44,090,826 

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		-10.00%		-0

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		-6.83%		-0

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		0.17

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		-11,024,305 

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		-2.94%		-0

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		-1.26%		-0



				Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						-2,196,051		-20,096,870		-19,337,908		4,514,003		5,087,774		5,730,599		6,447,110		7,251,225		8,149,297		9,154,543		9,096,586		10,352,674		11,755,905		13,325,398		15,080,127		18,223,238		20,415,960		22,867,318		25,607,686		28,671,399		38,373,546		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		45,860,636

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		2,366,045

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		7,851,494

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		4,154,867

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		92,491,925

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		18.00%		0

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		2.94



												Įtaka pasirinktos alternatyvos FGDV(I)																														Įtaka pasirinktos alternatyvos FGDV (I) (FGDV(I) rodiklio reikšmė, pakeitus pasirinktą kintamąjį nurodytu dydžiu)

						Pasirinktas kintamasis bei pokytis						-25%		-20%		-15%		-10%		-5%		-3%		-1%		0%		1%		3%		5%		10%		15%		20%		25%		-25%		-20%		-15%		-10%		-5%		-3%		-1%		0%		1%		3%		5%		10%		15%		20%		25%

				-		Projekto ataskaitinis laikotarpis						-9.11%		-8.55%		-8.02%		-7.49%		-6.99%		-6.99%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-48,106,998		-47,862,234		-47,624,968		-47,394,974		-47,172,036		-47,172,036		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				-		Finansinė diskonto norma						-0.04%		-0.06%		-0.06%		-0.05%		-0.03%		-0.02%		-0.01%		-		0.01%		0.02%		0.04%		0.09%		0.14%		0.21%		0.28%		-44,110,009		-44,115,950		-44,116,760		-44,112,687		-44,103,967		-44,099,229		-44,093,797		-44,090,826		-44,087,686		-44,080,908		-44,073,478		-44,052,128		-44,026,974		-43,998,202		-43,965,992

				-		Socialinė diskonto norma						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				A.1.		Žemė						0.48%		0.38%		0.29%		0.19%		0.10%		0.06%		0.02%		-		-0.02%		-0.06%		-0.10%		-0.19%		-0.29%		-0.38%		-0.48%		-43,879,472		-43,921,743		-43,964,014		-44,006,284		-44,048,555		-44,065,463		-44,082,372		-44,090,826		-44,099,280		-44,116,188		-44,133,096		-44,175,367		-44,217,638		-44,259,909		-44,302,179

				A.2.		Nekilnojamasis turtas						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai						9.12%		7.29%		5.47%		3.65%		1.82%		1.09%		0.36%		-		-0.36%		-1.09%		-1.82%		-3.65%		-5.47%		-7.29%		-9.12%		-40,071,473		-40,875,344		-41,679,214		-42,483,086		-43,286,956		-43,608,504		-43,930,052		-44,090,826		-44,251,600		-44,573,149		-44,894,697		-45,698,567		-46,502,438		-47,306,309		-48,110,178

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas						14.79%		11.83%		8.87%		5.91%		2.96%		1.77%		0.59%		-		-0.59%		-1.77%		-2.96%		-5.91%		-8.87%		-11.83%		-14.79%		-37,571,957		-38,875,731		-40,179,505		-41,483,278		-42,787,053		-43,308,561		-43,830,071		-44,090,826		-44,351,581		-44,873,090		-45,394,600		-46,698,374		-48,002,147		-49,305,921		-50,609,695

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos						1.88%		1.50%		1.13%		0.75%		0.38%		0.23%		0.08%		-		-0.08%		-0.23%		-0.38%		-0.75%		-1.13%		-1.50%		-1.88%		-43,262,231		-43,427,950		-43,593,669		-43,759,388		-43,925,108		-43,991,394		-44,057,683		-44,090,826		-44,123,970		-44,190,258		-44,256,546		-44,422,265		-44,587,983		-44,753,703		-44,919,422

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas						0.24%		0.19%		0.14%		0.10%		0.05%		0.03%		0.01%		-		-0.01%		-0.03%		-0.05%		-0.10%		-0.14%		-0.19%		-0.24%		-43,985,430		-44,006,510		-44,027,588		-44,048,667		-44,069,747		-44,078,179		-44,086,610		-44,090,826		-44,095,041		-44,103,474		-44,111,905		-44,132,985		-44,154,065		-44,175,144		-44,196,223

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos						0.04%		0.04%		0.03%		0.02%		0.01%		0.01%		0.00%		-		-0.00%		-0.01%		-0.01%		-0.02%		-0.03%		-0.04%		-0.04%		-44,071,525		-44,075,384		-44,079,245		-44,083,106		-44,086,967		-44,088,509		-44,090,054		-44,090,826		-44,091,598		-44,093,143		-44,094,686		-44,098,548		-44,102,408		-44,106,268		-44,110,128

				A.8.		Reinvesticijos 						2.28%		1.83%		1.37%		0.91%		0.46%		0.27%		0.09%		-		-0.09%		-0.27%		-0.46%		-0.91%		-1.37%		-1.83%		-2.28%		-43,084,493		-43,285,760		-43,487,028		-43,688,291		-43,889,559		-43,970,065		-44,050,571		-44,090,826		-44,131,077		-44,211,583		-44,292,090		-44,493,357		-44,694,624		-44,895,888		-45,097,155

				B.		Investicijų likutinė vertė						-1.62%		-1.30%		-0.97%		-0.65%		-0.32%		-0.19%		-0.06%		-		0.06%		0.19%		0.32%		0.65%		0.97%		1.30%		1.62%		-44,807,105		-44,663,849		-44,520,593		-44,377,337		-44,234,081		-44,176,779		-44,119,477		-44,090,826		-44,062,175		-44,004,872		-43,947,570		-43,804,314		-43,661,058		-43,517,802		-43,374,546

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos						-4.95%		-3.96%		-2.97%		-1.98%		-0.99%		-0.59%		-0.20%		-		0.20%		0.59%		0.99%		1.98%		2.97%		3.96%		4.95%		-46,274,351		-45,837,644		-45,400,940		-44,964,236		-44,527,529		-44,352,847		-44,178,165		-44,090,826		-44,003,482		-43,828,801		-43,654,120		-43,217,415		-42,780,706		-42,344,001		-41,907,297

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				D.1.1.		Žaliavos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos						0.56%		0.45%		0.34%		0.22%		0.11%		0.07%		0.02%		-		-0.02%		-0.07%		-0.11%		-0.22%		-0.34%		-0.45%		-0.56%		-43,843,263		-43,892,774		-43,942,289		-43,991,800		-44,041,315		-44,061,122		-44,080,923		-44,090,826		-44,100,731		-44,120,537		-44,140,340		-44,189,852		-44,239,366		-44,288,878		-44,338,392

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos						0.25%		0.20%		0.15%		0.10%		0.05%		0.03%		0.01%		-		-0.01%		-0.03%		-0.05%		-0.10%		-0.15%		-0.20%		-0.25%		-43,981,078		-44,003,027		-44,024,977		-44,046,926		-44,068,876		-44,077,656		-44,086,436		-44,090,826		-44,095,216		-44,103,996		-44,112,775		-44,134,725		-44,156,675		-44,178,624		-44,200,574

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos						1.87%		1.50%		1.12%		0.75%		0.37%		0.22%		0.07%		-		-0.07%		-0.22%		-0.37%		-0.75%		-1.12%		-1.50%		-1.87%		-43,265,825		-43,430,820		-43,595,827		-43,760,823		-43,925,830		-43,991,824		-44,057,829		-44,090,826		-44,123,834		-44,189,827		-44,255,833		-44,420,828		-44,585,836		-44,750,831		-44,915,839

				D.1.6.		Kitos išlaidos						0.07%		0.06%		0.04%		0.03%		0.01%		0.01%		0.00%		-		-0.00%		-0.01%		-0.01%		-0.03%		-0.04%		-0.06%		-0.07%		-44,059,835		-44,066,031		-44,072,232		-44,078,429		-44,084,629		-44,087,110		-44,089,589		-44,090,826		-44,092,065		-44,094,549		-44,097,026		-44,103,223		-44,109,423		-44,115,620		-44,121,821

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				H.1.1.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				H.1.2.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				H.1.3.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				H.1.4.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				H.1.5.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				H.1.6.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				H.1.7.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				H.2.1.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				H.2.2.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				H.2.3.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826



												Įtaka pasirinktos alternatyvos FVGN(I)																														Įtaka pasirinktos alternatyvos FVGN(I) (FVGN(I) rodiklio reikšmė, pakeitus pasirinktą kintamąjį nurodytu dydžiu)

						Pasirinktas kintamasis bei pokytis						-25%		-20%		-15%		-10%		-5%		-3%		-1%		0%		1%		3%		5%		10%		15%		20%		25%		-25%		-20%		-15%		-10%		-5%		-3%		-1%		0%		1%		3%		5%		10%		15%		20%		25%

				-		Projekto ataskaitinis laikotarpis						0		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				-		Finansinė diskonto norma						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				-		Socialinė diskonto norma						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				A.1.		Žemė						0.20%		0.20%		0.10%		0.10%		-		-		-		-		-		-		-		-0.10%		-0.10%		-0.20%		-0.20%		-0.0998		-0.0998		-0.0999		-0.0999		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1001		-0.1001		-0.1002		-0.1002

				A.2.		Nekilnojamasis turtas						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai						4.30%		3.40%		2.50%		1.70%		0.80%		0.50%		0.20%		-		-0.20%		-0.50%		-0.80%		-1.60%		-2.40%		-3.20%		-3.90%		-0.0957		-0.0966		-0.0975		-0.0983		-0.0992		-0.0995		-0.0998		-0.1		-0.1002		-0.1005		-0.1008		-0.1016		-0.1024		-0.1032		-0.1039

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas						6.90%		5.50%		4.00%		2.60%		1.30%		0.80%		0.30%		-		-0.30%		-0.80%		-1.30%		-2.50%		-3.70%		-4.90%		-6.00%		-0.0931		-0.0945		-0.096		-0.0974		-0.0987		-0.0992		-0.0997		-0.1		-0.1003		-0.1008		-0.1013		-0.1025		-0.1037		-0.1049		-0.106

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos						0.90%		0.70%		0.50%		0.30%		0.20%		0.10%		-		-		-		-0.10%		-0.20%		-0.30%		-0.50%		-0.70%		-0.80%		-0.0991		-0.0993		-0.0995		-0.0997		-0.0998		-0.0999		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1001		-0.1002		-0.1003		-0.1005		-0.1007		-0.1008

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas						0.10%		0.10%		0.10%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.10%		-0.10%		-0.10%		-0.0999		-0.0999		-0.0999		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1001		-0.1001		-0.1001

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				A.8.		Reinvesticijos 						4.70%		3.70%		2.80%		1.90%		0.90%		0.60%		0.20%		-		-0.20%		-0.60%		-0.90%		-1.90%		-2.80%		-3.80%		-4.70%		-0.0953		-0.0963		-0.0972		-0.0981		-0.0991		-0.0994		-0.0998		-0.1		-0.1002		-0.1006		-0.1009		-0.1019		-0.1028		-0.1038		-0.1047

				B.		Investicijų likutinė vertė						-11.70%		-9.10%		-6.70%		-4.40%		-2.10%		-1.30%		-0.40%		-		0.40%		1.20%		2.10%		4.00%		5.90%		7.80%		9.60%		-0.1117		-0.1091		-0.1067		-0.1044		-0.1021		-0.1013		-0.1004		-0.1		-0.0996		-0.0988		-0.0979		-0.096		-0.0941		-0.0922		-0.0904

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos						-12.10%		-9.60%		-7.20%		-4.70%		-2.30%		-1.40%		-0.50%		-		0.50%		1.40%		2.30%		4.60%		6.80%		9.00%		11.20%		-0.1121		-0.1096		-0.1072		-0.1047		-0.1023		-0.1014		-0.1005		-0.1		-0.0995		-0.0986		-0.0977		-0.0954		-0.0932		-0.091		-0.0888

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				D.1.1.		Žaliavos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos						1.20%		0.90%		0.70%		0.50%		0.20%		0.10%		-		-		-		-0.10%		-0.20%		-0.50%		-0.70%		-1.00%		-1.20%		-0.0988		-0.0991		-0.0993		-0.0995		-0.0998		-0.0999		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1001		-0.1002		-0.1005		-0.1007		-0.101		-0.1012

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos						0.50%		0.40%		0.30%		0.20%		0.10%		0.10%		-		-		-		-0.10%		-0.10%		-0.20%		-0.30%		-0.40%		-0.50%		-0.0995		-0.0996		-0.0997		-0.0998		-0.0999		-0.0999		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1001		-0.1001		-0.1002		-0.1003		-0.1004		-0.1005

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos						3.80%		3.10%		2.30%		1.50%		0.80%		0.50%		0.20%		-		-0.20%		-0.50%		-0.80%		-1.60%		-2.30%		-3.10%		-3.90%		-0.0962		-0.0969		-0.0977		-0.0985		-0.0992		-0.0995		-0.0998		-0.1		-0.1002		-0.1005		-0.1008		-0.1016		-0.1023		-0.1031		-0.1039

				D.1.6.		Kitos išlaidos						0.10%		0.10%		0.10%		0.10%		-		-		-		-		-		-		-		-0.10%		-0.10%		-0.10%		-0.10%		-0.0999		-0.0999		-0.0999		-0.0999		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1001		-0.1001		-0.1001		-0.1001

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				H.1.1.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				H.1.2.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				H.1.3.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				H.1.4.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				H.1.5.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				H.1.6.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				H.1.7.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				H.2.1.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				H.2.2.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				H.2.3.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1



												Įtaka pasirinktos alternatyvos EGDV																														Įtaka pasirinktos alternatyvos EGDV (EGDV rodiklio reikšmė, pakeitus pasirinktą kintamąjį nurodytu dydžiu)

						Pasirinktas kintamasis bei pokytis						-25%		-20%		-15%		-10%		-5%		-3%		-1%		0%		1%		3%		5%		10%		15%		20%		25%		-25%		-20%		-15%		-10%		-5%		-3%		-1%		0%		1%		3%		5%		10%		15%		20%		25%

				-		Projekto ataskaitinis laikotarpis						-60.31%		-50.19%		-39.41%		-27.90%		-15.64%		-15.64%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		36,712,850		46,065,636		56,042,571		66,683,094		78,029,340		78,029,340		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				-		Finansinė diskonto norma						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				-		Socialinė diskonto norma						24.31%		19.05%		13.99%		9.14%		4.48%		2.67%		0.88%		-		-0.87%		-2.60%		-4.30%		-8.44%		-12.42%		-16.24%		-19.91%		114,978,285		110,110,394		105,436,063		100,946,845		96,634,689		94,957,674		93,307,283		92,491,925		91,683,050		90,084,520		88,511,244		84,685,676		81,008,578		77,473,613		74,074,741

				A.1.		Žemė						0.23%		0.18%		0.14%		0.09%		0.05%		0.03%		0.01%		-		-0.01%		-0.03%		-0.05%		-0.09%		-0.14%		-0.18%		-0.23%		92,700,089		92,658,456		92,616,823		92,575,191		92,533,558		92,516,905		92,500,252		92,491,925		92,483,599		92,466,946		92,450,293		92,408,660		92,367,027		92,325,395		92,283,762

				A.2.		Nekilnojamasis turtas						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai						3.85%		3.08%		2.31%		1.54%		0.77%		0.46%		0.15%		-		-0.15%		-0.46%		-0.77%		-1.54%		-2.31%		-3.08%		-3.85%		96,054,740		95,342,177		94,629,614		93,917,051		93,204,488		92,919,463		92,634,438		92,491,925		92,349,413		92,064,388		91,779,363		91,066,800		90,354,237		89,641,674		88,929,111

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas						6.44%		5.15%		3.86%		2.58%		1.29%		0.77%		0.26%		-		-0.26%		-0.77%		-1.29%		-2.58%		-3.86%		-5.15%		-6.44%		98,447,618		97,256,479		96,065,341		94,874,202		93,683,064		93,206,608		92,730,153		92,491,925		92,253,698		91,777,242		91,300,787		90,109,649		88,918,510		87,727,372		86,536,233

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos						0.86%		0.69%		0.51%		0.34%		0.17%		0.10%		0.03%		-		-0.03%		-0.10%		-0.17%		-0.34%		-0.51%		-0.69%		-0.86%		93,285,480		93,126,769		92,968,058		92,809,347		92,650,636		92,587,152		92,523,668		92,491,925		92,460,183		92,396,699		92,333,214		92,174,504		92,015,793		91,857,082		91,698,371

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas						0.11%		0.09%		0.07%		0.04%		0.02%		0.01%		0.00%		-		-0.00%		-0.01%		-0.02%		-0.04%		-0.07%		-0.09%		-0.11%		92,593,473		92,573,164		92,552,854		92,532,545		92,512,235		92,504,111		92,495,987		92,491,925		92,487,863		92,479,740		92,471,616		92,451,306		92,430,997		92,410,687		92,390,377

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos						0.02%		0.02%		0.01%		0.01%		0.00%		0.00%		0.00%		-		-0.00%		-0.00%		-0.00%		-0.01%		-0.01%		-0.02%		-0.02%		92,511,027		92,507,207		92,503,387		92,499,566		92,495,746		92,494,218		92,492,689		92,491,925		92,491,161		92,489,633		92,488,105		92,484,285		92,480,464		92,476,644		92,472,823

				A.8.		Reinvesticijos 						0.89%		0.71%		0.53%		0.36%		0.18%		0.11%		0.04%		-		-0.04%		-0.11%		-0.18%		-0.36%		-0.53%		-0.71%		-0.89%		93,316,210		93,151,353		92,986,496		92,821,639		92,656,782		92,590,840		92,524,897		92,491,925		92,458,954		92,393,011		92,327,068		92,162,211		91,997,355		91,832,498		91,667,641

				B.		Investicijų likutinė vertė						-0.64%		-0.51%		-0.38%		-0.26%		-0.13%		-0.08%		-0.03%		-		0.03%		0.08%		0.13%		0.26%		0.38%		0.51%		0.64%		91,900,414		92,018,716		92,137,019		92,255,321		92,373,623		92,420,944		92,468,265		92,491,925		92,515,586		92,562,907		92,610,228		92,728,530		92,846,832		92,965,134		93,083,437

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				D.1.1.		Žaliavos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos						0.24%		0.19%		0.14%		0.09%		0.05%		0.03%		0.01%		-		-0.01%		-0.03%		-0.05%		-0.09%		-0.14%		-0.19%		-0.24%		92,710,270		92,666,601		92,622,932		92,579,263		92,535,594		92,518,127		92,500,659		92,491,925		92,483,192		92,465,724		92,448,256		92,404,588		92,360,919		92,317,250		92,273,581

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos						0.11%		0.09%		0.06%		0.04%		0.02%		0.01%		0.00%		-		-0.00%		-0.01%		-0.02%		-0.04%		-0.06%		-0.09%		-0.11%		92,590,485		92,570,773		92,551,061		92,531,349		92,511,637		92,503,752		92,495,868		92,491,925		92,487,983		92,480,098		92,472,214		92,452,502		92,432,790		92,413,078		92,393,366

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos						0.75%		0.60%		0.45%		0.30%		0.15%		0.09%		0.03%		-		-0.03%		-0.09%		-0.15%		-0.30%		-0.45%		-0.60%		-0.75%		93,185,669		93,046,921		92,908,172		92,769,423		92,630,674		92,575,175		92,519,675		92,491,925		92,464,176		92,408,676		92,353,177		92,214,428		92,075,679		91,936,930		91,798,181

				D.1.6.		Kitos išlaidos						0.03%		0.02%		0.02%		0.01%		0.01%		0.00%		0.00%		-		-0.00%		-0.00%		-0.01%		-0.01%		-0.02%		-0.02%		-0.03%		92,519,994		92,514,381		92,508,767		92,503,153		92,497,539		92,495,294		92,493,048		92,491,925		92,490,803		92,488,557		92,486,312		92,480,698		92,475,084		92,469,470		92,463,856

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				H.1.1.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-37.88%		-30.30%		-22.73%		-15.15%		-7.58%		-4.55%		-1.52%		-		1.52%		4.55%		7.58%		15.15%		22.73%		30.30%		37.88%		57,456,581		64,463,648		71,470,717		78,477,787		85,484,857		88,287,683		91,090,513		92,491,925		93,893,339		96,696,167		99,498,995		106,506,063		113,513,133		120,520,201		127,527,271

				H.1.2.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				H.1.3.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				H.1.4.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				H.1.5.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				H.1.6.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				H.1.7.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				H.2.1.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				H.2.2.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				H.2.3.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925



												Įtaka pasirinktos alternatyvos EVGN																														Įtaka pasirinktos alternatyvos EVGN (EVGN rodiklio reikšmė, pakeitus pasirinktą kintamąjį nurodytu dydžiu

						Pasirinktas kintamasis bei pokytis						-25%		-20%		-15%		-10%		-5%		-3%		-1%		0%		1%		3%		5%		10%		15%		20%		25%		-25%		-20%		-15%		-10%		-5%		-3%		-1%		0%		1%		3%		5%		10%		15%		20%		25%

				-		Projekto ataskaitinis laikotarpis						-20.83%		-15.22%		-10.56%		-6.67%		-3.33%		-3.33%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		14.25%		15.26%		16.10%		16.80%		17.40%		17.40%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				-		Finansinė diskonto norma						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				-		Socialinė diskonto norma						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				A.1.		Žemė						0.39%		0.28%		0.22%		0.17%		0.06%		0.06%		-		-		-		-0.06%		-0.11%		-0.17%		-0.22%		-0.33%		-0.39%		18.07%		18.05%		18.04%		18.03%		18.01%		18.01%		18.00%		18.00%		18.00%		17.99%		17.98%		17.97%		17.96%		17.94%		17.93%

				A.2.		Nekilnojamasis turtas						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai						7.06%		5.56%		4.11%		2.72%		1.33%		0.78%		0.28%		-		-0.28%		-0.78%		-1.33%		-2.61%		-3.83%		-5.06%		-6.28%		19.27%		19.00%		18.74%		18.49%		18.24%		18.14%		18.05%		18.00%		17.95%		17.86%		17.76%		17.53%		17.31%		17.09%		16.87%

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas						13.00%		10.11%		7.39%		4.83%		2.33%		1.39%		0.44%		-		-0.44%		-1.39%		-2.28%		-4.39%		-6.44%		-8.44%		-10.33%		20.34%		19.82%		19.33%		18.87%		18.42%		18.25%		18.08%		18.00%		17.92%		17.75%		17.59%		17.21%		16.84%		16.48%		16.14%

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos						1.50%		1.17%		0.89%		0.61%		0.28%		0.17%		0.06%		-		-0.06%		-0.17%		-0.28%		-0.61%		-0.89%		-1.17%		-1.44%		18.27%		18.21%		18.16%		18.11%		18.05%		18.03%		18.01%		18.00%		17.99%		17.97%		17.95%		17.89%		17.84%		17.79%		17.74%

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas						0.22%		0.17%		0.11%		0.06%		0.06%		-		-		-		-		-0.06%		-0.06%		-0.11%		-0.11%		-0.17%		-0.22%		18.04%		18.03%		18.02%		18.01%		18.01%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		17.99%		17.99%		17.98%		17.98%		17.97%		17.96%

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos						0.06%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.06%		-0.06%		-0.06%		18.01%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		17.99%		17.99%		17.99%

				A.8.		Reinvesticijos 						0.44%		0.39%		0.28%		0.17%		0.11%		0.06%		-		-		-		-0.06%		-0.11%		-0.17%		-0.28%		-0.39%		-0.50%		18.08%		18.07%		18.05%		18.03%		18.02%		18.01%		18.00%		18.00%		18.00%		17.99%		17.98%		17.97%		17.95%		17.93%		17.91%

				B.		Investicijų likutinė vertė						-0.11%		-0.11%		-0.11%		-0.06%		-0.06%		-		-		-		-		-		-		0.06%		0.06%		0.11%		0.11%		17.98%		17.98%		17.98%		17.99%		17.99%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.01%		18.01%		18.02%		18.02%

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				D.1.1.		Žaliavos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos						0.17%		0.11%		0.11%		0.06%		0.06%		-		-		-		-		-0.06%		-0.06%		-0.06%		-0.11%		-0.17%		-0.17%		18.03%		18.02%		18.02%		18.01%		18.01%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		17.99%		17.99%		17.99%		17.98%		17.97%		17.97%

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos						0.06%		0.06%		0.06%		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.06%		-0.06%		-0.06%		-0.11%		18.01%		18.01%		18.01%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		17.99%		17.99%		17.99%		17.98%

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos						0.56%		0.44%		0.33%		0.22%		0.11%		0.06%		-		-		-0.06%		-0.06%		-0.11%		-0.22%		-0.33%		-0.50%		-0.61%		18.10%		18.08%		18.06%		18.04%		18.02%		18.01%		18.00%		18.00%		17.99%		17.99%		17.98%		17.96%		17.94%		17.91%		17.89%

				D.1.6.		Kitos išlaidos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.06%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		17.99%

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				H.1.1.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-22.83%		-18.00%		-13.33%		-8.78%		-4.33%		-2.61%		-0.89%		-		0.83%		2.56%		4.22%		8.39%		12.50%		16.56%		20.50%		13.89%		14.76%		15.60%		16.42%		17.22%		17.53%		17.84%		18.00%		18.15%		18.46%		18.76%		19.51%		20.25%		20.98%		21.69%

				H.1.2.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				H.1.3.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				H.1.4.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				H.1.5.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				H.1.6.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				H.1.7.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				H.2.1.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				H.2.2.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				H.2.3.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%



												Rodiklis kritinio kintamojo įvertinimui

						Pasirinktas kintamasis bei pokytis		(GDV)		(realiai)		FGDV(I)		FVGN(I)		EGDV		EVGN		Kritinis kintamasis		Lūžio taškai (GDV)

Andrej Dubovskij: Lūžio taškas – tai kritinio kintamojo reikšmė, kurią pasiekus EGDV tampa lygi nuliui, arba kitaip tariant, projekto sukuriama socialinė-ekonominė nauda nesiekia minimalios priimtinos reikšmės, kuriai esant grynoji dabartinė projekto išlaidų vertė lygi sukuriamai naudai. Lūžio taškai yra skaičiuojami tiesioginiams kintamiesiems, jeigu atitinkamas kintamasis:
1) nėra lygus nuliui, ir
2) turi įtakos EGDV skaičiavimo atžvilgiu.
Kaip lūžio taškas yra nurodoma atitinkamo kintamojo GDV.		Lūžio taškai (% nuo plano)

				-		Projekto ataskaitinis laikotarpis		-		-												-		-

				-		Finansinė diskonto norma		-		-												-		-

				-		Socialinė diskonto norma		-		-												-		-

				A.1.		Žemė		845,414		900,000												94,754,858		11108%

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0												-		-

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		16,077,411		17,115,480												120,421,244		649%

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		26,075,475		27,443,753												127,313,534		388%

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		3,314,382		3,522,705												99,890,445		2914%

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		421,587		437,351												96,418,837		22770%

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		77,208		79,988												93,537,949		121051%

				A.8.		Reinvesticijos 		4,025,322		6,434,768												116,944,372		2805%

				B.		Investicijų likutinė vertė		2,865,117		6,277,823												-109,136,168		-3909%

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0												-		-

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		8,734,110		13,842,827												-		-

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0												-		-

				D.1.1.		Žaliavos		0		0												-		-

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		990,259		1,514,510												105,860,016		10590%

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		438,993		667,000												103,431,158		23461%

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0												-		-

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		3,300,030		5,011,424												113,292,373		3333%

				D.1.6.		Kitos išlaidos		123,972		189,610												102,250,794		82379%

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0												-		-

				H.1.1.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		140,141,383		270,677,154						+				Taip		47,649,463		-66%

				H.1.2.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0												-		-

				H.1.3.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0												-		-

				H.1.4.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0												-		-

				H.1.5.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0												-		-

				H.1.6.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0												-		-

				H.1.7.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0												-		-

				H.2.1.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0												-		-

				H.2.2.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0												-		-

				H.2.3.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0												-		-





 

5.2.1. Atlikti jautrumo analizę

 

5.2.2. Apskaičiuoti lūžio taškus
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						5.3. SCENARIJŲ ANALIZĖ





				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048						(EGDV)		Nr.		Taikoma scenarijų vertinimui

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		50,836,799		55,934,046		2,360,847		23,484,252		23,654,178		0		0		0		0		0		0		0		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						49,773,494

				A.1.		Žemė		845,414		900,000		0		360,000		540,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						832,653		A.1.		100%

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		A.2.		100%

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		16,077,411		17,115,480		0		6,846,192		10,269,288		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						15,834,730		A.3.		100%

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		26,075,475		27,443,753		2,122,016		14,658,100		10,663,637		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						25,754,344		A.4.		100%

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		3,314,382		3,522,705		38,196		1,475,333		2,009,176		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3,265,657		A.5.		100%

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		421,587		437,351		160,547		138,402		138,402		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						417,893		A.6.		100%

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		77,208		79,988		40,088		6,225		33,675		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						76,561		A.7.		100%

				A.8.		Reinvesticijos 		4,025,322		6,434,768		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3,591,655		A.8.		100%

				B.		Investicijų likutinė vertė		2,865,117		6,277,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,277,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						2,366,045		B.		100%

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		8,734,110		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						7,851,494		C.

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		C.1.		100%

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		8,734,110		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						7,851,494		C.2.		100%

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		C.3.		100%

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		4,853,254		7,382,544		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						4,410,038		D.

				D.1.		Veiklos išlaidos		4,853,254		7,382,544		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						4,410,038		D.1.

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		D.1.1.		100%

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		990,259		1,514,510		0		1,080		32,120		77,160		78,740		79,530		81,900		81,900		82,690		82,690		82,690		82,690		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						898,537		D.1.2.		100%

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		438,993		667,000		0		2,000		17,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						399,025		D.1.3.		100%

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		D.1.4.		100%

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		3,300,030		5,011,424		0		1,000		149,880		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						2,999,974		D.1.5.		100%

				D.1.6.		Kitos išlaidos		123,972		189,610		0		920		5,000		8,840		9,260		9,470		10,100		10,100		10,310		10,310		10,310		10,310		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						112,501		D.1.6.		100%

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		D.2.		100%

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		9,386,723		9,790,599		462,063		4,825,591		4,825,346		-843		-22,527		-47,885		-87,669		-91,588		-95,581		-99,739		167,667		164,755		161,828		160,313		158,783		-113,022		-113,803		-114,587		-115,375		-116,167		-116,963		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						9,278,420		E.

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		11,220,886		12,697,593		462,063		4,827,852		4,861,008		66,123		66,211		66,255		66,387		66,387		66,431		66,431		336,692		336,692		336,736		336,736		336,736		66,476		66,476		66,476		66,476		66,476		66,476		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						10,927,234		E.1.

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		1,834,163		2,906,994		0		2,260		35,661		66,965		88,738		114,140		154,056		157,976		162,012		166,170		169,025		171,937		174,907		176,422		177,952		179,498		180,278		181,062		181,851		182,643		183,439		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1,648,814		E.2.

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		E.3.

				F.		Grynosios pajamos		-144,466		25,515		0		5,763		-34,184		-73,148		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		-881,103		-867,236		-854,091		-846,878		-839,592		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		473,488		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		F.

				G. 		Finansavimas, iš viso		58,283,892		62,738,716		2,822,910		28,304,080		28,513,708		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		G. 

				G.1.		Prašomas finansavimas		46,811,476		49,499,277		2,360,847		23,484,252		23,654,178		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						46,181,838		G.1.

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		39,789,754		42,074,385		2,006,720		19,961,614		20,106,051		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						39,254,562		G.1.1.

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		7,021,721		7,424,892		354,127		3,522,638		3,548,127		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						6,927,276		G.1.2.

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		G.1.3.

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		G.1.4.

				G.2.		Nuosavos lėšos		11,472,416		13,239,439		462,063		4,819,828		4,859,530		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						11,129,128		G.2.

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		11,472,416		13,239,439		462,063		4,819,828		4,859,530		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						11,129,128		G.2.1.

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		G.2.2.

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		G.3.

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		G.3.1.

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		G.3.2.

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						140,141,383		H.		100%

				H.1.		SE nauda		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						140,141,383		H.1.

				H.1.1.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						140,141,383		H.1.1.		100%

				H.1.2.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		H.1.2.		100%

				H.1.3.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		H.1.3.		100%

				H.1.4.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		H.1.4.		100%

				H.1.5.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		H.1.5.		100%

				H.1.6.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		H.1.6.		100%

				H.1.7.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		H.1.7.		100%

				H.2.		SE žala		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		H.2.

				H.2.1.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		H.2.1.		100%

				H.2.2.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		H.2.2.		100%

				H.2.3.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		H.2.3.		100%



				Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						-2,360,847		-23,478,489		-23,688,362		-73,148		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		-881,103		-867,236		-854,091		-846,878		-839,592		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		6,751,311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		51,059		247,436		670,677		1,116,500		1,584,538		2,076,533		1,027,763		0		0		0		0		567,743		1,139,983		1,716,742		2,298,042		2,883,906		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						-816,190		-8,336,703		-8,441,841		-145,453		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		405,851		419,718		-183,026		-167,085		-150,983		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		6,751,311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		-44,090,826 

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		-10.00%		-0

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		-6.83%		-0

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		0.17

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		-11,024,305 

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		-2.94%		-0

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		-1.26%		-0



				Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						-2,196,051		-20,096,870		-19,337,908		4,514,003		5,087,774		5,730,599		6,447,110		7,251,225		8,149,297		9,154,543		9,096,586		10,352,674		11,755,905		13,325,398		15,080,127		18,223,238		20,415,960		22,867,318		25,607,686		28,671,399		38,373,546		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		45,860,636

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		2,366,045

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		7,851,494

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		4,154,867

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		92,491,925

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		18.00%		0

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		2.94



				Nr.		Scenarijaus pavadinimas /
Scenarijaus prielaidos (biudžeto eilutės procentinis pokytis)		Pesimistinis		Mažiau pesimistinis		Realus		Mažiau optimistinis		Optimistinis

				A.1.		Žemė		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				A.8.		Reinvesticijos 		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				B.		Investicijų likutinė vertė		75%		90%		100%		110%		125%				0.75		0.9		1		1.1		1.25

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		75%		90%		100%		110%		125%				0.75		0.9		1		1.1		1.25

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		75%		90%		100%		110%		125%				0.75		0.9		1		1.1		1.25

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		75%		90%		100%		110%		125%				0.75		0.9		1		1.1		1.25

				D.1.1.		Žaliavos		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				D.1.6.		Kitos išlaidos		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		75%		90%		100%		110%		125%				0.75		0.9		1		1.1		1.25



						Scenarijaus pavadinimas /
Finansinis (ekonominis) rodiklis ir jo reikšmė		Pesimistinis		Mažiau pesimistinis		Realus		Mažiau optimistinis		Optimistinis

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		-60,913,148		-50,819,752		-44,090,826		-37,361,897		-27,268,509

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		-14.75%		-11.80%		-10.00%		-8.24%		-5.57%

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		-11.02%		-8.38%		-6.83%		-5.37%		-3.21%

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		44,361,193		73,239,632		92,491,925		111,744,218		140,622,659

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		11.00%		15.04%		18.00%		21.31%		27.39%





 

5.3.1. Nurodyti prielaidas

5.3.2. Įvertinti scenarijus

 





5.4



						5.4. RIZIKOS PRIIMTINUMO ANALIZĖ





				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(FGDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048						(EGDV)		Monte Carlo procentinis įvertis		MC klaidų kontrolė

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		47,141,935		52,743,449		2,192,754		20,916,938		21,067,365		0		0		0		0		0		0		0		1,713,279		1,713,279		1,713,279		1,713,279		1,713,279		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						46,003,819

				A.1.		Žemė		1,197,412		1,274,726		0		509,890		764,835		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1,179,338		142%		142%

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#DIV/0!

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		13,620,115		14,499,524		0		5,799,810		8,699,714		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						13,414,525		85%		85%

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		23,146,987		24,361,597		1,883,696		13,011,876		9,466,024		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						22,861,922		89%		89%

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		3,138,737		3,336,020		36,172		1,397,148		1,902,700		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3,092,595		95%		95%

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		578,995		600,646		220,490		190,078		190,078		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						573,923		137%		137%

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		100,910		104,544		52,395		8,136		44,013		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						100,064		131%		131%

				A.8.		Reinvesticijos 		5,358,778		8,566,393		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,713,279		1,713,279		1,713,279		1,713,279		1,713,279		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						4,781,451		133%		133%

				B.		Investicijų likutinė vertė		3,447,698		7,554,330		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7,554,330		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						2,847,148		120%		120%

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		6,576,829		10,423,719		0		8,105		127,872		240,120		318,191		409,275		552,406		566,459		580,934		595,842		606,080		616,522		627,172		632,604		638,091		643,632		646,430		649,242		652,069		654,909		657,764		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						5,912,215

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#DIV/0!

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		6,576,829		10,423,719		0		8,105		127,872		240,120		318,191		409,275		552,406		566,459		580,934		595,842		606,080		616,522		627,172		632,604		638,091		643,632		646,430		649,242		652,069		654,909		657,764		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						5,912,215		75%		75%

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#DIV/0!

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		6,819,773		10,369,642		0		5,944		292,536		552,482		554,644		555,725		558,968		558,968		560,050		560,050		560,050		560,050		561,131		561,131		561,131		561,131		561,131		561,131		561,131		561,131		561,131		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						6,197,637

				D.1.		Veiklos išlaidos		6,819,773		10,369,642		0		5,944		292,536		552,482		554,644		555,725		558,968		558,968		560,050		560,050		560,050		560,050		561,131		561,131		561,131		561,131		561,131		561,131		561,131		561,131		561,131		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						6,197,637

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#VALUE!

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		1,026,164		1,569,423		0		1,119		33,285		79,958		81,595		82,414		84,870		84,870		85,688		85,688		85,688		85,688		86,507		86,507		86,507		86,507		86,507		86,507		86,507		86,507		86,507		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						931,117		104%		104%

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		462,228		702,304		0		2,106		17,900		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						420,145		105%		105%

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#VALUE!

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		5,176,409		7,860,892		0		1,569		235,101		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						4,705,743		157%		157%

				D.1.6.		Kitos išlaidos		154,972		237,023		0		1,150		6,250		11,050		11,575		11,838		12,626		12,626		12,888		12,888		12,888		12,888		13,151		13,151		13,151		13,151		13,151		13,151		13,151		13,151		13,151		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						140,632		125%		125%

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#VALUE!

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		9,386,723		9,790,599		462,063		4,825,591		4,825,346		-843		-22,527		-47,885		-87,669		-91,588		-95,581		-99,739		167,667		164,755		161,828		160,313		158,783		-113,022		-113,803		-114,587		-115,375		-116,167		-116,963		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						9,278,420

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		11,220,886		12,697,593		462,063		4,827,852		4,861,008		66,123		66,211		66,255		66,387		66,387		66,431		66,431		336,692		336,692		336,736		336,736		336,736		66,476		66,476		66,476		66,476		66,476		66,476		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						10,927,234

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		1,834,163		2,906,994		0		2,260		35,661		66,965		88,738		114,140		154,056		157,976		162,012		166,170		169,025		171,937		174,907		176,422		177,952		179,498		180,278		181,062		181,851		182,643		183,439		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1,648,814

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				F.		Grynosios pajamos		-5,601,722		-8,512,316		0		2,161		-164,664		-312,362		-236,453		-146,450		-6,562		7,491		20,884		35,792		-1,667,249		-1,656,807		-1,647,238		-1,641,806		-1,636,319		82,501		85,299		88,111		90,938		93,778		96,633		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				G. 		Finansavimas, iš viso		62,738,716		62,738,716		2,822,910		28,304,080		28,513,708		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				G.1.		Prašomas finansavimas		46,811,476		49,499,277		2,360,847		23,484,252		23,654,178		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						46,181,838

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		39,789,754		42,074,385		2,006,720		19,961,614		20,106,051		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						39,254,562

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		7,021,721		7,424,892		354,127		3,522,638		3,548,127		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						6,927,276

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				G.2.		Nuosavos lėšos		11,472,416		13,239,439		462,063		4,819,828		4,859,530		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						11,129,128

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		11,472,416		13,239,439		462,063		4,819,828		4,859,530		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						11,129,128

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		163,714,568		279,306,784		0		1,612,910		2,704,578		5,038,855		5,632,936		6,297,263		7,039,644		7,869,395		8,797,107		9,834,403		10,993,686		12,289,820		13,738,798		15,358,329		17,169,002		19,193,231		21,455,860		23,985,371		26,813,107		29,974,496		33,507,993		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						144,609,319

				H.1.		SE nauda		163,714,568		279,306,784		0		1,612,910		2,704,578		5,038,855		5,632,936		6,297,263		7,039,644		7,869,395		8,797,107		9,834,403		10,993,686		12,289,820		13,738,798		15,358,329		17,169,002		19,193,231		21,455,860		23,985,371		26,813,107		29,974,496		33,507,993		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						144,609,319

				H.1.1.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		163,714,568		279,306,784		0		1,612,910		2,704,578		5,038,855		5,632,936		6,297,263		7,039,644		7,869,395		8,797,107		9,834,403		10,993,686		12,289,820		13,738,798		15,358,329		17,169,002		19,193,231		21,455,860		23,985,371		26,813,107		29,974,496		33,507,993		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						144,609,319		103%		103%

				H.1.2.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#DIV/0!

				H.1.3.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#DIV/0!

				H.1.4.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#DIV/0!

				H.1.5.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#DIV/0!

				H.1.6.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#DIV/0!

				H.1.7.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#DIV/0!

				H.2.		SE žala		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				H.2.1.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#DIV/0!

				H.2.2.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#DIV/0!

				H.2.3.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#DIV/0!



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						-2,192,754		-20,914,777		-21,232,029		-312,362		-236,453		-146,450		-6,562		7,491		20,884		35,792		-1,667,249		-1,656,807		-1,647,238		-1,641,806		-1,636,319		82,501		85,299		88,111		90,938		93,778		7,650,963		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						168,093		2,731,805		5,188,138		4,948,924		4,734,998		4,636,433		4,717,540		4,816,619		4,933,084		5,068,615		3,233,699		1,416,365		623,218		-171,710		-968,437		-772,914		-573,812		-371,114		-164,801		45,144		258,740		258,740		258,740		258,740		258,740		258,740		258,740		258,740		258,740		258,740		258,740

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						-816,190		-8,340,305		-8,572,321		-384,667		-236,453		-146,450		-6,562		7,491		20,884		35,792		46,030		56,472		-388,747		-374,587		-360,284		82,501		85,299		88,111		90,938		93,778		7,650,963		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		-43,937,186 

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		-11.39%		-0

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		-8.40%		-0

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		0.13

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Ne

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		-14,275,120 

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		-4.89%		-0

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		-3.77%		-0



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						-2,044,185		-17,709,465		-16,997,922		4,520,857		5,112,822		5,776,092		6,515,300		7,345,051		8,271,705		9,309,001		8,895,494		10,191,628		11,639,549		13,259,080		15,069,753		18,666,771		20,929,400		23,458,911		26,286,647		29,448,036		40,535,863		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		42,452,780

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		2,847,148

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		5,912,215

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		5,813,312

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		99,190,375

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		19.83%		0

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		3.60



				Rodiklis		Nurodykite pageidaujamą (minimaliai priimtiną) rodiklio reikšmę		Tikimybė, kad Jūsų nurodyta reikšmė bus pasiekta		Labiausiai tikėtina rodiklio reikšmė

				FGDV(I)		-44,090,826		13.4%		-49,322,368 

				FVGN(I)		0.0%		0.0%		-11.0%

				EGDV		0		87.4%		59,832,028

				EVGN		5.00%		87.5%		12.8%





 

5.4.1. Atlikti priimtinumo analizę
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						5.5. RIZIKOS ANALIZĖS REZULTATŲ GRAFINĖ IŠRAIŠKA



















































































FGDV(I) rodiklio galimų reikšmių vertinimas

FGDV(I) reikšmių tikimybės pasiskirstymas	-281818731.89408028	-276708921.69229257	-271599111.49050486	-266489301.28871718	-261379491.0869295	-256269680.88514182	-251159870.68335414	-246050060.48156646	-240940250.27977878	-235830440.0779911	-230720629.87620342	-225610819.67441574	-220501009.47262806	-215391199.27084038	-210281389.0690527	-205171578.86726502	-200061768.66547734	-194951958.46368966	-189842148.26190197	-184732338.06011429	-179622527.85832661	-174512717.65653893	-169402907.45475125	-164293097.25296357	-159183287.05117589	-154073476.84938821	-148963666.64760053	-143853856.44581285	-138744046.24402517	-133634236.04223749	-128524425.84044981	-123414615.63866213	-118304805.43687445	-113194995.23508677	-108085185.03329909	-102975374.83151141	-97865564.629723728	-92755754.427936047	-87645944.226148367	-82536134.024360687	-77426323.822573006	-72316513.620785326	-67206703.418997645	-62096893.217209958	-56987083.01542227	-51877272.813634582	-46767462.611846894	-41657652.410059206	-36547842.208271518	-31438032.006483655	4.0000000000000002E-4	0	0	0	2.0000000000000001E-4	0	2.0000000000000001E-4	0	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	0	0	0	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	0	0	4.0000000000000002E-4	0	0	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	4.0000000000000002E-4	0	0	4.0000000000000002E-4	2.0000000000000001E-4	8.0000000000000004E-4	1.6000000000000001E-3	8.0000000000000004E-4	1.1999999999999999E-3	1.4E-3	1.6000000000000001E-3	2.5999999999999999E-3	2.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	5.0000000000000001E-3	8.2000000000000007E-3	1.14E-2	1.6199999999999999E-2	2.9000000000000001E-2	4.8800000000000003E-2	7.7200000000	000005E-2	0.13919999999999999	0.20380000000000001	0.21279999999999999	0.1578	5.9799999999999999E-2	0.01	2.0000000000000001E-4	FGDV(I) kaupiamoji tikimybių kreivė	-281818731.89408028	-276708921.69229257	-271599111.49050486	-266489301.28871718	-261379491.0869295	-256269680.88514182	-251159870.68335414	-246050060.48156646	-240940250.27977878	-235830440.0779911	-230720629.87620342	-225610819.67441574	-220501009.47262806	-215391199.27084038	-210281389.0690527	-205171578.86726502	-200061768.66547734	-194951958.46368966	-189842148.26190197	-184732338.06011429	-179622527.85832661	-174512717.65653893	-169402907.45475125	-164293097.25296357	-159183287.05117589	-154073476.84938821	-148963666.64760053	-143853856.44581285	-138744046.24402517	-133634236.04223749	-128524425.84044981	-123414615.63866213	-118304805.43687445	-113194995.23508677	-108085185.03329909	-102975374.83151141	-97865564.629723728	-92755754.427936047	-87645944.226148367	-82536134.024360687	-77426323.822573006	-72316513.620785326	-67206703.418997645	-62096893.217209958	-56987083.01542227	-51877272.813634582	-46767462.611846894	-41657652.410059206	-36547842.208271518	-31438032.006483655	4.0000000000	000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	5.9999999999999995E-4	5.9999999999999995E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	1E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.4E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	2E-3	2E-3	2E-3	2.2000000000000001E-3	2.3999999999999998E-3	2.8E-3	2.8E-3	2.8E-3	3.2000000000000002E-3	3.3999999999999998E-3	4.1999999999999997E-3	5.7999999999999996E-3	6.6E-3	7.7999999999999996E-3	9.1999999999999998E-3	1.0800000000000001E-2	1.34E-2	1.6E-2	2.06E-2	2.5600000000000001E-2	3.3799999999999997E-2	4.5199999999999997E-2	6.1400000000000003E-2	9.0399999999999994E-2	0.13919999999999999	0.21640000000000001	0.35560000000000003	0.55940000000000001	0.7722	0.93	0.98980000000000001	0.99980000000000002	1	



FVGN(I) rodiklio galimų reikšmių vertinimas

FVGN(I) reikšmių tikimybės pasiskirstymas	-0.17974289963095613	-0.17701271320896828	-0.17428252678698042	-0.17155234036499256	-0.1688221539430047	-0.16609196752101685	-0.16336178109902899	-0.16063159467704113	-0.15790140825505328	-0.15517122183306542	-0.15244103541107756	-0.14971084898908971	-0.14698066256710185	-0.14425047614511399	-0.14152028972312614	-0.13879010330113828	-0.13605991687915042	-0.13332973045716257	-0.13059954403517471	-0.12786935761318685	-0.12513917119119899	-0.12240898476921112	-0.11967879834722325	-0.11694861192523538	-0.11421842550324751	-0.11148823908125964	-0.10875805265927177	-0.1060278662372839	-0.10329767981529603	-0.10056749339330816	-9.7837306971320287E-2	-9.5107120549332416E-2	-9.2376934127344545E-2	-8.9646747705356675E-2	-8.6916561283368804E-2	-8.4186374861380933E-2	-8.1456188439393062E-2	-7.8726002017405192E-2	-7.5995815595417321E-2	-7.326562917342945E-2	-7.0535442751441579E-2	-6.7805256329453709E-2	-6.5075069907465838E-2	-6.2344883485477974E-2	-5.961469706349011E-2	-5.6884510641502246E-2	-5.4154324219514383E-2	-5.1424137797526519E-2	-4.8693951375538655E-2	-4.5963764953550701E	-2	4.0526849037487333E-4	0	4.0526849037487333E-4	1.2158054711246201E-3	8.1053698074974665E-4	1.82370820668693E-3	2.2289766970618034E-3	4.2553191489361703E-3	5.2684903748733535E-3	6.6869300911854106E-3	7.4974670719351573E-3	8.5106382978723406E-3	1.3373860182370821E-2	1.7021276595744681E-2	1.82370820668693E-2	2.3100303951367782E-2	2.2289766970618033E-2	2.2289766970618033E-2	2.7355623100303952E-2	3.1408308004052685E-2	3.3029381965552176E-2	3.5460992907801421E-2	4.0729483282674769E-2	3.64741641337386E-2	3.7892603850050659E-2	4.9442755825734548E-2	4.4579533941236066E-2	4.7416413373860183E-2	4.5390070921985819E-2	4.5187436676798379E-2	4.2958459979736574E-2	4.2147922998986828E-2	3.8095238095238099E-2	3.6068895643363727E-2	3.5258358662613981E-2	3.059777102330293	9E-2	2.8774062816616007E-2	2.3302938196555219E-2	1.9250253292806486E-2	1.82370820668693E-2	1.7831813576494427E-2	9.7264437689969611E-3	1.0739614994934144E-2	6.6869300911854106E-3	3.4447821681864235E-3	3.8500506585612969E-3	2.0263424518743669E-3	8.1053698074974665E-4	2.0263424518743666E-4	2.0263424518743666E-4	FVGN(I) kaupiamoji tikimybių kreivė	-0.17974289963095613	-0.17701271320896828	-0.17428252678698042	-0.17155234036499256	-0.1688221539430047	-0.16609196752101685	-0.16336178109902899	-0.16063159467704113	-0.15790140825505328	-0.15517122183306542	-0.15244103541107756	-0.14971084898908971	-0.14698066256710185	-0.14425047614511399	-0.14152028972312614	-0.13879010330113828	-0.13605991687915042	-0.13332973045716257	-0.13059954403517471	-0.12786935761318685	-0.12513917119119899	-0.12240898476921112	-0.11967879834722325	-0.11694861192523538	-0.11421842550324751	-0.11148823908125964	-0.10875805265927177	-0.1060278662372839	-0.10329767981529603	-0.10056749339330816	-9.7837306971320287E-2	-9.5107120549332416E-2	-9.2376934127344545E-2	-8.9646747705356675E-2	-8.6916561283368804E-2	-8.4186374861380933E-2	-8.1456188439393062E-2	-7.8726002017405192E-2	-7.5995815595417321E-2	-7.326562917342945E-2	-7.0535442751441579E-2	-6.7805256329453709E-2	-6.5075069907465838E-2	-6.2344883485477974E-2	-5.961469706349011E-2	-5.6884510641502246E-2	-5.4154324219514383E-2	-5.1424137797526519E-2	-4.8693951375538655E-2	-4.5963764953550701E-2	4.0526849037487333E-4	4.0526849037487333E-4	8.1053698074974665E-4	2.0263424518743669E-3	2.8368794326241137E-3	4.6605876393110432E-3	6.889564336372847E-3	1.1144883485309016E-2	1.6413373860182372E-2	2.3100303951367782E-2	3.0597771023302939E-2	3.9108409321175278E-2	5.2482269503546099E-2	6.9503546099290783E-2	8.7740628166160087E-2	0.11084093211752787	0.1331306990881459	0.15542046605876392	0.18277608915906787	0.21418439716312057	0.24721377912867273	0.28267477203647418	0.32340425531914896	0.35987841945288757	0.39777102330293818	0.44721377912867277	0.49179331306990881	0.53920972644376897	0.58459979736575485	0.62978723404255321	0.67274569402228979	0.71489361702127663	0.7529888551165147	0.78905775075987838	0.82431610942249245	0.8549138804457953	0.8836879432624114	0.90699088145896656	0.92624113475177305	0.9444782168186423	0.96231003039513674	0.97203647416413375	0.98277608915906789	0.98946301925025326	0.99290780141843971	0.99675785207700096	0.99878419452887535	0.99959473150962508	0.99979736575481259	1	



EGDV rodiklio galimų reikšmių vertinimas

EGDV reikšmių tikimybės pasiskirstymas	-231861895.3442677	-222298160.15185803	-212734424.95944837	-203170689.7670387	-193606954.57462904	-184043219.38221937	-174479484.18980971	-164915748.99740005	-155352013.80499038	-145788278.61258072	-136224543.42017105	-126660808.22776139	-117097073.03535172	-107533337.84294206	-97969602.650532395	-88405867.45812273	-78842132.265713066	-69278397.073303401	-59714661.880893737	-50150926.688484073	-40587191.496074408	-31023456.303664748	-21459721.111255087	-11895985.918845426	-2332250.7264357656	7231484.465973895	16795219.658383556	26358954.850793216	35922690.043202877	45486425.235612541	55050160.428022206	64613895.62043187	74177630.812841535	83741366.005251199	93305101.197660863	102868836.39007053	112432571.58248019	121996306.77488986	131560041.96729952	141123777.15970919	150687512.35211885	160251247.54452851	169814982.73693818	179378717.92934784	188942453.12175751	198506188.31416717	208069923.50657684	217633658.6989865	227197393.89139616	236761129.08380574	2.0000000000000001E-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.9999999999999995E-4	5.9999999999999995E-4	2.0000000000000001E-4	0	5.9999999999999995E-4	8.0000000000000004E-4	1.6000000000000001E-3	2E-3	6.7999999999999996E-3	2.5399999999999999E-2	5.16E-2	2.8400000000000002E-2	2.86E-2	3.0200000000000001E-2	3.7400000000000003E-2	3.9600000000000003E-2	4.0800000000000003E-2	4.9200000000000001E-2	5.74E-2	5.3400000000000003E-2	5.5800000000000002E-2	5.5199999999999999E-2	4.9799999999999997E-2	5.4199999999999998E-2	4.9200000000000001E-2	4.6800000000000001E-2	4.1399999999999999E-2	0.03	3.3399999999999999E-2	2.76E-2	2.0400000000000001E-2	1.7000000	000000001E-2	1.7999999999999999E-2	1.24E-2	1.06E-2	1.2800000000000001E-2	9.7999999999999997E-3	2.0000000000000001E-4	EGDV kaupiamoji tikimybių kreivė	-231861895.3442677	-222298160.15185803	-212734424.95944837	-203170689.7670387	-193606954.57462904	-184043219.38221937	-174479484.18980971	-164915748.99740005	-155352013.80499038	-145788278.61258072	-136224543.42017105	-126660808.22776139	-117097073.03535172	-107533337.84294206	-97969602.650532395	-88405867.45812273	-78842132.265713066	-69278397.073303401	-59714661.880893737	-50150926.688484073	-40587191.496074408	-31023456.303664748	-21459721.111255087	-11895985.918845426	-2332250.7264357656	7231484.465973895	16795219.658383556	26358954.850793216	35922690.043202877	45486425.235612541	55050160.428022206	64613895.62043187	74177630.812841535	83741366.005251199	93305101.197660863	102868836.39007053	112432571.58248019	121996306.77488986	131560041.96729952	141123777.15970919	150687512.35211885	160251247.54452851	169814982.73693818	179378717.92934784	188942453.12175751	198506188.31416717	208069923.50657684	217633658.6989865	227197393.89139616	236761129.08380574	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	8.0000000000000004E-4	1.4E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3	4.5999999999999999E-3	6.6E-3	1.34E-2	3.8800000000000001E-2	9.0399999999999994E-2	0.1188	0.1474	0.17760000000000001	0.215	0.25459999999999999	0.2954	0.34460000000000002	0.40200000000000002	0.45540000000000003	0.51119999999999999	0.56640000000000001	0.61619999999999997	0.6704	0.71960000000000002	0.76639999999999997	0.80779999999999996	0.83779999999999999	0.87119999999999997	0.89880000000000004	0.91920000000000002	0.93620000000000003	0.95420000000000005	0.96660000000000001	0.97719999999999996	0.99	0.99980000000000002	1	
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Investicijos I

		Investicijos										0		1		2

						Šaltinis / prielaidos		Matavimo vnt.		2018-2020		2018		2019		2020



				I ALTERNATYVOS INVESTICIJOS, IŠ VISO				EUR		49,492,064		4,072,006		26,956,832		18,463,226



		A.		KOMUTACINIŲ SPINTŲ ĮRENGIMAS, IŠ VISO				EUR		4,258,072		0		1,703,229		2,554,843

		1.		KS-4  komutacinės spintos				EUR		1,798,160		0		719,264		1,078,896

				Kaina		Apklausa		EUR						4,940		4,940

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Kompl.		364				146		218

		2.		Elektros atvedimas į KS-4 komutacines spintas				EUR		2,459,912		0		983,965		1,475,947

				Kaina		Apklausa		EUR						6,758		6,758

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		364				146		218

		B.		ŠKL ĮRENGIMAS, IŠ VISO				EUR		34,348,720		3,434,872		20,609,232		10,304,616

		1.		1 km ŠKL įrengimas, įskaitant visas medžiagas				EUR		34,348,720		3,434,872		20,609,232		10,304,616

				Kaina		Apklausa		EUR				11,824		11,824		11,824

				Kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km		2,905		291		1,743		872

		C.		AKTYVINĖ ĮRANGA, IŠ VISO				EUR		8,405,928		0		3,734,458		4,671,470

		1.		Maršrutizatoriai				EUR		2,248,350				899,340		1,349,010

				Kaina		Apklausa		EUR						44,967		44,967

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		50				20		30

		2.		Centriniai komutatoriai				EUR		475,000				190,000		285,000

				Kaina		Apklausa		EUR						9,500		9,500

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		50				20		30

		3.		Klientiniai komutatoriai				EUR		1,892,800				757,120		1,135,680

				Kaina		Apklausa		EUR						5,200		5,200

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		364				146		218

		4.		DWDM komplektas				EUR		2,125,000				850,000		1,275,000

				Kaina		Apklausa		EUR						42,500		42,500

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		50				20		30

		5.		Duomenų masyvas				EUR		480,000				480,000

				Kaina		Apklausa		EUR						480,000

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Kompl.		1				1

		6.		Virtualizavimo serveriai 				EUR		29,934				14,967		14,967

				Kaina		Apklausa		EUR						14,967		14,967

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		2				1		1

		7.		Virtualizavimo ir archyvavimo programinė įranga 				EUR		110,100				110,100

				Kaina		Apklausa		EUR						110,100

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Kompl.		1				1

		8.		Tinklo valdymo sistemų licencijų praplėtimas 				EUR		537,802				215,121		322,681

				Kaina		Apklausa		EUR						607		607

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		886				354		532

		9.		Operacinės sistemos virtualioms mašinoms 				EUR		8,260				3,304		4,956

				Kaina		Apklausa		EUR						413		413

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		20				8		12

		10.		Ugniasienė				EUR		150,334				75,167		75,167

				Kaina		Apklausa		EUR						75,167		75,167

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		2				1		1

		11.		MON sistema				EUR		348,348				139,339		209,009

				Kaina		Apklausa		EUR						957		957

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		364				146		218

		D.		GENERATORIAI IR NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAI, IŠ VISO				EUR		1,117,800		389,800		291,200		436,800

		1.		Vežiojamas generatorius 				EUR		63,650		63,650		0		0

				Kaina		Apklausa		EUR				12,730

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		5		5

		2.		Generatorius (savivaldybių mazgams su ARĮ)				EUR		326,150		326,150		0		0

				Kaina		Apklausa		EUR				13,046

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		25		25

		3.		Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai su nuvežimu į vietą ir sumontavimu 				EUR		728,000		0		291,200		436,800

				Kaina		Apklausa		EUR						2,000		2,000

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		364				146		218

		E.		ADMINISTRAVIMAS, IŠ VISO				EUR		1,361,544		247,334		618,713		495,496

		1.		Techninė priežiūra				EUR		866,349		68,844		474,086		323,419

				Susijusios investicijos				EUR				3,824,672		26,338,119		17,967,729

				Metinė techninė priežiūra, % nuo vertės		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		%				1.8%		1.8%		1.8%

		2.		Darbo užmokestis				EUR		415,207		138,402		138,402		138,402

				Projekto vadovo darbo užmokestis				EUR				16,608		16,608		16,608

				Etatų skaičius		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				0.75		0.75		0.75

				Darbo užmokestis (valandinis bruto) informacijos ir ryšių sektoriuje		Lietuvos statistikos departamentas		EUR				8.41		8.41		8.41

				Darbo valandų skaičius per mėn.		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d74236d0cc1111e6a2cac7383cbb90a3		Vnt.				2,010		2,010		2,010

				Darbdavio mokesčiai				Proc.				31%		31%		31%

				Projekto finansininko darbo užmokestis				EUR				16,608		16,608		16,608

				Etatų skaičius		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				0.75		0.75		0.75

				Darbo užmokestis (valandinis bruto) informacijos ir ryšių sektoriuje		Lietuvos statistikos departamentas		EUR				8.41		8.41		8.41

				Darbo valandų skaičius per mėn.		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d74236d0cc1111e6a2cac7383cbb90a3		Vnt.				2,010		2,010		2,010

				Darbdavio mokesčiai				Proc.				31%		31%		31%

				Projekto koordinatoriaus darbo užmokestis				EUR				16,608		16,608		16,608

				Etatų skaičius		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				0.75		0.75		0.75

				Darbo užmokestis (valandinis bruto) informacijos ir ryšių sektoriuje		Lietuvos statistikos departamentas		EUR				8.41		8.41		8.41

				Darbo valandų skaičius per mėn.		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d74236d0cc1111e6a2cac7383cbb90a3		Vnt.				2,010		2,010		2,010

				Darbdavio mokesčiai				Proc.				31%		31%		31%

				Projekto ekspertai (buhalterinės apskaitos; juridinių klausimų, sutarčių ir viešųjų pirkimų; administravimo ir raštvedybos; viešinimo; tinklo mazgų įrengimo ir priežiūros; šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo; duomenų perdavimo; kt. pagal poreikį)				EUR				88,577		88,577		88,577

				Etatų skaičius		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				4		4		4

				Vidutinio darbo užmokesčio koeficientas		IP rengėjų parengta prognozė		Vnt.				1		1		1

				Darbo užmokestis (valandinis bruto) informacijos ir ryšių sektoriuje		Lietuvos statistikos departamentas		EUR				8.41		8.41		8.41

				Darbo valandų skaičius per mėn.		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d74236d0cc1111e6a2cac7383cbb90a3		Vnt.				2,010		2,010		2,010

				Darbdavio mokesčiai				Proc.				31%		31%		31%

		3.		Viešinimas				EUR		79,988		40,088		6,225		33,675

				Laikina informacinė lenta				EUR		23,940		23,940

				Kaina		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		EUR				399

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				60

				Nuolatinis aiškinamasis stendas				EUR		29,940		0				29,940

				Kaina 		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		EUR								499

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.								60

				Informaciniai lankstinumai (1 tiražas, 5000 vnt.)				EUR		399		399

				Kaina		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		EUR				399

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				1

				Straipsnių regioninėje spaudoje parengimas ir publikavimas				EUR		22,410		12,450		6,225		3,735

				Kaina		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		EUR				249		249		249

				Projekto įgyvendinimui aktualus LR savivaldybių skaičius		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.				50		50		50

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				1		0.5		0.3

				Projekto svetainės atnaujinimas, pritaikymas mobiliems įrenginiams				EUR		3,299		3,299

				Kaina		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		EUR				3,299

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				1

		F.		REINVESTICIJOS 						2028

		1.		Reinvesticijos				EUR		7,975,568

				Aktyvinės įrangos investicijų vertė		Reinvesticijos planuojamos į įrangą (kietąją infrastruktūrą), kurios naudingo tarnavimo laikas yra trumpesnis nei analizuojamas periodas. Pažymėtina, kad remiantis praktika planuojama, jog vežiojami generatoriai bus tinkami naudoti visą analizuojamą laikotarpį.		EUR		7,975,568





Investicijos II

		Investicijos										0		1		2

						Šaltinis / prielaidos		Matavimo vnt.		2018-2020		2018		2019		2020



				II ALTERNATYVOS INVESTICIJOS, IŠ VISO				EUR		49,499,278		2,360,847		23,484,252		23,654,178



		A.		BOKŠTO ĮRENGIMAS, IŠ VISO				EUR		23,339,520		0		9,335,808		14,003,712

		1.		Žemės sklypo parinkimas, sklypo nupirkimo sutarties su žemės savininku suderinimas ir jo nupirkimas, reikalingų projektų (specialiųjų, bendrųjų, detaliųjų, techninių, statybos) parengimas ir suderinimas, leidimo statybai gavimas				EUR		2,656,620		0		1,062,648		1,593,972

				Kaina		Apklausa		EUR						14,759		14,759

				Kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Kompl.		180				72		108

		2.		70 m aukščio bokštas, skirtas II vėjo rajonui				EUR		7,140,060		0		2,856,024		4,284,036

				Kaina		Apklausa		EUR						39,667		39,667

				Kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.		180				72		108

		3.		Bokšto pamatų įrengimas su medžiagomis, bokšto montavimas, aikštelės apie bokštą suformavimas,  konteinerio pastatymas, tvoros įrengimas				EUR		6,303,060		0		2,521,224		3,781,836

				Kaina		Apklausa		EUR						35,017		35,017

				Kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Kompl.		180				72		108

		4.		Konteineris su vidaus įranga, įskaitant elektros įvado nuo elektros skydo sklypo ribose iki konteinerio atvedimą 				EUR		2,667,420		0		1,066,968		1,600,452

				Kaina		Apklausa		EUR						14,819		14,819

				Kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Kompl.		180				72		108

		5.		Likusi bokšto pastatymo ir bokšto teritorijos įrengimo, sutvarkymo kaina, kuri nenumatyta 2, 3 ir 4 punktuose 				EUR		1,018,080		0		407,232		610,848

				Kaina		Apklausa		EUR						5,656		5,656

				Kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Kompl.		180				72		108

		6.		3,5 m pločio ir 50 m ilgio privažiavimo kelias				EUR		945,000		0		378,000		567,000

				Kaina		Apklausa		EUR						5,250		5,250

				Kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.		180				72		108

		7.		770 m ilgio elektros kabelio klojimas pagal ESO išduotas sąlygas  				EUR		1,364,400		0		545,760		818,640

				Kaina		AB "ESO"		EUR						7,580		7,580

				Kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.		180				72		108

		8.		Statinio pridavimas ir užregistravimas VĮ Registrų centre				EUR		344,880		0		137,952		206,928

				Kaina		Apklausa		EUR						1,916		1,916

				Kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.		180				72		108

		9.		Žemės sklypas (1 a)				EUR		900,000		0		360,000		540,000

				Kaina		IP rengėjų pateiktas vertinimas, atsižvelgiant į žemėsbankas.lt ir aruodas.lt skelbimų kainas bei projekto aplinkybes		EUR						5,000		5,000

				Kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.		180				72		108

		B.		ŠKL ĮRENGIMAS, IŠ VISO				EUR		17,322,160		1,732,216		10,393,296		5,196,648

		1.		1 km ŠKL įrengimas, įskaitant visas medžiagas				EUR		17,322,160		1,732,216		10,393,296		5,196,648

				Kaina		Apklausa		EUR				11,824		11,824		11,824

				Kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km		1,465		147		879		440

		C.		AKTYVINĖ ĮRANGA, IŠ VISO				EUR		6,764,373		0		3,077,836		3,686,537

		1.		Maršrutizatoriai				EUR		2,248,350		0		899,340		1,349,010

				Kaina		Apklausa		EUR						44,967		44,967

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		50				20		30

		2.		Centriniai komutatoriai				EUR		475,000		0		190,000		285,000

				Kaina		Apklausa		EUR						9,500		9,500

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		50				20		30

		3.		Klientiniai komutatoriai				EUR		780,000		0		312,000		468,000

				Kaina		Apklausa		EUR						5,200		5,200

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		150				60		90

		4.		DWDM komplektas				EUR		2,125,000		0		850,000		1,275,000

				Kaina		Apklausa		EUR						42,500		42,500

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		50				20		30

		5.		Duomenų masyvas				EUR		480,000		0		480,000

				Kaina		Apklausa		EUR						480,000

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Kompl.		1				1

		6.		Virtualizavimo serveriai 				EUR		29,934		0		14,967		14,967

				Kaina		Apklausa		EUR						14,967		14,967

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		2				1		1

		7.		Virtualizavimo ir archyvavimo programinė įranga 				EUR		110,100		0		110,100

				Kaina		Apklausa		EUR						110,100

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Kompl.		1				1

		8.		Tinklo valdymo sistemų licencijų praplėtimas 				EUR		185,135		0		74,054		111,081

				Kaina		Apklausa		EUR						607		607

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		305				122		183

		9.		Operacinės sistemos virtualioms mašinoms 				EUR		8,260		0		3,304		4,956

				Kaina		Apklausa		EUR						413		413

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		20				8		12

		10.		Ugniasienė				EUR		150,334		0		75,167		75,167

				Kaina		Apklausa		EUR						75,167		75,167

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		2				1		1

		11.		MON sistema				EUR		172,260		0		68,904		103,356

				Kaina		Apklausa		EUR						957		957

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		180				72		108

		D.		GENERATORIAI IR NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAI, IŠ VISO				EUR		689,800		389,800		120,000		180,000

		1.		Vežiojamas generatorius 				EUR		63,650		63,650		0		0

				Kaina		Apklausa		EUR				12,730

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		5		5

		2.		Generatorius (savivaldybių mazgams su ARĮ)				EUR		326,150		326,150		0		0

				Kaina		Apklausa		EUR				13,046

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		25		25

		3.		Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai su nuvežimu į vietą ir sumontavimu 				EUR		300,000		0		120,000		180,000

				Kaina		Apklausa		EUR						2,000		2,000

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		150				60		90

		E.		ADMINISTRAVIMAS, IŠ VISO				EUR		1,383,425		238,831		557,312		587,281

		1.		Techninė priežiūra				EUR		866,085		38,196		412,685		415,204

				Susijusios investicijos				EUR				2,122,016		22,926,940		23,066,897

				Metinė techninė priežiūra, % nuo vertės		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		%				1.8%		1.8%		1.8%

		2.		Darbo užmokestis				EUR		437,351		160,547		138,402		138,402

				Projekto vadovo darbo užmokestis				EUR				16,608		16,608		16,608

				Etatų skaičius		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				0.75		0.75		0.75

				Darbo užmokestis (valandinis bruto) informacijos ir ryšių sektoriuje		Lietuvos statistikos departamentas		EUR				8.41		8.41		8.41

				Darbo valandų skaičius per mėn.		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d74236d0cc1111e6a2cac7383cbb90a3		Vnt.				2,010		2,010		2,010

				Darbdavio mokesčiai				Proc.				31%		31%		31%

				Projekto finansininko darbo užmokestis				EUR				16,608		16,608		16,608

				Etatų skaičius		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				0.75		0.75		0.75

				Darbo užmokestis (valandinis bruto) informacijos ir ryšių sektoriuje		Lietuvos statistikos departamentas		EUR				8.41		8.41		8.41

				Darbo valandų skaičius per mėn.		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d74236d0cc1111e6a2cac7383cbb90a3		Vnt.				2,010		2,010		2,010

				Darbdavio mokesčiai				Proc.				31%		31%		31%

				Projekto koordinatoriaus darbo užmokestis				EUR				16,608		16,608		16,608

				Etatų skaičius		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				0.75		0.75		0.75

				Darbo užmokestis (valandinis bruto) informacijos ir ryšių sektoriuje		Lietuvos statistikos departamentas		EUR				8.41		8.41		8.41

				Darbo valandų skaičius per mėn.		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d74236d0cc1111e6a2cac7383cbb90a3		Vnt.				2,010		2,010		2,010

				Darbdavio mokesčiai				Proc.				31%		31%		31%

				Projekto ekspertai (buhalterinės apskaitos; juridinių klausimų, sutarčių ir viešųjų pirkimų; administravimo ir raštvedybos; viešinimo; tinklo mazgų įrengimo ir priežiūros; šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo; duomenų perdavimo; kt. pagal poreikį)				EUR				110,722		88,577		88,577

				Etatų skaičius		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				5		4		4

				Darbo užmokestis (valandinis bruto) informacijos ir ryšių sektoriuje		Lietuvos statistikos departamentas		EUR				8.41		8.41		8.41

				Darbo valandų skaičius per mėn.		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d74236d0cc1111e6a2cac7383cbb90a3		Vnt.				2,010		2,010		2,010

				Darbdavio mokesčiai				Proc.				31%		31%		31%

		3.		Viešinimas				EUR		79,988		40,088		6,225		33,675

				Laikina informacinė lenta				EUR		23,940		23,940

				Kaina		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		EUR				399

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas		Vnt.				60

				Nuolatinis aiškinamasis stendas				EUR		29,940						29,940

				Kaina 		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		EUR								499

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas		Vnt.								60

				Informaciniai lankstinumai (1 tiražas, 5000 vnt.)				EUR		399		399

				Kaina		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		EUR				399

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				1

				Straipsnių regioninėje spaudoje parengimas ir publikavimas				EUR		22,410		12,450		6,225		3,735

				Kaina		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		EUR				249		249		249

				Projekto įgyvendinimui aktualus LR savivaldybių skaičius		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.				50		50		50

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				1		0.5		0.3

				Projekto svetainės atnaujinimas, pritaikymas mobiliems įrenginiams				EUR		3,299		3,299

				Kaina		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		EUR				3,299

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				1

		F.		REINVESTICIJOS 						2028

		1.		Reinvesticijos				EUR		6,434,768

				Aktyvinės įrangos investicijų vertė		Reinvesticijos planuojamos į įrangą (kietąją infrastruktūrą), kurios naudingo tarnavimo laikas yra trumpesnis nei analizuojamas periodas. Pažymėtina, kad remiantis praktika planuojama, jog vežiojami generatoriai bus tinkami naudoti visą analizuojamą laikotarpį.		EUR		6,434,768
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				I ALTERNATYVOS PAJAMOS, IŠ VISO				EUR		3,970,659				21,233		127,401		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335



		A.		PLANUOJAMŲ PASLAUGŲ VIENETŲ KIEKIS, IŠ VISO				Vnt.						122		733		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222

		1.		ŠKL gyvenvietėse		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						122		733		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222





		B.		ŠKL KILOMETRŲ KIEKIS PLANUOJAMOMS PASLAUGOMS, IŠ VISO				Km						291		1,743		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905

		1.		ŠKL gyvenvietėse		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						291		1,743		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905





		C. 		PASLAUGŲ KAINOS, EUR / M

		1.		ŠKL gyvenvietėse		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce		EUR						174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174





		D.		PAJAMOS, IŠ VISO				EUR		3,970,659				21,233		127,401		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335

		1.		ŠKL gyvenvietėse				EUR		3,970,659				21,233		127,401		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335

				Kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						122		733		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222

				Kaina		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce		EUR						174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174

				Veiklos pajamos				EUR		3,970,659		0		21,233		127,401		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335

				Veiklos sąnaudos				EUR		4,743,247		0		20,000		130,000		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180

				Paslaugų teikimo finansinis rezultatas				EUR		-772,588		0		1,233		-2,599		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846













Pajamos II
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				II ALTERNATYVOS PAJAMOS, IŠ VISO				EUR		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518



		A.		PLANUOJAMŲ PASLAUGŲ VIENETŲ KIEKIS, IŠ VISO				Vnt.						45		410		741		861		1,001		1,221		1,243		1,265		1,288		1,303		1,320		1,336		1,344		1,353		1,361		1,366		1,370		1,374		1,379		1,383

		1.		Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta žemiau esančioje bokšto sekcijoje įrangai (1-3 RRU per sektorių)  / (4-7 RRU per sektorių)		IP rengėjų parengta prognozė		Vnt.								60		120		180		250		360		371		382		393		401		409		417		422		426		430		432		434		437		439		441

				Vidutinis planuojamų paslaugų skaičiaus augimas (pasiekus vidutiniškai 2 paslaugas viename bokšte)		IP rengėjų parengta prognozė		Vnt.																		3%		3%		3%		2%		2%		2%		1%		1%		1%		0.5%		0.5%		0.5%		0.5%		0.5%

		2.		Vieta vidurinėje bokšto sekcijose				Vnt.						0		22		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54

				Bokštų skaičius		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.								72		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180

				Vidutinis planuojamų paslaugų skaičius		IP rengėjų parengta prognozė		Proc.								30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%

		3.		Vieta bendrajame konteineryje		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						0		30		60		90		125		180		185		191		197		201		205		209		211		213		215		216		217		218		219		220

		4.		Vieta bokšto teritorijoje, šalia konteinerio		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						0		30		60		90		125		180		185		191		197		201		205		209		211		213		215		216		217		218		219		220

		5.		Transmisijos objektai		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						43		259		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431

		6.		ŠKL gyvenvietėse		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						2		10		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16





		B.		ŠKL KILOMETRŲ KIEKIS PLANUOJAMOMS PASLAUGOMS, IŠ VISO				Km						96		779		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465

		1.		Nauji bokštai		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						0		200		501		501		501		501		501		501		501		501		501		501		501		501		501		501		501		501		501		501

		2.		Transmisijos objektai		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						91		548		914		914		914		914		914		914		914		914		914		914		914		914		914		914		914		914		914		914

		3.		ŠKL gyvenvietėse		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						5		30		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50





		C.		RINKOS KAINOS, PER METUS

		1.		Vieta vidurinėje bokšto sekcijose		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce		EUR						72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72





		D. 		PASLAUGŲ KAINOS, EUR / M

		1.		Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta žemiau esančioje bokšto sekcijoje įrangai (1-3 RRU per sektorių) ir vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai		IP rengėjų parengta prognozė. Preliminarūs tarifų dydžiai ir jų komponentai buvo skelbiami viešųjų konsultacijų metu, pastabų negauta		EUR						1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080

		2.		Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta žemiau esančioje bokšto sekcijoje įrangai (4-7 RRU per sektorių) ir vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai		IP rengėjų parengta prognozė.  Preliminarūs tarifų dydžiai ir jų komponentai buvo skelbiami viešųjų konsultacijų metu, pastabų negauta		EUR						1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560

		3.		Vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce		EUR						72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72

		4.		Vieta bendrajame konteineryje (Eur/1U) 		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce		EUR						35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35

		5.		Vieta bokšto teritorijoje, šalia konteinerio		IP rengėjų parengta prognozė.  Preliminarūs tarifų dydžiai ir jų komponentai buvo skelbiami viešųjų konsultacijų metu, pastabų negauta		EUR						240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240

		6.		Transmisijos objektai (EUR/km/m)		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce		EUR						243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243

		7.		ŠKL gyvenvietėse		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce		EUR						174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174





		E.		PAJAMOS, IŠ VISO				EUR		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518

		1.		Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta žemiau esančioje bokšto sekcijoje įrangai (1-3 RRU per sektorių) ir vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai				EUR		3,674,540				0		32,400		64,800		97,200		135,000		194,400		200,232		206,239		212,426		216,675		221,008		225,428		227,683		229,959		232,259		233,420		234,587		235,760		236,939		238,124

				Kiekis		IP rengėjų parengta prognozė		Vnt.						0		30		60		90		125		180		185		191		197		201		205		209		211		213		215		216		217		218		219		220

				Kaina		IP rengėjų parengta prognozė		EUR						1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080

		2.		Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta žemiau esančioje bokšto sekcijoje įrangai (4-7 RRU per sektorių) ir vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai				EUR		5,307,669				0		46,800		93,600		140,400		195,000		280,800		289,224		297,901		306,838		312,974		319,234		325,619		328,875		332,164		335,485		337,163		338,848		340,543		342,245		343,957

				Kiekis		IP rengėjų parengta prognozė		Vnt.						0		30		60		90		125		180		185		191		197		201		205		209		211		213		215		216		217		218		219		220

				Kaina		IP rengėjų parengta prognozė		EUR						1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560

		3.		Vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai				EUR		71,539				0		1,555		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888

				Kiekis		IP rengėjų parengta prognozė		Vnt.						0		22		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54

				Kaina		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce		EUR						72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72

		4.		Vieta bendrajame konteineryje				EUR		2,368,037				0		20,880		41,760		62,640		87,000		125,280		129,038		132,910		136,897		139,635		142,427		145,276		146,729		148,196		149,678		150,426		151,179		151,934		152,694		153,458

				Kiekis (U)		IP rengėjų parengta prognozė		Vnt.						0		600		1,200		1,800		2,500		3,600		3,708		3,819		3,934		4,012		4,093		4,175		4,216		4,259		4,301		4,323		4,344		4,366		4,388		4,410

				Kaina		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce		EUR						35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35

		5.		Vieta bokšto teritorijoje, šalia konteinerio				EUR		408,282				0		3,600		7,200		10,800		15,000		21,600		22,248		22,915		23,603		24,075		24,556		25,048		25,298		25,551		25,807		25,936		26,065		26,196		26,327		26,458

				Kiekis		IP rengėjų parengta prognozė		Vnt.						0		15		30		45		63		90		93		95		98		100		102		104		105		106		108		108		109		109		110		110

				Kaina		IP rengėjų parengta prognozė		EUR						240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240

		6.		Transmisijos objektai				EUR		1,960,770				10,485		62,912		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854

				Kiekis		IP rengėjų parengta prognozė		Vnt.						43		259		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431

				Kaina		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce		EUR						243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243

		7.		ŠKL gyvenvietėse				EUR		51,989				278		1,668		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780

				Kiekis		IP rengėjų parengta prognozė		Vnt.						2		10		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16

				Kaina		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce		EUR						174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174



				Veiklos pajamos				EUR		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518

				Veiklos sąnaudos				EUR		7,382,544		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030

				Paslaugų teikimo finansinis rezultatas				EUR		6,460,284		0		5,763		-34,184		-73,148		28,532		148,492		335,572		354,234		372,457		392,256		405,851		419,718		432,863		440,076		447,362		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		473,488











Veiklos išlaidos I

		Veiklos išlaidos										0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

						Šaltinis / prielaidos		Matavimo vnt.		2018-2038		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038



				I ALTERNATYVOS VEIKLOS IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		4,743,247		0		20,000		130,000		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180



		A.		TINKLO PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		728,000		0		3,000		23,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000

				Medžiagos ir paslaugos				EUR		657,520				2,780		20,780		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220

				Darbo užmokestis				EUR		70,480				220		2,220		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780

		1.		Fizinis gedimo vietos nustatymas				EUR		37,000				0		1,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850

				Projekte planuojamų papildomų ŠKL ilgis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						291		1,743		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905

				ŠKL ilgis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Km						8,176		8,177		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%

		2.		Pasyvinės tinklo dalies gedimų šalinimas				EUR		411,000				2,000		13,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255

				Projekte planuojamų papildomų ŠKL ilgis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						291		1,743		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905

				ŠKL ilgis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Km						8,176		8,177		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178

		3.		Kabelių trasų priežiūra				EUR		280,000				1,000		9,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075

				Projekte planuojamų papildomų ŠKL ilgis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						291		1,743		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905

				ŠKL ilgis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Km						8,176		8,177		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%

		B.		PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		1,403,000		0		7,000		46,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000

				Medžiagos ir paslaugos				EUR		862,730				4,660		27,730		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130

				Darbo užmokestis				EUR		540,270				2,340		18,270		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870

		1.		Paslaugų valdymas, profilaktika				EUR		56,000				0		2,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						88,295		88,296		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297

				Projekte planuojamų paslaugų kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						122		733		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222

				Paslaugų kiekis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Vnt.						33,212		33,213		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		2.		Paslaugų stebėjimas 				EUR		75,000				0		3,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						116,827		116,828		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829

				Projekte planuojamų paslaugų kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						122		733		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222

				Paslaugų kiekis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Vnt.						33,212		33,213		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%

		3.		Nepertraukiamo el. energijos tiekimo užtikrinimas 				EUR		169,000				1,000		6,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						25,834		25,835		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836

				Projekte planuojamų papildomų ŠKL ilgis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						291		1,743		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905

				ŠKL ilgis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Km						8,176		8,177		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%

		4.		Patalpų priežiūra 				EUR		1,103,000				6,000		35,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						165,280		165,281		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282

				Projekte planuojamų papildomų ŠKL ilgis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						291		1,743		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905

				ŠKL ilgis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Km						8,176		8,177		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%

		C.		PASLAUGŲ ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		972,000		0		5,000		31,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000

				Medžiagos ir paslaugos				EUR		204,120		0		1,050		6,510		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920

				Darbo užmokestis				EUR		767,880		0		3,950		24,490		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080

		1.		Administracinės ir ūkinės veiklos				EUR		972,000				5,000		31,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						1,418,523		1,418,524		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525

				Projekte planuojamų paslaugų kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						122		733		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222

				Paslaugų kiekis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Vnt.						33,212		33,213		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%

		D.		ELEKTROS ENERGIJOS IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		917,000		0		5,000		30,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000

		1.		Elektros energijos sąnaudos ŠKL ir susijusiai įrangai						917,000				5,000		30,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308

				Projekte planuojamų kilometrų kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						291		1,743		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905

				Paslaugų kiekis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Km						8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178

		E.		PROGRAMINĖS ĮRANGOS PALAIKYMO IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		723,247		0		0		0		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180

		1.		Programinės įrangos palaikymas				EUR		723,247				0		0		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180

				Programinės įrangos investicijų vertė		Apklausa		EUR										1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510

				Palaikymo išlaidos		IP rengėjų parengta prognozė, remiants panašių projektų praktika		%						0%		0%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%











Veiklos išlaidos II

		Veiklos išlaidos										0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

						Šaltinis / prielaidos		Matavimo vnt.		2018-2038		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038



				II ALTERNATYVOS VEIKLOS IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		7,382,544		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030



		A.		TINKLO PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		372,000		0		1,000		11,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000

				Medžiagos ir paslaugos				EUR		334,880				1,000		9,880		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000

				Darbo užmokestis				EUR		37,120				0		1,120		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000

		1.		Fizinis gedimo vietos nustatymas				EUR		19,000				0		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850

				Projekte planuojamų papildomų ŠKL ilgis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						96		779		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465

				ŠKL ilgis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Km						8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%

		2.		Pasyvinės tinklo dalies gedimų šalinimas				EUR		205,000				1,000		6,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255

				Projekte planuojamų papildomų ŠKL ilgis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						96		779		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465

				ŠKL ilgis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Km						8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178

		3.		Kabelių trasų priežiūra				EUR		148,000				0		4,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075

				Projekte planuojamų papildomų ŠKL ilgis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						96		779		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465

				ŠKL ilgis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Km						8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%

		B.		BOKŠTO PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		4,334,000		0		0		140,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000

		1.		Bokšto eksploatacinės išlaidos				EUR		4,334,000						140,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000

				Bokštų įsigijimo vertė				EUR								14,003,712		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520

				Metinė eksploatacija, % nuo vertės		Remiantis judriojo ryšio operatorių praktika		%								1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

		C.		PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		1,382,000		0		1,000		31,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000

				Medžiagos ir paslaugos				EUR		129,760				710		3,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950

				Darbo užmokestis				EUR		1,252,240				290		27,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050

		1.		Paslaugų valdymas, profilaktika				EUR		18,000				0		0		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593

				Projekte planuojamų paslaugų kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						45		410		741		861		1,001		1,221		1,243		1,265		1,288		1,303		1,320		1,336		1,344		1,353		1,361		1,366		1,370		1,374		1,379		1,383

				Paslaugų kiekis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Vnt.						33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		2.		Paslaugų stebėjimas 				EUR		18,000				0		0		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864

				Projekte planuojamų paslaugų kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						45		410		741		861		1,001		1,221		1,243		1,265		1,288		1,303		1,320		1,336		1,344		1,353		1,361		1,366		1,370		1,374		1,379		1,383

				Paslaugų kiekis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Vnt.						33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%

		3.		Nepertraukiamo el. energijos tiekimo užtikrinimas 				EUR		19,000				0		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489

				Projekte planuojamų papildomų ŠKL ilgis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						96		779		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465

				ŠKL ilgis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Km						8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%

		4.		Patalpų priežiūra 				EUR		168,000				1,000		5,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908

				Projekte planuojamų papildomų ŠKL ilgis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						96		779		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465

				ŠKL ilgis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Km						8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%

		5.		Teritorijos priežiūra				EUR		1,159,000				0		25,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000

				Sklypų skaičius		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						0		72		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180

				Metinės priežiūros sąnaudos		IP rengėjų parengta prognozė		EUR						350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%



		D.		PASLAUGŲ ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		285,000		0		1,000		5,000		9,000		11,000		12,000		15,000		15,000		16,000		16,000		16,000		16,000		17,000		17,000		17,000		17,000		17,000		17,000		17,000		17,000		17,000

				Medžiagos ir paslaugos				EUR		59,850		0		210		1,050		1,890		2,310		2,520		3,150		3,150		3,360		3,360		3,360		3,360		3,570		3,570		3,570		3,570		3,570		3,570		3,570		3,570		3,570

				Darbo užmokestis				EUR		225,150		0		790		3,950		7,110		8,690		9,480		11,850		11,850		12,640		12,640		12,640		12,640		13,430		13,430		13,430		13,430		13,430		13,430		13,430		13,430		13,430

		1.		Administracinės ir ūkinės veiklos				EUR		285,000				1,000		5,000		9,000		11,000		12,000		15,000		15,000		16,000		16,000		16,000		16,000		17,000		17,000		17,000		17,000		17,000		17,000		17,000		17,000		17,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167

				Projekte planuojamų paslaugų kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						45		410		741		861		1,001		1,221		1,243		1,265		1,288		1,303		1,320		1,336		1,344		1,353		1,361		1,366		1,370		1,374		1,379		1,383

				Paslaugų kiekis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Vnt.						33,212		33,213		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%

		E.		ELEKTROS ENERGIJOS IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		667,000		0		2,000		17,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000

		1.		Elektros energijos sąnaudos bokštams				EUR		202,000				0		4,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000

				Bokštų skaičius		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						0		72		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180

				PI įrangai naudojama galia		Bendra bokštui numatoma galia yra 25 kW. Daroma prielaida, kad PI naudojamai įrangai bus reikalinga 12 kW.		kW						12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12

				Įkainis per mėnesį		Taikomas 2 patikimumo kategorijos žemoje įtampoje mėnesinis įkainis. http://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/tarifai-kainos-atsiskaitymai-ir-skolos/apie-kainas.html		EUR						0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43

		2.		Elektros energijos sąnaudos ŠKL ir susijusiai įrangai						465,000				2,000		13,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308

				Projekte planuojamų kilometrų kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						96		779		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465

				Paslaugų kiekis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Km						8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178

		F.		PROGRAMINĖS ĮRANGOS PALAIKYMO IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		342,544		0		0		0		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030

		1.		Programinės įrangos palaikymas				EUR		342,544				0		0		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030

				Programinės įrangos investicijų vertė		Apklausa		EUR										475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755

				Palaikymo išlaidos		IP rengėjų parengta prognozė, remiants panašių projektų praktika		%						0%		0%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%





Nauda I

		Nauda										0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

						Šaltinis / prielaidos		Matavimo vnt.		2018-2038		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038



				I ALTERNATYVOS NAUDA, IŠ VISO				EUR		134,752,423		0		195,385		1,310,508		2,441,586		2,729,449		3,051,349		3,411,071		3,813,129		4,262,653		4,765,277		5,327,009		5,955,053		6,657,158		7,441,904		8,319,269		9,300,113		10,396,474		11,622,152		12,992,336		14,524,193		16,236,355



		A.		NAUDA, IŠ VISO				EUR		134,752,423				195,385		1,310,508		2,441,586		2,729,449		3,051,349		3,411,071		3,813,129		4,262,653		4,765,277		5,327,009		5,955,053		6,657,158		7,441,904		8,319,269		9,300,113		10,396,474		11,622,152		12,992,336		14,524,193		16,236,355

		1.		Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį				EUR		134,752,423				195,385		1,310,508		2,441,586		2,729,449		3,051,349		3,411,071		3,813,129		4,262,653		4,765,277		5,327,009		5,955,053		6,657,158		7,441,904		8,319,269		9,300,113		10,396,474		11,622,152		12,992,336		14,524,193		16,236,355

				Lietuvos namų ūkių skaičius		Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis		Vnt.						1,391,600		1,398,975		1,406,390		1,413,844		1,421,337		1,428,870		1,436,443		1,444,057		1,451,710		1,459,404		1,467,139		1,474,915		1,482,732		1,490,590		1,498,490		1,506,432		1,514,417		1,522,443		1,530,512		1,538,624

				Sudėtinis metinis namų ūkių augimas (CAGR)		Remiantis Lietuvos statistikos departamento paskutinių penkių metų duomenimis daroma prielaida, kad sudėtinis metinis namų ūkių augimas bus 0,53 %		Proc.						0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%

				Naujos kartos interneto prieigos pokytis po projekto įgyvendinimo		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Proc.						0.14%		0.84%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%

				Namų ūkių, besinaduojančių plačiajuosčiu internetu kaimiškosiose vietovėse dalis		Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 m. šio rodiklio reikšmė siekia 65,3 %. Pažymėtina, kad vadovaujantis paskutinių trijų metų rodiklio dinamika, sudėtinis metinis rodiklio augimas (CAGR) yra 3,81 %. Vis dėlto, toliau modeliuojant, daroma konservatyvi prielaida, kad rodiklio reikšmė nedidės		Proc.						65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%

				Nauda vienam namų ūkiui		PPP Lietuva Konversijos koeficientų bei socialinės – ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmės		EUR						153.6		170.8		189.9		211.2		234.8		261.1		290.4		322.9		359.1		399.3		444.0		493.7		549.0		610.5		678.9		754.9		839.5		933.5		1,038.0		1,154.3





Nauda II

		Nauda										0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

						Šaltinis / prielaidos		Matavimo vnt.		2018-2038		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038



				II ALTERNATYVOS NAUDA, IŠ VISO				EUR		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710



		A.		NAUDA, IŠ VISO				EUR		270,677,154				1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710

		1.		Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį				EUR		270,677,154				1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710

				Lietuvos namų ūkių skaičius		Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis		Vnt.						1,391,600		1,398,975		1,406,390		1,413,844		1,421,337		1,428,870		1,436,443		1,444,057		1,451,710		1,459,404		1,467,139		1,474,915		1,482,732		1,490,590		1,498,490		1,506,432		1,514,417		1,522,443		1,530,512		1,538,624

				Sudėtinis metinis namų ūkių augimas (CAGR)		Remiantis Lietuvos statistikos departamento paskutinių penkių metų duomenimis daroma prielaida, kad sudėtinis metinis namų ūkių augimas bus 0,53 %		Proc.						0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%

				Naujos kartos interneto prieigos pokytis po projekto įgyvendinimo		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Proc.						1.12%		1.68%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%

				Namų ūkių, besinaduojančių plačiajuosčiu internetu kaimiškosiose vietovėse dalis		Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 m. šio rodiklio reikšmė siekia 65,3 %. Pažymėtina, kad vadovaujantis paskutinių trijų metų rodiklio dinamika, sudėtinis metinis rodiklio augimas (CAGR) yra 3,81 %. Vis dėlto, toliau modeliuojant, daroma konservatyvi prielaida, kad rodiklio reikšmė nedidės		Proc.						65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%

				Nauda vienam namų ūkiui		PPP Lietuva Konversijos koeficientų bei socialinės – ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmės		EUR						153.6		170.8		189.9		211.2		234.8		261.1		290.4		322.9		359.1		399.3		444.0		493.7		549.0		610.5		678.9		754.9		839.5		933.5		1,038.0		1,154.3







Likutinė vertė I

		Likutinė vertė										1		2		3		4

						Šaltinis / prielaidos		Matavimo vnt.		2039-2042		2039		2040		2041		2042



				I ALTERNATYVOS LIKUTINĖ VERTĖ, IŠ VISO				EUR		1,595,114		159,511		319,023		478,534		638,045



		A.		LIKUTINĖ VERTĖ, IŠ VISO				EUR		1,595,114		159,511		319,023		478,534		638,045

		1.		Reinvesticijų likutinė vertė		Apskaičiuota remiantis likusiu aktyvinės įrangos naudingu tarnavimo laikotarpiu po analizuojamo laikotarpio pabaigos		EUR		1,595,114		159,511		319,023		478,534		638,045

				Susijusios reinvesticijos				EUR		6,380,454		1,595,114		1,595,114		1,595,114		1,595,114

				Likusio naudingo tarnavimo laikotarpio dalis				proc.				10%		20%		30%		40%







Likutinė vertė II

		Likutinė vertė										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

						Šaltinis / prielaidos		Matavimo vnt.		2039-2053		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053



				II ALTERNATYVOS LIKUTINĖ VERTĖ, IŠ VISO				EUR		6,277,823		560,315		672,409		785,143		898,490		368,950		354,760		341,115		327,995		315,380		303,250		291,587		280,372		269,588		259,219		249,250



		A.		LIKUTINĖ VERTĖ, IŠ VISO				EUR		6,277,823		560,315		672,409		785,143		898,490		368,950		354,760		341,115		327,995		315,380		303,250		291,587		280,372		269,588		259,219		249,250

		1.		Bokštų infrastruktūros likutinė vertė		Apskaičiuota naudojant lėšų srautų metodą diskontuojant susijusius lėšų srautus (metodas pasirinktas dėl ilgos liekančios gyvavimo trukmės ir aiškaus sąryšio su Projekto lėšų srautais)		EUR		4,990,869		431,620		415,019		399,057		383,708		368,950		354,760		341,115		327,995		315,380		303,250		291,587		280,372		269,588		259,219		249,250

				Bokštų nuomos pajamos				EUR		11,488,264		765,884		765,884		765,884		765,884		765,884		765,884		765,884		765,884		765,884		765,884		765,884		765,884		765,884		765,884		765,884

				Susijusios veiklos išlaidos				EUR		4,755,000		317,000		317,000		317,000		317,000		317,000		317,000		317,000		317,000		317,000		317,000		317,000		317,000		317,000		317,000		317,000

				Finansinė diskonto norma				Proc.		4%

		2.		Reinvesticijų likutinė vertė		Apskaičiuota remiantis likusiu aktyvinės įrangos naudingu tarnavimo laikotarpiu po analizuojamo laikotarpio pabaigos		EUR		1,286,954		128,695		257,391		386,086		514,781		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Susijusios reinvesticijos				EUR		5,147,814		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954

				Likusio naudingo tarnavimo laikotarpio dalis				proc.				10%		20%		30%		40%







6.1



						6.1. VPSP INVESTAVIMO OBJEKTŲ APIBENDRINTI DUOMENYS





				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		50,836,799		55,934,046		2,360,847		23,484,252		23,654,178		0		0		0		0		0		0		0		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.1.		Žemė		845,414		900,000		0		360,000		540,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		16,077,411		17,115,480		0		6,846,192		10,269,288		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		26,075,475		27,443,753		2,122,016		14,658,100		10,663,637		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		3,314,382		3,522,705		38,196		1,475,333		2,009,176		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		421,587		437,351		160,547		138,402		138,402		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		77,208		79,988		40,088		6,225		33,675		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		4,025,322		6,434,768		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		2,865,117		6,277,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,277,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		8,734,110		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		8,734,110		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		4,853,254		7,382,544		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		4,853,254		7,382,544		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		990,259		1,514,510		0		1,080		32,120		77,160		78,740		79,530		81,900		81,900		82,690		82,690		82,690		82,690		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		438,993		667,000		0		2,000		17,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		3,300,030		5,011,424		0		1,000		149,880		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		123,972		189,610		0		920		5,000		8,840		9,260		9,470		10,100		10,100		10,310		10,310		10,310		10,310		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		9,386,723		9,790,599		462,063		4,825,591		4,825,346		-843		-22,527		-47,885		-87,669		-91,588		-95,581		-99,739		167,667		164,755		161,828		160,313		158,783		-113,022		-113,803		-114,587		-115,375		-116,167		-116,963		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		11,220,886		12,697,593		462,063		4,827,852		4,861,008		66,123		66,211		66,255		66,387		66,387		66,431		66,431		336,692		336,692		336,736		336,736		336,736		66,476		66,476		66,476		66,476		66,476		66,476		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		1,834,163		2,906,994		0		2,260		35,661		66,965		88,738		114,140		154,056		157,976		162,012		166,170		169,025		171,937		174,907		176,422		177,952		179,498		180,278		181,062		181,851		182,643		183,439		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		-144,466		25,515		0		5,763		-34,184		-73,148		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		-881,103		-867,236		-854,091		-846,878		-839,592		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		473,488		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		58,283,892		62,738,716		2,822,910		28,304,080		28,513,708		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		46,811,476		49,499,277		2,360,847		23,484,252		23,654,178		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		39,789,754		42,074,385		2,006,720		19,961,614		20,106,051		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		7,021,721		7,424,892		354,127		3,522,638		3,548,127		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		11,472,416		13,239,439		462,063		4,819,828		4,859,530		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		11,472,416		13,239,439		462,063		4,819,828		4,859,530		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						-2,360,847		-23,478,489		-23,688,362		-73,148		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		-881,103		-867,236		-854,091		-846,878		-839,592		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		6,751,311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		51,059		247,436		670,677		1,116,500		1,584,538		2,076,533		1,027,763		0		0		0		0		567,743		1,139,983		1,716,742		2,298,042		2,883,906		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						-816,190		-8,336,703		-8,441,841		-145,453		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		405,851		419,718		-183,026		-167,085		-150,983		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		6,751,311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		-44,090,826 

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		-10.00%		-0

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		-6.83%		-0

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		0.17

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		-11,024,305 

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		-2.94%		-0

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		-1.26%		-0



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						-2,196,051		-20,086,107		-19,168,092		4,832,885		5,510,336		6,274,121		7,180,713		8,003,490		8,920,784		9,945,829		9,901,467		11,171,422		12,588,798		14,165,505		15,927,519		19,077,989		21,274,427		23,729,519		26,473,641		29,541,126		39,247,064		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		ERROR:#REF!

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		ERROR:#REF!

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		ERROR:#REF!

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		ERROR:#REF!

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		100,343,419

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		19.02%		0

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-















 

 



6.2



						6.2. VPSP APIBENDRINTŲ DUOMENŲ RIZIKŲ FINANSINIS ĮVERTINIMAS





				Projekto įgyvendinimo metai				(biudžeto eilutės realiai suma)		Biudžeto eilutės rizikos įvertis		(rizikos įverčio vertė, iš viso)				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai								(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		55,934,046		14,148,323		12,763,428		14,148,323		443,447		5,574,450		6,267,194		0		0		0		0		0		0		0		372,646		372,646		372,646		372,646		372,646		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.1.		Žemė		900,000		261,523		245,661		261,523		0		104,609		156,914		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		17,115,480		5,905,198		5,547,043		5,905,198		0		2,362,079		3,543,119		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		27,443,753		4,895,069		4,651,013		4,895,069		378,498		2,614,526		1,902,045		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		3,522,705		1,086,198		1,021,963		1,086,198		11,778		454,907		619,514		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		437,351		115,905		111,727		115,905		42,547		36,679		36,679		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		79,988		21,198		20,461		21,198		10,624		1,650		8,924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		6,434,768		1,863,231		1,165,560		1,863,231		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		372,646		372,646		372,646		372,646		372,646		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		6,277,823		2,066,531		943,138		2,066,531		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,066,531		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		13,842,827		3,629,593		2,290,086		3,629,593		0		2,822		44,526		83,611		110,796		142,512		192,351		197,244		202,284		207,475		211,040		214,676		218,385		220,276		222,186		224,116		225,090		226,070		227,054		228,043		229,037		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		13,842,827		3,629,593		2,290,086		3,629,593		0		2,822		44,526		83,611		110,796		142,512		192,351		197,244		202,284		207,475		211,040		214,676		218,385		220,276		222,186		224,116		225,090		226,070		227,054		228,043		229,037		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		7,382,544		2,430,183		1,597,592		2,430,183		0		1,646		67,153		129,048		129,707		130,036		131,023		131,023		131,353		131,353		131,353		131,353		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		7,382,544		2,430,183		1,597,592		2,430,183		0		1,646		67,153		129,048		129,707		130,036		131,023		131,023		131,353		131,353		131,353		131,353		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		1,514,510		498,546		325,973		498,546		0		356		10,573		25,399		25,920		26,180		26,960		26,960		27,220		27,220		27,220		27,220		27,480		27,480		27,480		27,480		27,480		27,480		27,480		27,480		27,480		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		667,000		219,563		144,508		219,563		0		658		5,596		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		5,011,424		1,649,658		1,086,303		1,649,658		0		329		49,337		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		189,610		62,416		40,809		62,416		0		303		1,646		2,910		3,048		3,117		3,325		3,325		3,394		3,394		3,394		3,394		3,463		3,463		3,463		3,463		3,463		3,463		3,463		3,463		3,463		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		9,790,599		3,222,866		2,391,390		2,535,317		84,189		1,140,642		1,277,988		4,208		-1,472		-8,118		-18,540		-19,568		-20,612		-21,702		55,805		55,042		54,277		53,880		53,479		-25,182		-25,387		-25,592		-25,799		-26,007		-26,215		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		12,697,593		4,179,789		2,872,308		3,297,532		84,189		1,141,235		1,287,338		21,766		21,795		21,810		21,853		21,853		21,868		21,868		100,124		100,124		100,138		100,138		100,138		21,882		21,882		21,882		21,882		21,882		21,882		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		2,906,994		956,923		480,918		762,215		0		593		9,350		17,558		23,267		29,927		40,394		41,421		42,480		43,570		44,318		45,082		45,861		46,258		46,659		47,064		47,269		47,475		47,681		47,889		48,098		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		25,515		8,399		-473,066		-663,821		0		1,176		-22,627		-45,437		-18,911		12,476		61,328		66,221		70,931		76,122		-292,959		-289,323		-285,943		-284,052		-282,142		92,434		93,408		94,388		95,372		96,361		97,355		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		62,738,716		20,652,306		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		49,499,277		16,294,153		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		42,074,385		13,850,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		7,424,892		2,444,123		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		13,239,439		4,358,153		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		13,239,439		4,358,153		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		270,677,154		70,971,619		36,745,107		70,971,619		0		409,839		687,231		1,280,369		1,431,324		1,600,129		1,788,768		1,999,607		2,235,338		2,498,914		2,793,486		3,122,833		3,491,017		3,902,538		4,362,629		4,876,984		5,451,916		6,094,663		6,813,188		7,616,494		8,514,353		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda		270,677,154		70,971,619		36,745,107		70,971,619		0		409,839		687,231		1,280,369		1,431,324		1,600,129		1,788,768		1,999,607		2,235,338		2,498,914		2,793,486		3,122,833		3,491,017		3,902,538		4,362,629		4,876,984		5,451,916		6,094,663		6,813,188		7,616,494		8,514,353		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		270,677,154		70,971,619		36,745,107		70,971,619		0		409,839		687,231		1,280,369		1,431,324		1,600,129		1,788,768		1,999,607		2,235,338		2,498,914		2,793,486		3,122,833		3,491,017		3,902,538		4,362,629		4,876,984		5,451,916		6,094,663		6,813,188		7,616,494		8,514,353		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





				-								(GDV)		(realiai)		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

				Rizikų finansinės įtakos pasiskirstymas pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus								17,594,246		22,274,632		443,447		5,578,918		6,378,873		212,659		240,503		272,548		323,374		328,267		333,637		338,828		715,039		718,675		722,713		724,604		726,514		355,798		356,772		357,752		358,736		359,725		2,427,250		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Įgyvendinant projektą, prisiimtų neapibrėžtų įsipareigojimų suma projekto ataskaitinio laikotarpio metais								17,594,246		-		443,447		5,364,344		5,897,627		189,053		205,583		224,015		255,567		249,456		243,785		238,056		483,055		466,838		451,404		435,178		419,544		197,562		190,483		183,660		177,082		170,741		1,107,765		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0









						Rizikų grupės pavadinimas		Rizikų finansinė
diskontuota vertė

Andrej Dubovskij: Nurodyta informacija naudojama, pildant VPSP partnerystės klausimyną		Biudžeto eilutės, įtakojamos rizikų grupės

						1. Projektavimo rizika		1,133,690		A.5., A.6.

						2. Rangos darbų rizika		5,792,704		A.1., A.2., A.3.

						3. Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto rizika		4,651,013		A.4.

						4. Įsigyjamų Paslaugų rizika		20,461		A.7.

						5. Finansavimo prieinamumo rizika		0		D.2.

						6. Teikiamų Paslaugų rizika		1,597,592		D.1.1., D.1.2., D.1.3., D.1.4., D.1.5., D.1.6.

						7. Paklausos rinkoje rizika		2,290,086		C.1., C.2., C.3.

						8. Turto likutinės vertės rizika		2,108,698		A.8., B.





 

 



6.3



						6.3. MAKSIMALŪS VIEŠOJO SEKTORIAUS TURTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

						 KLAIDA Nr. 4: VPSP mokėjimų suma gali būti neatnaujinta. Paspauskite mygtuką 'Perskaičiuoti VPSP mokėjimus'

						Nurodykite indeksą, realius pinigų srautus konvertuojant į nominalius		3.58%



						Nurodykite, kokia dalis likutinės vertės liks privačiam subjektui po projekto ataskaitinio laikotarpio		0%



						Projekto įgyvendinimo metai		GDV		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

						Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048



						VPSP mokėjimai

						Investicijų lėšų srautas (realiąja išraiška)		50,836,799		2,360,847		23,484,252		23,654,178		0		0		0		0		0		0		0		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Investicijų lėšų srautas (nominaliąja išraiška)		50,836,799		2,360,847		24,324,988		25,378,133		0		0		0		0		0		0		0		1,829,457		1,894,951		1,962,790		2,033,058		2,105,842		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						VPSP mokėjimas už investicijas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Skirtumas		50,836,799		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						Veiklos išlaidų lėšų srautas (realiąja išraiška)		4,853,252		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Veiklos išlaidų lėšų srautas (nominaliąja išraiška)		4,853,252		0		5,179		218,868		435,659		453,558		470,988		491,554		509,152		528,704		547,632		567,237		587,544		610,103		631,945		654,569		678,002		702,275		727,416		753,458		780,431		808,371		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						VPSP mokėjimas už veiklos išlaidas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Skirtumas		4,853,252		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						Veiklos pajamų lėšų srautas (realiąja išraiška)		8,734,109		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Veiklos pajamų lėšų srautas (nominaliąja išraiška)		8,734,109		0		11,148		182,192		354,371		486,401		648,032		905,974		962,282		1,022,200		1,085,967		1,144,170		1,205,550		1,270,282		1,327,153		1,386,587		1,448,699		1,507,086		1,567,832		1,631,029		1,696,779		1,765,184		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						VPSP mokėjimas už pajamas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Skirtumas		8,734,109		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						Likutinės vertės lėšų srautas (realiąja išraiška)		2,865,117		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,277,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Likutinės vertės lėšų srautas (nominaliąja išraiška)		2,865,117		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12,686,073		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						VPSP mokėjimas už likutinę vertę		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Skirtumas		2,865,117



						Suminis VPSP mokėjimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						Viešojo sektoriaus išskirtinio pranašumo eliminavimas (Mokamų mokesčių padidėjimas (+) / sumažėjimas ( - )

						Realiąja išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Nominaliąja išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						Rizikų vertė

						 (realiąja išraiška)

						Projektavimo rizika		1,133,690		54,325		491,586		656,192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Rangos darbų rizika		5,792,704		0		2,466,689		3,700,033		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto rizika		4,651,013		378,498		2,614,526		1,902,045		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Įsigyjamų Paslaugų rizika		20,461		10,624		1,650		8,924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansavimo prieinamumo rizika		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Teikiamų Paslaugų rizika		1,597,592		0		1,646		67,153		129,048		129,707		130,036		131,023		131,023		131,353		131,353		131,353		131,353		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Paklausos rinkoje rizika		2,290,086		0		2,822		44,526		83,611		110,796		142,512		192,351		197,244		202,284		207,475		211,040		214,676		218,385		220,276		222,186		224,116		225,090		226,070		227,054		228,043		229,037		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Turto likutinės vertės rizika		2,108,698		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		372,646		372,646		372,646		372,646		372,646		0		0		0		0		0		2,066,531		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						(nominaliąja išraiška)

						Projektavimo rizika		1,133,690		54,325		509,185		704,017		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Rangos darbų rizika		5,792,704		0		2,554,996		3,969,697		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto rizika		4,651,013		378,498		2,708,126		2,040,669		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Įsigyjamų Paslaugų rizika		20,461		10,624		1,709		9,575		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansavimo prieinamumo rizika		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Teikiamų Paslaugų rizika		1,597,592		0		1,705		72,047		143,410		149,302		155,040		161,810		167,602		174,039		180,269		186,723		193,408		200,834		208,024		215,471		223,185		231,175		239,451		248,023		256,902		266,099		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Paklausos rinkoje rizika		2,290,086		0		2,923		47,771		92,916		127,534		169,914		237,547		252,310		268,021		284,741		300,002		316,096		333,068		347,980		363,564		379,849		395,158		411,086		427,656		444,896		462,832		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Turto likutinės vertės rizika		2,108,698		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		529,731		548,696		568,339		588,686		609,761		0		0		0		0		0		4,175,997		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						Suminis įsipareigojimas už patiriamas rizikas		17,594,244		443,447		5,778,644		6,843,775		236,326		276,837		324,954		399,356		419,913		442,060		465,010		1,016,456		1,058,199		1,102,241		1,144,689		1,188,795		603,034		626,333		650,537		675,679		701,798		4,904,928		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						Papildomos partnerystės sąnaudos, sudarant VPSP sandorį

						Realiąja išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Nominaliąja išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						Maksimalūs viešojo sektoriaus turtiniai įsipareigojimai

						Nominaliąja išraiška		17,594,244		443,447		5,778,644		6,843,775		236,326		276,837		324,954		399,356		419,913		442,060		465,010		1,016,456		1,058,199		1,102,241		1,144,689		1,188,795		603,034		626,333		650,537		675,679		701,798		4,904,928		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0









						Pagalbinis skaičiavimas						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						GoalSeek skaičiavimams naudojama reikšmė (investicijos)		0		0

						GoalSeek skaičiavimams naudojama reikšmė (veiklos išlaidos)		0		0

						GoalSeek skaičiavimams naudojama reikšmė (veiklos pajamos)		0		0

						GoalSeek skaičiavimams naudojama reikšmė (likutinė vertė)		0		0



 

 

Perskaičiuoti VPSP mokėjimus



Prielaidos_energ_urbanist



				Šiame darbalapyje pateikiamas pavyzdys, skirtas nurodyti projektų tipo "Viešosios paskirties pastatų ir daugiabučių rekonstravimas pagerinant jų energetines charakteristikas" ir "Daugiabučių atnaujinimas" projektų prielaidas. Duomenys yra pavyzdiniai ir turi būti pakeisti pagal aktualius pastatų energijos vartojimo audito duomenis (žali langeliai). Skaičiavimo rezultatus (oranžiniai langeliai) reikia perkelti (pateikiant nuorodas) į alternatyvų darbalapius.







																FINANSINĖ						EKONOMINĖ

						Energijos sąnaudos prieš projektą perskaičiuotos norminiams metams MWh		Faktinės energijos sąnaudos prieš projektą MWh (pastarųjų 5 metų vidurkis)		Energijos sąnaudos po projekto norminiams metams MWh		Faktiniai energijos sutaupymai MWh		1 MWh energijos kaina EUR 		Faktinis metinis šildymo sąnaudų sumažėjimas (-) /padidėjimas (+) EUR		Ekonominė nauda "Pastato energetinių savybių pagerėjimas" MWh		Konversijos Koeficientas (KK)		Ekonominė nauda „Pastatų energetinių savybių pagerėjimas“ EUR

						(1)		(2)		(3)		(4) = (2) - (3)		(5)		(6) = (4)*(5)		(7)=(1)-(2)		(8)		(9)=(5)*(7)*(8)

				Šilumos energijos		350		270		140		130		60		-7800

Justina Giedraitė: Įrašyti į Alternatyvos D1.4 eilutę. Visam ataskaitiniam laikotarpiui naudojama ta pati reikšmė.		80		0.883		4238.4

				Elektros energijos		20		20		18		2		165		-330

Justina Giedraitė: Pateikti nuorodą į alternatyvų D1.3 eilutę. Visam ataskaitiniam laikotarpiui naudojama ta pati reikšmė		0		0.989		0

				Suma																		4238.4

Justina Giedraitė: Pateikti nuorodą skaičiuojant naudos komponentą "Pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas".
Visam ataskaitiniam laikotarpiui naudojama ta pati reikšmė

















																		Kontroliniai CO2 skaičiavimai

												Šilumos		Elektros				CO2 šilumos		CO2 elektros		CO2 Suma

				Metinis išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas t CO2e/metus		32				Energijos taršos konversijos faktorius, t/MWh į t CO2 e/metus		0.233		0.707				30.29		1.414		31.70



				Sektorius		Poveikio komponentas		Pirminis sektorius (kai komponentas kyla iš kito sektoriaus)		Pirminis poveikio komponentas (kai komponentas kyla iš kito sektoriaus)		Ar visiškai atitinka pirminį komponentą		Vienetai (iš kurių daugintinas įvertis)		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053		2054		2055		2056		2057		2058		2059		2060		2061		2062		2063		2064		2065

				Energetika		5. Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas (centrinė vertė)		Transportas		6. Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas (centrinė vertė)		Taip		Tona		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		40.00		40.00		40.00		40.00		40.00		40.00		40.00		40.00		40.00		40.00		55.00		55.00		55.00		55.00		55.00		55.00		55.00		55.00		55.00		55.00		70.00		70.00		70.00		70.00		70.00		70.00		70.00		70.00		70.00		70.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00

						Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas EUR														800

Justina Giedraitė: Pateikti nuorodą skaičiuojant naudos komponentą Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas EUR
Jei reikia, patikslinkite nagrinėjamą laikotarpį.		

Justina Giedraitė: Pateikti nuorodą skaičiuojant naudos komponentą "Pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas".
Visam ataskaitiniam laikotarpiui naudojama ta pati reikšmė		

Justina Giedraitė: Įrašyti į Alternatyvos D1.4 eilutę. Visam ataskaitiniam laikotarpiui naudojama ta pati reikšmė.						800		800		800		1280		1280		1280		1280		1280		1280		1280		1280		1280		1280		1760		1760		1760		1760		1760		1760		1760		1760		1760		1760		2240		2240		2240		2240		2240		2240		2240		2240		2240		2240		2720		2720		2720		2720		2720		2720		2720		2720		2720		2720		2720		2720		2720		2720		2720		2720
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File Attachment


Data0

		Projekto tipo kodas		Investavimo objekto rūšis		Projekto tipo pavadinimas				VPSP pasirinkimas		Ūkio sektorius projekto ataskaitiniam laikotarpiui		PAL		PAL_VPSP		Metų skaičius		Investicijų metų skaičius				Nagrinėjamos alternatyvos		Pasirinktos alternatyvos		Pasirinktos alternatyvos				Pasirinkti ekonominiai sektoriai (pagal investavimo objektus)						Klaidų aprašymas				IOR_kodas		IOR_pavadinimas		IO_kodas		IO_pavadinimas		EVS_kodas		EVS_pavadinimas		EVS_projekto_tipo_kodas		EVS_projekto_tipo_pavadinimas		Pasirenkami_tipai		Scenariju_analizes_kintamieji		PVM susigrąžinimas		A Pagalbinis_stulpelis		A Naudos_kintamieji		A Pagalbinis_stulpelis2		A Žalos_kintamieji		A Kintamieji_be_pasikartojimų N		A Kintamieji_be_pasikartojimų Ž		B Pagalbinis_stulpelis		B Naudos_kintamieji		B Pagalbinis_stulpelis2		B Žalos_kintamieji		B Kintamieji_be_pasikartojimų N		B Kintamieji_be_pasikartojimų Ž		C Pagalbinis_stulpelis		C Naudos_kintamieji		C Pagalbinis_stulpelis2		C Žalos_kintamieji		C Kintamieji_be_pasikartojimų N		C Kintamieji_be_pasikartojimų Ž		D Pagalbinis_stulpelis		D Naudos_kintamieji		D Pagalbinis_stulpelis2		D Žalos_kintamieji		D Kintamieji_be_pasikartojimų N		D Kintamieji_be_pasikartojimų Ž		Pagalbinis_laukas_1_A.1		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_N_A.1		Pagalbinis_laukas_2_A.1		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_Ž_A.1		Pagalbinis_laukas_1_A.2		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_N_A.2		Pagalbinis_laukas_2_A.2		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_Ž_A.2		Pagalbinis_laukas_1_A.3		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_N_A.3		Pagalbinis_laukas_2_A.3		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_Ž_A.3		Pagalbinis_laukas_1_A.4		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_N_A.4		Pagalbinis_laukas_2_A.4		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_Ž_A.4		Pagalbinis_laukas_1_A.5		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_N_A.5		Pagalbinis_laukas_2_A.5		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_Ž_A.5		Pagalbinis_laukas_1_A.6		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_N_A.6		Pagalbinis_laukas_2_A.6		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_Ž_A.6		Pagalbinis_laukas_1_B.1		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_N_B.1		Pagalbinis_laukas_2_B.1		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_Ž_B.1		Pagalbinis_laukas_1_B.2		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_N_B.2		Pagalbinis_laukas_2_B.2		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_Ž_B.2		Pagalbinis_laukas_1_B.3		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_N_B.3		Pagalbinis_laukas_2_B.3		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_Ž_B.3		Pagalbinis_laukas_1_B.4		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_N_B.4		Pagalbinis_laukas_2_B.4		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_Ž_B.4		Pagalbinis_laukas_1_B.5		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_N_B.5		Pagalbinis_laukas_2_B.5		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_Ž_B.5		Pagalbinis_laukas_1_B.6		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_N_B.6		Pagalbinis_laukas_2_B.6		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_Ž_B.6		Pagalbinis_laukas_1_C.1		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_N_C.1		Pagalbinis_laukas_2_C.1		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_Ž_C.1		Pagalbinis_laukas_1_C.2		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_N_C.2		Pagalbinis_laukas_2_C.2		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_Ž_C.2		Pagalbinis_laukas_1_C.3		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_N_C.3		Pagalbinis_laukas_2_C.3		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_Ž_C.3		Pagalbinis_laukas_1_C.4		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_N_C.4		Pagalbinis_laukas_2_C.4		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_Ž_C.4		Pagalbinis_laukas_1_C.5		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_N_C.5		Pagalbinis_laukas_2_C.5		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_Ž_C.5		Pagalbinis_laukas_1_C.6		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_N_C.6		Pagalbinis_laukas_2_C.6		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_Ž_C.6		Pagalbinis_laukas_1_D.1		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_N_D.1		Pagalbinis_laukas_2_D.1		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_Ž_D.1		Pagalbinis_laukas_1_D.2		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_N_D.2		Pagalbinis_laukas_2_D.2		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_Ž_D.2		Pagalbinis_laukas_1_D.3		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_N_D.3		Pagalbinis_laukas_2_D.3		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_Ž_D.3		Pagalbinis_laukas_1_D.4		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_N_D.4		Pagalbinis_laukas_2_D.4		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_Ž_D.4		Pagalbinis_laukas_1_D.5		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_N_D.5		Pagalbinis_laukas_2_D.5		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_Ž_D.5		Pagalbinis_laukas_1_D.6		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_N_D.6		Pagalbinis_laukas_2_D.6		Kintantis sąrašas_priklausomai_nuo pasirinkimo_Ž_D.6

		1		Pastatai		Naujų pastatų statyba				Ne		Plačiajuostis internetas		30 metų		25 metai		3		1				pagrindinis investavimo objektas (A)		Ne		A.1		Naujų inžinerinių statinių statyba taikant šviesolaidinės kabelinės linijos technologiją		6.5.		6.5.		Investicijos į informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros plėtrą		1		KLAIDA Nr.1. Jūs nurodėtė ne visas reikalingas sumas raudonai pažymėtose biudžeto eilutėse. Jei lėšų srautas nenumatomas, nurodykite 0.		1.		Pastatai		1.1.		Naujų pastatų statyba		1.		Sveikatos apsauga		1.1.		Investicijos į viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimą ir / ar plėtrą		Pagrindinis EVS projektų tipas (I)		50%		Ne		1				1								1				1								1				1								1				1								2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2				2		

		2		Pastatai		Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas				Kalba		Jautrumo analizės makrokomandos tikrinimas		25 metai		25 metai		4		2				papildomas investavimo objektas (B)				A.2		Naujų inžinerinių statinių statyba taikant šviesolaidinės kabelinės linijos ir belaidžio ryšio technologijų derinį				ERROR:#N/A				2		KLAIDA Nr. 2. Investicijų likutinė vertė gali būti nurodoma tik paskutiniais projekto ataskaitinio laikotarpio metais		2.		Inžineriniai statiniai		1.2.		Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas		2.		Socialinė apsauga		1.2.		Investicijos į sveikatos sektoriaus MTEP ir studijų infrastruktūrą		Papildomas EVS projektų tipas (II)		55%		kodas		1				1				Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį				1				1								1				1								1				1												3								3				3		Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį		3				3		Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį		3				3		Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį		3				3		Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį		3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3				3		

		3		Pastatai		Esamo pastato bendrojo ploto padidinimas				LT		Nėra reikšmės		20 metų		20 metų		5		3				papildomas investavimo objektas (C)				A.3						ERROR:#N/A				3		KLAIDA Nr. 3. Pažymėtose eilutėse SE poveikis nurodytas rankiniu būdu (ištrintos formulės). IP pateikite paaiškinimą, arba atkurkite formules (SE vartotojo formos mygtukas 'ATKURTI')		3.		Nematerialusis turtas		1.3.		Esamo pastato bendrojo ploto padidinimas		3.		Švietimas ir mokslas		1.3.		Investicijos į elektroninių sveikatos paslaugų plėtrą		Papildomas EVS projektų tipas (III)		60%		IF(Data0!$BE$2<>"";OFFSET(Data0!$BE$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BE$2:$BE$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BE$2:$BE$61)>0));1);OFFSET(Data0!$BE$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BE$3:$BE$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BE$3:$BE$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4				4		

		4		Pastatai		Pradėtų statyti pastatų užbaigimas				EN				20 metų		20 metų		6		4				papildomas investavimo objektas (D)				A.4						ERROR:#N/A				4				4.		Įrenginiai		1.4.		Pradėtų statyti pastatų užbaigimas		4.		Transportas		2.1.		Investicijos į klientų aptarnavimui reikalingą infrastruktūrą		Papildomas EVS projektų tipas (IV)		65%		IF(Data0!$BG$2<>"";OFFSET(Data0!$BG$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BG$2:$BG$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BG$2:$BG$61)>0));1);OFFSET(Data0!$BG$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BG$3:$BG$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BG$3:$BG$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5				5		

		5		Pastatai		Esamų pastatų paskirties pakeitimas								15 metų		15 metų		7		5								A.5						ERROR:#N/A				5				5.		Transporto priemonės		1.5.		Esamų pastatų paskirties pakeitimas		5.		Energetika		2.2.		Investicijos į socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą				70%		IF(Data0!$BI$2<>"";OFFSET(Data0!$BI$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BI$2:$BI$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BI$2:$BI$61)>0));1);OFFSET(Data0!$BI$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BI$3:$BI$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BI$3:$BI$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6				6		

		6		Inžineriniai statiniai		Naujų inžinerinių statinių statyba								15 metų		15 metų		8		6								A.6						ERROR:#N/A				6								2.1.		Naujų inžinerinių statinių statyba		6.		Informacinės visuomenės plėtra		2.3.		Socialinio būsto plėtra				75%		IF(Data0!$BK$2<>"";OFFSET(Data0!$BK$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BK$2:$BK$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BK$2:$BK$61)>0));1);OFFSET(Data0!$BK$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BK$3:$BK$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BK$3:$BK$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7				7		

		7		Inžineriniai statiniai		Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas								15 metų		15 metų		9		7								B.1						ERROR:#N/A				7								2.2.		Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas		7.		Aplinkos apsauga		3.1.		Investicijos į ikimokyklinio ugdymo infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą				80%		IF(Data0!$BM$2<>"";OFFSET(Data0!$BM$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BM$2:$BM$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BM$2:$BM$61)>0));1);OFFSET(Data0!$BM$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BM$3:$BM$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BM$3:$BM$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8				8		

		8		Inžineriniai statiniai		Esamų inžinerinių statinių keitimas								15 metų		15 metų		10		8								B.2						ERROR:#N/A				8								2.3.		Esamų inžinerinių statinių keitimas		8.		Urbanistinė plėtra		3.2.		Investicijos į bendrojo ugdymo infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą				85%		IF(Data0!$BO$2<>"";OFFSET(Data0!$BO$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BO$2:$BO$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BO$2:$BO$61)>0));1);OFFSET(Data0!$BO$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BO$3:$BO$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BO$3:$BO$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9				9		

		9		Nematerialusis turtas		Naujo nematerialiojo turto įsigijimas								25 metai		25 metai		11		9								B.3						ERROR:#N/A				9								3.1.		Naujo nematerialiojo turto įsigijimas		9.		Krašto apsauga		3.3.		Investicijos į profesinio mokymo infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą				90%		IF(Data0!$BQ$2<>"";OFFSET(Data0!$BQ$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BQ$2:$BQ$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BQ$2:$BQ$61)>0));1);OFFSET(Data0!$BQ$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BQ$3:$BQ$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BQ$3:$BQ$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10				10		

		10		Nematerialusis turtas		Esamo nematerialiojo turto tobulinimas								15 metų		15 metų		12		10								B.4						ERROR:#N/A				10								3.2.		Esamo nematerialiojo turto tobulinimas		10.		Teisingumas / Teisėtvarka		3.4.		Investicijos į studijų infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą				95%		IF(Data0!$BS$2<>"";OFFSET(Data0!$BS$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BS$2:$BS$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BS$2:$BS$61)>0));1);OFFSET(Data0!$BS$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BS$3:$BS$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BS$3:$BS$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11				11		

		11		Nematerialusis turtas		Esamo nematerialiojo turto pakeitimas								30 metų		25 metai		13										B.5						ERROR:#N/A												3.3.		Esamo nematerialiojo turto pakeitimas		11.		Visuomenės apsauga		3.5.		Investicijos į MTEP infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą				100%		IF(Data0!$BU$2<>"";OFFSET(Data0!$BU$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BU$2:$BU$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BU$2:$BU$61)>0));1);OFFSET(Data0!$BU$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BU$3:$BU$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BU$3:$BU$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12				12		

		12		Įrenginiai		Naujų įrenginių įsigijimas								30 metų		25 metai		14										B.6						ERROR:#N/A												4.1.		Naujų įrenginių įsigijimas		12.		Turizmas		3.6.		Investicijos į neformaliojo švietimo infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą				105%		IF(Data0!$BW$2<>"";OFFSET(Data0!$BW$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BW$2:$BW$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BW$2:$BW$61)>0));1);OFFSET(Data0!$BW$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BW$3:$BW$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BW$3:$BW$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13				13		

		13		Įrenginiai		Esamų įrenginių tobulinimas								25 metai		25 metai		15										C.1						ERROR:#N/A												4.2.		Esamų įrenginių tobulinimas		13.		Viešoji infrastruktūra verslui		4.1.		Geležinkelių transporto plėtra				110%		IF(Data0!$BY$2<>"";OFFSET(Data0!$BY$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BY$2:$BY$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BY$2:$BY$61)>0));1);OFFSET(Data0!$BY$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$BY$3:$BY$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$BY$3:$BY$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14				14		

		14		Įrenginiai		Esamų įrenginių pakeitimas								30 metų		25 metai		16										C.2						ERROR:#N/A												4.3.		Esamų įrenginių pakeitimas		14.		Kultūra		4.2.		Kelių transporto plėtra				115%		IF(Data0!$CA$2<>"";OFFSET(Data0!$CA$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CA$2:$CA$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CA$2:$CA$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CA$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CA$3:$CA$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CA$3:$CA$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15				15		

		15		Transporto priemonės		Naujų transporto priemonių įsigijimas								15 metų		15 metų		17										C.3						ERROR:#N/A												5.1.		Naujų transporto priemonių įsigijimas						4.3.		Vandens transporto plėtra				120%		IF(Data0!$CC$2<>"";OFFSET(Data0!$CC$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CC$2:$CC$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CC$2:$CC$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CC$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CC$3:$CC$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CC$3:$CC$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16				16		

		16		Transporto priemonės		Esamų transporto priemonių pakeitimas								15 metų		15 metų		18										C.4						ERROR:#N/A												5.2.		Esamų transporto priemonių pakeitimas						4.4.		Oro transporto plėtra				125%		IF(Data0!$CE$2<>"";OFFSET(Data0!$CE$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CE$2:$CE$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CE$2:$CE$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CE$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CE$3:$CE$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CE$3:$CE$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17				17		

														15 metų		15 metų		19										C.5																										4.5.		Viešasis transportas				130%		IF(Data0!$CG$2<>"";OFFSET(Data0!$CG$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CG$2:$CG$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CG$2:$CG$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CG$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CG$3:$CG$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CG$3:$CG$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18				18		

		Projekto tipo kodas		Projekto tipo alternatyvos kodas		Projekto tipo pavadinimas		Projekto tipo alternatyvos pavadinimas						15 metų		15 metų		20										C.6																										5.1.		Elektros energijos ir dujų tinklų integracija į ES elektros ir dujų energetikos sistemas				135%		IF(Data0!$CI$2<>"";OFFSET(Data0!$CI$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CI$2:$CI$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CI$2:$CI$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CI$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CI$3:$CI$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CI$3:$CI$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19				19		

		1.		1.1.		Naujų pastatų statyba		Naujų pastatų statyba										21										D.1																										5.2.		Elektros, gamtinių dujų ir šilumos perdavimo sistemų plėtra (naujų statyba) šalies viduje				140%		IF(Data0!$CK$2<>"";OFFSET(Data0!$CK$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CK$2:$CK$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CK$2:$CK$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CK$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CK$3:$CK$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CK$3:$CK$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20				20		

		1.		1.2.		Naujų pastatų statyba		Nuotolinis aptarnavimas										22										D.2																										5.3.		Šalies viduje esančių elektros, gamtinių dujų ir šilumos perdavimo sistemų modernizavimas				145%		IF(Data0!$CM$2<>"";OFFSET(Data0!$CM$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CM$2:$CM$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CM$2:$CM$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CM$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CM$3:$CM$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CM$3:$CM$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21				21		

		1.		1.3.		Naujų pastatų statyba		Esamo turto rekonstrukcija / pritaikymas										23										D.3																										5.4.		Jėgainių plėtra, įskaitant atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias jėgaines				150%		IF(Data0!$CO$2<>"";OFFSET(Data0!$CO$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CO$2:$CO$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CO$2:$CO$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CO$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CO$3:$CO$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CO$3:$CO$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22				22		

		1.		1.4.		Naujų pastatų statyba		Turto nuoma/panauda										24										D.4																										5.5.		Viešosios paskirties pastatų ir daugiabučių rekonstravimas pagerinant jų energetines charakteristikas				155%		IF(Data0!$CQ$2<>"";OFFSET(Data0!$CQ$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CQ$2:$CQ$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CQ$2:$CQ$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CQ$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CQ$3:$CQ$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CQ$3:$CQ$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23				23		

		1.		1.5.		Naujų pastatų statyba		Turto įsigijimas										25										D.5																										6.1.		Investicijos į informacinių technologijų priemones ir sprendimus, reikalingus paslaugų teikimui elektroninėje erdvėje				160%		IF(Data0!$CS$2<>"";OFFSET(Data0!$CS$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CS$2:$CS$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CS$2:$CS$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CS$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CS$3:$CS$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CS$3:$CS$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24				24		

		1.		1.6.		Naujų pastatų statyba		Kita										26										D.6																										6.2.		Investicijos į informacinių technologijų priemones ir turinio skaitmeninimą, reikalingus elektroninio turinio sukūrimui ir sklaidai				165%		IF(Data0!$CU$2<>"";OFFSET(Data0!$CU$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CU$2:$CU$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CU$2:$CU$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CU$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CU$3:$CU$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CU$3:$CU$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25				25		

		2.		2.1.		Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas		Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas										27																																				6.3.		Investicijos į informacinių sistemų sąveikumą				170%		IF(Data0!$CW$2<>"";OFFSET(Data0!$CW$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CW$2:$CW$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CW$2:$CW$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CW$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CW$3:$CW$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CW$3:$CW$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26				26		

		2.		2.2.		Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas		Esamo pastato pardavimas ir naujo reikalingas technines ir funkcines charakteristikas turinčio pastato įsigijimas										28																																				6.4.		Investicijos į informacinių technologijų saugą				175%		IF(Data0!$CY$2<>"";OFFSET(Data0!$CY$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CY$2:$CY$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CY$2:$CY$61)>0));1);OFFSET(Data0!$CY$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$CY$3:$CY$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$CY$3:$CY$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27				27		

		2.		2.3.		Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas		Įrangos įsigijimas trūkstamoms techninėms ir funkcinėms veiklos charakteristikoms užtikrinti										29																																				6.5.		Investicijos į informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros plėtrą				180%		IF(Data0!$DA$2<>"";OFFSET(Data0!$DA$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DA$2:$DA$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DA$2:$DA$61)>0));1);OFFSET(Data0!$DA$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DA$3:$DA$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DA$3:$DA$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28				28		

		2.		2.4.		Esamo pastato techninių bei funkcinių savybių pagerinimas		Kita										30																																				7.1.		Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra				185%		IF(Data0!$DC$2<>"";OFFSET(Data0!$DC$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DC$2:$DC$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DC$2:$DC$61)>0));1);OFFSET(Data0!$DC$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DC$3:$DC$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DC$3:$DC$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29				29		

		3.		3.1.		Esamo pastato bendrojo ploto padidinimas		Esamo pastato bendrojo ploto padidinimas																																														7.2.		Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra				190%		IF(Data0!$DE$2<>"";OFFSET(Data0!$DE$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DE$2:$DE$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DE$2:$DE$61)>0));1);OFFSET(Data0!$DE$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DE$3:$DE$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DE$3:$DE$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30				30		

		3.		3.2.		Esamo pastato bendrojo ploto padidinimas		Optimizavimas																																														7.3.		Kraštovaizdžio ir gamtos išteklių apsauga				195%		IF(Data0!$DG$2<>"";OFFSET(Data0!$DG$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DG$2:$DG$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DG$2:$DG$61)>0));1);OFFSET(Data0!$DG$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DG$3:$DG$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DG$3:$DG$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31				31		

		3.		3.3.		Esamo pastato bendrojo ploto padidinimas		Trūkstamų patalpų nuoma / panauda																																														8.1.		Viešųjų erdvių ir bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas bei oro kokybės gerinimas				200%		IF(Data0!$DI$2<>"";OFFSET(Data0!$DI$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DI$2:$DI$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DI$2:$DI$61)>0));1);OFFSET(Data0!$DI$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DI$3:$DI$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DI$3:$DI$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32				32		

		3.		3.4.		Esamo pastato bendrojo ploto padidinimas		Kita																																														8.2.		Daugiabučių atnaujinimas						IF(Data0!$DK$2<>"";OFFSET(Data0!$DK$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DK$2:$DK$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DK$2:$DK$61)>0));1);OFFSET(Data0!$DK$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DK$3:$DK$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DK$3:$DK$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33				33		

		4.		4.1.		Pradėtų statyti pastatų užbaigimas		Pradėtų statyti pastatų užbaigimas																																														9.1.		Investicijos į taikos meto užduotis leidžiančią atlikti infrastruktūrą, susijusią su paieškos ir gelbėjimo bei monitoringo funkcijų atlikimu						IF(Data0!$DM$2<>"";OFFSET(Data0!$DM$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DM$2:$DM$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DM$2:$DM$61)>0));1);OFFSET(Data0!$DM$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DM$3:$DM$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DM$3:$DM$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34				34		

		4.		4.2.		Pradėtų statyti pastatų užbaigimas		Pradėto statyti pastato atsisakymas ir naujo, poreikius atitinkančio pastato statyba																																														10.1.		Investicijos į įkalinimo įstaigų pastatus ir jų įrengimą						IF(Data0!$DO$2<>"";OFFSET(Data0!$DO$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DO$2:$DO$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DO$2:$DO$61)>0));1);OFFSET(Data0!$DO$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DO$3:$DO$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DO$3:$DO$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35				35		

		4.		4.3.		Pradėtų statyti pastatų užbaigimas		Trūkstamų patalpų nuoma / panauda																																														10.2.		Investicijos į ekspertizės įstaigų pastatus ir jų įrengimą						IF(Data0!$DQ$2<>"";OFFSET(Data0!$DQ$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DQ$2:$DQ$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DQ$2:$DQ$61)>0));1);OFFSET(Data0!$DQ$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DQ$3:$DQ$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DQ$3:$DQ$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36				36		

		4.		4.4.		Pradėtų statyti pastatų užbaigimas		Kita																																														10.3.		Investicijos į teismų pastatus ir jų įrengimą						IF(Data0!$DS$2<>"";OFFSET(Data0!$DS$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DS$2:$DS$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DS$2:$DS$61)>0));1);OFFSET(Data0!$DS$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DS$3:$DS$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DS$3:$DS$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37				37		

		5.		5.1.		Esamų pastatų paskirties pakeitimas		Esamų pastatų paskirties pakeitimas																																														10.4.		Investicijos į kitus teisėtvarkos institucijų administracinius pastatus ir jų įrengimą						IF(Data0!$DU$2<>"";OFFSET(Data0!$DU$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DU$2:$DU$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DU$2:$DU$61)>0));1);OFFSET(Data0!$DU$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DU$3:$DU$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DU$3:$DU$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38				38		

		5.		5.2.		Esamų pastatų paskirties pakeitimas		Trūkstamų patalpų nuoma / panauda																																														10.5.		Investicijos į elektroninių paslaugų, orientuotų į galutinį vartotoją, sukūrimą ar plėtrą						IF(Data0!$DW$2<>"";OFFSET(Data0!$DW$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DW$2:$DW$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DW$2:$DW$61)>0));1);OFFSET(Data0!$DW$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DW$3:$DW$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DW$3:$DW$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39				39		

		5.		5.3.		Esamų pastatų paskirties pakeitimas		Kita																																														10.6.		Investicijos į infrastruktūrą, perkeliančią esamų paslaugų teikimą į aukštesnį saugumo, administravimo, prieinamumo lygmenį						IF(Data0!$DY$2<>"";OFFSET(Data0!$DY$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DY$2:$DY$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DY$2:$DY$61)>0));1);OFFSET(Data0!$DY$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$DY$3:$DY$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$DY$3:$DY$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40				40		

		6.		6.1.		Naujų inžinerinių statinių statyba		Naujų inžinerinių statinių statyba																																														11.1.		Investicijos į viešosios tvarkos užtikrinimui, nusikaltimų prevencijai ir kontrolei reikalingą infrastruktūrą						IF(Data0!$EA$2<>"";OFFSET(Data0!$EA$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EA$2:$EA$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EA$2:$EA$61)>0));1);OFFSET(Data0!$EA$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EA$3:$EA$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EA$3:$EA$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41				41		

		6.		6.2.		Naujų inžinerinių statinių statyba		Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas																																														11.2.		Investicijos į priešgaisrinės bei civilinės saugos infrastruktūrą						IF(Data0!$EC$2<>"";OFFSET(Data0!$EC$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EC$2:$EC$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EC$2:$EC$61)>0));1);OFFSET(Data0!$EC$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EC$3:$EC$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EC$3:$EC$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42				42		

		6.		6.3.		Naujų inžinerinių statinių statyba		Inžinerinių statinių nuoma / panauda																																														11.3.		Investicijos į valstybės sienos apsaugos infrastruktūrą						IF(Data0!$EE$2<>"";OFFSET(Data0!$EE$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EE$2:$EE$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EE$2:$EE$61)>0));1);OFFSET(Data0!$EE$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EE$3:$EE$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EE$3:$EE$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43				43		

		6.		6.4.		Naujų inžinerinių statinių statyba		Trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje																																														11.4.		Investicijos į asmens dokumentų išdavimui ir migracijos reguliavimui reikalingą infrastruktūrą						IF(Data0!$EG$2<>"";OFFSET(Data0!$EG$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EG$2:$EG$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EG$2:$EG$61)>0));1);OFFSET(Data0!$EG$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EG$3:$EG$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EG$3:$EG$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44				44		

		6.		6.5.		Naujų inžinerinių statinių statyba		Kita																																														12.1.		Investicijos į viešųjų gamtos objektų, esančių turizmo maršrutuose, pritaikymą darnaus turizmo reikmėms						IF(Data0!$EI$2<>"";OFFSET(Data0!$EI$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EI$2:$EI$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EI$2:$EI$61)>0));1);OFFSET(Data0!$EI$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EI$3:$EI$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EI$3:$EI$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45				45		

		7.		7.1.		Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas		Inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas																																														12.2.		Investicijos į kultūros paveldo objektų, esančių turizmo maršrutuose, pritaikymą darnaus turizmo reikmėms						IF(Data0!$EK$2<>"";OFFSET(Data0!$EK$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EK$2:$EK$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EK$2:$EK$61)>0));1);OFFSET(Data0!$EK$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EK$3:$EK$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EK$3:$EK$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46				46		

		7.		7.2.		Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas		Esamų inžinerinių statinių keitimas																																														13.1.		Investicijos į verslui reikalingos infrastruktūros, susijusios su MTEP, sukūrimą ir esamos atnaujinimą						IF(Data0!$EM$2<>"";OFFSET(Data0!$EM$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EM$2:$EM$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EM$2:$EM$61)>0));1);OFFSET(Data0!$EM$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EM$3:$EM$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EM$3:$EM$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47				47		

		7.		7.3.		Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas		Trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje																																														13.2.		Investicijos į verslui reikalingą infrastruktūrą, susijusią su veiklos plėtra						IF(Data0!$EO$2<>"";OFFSET(Data0!$EO$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EO$2:$EO$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EO$2:$EO$61)>0));1);OFFSET(Data0!$EO$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EO$3:$EO$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EO$3:$EO$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48				48		

		7.		7.4.		Esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas		Kita																																														14.1.		Investicijos į kultūros paveldo objektus						IF(Data0!$EQ$2<>"";OFFSET(Data0!$EQ$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EQ$2:$EQ$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EQ$2:$EQ$61)>0));1);OFFSET(Data0!$EQ$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EQ$3:$EQ$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EQ$3:$EQ$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49				49		

		8.		8.1.		Esamų inžinerinių statinių keitimas		Inžinerinių statinių keitimas į technologiją A																																														14.2.		Investicijos į kultūros infrastruktūrą						IF(Data0!$ES$2<>"";OFFSET(Data0!$ES$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$ES$2:$ES$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$ES$2:$ES$61)>0));1);OFFSET(Data0!$ES$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$ES$3:$ES$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$ES$3:$ES$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50				50		

		8.		8.2.		Esamų inžinerinių statinių keitimas		Inžinerinių statinių keitimas į technologiją B																																																						IF(Data0!$EU$2<>"";OFFSET(Data0!$EU$1;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EU$2:$EU$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EU$2:$EU$61)>0));1);OFFSET(Data0!$EU$2;INDEX( MATCH(1;(--(Data0!$EU$3:$EU$61<>""));0);1);0;SUMPRODUCT(--(LEN(Data0!$EU$3:$EU$61)>0));1))		1				1								1				1								1				1								1				1								51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51				51		

		8.		8.3.		Esamų inžinerinių statinių keitimas		Trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje																																																								1				1								1				1								1				1								1				1								52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52				52		

		8.		8.4.		Esamų inžinerinių statinių keitimas		Kita																																																								1				1								1				1								1				1								1				1								53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53				53		

		9.		9.1.		Naujo nematerialiojo turto įsigijimas		Naujo nematerialiojo turto įsigijimas																																																								1				1								1				1								1				1								1				1								54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54				54		

		9.		9.2.		Naujo nematerialiojo turto įsigijimas		Nematerialiojo turto nuoma																																																								1				1								1				1								1				1								1				1								55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55				55		

		9.		9.3.		Naujo nematerialiojo turto įsigijimas		Kooperacija																																																								1				1								1				1								1				1								1				1								56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56				56		

		9.		9.4.		Naujo nematerialiojo turto įsigijimas		Kita																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		10.		10.1.		Esamo nematerialiojo turto tobulinimas		Esamo nematerialiojo turto tobulinimas																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		10.		10.2.		Esamo nematerialiojo turto tobulinimas		Nematerialiojo turto nuoma																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		10.		10.3.		Esamo nematerialiojo turto tobulinimas		Kita																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		11.		11.1.		Esamo nematerialiojo turto pakeitimas		Esamo nematerialiojo turto pakeitimas																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		11.		11.2.		Esamo nematerialiojo turto pakeitimas		Nematerialiojo turto nuoma																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		11.		11.3.		Esamo nematerialiojo turto pakeitimas		Kooperacija																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		11.		11.4.		Esamo nematerialiojo turto pakeitimas		Kita																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		12.		12.1.		Naujų įrenginių įsigijimas		Technologijos A įrenginių įsigijimas																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		12.		12.2.		Naujų įrenginių įsigijimas		Technologijos B įrenginių įsigijimas																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		12.		12.3.		Naujų įrenginių įsigijimas		Įrenginių nuoma																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		12.		12.4.		Naujų įrenginių įsigijimas		Kooperacija																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		12.		12.5.		Naujų įrenginių įsigijimas		Kita																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		12.		12.6.		Naujų įrenginių įsigijimas																																																										1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		13.		13.1.		Esamų įrenginių tobulinimas		Esamų įrenginių tobulinimas																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		13.		13.2.		Esamų įrenginių tobulinimas		Įrenginių nuoma																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		13.		13.3.		Esamų įrenginių tobulinimas		Kita																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		14.		14.1.		Esamų įrenginių pakeitimas		Technologijos A įrenginių įsigijimas																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		14.		14.2.		Esamų įrenginių pakeitimas		Technologijos B įrenginių įsigijimas																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		14.		14.3.		Esamų įrenginių pakeitimas		Įrenginių nuoma																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		14.		14.4.		Esamų įrenginių pakeitimas		Kooperacija																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		14.		14.5.		Esamų įrenginių pakeitimas		Kita																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		14.		14.6.		Esamų įrenginių pakeitimas																																																										1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		15.		15.1.		Naujų transporto priemonių įsigijimas		Naujų transporto priemonių įsigijimas																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		15.		15.2.		Naujų transporto priemonių įsigijimas		Transporto priemonių nuoma																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		15.		15.3.		Naujų transporto priemonių įsigijimas		Kita																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		16.		16.1.		Esamų transporto priemonių pakeitimas		Esamų transporto priemonių pakeitimas																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		16.		16.2.		Esamų transporto priemonių pakeitimas		Transporto priemonių nuoma																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		16.		16.3.		Esamų transporto priemonių pakeitimas		Kita																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		Ekonominio sektoriaus kodas		Projekto tipo sektoriuje kodas		Ekonominis sektorius		Projekto tipo sektoriuje pavadinimas																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		1.		1.1.		Sveikatos apsauga		Investicijos į viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimą ir / ar plėtrą																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		1.		1.2.		Sveikatos apsauga		Investicijos į sveikatos sektoriaus MTEP ir studijų infrastruktūrą																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		1.		1.3.		Sveikatos apsauga		Investicijos į elektroninių sveikatos paslaugų plėtrą																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		2.		2.1.		Socialinė apsauga		Investicijos į klientų aptarnavimui reikalingą infrastruktūrą																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		2.		2.2.		Socialinė apsauga		Investicijos į socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		2.		2.4.		Socialinė apsauga		Socialinio būsto plėtra																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		3.		3.1.		Švietimas ir mokslas		Investicijos į ikimokyklinio ugdymo infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		3.		3.2.		Švietimas ir mokslas		Investicijos į bendrojo ugdymo infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		3.		3.3.		Švietimas ir mokslas		Investicijos į profesinio mokymo infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		3.		3.4.		Švietimas ir mokslas		Investicijos į studijų infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		3.		3.5.		Švietimas ir mokslas		Investicijos į MTEP infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		3.		3.6.		Švietimas ir mokslas		Investicijos į neformaliojo švietimo infrastruktūrą ir aplinkos modernizavimą																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		4.		4.1.		Transportas		Geležinkelių transporto plėtra																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		4.		4.2.		Transportas		Kelių transporto plėtra																																																								1				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		4.		4.3.		Transportas		Vandens transporto plėtra																																																								2		Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį		1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		4.		4.4.		Transportas		Oro transporto plėtra																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		4.		4.5.		Transportas		Viešasis transportas																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		5.		5.1.		Energetika		Elektros energijos ir dujų tinklų integracija į ES elektros ir dujų energetikos sistemas																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		5.		5.2.		Energetika		Elektros, gamtinių dujų ir šilumos perdavimo sistemų plėtra (naujų statyba) šalies viduje																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		5.		5.3.		Energetika		Šalies viduje esančių elektros, gamtinių dujų ir šilumos perdavimo sistemų modernizavimas																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		5.		5.4.		Energetika		Jėgainių plėtra, įskaitant atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias jėgaines																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		5.		5.5.		Energetika		Viešosios paskirties pastatų ir daugiabučių rekonstravimas pagerinant jų energetines charakteristikas																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		6.		6.1.		Informacinės visuomenės plėtra		Investicijos į informacinių technologijų priemones ir sprendimus, reikalingus paslaugų teikimui elektroninėje erdvėje																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		6.		6.2.		Informacinės visuomenės plėtra		Investicijos į informacinių technologijų priemones ir turinio skaitmeninimą, reikalingus elektroninio turinio sukūrimui ir sklaidai																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		6.		6.3.		Informacinės visuomenės plėtra		Investicijos į informacinių sistemų sąveikumą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		6.		6.4.		Informacinės visuomenės plėtra		Investicijos į informacinių technologijų saugą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		6.		6.5.		Informacinės visuomenės plėtra		Investicijos į informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros plėtrą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		7.		7.1.		Aplinkos apsauga		Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		7.		7.2.		Aplinkos apsauga		Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		7.		7.3.		Aplinkos apsauga		Kraštovaizdžio ir gamtos išteklių apsauga																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		8.		8.1.		Urbanistinė plėtra		Viešųjų erdvių ir bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas bei oro kokybės gerinimas																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		8.		8.2.		Urbanistinė plėtra		Daugiabučių atnaujinimas																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		9.		9.1.		Krašto apsauga		Investicijos į taikos meto užduotis leidžiančią atlikti infrastruktūrą, susijusią su paieškos ir gelbėjimo bei monitoringo funkcijų atlikimu																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		10.		10.1.		Teisingumas / Teisėtvarka		Investicijos į įkalinimo įstaigų pastatus ir jų įrengimą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		10.		10.2.		Teisingumas / Teisėtvarka		Investicijos į ekspertizės įstaigų pastatus ir jų įrengimą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		10.		10.3.		Teisingumas / Teisėtvarka		Investicijos į teismų pastatus ir jų įrengimą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		10.		10.4.		Teisingumas / Teisėtvarka		Investicijos į kitus teisėtvarkos institucijų administracinius pastatus ir jų įrengimą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		10.		10.5.		Teisingumas / Teisėtvarka		Investicijos į elektroninių paslaugų, orientuotų į galutinį vartotoją, sukūrimą ar plėtrą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		10.		10.6.		Teisingumas / Teisėtvarka		Investicijos į infrastruktūrą, perkeliančią esamų paslaugų teikimą į aukštesnį saugumo, administravimo, prieinamumo lygmenį																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		11.		11.1.		Visuomenės apsauga		Investicijos į viešosios tvarkos užtikrinimui, nusikaltimų prevencijai ir kontrolei reikalingą infrastruktūrą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		11.		11.2.		Visuomenės apsauga		Investicijos į priešgaisrinės bei civilinės saugos infrastruktūrą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		11.		11.3.		Visuomenės apsauga		Investicijos į valstybės sienos apsaugos infrastruktūrą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		11.		11.4.		Visuomenės apsauga		Investicijos į asmens dokumentų išdavimui ir migracijos reguliavimui reikalingą infrastruktūrą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		12.		12.1.		Turizmas		Investicijos į viešųjų gamtos objektų, esančių turizmo maršrutuose, pritaikymą darnaus turizmo reikmėms																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		12.		12.2.		Turizmas		Investicijos į kultūros paveldo objektų, esančių turizmo maršrutuose, pritaikymą darnaus turizmo reikmėms																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		13.		13.1.		Viešoji infrastruktūra verslui		Investicijos į verslui reikalingos infrastruktūros, susijusios su MTEP, sukūrimą ir esamos atnaujinimą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		13.		13.2.		Viešoji infrastruktūra verslui		Investicijos į verslui reikalingą infrastruktūrą, susijusią su veiklos plėtra																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		14.		14.1.		Kultūra		Investicijos į kultūros paveldo objektus																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

		14.		14.2.		Kultūra		Investicijos į kultūros infrastruktūrą																																																								2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1																																																																																																																																																																																																						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1						
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																																																																2				1								1				1								1				1								1				1						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1						

																																																																2				1								1				1								1				1								1				1						
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Data1

		Nr.		Biudžeto eilutės pavadinimas		Taikytinas PVM %		Taikytinas PVM_I %				projekto tipo sektoriuje pavadinimas		pagrindinis ekonominės veiklos sektorius (be klaidų kontrolės)		pagrindinis ekonominės veiklos sektorius (klaidų kontrolė)

		A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		-		100%		pagrindinis investavimo objektas (A)		Investicijos į informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros plėtrą		Informacinės visuomenės plėtra		Informacinės visuomenės plėtra

		A.1.		Žemė		-		100%		papildomas investavimo objektas (B)				ERROR:#N/A		

		A.2.		Nekilnojamasis turtas		21%		83%		papildomas investavimo objektas (C)				ERROR:#N/A		

		A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		21%		83%		papildomas investavimo objektas (D)				ERROR:#N/A		

		A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas turtas		21%		83%

		A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą
(A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		21%		83%

		A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		-		100%

		A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		21%		83%

		A.8.		Reinvesticijos 		21%		83%

		B.		Investicijų likutinė vertė		-		83%

		C.		Veiklos pajamos, iš viso		-		100%

		C.1.		Prekių pardavimo pajamos		21%		83%

		C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		21%		83%

		C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		-		100%

		D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		-		100%

		D.1.		Veiklos išlaidos		-		100%

		D.1.1.		Žaliavos		21%		83%

		D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		-		100%

		D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		21%		83%

		D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		21%		83%

		D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		21%		83%

		D.1.6.		Kitos išlaidos		21%		83%

		D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		-		100%



		Analitinė lentelė be klaidų kontrolės

		Nr.		Biudžeto eilutės pavadinimas		Taikytinas konversijos koeficientas
(pagrindinis investavimo objektas (A)		Taikytinas konversijos koeficientas
(papildomas investavimo objektas (B)		Taikytinas konversijos koeficientas
(papildomas investavimo objektas (C)		Taikytinas konversijos koeficientas
(papildomas investavimo objektas (D)		Taikytino konversijos koeficiento pavadinimas		Sveikatos apsauga		Socialinė apsauga		Švietimas ir mokslas		Transportas		Energetika		Informacinės visuomenės plėtra		Aplinkos apsauga		Urbanistinė plėtra		Krašto apsauga		Teisingumas / Teisėtvarka		Visuomenės apsauga		Turizmas		Viešoji infrastruktūra verslui		Kultūra

		A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		-		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		A.1.		Žemė		1		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		A.2.		Nekilnojamasis turtas		1		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0.9		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		Rangos darbai		0.9		0.901		0.901		0.898		0.9		0.9		0.9		0.9		0.917		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9

		A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas turtas		0.925		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		Įrengimai		0.924		0.929		0.929		0.923		0.925		0.925		0.924		0.926		0.924		0.924		0.924		0.924		0.924		0.924

		A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą
(A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0.972		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		Kvalifikuotas darbas		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972

		A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0.972		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		Kvalifikuotas darbas		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972

		A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0.998		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		Standartinis		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998

		A.8.		Reinvesticijos 		0.918		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		Susidėvėjusių dalių pakeitimas ir atnaujinimas		0.912		0.915		0.915		0.911		0.915		0.918		0.912		0.908		0.921		0.912		0.912		0.912		0.912		0.912

		B.		Investicijų likutinė vertė		1		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		C.		Veiklos pajamos, iš viso		-		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		C.1.		Prekių pardavimo pajamos		1		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		1		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		1		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		-		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		D.1.		Veiklos išlaidos		-		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		D.1.1.		Žaliavos		0.977		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		Medžiagos ir žaliavos		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977

		D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0.972		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		Kvalifikuotas darbas		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972		0.972

		D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0.988		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		Elektra		0.988		0.988		0.988		0.988		0.988		0.988		0.988		0.988		0.988		0.988		0.988		0.988		0.988		0.988

		D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0.977		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		Gamtinės dujos (šildymui)		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977		0.977

		D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0.925		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		Periodinė ir planinė priežiūra		0.896		0.904		0.907		0.912		0.904		0.925		0.904		0.895		0.91		0.896		0.896		0.904		0.906		0.904

		D.1.6.		Kitos išlaidos		0.998		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		Standartinis		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998		0.998

		D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		1		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Galutinis konversijos koeficientų sąrašas

		Nr.		Biudžeto eilutės pavadinimas		Taikytinas konversijos koeficientas
(pagrindinis investavimo objektas (A)		Taikytinas konversijos koeficientas
(papildomas investavimo objektas (B)		Taikytinas konversijos koeficientas
(papildomas investavimo objektas (C)		Taikytinas konversijos koeficientas
(papildomas investavimo objektas (D)

		A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		-		-		-		-

		A.1.		Žemė		1		-		-		-

		A.2.		Nekilnojamasis turtas		1		-		-		-

		A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0.9		-		-		-

		A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas turtas		0.925		-		-		-

		A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą
(A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0.972		-		-		-

		A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0.972		-		-		-

		A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0.998		-		-		-

		A.8.		Reinvesticijos 		0.918		-		-		-

		B.		Investicijų likutinė vertė		1		-		-		-

		C.		Veiklos pajamos, iš viso		-		-		-		-

		C.1.		Prekių pardavimo pajamos		1		-		-		-

		C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		1		-		-		-

		C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		1		-		-		-

		D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		-		-		-		-

		D.1.		Veiklos išlaidos		-		-		-		-

		D.1.1.		Žaliavos		0.977		-		-		-

		D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0.972		-		-		-

		D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0.988		-		-		-

		D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0.977		-		-		-

		D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0.925		-		-		-

		D.1.6.		Kitos išlaidos		0.998		-		-		-

		D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		1		-		-		-

				Ar taikomas veiklos pajamų eliminavimas, apskaičiuojant ekonominius rodiklius?

Andrej Dubovskij: Taikoma tais atvejais, kai bent vienas iš pasirinktų socialinės-ekonominės naudos komponentų dubliuoja veiklos pajamas. 
		Ne		Ne		Ne		Ne





Data2

		Nr		LT		EN

		1		JŪSŲ PLANUOJAMO VYKDYTI INVESTICIJŲ PROJEKTO PAVADINIMAS		NAME OF THE PLANNED PROJECT

		2		Finansinę skaičiuoklę sudaro šios dalys:		Spreadsheet is comprised of the following parts:

		3		- Projekto investicijų, investicijų likutinės vertės, veiklos pajamų, veiklos išlaidų, mokesčių, finansavimo ir socialinės ekonominės naudos (žalos) prognozė pagal visas projekto alternatyvas,		- Estimates of project investments, residual value, income, operating costs, taxes, financing and social-economic benefits for each alternative,

		4		- Projekto finansinių ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas,		- Calculations of project financial and economic indicators,

		5		- Išvados (pasiūlymas) dėl projekto alternatyvos pasirinkimo, ir		- Suggestion on selection of project alternative, and

		6		- Projekto jautrumo ir rizikų analizė.		- Project sensitivity and risk analisys.

		7		Kitus investicijų projekto parengimui aktualius dokumentus (metodikos, teisės aktai ir kt.) galite pasiekti adresu		Other methodological documents (methodologies, legal acts,etc.) may be downloaded from website:

		8		Įveskite numatomo įgyvendinti projekto pavadinimą		Please enter name of the planned project

		9		Pildymo data		Form filling date

		10		Nurodykite projekto ataskaitinio laikotarpio trukmę (metais) ir projekto įgyvendinimo būdą		Please specify project time horizon and implementation type

		11		Nurodykite, per kiek metų numatote atlikti projekto investicijas		Please specify investment period

		12		Nurodykite projekto veiklų įgyvendinimo pradžios datą		Please specify project start date

		13		Ar numatote projektą įgyvendinti VPSP būdu?		Do you intend to utilize PPP scheme?

		14		Esant poreikiui, patikslinkite taikomą infliacijos koeficientą		If required, please correct applicable inflation rate

		15		Esant poreikiui, patikslinkite taikomą realią finansinę diskonto normą		If required, please correct applicable real financial discount rate

		16		Esant poreikiui, patikslinkite taikomus PVM tarifus ir pažymėkite varnelę, jeigu PVM negalite įtraukti į atskaitą ir susigrąžinti		If required, please correct applicable VAT rates

		17		Esant poreikiui, patikslinkite taikomą socialinę diskonto normą		If required, please correct applicable social discount rate

		18		Esant poreikiui, patikslinkite taikomus konversijos koeficientus		If required, please correct applicable conversion coefficients

		19		Pasirinkite investavimo objektą (pagrindinį ir iki trijų papildomų) bei ekonominės veiklos sektoriaus projekto tipą (pagrindinį ir iki trijų papildomų):		Please select investment object (main and up to three auxillaries) and economic activity sector project type for each specified investment object (main and up to three auxillaries):

		20		pagrindinis investavimo objektas (A)		main investment object (A)

		21		papildomas investavimo objektas (B)		auxillary investment object (B)

		22		papildomas investavimo objektas (C)		auxillary investment object (C)

		23		papildomas investavimo objektas (D)		auxillary investment object (D)

		24		Pasirinkite pagrindinį ir iki trijų papildomų ekonominės veiklos sektorių kiekvienam pasirinktam investavimo objektui:		Please select main and up to three auxillary economic activity sectors for each specified investment object:

		25		Pagrindinis ekonominės veiklos sektoriaus (EVS) projektų tipas (I)		main economic activity sector (EAS) project type (I)

		26		Papildomas EVS projektų tipas (II)		auxillary EAS project type (II)

		27		Papildomas EVS projektų tipas (III)		auxillary EAS project type (III)

		28		Papildomas EVS projektų tipas (IV)		auxillary EAS project type (IV)

		29		Projekto įgyvendinimo metai		Project year

		30		Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai		Project budget position / Project calendar year

		31		Alternatyvos investicijos, iš viso		Investments, total

		32		Žemė		Land

		33		Nekilnojamasis turtas		Immovables

		34		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		Construction, reconstruction, other works

		35		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		Equipment and other long-term assets

		36		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		Design, technical supervisory and other services related to investments in long-term assets (A.1.-A.4.)

		37		Projekto administravimas ir vykdymas		Project administration and implementation

		38		Kitos paslaugos ir išlaidos		Other services and costs

		39		Reinvesticijos 		Reinvestments

		40		Investicijų likutinė vertė		Residual value

		41		Veiklos pajamos, iš viso		Revenue, total

		42		Prekių pardavimo pajamos		Revenue from goods

		43		Paslaugų suteikimo pajamos		Revenue from services

		44		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		Revenue from financial, investment and other activities

		45		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		Financial and operating costs, total

		46		Veiklos išlaidos		Operating costs

		47		Žaliavos		Raw materials

		48		Darbo užmokesčio išlaidos		Salaries/wages

		49		Elektros energijos išlaidos		Electricity costs

		50		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		Heating (except electricity) costs

		51		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		Infrastructure maintenance costs

		52		Kitos išlaidos		Other costs

		53		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		Interest on loans (G.3.1.)

		54		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		Taxes (+negative impact;- positive impact on project cash flows

		55		Bendra importo/pirkimo PVM suma		Total import/purchase VAT

		56		Bendra pardavimo PVM suma		Total sales VAT

		57		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		Total sum of other indirect taxes

		58		Grynosios pajamos		Net revenue

		59		Finansavimas, iš viso		Financing, total

		60		Prašomas finansavimas		Requested financing

		61		ES struktūrinės paramos lėšos		EU structural assistance funds

		62		LR bendrojo finansavimo lėšos		LT co-financing funds

		63		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		Other international financing funds

		64		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		Funds of special budgetary programme for VAT financing

		65		Nuosavos lėšos		Own funds

		66		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		Public funds (state, municipal budget, other public funds)

		67		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		Private funds (own, other private resources)

		68		Paskolos		Loans

		69		Paskolos		Loans

		70		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		Loans reimbursement (not including interest)

		71		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		Socio-economic (SE) impact (financial equivalent)

		72		SE nauda		Positive SE impact

		73		(pasirinkite SE naudos komponentą)		(specify positive SE impact component)

		74		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		total positive SE impact

		75		SE žala		Negative SE impact

		76		(pasirinkite SE žalos komponentą)		(specify negative SE impact component)

		77		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		total negative SE impact

		78		Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas		Calculation of financial analysis (FA) indicators

		79		FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)		Cash flow for investment FA indicators (real value)

		80		FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (nominaliąja išraiška)		Cash flow for investment FA indicators (nominal value)

		81		Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)		Cumulative financial sustainability cash flow (real value)

		82		Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (nominaliąja išraiška)		Cumulative financial sustainability cash flow (nominal value)

		83		FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)		Cash flow for capital FA indicators (real value)

		84		FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (nominaliąja išraiška)		Cash flow for capital FA indicators (nominal value)

		85		Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		Financial net present value - FNPV(I)

		86		Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Financial internal rate of return - FIRR(I)

		87		Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Financial modified internal rate of return - FMIRR(I)

		88		Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		Financial cost-benefit ratio

		89		Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Financial sustainability (real values)

		90		Finansinis gyvybingumas (nominaliąja išraiška)		Financial sustainability (nominal values)

		91		Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		Financial net present value on capital - FNPV(K)

		92		Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Financial internal rate of return on capital - FIRR(K)

		93		Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Financial modified internal rate of return on capital - FMIRR(K)

		94		Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas		Calculation of economic analysis (EA) indicators

		95		EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)		Cash flow for EA indicators (real value)

		96		EA rodiklių lėšų srautas (nominaliąja išraiška)		Cash flow for EA indicators (nominal value)

		97		Konvertuota investicijų (A.) GDV		Converted investments (A.) NPV

		98		Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		Converted residual value (B.) NPV

		99		Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		Converted revenue (C.) NPV

		100		Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		Converted operating costs (D.1.) NPV

		101		Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		Economic net present value - ENPV

		102		Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Economic internal rate of return - EIRR

		103		Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		Economic cost-benefit ratio





Data3

		Sektorius		Naudos (žalos) komponentai		Sektorius_I		Naudos (žalos) komponentai_I		Projekto tipo sektoriuje kodas		Nauda/Žala

		Sveikatos apsauga		1. Statistinio gyvenimo vertė 		Sveikatos apsauga		Statistinio gyvenimo vertė 		1.1.		N

		Sveikatos apsauga		2. Gyvenimo metų vertė		Sveikatos apsauga		Gyvenimo metų vertė		1.1.		N

		Sveikatos apsauga		3. Dėl ligos prarastos darbo dienos vertė		Sveikatos apsauga		Dėl ligos prarastos darbo dienos vertė		1.1.		N

		Sveikatos apsauga		4.1. Laiko sąnaudų, patiriamų siekiant gauti sveikatos priežiūros paslaugas, sumažėjimas (darbo laiko vertė)		Sveikatos apsauga		Laiko sąnaudų, patiriamų siekiant gauti sveikatos priežiūros paslaugas, sumažėjimas		1.1.		N

		Sveikatos apsauga		4.2. Laiko sąnaudų, patiriamų siekiant gauti sveikatos priežiūros paslaugas, sumažėjimas (ne darbo laiko vertė)		Sveikatos apsauga		Laiko nuostoliai dėl padidėjusių transporto spūsčių 		1.1.		Ž

		Sveikatos apsauga		5.1. Laiko nuostoliai dėl padidėjusių transporto spūsčių (darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė)		Sveikatos apsauga		Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių		1.1.		Ž

		Sveikatos apsauga		5.2. Laiko nuostoliai dėl padidėjusių transporto spūsčių (ne darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė)		Sveikatos apsauga		Anglies dioksido emisijos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių		1.1.		Ž

		Sveikatos apsauga		5.3. Laiko nuostoliai dėl padidėjusių transporto spūsčių (pervežamo krovinio laiko vertė)		Sveikatos apsauga		Statistinio gyvenimo vertė 		1.2.		N

		Sveikatos apsauga		6.1. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (NOX)		Sveikatos apsauga		Gyvenimo metų vertė		1.2.		N

		Sveikatos apsauga		6.2. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (NMLOJ)		Sveikatos apsauga		Dėl ligos prarastos darbo dienos vertė		1.2.		N

		Sveikatos apsauga		6.3. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (SO2)		Sveikatos apsauga		Laiko sąnaudų, patiriamų siekiant gauti sveikatos priežiūros paslaugas, sumažėjimas		1.3.		N

		Sveikatos apsauga		6.4. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (KD2,5; didmiestis)		Socialinė apsauga		Darbo paieškos laiko ekonomija		2.1.		N

		Sveikatos apsauga		6.6. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (KD2,5; miestas)		Socialinė apsauga		Įsidarbinusių asmenų sveikatos pagerėjimo teikiama nauda		2.1.		N

		Sveikatos apsauga		6.6. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (KD2,5; kaimas)		Socialinė apsauga		Padidėjęs priežiūros paslaugų prieinamumas 		2.2.		N

		Sveikatos apsauga		6.7. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (KD10; didmiestis)		Socialinė apsauga		Įsidarbinusių asmenų sveikatos pagerėjimo teikiama nauda		2.2.		N

		Sveikatos apsauga		7. Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (centrinė vertė)		Socialinė apsauga		Pagerintos socialiai pažeidžiamų asmenų galimybės apsirūpinti būstu		2.4.		N

		Socialinė apsauga		1.1. Darbo paieškos laiko ekonomija (už minimalų atlyginimą įdarbinto bedarbio kuriamas produktas)		Švietimas ir mokslas		Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą		3.1.		N

		Socialinė apsauga		1.2. Darbo paieškos laiko ekonomija (darbdavio atstovo laiko vertė)		Švietimas ir mokslas		Pasiryžimas sumokėti už pagerėjusią ugdymo infrastruktūros ir paslaugų kokybę 		3.2.		N

		Socialinė apsauga		1.3. Darbo paieškos laiko ekonomija (darbo ieškančio asmens laiko vertė)		Švietimas ir mokslas		Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas		3.3.		N

		Socialinė apsauga		2. Padidėjęs priežiūros paslaugų prieinamumas (išvengtos priežiūros sąnaudos)		Švietimas ir mokslas		Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas		3.4.		N

		Socialinė apsauga		3. Įsidarbinusių asmenų sveikatos pagerėjimo teikiama nauda		Švietimas ir mokslas		Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas		3.5.		N

		Socialinė apsauga		4. Pagerintos socialiai pažeidžiamų asmenų galimybės apsirūpinti būstu		Švietimas ir mokslas		 Žinių kūrimo vertė (mokslinių publikacijų rengimo nauda)		3.5.		N

						Švietimas ir mokslas		Žinių kūrimo vertė (mokslinių publikacijų citavimo nauda)		3.5.		N

		Švietimas ir mokslas		1.1. Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą (išvengtos privačių darželių sąnaudos)		Švietimas ir mokslas		Inovacijų produktų komercinimo vertė		3.5.		N

		Švietimas ir mokslas		1.2. Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą (išvengtos į namus atvykstančių auklių sąnaudos)		Švietimas ir mokslas		Pumpurinių įmonių ekonominė vertė		3.5.		N

		Švietimas ir mokslas		1.3. Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą (išvengti kuriamo produkto praradimai)		Švietimas ir mokslas		Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą		3.6.		N

		Švietimas ir mokslas		2.1. Pasiryžimas sumokėti už pagerėjusią ugdymo infrastruktūros ir paslaugų kokybę (viešoji ugdymo inftastruktūra)		Transportas		Laiko sutaupymai		4.1.		N

		Švietimas ir mokslas		2.2. Pasiryžimas sumokėti už pagerėjusią ugdymo infrastruktūros ir paslaugų kokybę (privačios pradinės mokyklos)		Transportas		Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymai 		4.1.		N

		Švietimas ir mokslas		2.3. Pasiryžimas sumokėti už pagerėjusią ugdymo infrastruktūros ir paslaugų kokybę (privačios vidurinės mokyklos)		Transportas		Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas 		4.1.		N

		Švietimas ir mokslas		3.1. Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (išvengtos auklės samdymo sąnaudos)		Transportas		Triukšmo taršos padidėjimas		4.1.		Ž

		Švietimas ir mokslas		3.2.1. Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (laiko vertė ne darbo reikalais vykstantiems keleiviams)		Transportas		Triukšmo taršos sumažėjimas		4.1.		N

		Švietimas ir mokslas		3.2.2. Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (TPES)		Transportas		Oro taršos sumažėjimas		4.1.		N

		Švietimas ir mokslas		4.1.  Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (profesinis mokymas; specifines reikšmes žr. prie įverčio)		Transportas		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		4.1.		N

		Švietimas ir mokslas		4.1.2.  Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (profesinis mokymas; Vyrai)		Transportas		Laiko sutaupymai		4.2.		N

		Švietimas ir mokslas		4.1.3.  Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (profesinis mokymas; Moterys)		Transportas		Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymai 		4.2.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; specifines reikšmes žr. prie įverčio)		Transportas		Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas		4.2.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.2. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Vidurkis; Vyrai)		Transportas		Triukšmo taršos padidėjimas		4.2.		Ž

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.3. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Vidurkis; Moterys)		Transportas		Triukšmo taršos sumažėjimas		4.2.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.1. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Fiziniai mokslai; Vyrai ir moterys)		Transportas		Oro taršos padidėjimas		4.2.		Ž

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.2. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Fiziniai mokslai; Vyrai)		Transportas		Oro taršos sumažėjimas		4.2.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.3. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Fiziniai mokslai; Moterys)		Transportas		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos padidėjimas		4.2.		Ž

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.1. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Inžinerija ir technologijos mokslai; Vyrai ir moterys)		Transportas		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		4.2.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.2. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Inžinerija ir technologijos mokslai; Vyrai)		Transportas		Laiko sutaupymai		4.3.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.3. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Inžinerija ir technologijos mokslai; Moterys)		Transportas		Oro taršos padidėjimas		4.3.		Ž

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.1. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Medicinos mokslai; Vyrai ir moterys)		Transportas		Oro taršos sumažėjimas 		4.3.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.2. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Medicinos mokslai; Vyrai)		Transportas		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		4.3.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.3. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Medicinos mokslai; Moterys)		Transportas		Laiko sutaupymai		4.4.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.1. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Žemės ūkio mokslai; Vyrai ir moterys)		Transportas		Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas 		4.4.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.2. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Žemės ūkio mokslai; Vyrai)		Transportas		Triukšmo taršos padidėjimas		4.4.		Ž

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.3. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Žemės ūkio mokslai; Moterys)		Transportas		Triukšmo taršos sumažėjimas		4.4.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.1. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Socialiniai mokslai; Vyrai ir moterys)		Transportas		Oro taršos padidėjimas		4.4.		Ž

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.2. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Socialiniai mokslai; Vyrai)		Transportas		Oro taršos sumažėjimas		4.4.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.3. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Socialiniai mokslai; Moterys)		Transportas		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		4.4.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.1. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Humanitariniai mokslai; Vyrai ir moterys)		Transportas		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos padidėjimas		4.4.		Ž

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.2. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Humanitariniai mokslai; Vyrai)		Transportas		Laiko sutaupymai		4.5.		N

		Švietimas ir mokslas		4.2.1.3. Pagerintų įgūdžių dėka pasiektas darbo užmokesčio padidėjimas (mokslo daktaro laipsnis; Humanitariniai mokslai; Moterys)		Transportas		Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymai 		4.5.		N

		Švietimas ir mokslas		5. Žinių kūrimo vertė (mokslinių publikacijų rengimo nauda)		Transportas		Oro taršos sumažėjimas		4.5.		N

		Švietimas ir mokslas		6. Žinių kūrimo vertė (mokslinių publikacijų citavimo nauda)		Transportas		Oro taršos padidėjimas		4.5.		Ž

		Švietimas ir mokslas		7.1. Inovacijų produktų komercinimo vertė (parduotų paslaugų ekonominė vertė)		Transportas		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		4.5.		N

		Švietimas ir mokslas		7.2. Inovacijų produktų komercinimo vertė (licencijų sandorių ekonominė vertė)		Energetika		Elektros energijos tiekimo sistemos patikimumo padidėjimas 		5.1.		N

		Švietimas ir mokslas		8.1. Pumpurinių įmonių ekonominė vertė (pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba)		Energetika		Dujų tiekimo patikimumo padidėjimas		5.1.		N

						Energetika		Šilumos tiekimo patikimumo padidėjimas		5.3.		N

		Švietimas ir mokslas		8.2. Pumpurinių įmonių ekonominė vertė (kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba)		Energetika		Energijos sąnaudų sumažėjimas dėl energijos šaltinio pakeitimo		5.1.		N

		Transportas		1.1. Laiko sutaupymai (darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė)		Energetika		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		5.1.		N

		Transportas		1.2. Laiko sutaupymai (ne darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė)		Energetika		Metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		5.1.		N

		Transportas		1.3. Laiko sutaupymai (pervežamo krovinio laiko vertė)		Energetika		Oro taršos sumažėjimas		5.1.		N

		Transportas		2.1. Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymai (lengvasis automobilis)		Energetika		Oro taršos padidėjimas		5.1.		Ž

		Transportas		2.2. Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymai (lengvasis krovininis automobilis)		Energetika		Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas		5.1.		N

		Transportas		2.3. Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymai (sunkusis krovininis automobilis)		Energetika		Elektros energijos tiekimo sistemos patikimumo padidėjimas 		5.2.		N

		Transportas		3.1. Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas (žūtis)		Energetika		Dujų tiekimo patikimumo padidėjimas		5.2.		N

		Transportas		3.2. Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas (sunkus sužalojimas)		Energetika		Energijos sąnaudų sumažėjimas dėl energijos šaltinio pakeitimo		5.2.		N

		Transportas		3.3. Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas (lengvas sužalojimas)		Energetika		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		5.2.		N

		Transportas		4.1. Triukšmo taršos sąnaudos (kelių transportas; ≥51 dB(A); viso diapazono reikšmes žr. prie įverčio)		Energetika		Metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		5.2.		N

				≥52		Energetika		Oro taršos padidėjimas		5.2.		Ž

				≥53		Energetika		Oro taršos sumažėjimas		5.2.		N

				≥54		Energetika		Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas		5.2.		N

				≥55		Energetika		Elektros energijos tiekimo sistemos patikimumo padidėjimas 		5.3.		N

				≥56		Energetika		Dujų tiekimo patikimumo padidėjimas		5.3.		N

				≥57		Energetika		Energijos sąnaudų sumažėjimas dėl energijos šaltinio pakeitimo		5.3.		N

				≥58		Energetika		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		5.3.		N

				≥59		Energetika		Metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		5.3.		N

				≥60		Energetika		Oro taršos padidėjimas		5.3.		Ž

				≥61		Energetika		Oro taršos sumažėjimas		5.3.		N

				≥62		Energetika		Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas		5.3.		N

				≥63		Energetika		Elektros energijos tiekimo sistemos patikimumo padidėjimas 		5.4.		N

				≥64		Energetika		Energijos sąnaudų sumažėjimas dėl energijos šaltinio pakeitimo		5.4.		N

				≥65		Energetika		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		5.4.		N

				≥66		Energetika		Metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		5.4.		N

				≥67		Energetika		Oro taršos padidėjimas		5.4.		Ž

				≥68		Energetika		Oro taršos sumažėjimas		5.4.		N

				≥69		Energetika		Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas		5.4.		N

				≥70		Energetika		Pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas		5.5.		N

				≥71		Energetika		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		5.5.		N

				≥72		Energetika		Metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		5.5.		N

				≥73		Energetika		Oro taršos padidėjimas		5.5.		Ž

				≥74		Energetika		Oro taršos sumažėjimas		5.5.		N

				≥75		Informacinė visuomenės plėtra		Laiko ir piniginių sąnaudų sutaupymai		6.1.		N

				≥76		Informacinė visuomenės plėtra		Galimybė pasiekti elektroninį turinį vietoje fizinės kelionės į vietą		6.2.		N

				≥77		Informacinė visuomenės plėtra		Geresnis informacinės sistemos veikimas		6.3.		N

				≥78		Informacinė visuomenės plėtra		Geresnis informacinės sistemos veikimas		6.4.		N

				≥79		Informacinė visuomenės plėtra		Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį		6.5.		N

				≥80		Aplinkos apsauga		Padidėjęs geriamo vandens tiekimo paslaugos prieinamumas		7.1.		N

				≥81		Aplinkos apsauga		Padidėjęs nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas		7.1.		N

		Transportas		4.2. Triukšmo taršos sąnaudos (geležinkelio transportas; ≥51 dB(A); viso diapazono reikšmes žr. prie įverčio)		Aplinkos apsauga		Sąnaudų ekonomija dėl pagerintos lietaus nuotekų infrastruktūros		7.1.		N

				≥52		Aplinkos apsauga		Vizualinės taršos, triukšmo, dulkių, kvapų sumažėjimas		7.2.		N

				≥53		Aplinkos apsauga		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		7.2.		N

				≥54		Aplinkos apsauga		Metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		7.2.		N

				≥55		Aplinkos apsauga		Paviršinių vandens telkinių kokybės pagerėjimas		7.3.		N

				≥56		Aplinkos apsauga		Teritorijos rekreacinės vertės padidėjimas 		7.3.		N

				≥57		Urbanistinė plėtra		Vietovės patrauklumo namų ūkiams ir verslui padidėjimas		8.1.		N

				≥58		Urbanistinė plėtra		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		8.1.		N

				≥59		Urbanistinė plėtra		Transporto keliamos oro taršos padidėjimas		8.1.		Ž

				≥60		Urbanistinė plėtra		Transporto keliamos oro taršos sumažėjimas		8.1.		N

				≥61		Urbanistinė plėtra		Pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas		8.2.		N

				≥62		Urbanistinė plėtra		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		8.2.		N

				≥63		Urbanistinė plėtra		Metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		8.2.		N

				≥64		Urbanistinė plėtra		Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo 		8.2.		N

				≥65		Krašto apsauga		Statistinio gyvenimo vertė 		9.1.		N

				≥66		Krašto apsauga		Gyvenimo metų vertė		9.1.		N

				≥67		Krašto apsauga		Oro taršos sumažėjimas		9.1.		N

				≥68		Krašto apsauga		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas		9.1.		N

				≥69		Teisingumas / teisėtvarka		Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas		10.1.		N

				≥70		Teisingumas / teisėtvarka		Turtui padarytos žalos sumažėjimas		10.1.		N

				≥71		Teisingumas / teisėtvarka		Neigiamo emocinio poveikio sumažėjimas		10.1.		N

				≥72		Teisingumas / teisėtvarka		Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas		10.1.		N

				≥73		Teisingumas / teisėtvarka		Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas		10.2.		N

				≥74		Teisingumas / teisėtvarka		Turtui padarytos žalos sumažėjimas		10.2.		N

				≥75		Teisingumas / teisėtvarka		Neigiamo emocinio poveikio sumažėjimas		10.2.		N

				≥76		Teisingumas / teisėtvarka		Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas		10.2.		N

				≥77		Teisingumas / teisėtvarka		Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas		10.3.		N

				≥78		Teisingumas / teisėtvarka		Turtui padarytos žalos sumažėjimas		10.3.		N

				≥79		Teisingumas / teisėtvarka		Neigiamo emocinio poveikio sumažėjimas		10.3.		N

				≥80		Teisingumas / teisėtvarka		Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas		10.3.		N

				≥81		Teisingumas / teisėtvarka		Laiko sutaupymai		10.3.		N

		Transportas		4.3. Triukšmo taršos sąnaudos (oro transportas; ≥51 dB(A); viso diapazono reikšmes žr. prie įverčio)		Teisingumas / teisėtvarka		Laiko sutaupymai		10.4.		N

				≥52		Teisingumas / teisėtvarka		Laiko sutaupymai		10.5.		N

				≥53		Teisingumas / teisėtvarka		Piniginių sąnaudų sutaupymai 		10.5.		N

				≥54		Teisingumas / teisėtvarka		Geresnis informacinės sistemos veikimas		10.6.		N

				≥55		Visuomenės apsauga		Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas		11.1.		N

				≥56		Visuomenės apsauga		Turtui padarytos žalos sumažėjimas		11.1.		N

				≥57		Visuomenės apsauga		Pagerintas saugumas ir gyvenimo kokybė		11.1.		N

				≥58		Visuomenės apsauga		Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas		11.1.		N

				≥59		Visuomenės apsauga		Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas		11.2.		N

				≥60		Visuomenės apsauga		Turtui padarytos žalos sumažėjimas		11.2.		N

				≥61		Visuomenės apsauga		Pagerintas saugumas ir gyvenimo kokybė		11.2.		N

				≥62		Visuomenės apsauga		Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas		11.2.		N

				≥63		Visuomenės apsauga		Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas		11.3.		N

				≥64		Visuomenės apsauga		Turtui padarytos žalos sumažėjimas		11.3.		N

				≥65		Visuomenės apsauga		Pagerintas saugumas ir gyvenimo kokybė		11.3.		N

				≥66		Visuomenės apsauga		Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas		11.3.		N

				≥67		Visuomenės apsauga		Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas		11.4.		N

				≥68		Visuomenės apsauga		Turtui padarytos žalos sumažėjimas		11.4.		N

				≥69		Visuomenės apsauga		Pagerintas saugumas ir gyvenimo kokybė		11.4.		N

				≥70		Visuomenės apsauga		Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas		11.4.		N

				≥71		Turizmas		Vietinio vienadienio lankytojo vidutinės vienos kelionės išlaidos		12.1.		N

				≥72		Turizmas		Vietinio turisto vidutinės dienos išlaidos		12.1.		N

				≥73		Turizmas		Iš užsienio atvykusio vienadienio lankytojo vidutinės vienos kelionės išlaidos		12.1.		N

				≥74		Turizmas		Iš užsienio atvykusio turisto vidutinės dienos išlaidos		12.1.		N

				≥75		Turizmas		Vietinio vienadienio lankytojo vidutinės vienos kelionės išlaidos		12.2.		N

				≥76		Turizmas		Vietinio turisto vidutinės dienos išlaidos		12.2.		N

				≥77		Turizmas		Iš užsienio atvykusio vienadienio lankytojo vidutinės vienos kelionės išlaidos		12.2.		N

				≥78		Turizmas		Iš užsienio atvykusio turisto vidutinės dienos išlaidos		12.2.		N

				≥79		Viešoji infrastruktūra verslui		Vieno darbuotojo sukuriama pridėtinė vertė		13.1.		N

				≥80		Viešoji infrastruktūra verslui		Vieno darbuotojo sukuriamos pridėtinės vertės prieaugis		13.1.		N

				≥81		Viešoji infrastruktūra verslui		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos padidėjimas		13.1.		Ž

		Transportas		5.1. Oro taršos sumažėjimas / padidėjimas (NOX)		Viešoji infrastruktūra verslui		Laiko nuostoliai dėl padidėjusių transporto spūsčių		13.1.		Ž

		Transportas		5.2. Oro taršos sumažėjimas / padidėjimas (NMLOJ)		Viešoji infrastruktūra verslui		Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių		13.1.		Ž

		Transportas		5.3. Oro taršos sumažėjimas / padidėjimas (SO2)		Viešoji infrastruktūra verslui		Vieno darbuotojo sukuriama pridėtinė vertė		13.2.		N

		Transportas		5.4. Oro taršos sumažėjimas / padidėjimas (KD2,5; didmiestis)		Viešoji infrastruktūra verslui		Vieno darbuotojo sukuriamos pridėtinės vertės prieaugis		13.2.		N

		Transportas		5.5. Oro taršos sumažėjimas / padidėjimas (KD2,5; miestas)		Viešoji infrastruktūra verslui		Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos padidėjimas		13.2.		Ž

		Transportas		5.6. Oro taršos sumažėjimas / padidėjimas (KD2,5; kaimas)		Viešoji infrastruktūra verslui		Laiko nuostoliai dėl padidėjusių transporto spūsčių		13.2.		Ž

		Transportas		5.7. Oro taršos sumažėjimas / padidėjimas (KD10; didmiestis)		Viešoji infrastruktūra verslui		Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių		13.2.		Ž

		Transportas		5.8. Oro taršos sumažėjimas / padidėjimas (KD10; miestas)		Kultūra		Pasiryžimas sumokėti už lankymąsi kultūros objekte		14.1.		N

		Transportas		5.9. Oro taršos sumažėjimas / padidėjimas (KD10; kaimas)		Kultūra		Pasiryžimas sumokėti už lankymąsi kultūros objekte		14.2.		N

		Transportas		6. Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas (centrinė vertė)		Energetika		Šilumos energijos prieinamumo padidėjimas		5.2.		N

		Energetika		1.1. Elektros energijos tiekimo sistemos patikimumo padidėjimas (sektorius: Pramonės, įskaitant statybą)		Aplinkos apsauga		Laiko sutaupymai		7.2.		N

		Energetika		1.2. Elektros energijos tiekimo sistemos patikimumo padidėjimas (sektorius: Komercinis, transporto ir viešųjų paslaugų)		Socialinė apsauga		Išvengtos būsto nuomos sąnaudos		2.2.		N

		Energetika		1.3. Elektros energijos tiekimo sistemos patikimumo padidėjimas (sektorius: Žemės ūkio, miškininkystės ir žvejybos)		Socialinė apsauga		Išvengtos būsto nuomos sąnaudos		2.3.		N

		Energetika		1.4. Elektros energijos tiekimo sistemos patikimumo padidėjimas (sektorius: Gyvenamasis)

		Energetika		1.5. Elektros energijos tiekimo sistemos patikimumo padidėjimas (Visa šalis)

		Energetika		2.1. Dujų tiekimo patikimumo padidėjimas (sektorius: Pramonės, įskaitant statybą)

		Energetika		2.2. Dujų tiekimo patikimumo padidėjimas (sektorius: Komercinis, transporto ir viešųjų paslaugų)

		Energetika		2.3. Dujų tiekimo patikimumo padidėjimas (sektorius: Žemės ūkio, miškininkystės ir žvejybos)

		Energetika		2.4. Dujų tiekimo patikimumo padidėjimas (sektorius: Gyvenamasis)

		Energetika		2.5. Dujų tiekimo patikimumo padidėjimas (Visa šalis)

		Energetika		3. Energijos sąnaudų sumažėjimas dėl energijos šaltinio pakeitimo

		Energetika		4. Pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas

		Energetika		5. Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas (centrinė vertė)

		Energetika		6. Metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas

		Energetika		7.1.1. Oro taršos pokyčiai (Nox; Žemai išskiriama emisija)

		Energetika		7.1.2. Oro taršos pokyčiai (Nox; Aukštai išskiriama emisija)

		Energetika		7.2.1. Oro taršos pokyčiai (SO2; Žemai išskiriama emisija)

		Energetika		7.2.2. Oro taršos pokyčiai (SO2; Aukštai išskiriama emisija)

		Energetika		7.3.1. Oro taršos pokyčiai (KD10; Žemai išskiriama emisija)

		Energetika		7.3.2. Oro taršos pokyčiai (KD10; Aukštai išskiriama emisija)

		Energetika		7.4.1. Oro taršos pokyčiai (KD2,5; Žemai išskiriama emisija)

		Energetika		7.4.2. Oro taršos pokyčiai (KD2,5; Aukštai išskiriama emisija)

		Energetika		7.5.1. Oro taršos pokyčiai (NMLOJ; Žemai išskiriama emisija)

		Energetika		7.5.2. Oro taršos pokyčiai (NMLOJ; Aukštai išskiriama emisija)

		Energetika		7.6.1. Oro taršos pokyčiai (NH3; Žemai išskiriama emisija)

		Energetika		7.6.2. Oro taršos pokyčiai (NH3; Aukštai išskiriama emisija)

		Energetika		8.1. Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas (žūtis)

		Energetika		8.2. Nelaimingų atsitikimų sumažėjimas (sunkus sužalojimas)

		Informacinė visuomenės plėtra		1.1.1. Laiko ir piniginių sąnaudų sutaupymai (darbo laiko vertė)

		Informacinė visuomenės plėtra		1.1.2. Laiko ir piniginių sąnaudų sutaupymai (ne darbo laiko vertė)

		Informacinė visuomenės plėtra		1.2.1. Laiko ir piniginių sąnaudų sutaupymai (TPES)

		Informacinė visuomenės plėtra		1.2.2. Laiko ir piniginių sąnaudų sutaupymai (viešojo transporto paslaugų naudotojų mokama bilieto kaina)

		Informacinė visuomenės plėtra		2.1. Galimybė pasiekti elektroninį turinį vietoje fizinės kelionės į vietą (darbo laiko vertė)

		Informacinė visuomenės plėtra		2.2. Galimybė pasiekti elektroninį turinį vietoje fizinės kelionės į vietą (ne darbo laiko vertė)

		Informacinė visuomenės plėtra		2.3. Galimybė pasiekti elektroninį turinį vietoje fizinės kelionės į vietą (TPES)

		Informacinė visuomenės plėtra		2.4. Galimybė pasiekti elektroninį turinį vietoje fizinės kelionės į vietą (viešojo transporto paslaugų naudotojų mokama bilieto kaina)

		Informacinė visuomenės plėtra		2.5. Galimybė pasiekti elektroninį turinį vietoje fizinės kelionės į vietą (bilieto kaina, mokama už fizinę prieigą )

		Informacinė visuomenės plėtra		2.6. Galimybė pasiekti elektroninį turinį vietoje fizinės kelionės į vietą (pasiryžimas sumokėti už elektroninį turinį)

		Informacinė visuomenės plėtra		3.1.1. Geresnis informacinės sistemos veikimas (paslaugų naudotojo vienai operacijai atlikti vidutiniškai sugaištamo laiko sumažėjimas: darbo laiko vertė)

		Informacinė visuomenės plėtra		3.1.2. Geresnis informacinės sistemos veikimas (paslaugų naudotojo vienai operacijai atlikti vidutiniškai sugaištamo laiko sumažėjimas: ne darbo laiko vertė)

		Informacinė visuomenės plėtra		3.2. Geresnis informacinės sistemos veikimas (IS neveikimo dėl sutrikimų ir priežiūros darbų trukmės sumažėjimas: naudotojo pasiryžimas sumokėti už vieną operaciją)

		Informacinė visuomenės plėtra		3.3. Geresnis informacinės sistemos veikimas (padidėjęs duomenų saugumas)

		Informacinė visuomenės plėtra		4. Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį

		Aplinkos apsauga		1.1. Padidėjęs geriamo vandens tiekimo paslaugos prieinamumas (išvengtos asmeninio šulinio priežiūros sąnaudos)

		Aplinkos apsauga		1.2. Padidėjęs geriamo vandens tiekimo paslaugos prieinamumas (išvengtos asmeninio gręžinio eksploatacijos ir priežiūros sąnaudos)

		Aplinkos apsauga		1.3. Padidėjęs geriamo vandens tiekimo paslaugos prieinamumas (išvengtos asmeninio šulinio įrengimo ir priežiūros sąnaudos)

		Aplinkos apsauga		1.4. Padidėjęs geriamo vandens tiekimo paslaugos prieinamumas (išvengtos asmeninio gręžinio įrengimo ir eksploatacijos bei priežiūros sąnaudos)

		Aplinkos apsauga		2.1.  Padidėjęs nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas (išvengtos vietinės kanalizacijos su valymo įrenginiais priežiūros sąnaudos)

		Aplinkos apsauga		2.2.  Padidėjęs nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas (išvengtos nuotekų kaupimo rezervuaro priežiūros sąnaudos)

		Aplinkos apsauga		2.3.  Padidėjęs nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas (išvengtos vietinės kanalizacijos su valymo įrenginiais įrengimo ir priežiūros sąnaudos)

		Aplinkos apsauga		2.4.  Padidėjęs nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas (išvengtos nuotekų kaupimo rezervuaro įrengimo ir priežiūros sąnaudos)

		Aplinkos apsauga		3.1. Sąnaudų ekonomija dėl pagerintos lietaus nuotekų infrastruktūros (darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė)

		Aplinkos apsauga		3.2. Sąnaudų ekonomija dėl pagerintos lietaus nuotekų infrastruktūros (ne darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė)

		Aplinkos apsauga		3.3. Sąnaudų ekonomija dėl pagerintos lietaus nuotekų infrastruktūros (krovininio transporto laiko vertė )

		Aplinkos apsauga		4. Vizualinės taršos, triukšmo, dulkių, kvapų sumažėjimas (išreiškiamas per nekilnojamojo turto vertės padidėjimą)

		Aplinkos apsauga		5. Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas (centrinė vertė)

		Aplinkos apsauga		6. Metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas

		Aplinkos apsauga		7.1. Paviršinių vandens telkinių kokybės pagerėjimas (maudymuisi skirti vandens telkiniai)

		Aplinkos apsauga		7.2.1. Paviršinių vandens telkinių kokybės pagerėjimas (nuo „blogos“ iki „neblogos“; egzistencinė vertė)

		Aplinkos apsauga		7.2.2. Paviršinių vandens telkinių kokybės pagerėjimas (nuo „neblogos“ iki „geros“; egzistencinė vertė)

		Aplinkos apsauga		8.1. Teritorijos rekreacinės vertės padidėjimas (atspindimas kelionės sąnaudomis: darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė)

		Aplinkos apsauga		8.2. Teritorijos rekreacinės vertės padidėjimas (atspindimas kelionės sąnaudomis: lengviesiems automobiliams taikytina TPES vertė)

		Urbanistinė plėtra		1.1. Vietovės patrauklumo namų ūkiams ir verslui padidėjimas (NT kainos padidėjimas labiausiai paveiktoje teritorijoje; Turinčios didelį poveikį intervencijos)

		Urbanistinė plėtra		1.2. Vietovės patrauklumo namų ūkiams ir verslui padidėjimas (NT kainos padidėjimas labiausiai paveiktoje teritorijoje; Turinčios vidutinį poveikį intervencijos)

		Urbanistinė plėtra		1.3. Vietovės patrauklumo namų ūkiams ir verslui padidėjimas (NT kainos padidėjimas labiausiai paveiktoje teritorijoje; Turinčios mažą poveikį intervencijos)

		Urbanistinė plėtra		2.1. Vietovės patrauklumo namų ūkiams ir verslui padidėjimas (NT kainos padidėjimas vidutiniškai paveiktoje teritorijoje; Turinčios didelį poveikį intervencijos)

		Urbanistinė plėtra		2.2. Vietovės patrauklumo namų ūkiams ir verslui padidėjimas (NT kainos padidėjimas vidutiniškai paveiktoje teritorijoje;  Turinčios vidutinį poveikį intervencijos)

		Urbanistinė plėtra		2.3. Vietovės patrauklumo namų ūkiams ir verslui padidėjimas (NT kainos padidėjimas vidutiniškai paveiktoje teritorijoje; Turinčios mažą poveikį intervencijos)

		Urbanistinė plėtra		3.1. Vietovės patrauklumo namų ūkiams ir verslui padidėjimas (NT kainos padidėjimas mažiausiai paveiktoje teritorijoje; Turinčios didelį poveikį intervencijos)

		Urbanistinė plėtra		3.2. Vietovės patrauklumo namų ūkiams ir verslui padidėjimas (NT kainos padidėjimas mažiausiai paveiktoje teritorijoje;  Turinčios vidutinį poveikį intervencijos)

		Urbanistinė plėtra		3.3. Vietovės patrauklumo namų ūkiams ir verslui padidėjimas (NT kainos padidėjimas mažiausiai paveiktoje teritorijoje; Turinčios mažą poveikį intervencijos)

		Urbanistinė plėtra		2. Pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas

		Urbanistinė plėtra		3. Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas (centrinė vertė)

		Urbanistinė plėtra		4. Metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas

		Urbanistinė plėtra		5.1.1. Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo (Nox; Žemai išskiriama emisija)

		Urbanistinė plėtra		5.1.2. Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo (Nox; Aukštai išskiriama emisija)

		Urbanistinė plėtra		5.2.1. Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo (SO2; Žemai išskiriama emisija)

		Urbanistinė plėtra		5.2.2. Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo (SO2; Aukštai išskiriama emisija)

		Urbanistinė plėtra		5.3.1. Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo (KD10; Žemai išskiriama emisija)

		Urbanistinė plėtra		5.3.2. Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo (KD10; Aukštai išskiriama emisija)

		Urbanistinė plėtra		5.4.1. Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo (KD2,5; Žemai išskiriama emisija)

		Urbanistinė plėtra		5.4.2. Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo (KD2,5; Aukštai išskiriama emisija)

		Urbanistinė plėtra		5.5.1. Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo (NMLOJ; Žemai išskiriama emisija)

		Urbanistinė plėtra		5.5.2. Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo (NMLOJ; Aukštai išskiriama emisija)

		Urbanistinė plėtra		5.6.1. Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo (NH3; Žemai išskiriama emisija)

		Urbanistinė plėtra		5.6.2. Oro taršos sumažėjimas dėl pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimo (NH3; Aukštai išskiriama emisija)

		Urbanistinė plėtra		6.1. Transporto keliamos oro taršos pokyčiai (NOX)

		Urbanistinė plėtra		6.2. Transporto keliamos oro taršos pokyčiai (NMLOJ)

		Urbanistinė plėtra		6.3. Transporto keliamos oro taršos pokyčiai (SO2)

		Urbanistinė plėtra		6.4. Transporto keliamos oro taršos pokyčiai (KD2,5; didmiestis)

		Urbanistinė plėtra		6.5. Transporto keliamos oro taršos pokyčiai (KD2,5; miestas)

		Urbanistinė plėtra		6.6. Transporto keliamos oro taršos pokyčiai (KD2,5; kaimas)

		Urbanistinė plėtra		6.7. Transporto keliamos oro taršos pokyčiai (KD10; didmiestis)

		Urbanistinė plėtra		6.8. Transporto keliamos oro taršos pokyčiai (KD10; miestas)

		Urbanistinė plėtra		6.9. Transporto keliamos oro taršos pokyčiai (KD10; kaimas)

		Krašto apsauga		1. Statistinio gyvenimo vertė 

		Krašto apsauga		2. Gyvenimo metų vertė

		Krašto apsauga		3.1. Oro taršos sumažėjimas (NOx)

		Krašto apsauga		3.2. Oro taršos sumažėjimas (SO2)

		Krašto apsauga		3.3. Oro taršos sumažėjimas (NMLOJ)

		Krašto apsauga		3.4. Oro taršos sumažėjimas (NH3)

		Krašto apsauga		4. Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas (centrinė vertė)

		Teisingumas / teisėtvarka		1.1. Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas (mirtis)

		Teisingumas / teisėtvarka		1.2. Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas (sunkus sveikatos sutrikdymas)

		Teisingumas / teisėtvarka		1.3. Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas (nesunkus / nežymus sveikatos sutrikdymas)

		Teisingumas / teisėtvarka		2.1. Turtui padarytos žalos sumažėjimas (Privatus būstas: vagystė / vandalizmas)

		Teisingumas / teisėtvarka		2.2. Turtui padarytos žalos sumažėjimas (Privatus būstas: padegimas)

		Teisingumas / teisėtvarka		2.3. Turtui padarytos žalos sumažėjimas (Komercinis turtas: vagystė / vandalizmas)

		Teisingumas / teisėtvarka		2.4. Turtui padarytos žalos sumažėjimas (Komercinis turtas: padegimas)

		Teisingumas / teisėtvarka		2.5. Turtui padarytos žalos sumažėjimas (Privačios / komercinės lengvosios transporto priemonės vagystė)

		Teisingumas / teisėtvarka		2.6. Turtui padarytos žalos sumažėjimas (Privati / komercinė lengvoji transporto priemonė: vandalizmas)

		Teisingumas / teisėtvarka		3. Neigiamo emocinio poveikio sumažėjimas

		Teisingumas / teisėtvarka		4.1.1. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Žmogžudystė)

		Teisingumas / teisėtvarka		4.1.2. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Sunkus sveikatos sutrikdymas)

		Teisingumas / teisėtvarka		4.1.3. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Nesunkus / nežymus sveikatos sutrikdymas)

		Teisingumas / teisėtvarka		4.1.4. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Apiplėšimas)

		Teisingumas / teisėtvarka		4.1.5. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Vagystė įsilaužus į būstą)

		Teisingumas / teisėtvarka		4.1.6. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Vagystė (ne transporto priemonės))

		Teisingumas / teisėtvarka		4.1.7. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Transporto priemonės vagystė)

		Teisingumas / teisėtvarka		4.1.8. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Nusikaltimu padaryta žala (pvz., padegimas ar vandalizmas))

		Teisingumas / teisėtvarka		4.2.1. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Į verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą nukreipti nusikaltimai: Vagystė įsilaužus ne į būstą)

		Teisingumas / teisėtvarka		4.2.2. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Į verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą nukreipti nusikaltimai: Komercinės transporto priemonės vagystė)

		Teisingumas / teisėtvarka		4.2.3. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Į verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą nukreipti nusikaltimai: Apiplėšimas)

		Teisingumas / teisėtvarka		4.2.4. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Į verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą nukreipti nusikaltimai: Nusikaltimu padaryta žala (pvz., padegimas ar vandalizmas))

		Teisingumas / teisėtvarka		5.1. Laiko sutaupymai

		Teisingumas / teisėtvarka		5.2. Laiko sutaupymai

		Teisingumas / teisėtvarka		6.1. Piniginių sąnaudų sutaupymai (Lengviesiems automobiliams taikytina TPES vertė)

		Teisingumas / teisėtvarka		6.2. Piniginių sąnaudų sutaupymai (Viešojo transporto paslaugų naudotojų mokama bilieto kaina)

		Teisingumas / teisėtvarka		7.1.1. Geresnis informacinės sistemos veikimas (paslaugų naudotojo vienai operacijai atlikti vidutiniškai sugaištamo laiko sumažėjimas: darbo laiko vertė)

		Teisingumas / teisėtvarka		7.1.2. Geresnis informacinės sistemos veikimas (paslaugų naudotojo vienai operacijai atlikti vidutiniškai sugaištamo laiko sumažėjimas: ne darbo laiko vertė)

		Teisingumas / teisėtvarka		7.2. Geresnis informacinės sistemos veikimas (IS neveikimo dėl sutrikimų ir priežiūros darbų trukmės sumažėjimas: naudotojo pasiryžimas sumokėti už vieną operaciją)

		Teisingumas / teisėtvarka		7.3. Geresnis informacinės sistemos veikimas (padidėjęs duomenų saugumas)

		Visuomenės apsauga		1.1. Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas (mirtis)

		Visuomenės apsauga		1.2. Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas (sunkus sveikatos sutrikdymas)

		Visuomenės apsauga		1.3. Sveikatos sutrikdymų ir mirčių sumažėjimas (nesunkus / nežymus sveikatos sutrikdymas)

		Visuomenės apsauga		2.1. Turtui padarytos žalos sumažėjimas (Privatus būstas: vagystė / vandalizmas)

		Visuomenės apsauga		2.2. Turtui padarytos žalos sumažėjimas (Privatus būstas: padegimas)

		Visuomenės apsauga		2.3. Turtui padarytos žalos sumažėjimas (Komercinis turtas: vagystė / vandalizmas)

		Visuomenės apsauga		2.4. Turtui padarytos žalos sumažėjimas (Komercinis turtas: padegimas)

		Visuomenės apsauga		2.5. Turtui padarytos žalos sumažėjimas (Privačios / komercinės lengvosios transporto priemonės vagystė)

		Visuomenės apsauga		2.6. Turtui padarytos žalos sumažėjimas (Privati / komercinė lengvoji transporto priemonė: vandalizmas)

		Visuomenės apsauga		3. Pagerintas saugumas ir gyvenimo kokybė

		Visuomenės apsauga		4.1.1. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Žmogžudystė)

		Visuomenės apsauga		4.1.2. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Sunkus sveikatos sutrikdymas)

		Visuomenės apsauga		4.1.4. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Nesunkus / nežymus sveikatos sutrikdymas)

		Visuomenės apsauga		4.1.4. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Apiplėšimas)

		Visuomenės apsauga		4.1.5. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Vagystė įsilaužus į būstą)

		Visuomenės apsauga		4.1.6. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Vagystė (ne transporto priemonės))

		Visuomenės apsauga		4.1.7. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Transporto priemonės vagystė)

		Visuomenės apsauga		4.1.8. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Nusikaltimai prieš asmenis ir namų ūkius: Nusikaltimu padaryta žala (pvz., padegimas ar vandalizmas))

		Visuomenės apsauga		4.2.1. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Į verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą nukreipti nusikaltimai: Vagystė įsilaužus ne į būstą)

		Visuomenės apsauga		4.2.2. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Į verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą nukreipti nusikaltimai: Komercinės transporto priemonės vagystė)

		Visuomenės apsauga		4.2.4. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Į verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą nukreipti nusikaltimai: Apiplėšimas)

		Visuomenės apsauga		4.2.4. Nusikaltimų administravimui skirtų viešųjų išlaidų sumažėjimas (Į verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą nukreipti nusikaltimai: Nusikaltimu padaryta žala (pvz., padegimas ar vandalizmas))

		Turizmas		1. Vietinio vienadienio lankytojo vidutinės vienos kelionės išlaidos

		Turizmas		2. Vietinio turisto vidutinės dienos išlaidos

		Turizmas		3. Iš užsienio atvykusio vienadienio lankytojo vidutinės vienos kelionės išlaidos

		Turizmas		4. Iš užsienio atvykusio turisto vidutinės dienos išlaidos

		Viešoji infrastruktūra verslui		1. Vieno darbuotojo sukuriama pridėtinė vertė

		Viešoji infrastruktūra verslui		2. Vieno darbuotojo sukuriamos pridėtinės vertės prieaugis

		Viešoji infrastruktūra verslui		3. Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos padidėjimas (centrinė vertė)

		Viešoji infrastruktūra verslui		4.1. Laiko nuostoliai dėl padidėjusių transporto spūsčių (darbo reikalais vykstančio keleivio vertė)

		Viešoji infrastruktūra verslui		4.2. Laiko nuostoliai dėl padidėjusių transporto spūsčių (ne darbo reikalais vykstančio keleivio vertė)

		Viešoji infrastruktūra verslui		4.3. Laiko nuostoliai dėl padidėjusių transporto spūsčių (pervežamo krovinio laiko vertė)

		Viešoji infrastruktūra verslui		5.1. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (NOX)

		Viešoji infrastruktūra verslui		5.2. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (NMLOJ)

		Viešoji infrastruktūra verslui		5.3. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (SO2)

		Viešoji infrastruktūra verslui		5.4. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (KD2,5; didmiestis)

		Viešoji infrastruktūra verslui		5.5. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (KD2,5; miestas)

		Viešoji infrastruktūra verslui		5.6. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (KD2,5; kaimas)

		Viešoji infrastruktūra verslui		5.7. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (KD10; didmiestis)

		Viešoji infrastruktūra verslui		5.8. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (KD10; miestas)

		Viešoji infrastruktūra verslui		5.9. Oro taršos padidėjimas dėl padidėjusių transporto spūsčių (KD10; kaimas)

		Kultūra		Laiko vertė

		Kultūra		Kelių transporto priemonių eksplotacinės sąnaudos
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		D.5		H.1.4.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.5		H.1.5.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.5		H.1.6.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.5		H.1.7.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.5		H.2.

		D.5		H.2.1.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.5		H.2.2.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.5		H.2.3.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.6		H.1.

		D.6		H.1.1.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.6		H.1.2.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.6		H.1.3.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.6		H.1.4.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.6		H.1.5.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.6		H.1.6.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.6		H.1.7.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.6		H.2.

		D.6		H.2.1.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.6		H.2.2.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		D.6		H.2.3.				-		-		0		-		0		-		0		0				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A







Data5

		Monte Carlo simuliacijų duomenys												Rodiklių priimtinumo skaičiavimas								FGDV(I)												FVGN(I)												EGDV												EVGN

		Nr.		Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Simuliacijų skaičius		Rodiklis		Pageidaujama (minimali priimtina) rodiklio reikšmė		Tikimybė, kad Jūsų nurodyta reikšmė bus pasiekta		Labiausiai tikėtina rodiklio reikšmė		Labiausiai tikėtinos reikšmės skaičiavimas												Labiausiai tikėtinos reikšmės skaičiavimas												Labiausiai tikėtinos reikšmės skaičiavimas												Labiausiai tikėtinos reikšmės skaičiavimas

		1		-47,265,004		-8.1%		120,685,695		19.6%		5000		FGDV(I)		-44,090,826		13%		-49,322,368		Nr.		Dažnis		Eil. Nr.		Min		Max		Vidurkis		Nr.		Dažnis		Eil. Nr.		Min		Max		Vidurkis		Nr.		Dažnis		Eil. Nr.		Min		Max		Vidurkis		Nr.		Dažnis		Eil. Nr.		Min		Max		Vidurkis

		2		-62,182,780		-14.7%		115,850,986		18.2%				FVGN(I)		0.0%		0%		-11.0%		-		1064		46		-51,877,273		-46,767,463		-49,322,368		-		244		26		-0		-0		-0		-		287		31		55,050,160		64,613,896		59,832,028		-		256		25		0		0		0

		3		-66,181,546		-14.3%		-21,072,730		1.1%				EGDV		0		87%		59,832,028		1		-281,818,732

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti vertinamų reikšmių diapazonus
		2

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti kiekvienam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičių		2

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti simuliacijų skaičių, kuris tenka šiam ir visiems prieš jų buvusiems diapazonams (kaupiamasis skaičius)
		0.0%

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi		0.0%

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui ir visiems prieš tai buvusiems diapazonams tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi (kaupiamasis procentas)
		1		-17.97%

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti vertinamų reikšmių diapazonus
		2

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti kiekvienam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičių		2

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti simuliacijų skaičių, kuris tenka šiam ir visiems prieš jų buvusiems diapazonams (kaupiamasis skaičius)
		0.0%

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi		0.0%

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui ir visiems prieš tai buvusiems diapazonams tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi (kaupiamasis procentas)
		1		-231,861,895

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti vertinamų reikšmių diapazonus
		1

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti kiekvienam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičių		1

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti simuliacijų skaičių, kuris tenka šiam ir visiems prieš jų buvusiems diapazonams (kaupiamasis skaičius)
		0.0%

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi		0.0%

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui ir visiems prieš tai buvusiems diapazonams tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi (kaupiamasis procentas)
		1		-9.40%

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti vertinamų reikšmių diapazonus
		1

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti kiekvienam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičių		1

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti simuliacijų skaičių, kuris tenka šiam ir visiems prieš jų buvusiems diapazonams (kaupiamasis skaičius)
		0.0%

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi		0.0%

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui ir visiems prieš tai buvusiems diapazonams tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi (kaupiamasis procentas)


																								

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti vertinamų reikšmių diapazonus
		

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti kiekvienam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičių		

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti simuliacijų skaičių, kuris tenka šiam ir visiems prieš jų buvusiems diapazonams (kaupiamasis skaičius)
		

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi		

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui ir visiems prieš tai buvusiems diapazonams tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi (kaupiamasis procentas)
				

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti vertinamų reikšmių diapazonus
		

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti kiekvienam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičių		

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti simuliacijų skaičių, kuris tenka šiam ir visiems prieš jų buvusiems diapazonams (kaupiamasis skaičius)
		

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi		

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui ir visiems prieš tai buvusiems diapazonams tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi (kaupiamasis procentas)
				

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti vertinamų reikšmių diapazonus
		

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti kiekvienam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičių		

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas nustatyti simuliacijų skaičių, kuris tenka šiam ir visiems prieš jų buvusiems diapazonams (kaupiamasis skaičius)
		

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi		

Andrej Dubovskij: Stulpelis skirtas atvaizduoti šiam diapazonui ir visiems prieš tai buvusiems diapazonams tenkančių simuliacijų skaičiaus palyginimą (procentinė išraiška) su visų simuliacijų skaičiumi (kaupiamasis procentas)
		4		-208,281,676		-17.7%		-102,053,655		-1.4%				EVGN		5.0%		87%		12.8%		2		-276,708,922		0		2		0.0%		0.0%		2		-17.70%		0		2		0.0%		0.0%		2		-222,298,160		0		1		0.0%		0.0%		2		-8.49%		0		1		0.0%		0.0%

		5		-55,997,106		-13.9%		3,973,290		5.7%								Nėra reikšmės				3		-271,599,111		0		2		0.0%		0.0%		3		-17.43%		2		4		0.0%		0.1%		3		-212,734,425		0		1		0.0%		0.0%		3		-7.59%		0		1		0.0%		0.0%

		6		-54,108,533		-12.9%		114,676,538		19.3%												4		-266,489,301		0		2		0.0%		0.0%		4		-17.16%		6		10		0.1%		0.2%		4		-203,170,690		0		1		0.0%		0.0%		4		-6.68%		2		3		0.0%		0.1%

		7		-53,239,302		-9.3%		50,966,530		11.7%												5		-261,379,491		1		3		0.0%		0.1%		5		-16.88%		4		14		0.1%		0.3%		5		-193,606,955		0		1		0.0%		0.0%		5		-5.77%		0		3		0.0%		0.1%

		8		-51,072,734		-9.3%		156,509,262		22.3%												6		-256,269,681		0		3		0.0%		0.1%		6		-16.61%		9		23		0.2%		0.5%		6		-184,043,219		0		1		0.0%		0.0%		6		-4.87%		1		4		0.0%		0.1%

		9		-48,507,918		-8.6%		53,742,049		12.6%												7		-251,159,871		1		4		0.0%		0.1%		7		-16.34%		11		34		0.2%		0.7%		7		-174,479,484		0		1		0.0%		0.0%		7		-3.96%		3		7		0.1%		0.1%

		10		-62,808,191		-13.7%		32,093,470		9.4%												8		-246,050,060		0		4		0.0%		0.1%		8		-16.06%		21		55		0.4%		1.1%		8		-164,915,749		0		1		0.0%		0.0%		8		-3.05%		18		25		0.4%		0.5%

		11		-62,316,285		-10.5%		26,330,011		8.4%												9		-240,940,250		1		5		0.0%		0.1%		9		-15.79%		26		81		0.5%		1.6%		9		-155,352,014		0		1		0.0%		0.0%		9		-2.14%		14		39		0.3%		0.8%

		12		-37,267,025		-7.1%		85,887,408		17.5%												10		-235,830,440		1		6		0.0%		0.1%		10		-15.52%		33		114		0.7%		2.3%		10		-145,788,279		0		1		0.0%		0.0%		10		-1.24%		32		71		0.6%		1.4%

		13		-48,261,875		-9.6%		69,616,060		14.4%												11		-230,720,630		0		6		0.0%		0.1%		11		-15.24%		37		151		0.7%		3.1%		11		-136,224,543		0		1		0.0%		0.0%		11		-0.33%		81		152		1.6%		3.0%

		14		-48,368,632		-11.8%		23,257,959		9.1%												12		-225,610,820		0		6		0.0%		0.1%		12		-14.97%		42		193		0.9%		3.9%		12		-126,660,808		0		1		0.0%		0.0%		12		0.58%		142		294		2.8%		5.9%

		15		-60,769,294		-10.2%		-3,048,909		4.5%												13		-220,501,009		0		6		0.0%		0.1%		13		-14.70%		66		259		1.3%		5.2%		13		-117,097,073		3		4		0.1%		0.1%		13		1.48%		124		418		2.5%		8.4%

		16		-63,712,676		-12.2%		74,047,609		13.7%												14		-215,391,199		1		7		0.0%		0.1%		14		-14.43%		84		343		1.7%		7.0%		14		-107,533,338		3		7		0.1%		0.1%		14		2.39%		70		488		1.4%		9.8%

		17		-54,751,343		-9.3%		8,992,031		6.3%												15		-210,281,389		1		8		0.0%		0.2%		15		-14.15%		90		433		1.8%		8.8%		15		-97,969,603		1		8		0.0%		0.2%		15		3.30%		71		559		1.4%		11.2%

		18		-53,214,456		-9.8%		104,161,746		17.3%												16		-205,171,579		0		8		0.0%		0.2%		16		-13.88%		114		547		2.3%		11.1%		16		-88,405,867		0		8		0.0%		0.2%		16		4.20%		83		642		1.7%		12.8%

		19		-48,197,703		-8.0%		74,014,148		14.7%												17		-200,061,769		0		8		0.0%		0.2%		17		-13.61%		110		657		2.2%		13.3%		17		-78,842,132		3		11		0.1%		0.2%		17		5.11%		83		725		1.7%		14.5%

		20		-60,636,209		-14.7%		19,199,558		8.0%												18		-194,951,958		2		10		0.0%		0.2%		18		-13.33%		110		767		2.2%		15.5%		18		-69,278,397		4		15		0.1%		0.3%		18		6.02%		98		823		2.0%		16.5%

		21		-52,150,682		-10.3%		164,496,545		24.0%												19		-189,842,148		0		10		0.0%		0.2%		19		-13.06%		135		902		2.7%		18.3%		19		-59,714,662		8		23		0.2%		0.5%		19		6.92%		112		935		2.2%		18.7%

		22		-50,864,606		-9.9%		-21,346,360		0.7%												20		-184,732,338		0		10		0.0%		0.2%		20		-12.79%		155		1057		3.1%		21.4%		20		-50,150,927		10		33		0.2%		0.7%		20		7.83%		145		1080		2.9%		21.6%

		23		-49,852,230		-8.5%		149,262,503		21.2%												21		-179,622,528		1		11		0.0%		0.2%		21		-12.51%		163		1220		3.3%		24.7%		21		-40,587,191		34		67		0.7%		1.3%		21		8.74%		142		1222		2.8%		24.4%

		24		-58,298,479		-12.8%		123,134,546		19.2%												22		-174,512,718		1		12		0.0%		0.2%		22		-12.24%		175		1395		3.5%		28.3%		22		-31,023,456		127		194		2.5%		3.9%		22		9.65%		148		1370		3.0%		27.4%

		25		-59,788,739		-13.9%		87,143,417		15.7%												23		-169,402,907		2		14		0.0%		0.3%		23		-11.97%		201		1596		4.1%		32.3%		23		-21,459,721		258		452		5.2%		9.0%		23		10.55%		183		1553		3.7%		31.1%

		26		-51,891,382		-10.7%		-17,191,451		1.5%												24		-164,293,097		0		14		0.0%		0.3%		24		-11.69%		180		1776		3.6%		36.0%		24		-11,895,986		142		594		2.8%		11.9%		24		11.46%		205		1758		4.1%		35.2%

		27		-42,635,437		-9.1%		87,121,619		17.3%												25		-159,183,287		0		14		0.0%		0.3%		25		-11.42%		187		1963		3.8%		39.8%		25		-2,332,251		143		737		2.9%		14.7%		25		12.37%		256		2014		5.1%		40.3%

		28		-138,423,286		-14.3%		84,458,151		10.1%												26		-154,073,477		2		16		0.0%		0.3%		26		-11.15%		244		2207		4.9%		44.7%		26		7,231,484		151		888		3.0%		17.8%		26		13.27%		242		2256		4.8%		45.1%

		29		-54,196,590		-11.6%		83,225,480		15.7%												27		-148,963,667		1		17		0.0%		0.3%		27		-10.88%		220		2427		4.5%		49.2%		27		16,795,220		187		1075		3.7%		21.5%		27		14.18%		225		2481		4.5%		49.6%

		30		-73,186,351		-14.2%		-37,596,673		-1.6%												28		-143,853,856		4		21		0.1%		0.4%		28		-10.60%		234		2661		4.7%		53.9%		28		26,358,955		198		1273		4.0%		25.5%		28		15.09%		252		2733		5.0%		54.7%

		31		-59,336,079		-12.5%		28,380,721		9.2%												29		-138,744,046		8		29		0.2%		0.6%		29		-10.33%		224		2885		4.5%		58.5%		29		35,922,690		204		1477		4.1%		29.5%		29		15.99%		252		2985		5.0%		59.7%

		32		-53,680,147		-10.8%		62,835,681		13.5%												30		-133,634,236		4		33		0.1%		0.7%		30		-10.06%		223		3108		4.5%		63.0%		30		45,486,425		246		1723		4.9%		34.5%		30		16.90%		225		3210		4.5%		64.2%

		33		-51,578,288		-9.6%		72,314,817		14.4%												31		-128,524,426		6		39		0.1%		0.8%		31		-9.78%		212		3320		4.3%		67.3%		31		55,050,160		287		2010		5.7%		40.2%		31		17.81%		249		3459		5.0%		69.2%

		34		-49,593,636		-10.9%		-16,589,621		1.5%												32		-123,414,616		7		46		0.1%		0.9%		32		-9.51%		208		3528		4.2%		71.5%		32		64,613,896		267		2277		5.3%		45.5%		32		18.72%		228		3687		4.6%		73.7%

		35		-40,809,310		-7.1%		78,047,165		15.7%												33		-118,304,805		8		54		0.2%		1.1%		33		-9.24%		188		3716		3.8%		75.3%		33		74,177,631		279		2556		5.6%		51.1%		33		19.62%		223		3910		4.5%		78.2%

		36		-62,546,601		-11.2%		62,120,885		12.5%												34		-113,194,995		13		67		0.3%		1.3%		34		-8.96%		178		3894		3.6%		78.9%		34		83,741,366		276		2832		5.5%		56.6%		34		20.53%		185		4095		3.7%		81.9%

		37		-54,165,556		-10.3%		60,941,146		13.1%												35		-108,085,185		13		80		0.3%		1.6%		35		-8.69%		174		4068		3.5%		82.4%		35		93,305,101		249		3081		5.0%		61.6%		35		21.44%		165		4260		3.3%		85.2%

		38		-58,558,897		-10.3%		98,349,317		16.2%												36		-102,975,375		23		103		0.5%		2.1%		36		-8.42%		151		4219		3.1%		85.5%		36		102,868,836		271		3352		5.4%		67.0%		36		22.34%		155		4415		3.1%		88.3%

		39		-60,322,895		-14.4%		121,735,584		19.4%												37		-97,865,565		25		128		0.5%		2.6%		37		-8.15%		142		4361		2.9%		88.4%		37		112,432,572		246		3598		4.9%		72.0%		37		23.25%		128		4543		2.6%		90.9%

		40		-70,457,403		Nėra reikšmės		21,681,863		8.0%												38		-92,755,754		41		169		0.8%		3.4%		38		-7.87%		115		4476		2.3%		90.7%		38		121,996,307		234		3832		4.7%		76.6%		38		24.16%		99		4642		2.0%		92.8%

		41		-50,453,519		-9.7%		177,200,111		24.3%												39		-87,645,944		57		226		1.1%		4.5%		39		-7.60%		95		4571		1.9%		92.6%		39		131,560,042		207		4039		4.1%		80.8%		39		25.06%		82		4724		1.6%		94.5%

		42		-49,885,061		-10.1%		167,151,661		24.2%												40		-82,536,134		81		307		1.6%		6.1%		40		-7.33%		90		4661		1.8%		94.4%		40		141,123,777		150		4189		3.0%		83.8%		40		25.97%		74		4798		1.5%		96.0%

		43		-54,146,623		-14.0%		164,662,159		24.7%												41		-77,426,324		145		452		2.9%		9.0%		41		-7.05%		88		4749		1.8%		96.2%		41		150,687,512		167		4356		3.3%		87.1%		41		26.88%		55		4853		1.1%		97.1%

		44		-39,560,421		-6.3%		-14,563,823		2.0%												42		-72,316,514		244		696		4.9%		13.9%		42		-6.78%		48		4797		1.0%		97.2%		42		160,251,248		138		4494		2.8%		89.9%		42		27.78%		51		4904		1.0%		98.1%

		45		-37,156,499		-7.0%		211,829,424		30.8%												43		-67,206,703		386		1082		7.7%		21.6%		43		-6.51%		53		4850		1.1%		98.3%		43		169,814,983		102		4596		2.0%		91.9%		43		28.69%		32		4936		0.6%		98.7%

		46		-62,791,996		-10.3%		86,134,038		14.5%												44		-62,096,893		696		1778		13.9%		35.6%		44		-6.23%		33		4883		0.7%		98.9%		44		179,378,718		85		4681		1.7%		93.6%		44		29.60%		24		4960		0.5%		99.2%

		47		-60,615,387		-12.8%		151,970,728		20.7%												45		-56,987,083		1019		2797		20.4%		55.9%		45		-5.96%		17		4900		0.3%		99.3%		45		188,942,453		90		4771		1.8%		95.4%		45		30.51%		24		4984		0.5%		99.7%

		48		-65,647,782		-11.7%		133,402,826		18.2%												46		-51,877,273		1064		3861		21.3%		77.2%		46		-5.69%		19		4919		0.4%		99.7%		46		198,506,188		62		4833		1.2%		96.7%		46		31.41%		5		4989		0.1%		99.8%

		49		-64,455,256		Nėra reikšmės		35,534,661		10.7%												47		-46,767,463		789		4650		15.8%		93.0%		47		-5.42%		10		4929		0.2%		99.9%		47		208,069,924		53		4886		1.1%		97.7%		47		32.32%		8		4997		0.2%		99.9%

		50		-51,353,723		-9.5%		110,046,155		18.5%												48		-41,657,652		299		4949		6.0%		99.0%		48		-5.14%		4		4933		0.1%		100.0%		48		217,633,659		64		4950		1.3%		99.0%		48		33.23%		1		4998		0.0%		100.0%

		51		-64,284,104		-14.5%		73,631,215		13.8%												49		-36,547,842		50		4999		1.0%		100.0%		49		-4.87%		1		4934		0.0%		100.0%		49		227,197,394		49		4999		1.0%		100.0%		49		34.13%		1		4999		0.0%		100.0%

		52		-51,971,075		-10.2%		143,963,741		21.1%												50		-31,438,032		1		5000		0.0%		100.0%		50		-4.60%		1		4935		0.0%		100.0%		50		236,761,129		1		5000		0.0%		100.0%		50		35.04%		1		5000		0.0%		100.0%

		53		-135,567,401		-15.2%		44,027,739		8.0%												-		5,109,810		5000		0		-		-		-		0.27%		4935		65		-		-		-		9,563,735		5000		0		-		-				0.91%		5000		0		-		-

		54		-47,402,918		-8.5%		47,393,671		11.8%

		55		-58,419,065		-11.0%		194,349,574		24.4%

		56		-50,271,986		-10.8%		1,538,455		5.3%

		57		-45,315,175		-9.1%		156,285,983		24.2%

		58		-50,736,618		-11.1%		224,168,083		29.8%

		59		-59,859,505		-13.8%		68,957,495		14.0%

		60		-43,050,259		-7.7%		-5,310,906		4.0%

		61		-52,853,026		-14.6%		113,199,838		19.9%

		62		-51,372,740		-8.2%		90,020,910		15.6%

		63		-85,826,763		-14.2%		-42,441,271		-1.2%

		64		-50,384,680		-11.9%		181,557,787		26.8%

		65		-49,844,414		-10.7%		-17,092,927		1.4%

		66		-53,695,838		-10.0%		138,149,598		20.7%

		67		-52,587,472		-14.4%		95,484,724		18.2%

		68		-47,545,436		-10.2%		120,711,541		20.1%

		69		-38,063,569		-6.1%		72,702,323		15.6%

		70		-59,704,407		-11.8%		-25,766,093		0.2%

		71		-39,373,663		-8.8%		49,244,154		13.4%

		72		-60,411,179		-9.4%		213,055,870		23.7%

		73		-61,062,518		-9.7%		8,123,031		6.2%

		74		-55,855,305		-11.8%		137,316,494		20.3%

		75		-59,765,917		-9.2%		5,380,936		5.7%

		76		-52,358,772		-10.1%		98,317,712		16.9%

		77		-57,011,648		-11.7%		115,175		5.0%

		78		-45,912,906		-10.7%		110,289,315		20.1%

		79		-53,742,625		-13.4%		109,763,750		19.5%

		80		-42,561,365		-6.3%		216,779,547		27.6%

		81		-64,009,674		-12.6%		49,850,358		11.4%

		82		-47,495,262		-8.8%		113,579,052		19.4%

		83		-56,739,945		-14.7%		136,997,816		21.3%

		84		-41,197,536		-8.0%		177,078,180		26.8%

		85		-59,663,519		-9.2%		77,238,144		13.5%

		86		-41,400,542		-7.0%		28,975,837		9.8%

		87		-75,379,575		-12.4%		-9,075,028		3.8%

		88		-46,909,749		-10.1%		-12,002,713		2.4%

		89		-54,713,781		-13.6%		40,107,985		11.1%

		90		-46,189,237		-10.7%		68,920,492		15.2%

		91		-57,567,312		-14.5%		137,937,239		21.2%

		92		-46,288,854		-7.9%		196,971,748		25.9%

		93		-70,959,183		-11.8%		-35,592,033		-0.9%

		94		-40,183,722		-7.7%		112,832,752		20.4%

		95		-70,913,219		-10.2%		178,772,587		19.7%

		96		-51,946,010		-7.2%		51,033,919		11.4%

		97		-56,837,418		-11.7%		-18,348,541		1.5%

		98		-56,370,465		-13.3%		100,948,745		17.5%

		99		-47,098,149		-10.9%		119,889,164		21.7%

		100		-49,230,676		-8.4%		126,036,795		19.9%

		101		-49,053,437		-9.5%		99,283,065		17.8%

		102		-38,656,323		-7.4%		160,762,237		25.9%

		103		-57,020,767		-14.1%		135,917,788		20.8%

		104		-63,184,869		-8.8%		207,789,410		22.4%

		105		-64,921,351		-11.3%		6,598,767		5.9%

		106		-38,508,069		-7.4%		147,366,507		24.7%

		107		-52,121,464		-7.6%		87,968,514		15.0%

		108		-47,936,440		-9.2%		102,224,277		17.9%

		109		-65,347,607		-12.4%		78,189,305		14.0%

		110		-46,204,454		-8.9%		124,135,288		20.3%

		111		-43,286,479		-9.6%		12,200,820		7.4%

		112		-58,130,569		-11.1%		85,646,217		15.5%

		113		-43,015,158		-7.4%		133,488,152		21.1%

		114		-50,851,697		-13.3%		37,693,326		11.2%

		115		-51,180,519		-13.6%		124,339,439		21.0%

		116		-64,305,736		-11.8%		144,164,469		19.7%

		117		-38,548,668		-7.8%		53,879,877		13.8%

		118		-46,420,581		-8.1%		25,428,573		8.9%

		119		-53,090,090		-13.5%		11,477,883		7.1%

		120		-119,952,412		-14.3%		47,658,600		8.4%

		121		-48,350,146		-9.3%		53,693,367		13.1%

		122		-44,580,600		-9.2%		-14,412,414		1.8%

		123		-53,617,937		-7.0%		168,069,050		20.8%

		124		-63,199,643		-13.8%		76,167,411		14.1%

		125		-72,604,992		-13.9%		107,033,537		15.6%

		126		-61,552,473		-11.3%		74,862,299		13.9%

		127		-49,746,559		-9.5%		4,322,058		5.7%

		128		-41,882,588		-8.7%		70,324,034		15.9%

		129		-57,199,982		-10.4%		-24,872,843		0.3%

		130		-44,392,541		-9.3%		41,668,552		11.9%

		131		-53,204,405		-10.0%		166,029,963		23.1%

		132		-63,819,981		Nėra reikšmės		66,234,605		13.7%

		133		-61,964,282		-11.8%		42,862,063		10.6%

		134		-50,549,950		-11.4%		196,914,200		28.5%

		135		-68,550,856		-14.2%		153,645,904		19.8%

		136		-50,399,262		-9.7%		63,687,525		13.5%

		137		-48,843,766		-7.5%		124,582,129		19.1%

		138		-46,895,649		-9.6%		31,466,202		10.2%

		139		-47,851,355		-13.6%		79,036,453		16.9%

		140		-49,609,464		-11.5%		23,563,003		9.1%

		141		-89,586,989		-11.2%		88,656,415		12.3%

		142		-50,955,332		-10.2%		208,270,468		27.2%

		143		-50,972,636		-7.8%		71,288,257		13.9%

		144		-46,718,508		-9.9%		106,567,440		19.3%

		145		-53,907,471		-13.3%		78,879,221		15.8%

		146		-39,320,389		-7.2%		120,046,368		21.3%

		147		-51,071,498		-12.5%		130,194,920		21.4%

		148		-50,415,964		-13.5%		173,158,663		26.5%

		149		-66,815,726		-10.8%		6,577,717		5.9%

		150		-51,915,167		-7.1%		-26,815,750		0.2%

		151		-51,335,457		-11.6%		175,776,861		26.8%

		152		-65,799,743		-12.7%		79,164,010		13.9%

		153		-58,961,287		-12.9%		20,440,314		8.2%

		154		-69,436,783		-10.9%		96,300,172		14.4%

		155		-42,782,458		-8.3%		25,035,262		9.3%

		156		-74,007,526		-14.1%		208,412,268		22.6%

		157		-58,213,413		-10.6%		67,425,714		13.2%

		158		-55,965,049		-9.2%		59,778,744		12.3%

		159		-52,499,549		-9.1%		32,193,579		9.6%

		160		-61,259,571		-11.9%		27,359,868		8.8%

		161		-44,530,180		-8.3%		103,988,201		18.5%

		162		-51,657,503		-11.1%		65,455,968		14.0%

		163		-49,150,495		-10.0%		67,748,583		14.6%

		164		-56,166,544		-9.5%		12,623,578		6.9%

		165		-42,350,583		-9.6%		119,577,058		21.7%

		166		-57,675,434		-10.9%		-11,713,086		3.0%

		167		-58,869,556		-13.8%		192,381,878		25.4%

		168		-48,762,867		-11.8%		160,201,170		24.4%

		169		-48,495,373		-11.9%		143,416,153		23.1%

		170		-57,937,860		Nėra reikšmės		142,830,205		22.3%

		171		-45,682,044		-9.0%		55,993,818		13.2%

		172		-48,885,005		-9.9%		136,079,018		21.1%

		173		-65,188,083		-13.7%		92,393,443		15.5%

		174		-67,801,874		-11.7%		-33,616,969		-0.8%

		175		-45,215,025		-8.5%		113,534,785		19.4%

		176		-42,950,547		-7.2%		96,222,297		17.4%

		177		-41,839,396		-5.3%		88,156,823		15.9%

		178		-50,264,588		-11.0%		68,336,487		14.8%

		179		-49,603,756		-8.7%		227,029,114		28.5%

		180		-74,385,339		-14.8%		187,299,921		21.2%

		181		-51,681,181		-11.0%		12,791,147		7.2%

		182		-69,886,272		-11.5%		19,533,141		7.4%

		183		-65,804,562		-9.6%		77,689,430		13.2%

		184		-45,245,691		-9.7%		221,473,355		30.4%

		185		-43,352,014		-7.4%		97,715,002		17.4%

		186		-66,531,302		-12.2%		11,694,874		6.6%

		187		-55,070,871		-9.7%		205,880,724		25.2%

		188		-43,447,175		-10.6%		60,811,805		14.9%

		189		-58,047,778		-9.5%		37,503,551		9.8%

		190		-55,487,696		-11.4%		79,752,168		15.0%

		191		-50,659,187		-10.4%		121,356,076		19.4%

		192		-40,358,807		-7.3%		53,898,434		13.4%

		193		-56,681,134		-11.0%		142,333,478		21.0%

		194		-58,292,577		-14.3%		127,959,193		20.0%

		195		-53,671,027		-8.4%		89,916,321		15.3%

		196		-64,851,612		-12.6%		106,802,572		16.7%

		197		-61,599,115		-14.1%		177,448,492		23.2%

		198		-54,324,734		-10.9%		103,612,013		17.7%

		199		-48,568,946		-10.4%		79,559,452		15.8%

		200		-52,295,162		-11.4%		116,101,835		19.0%

		201		-53,640,401		-12.3%		21,701,400		8.6%

		202		-42,724,219		-8.1%		-11,576,609		2.5%

		203		-43,229,410		-9.4%		-13,087,201		2.1%

		204		-43,304,811		-10.6%		116,708,834		21.1%

		205		-42,669,577		-10.1%		126,282,917		22.4%

		206		-51,879,837		-8.5%		173,181,763		22.7%

		207		-44,224,880		-9.1%		92,434,273		17.6%

		208		-45,282,097		-8.4%		89,262,842		16.8%

		209		-54,960,559		-7.7%		87,961,270		14.9%

		210		-55,031,265		-12.4%		56,461,301		12.9%

		211		-81,162,664		-10.1%		-27,163,022		1.7%

		212		-55,691,657		-10.3%		106,155,514		17.0%

		213		-61,426,968		-13.8%		220,455,124		26.3%

		214		-50,055,658		-11.3%		-16,434,260		1.5%

		215		-52,830,552		-13.7%		146,453,939		23.3%

		216		-51,947,956		-13.7%		163,680,565		24.5%

		217		-51,337,271		-10.5%		129,033,903		20.4%

		218		-50,101,757		-11.9%		216,769,640		29.1%

		219		-58,237,558		-11.3%		101,219,835		16.5%

		220		-57,218,185		-11.2%		158,819,392		21.8%

		221		-44,761,081		-8.6%		43,365,348		11.9%

		222		-44,133,648		-10.2%		70,170,404		15.6%

		223		-55,985,947		-12.3%		47,823,579		11.8%

		224		-56,396,474		-10.1%		737,242		5.1%

		225		-61,881,863		-11.9%		121,517,857		18.5%

		226		-39,181,886		-7.7%		94,929,675		19.0%

		227		-52,788,790		-10.3%		-19,219,886		1.1%

		228		-54,352,123		-12.5%		53,413,512		12.8%

		229		-52,928,894		-11.4%		97,820,212		17.4%

		230		-48,177,399		-9.7%		29,298,662		9.7%

		231		-56,340,428		-9.4%		54,964,597		12.1%

		232		-50,982,746		-9.9%		78,483,723		15.1%

		233		-59,764,852		-10.9%		93,263,189		15.5%

		234		-33,982,693		-5.9%		172,735,516		26.7%

		235		-59,089,445		-7.4%		-6,575,959		4.1%

		236		-61,234,165		-8.2%		99,451,200		15.1%

		237		-59,480,158		-12.6%		113,369,240		17.6%

		238		-48,918,554		-11.3%		88,948,996		17.6%

		239		-49,821,101		-9.6%		-20,668,063		0.7%

		240		-52,721,326		-14.2%		195,219,330		27.8%

		241		-44,003,204		-7.2%		5,409,608		6.0%

		242		-49,269,270		-14.1%		11,500,178		7.2%

		243		-54,959,213		-8.6%		28,919,179		9.0%

		244		-56,876,107		-13.3%		14,404,326		7.3%

		245		-46,555,437		-8.5%		104,826,480		18.3%

		246		-42,802,961		-8.9%		108,907,850		19.8%

		247		-48,374,826		-10.7%		130,962,035		21.3%

		248		-63,723,034		-14.7%		-11,941,241		2.9%

		249		-65,962,473		-12.2%		178,733,987		21.7%

		250		-73,954,100		-14.0%		6,192,256		5.8%

		251		-67,509,627		-8.9%		157,108,782		18.4%

		252		-106,847,016		-11.7%		114,915,280		12.8%

		253		-47,003,990		-10.5%		151,770,967		23.9%

		254		-52,772,679		-10.5%		34,379,354		10.4%

		255		-67,720,192		-10.7%		118,528,169		16.5%

		256		-64,368,786		-11.5%		160,698,671		20.8%

		257		-43,050,472		-9.3%		85,879,076		17.2%

		258		-61,987,805		-11.4%		220,230,843		26.1%

		259		-46,334,749		-9.5%		-15,873,247		1.6%

		260		-37,843,887		-6.5%		61,769,029		14.1%

		261		-62,516,971		-10.0%		61,648,100		12.0%

		262		-57,659,804		-11.0%		145,533,922		20.4%

		263		-88,507,873		-13.3%		38,275,510		8.7%

		264		-54,742,023		-9.2%		191,854,064		23.5%

		265		-52,668,762		-9.2%		142,488,502		20.6%

		266		-41,381,373		-8.2%		134,180,481		22.7%

		267		-78,519,301		-12.9%		-7,221,438		4.1%

		268		-59,991,135		Nėra reikšmės		157,577,884		23.2%

		269		-44,924,085		-8.3%		-5,466,948		3.9%

		270		-52,225,983		-10.5%		64,349,258		13.8%

		271		-45,311,178		-8.8%		37,243,719		11.1%

		272		-56,626,519		-8.9%		5,893,136		5.9%

		273		-43,676,779		-8.6%		30,294,522		10.0%

		274		-47,606,350		-10.4%		85,073,205		16.6%

		275		-51,351,072		-12.0%		113,614,517		20.2%

		276		-77,316,453		-13.6%		114,725,553		16.6%

		277		-45,468,640		-10.2%		-13,345,165		2.1%

		278		-50,203,999		-12.5%		100,652,728		18.7%

		279		-71,005,199		-10.4%		86,889,025		13.6%

		280		-45,412,793		-7.8%		39,780,282		10.9%

		281		-37,208,106		-6.5%		141,461,632		22.8%

		282		-43,003,705		-10.4%		51,675,798		13.6%

		283		-49,179,575		-10.8%		145,215,938		22.6%

		284		-54,267,857		-10.2%		118,160,819		18.6%

		285		-44,536,946		-7.7%		82,631,370		16.0%

		286		-42,725,683		-7.4%		206,224,453		27.9%

		287		-59,576,369		-13.3%		90,556,676		16.0%

		288		-54,389,243		-11.4%		106,384,135		18.1%

		289		-64,104,260		-11.3%		147,115,370		19.5%

		290		-50,725,702		-11.9%		97,694,128		18.3%

		291		-103,380,097		-17.0%		67,393,935		10.5%

		292		-102,237,283		-16.6%		-56,402,332		-2.7%

		293		-48,655,061		-9.6%		108,233,832		18.6%

		294		-70,791,995		-10.0%		-17,510,536		2.6%

		295		-34,969,290		-5.5%		-10,130,932		2.8%

		296		-59,440,176		-9.8%		78,169,769		13.6%

		297		-56,220,648		-14.2%		224,866,353		28.4%

		298		-63,625,923		-10.7%		75,833,384		13.5%

		299		-50,377,140		-9.4%		103,304,025		17.7%

		300		-43,944,917		-6.1%		19,421,839		7.9%

		301		-55,413,202		-8.7%		-22,352,412		1.0%

		302		-89,802,540		Nėra reikšmės		61,153,328		11.2%

		303		-59,952,961		-9.2%		33,810,501		9.2%

		304		-54,581,881		-10.0%		62,144,143		13.0%

		305		-43,300,513		-9.0%		71,605,726		15.4%

		306		-56,872,234		-13.2%		52,142,654		12.2%

		307		-49,930,325		-9.3%		9,267,328		6.6%

		308		-47,432,097		-9.7%		212,535		5.0%

		309		-48,684,204		-7.8%		126,415,097		19.5%

		310		-42,775,971		-9.4%		228,006,227		32.6%

		311		-51,645,693		-11.4%		-17,016,848		1.5%

		312		-69,431,970		-11.1%		-37,806,018		-1.3%

		313		-279,291,754		-18.0%		-95,192,343		0.9%

		314		-75,172,816		-13.3%		118,455,114		16.2%

		315		-55,976,063		-12.8%		40,122,945		11.0%

		316		-52,744,740		-9.3%		64,613,635		13.3%

		317		-67,661,154		-11.8%		134,911,234		18.3%

		318		-38,752,889		-8.3%		99,565,729		19.4%

		319		-133,764,846		-12.8%		38,717,292		7.5%

		320		-44,095,312		-8.0%		147,824,620		22.1%

		321		-52,416,749		-13.4%		107,211,148		19.0%

		322		-51,006,141		-9.9%		81,179,095		15.5%

		323		-67,892,304		-13.3%		140,225,875		19.0%

		324		-40,159,874		-8.0%		216,885,849		30.3%

		325		-43,537,082		-10.6%		93,643,800		18.7%

		326		-50,895,907		-12.0%		-14,266,742		2.0%

		327		-46,916,548		-13.5%		103,840,856		20.1%

		328		-75,010,207		-12.9%		64,297,599		12.0%

		329		-63,881,531		-12.6%		85,019,177		14.6%

		330		-69,417,609		-15.6%		58,852,180		12.1%

		331		-51,480,897		-14.2%		168,073,267		25.3%

		332		-79,002,691		-14.3%		203,045,098		21.6%

		333		-68,256,109		-10.4%		98,043,880		14.7%

		334		-39,079,033		-6.4%		35,670,362		10.7%

		335		-58,176,541		-9.7%		89,692,480		15.2%

		336		-57,508,413		-9.6%		75,416,715		13.9%

		337		-55,231,357		-9.5%		1,698,154		5.3%

		338		-55,215,779		-10.2%		117,113,879		18.0%

		339		-69,266,888		-14.4%		32,599,380		9.3%

		340		-56,622,201		-11.1%		130,340,794		19.4%

		341		-61,481,693		-12.7%		78,891,002		14.6%

		342		-55,622,379		-12.5%		109,053,296		18.2%

		343		-54,132,287		-11.0%		198,808,149		26.1%

		344		-59,115,294		-12.4%		50,610,978		11.8%

		345		-58,703,158		-10.3%		35,865,130		9.8%

		346		-48,881,756		-12.8%		36,031,454		11.1%

		347		-48,926,590		-9.7%		77,900,200		15.9%

		348		-96,633,486		-13.0%		3,429,752		5.3%

		349		-55,251,353		-14.0%		20,263,880		8.4%

		350		-52,964,142		-8.7%		125,702,660		19.0%

		351		-42,460,484		-8.0%		20,060,329		8.4%

		352		-46,188,509		-7.3%		125,649,291		19.3%

		353		-37,533,142		-5.5%		70,131,575		14.9%

		354		-57,124,969		-11.2%		102,997,460		16.8%

		355		-43,357,116		-7.4%		179,410,442		25.2%

		356		-45,471,138		-8.8%		44,866,715		11.9%

		357		-45,653,354		-10.2%		122,438,895		20.9%

		358		-54,721,224		-11.2%		-20,412,611		0.9%

		359		-57,539,855		-10.0%		75,938,727		14.1%

		360		-94,469,975		-14.9%		73,365,366		11.4%

		361		-49,187,875		-9.9%		99,485,718		18.3%

		362		-52,367,099		-9.7%		97,674,142		16.9%

		363		-55,187,528		-9.2%		58,502,882		12.4%

		364		-56,617,796		-10.4%		60,724,504		12.5%

		365		-50,144,252		-6.4%		140,055,257		19.3%

		366		-45,575,590		-11.6%		85,538,722		18.0%

		367		-59,651,611		-10.8%		117,879,584		18.0%

		368		-60,685,850		-9.6%		130,878,911		18.0%

		369		-48,519,886		-8.3%		87,577,783		15.6%

		370		-71,821,118		-11.9%		15,626,027		6.9%

		371		-62,528,711		-13.2%		70,987,128		14.2%

		372		-48,790,502		-9.1%		158,111,195		22.9%

		373		-56,149,796		-14.0%		112,550,094		18.7%

		374		-53,541,793		-11.8%		104,442,839		18.4%

		375		-49,648,278		-9.8%		15,087,390		7.6%

		376		-42,805,811		-10.2%		125,779,840		22.4%

		377		-46,539,942		-7.2%		168,025,861		23.2%

		378		-35,659,032		-6.9%		91,707,408		19.0%

		379		-57,645,735		-8.1%		127,217,336		17.9%

		380		-46,546,881		-9.9%		85,105,738		16.7%

		381		-65,501,639		-11.3%		59,856,313		11.9%

		382		-50,838,915		-11.9%		71,536,311		15.4%

		383		-51,449,673		-10.9%		195,204,563		26.2%

		384		-46,774,818		-10.8%		103,869,231		19.0%

		385		-51,957,535		-11.6%		-16,863,062		1.5%

		386		-59,728,853		-11.0%		217,025,069		25.4%

		387		-55,296,559		-11.1%		-24,692,317		0.2%

		388		-48,652,638		-8.0%		82,822,574		15.5%

		389		-44,273,985		-9.5%		-13,298,162		2.1%

		390		-58,732,620		-11.3%		-26,172,330		0.1%

		391		-37,284,140		-6.8%		47,257,853		13.0%

		392		-51,144,888		-12.2%		112,823,511		19.8%

		393		-45,423,016		-8.8%		194,939,723		27.4%

		394		-49,361,392		-12.6%		76,309,330		16.0%

		395		-57,473,142		-10.0%		4,340,867		5.7%

		396		-59,177,979		-9.8%		77,988,329		13.7%

		397		-65,177,468		-12.2%		35,762,577		9.6%

		398		-39,532,255		-8.8%		164,229,077		27.3%

		399		-67,046,234		-15.4%		-28,068,898		-0.3%

		400		-48,596,336		-9.0%		112,566,182		18.8%

		401		-40,765,806		-8.4%		-11,327,763		2.4%

		402		-43,622,621		-8.9%		-10,348,318		2.8%

		403		-63,762,679		-11.8%		-33,066,898		-1.1%

		404		-63,301,150		-10.9%		22,407,037		8.0%

		405		-33,317,666		-5.7%		174,182,807		27.4%

		406		-61,411,784		-13.0%		222,794,426		26.8%

		407		-59,134,942		-11.9%		137,249,817		20.2%

		408		-41,744,557		-6.3%		79,510,264		15.3%

		409		-63,852,860		-12.1%		118,232,063		17.6%

		410		-54,064,162		-10.5%		76,288,046		14.6%

		411		-45,351,548		-10.0%		138,756,023		22.6%

		412		-44,674,829		-6.3%		-17,581,864		1.6%

		413		-54,131,137		-11.2%		108,708,108		18.0%

		414		-63,700,402		-13.3%		162,077,234		21.3%

		415		-61,945,701		-10.9%		112,267,719		16.9%

		416		-41,305,839		-7.0%		26,847,764		9.4%

		417		-52,401,048		-8.9%		186,569,666		23.9%

		418		-52,932,658		-13.3%		137,861,806		22.1%

		419		-44,554,497		-9.9%		164,279,533		25.6%

		420		-66,284,318		Nėra reikšmės		9,774,857		6.5%

		421		-86,249,544		-13.8%		-35,219,161		0.2%

		422		-56,054,592		-11.3%		89,595,786		15.8%

		423		-36,622,878		-6.2%		-13,583,737		2.0%

		424		-61,482,170		-11.8%		201,238,049		24.1%

		425		-56,115,696		-11.3%		70,530,942		13.9%

		426		-40,957,606		-6.6%		48,914,846		12.3%

		427		-46,485,891		-8.8%		120,694,351		20.2%

		428		-54,102,275		-15.4%		-15,748,577		1.5%

		429		-41,559,067		-7.3%		1,184,774		5.2%

		430		-43,266,815		-6.9%		114,054,452		19.4%

		431		-47,234,610		-9.4%		79,104,244		16.1%

		432		-47,739,871		-10.8%		54,305,844		13.3%

		433		-55,261,691		-11.4%		21,128,371		8.4%

		434		-53,269,823		-10.5%		217,098,546		26.9%

		435		-55,763,635		-10.5%		115,201,963		18.2%

		436		-44,365,339		-8.2%		129,011,570		21.7%

		437		-44,332,645		-10.4%		53,212,905		13.5%

		438		-49,217,423		-11.2%		120,087,512		20.2%

		439		-48,311,262		-11.7%		32,781,751		10.5%

		440		-75,136,486		Nėra reikšmės		138,090,280		22.9%

		441		-50,279,436		-9.5%		46,470,403		11.7%

		442		-40,294,484		-6.5%		74,628,328		15.4%

		443		-51,460,733		-13.1%		129,261,547		21.5%

		444		-66,590,353		-10.4%		39,290,988		9.6%

		445		-49,451,640		-12.8%		101,405,822		19.5%

		446		-52,759,902		-6.6%		129,496,855		18.0%

		447		-47,084,331		-9.4%		138,641,319		21.7%

		448		-53,223,012		-10.8%		-22,745,315		0.3%

		449		-63,707,755		-13.0%		55,499,544		11.9%

		450		-50,880,601		-11.7%		193,224,496		26.7%

		451		-59,651,598		-12.5%		186,952,031		23.6%

		452		-49,660,467		-9.0%		-21,131,828		0.8%

		453		-58,864,061		-12.3%		55,551,509		12.3%

		454		-40,584,708		-9.5%		111,937,972		21.4%

		455		-56,628,030		-14.4%		11,498,993		7.0%

		456		-48,695,528		-12.4%		187,832,022		28.0%

		457		-44,435,324		-9.9%		26,717,495		9.7%

		458		-41,377,078		-6.8%		139,203,133		22.0%

		459		-47,134,793		-9.8%		15,116,728		7.6%

		460		-46,868,152		-10.0%		215,406,429		29.4%

		461		-53,096,515		-10.8%		145,567,147		21.1%

		462		-42,387,431		-7.5%		-15,473,281		1.7%

		463		-51,461,019		-9.6%		58,644,404		13.0%

		464		-47,310,411		-7.5%		14,147,253		7.2%

		465		-36,574,230		-6.3%		40,221,697		11.6%

		466		-78,934,959		-14.3%		16,403,598		6.9%

		467		-46,823,451		-8.9%		181,570,841		25.6%

		468		-39,768,579		-7.4%		109,511,275		20.3%

		469		-57,250,847		-9.8%		61,113,128		12.4%

		470		-48,820,980		-8.0%		164,734,115		22.6%

		471		-55,330,845		-8.7%		113,436,652		17.6%

		472		-63,220,262		-13.4%		185,231,328		23.9%

		473		-51,330,647		-10.8%		22,252,334		8.5%

		474		-59,157,943		-12.0%		152,197,861		21.0%

		475		-52,011,184		-12.5%		112,390,384		19.4%

		476		-55,093,666		-10.7%		21,533,979		8.2%

		477		-35,131,433		-7.8%		78,666,272		17.7%

		478		-55,857,205		-11.7%		201,477,424		25.4%

		479		-47,999,916		-9.7%		104,355,784		18.2%

		480		-44,578,261		-8.7%		66,725,919		14.7%

		481		-49,631,883		-11.0%		42,547,636		11.5%

		482		-56,517,915		-10.9%		154,723,051		21.5%

		483		-43,427,699		-9.9%		53,915,751		14.0%

		484		-43,530,818		-7.1%		60,311,703		13.2%

		485		-77,532,961		-11.3%		55,965,325		10.8%

		486		-49,627,247		-11.0%		56,465,639		13.2%

		487		-46,549,918		-9.3%		89,703,620		17.2%

		488		-73,185,519		-11.6%		14,576,990		6.8%

		489		-53,950,876		-8.2%		43,617,212		10.7%

		490		-51,529,949		-7.6%		126,564,241		18.4%

		491		-65,742,226		-15.7%		106,872,727		18.2%

		492		-57,576,132		-12.8%		90,523,467		16.5%

		493		-85,178,515		-12.8%		91,289,472		13.0%

		494		-46,392,084		-9.5%		146,514,672		23.1%

		495		-51,966,806		-12.1%		-17,291,819		1.3%

		496		-48,505,576		-11.6%		-14,464,296		1.8%

		497		-72,292,869		-13.9%		197,795,279		24.2%

		498		-54,675,957		-10.0%		111,395,361		17.9%

		499		-53,570,812		-10.8%		33,826,335		10.1%

		500		-39,662,951		-8.6%		120,143,084		22.0%

		501		-42,153,951		-7.5%		159,784,607		23.9%

		502		-47,160,440		-10.6%		50,430,439		12.6%

		503		-42,002,593		-6.9%		95,940,253		17.3%

		504		-44,483,301		-7.6%		146,375,069		21.9%

		505		-51,601,628		-8.9%		124,977,798		19.2%

		506		-54,684,341		-11.7%		84,805,336		16.1%

		507		-73,691,196		-12.3%		93,270,412		14.4%

		508		-56,068,370		-12.8%		221,033,664		27.7%

		509		-59,348,453		-14.0%		30,564,624		9.6%

		510		-53,867,177		-10.3%		-23,757,733		0.3%

		511		-45,263,894		-9.4%		76,193,664		16.1%

		512		-75,098,964		-14.1%		60,817,660		11.6%

		513		-49,762,647		-8.0%		164,130,646		22.6%

		514		-65,171,749		-15.9%		105,736,686		17.0%

		515		-70,477,426		-10.8%		40,805,305		9.4%

		516		-61,510,023		-14.0%		93,782,205		16.2%

		517		-46,594,353		-7.2%		25,139,863		8.7%

		518		-54,108,920		-12.8%		127,990,343		20.7%

		519		-40,487,439		-7.7%		6,054,694		6.2%

		520		-43,360,558		-7.7%		173,690,510		25.1%

		521		-58,958,234		-10.8%		66,653,734		13.4%

		522		-54,301,698		-10.1%		94,504,198		16.8%

		523		-51,994,694		-8.4%		79,584,383		14.4%

		524		-49,097,105		-9.1%		2,268,473		5.4%

		525		-55,593,734		-14.1%		44,334,649		11.7%

		526		-41,956,490		-7.9%		52,340,282		13.0%

		527		-50,394,929		-11.1%		142,638,058		22.3%

		528		-58,137,052		-10.3%		-26,860,043		-0.0%

		529		-53,531,785		-9.6%		117,840,637		18.6%

		530		-43,154,973		-8.3%		-11,681,509		2.5%

		531		-48,860,838		-8.4%		92,865,450		17.0%

		532		-42,312,219		-7.6%		96,613,188		17.7%

		533		-50,636,316		-11.1%		153,957,921		23.3%

		534		-135,429,158		-14.3%		66,439,942		9.2%

		535		-89,757,998		-13.1%		36,725,551		8.6%

		536		-58,674,876		-10.0%		71,296,400		13.5%

		537		-57,141,693		-15.4%		60,347,172		13.7%

		538		-59,749,499		-15.6%		119,928,717		20.1%

		539		-47,679,477		-11.7%		177,883,454		26.5%

		540		-48,601,525		-9.5%		-16,526,876		1.6%

		541		-102,839,860		-13.3%		12,434,994		6.1%

		542		-45,622,254		-7.4%		-21,782,463		0.6%

		543		-48,009,599		-8.4%		-19,528,708		1.1%

		544		-97,974,927		-12.3%		27,627,751		7.5%

		545		-48,085,509		-11.5%		128,724,625		21.6%

		546		-53,459,324		-11.9%		149,171,489		22.9%

		547		-42,583,067		-8.0%		-10,579,448		2.7%

		548		-55,243,856		-10.2%		118,935,580		18.7%

		549		-43,849,683		-7.8%		161,210,418		24.0%

		550		-40,642,733		-8.0%		122,709,520		21.6%

		551		-43,777,764		-8.3%		34,677,159		10.7%

		552		-54,163,354		-15.5%		-15,810,906		1.5%

		553		-42,303,494		-8.7%		43,810,106		12.0%

		554		-50,369,277		-10.0%		125,862,481		19.8%

		555		-46,378,370		-10.6%		153,648,577		24.3%

		556		-61,631,552		-10.9%		216,123,423		24.9%

		557		-47,783,581		-9.1%		102,138,703		17.9%

		558		-42,666,478		-7.4%		87,424,732		17.0%

		559		-57,262,062		-14.6%		13,351,616		7.3%

		560		-39,558,460		-6.3%		33,893,896		10.3%

		561		-45,807,609		-10.3%		-2,263,860		4.5%

		562		-47,736,732		-9.5%		112,036,896		19.4%

		563		-67,039,794		-12.8%		126,977,967		17.8%

		564		-48,738,851		-9.7%		198,841,196		26.7%

		565		-58,204,212		-12.3%		-21,512,635		0.8%

		566		-91,188,177		-11.4%		-39,548,119		0.1%

		567		-72,909,534		-12.8%		38,025,851		9.3%

		568		-46,665,320		-9.0%		55,845,309		13.4%

		569		-257,356,242		-17.0%		11,422,206		5.4%

		570		-56,164,448		-12.9%		68,146,447		14.0%

		571		-53,313,078		-11.9%		182,077,573		25.7%

		572		-41,285,905		-7.6%		63,968,264		14.7%

		573		-53,400,700		-14.5%		101,770,294		18.6%

		574		-64,194,628		-11.7%		75,257,000		13.5%

		575		-63,553,010		-15.2%		65,625,176		13.6%

		576		-46,138,670		-13.3%		47,108,408		13.2%

		577		-51,274,058		-9.3%		160,237,612		22.5%

		578		-52,994,463		-11.5%		206,532,865		27.2%

		579		-56,784,623		-11.7%		137,363,826		20.3%

		580		-59,727,735		-12.8%		-21,418,607		0.8%

		581		-49,392,730		-12.1%		82,598,602		16.7%

		582		-45,140,946		-6.7%		133,468,730		19.8%

		583		-67,403,239		-11.8%		34,836,200		9.2%

		584		-50,984,647		-9.7%		214,354,381		27.4%

		585		-57,946,872		Nėra reikšmės		5,253,790		6.0%

		586		-54,933,524		-10.8%		206,915,714		26.1%

		587		-48,399,439		-8.3%		58,322,437		12.9%

		588		-41,475,419		-7.2%		193,711,855		27.3%

		589		-44,850,101		-10.8%		-2,155,137		4.6%

		590		-61,012,667		-15.0%		112,274,097		18.5%

		591		-47,540,903		-9.2%		12,197,358		7.2%

		592		-71,214,773		-14.3%		11,734,313		6.7%

		593		-62,432,583		-12.7%		14,348,795		7.2%

		594		-67,320,939		-15.3%		167,422,452		21.9%

		595		-56,031,589		-11.9%		74,604,461		14.4%

		596		-56,519,279		-10.6%		62,792,005		13.0%

		597		-54,405,679		-8.3%		71,729,240		13.6%

		598		-43,518,122		-7.6%		64,690,486		14.3%

		599		-47,425,511		-7.7%		-18,204,684		1.4%

		600		-50,965,185		-11.1%		39,472,139		11.1%

		601		-73,229,984		-14.7%		-33,780,861		-0.8%

		602		-42,356,262		-9.5%		63,434,502		14.8%

		603		-49,417,990		-10.7%		145,009,294		22.5%

		604		-58,974,158		-8.7%		95,752,115		15.1%

		605		-44,730,572		-8.7%		-12,748,712		2.3%

		606		-42,829,260		-8.7%		38,854,580		11.3%

		607		-41,320,572		-6.0%		47,897,606		11.8%

		608		-74,819,300		Nėra reikšmės		21,204,336		7.8%

		609		-41,491,116		-8.5%		97,838,528		19.3%

		610		-47,779,955		-11.3%		-14,281,996		1.8%

		611		-48,613,871		-11.0%		1,954,565		5.4%

		612		-48,721,831		-8.9%		228,043,302		28.9%

		613		-95,883,831		-14.5%		127,121,705		14.9%

		614		-43,801,069		-8.3%		37,272,869		10.9%

		615		-77,127,984		-10.0%		66,037,087		11.1%

		616		-47,559,853		-10.8%		44,762,296		12.2%

		617		-46,139,737		-8.2%		21,052,499		8.3%

		618		-49,665,087		-10.8%		384,936		5.1%

		619		-50,713,053		-13.1%		1,326,072		5.3%

		620		-56,478,819		-12.8%		94,144,725		16.9%

		621		-50,682,860		-11.2%		47,156,606		12.0%

		622		-55,416,581		-13.7%		70,951,696		14.8%

		623		-85,177,998		-10.3%		-51,123,661		-2.2%

		624		-55,472,717		-12.0%		5,075,828		5.8%

		625		-79,789,651		-9.9%		10,170,442		6.1%

		626		-49,920,010		-10.6%		30,808,762		9.8%

		627		-38,397,953		-8.3%		9,662,168		7.0%

		628		-58,871,234		-11.0%		66,606,003		13.1%

		629		-62,856,645		-12.8%		90,651,798		15.7%

		630		-54,034,500		-11.0%		81,557,183		15.3%

		631		-63,881,794		-13.8%		154,265,192		21.0%

		632		-53,361,414		-11.3%		93,037,383		16.6%

		633		-55,785,244		-9.6%		33,517,887		9.6%

		634		-56,671,613		-12.7%		123,647,798		19.4%

		635		-53,959,552		-9.6%		116,192,393		18.3%

		636		-92,045,282		-12.2%		20,933,543		7.0%

		637		-54,904,438		-10.8%		128,357,297		19.7%

		638		-42,617,127		-8.3%		173,972,271		25.3%

		639		-41,939,170		-7.2%		-15,593,455		1.7%

		640		-60,248,352		-11.0%		58,715,218		12.4%

		641		-35,751,305		-5.6%		50,855,133		12.9%

		642		-74,504,417		-14.3%		72,596,680		12.7%

		643		-60,378,093		-11.3%		152,069,260		20.6%

		644		-64,040,516		-13.0%		175,319,864		22.3%

		645		-98,469,365		-16.0%		83,559,588		12.1%

		646		-42,820,225		-6.8%		145,413,079		22.3%

		647		-38,034,282		-6.2%		9,671,307		6.8%

		648		-57,870,215		-9.6%		1,234,401		5.2%

		649		-56,067,903		-11.1%		85,185,463		15.7%

		650		-59,553,492		-12.5%		203,535,015		25.0%

		651		-81,232,240		Nėra reikšmės		167,851,119		23.9%

		652		-44,759,407		-9.3%		-13,709,068		2.0%

		653		-73,898,184		-12.9%		37,743,949		9.4%

		654		-47,833,768		-11.8%		58,058,221		14.0%

		655		-44,874,868		-11.3%		25,759,268		9.7%

		656		-58,376,673		-9.1%		127,930,168		18.1%

		657		-58,713,412		-12.0%		-10,346,232		3.2%

		658		-56,616,870		-14.8%		-15,710,020		1.8%

		659		-60,965,622		-14.0%		21,794,939		8.2%

		660		-37,832,133		-5.8%		-12,274,569		2.4%

		661		-56,280,081		-12.0%		84,101,895		15.7%

		662		-52,798,920		-9.6%		27,900,999		9.1%

		663		-59,491,646		-11.7%		219,130,716		25.8%

		664		-71,075,943		-11.1%		118,102,798		16.0%

		665		-51,184,978		-13.7%		130,183,142		21.8%

		666		-46,763,988		-10.5%		-16,055,416		1.5%

		667		-54,083,257		-11.8%		89,650,630		16.3%

		668		-44,364,200		-8.7%		228,246,855		30.2%

		669		-63,870,946		-13.7%		7,790,293		6.2%

		670		-69,026,341		-15.5%		85,599,660		14.6%

		671		-61,512,426		-13.3%		28,583,736		9.1%

		672		-54,968,499		-15.2%		74,632,952		15.6%

		673		-52,927,564		-9.1%		96,926,630		16.1%

		674		-39,179,608		-6.6%		113,889,348		20.3%

		675		-64,716,874		-13.4%		170,012,340		22.2%

		676		-54,094,946		-8.4%		12,483,669		6.9%

		677		-67,988,091		-12.4%		27,957,594		8.5%

		678		-51,225,873		-8.8%		71,131,539		14.1%

		679		-46,897,064		-9.6%		82,959,302		16.7%

		680		-61,501,521		-14.4%		81,223,751		14.9%

		681		-106,389,675		-12.8%		-18,406,804		3.3%

		682		-46,367,477		-10.7%		57,382,891		14.0%

		683		-79,140,473		-13.5%		195,206,409		20.7%

		684		-38,048,624		-6.5%		-6,057,039		3.7%

		685		-49,948,747		-9.5%		153,433,670		22.7%

		686		-39,709,694		-7.9%		82,495,816		17.3%

		687		-51,450,612		-11.8%		25,894,470		9.2%

		688		-61,332,925		-11.4%		35,470,364		9.6%

		689		-50,049,866		-10.9%		118,586,369		19.8%

		690		-46,021,344		-7.9%		109,017,236		18.8%

		691		-53,665,148		-10.6%		-13,184,844		2.6%

		692		-54,804,246		-6.9%		41,154,197		10.0%

		693		-38,741,414		-6.0%		138,430,522		21.8%

		694		-94,958,133		-12.3%		21,127,965		7.0%

		695		-54,106,267		-9.3%		67,570,648		13.2%

		696		-45,419,467		-8.3%		62,353,479		14.0%

		697		-36,775,748		-6.4%		-5,086,730		3.9%

		698		-48,638,616		-11.7%		-12,512,195		2.3%

		699		-48,125,651		-8.8%		171,401,055		24.5%

		700		-89,163,435		-13.1%		-12,479,129		3.6%

		701		-52,863,911		-11.5%		17,283,377		7.9%

		702		-42,483,496		-9.1%		67,931,844		15.4%

		703		-116,635,167		-13.7%		74,064,047		10.2%

		704		-69,730,804		-11.5%		-2,232,439		4.7%

		705		-58,125,501		-13.9%		94,676,416		16.9%

		706		-53,275,336		-13.8%		191,577,408		26.7%

		707		-71,508,596		-13.4%		176,552,302		20.5%

		708		-82,949,564		-13.1%		137,190,910		16.4%

		709		-76,596,966		-13.7%		41,388,602		9.6%

		710		-52,103,477		-8.6%		59,320,891		12.6%

		711		-48,121,622		-8.2%		77,516,898		14.7%

		712		-45,218,670		-8.6%		142,476,094		22.5%

		713		-55,601,723		-13.5%		205,573,103		27.6%

		714		-45,566,832		-7.8%		140,289,532		21.3%

		715		-54,404,042		-12.5%		48,088,071		12.2%

		716		-49,155,654		-10.5%		-17,401,681		1.3%

		717		-91,532,277		-12.2%		-13,070,603		3.6%

		718		-49,604,967		-9.2%		226,474,895		28.2%

		719		-63,843,579		-11.1%		83,842,498		14.2%

		720		-54,732,204		-8.6%		105,096,055		16.5%

		721		-89,484,788		-14.3%		119,982,744		15.1%

		722		-51,646,579		-10.4%		81,981,175		16.0%

		723		-51,380,083		-8.0%		65,558,013		13.1%

		724		-47,996,600		-10.7%		152,795,380		23.5%

		725		-64,911,311		-10.4%		161,712,406		20.3%

		726		-49,591,334		-8.8%		168,741,119		24.0%

		727		-59,783,293		-12.1%		66,005,713		13.2%

		728		-69,253,767		-9.9%		203,873,072		21.5%

		729		-44,262,105		-7.6%		87,905,231		16.4%

		730		-48,387,455		-9.6%		28,408,955		9.5%

		731		-51,917,355		-9.4%		85,273,328		15.3%

		732		-55,351,437		-11.9%		63,570,579		13.8%

		733		-52,447,119		-11.5%		123,691,501		20.2%

		734		-47,736,337		-8.8%		198,504,086		26.7%

		735		-46,283,216		-9.2%		94,551,174		17.6%

		736		-46,312,659		-7.2%		94,724,286		16.8%

		737		-49,632,792		-13.8%		105,258,801		19.7%

		738		-42,763,593		-8.0%		-12,889,017		2.2%

		739		-48,772,033		-11.8%		191,784,166		27.3%

		740		-52,890,555		-13.4%		56,719,006		13.3%

		741		-62,058,225		-10.8%		116,056,759		17.2%

		742		-65,143,577		-10.9%		49,957,916		11.0%

		743		-41,364,611		-8.5%		232,650,965		32.3%

		744		-43,746,118		-8.8%		194,251,691		27.5%

		745		-51,294,899		-11.6%		83,861,956		16.2%

		746		-58,810,056		-10.3%		192,552,372		23.6%

		747		-66,254,233		-11.7%		215,266,612		24.1%

		748		-53,426,390		-10.3%		-17,525,977		1.6%

		749		-51,992,215		-10.0%		117,260,414		19.1%

		750		-47,151,852		-12.3%		129,088,813		22.4%

		751		-40,049,212		-7.4%		133,011,276		22.1%

		752		-53,011,426		-13.2%		-17,089,530		1.4%

		753		-38,931,972		-8.0%		8,631,332		6.8%

		754		-51,688,867		-7.1%		38,704,062		10.0%

		755		-51,310,604		-9.9%		153,500,586		22.9%

		756		-53,928,393		-8.6%		42,389,737		10.5%

		757		-64,588,003		-11.6%		186,438,543		21.9%

		758		-49,767,574		-10.1%		48,080,767		12.1%

		759		-58,866,073		-14.8%		86,576,536		16.0%

		760		-51,654,994		-10.3%		51,981,434		12.6%

		761		-64,468,621		-13.8%		57,093,298		12.2%

		762		-70,044,295		-14.6%		68,555,784		13.5%

		763		-66,095,831		-10.4%		135,279,957		17.9%

		764		-64,526,668		-13.8%		60,683,255		12.4%

		765		-57,558,471		-10.7%		24,029,444		8.4%

		766		-61,949,670		-12.9%		221,341,623		26.2%

		767		-41,191,495		-7.7%		3,340,391		5.6%

		768		-50,828,301		-12.1%		228,417,576		30.9%

		769		-52,169,683		-10.7%		-10,401,878		3.0%

		770		-57,119,429		-12.1%		103,728,840		17.3%

		771		-43,454,275		-7.5%		-15,090,467		1.8%

		772		-123,708,423		-16.3%		39,715,393		8.0%

		773		-65,731,552		Nėra reikšmės		95,993		5.0%

		774		-49,337,437		-9.8%		44,015,719		11.7%

		775		-44,416,397		-7.8%		145,489,471		22.9%

		776		-42,775,120		-9.0%		146,240,749		23.5%

		777		-55,215,563		-12.5%		97,940,459		17.1%

		778		-64,003,836		-10.4%		75,095,522		13.3%

		779		-49,190,439		-9.6%		187,093,394		25.8%

		780		-55,254,648		-12.0%		159,459,447		23.0%

		781		-46,254,007		-8.1%		70,274,735		14.6%

		782		-55,379,903		-11.1%		159,553,854		22.5%

		783		-61,817,250		-12.4%		75,633,885		14.1%

		784		-64,208,704		-12.1%		-33,137,499		-1.1%

		785		-55,209,668		-11.4%		-6,969,807		3.8%

		786		-48,610,145		-6.2%		77,194,174		14.0%

		787		-58,051,769		-12.8%		69,129,573		14.0%

		788		-51,475,077		-11.2%		73,151,592		15.6%

		789		-57,647,914		-12.0%		148,940,080		21.2%

		790		-37,705,857		-5.2%		68,976,581		14.5%

		791		-60,134,692		-10.0%		117,150,885		17.0%

		792		-59,088,229		-12.0%		105,837,348		17.7%

		793		-49,922,327		-8.4%		23,621,623		8.5%

		794		-51,237,577		-9.0%		130,589,005		20.0%

		795		-57,948,548		-9.2%		189,039,466		23.2%

		796		-51,676,494		-9.4%		58,776,126		13.0%

		797		-63,393,819		-11.4%		212,061,826		24.2%

		798		-59,750,480		-11.9%		142,802,670		20.0%

		799		-48,473,296		-10.0%		48,920,063		12.5%

		800		-65,975,323		-12.4%		-30,298,675		-0.5%

		801		-60,974,266		-9.6%		83,833,498		14.0%

		802		-38,575,441		-7.0%		40,106,240		11.7%

		803		-48,242,506		-11.3%		86,518,159		17.3%

		804		-54,256,594		-11.0%		87,100,336		16.2%

		805		-65,661,420		-11.7%		35,100,626		9.4%

		806		-55,110,900		-10.0%		118,591,549		18.8%

		807		-49,985,290		-11.1%		124,493,430		20.5%

		808		-38,261,758		-6.0%		17,265,666		8.0%

		809		-39,111,265		-7.2%		-11,495,441		2.5%

		810		-49,514,775		-7.4%		-25,220,477		0.2%

		811		-40,362,513		-6.2%		-13,960,266		2.1%

		812		-57,438,249		-11.1%		192,442,991		24.4%

		813		-48,660,795		-10.2%		71,516,755		14.8%

		814		-59,593,299		-11.2%		91,195,069		15.4%

		815		-66,604,127		-14.3%		10,992,636		6.6%

		816		-41,063,898		-7.9%		164,507,609		25.4%

		817		-60,261,721		-8.9%		26,183,225		8.4%

		818		-58,267,948		-13.0%		91,107,918		16.7%

		819		-45,627,536		-8.7%		73,384,007		15.1%

		820		-54,627,708		Nėra reikšmės		53,082,744		13.4%

		821		-53,881,575		-11.1%		87,741,888		15.9%

		822		-55,547,672		-10.1%		89,335,293		16.0%

		823		-49,691,950		-11.1%		202,944,026		28.3%

		824		-99,803,182		-10.6%		-31,596,762		1.8%

		825		-59,651,913		-13.4%		-6,849,517		3.8%

		826		-44,845,982		-8.6%		225,967,548		30.3%

		827		-39,789,789		-7.7%		67,066,356		15.1%

		828		-50,164,492		-9.3%		192,699,643		25.6%

		829		-57,666,636		-14.7%		124,984,879		20.0%

		830		-59,434,226		-12.3%		-22,988,947		0.7%

		831		-54,848,750		-10.6%		53,156,055		12.2%

		832		-51,898,393		-10.4%		176,995,172		24.4%

		833		-61,942,789		-10.3%		156,887,242		20.7%

		834		-55,056,233		-12.9%		160,788,892		23.1%

		835		-58,154,012		-12.8%		165,544,952		23.3%

		836		-57,842,116		-10.1%		31,803,262		9.2%

		837		-114,211,157		-13.4%		74,933,107		10.5%

		838		-80,928,604		-10.1%		105,469,586		13.6%

		839		-50,596,201		-10.4%		115,448,411		19.4%

		840		-45,239,578		-7.9%		-5,202,071		4.1%

		841		-50,595,456		-11.0%		161,956,367		23.6%

		842		-58,901,023		-14.9%		95,174,795		16.9%

		843		-54,450,384		-10.8%		178,559,628		23.9%

		844		-57,743,166		-9.3%		65,393,328		12.7%

		845		-54,005,723		-12.5%		140,614,485		22.0%

		846		-48,799,975		-9.5%		149,793,471		22.4%

		847		-63,617,431		-14.5%		221,048,432		26.2%

		848		-55,908,445		-8.9%		-3,229,424		4.5%

		849		-51,934,359		-10.3%		134,744,435		21.0%

		850		-143,039,193		-14.3%		-103,770,669		-6.0%

		851		-46,030,135		-8.6%		20,986,997		8.5%

		852		-56,545,238		-11.0%		125,163,905		19.1%

		853		-46,509,736		-8.0%		115,354,683		18.9%

		854		-57,401,553		-11.4%		109,196,213		17.9%

		855		-46,047,954		-7.9%		122,727,813		19.9%

		856		-70,019,874		-10.5%		-21,306,534		2.0%

		857		-55,450,164		-14.5%		154,796,831		23.6%

		858		-57,310,696		-8.6%		97,704,750		15.5%

		859		-50,754,412		-10.4%		121,029,783		20.0%

		860		-78,765,862		-10.9%		51,298,594		10.1%

		861		-40,214,958		-8.3%		76,157,889		16.3%

		862		-46,244,093		-7.8%		68,574,694		14.3%

		863		-47,762,818		-9.4%		170,310,192		24.4%

		864		-59,084,785		-10.8%		141,085,665		19.5%

		865		-68,462,318		Nėra reikšmės		145,964,942		21.0%

		866		-53,507,919		-7.6%		90,534,608		15.1%

		867		-54,674,737		-11.4%		9,551,007		6.7%

		868		-44,926,377		-7.5%		134,523,530		21.0%

		869		-51,571,646		-9.0%		30,377,789		9.4%

		870		-36,032,104		-6.8%		37,231,298		11.5%

		871		-51,579,581		-13.1%		70,129,707		15.1%

		872		-44,281,063		-8.0%		33,028,007		10.1%

		873		-62,379,417		-13.6%		55,299,467		12.2%

		874		-53,862,603		-12.1%		117,313,965		19.4%

		875		-65,580,682		-11.9%		197,002,591		23.3%

		876		-39,586,018		-6.5%		52,937,345		13.1%

		877		-46,693,938		-9.3%		125,524,281		20.3%

		878		-49,691,814		-8.8%		-19,980,340		1.1%

		879		-44,335,366		-9.3%		5,630,837		6.1%

		880		-57,444,378		-10.5%		48,786,616		11.5%

		881		-44,752,293		-8.4%		83,605,763		16.9%

		882		-45,397,555		-7.3%		-4,046,185		4.3%

		883		-52,066,277		-12.0%		-17,529,097		1.3%

		884		-54,645,572		-14.0%		69,486,693		14.7%

		885		-66,273,554		-13.6%		14,476,217		7.1%

		886		-73,687,246		-13.9%		153,285,074		18.8%

		887		-53,555,555		-11.5%		124,239,439		20.1%

		888		-44,366,576		-7.8%		198,295,245		26.9%

		889		-58,250,676		-11.0%		107,580,306		17.1%

		890		-63,225,033		-10.9%		95,387,419		15.3%

		891		-58,590,244		-10.6%		-3,524,721		4.5%

		892		-48,666,736		-10.5%		22,275,198		8.7%

		893		-92,998,129		-11.7%		162,859,038		16.7%

		894		-41,796,961		-6.9%		88,672,368		17.0%

		895		-58,846,829		-11.8%		99,530,876		16.9%

		896		-45,652,131		-6.3%		134,044,827		19.8%

		897		-56,546,759		-9.7%		75,704,784		14.2%

		898		-60,500,933		-13.9%		129,447,212		19.3%

		899		-64,172,312		-14.5%		31,588,322		9.5%

		900		-63,644,992		-11.3%		97,640,179		15.4%

		901		-43,263,454		-7.4%		200,998,464		27.6%

		902		-50,821,570		-13.0%		111,537,224		19.7%

		903		-101,253,646		-14.4%		125,065,539		14.2%

		904		-68,415,132		-13.0%		144,659,172		19.0%

		905		-48,591,612		-11.6%		108,031,818		19.9%

		906		-43,447,213		-9.8%		234,069,854		33.3%

		907		-62,398,698		-11.8%		91,643,232		15.6%

		908		-73,715,825		-10.8%		75,561,402		12.6%

		909		-45,529,965		-10.5%		143,014,538		23.3%

		910		-59,969,480		-11.6%		109,083,212		17.2%

		911		-63,253,567		-10.6%		142,796,911		19.1%

		912		-43,913,583		-9.9%		91,532,005		17.9%

		913		-45,642,118		-10.9%		205,283,840		30.2%

		914		-51,225,626		-13.1%		84,730,892		16.9%

		915		-55,840,089		-13.4%		112,806,563		18.8%

		916		-54,636,701		-13.9%		57,033,349		13.3%

		917		-38,882,571		-8.9%		119,844,565		22.5%

		918		-43,597,221		-6.8%		37,810,297		10.6%

		919		-94,400,207		-15.1%		66,820,798		10.8%

		920		-44,059,814		-9.4%		75,000,355		15.8%

		921		-56,370,930		-11.6%		38,957,462		10.4%

		922		-44,761,721		-9.5%		5,850,269		6.1%

		923		-47,922,860		-10.2%		73,151,879		15.4%

		924		-75,009,358		-12.0%		38,783,982		9.2%

		925		-50,517,880		-13.9%		63,478,075		14.8%

		926		-57,419,781		-10.8%		-22,352,233		0.7%

		927		-37,633,906		-8.8%		49,511,624		13.8%

		928		-47,450,864		-10.6%		120,434,545		20.3%

		929		-91,021,036		-12.7%		189,473,600		18.6%

		930		-56,320,524		-12.5%		89,861,103		16.3%

		931		-56,769,218		-11.1%		-25,477,622		-0.2%

		932		-54,395,119		-12.3%		90,448,292		17.0%

		933		-69,914,706		-9.0%		136,633,840		17.1%

		934		-52,895,264		-11.1%		111,622,289		19.0%

		935		-46,724,083		-11.2%		-12,398,033		2.2%

		936		-35,108,318		-5.7%		202,337,496		28.7%

		937		-61,871,681		-13.2%		-1,163,561		4.8%

		938		-70,097,169		-11.7%		171,728,533		20.8%

		939		-70,449,732		-13.7%		66,868,912		12.5%

		940		-55,686,942		-13.3%		42,197,423		11.2%

		941		-68,822,503		-15.5%		48,358,548		11.0%

		942		-50,277,092		-10.0%		162,903,236		24.1%

		943		-35,850,759		-7.0%		173,971,861		27.2%

		944		-46,586,752		-9.3%		57,446,017		13.3%

		945		-57,369,493		-15.5%		82,349,801		15.8%

		946		-64,782,592		-9.1%		184,512,744		20.8%

		947		-72,948,969		-11.3%		144,122,626		17.8%

		948		-42,550,113		-6.8%		108,704,285		18.6%

		949		-41,192,793		-9.1%		60,935,833		14.8%

		950		-50,953,502		-10.6%		226,450,182		28.5%

		951		-59,167,936		-11.3%		77,960,500		14.5%

		952		-54,978,815		-11.2%		70,754,609		14.0%

		953		-50,482,529		-11.1%		73,979,171		15.0%

		954		-73,154,586		-11.9%		-18,379,500		2.4%

		955		-69,204,009		-12.5%		119,188,550		17.1%

		956		-59,017,097		-16.2%		225,336,239		28.8%

		957		-45,552,687		-10.1%		117,992,002		20.6%

		958		-39,508,443		-7.7%		156,422,435		25.1%

		959		-70,545,902		-14.4%		-32,093,588		-0.7%

		960		-42,687,025		-9.7%		124,466,083		21.8%

		961		-50,804,725		-9.6%		62,633,588		13.6%

		962		-88,787,084		-13.1%		-50,877,385		-2.5%

		963		-62,631,409		-11.2%		83,976,495		14.3%

		964		-59,960,500		-9.8%		103,591,760		16.0%

		965		-69,316,596		-14.2%		97,936,657		15.5%

		966		-63,234,154		-8.4%		-19,951,623		2.1%

		967		-72,666,955		-12.1%		143,781,724		17.9%

		968		-51,036,823		-8.8%		153,069,709		22.2%

		969		-61,581,481		-12.1%		77,641,254		14.4%

		970		-55,218,901		-12.6%		216,460,063		27.9%

		971		-50,563,958		-9.6%		127,061,199		19.6%

		972		-57,135,145		-9.9%		139,093,110		19.2%

		973		-53,445,338		-13.1%		108,477,811		19.0%

		974		-64,176,091		-12.5%		116,828,068		17.3%

		975		-58,583,498		-9.2%		64,711,390		12.6%

		976		-69,050,939		-12.4%		130,434,622		17.5%

		977		-49,918,768		-9.2%		119,268,061		19.0%

		978		-59,576,385		-11.9%		65,568,261		13.3%

		979		-47,841,709		-10.3%		81,696,111		16.1%

		980		-57,882,052		-9.0%		90,141,705		15.0%

		981		-61,526,680		-10.1%		77,391,090		13.8%

		982		-57,657,423		-9.4%		82,286,294		14.3%

		983		-59,098,629		-11.2%		196,828,406		23.9%

		984		-44,555,566		-7.8%		69,019,429		14.4%

		985		-50,659,865		-11.4%		93,869,263		17.5%

		986		-53,167,862		-12.8%		89,879,205		16.8%

		987		-53,382,254		-10.1%		58,124,404		13.1%

		988		-58,510,736		-13.9%		154,156,797		22.4%

		989		-51,497,764		-7.9%		129,735,543		19.2%

		990		-73,336,013		-14.6%		74,510,872		12.9%

		991		-49,885,473		-9.6%		49,665,683		12.0%

		992		-49,906,207		-9.9%		99,907,999		17.8%

		993		-52,455,001		-10.6%		17,423,395		7.8%

		994		-50,093,273		-10.6%		56,757,106		13.6%

		995		-50,657,744		-11.6%		23,826,507		9.1%

		996		-53,682,782		-12.0%		-8,286,544		3.4%

		997		-52,365,950		-8.9%		98,552,635		17.0%

		998		-40,046,762		-7.9%		123,067,721		21.5%

		999		-55,232,232		-9.1%		1,128,515		5.2%

		1000		-39,307,634		-6.5%		82,777,590		16.7%

		1001		-48,729,280		-7.6%		123,461,729		19.0%

		1002		-56,937,973		-15.5%		-19,046,150		0.9%

		1003		-40,851,238		-6.1%		68,172,035		14.1%

		1004		-60,480,757		-14.8%		-21,389,243		0.8%

		1005		-61,072,648		-10.9%		2,281,752		5.3%

		1006		-47,807,225		-9.8%		53,455,827		12.7%

		1007		-54,319,465		-12.1%		125,341,842		20.4%

		1008		-50,736,163		-8.4%		290,165		5.1%

		1009		-84,277,701		-9.5%		22,129		5.0%

		1010		-37,860,747		-6.1%		201,048,064		28.2%

		1011		-59,711,678		-11.4%		21,142,492		8.0%

		1012		-50,708,076		-13.1%		-11,419,038		2.6%

		1013		-47,167,970		-10.3%		235,576,521		32.7%

		1014		-60,131,854		-13.4%		155,316,300		21.6%

		1015		-48,935,622		-10.6%		99,726,668		18.0%

		1016		-53,387,606		-9.3%		182,896,804		23.5%

		1017		-47,842,240		-7.8%		227,015,492		28.2%

		1018		-108,643,515		-11.9%		23,467,520		6.9%

		1019		-51,661,768		-9.0%		188,525,678		25.0%

		1020		-47,866,652		-8.3%		-4,925,553		4.1%

		1021		-39,347,282		-6.6%		-3,060,204		4.4%

		1022		-49,714,770		-7.8%		129,671,553		19.3%

		1023		-53,297,140		-11.9%		9,920,331		6.8%

		1024		-56,463,739		-12.3%		117,762,481		19.4%

		1025		-58,911,533		-15.8%		-20,164,405		0.8%

		1026		-64,657,069		-15.5%		156,188,556		21.8%

		1027		-54,943,967		-13.6%		70,703,292		14.8%

		1028		-52,259,437		-9.9%		113,970,224		18.2%

		1029		-81,463,777		-10.7%		92,991,319		13.2%

		1030		-80,669,691		-12.5%		85,511,351		13.1%

		1031		-50,734,014		-8.7%		45,728,465		11.4%

		1032		-53,462,801		-10.7%		-18,359,172		1.3%

		1033		-62,120,877		-14.5%		16,505,243		7.6%

		1034		-44,446,889		-7.9%		51,305,559		12.6%

		1035		-78,273,461		-13.9%		63,854,637		11.5%

		1036		-69,497,667		-13.9%		18,702,811		7.4%

		1037		-41,894,850		-8.5%		15,293,981		7.9%

		1038		-55,290,470		-13.1%		48,736,540		12.2%

		1039		-37,537,754		-7.7%		38,976,548		11.7%

		1040		-45,618,861		-8.6%		106,835,433		18.7%

		1041		-55,747,160		-10.5%		76,278,624		14.3%

		1042		-50,880,739		-10.5%		135,760,354		21.1%

		1043		-49,179,510		-10.7%		55,147,462		13.2%

		1044		-106,893,942		-15.2%		-5,444,429		4.5%

		1045		-49,251,578		-6.5%		105,432,528		16.8%

		1046		-50,554,213		-10.5%		29,492,490		9.7%

		1047		-79,994,367		Nėra reikšmės		70,675,213		16.3%

		1048		-51,208,737		-13.2%		228,134,173		31.0%

		1049		-53,314,791		-10.4%		117,355,558		18.6%

		1050		-45,802,800		-10.3%		186,427,669		27.3%

		1051		-46,393,611		-8.6%		23,035,235		8.6%

		1052		-74,883,974		-13.2%		-13,200,631		3.1%

		1053		-47,979,291		-8.3%		93,751,964		16.5%

		1054		-57,086,113		-9.6%		38,015,101		9.9%

		1055		-42,596,747		-9.8%		-12,523,666		2.1%

		1056		-59,281,043		-12.0%		40,769,890		10.4%

		1057		-58,625,039		-12.5%		45,721,505		11.2%

		1058		-72,585,917		-10.6%		37,754,421		9.2%

		1059		-57,063,845		-8.9%		-27,242,191		0.1%

		1060		-75,860,729		-9.8%		117,545,299		15.0%

		1061		-58,207,611		-9.8%		7,013,617		6.1%

		1062		-54,593,502		-11.5%		121,712,550		19.7%

		1063		-47,750,260		-10.3%		119,392,900		20.2%

		1064		-50,389,089		-9.2%		79,259,798		15.2%

		1065		-49,956,326		-9.3%		27,288,154		9.1%

		1066		-56,948,118		-15.0%		-18,955,712		1.1%

		1067		-43,193,891		-8.3%		97,566,850		17.9%

		1068		-69,700,019		-12.6%		146,078,391		18.5%

		1069		-57,150,464		-10.5%		115,035,725		18.1%

		1070		-44,597,263		-9.1%		39,160,548		11.3%

		1071		-57,509,639		-12.5%		46,231,647		11.6%

		1072		-50,321,535		-10.7%		-8,541,976		3.3%

		1073		-56,647,257		-10.8%		-24,872,553		0.2%

		1074		-56,171,700		-9.2%		-24,500,693		0.5%

		1075		-41,944,738		-8.6%		184,899,077		27.3%

		1076		-45,231,938		-8.8%		44,325,455		11.8%

		1077		-74,546,942		-14.0%		108,128,573		15.6%

		1078		-56,898,033		-9.8%		135,869,203		19.2%

		1079		-48,046,589		-10.3%		75,573,544		15.6%

		1080		-64,508,937		-12.7%		90,611,618		15.0%

		1081		-48,965,326		-9.2%		97,452,418		17.0%

		1082		-64,450,078		-13.0%		107,289,366		16.8%

		1083		-44,482,382		-7.8%		61,087,368		13.7%

		1084		-52,233,819		-15.2%		181,307,313		27.3%

		1085		-42,786,584		-8.6%		210,874,957		29.9%

		1086		-53,450,165		-8.9%		41,168,464		10.3%

		1087		-88,434,618		-14.7%		99,651,359		13.7%

		1088		-47,656,144		-8.9%		81,273,810		15.8%

		1089		-41,915,387		-7.8%		30,962,836		10.1%

		1090		-51,165,167		-11.8%		109,088,052		18.9%

		1091		-92,875,878		-11.3%		66,046,099		10.5%

		1092		-46,927,863		-9.4%		101,788,131		18.3%

		1093		-60,301,998		-9.7%		103,853,767		16.4%

		1094		-56,063,251		-14.7%		3,612,473		5.7%

		1095		-56,968,656		-10.5%		41,987,097		10.7%

		1096		-54,445,506		-9.4%		68,340,261		13.4%

		1097		-36,481,080		-6.7%		133,183,339		23.6%

		1098		-51,874,858		-8.4%		111,262,085		17.9%

		1099		-64,757,346		-12.5%		190,614,858		23.9%

		1100		-45,245,848		-9.5%		44,269,132		12.0%

		1101		-58,792,679		-12.1%		-24,203,900		0.3%

		1102		-48,251,067		-10.7%		211,982,692		29.7%

		1103		-56,467,971		-11.2%		80,852,679		15.2%

		1104		-59,073,412		-14.1%		174,072,036		24.2%

		1105		-51,196,027		-8.7%		131,983,918		19.8%

		1106		-61,293,910		-15.8%		107,722,505		18.7%

		1107		-70,928,706		-11.7%		21,104,841		7.6%

		1108		-60,492,635		-14.4%		99,697,325		17.0%

		1109		-46,159,193		-9.5%		62,069,739		13.9%

		1110		-63,685,150		-12.7%		10,656,787		6.6%

		1111		-53,916,452		-11.5%		129,001,611		19.9%

		1112		-56,614,075		-10.4%		4,647,216		5.7%

		1113		-83,873,871		-15.1%		6,152,295		5.7%

		1114		-55,668,766		-10.4%		115,389,149		18.8%

		1115		-47,902,805		-9.0%		-19,332,672		1.1%

		1116		-52,602,738		-9.0%		21,240,414		8.3%

		1117		-59,805,589		-11.5%		-2,190,494		4.7%

		1118		-55,420,291		-12.8%		64,675,924		13.9%

		1119		-36,605,262		-6.2%		135,587,832		22.7%

		1120		-45,348,198		-10.4%		28,552,373		9.9%

		1121		-109,752,558		-12.6%		6,609,592		5.6%

		1122		-54,321,417		-8.9%		35,325,538		9.9%

		1123		-53,196,949		-9.3%		-23,833,841		0.4%

		1124		-113,364,907		-15.9%		71,176,561		10.4%

		1125		-98,415,416		-12.7%		-536,908		5.0%

		1126		-53,154,322		-8.6%		75,889,623		14.4%

		1127		-43,791,484		-10.3%		73,103,876		16.3%

		1128		-45,941,832		-8.0%		179,822,011		25.0%

		1129		-65,065,793		-10.4%		119,593,604		17.1%

		1130		-61,877,027		-12.1%		44,096,135		10.7%

		1131		-46,413,553		-13.5%		163,085,796		26.7%

		1132		-59,476,291		-10.1%		48,268,233		11.0%

		1133		-62,089,638		-11.9%		-26,505,874		0.1%

		1134		-54,883,867		-9.2%		-20,474,359		1.3%

		1135		-55,721,663		Nėra reikšmės		143,843,021		23.1%

		1136		-57,897,098		-9.7%		153,394,918		20.7%

		1137		-57,250,898		-10.9%		87,842,920		15.3%

		1138		-39,170,108		-6.1%		143,954,576		22.5%

		1139		-60,900,502		-9.0%		27,132,806		8.4%

		1140		-36,551,254		-6.9%		115,652,623		21.4%

		1141		-53,390,931		-9.9%		84,533,993		15.4%

		1142		-31,863,331		-5.6%		159,464,752		26.7%

		1143		-75,078,105		-10.0%		23,868,956		7.6%

		1144		-54,759,671		-9.2%		41,393,262		10.5%

		1145		-59,109,841		-11.2%		4,331,350		5.7%

		1146		-49,466,578		-7.2%		48,712,078		11.2%

		1147		-50,236,247		-9.9%		39,738,262		11.0%

		1148		-44,642,732		-10.7%		34,056,874		11.0%

		1149		-50,102,761		-8.9%		136,325,561		20.5%

		1150		-54,750,463		-12.6%		81,475,807		15.5%

		1151		-60,330,046		-11.5%		92,918,581		16.1%

		1152		-77,809,190		-10.5%		60,390,375		10.9%

		1153		-69,375,660		-13.6%		77,275,949		13.5%

		1154		-72,463,553		-12.9%		-36,899,570		-1.2%

		1155		-65,367,538		-11.4%		159,750,127		19.9%

		1156		-56,071,140		-9.0%		205,891,210		25.0%

		1157		-50,793,145		-9.8%		17,298,514		7.8%

		1158		-58,068,133		-10.9%		96,122,295		16.4%

		1159		-57,921,827		-12.4%		33,671,850		10.0%

		1160		-84,448,970		-13.7%		163,064,532		18.2%

		1161		-54,231,271		-10.8%		50,887,476		12.2%

		1162		-59,539,504		-10.3%		137,086,428		19.0%

		1163		-39,634,847		-8.1%		15,173,632		7.8%

		1164		-62,373,819		-12.6%		129,182,966		18.7%

		1165		-43,075,325		-10.3%		209,371,317		31.0%

		1166		-86,345,929		-15.5%		151,665,960		18.0%

		1167		-72,198,901		-13.0%		84,550,663		13.9%

		1168		-51,140,032		-7.9%		163,203,660		21.8%

		1169		-55,477,512		-11.0%		65,162,980		13.6%

		1170		-38,970,612		-8.7%		179,567,321		28.5%

		1171		-50,927,913		-10.5%		158,904,416		23.8%

		1172		-44,823,241		-10.8%		33,417,087		10.7%

		1173		-47,433,757		-11.8%		125,203,095		22.1%

		1174		-48,640,271		-10.7%		197,510,867		27.4%

		1175		-53,850,574		-10.9%		12,839,738		7.1%

		1176		-51,005,732		-9.2%		59,049,282		13.0%

		1177		-40,081,467		-7.0%		88,852,902		17.1%

		1178		-66,656,749		-14.8%		171,934,732		22.8%

		1179		-39,741,084		-6.5%		201,709,259		27.9%

		1180		-61,141,507		-14.6%		66,491,405		13.7%

		1181		-57,374,250		-14.2%		-19,739,746		0.8%

		1182		-50,932,821		-11.6%		123,230,255		20.3%

		1183		-56,863,445		-10.5%		-25,192,691		0.2%

		1184		-69,959,280		-12.6%		-21,596,689		1.7%

		1185		-53,396,934		-8.5%		90,121,742		15.6%

		1186		-70,036,310		-11.1%		205,384,238		22.0%

		1187		-49,113,780		-9.6%		89,684,558		16.3%

		1188		-39,980,305		-6.5%		109,258,838		19.2%

		1189		-58,388,715		-9.0%		-30,392,186		-0.4%

		1190		-59,945,698		-12.7%		201,062,757		26.2%

		1191		-48,543,075		-10.7%		201,153,168		28.3%

		1192		-75,678,744		-13.5%		-41,953,136		-2.2%

		1193		-54,278,936		-14.4%		87,146,134		16.9%

		1194		-73,039,301		-12.7%		66,799,900		12.3%

		1195		-34,927,125		-6.3%		166,101,601		26.2%

		1196		-46,604,401		-10.3%		106,362,111		18.9%

		1197		-42,524,565		-8.7%		112,291,924		20.0%

		1198		-61,732,235		-13.8%		75,056,237		14.3%

		1199		-51,177,077		-11.5%		45,513,601		12.2%

		1200		-71,207,013		-8.7%		-1,856,205		4.8%

		1201		-46,714,479		-10.3%		77,051,060		15.9%

		1202		-43,829,182		-6.8%		146,863,031		21.5%

		1203		-42,668,609		-7.5%		226,931,159		29.1%

		1204		-55,040,162		-14.6%		84,982,975		16.5%

		1205		-55,579,947		-11.2%		20,940,697		8.1%

		1206		-61,847,018		-14.8%		62,762,060		13.3%

		1207		-45,480,860		-8.6%		99,270,357		17.8%

		1208		-45,552,641		-8.9%		77,682,856		15.8%

		1209		-57,173,289		-10.4%		29,742,260		9.1%

		1210		-49,908,490		-11.8%		125,696,322		21.3%

		1211		-40,962,347		-7.2%		110,694,112		19.3%

		1212		-39,921,440		-7.5%		102,799,176		19.3%

		1213		-60,320,272		-11.6%		222,507,813		26.4%

		1214		-55,315,613		-11.2%		113,537,911		18.3%

		1215		-67,002,640		-12.0%		32,961,531		9.2%

		1216		-44,929,604		-7.9%		124,916,432		20.3%

		1217		-52,208,141		-6.5%		176,710,263		21.7%

		1218		-49,234,565		-10.0%		151,172,131		23.7%

		1219		-44,390,702		-8.6%		150,204,670		23.5%

		1220		-51,284,477		-12.0%		109,445,990		18.9%

		1221		-58,326,975		-11.1%		132,654,185		19.3%

		1222		-54,244,441		-7.7%		187,186,377		22.6%

		1223		-66,382,143		-10.2%		193,233,152		21.6%

		1224		-55,315,869		-8.6%		10,803,905		6.5%

		1225		-54,409,134		-7.7%		43,719,656		10.5%

		1226		-59,354,067		-14.8%		10,077,476		6.7%

		1227		-52,770,783		-10.3%		14,461,140		7.4%

		1228		-60,934,128		-10.3%		118,061,347		17.4%

		1229		-42,313,987		-7.7%		115,482,015		19.6%

		1230		-43,052,231		-7.4%		125,095,759		20.1%

		1231		-57,138,117		-11.5%		123,317,376		19.3%

		1232		-40,274,922		-7.1%		152,469,174		23.9%

		1233		-99,356,295		-14.0%		6,682,361		5.6%

		1234		-42,676,767		-8.8%		19,533,023		8.6%

		1235		-54,362,335		-8.6%		155,377,292		20.8%

		1236		-49,492,489		-11.2%		89,388,360		17.0%

		1237		-55,613,751		-10.0%		121,912,653		18.6%

		1238		-48,389,872		-10.5%		-15,368,716		1.8%

		1239		-41,324,976		-7.6%		65,045,869		14.5%

		1240		-46,515,159		-9.5%		-15,147,024		1.8%

		1241		-62,862,233		-13.8%		123,252,668		18.6%

		1242		-76,302,510		-13.1%		77,945,417		12.8%

		1243		-47,236,389		-8.0%		135,383,684		21.0%

		1244		-51,176,345		-9.2%		23,868,245		8.6%

		1245		-45,140,774		-10.0%		165,988,457		25.5%

		1246		-46,835,942		-9.2%		103,433,917		18.3%

		1247		-53,304,228		-8.1%		13,560,124		6.9%

		1248		-66,266,845		-12.0%		20,295,947		7.7%

		1249		-60,604,536		-13.3%		16,804,747		7.6%

		1250		-48,595,024		-9.3%		82,782,549		15.8%

		1251		-45,838,942		-9.1%		114,731,384		19.8%

		1252		-61,874,039		-13.4%		192,731,395		24.1%

		1253		-50,890,760		-10.8%		77,133,894		15.5%

		1254		-60,706,149		-11.0%		87,383,276		15.5%

		1255		-58,127,233		-11.1%		95,856,835		16.3%

		1256		-44,659,978		-9.3%		96,568,050		18.3%

		1257		-46,105,227		-8.8%		-13,141,673		2.3%

		1258		-44,048,533		-8.5%		-15,441,572		1.7%

		1259		-46,291,598		-8.9%		144,217,782		22.5%

		1260		-50,740,431		-12.1%		46,096,066		12.1%

		1261		-65,239,106		-9.8%		-12,171,477		3.3%

		1262		-57,873,119		-13.3%		174,544,013		24.1%

		1263		-45,605,478		-9.2%		130,234,912		21.5%

		1264		-47,671,203		-11.2%		-15,921,005		1.5%

		1265		-53,307,182		-13.9%		112,762,910		19.3%

		1266		-52,943,362		-10.2%		-22,064,597		0.6%

		1267		-49,701,010		-15.5%		136,380,728		23.7%

		1268		-43,889,079		-8.1%		-8,970,338		3.2%

		1269		-41,852,440		-7.7%		126,868,796		20.9%

		1270		-55,525,276		-11.1%		83,690,004		15.2%

		1271		-59,164,372		-11.6%		63,681,490		13.0%

		1272		-53,495,562		-8.2%		76,912,287		14.1%

		1273		-52,639,346		-11.3%		-6,120,035		3.9%

		1274		-58,961,027		-11.9%		87,045,335		15.3%

		1275		-42,727,846		-7.3%		63,321,387		14.0%

		1276		-43,509,704		-7.5%		89,200,798		17.0%

		1277		-47,776,114		-8.5%		46,491,793		11.8%

		1278		-50,365,599		-8.9%		70,064,961		13.9%

		1279		-60,531,085		-12.3%		104,496,125		16.9%

		1280		-65,259,293		-9.6%		94,768,718		14.5%

		1281		-44,956,313		-9.8%		39,145,008		11.4%

		1282		-53,589,506		-11.1%		172,474,219		23.6%

		1283		-57,278,140		-10.8%		129,280,187		18.9%

		1284		-43,321,810		-8.0%		110,971,202		19.2%

		1285		-47,398,707		-10.2%		116,073,937		20.4%

		1286		-46,228,101		-11.2%		117,844,193		21.3%

		1287		-57,354,380		-12.2%		-22,215,077		0.6%

		1288		-64,516,689		-12.7%		149,520,570		20.0%

		1289		-48,700,772		-6.9%		103,170,126		16.9%

		1290		-48,512,891		-10.3%		121,501,143		19.9%

		1291		-48,523,284		-10.1%		-18,263,677		1.1%

		1292		-39,577,426		-7.0%		71,734,232		15.6%

		1293		-72,588,966		-11.9%		60,706,576		11.4%

		1294		-47,132,555		-7.4%		83,189,773		15.5%

		1295		-55,649,187		-9.5%		220,100,655		26.1%

		1296		-53,665,904		-8.6%		217,928,236		26.3%

		1297		-64,400,109		-13.8%		-7,502,939		3.8%

		1298		-55,982,361		-12.2%		176,501,276		23.9%

		1299		-61,475,333		-11.6%		-28,729,092		-0.3%

		1300		-58,068,488		-13.9%		176,869,733		24.0%

		1301		-40,777,440		-6.4%		94,490,105		17.6%

		1302		-44,802,540		-7.1%		33,300,248		10.1%

		1303		-70,949,087		-12.0%		-34,283,431		-0.7%

		1304		-51,545,458		-9.5%		155,887,397		22.0%

		1305		-56,525,155		-7.8%		163,721,983		20.8%

		1306		-49,591,026		-8.4%		117,439,193		19.0%

		1307		-45,772,839		-8.9%		110,244,181		19.2%

		1308		-45,275,936		-9.4%		89,706,130		17.1%

		1309		-66,198,862		-8.6%		-40,286,157		-1.4%

		1310		-51,986,188		-8.0%		102,475,084		16.7%

		1311		-77,077,305		-10.8%		134,621,872		16.5%

		1312		-54,099,735		-12.0%		124,168,070		20.2%

		1313		-79,820,654		-11.2%		10,386,307		6.2%

		1314		-68,050,065		-14.8%		121,308,957		17.7%

		1315		-63,801,247		-13.9%		29,491,027		9.2%

		1316		-59,492,209		-11.3%		77,620,092		14.4%

		1317		-75,116,808		-11.5%		112,152,360		15.3%

		1318		-85,604,265		-12.5%		63,234,905		10.9%

		1319		-46,448,678		-9.3%		102,364,691		18.2%

		1320		-64,877,845		-13.9%		199,582,776		24.5%

		1321		-54,009,389		-11.3%		142,794,120		21.3%

		1322		-62,973,491		Nėra reikšmės		93,594,251		16.6%

		1323		-57,767,684		-11.6%		150,458,985		21.2%

		1324		-45,846,211		-10.3%		161,300,305		25.1%

		1325		-73,593,587		Nėra reikšmės		176,040,110		26.9%

		1326		-48,457,819		-10.8%		125,765,961		21.0%

		1327		-44,191,224		-8.6%		55,789,089		13.2%

		1328		-63,743,335		-13.8%		7,417,848		6.1%

		1329		-145,610,335		-14.9%		23,480,056		6.5%

		1330		-73,725,265		-11.2%		20,537,894		7.4%

		1331		-53,672,013		-9.7%		98,444,495		16.7%

		1332		-49,932,358		-9.1%		26,510,952		9.0%

		1333		-38,907,838		-6.3%		180,209,107		25.7%

		1334		-75,959,705		-11.1%		-8,733,692		3.9%

		1335		-47,100,564		-9.3%		107,069,916		19.1%

		1336		-39,945,751		-6.4%		93,718,425		17.7%

		1337		-53,374,314		-8.6%		84,733,619		15.1%

		1338		-56,742,178		-12.9%		55,539,218		12.7%

		1339		-46,987,861		-10.8%		65,582,868		15.0%

		1340		-52,238,070		-13.7%		21,794,807		8.8%

		1341		-59,503,910		-12.8%		58,580,302		12.7%

		1342		-68,248,712		-15.2%		45,895,527		10.8%

		1343		-71,882,437		-10.7%		105,246,396		14.8%

		1344		-36,738,883		-6.6%		235,643,885		33.0%

		1345		-78,111,355		-12.2%		48,062,680		10.1%

		1346		-52,398,773		-10.5%		44,952,964		11.4%

		1347		-60,667,982		-11.3%		98,600,002		16.2%

		1348		-51,897,111		-7.7%		-23,128,446		0.8%

		1349		-42,494,380		-8.0%		86,554,720		16.8%

		1350		-47,490,673		-11.0%		62,555,425		14.4%

		1351		-49,040,713		-8.2%		-4,041,069		4.3%

		1352		-65,505,435		-8.2%		-2,245,225		4.7%

		1353		-46,668,429		-10.8%		52,617,416		13.2%

		1354		-43,296,403		-6.9%		184,861,021		25.3%

		1355		-43,157,499		-7.0%		73,951,423		15.0%

		1356		-50,103,960		-11.1%		71,983,617		14.9%

		1357		-51,604,071		-12.0%		-18,023,380		1.0%

		1358		-149,282,058		-17.3%		-105,786,675		-6.3%

		1359		-55,041,269		-12.9%		35,611,973		10.4%

		1360		-38,904,529		-8.5%		112,559,500		21.0%

		1361		-57,076,002		-10.3%		43,818,505		10.7%

		1362		-51,283,453		-10.2%		165,468,628		23.9%

		1363		-67,246,660		-10.4%		56,723,874		11.2%

		1364		-48,286,633		-10.8%		157,572,657		24.6%

		1365		-52,791,950		-13.1%		211,970,938		29.2%

		1366		-42,559,755		-7.8%		94,726,937		17.7%

		1367		-57,982,684		-12.9%		136,062,249		20.3%

		1368		-44,932,404		-10.2%		67,877,217		15.2%

		1369		-82,706,530		-13.8%		67,788,018		11.6%

		1370		-57,232,184		-12.0%		66,391,520		13.5%

		1371		-53,201,597		-9.2%		81,629,947		15.0%

		1372		-36,661,036		-6.1%		155,337,608		25.0%

		1373		-49,661,092		-11.5%		-16,065,056		1.6%

		1374		-51,515,010		-11.8%		-13,698,055		2.1%

		1375		-59,760,164		-16.1%		130,271,093		20.4%

		1376		-58,401,979		-13.7%		128,350,224		19.9%

		1377		-137,425,010		-15.1%		137,244,577		12.7%

		1378		-57,211,147		-7.7%		49,893,600		10.9%

		1379		-49,810,022		-11.7%		68,529,143		14.9%

		1380		-69,647,685		-12.0%		83,291,139		13.9%

		1381		-56,736,122		-14.1%		9,671,727		6.7%

		1382		-64,546,728		-12.9%		126,214,451		18.4%

		1383		-52,173,811		-10.2%		196,570,574		25.5%

		1384		-84,352,261		-15.9%		106,379,597		15.4%

		1385		-50,461,771		-10.7%		101,863,011		17.9%

		1386		-58,509,679		-12.5%		-24,841,921		0.1%

		1387		-44,538,184		-10.2%		76,864,842		16.3%

		1388		-46,435,994		-8.3%		39,102,408		11.0%

		1389		-44,209,445		-11.3%		25,566,961		9.8%

		1390		-48,371,701		-9.5%		15,185,910		7.5%

		1391		-57,237,850		-11.2%		102,896,881		16.9%

		1392		-45,606,527		-10.6%		9,273,736		6.8%

		1393		-54,568,500		-9.7%		-23,552,025		0.5%

		1394		-59,875,001		-12.2%		88,088,103		15.8%

		1395		-68,546,974		-9.6%		139,885,101		17.5%

		1396		-52,017,844		-11.9%		97,463,946		17.5%

		1397		-50,566,666		-10.4%		1,666,508		5.3%

		1398		-50,109,766		-12.4%		112,902,561		20.3%

		1399		-60,932,714		-11.7%		20,719,105		7.9%

		1400		-43,730,765		-8.5%		97,724,530		18.2%

		1401		-56,119,879		-13.0%		134,422,091		21.2%

		1402		-38,761,351		-6.6%		141,896,226		22.7%

		1403		-57,606,100		-10.2%		61,660,169		12.9%

		1404		-60,154,579		-11.6%		14,974,021		7.2%

		1405		-62,216,519		-12.6%		-2,537,185		4.6%

		1406		-71,171,722		-11.1%		106,110,934		15.2%

		1407		-56,528,719		-12.5%		216,692,691		26.8%

		1408		-46,156,254		-9.3%		55,609,697		13.4%

		1409		-54,862,184		-12.4%		18,710,497		8.0%

		1410		-61,740,286		-11.9%		108,464,202		17.1%

		1411		-56,094,381		-11.9%		104,378,288		17.8%

		1412		-56,058,943		-14.1%		62,145,675		13.8%

		1413		-46,773,636		-8.7%		49,643,323		12.2%

		1414		-61,534,347		-12.6%		76,445,481		14.5%

		1415		-40,054,470		-8.3%		67,864,134		15.7%

		1416		-55,827,014		-8.0%		124,941,949		18.1%

		1417		-80,823,040		Nėra reikšmės		114,439,087		18.2%

		1418		-58,798,316		-8.5%		106,242,698		16.2%

		1419		-46,221,401		-7.6%		104,091,620		17.8%

		1420		-62,158,340		-9.0%		109,642,219		16.3%

		1421		-48,205,438		-8.6%		145,568,230		21.7%

		1422		-78,346,217		Nėra reikšmės		77,118,194		15.3%

		1423		-55,172,740		-9.0%		126,390,906		18.4%

		1424		-57,574,441		-8.6%		113,642,944		17.0%

		1425		-49,212,015		-9.5%		25,430,517		9.1%

		1426		-59,309,039		-10.5%		50,757,627		11.5%

		1427		-69,756,690		-12.2%		196,932,960		22.3%

		1428		-63,294,790		-13.0%		-28,112,006		-0.3%

		1429		-52,842,334		-9.9%		63,557,466		13.4%

		1430		-54,526,127		-12.7%		69,519,438		14.4%

		1431		-46,779,092		-11.6%		81,918,192		16.9%

		1432		-47,310,386		-12.6%		-9,550,107		2.8%

		1433		-60,552,665		-14.4%		77,045,124		14.7%

		1434		-50,941,032		-13.7%		133,436,637		22.0%

		1435		-44,202,955		-9.7%		48,125,513		12.6%

		1436		-54,941,345		-12.0%		-20,792,559		0.8%

		1437		-68,868,994		-14.5%		-30,360,224		-0.7%

		1438		-45,533,323		-8.7%		91,283,407		17.4%

		1439		-40,243,342		-7.2%		133,553,736		22.1%

		1440		-71,610,412		-10.9%		85,107,076		13.4%

		1441		-36,720,607		-7.4%		126,975,814		22.8%

		1442		-64,342,590		-13.5%		67,681,609		13.1%

		1443		-57,458,675		-11.2%		98,945,910		17.0%

		1444		-51,406,844		-12.0%		53,546,834		13.2%

		1445		-48,646,830		-11.0%		229,644,308		30.5%

		1446		-58,786,481		-10.6%		151,188,770		20.2%

		1447		-59,021,344		-11.6%		-20,952,656		1.2%

		1448		-56,712,895		-13.3%		178,660,583		24.5%

		1449		-56,353,819		-11.5%		34,851,274		9.9%

		1450		-45,117,927		-7.5%		143,756,616		21.6%

		1451		-55,797,125		-12.5%		91,337,139		16.4%

		1452		-51,736,143		-11.0%		129,833,570		21.2%

		1453		-52,389,996		-10.8%		155,639,768		23.2%

		1454		-47,674,501		-10.1%		147,208,589		23.7%

		1455		-53,827,119		-12.1%		116,580,454		19.4%

		1456		-59,521,587		-13.0%		53,211,234		12.1%

		1457		-65,036,562		-15.9%		97,703,648		16.3%

		1458		-62,948,171		-13.1%		115,126,551		17.5%

		1459		-57,820,435		-7.9%		75,651,797		13.2%

		1460		-44,309,876		-8.9%		107,854,906		19.0%

		1461		-42,004,633		-9.1%		16,848,450		8.2%

		1462		-79,819,771		-14.6%		91,231,580		13.8%

		1463		-77,287,845		-11.9%		131,194,177		16.1%

		1464		-55,749,956		-9.5%		198,433,994		23.9%

		1465		-54,167,170		-10.8%		63,772,243		13.5%

		1466		-52,386,210		-11.4%		180,560,680		25.3%

		1467		-68,600,302		-13.9%		5,209,816		5.7%

		1468		-55,867,158		-8.4%		157,099,673		20.8%

		1469		-56,968,354		-12.7%		186,571,172		25.0%

		1470		-63,460,937		-9.9%		87,475,933		14.2%

		1471		-49,623,372		-12.4%		71,446,444		15.6%

		1472		-50,591,707		-9.6%		158,160,965		22.9%

		1473		-35,719,637		-6.2%		236,032,754		33.1%

		1474		-64,088,561		-13.1%		183,083,836		22.6%

		1475		-51,489,561		-11.8%		78,070,516		15.7%

		1476		-50,372,817		-9.9%		69,167,123		14.4%

		1477		-39,133,564		-8.4%		78,898,696		16.9%

		1478		-50,950,592		-10.6%		53,433,592		12.5%

		1479		-49,923,658		-8.6%		107,058,056		18.1%

		1480		-43,515,693		-6.6%		-16,598,696		1.7%

		1481		-48,162,269		-11.0%		59,849,004		14.1%

		1482		-56,174,622		-11.5%		66,375,702		13.7%

		1483		-44,989,318		-6.9%		133,606,283		20.1%

		1484		-103,465,668		-11.5%		15,357,121		6.3%

		1485		-123,169,384		-15.0%		77,657,752		10.4%

		1486		-52,401,262		-8.7%		-24,109,424		0.4%

		1487		-54,406,811		-12.1%		105,901,259		18.0%

		1488		-59,373,572		-11.4%		71,067,625		13.6%

		1489		-60,764,711		-10.8%		76,608,445		13.9%

		1490		-84,278,615		-12.3%		13,693,499		6.5%

		1491		-51,692,674		-10.5%		160,840,578		23.9%

		1492		-42,392,903		-8.3%		75,286,643		16.0%

		1493		-84,544,611		-12.3%		-1,900,765		4.8%

		1494		-69,901,357		-12.9%		150,067,431		19.0%

		1495		-57,624,489		-11.0%		73,799,439		14.2%

		1496		-38,310,152		-5.4%		56,606,649		13.2%

		1497		-55,681,375		-11.1%		106,227,138		17.6%

		1498		-48,113,002		-10.0%		42,316,707		11.6%

		1499		-54,144,482		-10.5%		123,805,550		19.2%

		1500		-58,461,958		-9.1%		9,577,830		6.4%

		1501		-56,159,474		-11.5%		21,798,719		8.3%

		1502		-44,650,144		-8.4%		202,588,834		28.5%

		1503		-44,950,766		-8.6%		231,422,241		30.9%

		1504		-53,261,737		-9.0%		85,699,791		15.4%

		1505		-54,200,433		-12.0%		-20,162,937		0.8%

		1506		-47,597,613		-9.1%		177,899,935		25.2%

		1507		-76,016,524		-11.7%		-23,077,931		1.9%

		1508		-57,085,521		-10.8%		-16,129,262		2.0%

		1509		-58,623,932		-11.9%		-20,275,595		1.1%

		1510		-69,475,820		-9.7%		108,239,504		15.1%

		1511		-72,055,369		-13.1%		86,121,616		14.4%

		1512		-60,985,246		-10.9%		41,998,286		10.5%

		1513		-48,964,009		-14.0%		28,292,372		10.1%

		1514		-51,636,108		-8.2%		134,282,552		19.7%

		1515		-53,639,565		-10.2%		219,795,971		27.1%

		1516		-45,793,532		-9.6%		36,809,417		10.9%

		1517		-71,811,348		-14.2%		159,875,793		19.8%

		1518		-46,434,598		-10.2%		46,077,320		12.1%

		1519		-58,258,567		-12.1%		162,333,914		22.8%

		1520		-53,818,678		-12.4%		9,733,368		6.7%

		1521		-38,810,540		-7.8%		69,544,095		15.7%

		1522		-48,638,281		-11.9%		230,574,880		31.2%

		1523		-79,329,312		-12.3%		-6,935,729		4.1%

		1524		-53,955,365		-8.9%		88,312,018		15.4%

		1525		-82,580,463		-12.5%		10,841,724		6.2%

		1526		-49,759,628		-10.2%		76,306,018		15.3%

		1527		-43,355,079		-8.3%		106,390,493		18.8%

		1528		-61,286,075		-10.4%		103,558,600		15.9%

		1529		-53,249,696		-10.0%		93,162,202		16.2%

		1530		-97,339,723		-9.9%		-65,464,475		-3.0%

		1531		-65,342,755		-11.9%		130,209,741		18.0%

		1532		-52,273,557		-8.7%		-21,923,605		0.9%

		1533		-61,730,986		-13.5%		116,673,768		18.0%

		1534		-45,689,844		-10.0%		62,535,262		14.3%

		1535		-47,527,693		-10.6%		50,273,206		12.7%

		1536		-38,983,507		-5.7%		51,697,603		12.7%

		1537		-57,136,050		-12.6%		-22,135,507		0.6%

		1538		-48,489,763		-7.6%		49,788,358		11.7%

		1539		-73,319,709		Nėra reikšmės		85,399,411		16.5%

		1540		-49,197,819		-9.1%		138,675,955		20.9%

		1541		-55,812,009		-11.8%		83,252,205		15.4%

		1542		-50,303,653		-10.7%		49,246,877		12.2%

		1543		-56,323,920		-12.6%		23,315,075		8.7%

		1544		-44,693,875		-10.1%		25,376,321		9.5%

		1545		-67,811,968		-13.3%		61,183,389		12.1%

		1546		-56,795,048		-15.5%		46,364,846		12.0%

		1547		-54,499,557		-7.9%		104,197,859		16.4%

		1548		-52,482,916		-10.7%		80,905,052		15.4%

		1549		-39,874,740		-6.7%		33,797,056		10.7%

		1550		-71,712,950		-10.3%		-19,354,471		2.4%

		1551		-57,200,925		-11.3%		61,312,996		13.2%

		1552		-61,772,649		-9.4%		92,912,335		14.6%

		1553		-47,702,463		-10.7%		172,989,298		25.9%

		1554		-43,610,444		-9.0%		233,540,900		32.1%

		1555		-63,857,925		-12.7%		152,567,014		20.6%

		1556		-54,392,441		-14.9%		133,276,099		21.7%

		1557		-43,114,243		-7.5%		123,222,587		20.2%

		1558		-42,994,756		-9.1%		59,738,811		14.1%

		1559		-49,645,487		-7.3%		75,778,444		14.3%

		1560		-60,579,074		-10.6%		8,293,211		6.2%

		1561		-39,177,300		-8.4%		151,712,600		25.7%

		1562		-47,005,887		-9.8%		166,316,607		25.5%

		1563		-53,942,890		-14.0%		79,449,317		15.9%

		1564		-59,937,417		-9.5%		79,109,920		13.9%

		1565		-56,572,831		-13.8%		171,087,766		24.0%

		1566		-45,311,596		-8.5%		94,794,262		17.7%

		1567		-42,904,431		-7.0%		-12,996,917		2.4%

		1568		-57,416,138		-11.7%		199,874,821		25.3%

		1569		-58,381,927		-10.1%		139,169,271		19.6%

		1570		-60,339,771		-11.0%		121,165,865		17.7%

		1571		-48,748,669		-10.2%		160,490,132		23.4%

		1572		-42,707,800		-8.5%		193,912,777		27.7%

		1573		-51,146,165		-11.7%		176,040,774		25.0%

		1574		-49,345,356		-11.1%		53,429,567		12.9%

		1575		-47,576,367		-10.5%		157,077,447		24.0%

		1576		-54,039,369		-10.3%		-17,370,174		1.6%

		1577		-45,621,337		-11.8%		116,900,380		21.4%

		1578		-50,189,612		-10.8%		96,115,862		17.4%

		1579		-53,819,903		-12.8%		193,170,811		26.4%

		1580		-54,818,372		-12.9%		134,537,944		20.7%

		1581		-48,208,982		-10.7%		102,305,445		19.3%

		1582		-51,796,712		-13.2%		189,990,030		27.5%

		1583		-64,242,552		-13.1%		-24,960,716		0.3%

		1584		-53,678,499		-11.1%		134,902,728		20.5%

		1585		-48,852,208		-12.0%		145,195,547		24.3%

		1586		-49,732,994		-9.8%		40,739,395		11.2%

		1587		-56,216,389		-10.8%		89,417,418		15.6%

		1588		-52,671,679		-9.8%		48,640,746		11.8%

		1589		-54,666,471		-9.4%		54,967,322		12.3%

		1590		-45,281,412		-7.1%		129,683,308		19.8%

		1591		-62,524,558		-12.4%		47,067,243		11.2%

		1592		-71,010,829		-15.6%		48,948,392		11.1%

		1593		-43,957,432		-7.3%		54,387,759		12.7%

		1594		-61,817,436		-11.1%		82,519,397		14.7%

		1595		-43,699,665		-9.9%		3,224,365		5.6%

		1596		-71,339,190		-12.4%		104,095,781		15.2%

		1597		-49,968,162		-10.4%		87,995,929		16.4%

		1598		-53,567,634		-12.9%		142,761,672		21.9%

		1599		-48,889,616		-10.7%		52,954,209		13.2%

		1600		-51,348,226		-10.4%		45,305,716		11.5%

		1601		-51,498,709		-9.6%		8,095,417		6.3%

		1602		-55,558,873		-9.8%		-3,020,993		4.5%

		1603		-40,328,972		-8.2%		105,916,935		19.7%

		1604		-61,845,980		-12.7%		91,996,957		15.6%

		1605		-51,621,400		-10.0%		82,835,020		15.6%

		1606		-64,393,306		-13.0%		4,230,419		5.7%

		1607		-77,331,795		-12.9%		69,019,507		11.9%

		1608		-63,123,672		-14.4%		-15,508,057		2.2%

		1609		-48,446,337		-11.8%		31,141,702		10.2%

		1610		-50,241,676		-12.6%		48,873,147		12.9%

		1611		-66,681,265		-10.8%		78,057,179		13.1%

		1612		-55,299,200		-14.0%		172,334,118		24.7%

		1613		-49,564,077		-8.7%		20,725,856		8.2%

		1614		-49,301,364		-14.4%		31,894,088		10.7%

		1615		-53,958,849		-11.3%		97,073,629		17.6%

		1616		-51,954,887		-10.9%		141,821,733		21.3%

		1617		-50,134,129		-11.8%		32,195,915		10.2%

		1618		-47,862,280		-12.5%		160,401,029		25.3%

		1619		-50,552,376		-10.0%		129,628,757		20.5%

		1620		-43,879,048		-9.1%		45,245,041		12.1%

		1621		-57,442,832		-11.5%		-25,166,337		0.1%

		1622		-51,043,404		-10.3%		105,188,576		18.0%

		1623		-60,591,740		-10.0%		110,329,420		16.6%

		1624		-55,882,885		-12.6%		167,495,238		23.0%

		1625		-52,950,958		-9.0%		-28,269,228		-0.5%

		1626		-58,756,062		-8.2%		115,831,338		16.7%

		1627		-55,886,397		-11.3%		99,769,350		17.0%

		1628		-56,579,897		-10.0%		-24,486,247		0.4%

		1629		-50,663,592		-12.2%		96,619,109		18.2%

		1630		-40,304,382		-8.0%		71,623,709		15.6%

		1631		-50,824,499		-10.7%		131,815,131		20.9%

		1632		-58,044,251		-14.6%		134,572,405		21.0%

		1633		-60,295,797		-12.1%		74,334,358		14.0%

		1634		-55,147,789		-12.0%		97,728,060		17.0%

		1635		-45,550,998		-8.9%		206,873,259		28.6%

		1636		-63,620,173		-13.7%		29,949,022		9.1%

		1637		-61,954,605		-11.7%		58,669,171		12.2%

		1638		-57,332,226		-12.2%		83,166,034		15.2%

		1639		-59,129,262		-12.7%		156,674,745		21.7%

		1640		-50,738,717		-9.7%		153,889,736		22.4%

		1641		-48,523,727		-10.9%		-16,233,291		1.5%

		1642		-124,066,353		-16.4%		23,072,619		6.7%

		1643		-72,465,838		-9.8%		134,998,207		16.6%

		1644		-75,764,061		-12.1%		29,387,195		8.2%

		1645		-70,923,514		-12.2%		38,057,033		9.6%

		1646		-43,007,802		-7.5%		169,660,650		25.0%

		1647		-57,911,045		-10.8%		71,135,343		13.7%

		1648		-40,828,472		-6.9%		-16,022,926		1.6%

		1649		-50,987,186		-8.5%		111,617,222		17.7%

		1650		-52,785,779		-9.5%		116,165,316		18.8%

		1651		-56,991,075		-11.8%		85,509,852		15.6%

		1652		-67,109,904		-14.0%		169,731,476		21.6%

		1653		-56,725,580		-10.7%		80,469,262		14.7%

		1654		-56,784,347		-12.8%		79,154,309		15.4%

		1655		-69,169,441		-11.1%		112,170,164		15.9%

		1656		-64,803,439		-11.9%		-1,177,986		4.8%

		1657		-44,337,875		-8.6%		138,538,824		22.0%

		1658		-65,395,350		-11.4%		57,244,586		12.0%

		1659		-45,636,343		-9.0%		173,917,312		24.8%

		1660		-45,347,018		-8.5%		95,484,380		17.3%

		1661		-76,866,699		Nėra reikšmės		-21,075,366		1.6%

		1662		-40,861,336		-8.3%		84,694,477		17.1%

		1663		-61,208,089		-14.2%		-24,937,997		-0.3%

		1664		-43,630,123		-6.0%		173,708,040		23.6%

		1665		-51,435,733		-10.6%		23,350,280		8.8%

		1666		-53,475,355		-12.2%		109,465,991		18.8%

		1667		-45,324,540		-9.7%		151,635,695		24.0%

		1668		-54,956,709		-14.3%		97,993,491		17.6%

		1669		-57,457,802		-11.1%		29,687,807		9.3%

		1670		-53,037,151		-10.7%		75,067,739		15.2%

		1671		-52,358,203		-11.9%		76,765,372		15.5%

		1672		-56,866,492		-13.6%		47,884,682		11.8%

		1673		-51,952,540		-9.4%		147,228,398		21.0%

		1674		-57,297,117		-13.1%		91,333,270		16.5%

		1675		-47,379,096		-11.6%		92,787,675		18.1%

		1676		-44,315,922		-8.8%		35,307,254		10.6%

		1677		-58,222,712		-11.7%		29,022,501		9.1%

		1678		-47,943,652		-9.3%		59,237,412		13.6%

		1679		-47,148,433		-10.9%		76,564,246		16.0%

		1680		-57,623,444		-10.0%		65,343,456		13.0%

		1681		-50,029,847		-13.4%		33,611,467		10.7%

		1682		-47,225,577		-8.0%		34,023,874		10.0%

		1683		-66,252,364		-15.3%		58,926,380		12.3%

		1684		-51,645,024		-10.3%		140,349,927		21.5%

		1685		-55,502,282		-12.6%		51,718,101		12.4%

		1686		-50,175,728		-11.0%		59,629,238		13.8%

		1687		-80,692,643		-10.6%		96,014,449		13.3%

		1688		-58,628,296		-9.1%		-29,777,963		-0.4%

		1689		-68,192,184		-12.6%		-9,293,816		3.6%

		1690		-55,988,761		-12.4%		214,990,621		27.8%

		1691		-47,742,186		-9.2%		192,006,952		26.7%

		1692		-67,166,869		-12.8%		138,442,979		18.7%

		1693		-59,401,155		-10.6%		192,541,207		24.8%

		1694		-60,922,397		-14.2%		-21,916,174		0.6%

		1695		-46,147,484		-9.0%		119,560,324		19.7%

		1696		-57,478,274		-9.9%		107,520,262		16.7%

		1697		-77,561,944		-15.5%		150,601,763		18.6%

		1698		-48,337,876		-9.4%		67,489,289		14.2%

		1699		-48,701,410		-10.7%		54,956,902		13.2%

		1700		-47,583,368		-9.8%		230,198,937		30.5%

		1701		-46,077,692		-8.4%		-15,633,582		1.8%

		1702		-46,936,818		-10.8%		117,948,902		21.0%

		1703		-64,135,037		-13.3%		154,263,206		20.6%

		1704		-51,338,363		-8.6%		61,073,761		13.0%

		1705		-51,511,326		-7.8%		103,037,457		16.5%

		1706		-45,743,197		-10.7%		197,490,832		28.3%

		1707		-43,567,759		-8.4%		29,061,154		9.9%

		1708		-57,434,279		-12.4%		129,833,057		19.8%

		1709		-43,262,620		-8.1%		180,862,131		26.1%

		1710		-69,185,725		-13.5%		10,197,237		6.4%

		1711		-54,354,268		-12.8%		52,320,098		12.5%

		1712		-48,387,365		-11.1%		116,539,747		20.9%

		1713		-49,271,475		-12.3%		89,336,228		17.8%

		1714		-48,466,191		-10.0%		134,729,963		21.3%

		1715		-55,785,301		-13.0%		18,740,303		8.0%

		1716		-46,934,960		-7.7%		140,353,087		21.0%

		1717		-48,899,078		-7.3%		96,403,312		16.3%

		1718		-64,826,473		-12.1%		143,149,783		19.1%

		1719		-56,142,981		-8.8%		56,311,280		11.8%

		1720		-52,792,887		-11.5%		2,924,721		5.5%

		1721		-61,580,181		-12.5%		149,867,180		20.3%

		1722		-87,400,904		-9.5%		53,310,395		9.5%

		1723		-65,905,182		-12.3%		167,632,502		21.7%

		1724		-53,903,517		-11.0%		161,704,425		22.9%

		1725		-57,422,956		-11.6%		25,245,572		8.7%

		1726		-57,108,515		-10.7%		129,321,411		19.6%

		1727		-56,917,354		-11.1%		62,139,058		13.0%

		1728		-69,771,529		-10.7%		131,278,218		16.8%

		1729		-52,579,296		-8.6%		48,504,632		11.3%

		1730		-58,171,543		-10.9%		-14,123,152		2.5%

		1731		-47,375,999		-9.4%		47,804,118		12.0%

		1732		-41,831,475		-6.3%		209,818,806		27.1%

		1733		-57,607,291		-12.3%		156,988,326		22.2%

		1734		-56,599,993		-10.8%		138,801,822		20.3%

		1735		-41,740,609		-9.2%		161,076,252		25.4%

		1736		-48,894,897		-10.5%		175,528,527		25.7%

		1737		-42,108,937		-8.7%		162,926,530		25.8%

		1738		-59,017,737		-13.9%		-20,084,034		0.9%

		1739		-61,389,963		-11.7%		15,649,357		7.3%

		1740		-60,885,923		-12.6%		126,201,180		18.7%

		1741		-82,134,677		-12.1%		-25,386,989		1.8%

		1742		-50,981,131		-10.1%		88,712,209		16.3%

		1743		-51,352,342		-11.6%		226,720,275		29.5%

		1744		-57,132,963		-12.2%		77,780,048		14.8%

		1745		-50,314,160		-12.3%		99,381,711		18.5%

		1746		-63,556,312		-14.2%		115,006,003		17.9%

		1747		-47,087,719		-10.9%		-4,660,779		4.1%

		1748		-45,813,870		-7.5%		126,662,713		19.9%

		1749		-44,605,987		-10.7%		95,886,194		18.7%

		1750		-44,877,860		-9.2%		125,514,076		21.2%

		1751		-63,483,985		-8.9%		47,801,140		10.4%

		1752		-54,655,876		-11.2%		98,483,207		17.2%

		1753		-43,679,798		-11.6%		34,219,346		11.5%

		1754		-65,255,777		-10.5%		75,573,728		13.2%

		1755		-48,221,206		-8.4%		194,168,660		25.4%

		1756		-53,975,075		-10.0%		67,226,045		13.5%

		1757		-66,231,992		-12.8%		50,751,635		11.4%

		1758		-40,519,477		-9.0%		62,902,127		15.0%

		1759		-53,805,157		-9.3%		45,262,508		11.0%

		1760		-44,574,885		-8.3%		84,148,663		16.7%

		1761		-62,628,035		-11.9%		217,261,033		24.7%

		1762		-54,447,529		-14.8%		43,404,199		11.8%

		1763		-54,390,347		-11.5%		65,370,739		13.8%

		1764		-43,940,936		-10.7%		91,849,637		18.4%

		1765		-57,047,997		-12.2%		98,795,430		17.1%

		1766		-75,665,077		Nėra reikšmės		84,323,296		14.3%

		1767		-47,524,765		-10.2%		51,378,132		12.8%

		1768		-51,238,415		-9.5%		207,030,498		26.1%

		1769		-58,098,004		-9.7%		-267,321		5.0%

		1770		-52,245,899		-9.9%		14,600,998		7.3%

		1771		-45,955,312		-9.5%		19,133,493		8.3%

		1772		-50,108,278		-11.2%		-17,505,234		1.2%

		1773		-53,212,193		-11.7%		102,701,187		18.2%

		1774		-45,837,475		-6.7%		134,037,538		20.1%

		1775		-72,911,433		-10.5%		116,710,025		15.7%

		1776		-63,873,436		-14.1%		36,470,742		9.9%

		1777		-45,533,818		-9.5%		23,449,958		9.0%

		1778		-44,067,911		-8.2%		197,130,401		28.0%

		1779		-55,666,277		-13.8%		-8,653,262		3.3%

		1780		-62,314,054		-11.7%		188,811,238		23.3%

		1781		-57,460,653		-10.6%		37,955,640		10.1%

		1782		-55,977,382		-12.5%		159,714,412		22.5%

		1783		-43,943,585		-7.2%		37,005,334		10.5%

		1784		-55,711,552		-11.2%		183,253,298		24.6%

		1785		-51,835,096		-9.3%		125,157,101		19.5%

		1786		-55,578,547		-12.9%		89,136,919		16.5%

		1787		-55,110,981		-13.7%		59,601,766		13.4%

		1788		-41,894,336		-7.0%		52,601,954		12.7%

		1789		-57,988,134		-12.6%		84,371,847		15.8%

		1790		-49,317,431		-12.3%		73,150,113		15.7%

		1791		-46,757,806		-9.3%		5,106,074		5.9%

		1792		-48,292,480		-11.9%		184,275,688		27.7%

		1793		-54,411,409		-12.4%		101,749,458		18.0%

		1794		-53,225,273		-10.4%		96,393,834		16.8%

		1795		-51,766,851		-10.7%		49,930,257		12.3%

		1796		-135,567,906		-14.3%		6,443,503		5.5%

		1797		-54,136,665		-10.0%		82,182,535		14.9%

		1798		-51,239,113		-10.8%		83,962,436		16.1%

		1799		-46,085,774		-9.8%		161,499,281		24.5%

		1800		-76,383,085		-14.2%		59,582,347		11.4%

		1801		-59,358,332		-9.5%		136,359,816		18.9%

		1802		-45,466,391		-8.7%		193,643,496		26.3%

		1803		-70,506,408		-12.1%		81,658,035		13.6%

		1804		-53,718,280		-12.8%		4,326,447		5.8%

		1805		-53,568,289		-10.5%		-6,609,854		3.8%

		1806		-53,183,503		-10.2%		92,170,594		16.4%

		1807		-47,472,958		-9.9%		36,607,317		11.0%

		1808		-47,353,692		-7.9%		34,536,475		10.1%

		1809		-46,642,899		-9.6%		109,765,493		19.2%

		1810		-48,541,726		-12.0%		172,917,752		25.8%

		1811		-62,447,769		-15.3%		-22,712,322		0.2%

		1812		-63,223,952		-12.2%		102,111,898		16.2%

		1813		-51,333,255		-7.3%		-8,221,975		3.7%

		1814		-43,411,665		-8.2%		3,551,561		5.7%

		1815		-49,446,213		-7.4%		19,785,940		7.8%

		1816		-45,535,968		-8.5%		82,032,500		15.8%

		1817		-39,141,259		-6.4%		6,527,232		6.2%

		1818		-48,283,590		-11.8%		67,491,039		14.9%

		1819		-42,068,836		-6.8%		44,143,771		11.6%

		1820		-49,919,446		-13.4%		109,198,350		19.9%

		1821		-56,745,511		-12.3%		69,258,938		14.1%

		1822		-50,202,798		-12.7%		169,229,291		25.7%

		1823		-44,442,046		-9.5%		73,465,876		15.7%

		1824		-116,624,584		-12.3%		-7,632,918		4.4%

		1825		-53,461,779		-10.4%		20,898,157		8.3%

		1826		-61,392,770		-14.5%		39,788,911		11.2%

		1827		-57,516,739		-10.5%		126,264,337		18.8%

		1828		-54,011,742		-10.7%		15,501,959		7.4%

		1829		-94,152,018		-13.1%		49,518,420		9.4%

		1830		-53,310,769		-13.6%		101,437,109		18.5%

		1831		-61,750,756		-13.2%		165,295,839		22.0%

		1832		-49,132,222		-8.3%		171,072,707		23.4%

		1833		-45,857,921		-8.0%		61,746,858		13.6%

		1834		-59,659,231		-11.5%		57,635,980		12.3%

		1835		-46,528,179		-10.2%		230,293,900		30.3%

		1836		-55,885,854		-9.5%		128,187,696		18.4%

		1837		-54,251,762		-15.6%		84,690,750		17.2%

		1838		-47,230,678		-7.2%		175,924,478		23.3%

		1839		-47,748,610		-9.4%		34,929,560		10.4%

		1840		-72,970,228		-12.7%		53,287,693		10.8%

		1841		-59,999,192		-10.1%		167,450,229		20.9%

		1842		-64,009,481		-13.7%		41,609,928		10.4%

		1843		-47,504,418		-8.3%		-19,639,216		1.1%

		1844		-50,475,421		-8.5%		52,418,459		12.3%

		1845		-53,957,327		-14.0%		-4,629,652		4.1%

		1846		-74,384,737		-16.3%		-28,992,176		0.1%

		1847		-60,450,521		-11.3%		23,354,244		8.2%

		1848		-50,571,863		-12.0%		171,868,104		25.3%

		1849		-48,465,662		-9.2%		46,953,136		11.7%

		1850		-48,070,117		-9.7%		62,189,816		14.0%

		1851		-51,953,534		-10.8%		102,417,495		18.2%

		1852		-47,739,904		-9.1%		-17,977,771		1.3%

		1853		-53,056,019		-11.7%		148,409,306		22.8%

		1854		-52,588,041		-12.1%		230,892,248		30.7%

		1855		-66,860,253		-12.0%		12,788,892		6.8%

		1856		-51,712,594		-10.5%		180,762,889		24.6%

		1857		-52,225,587		-9.9%		79,838,637		15.0%

		1858		-44,542,198		-6.3%		47,422,667		11.5%

		1859		-56,315,933		-10.0%		173,881,323		23.2%

		1860		-50,149,102		-13.9%		99,450,643		19.5%

		1861		-58,994,766		-13.9%		65,468,031		13.6%

		1862		-84,773,233		-12.5%		41,013,007		9.0%

		1863		-61,109,137		-13.6%		12,517,732		7.0%

		1864		-39,638,286		-9.1%		70,050,452		16.1%

		1865		-68,891,472		-13.1%		71,740,045		13.1%

		1866		-56,204,489		-8.1%		59,011,055		12.0%

		1867		-74,568,292		-11.6%		-3,258,804		4.6%

		1868		-47,135,278		-9.6%		87,592,957		17.0%

		1869		-59,221,768		-10.8%		101,567,763		16.3%

		1870		-48,895,449		-10.0%		138,630,811		21.8%

		1871		-53,968,555		-9.5%		69,674,175		13.8%

		1872		-44,455,039		-7.5%		229,603,951		29.8%

		1873		-53,155,650		-9.5%		79,098,649		14.7%

		1874		-66,442,775		-12.0%		103,550,605		15.8%

		1875		-72,861,233		-14.1%		-4,028,342		4.4%

		1876		-68,536,349		-10.4%		22,358,636		7.8%

		1877		-47,363,151		-9.5%		112,548,225		19.6%

		1878		-74,933,088		-10.9%		11,029,827		6.3%

		1879		-85,478,497		-13.0%		-28,504,356		1.3%

		1880		-50,508,212		-10.5%		-18,380,203		1.1%

		1881		-66,133,985		-10.2%		97,141,596		14.7%

		1882		-41,848,054		-7.2%		104,673,215		18.5%

		1883		-54,800,439		-10.3%		12,670,839		6.9%

		1884		-51,616,792		-10.1%		208,943,949		27.4%

		1885		-57,532,846		-10.0%		31,941,297		9.4%

		1886		-52,022,707		-10.0%		148,072,096		21.5%

		1887		-47,381,642		-9.2%		226,920,864		29.2%

		1888		-57,074,369		-12.1%		116,126,616		18.3%

		1889		-41,732,956		-10.2%		-9,349,192		2.8%

		1890		-47,628,845		-10.1%		157,146,568		23.7%

		1891		-51,441,145		-10.0%		41,024,857		11.1%

		1892		-66,068,746		-11.0%		59,194,919		11.5%

		1893		-47,401,629		-8.1%		48,776,186		11.8%

		1894		-45,516,571		-8.4%		110,311,964		18.8%

		1895		-52,821,340		-7.3%		60,891,583		12.4%

		1896		-47,898,448		-7.2%		46,165,111		11.2%

		1897		-46,374,657		-12.5%		95,722,636		19.2%

		1898		-49,555,024		-13.7%		55,126,297		13.7%

		1899		-41,241,997		-8.0%		-16,645,220		1.3%

		1900		-49,028,424		-11.8%		114,665,037		20.3%

		1901		-51,585,585		-11.1%		120,715,607		20.2%

		1902		-40,791,899		-8.0%		81,715,083		17.0%

		1903		-56,976,647		-13.4%		108,401,664		18.3%

		1904		-47,890,239		-11.7%		21,599,376		8.8%

		1905		-37,540,554		-5.9%		129,010,111		21.5%

		1906		-42,852,387		-8.9%		162,585,202		25.6%

		1907		-49,238,753		-7.3%		220,220,477		25.9%

		1908		-53,497,642		-10.9%		52,156,477		12.4%

		1909		-55,176,079		-9.8%		76,796,919		14.4%

		1910		-51,495,166		-9.0%		56,031,242		12.8%

		1911		-68,369,440		-11.4%		117,864,650		16.6%

		1912		-52,789,669		-8.8%		97,787,869		16.8%

		1913		-55,837,105		-11.6%		25,121,598		8.7%

		1914		-49,996,725		-8.5%		163,048,822		22.5%

		1915		-52,211,941		-11.8%		147,146,960		22.5%

		1916		-50,808,935		-7.4%		107,559,864		17.1%

		1917		-47,861,586		-8.6%		100,244,478		17.4%

		1918		-42,441,251		-9.5%		-7,709,541		3.2%

		1919		-81,298,896		-14.6%		167,096,290		18.9%

		1920		-52,440,239		-12.6%		156,131,412		24.1%

		1921		-41,293,773		-7.6%		155,273,797		24.4%

		1922		-43,865,960		-8.9%		139,253,186		23.1%

		1923		-41,941,528		-9.4%		65,670,051		15.1%

		1924		-48,539,422		-9.3%		51,968,617		12.5%

		1925		-59,061,246		-8.6%		-28,284,144		0.1%

		1926		-71,901,450		-9.4%		14,569,256		6.6%

		1927		-52,297,335		-11.7%		-14,224,074		2.0%

		1928		-43,683,290		-7.3%		88,080,322		16.6%

		1929		-47,415,708		-8.9%		90,841,438		17.0%

		1930		-51,565,975		-7.1%		-708,612		4.9%

		1931		-49,485,550		-10.1%		94,654,847		17.1%

		1932		-37,944,632		-8.1%		33,545,776		11.1%

		1933		-47,389,051		-10.7%		21,261,018		8.7%

		1934		-40,736,125		-6.6%		84,613,192		16.7%

		1935		-42,528,317		-8.4%		153,598,852		23.7%

		1936		-59,031,564		-13.9%		-22,331,239		0.5%

		1937		-65,875,693		-15.4%		57,999,023		12.5%

		1938		-54,690,677		-9.3%		71,574,849		13.8%

		1939		-55,826,459		-11.4%		227,818,114		28.9%

		1940		-45,397,501		-9.6%		119,178,109		20.7%

		1941		-69,288,921		-11.6%		81,850,281		13.6%

		1942		-50,810,707		-10.1%		124,317,573		19.8%

		1943		-58,407,995		-13.6%		95,109,372		17.4%

		1944		-70,587,423		-13.8%		143,167,543		18.5%

		1945		-55,467,944		-10.6%		144,358,069		20.7%

		1946		-46,467,649		-8.7%		192,134,789		26.4%

		1947		-59,471,690		-14.5%		81,163,670		15.4%

		1948		-57,078,448		-13.5%		132,834,626		20.7%

		1949		-53,115,497		-10.9%		181,247,886		24.6%

		1950		-48,703,813		-7.8%		113,309,596		18.2%

		1951		-49,310,970		-10.4%		34,382,596		10.5%

		1952		-60,446,020		-11.8%		290,711		5.1%

		1953		-45,701,236		-10.0%		56,888,795		13.5%

		1954		-45,142,051		-7.6%		1,443,057		5.3%

		1955		-51,060,980		-8.1%		78,261,015		14.5%

		1956		-54,935,055		-12.6%		86,860,492		16.6%

		1957		-50,681,943		-10.5%		55,675,121		12.9%

		1958		-46,780,373		-8.1%		77,357,584		15.2%

		1959		-50,844,479		-8.4%		156,146,708		22.1%

		1960		-49,638,281		-9.6%		164,589,850		23.8%

		1961		-53,140,003		-8.1%		221,002,387		26.2%

		1962		-46,856,052		-7.8%		84,027,066		15.8%

		1963		-49,287,378		-9.4%		148,764,916		22.1%

		1964		-41,132,696		-7.9%		153,090,486		24.4%

		1965		-63,668,076		-9.8%		-6,266,271		4.1%

		1966		-44,993,337		-10.3%		72,593,569		16.1%

		1967		-72,893,972		-11.5%		-257,279		5.0%

		1968		-49,362,046		-9.9%		65,979,982		14.1%

		1969		-59,934,627		-7.6%		117,923,239		16.4%

		1970		-54,977,174		-13.0%		121,868,153		20.0%

		1971		-51,276,583		-11.7%		71,336,929		14.7%

		1972		-45,978,484		-8.9%		128,376,810		20.5%

		1973		-50,370,082		-10.8%		211,925,141		27.9%

		1974		-44,801,368		-9.2%		67,055,412		14.9%

		1975		-71,433,558		-12.5%		-2,799,446		4.6%

		1976		-41,596,242		-8.4%		-9,408,612		3.0%

		1977		-70,803,007		-13.1%		135,514,089		17.8%

		1978		-35,520,425		-6.2%		141,524,788		23.6%

		1979		-68,989,055		-8.9%		204,855,386		21.4%

		1980		-61,441,348		-8.9%		67,614,195		12.4%

		1981		-54,460,336		-13.7%		58,512,010		13.5%

		1982		-47,716,767		-10.0%		-6,718,398		3.7%

		1983		-57,880,682		-13.1%		149,592,420		21.8%

		1984		-73,615,261		-12.0%		202,688,604		21.6%

		1985		-47,561,123		-11.3%		70,371,315		15.5%

		1986		-45,404,085		-11.9%		117,409,183		21.2%

		1987		-44,361,191		-8.9%		232,846,632		31.3%

		1988		-55,985,039		-14.0%		65,565,118		14.3%

		1989		-55,376,478		-8.1%		41,584,571		10.3%

		1990		-55,191,907		-10.2%		20,091,144		8.0%

		1991		-51,554,454		-10.9%		44,780,879		11.7%

		1992		-67,318,778		-15.9%		101,637,175		16.7%

		1993		-59,562,804		-10.7%		52,193,245		11.7%

		1994		-56,915,538		-9.9%		17,909,251		7.7%

		1995		-61,906,469		-11.0%		37,159,474		9.7%

		1996		-52,590,689		-13.1%		220,424,348		31.0%

		1997		-68,760,826		-9.6%		90,399,465		13.8%

		1998		-71,924,345		-11.5%		26,329,011		8.0%

		1999		-65,344,847		-8.5%		80,495,212		13.2%

		2000		-107,498,245		-13.1%		27,822,702		7.3%

		2001		-48,504,660		-10.0%		110,365,410		18.8%

		2002		-50,580,299		-9.5%		105,896,763		17.7%

		2003		-50,330,690		-10.1%		126,639,706		20.1%

		2004		-42,859,777		-8.1%		87,190,306		16.9%

		2005		-60,106,004		-12.0%		76,875,266		14.2%

		2006		-61,564,250		-12.1%		74,639,722		14.0%

		2007		-50,097,468		-8.4%		138,787,055		20.7%

		2008		-51,770,947		-8.1%		-27,106,389		-0.1%

		2009		-70,877,272		-12.3%		67,136,910		12.3%

		2010		-45,160,246		-9.5%		113,952,640		19.9%

		2011		-52,125,078		-10.5%		-19,870,975		0.8%

		2012		-59,714,598		-11.1%		54,112,728		11.8%

		2013		-61,957,425		-14.6%		-14,362,471		2.4%

		2014		-56,073,341		-11.2%		183,096,242		24.4%

		2015		-58,914,641		-13.9%		35,911,120		10.2%

		2016		-59,958,022		-10.7%		103,304,045		16.1%

		2017		-81,817,293		-12.7%		94,933,528		13.5%

		2018		-65,161,415		-14.4%		92,013,995		15.5%

		2019		-69,668,703		-10.9%		48,237,855		10.4%

		2020		-55,603,398		-12.9%		81,023,512		15.6%

		2021		-59,852,626		-11.1%		100,580,288		16.5%

		2022		-42,840,841		-6.0%		-19,464,937		1.2%

		2023		-54,789,524		-10.9%		225,363,831		27.9%

		2024		-82,099,674		-13.0%		25,138,413		7.7%

		2025		-58,825,323		-12.2%		206,911,721		26.0%

		2026		-54,882,520		-12.4%		145,791,597		21.9%

		2027		-39,452,430		-5.7%		36,012,552		10.6%

		2028		-36,887,843		-7.5%		90,231,871		18.5%

		2029		-46,554,506		-11.6%		68,564,837		15.4%

		2030		-38,053,325		-8.4%		127,143,318		23.0%

		2031		-46,187,217		-8.2%		138,104,096		21.8%

		2032		-52,453,442		-9.9%		224,896,727		28.2%

		2033		-60,399,075		-10.4%		20,005,235		7.7%

		2034		-46,548,926		-10.1%		38,387,892		11.1%

		2035		-64,700,563		-13.6%		41,804,604		10.3%

		2036		-53,221,729		-12.8%		34,197,212		10.5%

		2037		-47,144,175		-8.5%		200,242,863		26.7%

		2038		-56,991,314		-10.4%		113,501,376		17.8%

		2039		-48,092,210		-9.1%		36,422,273		10.6%

		2040		-45,656,415		-8.4%		83,607,616		16.2%

		2041		-62,673,975		-13.4%		-27,653,506		-0.3%

		2042		-51,825,378		-13.4%		-15,791,070		1.4%

		2043		-68,940,784		-13.2%		52,201,070		11.2%

		2044		-51,326,659		-11.1%		88,588,020		16.6%

		2045		-50,511,617		-8.9%		121,302,344		18.9%

		2046		-46,735,537		-8.2%		-6,907,665		3.7%

		2047		-63,319,341		-16.3%		108,744,625		17.8%

		2048		-60,428,515		-9.8%		35,988,384		9.5%

		2049		-48,957,091		-8.6%		162,358,867		22.5%

		2050		-52,464,903		-8.7%		42,029,523		10.8%

		2051		-57,875,566		-12.3%		89,647,719		16.2%

		2052		-45,204,777		-9.2%		110,920,822		19.4%

		2053		-81,304,676		-12.7%		24,670,251		7.7%

		2054		-51,979,598		-10.7%		25,433,586		9.0%

		2055		-55,633,736		-9.2%		186,589,859		23.4%

		2056		-58,639,763		-13.0%		77,857,526		14.7%

		2057		-54,911,311		-12.3%		106,492,661		18.0%

		2058		-62,236,266		-10.0%		-10,277,462		3.4%

		2059		-76,882,108		-10.3%		193,792,126		19.9%

		2060		-81,791,413		Nėra reikšmės		-39,204,580		-3.9%

		2061		-57,662,033		-10.2%		33,686,170		9.5%

		2062		-42,759,641		-8.2%		157,106,071		25.2%

		2063		-38,085,209		-6.0%		95,897,742		17.9%

		2064		-33,570,625		-5.1%		3,630,928		5.7%

		2065		-60,382,976		-13.6%		29,539,483		9.2%

		2066		-51,273,642		-12.4%		128,366,239		21.1%

		2067		-62,348,016		-10.1%		29,703,334		8.8%

		2068		-57,369,260		-13.4%		96,858,549		17.8%

		2069		-42,416,567		-8.6%		-11,653,495		2.5%

		2070		-46,023,998		-8.7%		96,203,845		17.6%

		2071		-51,626,302		-11.9%		24,446,490		9.1%

		2072		-42,370,373		-7.3%		60,767,262		13.9%

		2073		-39,776,421		-7.3%		-9,636,781		2.9%

		2074		-45,203,527		-7.9%		134,133,262		21.0%

		2075		-40,913,703		-7.0%		141,471,733		21.8%

		2076		-39,693,296		-7.9%		172,522,394		26.5%

		2077		-48,564,495		-9.1%		-13,992,327		2.1%

		2078		-55,512,914		-13.7%		137,020,225		21.1%

		2079		-39,312,056		-6.8%		123,924,899		21.4%

		2080		-53,934,409		-11.5%		30,673,142		9.6%

		2081		-55,303,119		-10.6%		43,731,434		11.2%

		2082		-44,135,039		-7.6%		85,709,536		16.7%

		2083		-60,241,378		-12.2%		172,439,132		22.6%

		2084		-41,229,697		-8.0%		97,123,041		18.4%

		2085		-87,009,388		-10.0%		16,490,216		6.6%

		2086		-58,591,496		-10.6%		29,366,069		9.0%

		2087		-51,002,381		-9.6%		162,141,537		22.9%

		2088		-107,167,801		-16.9%		29,347,115		7.6%

		2089		-62,924,818		-11.6%		7,235,666		6.1%

		2090		-52,618,218		-14.4%		230,962,854		31.8%

		2091		-62,707,605		-11.2%		142,207,974		19.1%

		2092		-60,549,360		-12.5%		-16,450,508		2.0%

		2093		-46,397,679		-12.2%		171,674,676		26.6%

		2094		-52,106,596		-8.6%		60,516,657		12.9%

		2095		-58,196,519		-7.9%		19,255,832		7.5%

		2096		-65,920,553		-12.7%		167,453,491		21.0%

		2097		-46,243,224		-9.5%		135,812,875		21.4%

		2098		-52,610,254		-10.1%		18,377,231		7.9%

		2099		-42,325,289		-9.6%		141,934,009		23.4%

		2100		-37,889,301		-8.1%		123,742,360		22.2%

		2101		-64,340,247		-14.4%		67,142,418		13.4%

		2102		-52,944,501		-10.7%		117,767,938		18.8%

		2103		-53,654,867		-13.8%		155,109,417		24.0%

		2104		-58,749,360		-11.3%		35,935,060		9.8%

		2105		-42,593,794		-7.7%		113,293,902		19.8%

		2106		-68,470,591		-12.5%		23,168,481		8.0%

		2107		-44,795,760		-9.3%		5,493,831		6.0%

		2108		-44,522,058		-11.7%		119,207,313		21.7%

		2109		-135,891,301		-14.2%		71,738,707		9.3%

		2110		-57,605,235		-8.9%		76,803,117		13.8%

		2111		-49,185,370		-10.2%		20,241,359		8.3%

		2112		-54,873,373		-10.0%		-21,066,711		1.0%

		2113		-42,187,421		-5.3%		153,121,946		21.6%

		2114		-44,542,513		-9.5%		148,969,145		24.2%

		2115		-67,070,246		-12.0%		91,379,251		14.9%

		2116		-67,875,068		-12.8%		59,639,384		11.8%

		2117		-42,412,636		-9.3%		85,973,609		18.2%

		2118		-53,608,802		-11.1%		104,015,218		17.4%

		2119		-100,953,574		-13.5%		40,750,719		8.5%

		2120		-53,219,391		-10.7%		-14,695,718		2.1%

		2121		-59,253,820		-10.4%		209,315,424		25.3%

		2122		-69,458,372		-12.7%		67,817,188		12.3%

		2123		-61,256,937		-11.0%		156,879,269		21.2%

		2124		-54,229,874		-11.4%		57,240,316		13.0%

		2125		-65,162,748		-10.8%		79,145,318		13.4%

		2126		-42,350,656		-8.1%		144,050,533		22.8%

		2127		-49,619,941		-10.1%		30,984,779		9.9%

		2128		-47,930,988		-10.4%		139,493,506		21.9%

		2129		-43,479,727		-10.2%		171,393,007		26.9%

		2130		-82,685,767		-16.2%		150,905,504		17.9%

		2131		-75,285,959		-13.9%		100,829,244		15.0%

		2132		-55,302,024		-14.9%		119,496,525		20.0%

		2133		-44,855,735		-9.7%		88,364,665		17.4%

		2134		-119,232,594		-15.6%		79,503,396		10.8%

		2135		-170,205,906		Nėra reikšmės		49,503,630		7.7%

		2136		-55,180,740		-9.7%		59,002,716		12.4%

		2137		-60,620,638		-12.5%		-7,993,708		3.6%

		2138		-49,612,386		-10.7%		212,439,740		28.0%

		2139		-42,278,044		-5.6%		171,775,188		23.6%

		2140		-56,785,290		-11.6%		91,827,981		16.3%

		2141		-86,053,992		-16.0%		109,970,453		14.9%

		2142		-46,068,686		-10.9%		-14,570,987		1.7%

		2143		-52,557,334		-12.9%		127,326,095		20.8%

		2144		-55,421,074		-10.7%		182,519,353		23.6%

		2145		-70,412,144		-12.0%		73,257,029		13.0%

		2146		-47,418,045		-9.0%		19,933,389		8.3%

		2147		-64,105,378		-12.6%		64,506,077		12.6%

		2148		-61,235,977		-10.8%		45,896,419		10.8%

		2149		-40,427,639		-6.9%		83,876,951		16.6%

		2150		-54,615,423		-6.9%		-20,784,032		1.7%

		2151		-53,038,426		-9.9%		116,311,408		19.1%

		2152		-65,731,948		-10.6%		111,415,980		16.2%

		2153		-55,993,027		-12.4%		209,936,996		27.1%

		2154		-66,162,515		-11.8%		58,303,058		12.0%

		2155		-51,910,746		-9.4%		174,514,926		23.4%

		2156		-67,537,052		-14.6%		-32,202,284		-1.2%

		2157		-54,158,574		-9.6%		86,046,284		15.1%

		2158		-65,980,654		-14.6%		-24,939,331		0.4%

		2159		-51,280,082		-8.0%		128,069,070		19.0%

		2160		-51,939,689		-11.3%		65,046,539		14.0%

		2161		-40,088,072		-7.5%		71,048,678		15.6%

		2162		-72,397,697		-12.7%		-8,786,264		3.8%

		2163		-57,760,549		-10.4%		-27,523,464		-0.2%

		2164		-53,857,212		-9.9%		4,179,621		5.7%

		2165		-49,849,393		-10.6%		106,638,950		18.7%

		2166		-39,001,836		-7.0%		39,805,307		11.5%

		2167		-49,358,552		-10.1%		135,092,922		21.0%

		2168		-53,468,159		-9.6%		-20,819,995		1.0%

		2169		-55,074,379		-10.6%		-2,286,074		4.6%

		2170		-60,097,021		-9.3%		-23,577,894		1.0%

		2171		-49,057,334		-10.1%		9,265,492		6.7%

		2172		-56,126,971		-10.2%		111,541,948		17.4%

		2173		-66,690,347		-14.8%		-28,192,112		-0.2%

		2174		-78,996,938		-12.6%		-20,621,062		2.3%

		2175		-44,837,273		-7.8%		150,350,281		22.3%

		2176		-62,127,470		Nėra reikšmės		74,213,455		15.3%

		2177		-63,525,153		-9.5%		150,542,818		19.5%

		2178		-49,868,224		-9.2%		153,036,179		21.8%

		2179		-49,787,661		-8.8%		88,636,491		16.3%

		2180		-51,839,071		-11.5%		60,516,888		14.1%

		2181		-45,324,112		-9.9%		50,990,485		13.2%

		2182		-50,334,756		-8.6%		221,752,999		26.9%

		2183		-43,726,141		-6.7%		176,900,502		24.6%

		2184		-45,923,735		-9.1%		69,671,307		15.1%

		2185		-49,593,016		-9.4%		121,251,297		19.4%

		2186		-47,737,266		-9.5%		151,184,383		22.7%

		2187		-82,166,553		-11.5%		119,192,317		14.9%

		2188		-56,761,866		-10.8%		-18,567,810		1.7%

		2189		-44,577,228		-8.8%		127,293,364		20.9%

		2190		-45,129,410		-9.3%		47,326,593		12.3%

		2191		-79,881,761		-14.4%		94,076,326		14.4%

		2192		-50,510,735		-10.9%		165,814,448		23.9%

		2193		-35,978,920		-6.1%		153,276,484		24.5%

		2194		-190,228,518		Nėra reikšmės		-7,202,355		4.6%

		2195		-42,736,208		-5.8%		40,904,566		10.8%

		2196		-46,846,644		-9.7%		92,476,750		17.8%

		2197		-62,160,452		-9.0%		53,494,231		11.0%

		2198		-70,650,713		-10.1%		31,742,324		8.5%

		2199		-52,071,271		-9.8%		84,291,773		16.0%

		2200		-237,491,190		-17.2%		-75,426,650		1.3%

		2201		-66,026,088		-14.5%		104,949,176		16.4%

		2202		-52,548,414		-9.4%		28,735,603		9.2%

		2203		-51,449,389		-13.7%		147,832,580		23.3%

		2204		-59,732,191		-11.7%		101,997,475		16.7%

		2205		-71,862,343		-14.3%		196,008,377		22.4%

		2206		-58,992,801		-12.1%		73,173,359		14.1%

		2207		-53,470,398		-11.7%		-19,245,629		1.0%

		2208		-79,891,376		-16.8%		177,477,803		20.2%

		2209		-58,926,256		-13.7%		117,976,065		19.2%

		2210		-57,283,848		-15.1%		87,433,007		16.6%

		2211		-56,493,218		-11.8%		159,883,662		22.5%

		2212		-56,439,527		-9.5%		111,908,399		17.5%

		2213		-49,645,929		-11.9%		130,081,777		21.4%

		2214		-50,215,060		-11.0%		9,707,456		6.7%

		2215		-47,337,583		-10.0%		226,860,440		29.5%

		2216		-57,292,348		-11.5%		148,131,582		21.0%

		2217		-59,661,473		-9.7%		33,874,822		9.3%

		2218		-54,146,480		-9.0%		-20,960,753		1.1%

		2219		-45,194,416		-8.6%		127,333,550		20.5%

		2220		-52,143,914		-11.4%		208,492,351		27.0%

		2221		-54,401,104		-16.0%		65,772,584		14.7%

		2222		-60,144,471		-13.8%		99,163,607		17.0%

		2223		-58,898,735		-10.2%		111,137,304		17.3%

		2224		-34,018,862		-5.7%		135,008,251		23.6%

		2225		-55,433,272		-13.0%		-21,683,016		0.3%

		2226		-49,048,112		-10.6%		58,054,049		13.5%

		2227		-48,311,251		-8.8%		109,924,689		19.1%

		2228		-101,653,074		-11.0%		73,716,126		10.4%

		2229		-65,186,062		-13.2%		55,508,720		11.8%

		2230		-35,453,864		-6.5%		102,477,920		20.1%

		2231		-66,019,264		-16.0%		72,382,459		14.0%

		2232		-62,239,330		-14.0%		120,934,127		18.7%

		2233		-46,495,095		-10.9%		148,139,588		23.7%

		2234		-52,075,711		-10.2%		139,785,242		20.8%

		2235		-44,093,622		-7.0%		40,878,144		11.1%

		2236		-38,008,187		-6.3%		139,911,627		22.5%

		2237		-54,476,583		-10.6%		76,933,825		14.7%

		2238		-66,569,690		-16.7%		100,345,796		16.4%

		2239		-40,419,850		-6.3%		201,496,638		27.4%

		2240		-52,306,746		-9.5%		145,390,180		21.4%

		2241		-85,736,259		-11.8%		49,836,999		9.7%

		2242		-47,079,210		-10.5%		5,729,317		6.1%

		2243		-53,181,758		-9.9%		35,940,464		10.3%

		2244		-58,373,074		-10.4%		76,075,255		14.3%

		2245		-42,924,848		-8.3%		137,554,345		22.8%

		2246		-58,040,210		-11.7%		24,341,567		8.5%

		2247		-51,068,197		-8.7%		29,240,463		9.4%

		2248		-57,602,652		-12.4%		122,806,148		19.5%

		2249		-52,827,616		-12.3%		49,645,124		12.4%

		2250		-48,862,048		-9.9%		100,837,318		18.1%

		2251		-54,795,775		-14.2%		144,630,469		22.6%

		2252		-41,977,805		-8.1%		45,672,321		12.5%

		2253		-58,746,294		-9.8%		169,459,573		21.6%

		2254		-58,290,599		-8.5%		59,636,118		11.9%

		2255		-44,858,920		-9.0%		37,248,189		10.9%

		2256		-43,885,877		-8.9%		-4,347,303		4.1%

		2257		-54,034,555		-11.1%		83,736,173		15.4%

		2258		-83,724,228		-13.8%		172,214,209		18.7%

		2259		-165,567,285		-15.6%		67,290,320		8.6%

		2260		-71,769,594		-11.1%		30,152,966		8.6%

		2261		-59,995,508		-9.0%		3,527,740		5.5%

		2262		-56,911,576		-10.0%		7,588,421		6.1%

		2263		-50,729,191		-6.8%		129,328,588		18.7%

		2264		-51,943,590		-7.3%		-12,999,636		2.9%

		2265		-45,017,417		-9.0%		148,736,599		23.2%

		2266		-56,382,417		-10.5%		46,594,749		11.4%

		2267		-111,132,704		-17.1%		94,681,562		11.9%

		2268		-50,721,006		-10.1%		12,982,033		7.1%

		2269		-53,427,668		-12.7%		150,878,847		23.4%

		2270		-62,191,693		-11.4%		12,610,921		6.8%

		2271		-50,313,795		-11.3%		-14,866,871		1.8%

		2272		-49,469,392		-11.5%		45,756,288		12.0%

		2273		-37,975,152		-6.8%		133,638,353		22.8%

		2274		-59,671,607		-13.2%		105,414,547		17.2%

		2275		-47,649,783		-9.8%		18,537,725		8.1%

		2276		-45,501,864		-7.4%		158,443,517		23.1%

		2277		-40,332,897		-8.9%		100,463,844		20.2%

		2278		-43,465,320		-7.1%		32,011,616		10.0%

		2279		-46,889,433		-7.9%		51,302,039		12.1%

		2280		-49,957,772		-10.3%		105,724,119		18.3%

		2281		-41,071,413		-6.4%		30,831,083		9.8%

		2282		-59,557,079		-10.4%		-26,572,305		0.2%

		2283		-55,080,703		-11.1%		223,129,631		27.1%

		2284		-80,242,510		Nėra reikšmės		68,319,320		15.5%

		2285		-49,132,317		-9.6%		56,916,835		13.2%

		2286		-69,343,360		-10.5%		160,634,194		18.9%

		2287		-62,391,748		-13.6%		158,518,479		21.5%

		2288		-38,278,074		-6.4%		70,698,187		15.5%

		2289		-52,038,982		-13.6%		174,664,219		25.6%

		2290		-55,690,094		-14.1%		102,466,022		17.9%

		2291		-54,465,409		-9.8%		123,351,839		18.8%

		2292		-63,150,360		-15.1%		90,883,214		15.8%

		2293		-52,873,645		-13.4%		50,425,659		12.6%

		2294		-43,096,713		-6.9%		61,428,282		13.8%

		2295		-43,107,601		-10.0%		88,234,573		17.9%

		2296		-47,111,900		-9.1%		21,383,331		8.5%

		2297		-94,732,095		-12.4%		46,861,300		9.0%

		2298		-42,301,623		-7.6%		141,268,915		22.4%

		2299		-41,497,881		-7.4%		-6,360,457		3.7%

		2300		-66,375,083		-12.0%		119,300,367		17.2%

		2301		-46,715,570		-7.7%		215,537,355		27.2%

		2302		-46,193,388		-7.1%		136,351,231		20.5%

		2303		-60,008,498		-10.8%		129,467,608		18.6%

		2304		-77,187,884		-13.4%		101,960,422		14.9%

		2305		-51,454,710		-11.7%		231,625,127		30.7%

		2306		-63,316,653		-11.4%		171,242,282		21.4%

		2307		-53,668,836		-9.4%		85,336,782		15.1%

		2308		-45,273,594		-9.0%		165,860,379		25.1%

		2309		-49,023,702		-9.4%		230,665,268		30.0%

		2310		-53,109,393		-13.5%		43,216,701		11.8%

		2311		-64,411,950		-13.6%		197,114,311		23.6%

		2312		-53,586,409		-10.2%		130,967,035		19.7%

		2313		-66,781,987		-13.6%		161,634,680		20.8%

		2314		-76,848,821		-10.3%		129,373,121		16.1%

		2315		-59,314,046		Nėra reikšmės		-1,191,404		4.8%

		2316		-44,510,973		-8.3%		157,057,249		23.5%

		2317		-60,871,148		-13.2%		-25,618,597		-0.0%

		2318		-52,895,957		-13.2%		43,534,852		11.8%

		2319		-100,311,600		-16.0%		140,237,527		15.5%

		2320		-36,827,405		-5.5%		203,443,593		28.9%

		2321		-45,860,400		-9.9%		100,507,399		18.9%

		2322		-47,982,935		-8.0%		128,637,796		19.8%

		2323		-80,657,192		-11.2%		-49,034,313		-2.4%

		2324		-49,175,738		-11.4%		-17,529,128		1.2%

		2325		-44,424,536		-8.2%		130,469,805		21.4%

		2326		-49,011,917		-10.6%		34,673,774		10.7%

		2327		-41,553,307		-8.2%		138,954,671		22.5%

		2328		-73,376,651		-13.0%		7,381,625		6.0%

		2329		-47,399,782		-7.6%		79,615,982		15.0%

		2330		-44,108,309		-7.8%		58,009,930		13.6%

		2331		-49,187,447		-9.0%		30,971,902		9.8%

		2332		-57,232,167		-13.1%		-18,660,027		1.2%

		2333		-50,548,984		-10.1%		40,627,083		11.0%

		2334		-43,638,434		-7.9%		135,359,004		21.9%

		2335		-67,276,386		-12.6%		915,261		5.1%

		2336		-46,691,880		-8.6%		120,278,446		19.7%

		2337		-57,063,238		-12.0%		6,520,344		6.1%

		2338		-47,822,553		-11.9%		79,542,554		16.4%

		2339		-46,478,979		-13.0%		29,381,711		10.5%

		2340		-55,460,479		-15.0%		224,508,010		30.6%

		2341		-40,800,221		-7.4%		55,730,638		13.5%

		2342		-47,181,117		-10.4%		110,013,339		19.5%

		2343		-67,719,060		-12.4%		-32,590,078		-0.9%

		2344		-61,007,276		-13.0%		104,642,087		16.9%

		2345		-59,892,016		-8.8%		14,639,842		6.9%

		2346		-45,218,602		-10.5%		189,483,499		28.6%

		2347		-47,290,428		-9.9%		50,245,906		12.4%

		2348		-55,651,419		-9.6%		223,654,156		26.9%

		2349		-44,965,308		-9.1%		85,414,684		17.2%

		2350		-47,226,213		-8.9%		122,198,787		20.3%

		2351		-48,079,796		-10.7%		78,083,808		16.4%

		2352		-79,594,471		-13.7%		46,068,843		9.9%

		2353		-58,996,672		-12.9%		45,712,134		11.3%

		2354		-49,109,492		-9.3%		16,771,952		7.8%

		2355		-50,349,151		-9.0%		-2,369,197		4.6%

		2356		-36,123,505		-6.1%		-13,234,427		2.0%

		2357		-54,053,922		-10.1%		-14,215,433		2.4%

		2358		-80,238,767		-11.3%		37,827,101		8.7%

		2359		-57,392,614		-11.5%		132,711,173		19.4%

		2360		-94,013,816		-13.6%		-20,546,507		2.7%

		2361		-39,816,525		-5.8%		109,448,636		18.6%

		2362		-63,751,061		-10.4%		-17,841,257		2.2%

		2363		-57,241,187		-9.9%		184,540,455		23.2%

		2364		-64,161,457		-9.0%		13,596,363		6.7%

		2365		-68,802,136		-11.0%		87,663,528		14.0%

		2366		-56,861,144		-11.6%		46,930,441		11.5%

		2367		-72,544,894		-12.7%		41,443,009		9.8%

		2368		-48,026,117		-12.2%		18,675,717		8.5%

		2369		-50,713,456		-9.7%		14,363,672		7.3%

		2370		-51,390,505		-8.7%		180,430,769		23.9%

		2371		-40,858,896		-8.4%		234,425,958		32.4%

		2372		-56,098,335		-8.5%		92,127,958		15.4%

		2373		-45,309,761		-6.8%		69,239,759		14.2%

		2374		-47,195,152		-9.3%		-1,526,411		4.7%

		2375		-43,753,161		-12.2%		236,761,129		34.9%

		2376		-47,795,390		-11.1%		180,667,612		27.1%

		2377		-50,203,874		-11.6%		141,080,092		22.2%

		2378		-57,472,397		-11.3%		221,907,025		26.7%

		2379		-52,495,222		-10.1%		172,133,368		23.7%

		2380		-48,672,307		-11.9%		67,731,580		15.0%

		2381		-54,145,474		-10.9%		138,296,368		20.3%

		2382		-69,677,923		-12.5%		106,593,532		15.8%

		2383		-40,828,199		-6.8%		89,436,467		17.0%

		2384		-54,828,571		-9.6%		33,638,944		9.7%

		2385		-112,593,254		-13.6%		-71,360,539		-3.7%

		2386		-41,713,969		-8.6%		197,582,076		28.8%

		2387		-48,917,082		-8.0%		55,064,285		12.5%

		2388		-55,422,312		-9.2%		-25,373,893		0.3%

		2389		-52,554,889		-10.3%		73,990,776		14.9%

		2390		-125,533,261		-13.4%		12,591,376		5.9%

		2391		-55,435,281		-12.5%		193,736,284		26.3%

		2392		-56,132,338		-12.1%		57,841,164		13.0%

		2393		-56,499,683		-10.5%		-26,363,289		0.0%

		2394		-52,467,791		-12.0%		121,869,937		20.0%

		2395		-62,517,875		-14.3%		102,538,979		17.1%

		2396		-51,478,552		-9.8%		112,585,249		18.6%

		2397		-47,819,760		-8.1%		222,776,836		27.4%

		2398		-68,932,434		-10.6%		50,443,647		10.7%

		2399		-51,909,056		-12.4%		55,425,505		13.2%

		2400		-61,610,957		-13.5%		73,055,623		14.1%

		2401		-76,375,416		-12.3%		206,842,023		21.7%

		2402		-55,832,409		-10.3%		64,305,589		13.3%

		2403		-44,942,203		-9.5%		88,775,419		17.8%

		2404		-57,971,373		-11.1%		67,326,817		13.3%

		2405		-55,175,726		-11.0%		96,699,497		16.7%

		2406		-66,044,727		-10.8%		62,119,462		11.8%

		2407		-69,162,339		Nėra reikšmės		150,785,189		23.2%

		2408		-103,164,964		Nėra reikšmės		30,152,522		9.8%

		2409		-42,581,368		-7.6%		65,396,649		14.3%

		2410		-45,804,222		-8.7%		41,128,843		11.4%

		2411		-48,427,848		-9.4%		55,330,710		12.9%

		2412		-58,946,200		-10.4%		105,872,682		17.0%

		2413		-40,967,998		-7.7%		234,055,512		32.6%

		2414		-48,415,094		-7.6%		98,362,084		16.6%

		2415		-51,059,657		-9.0%		115,753,259		18.8%

		2416		-46,411,090		-7.9%		146,174,429		21.5%

		2417		-48,211,890		-8.6%		-6,744,608		3.8%

		2418		-48,562,597		-7.5%		7,471,796		6.2%

		2419		-55,068,808		-14.5%		203,381,538		27.9%

		2420		-41,990,488		-8.4%		225,080,999		31.0%

		2421		-63,054,897		-10.2%		24,108,616		8.2%

		2422		-53,304,805		-9.5%		133,698,068		20.1%

		2423		-66,151,175		Nėra reikšmės		57,975,984		13.0%

		2424		-59,999,117		-12.0%		100,463,326		16.9%

		2425		-52,651,286		-9.3%		72,112,182		14.2%

		2426		-58,356,891		-13.1%		8,295,326		6.4%

		2427		-42,722,510		-7.0%		52,610,176		12.5%

		2428		-43,806,275		-6.4%		105,714,618		17.9%

		2429		-50,404,732		-10.8%		56,956,976		13.3%

		2430		-42,614,019		-9.3%		59,166,126		14.3%

		2431		-55,472,665		-10.4%		102,996,828		17.2%

		2432		-66,458,702		-10.8%		26,009,749		8.2%

		2433		-51,824,229		-12.8%		-9,133,993		3.1%

		2434		-54,858,736		-10.2%		121,977,429		18.7%

		2435		-49,177,432		-10.1%		64,395,944		14.0%

		2436		-61,301,989		-14.2%		121,948,494		18.7%

		2437		-54,260,984		-15.6%		186,974,314		27.0%

		2438		-47,019,797		-11.2%		85,167,170		17.2%

		2439		-51,806,058		-9.6%		18,911,613		7.9%

		2440		-51,713,287		-8.5%		152,439,757		21.5%

		2441		-83,436,906		-15.6%		109,316,521		15.0%

		2442		-49,755,394		-11.3%		227,882,441		30.4%

		2443		-61,560,960		-12.5%		140,026,508		19.8%

		2444		-49,974,303		-10.5%		15,743,283		7.6%

		2445		-46,366,701		-9.4%		46,538,350		12.2%

		2446		-45,074,498		-10.4%		169,496,683		26.1%

		2447		-50,711,638		-12.7%		96,444,658		18.4%

		2448		-53,349,969		-12.1%		91,915,232		17.5%

		2449		-55,418,268		-11.0%		35,553,121		10.1%

		2450		-46,640,256		-8.7%		-17,344,567		1.5%

		2451		-53,069,332		-10.3%		154,000,063		22.4%

		2452		-90,621,477		-13.0%		47,189,085		9.3%

		2453		-40,380,815		-6.7%		26,595,971		9.3%

		2454		-73,796,973		-11.0%		112,433,195		15.3%

		2455		-53,516,036		-10.0%		113,824,824		18.2%

		2456		-47,132,879		-6.9%		86,122,358		15.5%

		2457		-49,021,435		-9.3%		145,511,497		21.8%

		2458		-45,176,317		-7.9%		68,968,997		14.6%

		2459		-38,981,818		-7.1%		-6,359,798		3.7%

		2460		-56,007,213		-10.9%		168,978,760		22.4%

		2461		-55,672,427		-14.2%		119,684,286		19.7%

		2462		-55,474,388		-14.3%		-7,971,981		3.5%

		2463		-65,906,062		-11.4%		111,764,787		16.1%

		2464		-64,207,058		-11.5%		86,741,926		14.5%

		2465		-64,305,749		-11.4%		61,668,177		12.4%

		2466		-49,515,692		-10.6%		-17,326,350		1.4%

		2467		-45,487,125		-11.0%		112,380,128		20.8%

		2468		-36,187,907		-5.6%		130,928,290		22.0%

		2469		-55,120,640		-15.7%		-13,685,288		2.1%

		2470		-54,825,195		-10.0%		21,514,850		8.1%

		2471		-52,349,823		-10.9%		60,758,094		13.4%

		2472		-42,019,626		-7.5%		51,221,283		12.6%

		2473		-48,734,696		-13.5%		79,580,211		17.1%

		2474		-52,254,254		-8.7%		39,309,888		10.3%

		2475		-55,204,852		-12.0%		224,856,371		27.8%

		2476		-55,609,122		-9.5%		160,921,073		21.9%

		2477		-58,971,576		-10.9%		77,637,752		14.2%

		2478		-43,229,158		-10.3%		98,504,256		19.0%

		2479		-38,414,267		-6.9%		101,370,482		18.9%

		2480		-53,348,055		-11.4%		157,936,797		23.2%

		2481		-45,295,201		-9.6%		14,797,488		7.7%

		2482		-41,760,363		-8.7%		124,919,568		21.4%

		2483		-43,568,806		-8.0%		92,678,158		17.3%

		2484		-52,517,482		-9.5%		76,493,486		14.7%

		2485		-64,122,757		-13.4%		77,244,372		14.0%

		2486		-45,166,353		-8.3%		-8,999,198		3.3%

		2487		-52,403,257		-8.8%		101,009,016		16.6%

		2488		-43,347,578		-8.1%		49,368,827		12.5%

		2489		-40,693,867		-6.9%		110,855,302		19.5%

		2490		-43,682,020		-6.8%		37,885,284		10.8%

		2491		-45,574,692		-8.4%		-16,884,728		1.5%

		2492		-43,513,224		-8.6%		61,308,642		14.4%

		2493		-49,884,870		-9.4%		126,016,096		19.7%

		2494		-64,284,886		-15.7%		151,927,743		21.2%

		2495		-49,957,200		-9.6%		84,324,765		15.7%

		2496		-50,574,654		-9.9%		13,255,738		7.2%

		2497		-47,688,370		-9.7%		74,434,686		15.5%

		2498		-49,916,554		-8.7%		72,427,179		14.5%

		2499		-55,403,123		-8.3%		106,289,120		16.5%

		2500		-50,536,835		-10.3%		-16,707,261		1.6%

		2501		-56,944,510		-9.3%		142,658,614		20.0%

		2502		-56,557,258		-7.5%		53,021,066		11.1%

		2503		-63,074,545		-10.8%		13,385,635		6.8%

		2504		-55,999,349		-9.4%		20,511,949		7.9%

		2505		-37,756,365		-7.8%		77,442,181		16.8%

		2506		-43,977,800		-10.6%		88,148,791		17.8%

		2507		-43,168,014		-9.6%		110,341,064		20.5%

		2508		-50,473,504		-9.8%		59,455,929		13.3%

		2509		-59,572,255		-13.9%		171,936,950		24.2%

		2510		-49,682,980		-7.6%		107,160,392		16.9%

		2511		-44,371,519		-9.2%		102,497,581		19.4%

		2512		-56,531,820		-11.0%		20,470,111		8.0%

		2513		-55,038,762		Nėra reikšmės		136,814,615		22.5%

		2514		-55,781,667		-8.2%		138,537,773		18.9%

		2515		-50,737,782		-11.9%		123,820,182		21.0%

		2516		-56,926,564		-11.8%		11,712,127		6.8%

		2517		-56,961,358		-14.2%		61,774,186		13.6%

		2518		-58,595,259		-11.9%		76,664,567		14.6%

		2519		-44,833,896		-9.3%		95,931,646		18.7%

		2520		-57,526,158		-10.5%		32,319,170		9.4%

		2521		-57,438,907		-10.5%		-22,137,751		0.9%

		2522		-56,611,748		-13.6%		170,350,846		24.1%

		2523		-46,591,296		-9.5%		-1,747,836		4.7%

		2524		-70,052,178		-13.6%		40,560,865		9.9%

		2525		-57,372,848		-14.7%		40,436,228		11.0%

		2526		-61,358,253		-10.2%		38,494,792		9.8%

		2527		-48,813,851		-9.1%		171,946,210		23.9%

		2528		-45,119,570		-7.1%		128,250,385		19.9%

		2529		-55,589,767		-12.5%		-21,211,938		0.7%

		2530		-45,719,772		-8.9%		85,154,166		17.2%

		2531		-50,781,264		-8.1%		28,041,588		9.0%

		2532		-44,090,128		-7.6%		83,914,510		16.1%

		2533		-89,098,610		-13.5%		37,851,199		8.6%

		2534		-42,992,350		-10.2%		77,226,130		16.7%

		2535		-60,062,599		-14.3%		19,430,625		8.0%

		2536		-49,611,633		-9.4%		-20,188,840		0.9%

		2537		-40,630,227		-8.0%		136,864,238		23.0%

		2538		-49,186,850		-10.5%		42,010,532		11.6%

		2539		-41,923,178		-8.0%		145,941,795		23.2%

		2540		-39,484,847		-6.3%		20,187,754		8.4%

		2541		-60,883,982		-9.4%		63,175,597		12.1%

		2542		-59,265,638		-7.9%		113,895,800		16.0%

		2543		-69,394,937		-11.9%		-23,261,559		1.3%

		2544		-46,157,978		-11.5%		160,430,858		26.4%

		2545		-65,682,073		-13.6%		147,818,088		20.0%

		2546		-54,317,707		-12.1%		224,877,905		28.9%

		2547		-47,197,382		-8.5%		37,393,510		10.5%

		2548		-45,330,099		-10.7%		14,166,274		7.8%

		2549		-62,183,804		Nėra reikšmės		167,902,548		24.6%

		2550		-42,017,800		-7.3%		1,168,610		5.2%

		2551		-51,266,868		-9.9%		101,578,411		17.6%

		2552		-52,526,333		-11.1%		51,877,518		12.3%

		2553		-49,898,044		-10.1%		91,503,290		16.8%

		2554		-52,631,760		-11.7%		126,518,399		20.9%

		2555		-48,537,213		-9.3%		78,998,415		15.5%

		2556		-42,303,659		-6.9%		168,885,170		24.6%

		2557		-48,972,726		-9.1%		38,823,469		10.8%

		2558		-50,623,423		-9.8%		34,602,200		10.2%

		2559		-233,963,402		Nėra reikšmės		-111,262,571		-1.3%

		2560		-44,159,453		-8.1%		53,019,189		12.6%

		2561		-55,180,572		-10.9%		42,681,159		10.9%

		2562		-74,415,448		-11.7%		7,148,355		5.9%

		2563		-46,624,589		-9.9%		96,046,159		18.7%

		2564		-49,811,508		-9.9%		18,310,282		8.0%

		2565		-42,913,952		-9.7%		-10,940,906		2.5%

		2566		-55,553,050		-12.2%		225,484,022		28.4%

		2567		-54,958,324		-10.3%		118,151,430		18.3%

		2568		-49,144,621		-10.3%		111,260,665		19.5%

		2569		-60,850,557		-10.1%		113,222,405		16.9%

		2570		-56,141,554		-12.7%		57,204,285		13.0%

		2571		-46,537,223		-9.2%		-15,159,057		1.8%

		2572		-50,244,536		-10.5%		66,322,408		14.3%

		2573		-47,864,756		-9.9%		116,146,611		19.7%

		2574		-40,836,567		-6.8%		39,662,170		11.2%

		2575		-76,360,893		-13.6%		152,936,839		18.7%

		2576		-44,502,922		-8.7%		72,996,987		15.4%

		2577		-50,567,819		-9.2%		106,147,783		17.6%

		2578		-66,926,396		Nėra reikšmės		41,982,925		10.6%

		2579		-71,185,843		-12.1%		31,771,032		8.8%

		2580		-39,872,282		-9.3%		5,904,207		6.2%

		2581		-43,378,551		-8.3%		60,751,711		14.1%

		2582		-51,948,821		-10.7%		21,715,844		8.6%

		2583		-54,147,866		-9.6%		160,684,840		21.6%

		2584		-40,766,539		-6.6%		141,770,643		21.9%

		2585		-67,729,401		-14.6%		76,595,273		13.8%

		2586		-39,870,799		-5.9%		-16,506,542		1.6%

		2587		-93,133,453		-10.5%		96,675,186		12.4%

		2588		-63,876,409		-10.1%		-3,858,946		4.4%

		2589		-52,416,584		-13.8%		138,026,813		22.0%

		2590		-62,346,493		-12.1%		128,726,499		18.6%

		2591		-42,413,732		-7.5%		31,507,730		10.2%

		2592		-59,364,841		-13.6%		23,254,521		8.5%

		2593		-46,846,362		-7.3%		223,362,453		27.3%

		2594		-46,775,490		-9.2%		222,657,978		29.5%

		2595		-57,895,973		-11.7%		118,122,121		18.1%

		2596		-50,469,466		-8.5%		37,610,532		10.2%

		2597		-45,652,258		-6.2%		153,988,854		21.7%

		2598		-66,229,813		-13.9%		218,646,251		26.2%

		2599		-61,361,814		-9.9%		137,864,483		18.3%

		2600		-43,988,136		-9.5%		124,884,237		21.2%

		2601		-93,185,850		-12.0%		19,850,189		6.9%

		2602		-61,935,854		-14.1%		-12,771,474		2.7%

		2603		-82,263,467		-11.9%		33,708,191		8.5%

		2604		-36,991,324		-5.3%		116,977,624		20.0%

		2605		-43,283,178		-7.2%		60,593,355		13.3%

		2606		-52,183,058		-8.7%		103,396,266		17.0%

		2607		-46,049,512		-8.0%		15,868,543		7.5%

		2608		-61,293,229		-13.4%		-4,073,910		4.3%

		2609		-56,533,825		-9.6%		109,752,518		16.8%

		2610		-59,360,563		-14.0%		85,752,978		15.9%

		2611		-68,293,736		-10.5%		153,030,433		18.8%

		2612		-53,864,275		-12.4%		63,088,959		13.8%

		2613		-62,210,694		-14.8%		112,648,363		18.0%

		2614		-44,412,375		-8.8%		59,348,752		14.0%

		2615		-48,604,935		-10.5%		91,502,256		18.1%

		2616		-48,186,987		-8.1%		82,993,399		15.5%

		2617		-43,223,062		-10.0%		28,150,232		10.1%

		2618		-53,478,742		-10.1%		105,892,998		17.3%

		2619		-44,632,436		-8.0%		94,087,056		17.5%

		2620		-49,987,405		-8.6%		57,102,408		12.9%

		2621		-67,334,770		-15.6%		69,170,757		13.2%

		2622		-46,124,658		-7.2%		66,811,887		13.6%

		2623		-48,122,055		-10.2%		159,633,002		24.6%

		2624		-51,315,964		-8.2%		39,285,153		10.4%

		2625		-75,990,278		-15.6%		187,161,321		21.7%

		2626		-52,162,137		-11.3%		159,109,234		23.6%

		2627		-73,845,980		-10.8%		69,556,402		12.0%

		2628		-40,356,893		-7.1%		175,311,795		25.4%

		2629		-73,645,750		-14.9%		85,630,579		13.8%

		2630		-90,280,768		-14.3%		135,672,322		16.2%

		2631		-49,190,898		-11.4%		147,577,341		23.5%

		2632		-51,373,137		-13.1%		84,361,909		16.9%

		2633		-51,984,227		-9.5%		150,391,840		21.7%

		2634		-48,521,667		-10.7%		2,331,326		5.4%

		2635		-51,814,265		-10.2%		-20,688,548		0.8%

		2636		-56,578,696		-13.3%		39,739,039		10.8%

		2637		-61,389,353		-10.6%		204,941,070		24.2%

		2638		-46,534,424		-11.6%		54,603,780		13.8%

		2639		-58,505,877		-11.7%		170,931,493		22.9%

		2640		-53,437,429		-14.2%		109,109,863		19.2%

		2641		-50,271,934		-10.7%		119,896,533		19.9%

		2642		-55,371,320		-12.0%		86,559,559		15.8%

		2643		-281,818,732		-16.1%		-231,861,895		-9.4%

		2644		-50,134,654		-9.9%		132,070,416		20.4%

		2645		-61,072,023		-9.6%		116,282,993		16.7%

		2646		-91,058,148		-12.2%		132,564,088		15.2%

		2647		-55,889,978		-12.9%		225,628,224		29.2%

		2648		-49,713,680		-12.4%		80,389,129		16.8%

		2649		-58,813,127		-10.8%		30,739		5.0%

		2650		-66,767,084		-12.7%		127,575,659		18.2%

		2651		-54,493,048		-9.7%		185,370,210		24.1%

		2652		-54,901,733		-14.4%		136,251,934		21.6%

		2653		-53,517,424		-11.6%		69,080,358		14.2%

		2654		-58,615,155		-9.5%		105,527,430		16.4%

		2655		-46,118,706		-9.4%		39,587,720		11.2%

		2656		-52,434,804		-9.0%		166,224,680		22.4%

		2657		-57,655,872		-10.4%		75,060,470		14.1%

		2658		-79,330,813		-16.4%		24,762,732		7.9%

		2659		-67,587,080		-12.9%		159,313,651		20.2%

		2660		-63,776,894		-8.9%		118,771,244		16.4%

		2661		-80,935,710		-12.6%		36,642,645		8.8%

		2662		-52,423,810		-7.9%		41,115,530		10.4%

		2663		-55,983,661		-8.8%		140,905,217		20.0%

		2664		-61,167,357		-11.9%		-15,215,525		2.3%

		2665		-46,078,090		-11.7%		19,032,180		8.5%

		2666		-40,453,554		-7.9%		121,570,276		21.4%

		2667		-49,417,490		-10.5%		-17,516,763		1.3%

		2668		-68,141,004		-14.2%		26,004,149		8.5%

		2669		-49,117,959		-7.9%		-7,826,980		3.7%

		2670		-71,595,960		-11.7%		-95,219		5.0%

		2671		-50,657,831		-12.4%		115,409,431		20.3%

		2672		-64,792,157		-10.1%		83,148,639		14.0%

		2673		-52,000,163		-10.7%		160,259,162		23.1%

		2674		-77,178,313		-15.3%		111,704,480		15.7%

		2675		-55,524,710		-9.4%		115,389,889		18.0%

		2676		-52,606,025		-9.5%		142,077,302		20.5%

		2677		-73,332,101		-12.4%		73,501,207		12.5%

		2678		-54,534,522		-8.9%		45,442,291		10.9%

		2679		-54,519,047		-13.3%		62,875,517		14.1%

		2680		-53,199,444		-10.4%		72,601,076		14.3%

		2681		-56,226,376		-10.8%		38,373,569		10.4%

		2682		-54,637,577		-8.2%		114,392,502		17.5%

		2683		-67,838,640		-15.7%		92,611,662		15.4%

		2684		-39,765,520		-7.9%		169,139,005		26.7%

		2685		-51,285,034		-9.9%		10,174,937		6.7%

		2686		-45,480,691		-9.7%		48,480,540		12.5%

		2687		-45,835,510		-8.4%		37,535,050		10.9%

		2688		-47,535,655		-12.6%		-6,021,567		3.7%

		2689		-67,714,083		-10.5%		60,543,312		11.7%

		2690		-49,656,226		-10.0%		131,313,204		20.7%

		2691		-57,730,310		-11.3%		137,961,790		20.0%

		2692		-63,765,913		-13.1%		132,256,661		19.2%

		2693		-59,800,399		-13.1%		105,416,386		17.3%

		2694		-87,537,391		-14.3%		59,242,085		10.7%

		2695		-57,738,151		-13.9%		106,901,105		18.1%

		2696		-86,530,175		-10.4%		98,327,145		13.0%

		2697		-31,438,032		-5.5%		112,461,075		21.4%

		2698		-46,617,019		-9.4%		-828,620		4.8%

		2699		-54,479,671		-9.4%		74,415,087		14.3%

		2700		-42,187,516		-9.3%		119,271,139		21.9%

		2701		-57,079,788		-14.1%		99,862,242		18.3%

		2702		-53,667,674		-8.8%		28,942,441		8.9%

		2703		-55,070,838		-10.9%		75,389,751		14.4%

		2704		-41,991,961		-7.1%		147,132,926		23.1%

		2705		-66,660,860		-10.0%		87,783,796		13.8%

		2706		-85,758,526		-12.3%		24,464,979		7.5%

		2707		-84,721,399		-11.6%		80,269,212		11.9%

		2708		-61,988,143		-12.3%		-23,210,092		0.7%

		2709		-63,174,885		-15.0%		138,714,287		20.8%

		2710		-54,393,445		-10.0%		131,610,030		20.0%

		2711		-40,016,448		-8.8%		39,198,503		11.9%

		2712		-49,046,233		-9.5%		203,619,319		26.7%

		2713		-46,237,404		-11.6%		86,063,039		17.4%

		2714		-51,696,993		-13.8%		128,994,620		21.9%

		2715		-50,395,159		-9.5%		120,469,560		19.8%

		2716		-47,771,134		-9.4%		203,828		5.0%

		2717		-57,146,930		-11.2%		96,314,616		16.6%

		2718		-51,554,131		-8.3%		156,863,591		22.0%

		2719		-51,408,806		-9.0%		125,250,289		19.8%

		2720		-53,618,405		-14.2%		32,553,707		10.4%

		2721		-64,231,615		-14.1%		195,871,472		24.7%

		2722		-45,301,679		-10.1%		83,784,318		16.9%

		2723		-40,996,518		-7.7%		96,088,972		18.3%

		2724		-40,891,527		-10.0%		84,529,473		18.3%

		2725		-46,851,351		-11.1%		-5,232,853		3.9%

		2726		-57,455,581		-11.6%		35,663,962		10.4%

		2727		-47,145,487		-8.3%		125,143,131		19.7%

		2728		-72,296,169		-14.5%		91,634,460		15.8%

		2729		-58,691,733		-14.2%		196,027,619		25.9%

		2730		-60,676,150		-10.1%		67,506,298		12.6%

		2731		-60,309,879		-8.8%		89,584,451		14.6%

		2732		-60,159,915		-15.2%		79,517,918		15.1%

		2733		-51,438,720		-12.2%		70,236,201		14.9%

		2734		-44,152,318		-9.7%		230,980,962		32.8%

		2735		-58,916,044		-9.9%		196,416,504		23.3%

		2736		-51,464,482		-13.5%		118,394,467		20.7%

		2737		-49,259,547		-9.4%		62,473,822		14.1%

		2738		-47,692,564		-7.6%		-20,002,914		1.1%

		2739		-68,330,084		-9.8%		153,020,142		19.0%

		2740		-52,894,287		-11.4%		-21,708,284		0.5%

		2741		-79,489,239		-14.3%		85,172,103		13.1%

		2742		-41,125,049		-6.3%		69,629,196		14.6%

		2743		-58,411,734		-8.5%		127,419,476		17.4%

		2744		-62,277,711		-12.3%		62,848,472		12.7%

		2745		-70,519,631		-14.8%		19,197,084		7.6%

		2746		-50,444,657		-8.9%		25,307,262		8.9%

		2747		-59,204,125		-10.7%		137,792,016		19.1%

		2748		-55,850,796		-10.4%		212,534,801		25.9%

		2749		-44,034,184		-10.8%		115,375,648		21.4%

		2750		-50,022,507		-7.6%		131,024,604		19.3%

		2751		-72,827,220		-9.7%		26,347,214		7.9%

		2752		-44,944,513		-6.9%		168,010,211		23.6%

		2753		-41,333,073		-6.1%		117,191,263		19.2%

		2754		-61,348,785		-11.0%		-26,317,087		0.2%

		2755		-66,010,111		-12.3%		50,343,060		11.1%

		2756		-46,151,392		-10.3%		76,802,308		15.9%

		2757		-49,195,438		-11.2%		-8,734,690		3.2%

		2758		-53,145,099		-11.2%		71,814,812		14.8%

		2759		-51,530,330		-11.6%		-18,931,344		1.0%

		2760		-75,832,958		-9.9%		-47,752,941		-2.2%

		2761		-49,606,882		-8.5%		-6,701,052		3.8%

		2762		-75,324,276		-11.0%		39,529,332		9.1%

		2763		-49,075,274		-12.4%		-3,376,178		4.3%

		2764		-52,517,019		-10.3%		105,931,338		17.6%

		2765		-51,578,601		-8.2%		13,731,621		7.1%

		2766		-48,103,566		-7.7%		67,520,960		13.5%

		2767		-59,673,452		-12.1%		143,021,102		20.5%

		2768		-52,427,452		-8.8%		-23,902,752		0.5%

		2769		-41,194,701		-8.0%		95,901,847		18.2%

		2770		-51,646,428		-9.6%		163,790,383		22.9%

		2771		-47,417,705		-9.5%		-12,883,561		2.4%

		2772		-83,971,717		-10.1%		124,315,379		14.7%

		2773		-62,058,359		-14.7%		157,286,720		22.0%

		2774		-68,566,448		-12.0%		40,951,001		9.9%

		2775		-55,224,732		-12.7%		215,250,928		27.9%

		2776		-53,082,189		-10.2%		122,347,868		19.4%

		2777		-45,677,227		-9.4%		154,720,695		24.2%

		2778		-73,345,164		-11.3%		126,516,219		16.6%

		2779		-46,261,963		-10.5%		126,414,766		21.8%

		2780		-48,519,198		-10.1%		48,554,131		12.2%

		2781		-82,008,444		-15.5%		81,381,575		12.9%

		2782		-45,613,326		-9.8%		131,313,029		21.7%

		2783		-54,808,173		-8.8%		110,497,273		17.6%

		2784		-53,516,235		-9.4%		222,287,456		26.7%

		2785		-47,571,833		-10.2%		162,531,892		24.9%

		2786		-77,026,853		-9.9%		146,877,688		17.0%

		2787		-48,367,014		-10.0%		151,528,842		23.2%

		2788		-76,576,334		-9.5%		46,553,841		9.5%

		2789		-67,664,992		-10.5%		90,512,680		14.2%

		2790		-127,134,891		-13.7%		-20,437,846		3.4%

		2791		-53,486,155		-11.5%		183,730,397		24.8%

		2792		-55,692,865		-12.3%		94,533,878		16.8%

		2793		-42,403,413		-7.2%		-14,384,938		2.0%

		2794		-44,168,106		-7.7%		154,655,325		23.7%

		2795		-54,813,048		-12.5%		96,323,692		17.1%

		2796		-49,908,322		-14.4%		135,299,991		22.9%

		2797		-58,960,477		-12.0%		139,012,181		20.3%

		2798		-46,137,465		-8.2%		66,966,272		14.4%

		2799		-45,350,336		-8.0%		-17,331,995		1.5%

		2800		-64,109,004		-12.4%		47,922,082		10.9%

		2801		-54,977,044		-10.4%		158,339,106		22.2%

		2802		-53,534,405		-11.9%		-10,229,814		3.0%

		2803		-48,546,947		-9.3%		143,239,948		22.0%

		2804		-62,846,477		-10.3%		137,766,656		18.7%

		2805		-51,754,660		-12.3%		132,517,581		21.6%

		2806		-51,030,414		-8.6%		120,429,588		19.0%

		2807		-60,144,880		-11.2%		93,600,747		15.7%

		2808		-88,530,537		-11.4%		-56,014,207		-2.8%

		2809		-41,919,669		-8.5%		26,100,002		9.5%

		2810		-50,802,102		-9.2%		-17,857,104		1.5%

		2811		-61,629,761		-11.0%		100,022,659		15.8%

		2812		-47,875,662		-12.3%		11,509,759		7.2%

		2813		-64,269,985		-12.5%		79,887,714		14.2%

		2814		-58,551,282		-12.4%		13,139,062		7.1%

		2815		-44,248,399		-9.9%		85,036,024		17.0%

		2816		-49,333,154		-9.6%		193,740,519		26.1%

		2817		-42,717,996		-6.6%		-18,259,385		1.3%

		2818		-43,965,217		-7.1%		31,961,747		9.8%

		2819		-36,673,163		-5.4%		227,404,353		30.4%

		2820		-63,116,647		-13.2%		55,217,922		11.8%

		2821		-40,381,073		-5.4%		82,006,869		15.6%

		2822		-77,858,727		-12.6%		-42,161,569		-1.7%

		2823		-48,075,316		-12.5%		100,249,218		18.9%

		2824		-57,066,401		-8.0%		129,578,945		17.8%

		2825		-49,702,892		-9.0%		187,321,709		25.9%

		2826		-50,547,341		-8.2%		114,905,359		17.8%

		2827		-93,391,808		-14.3%		86,281,303		12.6%

		2828		-71,325,531		-11.9%		75,892,366		12.8%

		2829		-71,787,925		-11.3%		209,111,916		22.8%

		2830		-115,178,338		-12.2%		-66,626,200		-2.3%

		2831		-50,077,292		-10.2%		111,125,440		18.8%

		2832		-43,862,286		-10.0%		102,557,082		19.4%

		2833		-69,696,898		-11.3%		56,437,789		11.2%

		2834		-39,623,666		-7.9%		-13,274,687		2.0%

		2835		-48,868,345		-9.0%		-17,114,275		1.6%

		2836		-56,438,306		-12.5%		79,232,405		15.2%

		2837		-42,572,187		-6.2%		18,948,722		8.0%

		2838		-48,392,109		-11.2%		69,527,697		15.2%

		2839		-50,180,354		-9.5%		221,742,775		29.0%

		2840		-58,528,565		-12.7%		127,328,119		19.7%

		2841		-52,040,532		-11.1%		159,957,457		23.1%

		2842		-51,353,114		-10.2%		88,877,521		16.5%

		2843		-44,675,578		-12.2%		103,122,269		20.1%

		2844		-53,529,931		-12.6%		99,616,576		17.7%

		2845		-50,303,468		-10.5%		104,073,153		18.3%

		2846		-46,020,426		-9.9%		79,131,179		16.0%

		2847		-47,269,675		-10.9%		51,466,932		12.9%

		2848		-54,123,478		-12.0%		43,339,536		11.4%

		2849		-64,854,613		-12.0%		22,897,618		8.0%

		2850		-46,843,898		-7.7%		-4,387,030		4.2%

		2851		-123,920,838		Nėra reikšmės		63,355,583		11.7%

		2852		-64,495,045		-11.6%		141,726,115		19.5%

		2853		-41,963,516		-7.7%		-3,098,393		4.4%

		2854		-46,991,663		-7.6%		67,017,039		13.8%

		2855		-42,912,514		-6.9%		-5,875,870		3.9%

		2856		-57,889,981		-11.1%		-11,902,594		3.0%

		2857		-73,633,098		-11.8%		102,426,788		14.7%

		2858		-68,962,377		-11.4%		53,714,585		11.0%

		2859		-57,386,609		-10.3%		135,919,708		19.5%

		2860		-48,441,834		-10.0%		123,475,362		20.9%

		2861		-45,954,058		-7.9%		-18,483,575		1.2%

		2862		-47,492,869		-10.7%		114,187,248		19.8%

		2863		-92,780,726		-14.0%		61,507,799		10.6%

		2864		-50,634,349		-10.0%		38,047,803		10.6%

		2865		-50,139,572		-12.6%		33,726,455		10.6%

		2866		-48,517,868		-9.1%		-19,747,985		0.9%

		2867		-61,177,289		-11.3%		79,251,988		14.4%

		2868		-61,105,747		-12.2%		119,543,638		18.7%

		2869		-54,632,005		-9.6%		-8,211,908		3.6%

		2870		-59,905,012		-11.1%		80,324,200		14.3%

		2871		-36,759,195		-5.8%		-13,940,529		2.0%

		2872		-55,760,037		-12.6%		37,945,439		10.6%

		2873		-34,819,429		-4.9%		-12,086,906		2.4%

		2874		-55,962,125		-11.0%		160,915,315		22.4%

		2875		-90,307,944		-13.8%		-54,282,602		-2.9%

		2876		-40,883,040		-6.7%		-14,834,084		1.9%

		2877		-55,284,351		-12.7%		124,164,570		19.8%

		2878		-50,757,417		-13.3%		82,009,088		16.5%

		2879		-53,495,906		-12.2%		129,620,642		20.6%

		2880		-38,015,137		-8.2%		61,813,856		14.9%

		2881		-65,406,539		-15.2%		153,035,921		20.6%

		2882		-46,775,504		-9.5%		153,823,109		23.2%

		2883		-45,686,635		-8.8%		10,427,548		6.8%

		2884		-75,379,809		-13.3%		-19,983,413		2.2%

		2885		-61,367,132		-15.3%		17,792,219		7.7%

		2886		-52,436,449		-9.7%		108,114,946		17.6%

		2887		-54,258,042		-10.8%		109,346,186		17.8%

		2888		-51,387,433		-8.0%		-19,528,001		1.5%

		2889		-52,412,574		-11.7%		76,953,286		15.7%

		2890		-52,060,138		-10.2%		-15,944,823		1.8%

		2891		-76,400,051		-12.0%		97,518,649		14.1%

		2892		-87,428,139		-14.5%		56,775,989		10.6%

		2893		-59,658,584		-11.3%		165,530,747		21.3%

		2894		-53,732,214		-10.2%		201,803,171		26.6%

		2895		-50,472,583		-10.6%		38,253,932		10.9%

		2896		-57,400,805		-10.5%		100,941,276		16.4%

		2897		-57,640,137		Nėra reikšmės		140,904,988		22.7%

		2898		-44,866,333		-10.1%		48,346,018		12.9%

		2899		-62,144,599		-12.7%		-11,043,517		3.2%

		2900		-50,870,269		-11.5%		85,961,326		16.6%

		2901		-98,490,451		-12.5%		-61,798,741		-3.2%

		2902		-55,256,975		-12.8%		150,541,652		22.2%

		2903		-73,251,426		-11.4%		139,790,694		17.3%

		2904		-53,671,371		-11.4%		144,835,641		21.7%

		2905		-49,173,115		-9.9%		160,951,065		25.0%

		2906		-57,870,090		-11.5%		60,420,854		12.9%

		2907		-53,717,336		-8.4%		114,389,927		17.9%

		2908		-57,126,472		-12.3%		23,056,501		8.6%

		2909		-42,008,261		-6.6%		117,286,405		19.5%

		2910		-105,451,952		-12.6%		-24,513,844		2.5%

		2911		-70,607,082		-13.5%		34,638,504		9.2%

		2912		-53,350,654		-12.0%		194,617,415		26.1%

		2913		-54,116,850		-13.0%		145,271,496		22.4%

		2914		-77,924,414		-14.2%		109,329,957		15.4%

		2915		-57,511,077		-11.9%		207,211,158		25.9%

		2916		-68,905,757		-9.9%		102,008,288		14.9%

		2917		-80,831,417		-12.0%		91,369,681		13.2%

		2918		-47,687,171		-10.4%		89,322,208		17.3%

		2919		-50,863,645		-9.5%		102,974,410		17.9%

		2920		-40,730,796		-9.3%		93,643,052		18.8%

		2921		-42,810,937		-7.3%		1,178,630		5.2%

		2922		-46,604,995		-11.0%		58,864,620		14.0%

		2923		-69,189,094		-13.8%		64,136,979		12.2%

		2924		-64,372,367		-12.0%		86,019,406		14.4%

		2925		-38,426,917		-7.2%		94,121,132		18.1%

		2926		-54,953,464		-12.5%		131,385,609		20.6%

		2927		-48,541,485		-11.8%		25,180,146		9.4%

		2928		-57,489,111		-9.8%		-21,202,168		1.3%

		2929		-56,100,453		-13.6%		76,604,109		15.5%

		2930		-50,367,869		-10.5%		110,943,027		19.3%

		2931		-36,132,645		-6.0%		24,315,430		9.4%

		2932		-52,904,195		-8.6%		204,572,504		25.4%

		2933		-57,905,053		-12.4%		22,616,694		8.4%

		2934		-56,751,720		-10.1%		27,146,151		8.7%

		2935		-41,415,786		-9.1%		-15,082,089		1.5%

		2936		-79,880,224		-14.5%		8,158,611		6.0%

		2937		-51,582,991		-8.2%		80,244,440		14.8%

		2938		-46,449,670		-8.8%		83,592,613		16.8%

		2939		-62,530,331		-11.4%		68,941,769		13.1%

		2940		-103,058,879		-12.3%		115,554,600		13.1%

		2941		-62,691,447		-11.6%		184,183,497		23.3%

		2942		-60,138,335		-12.0%		87,483,261		15.5%

		2943		-44,142,679		-6.8%		167,240,097		23.3%

		2944		-59,686,338		-10.5%		-26,945,629		0.0%

		2945		-55,233,260		-12.9%		186,054,077		25.3%

		2946		-36,496,010		-6.9%		6,879,021		6.4%

		2947		-69,627,561		Nėra reikšmės		127,167,633		20.5%

		2948		-48,613,978		-10.7%		80,550,747		16.0%

		2949		-67,629,320		-10.9%		-28,966,776		0.2%

		2950		-35,745,290		-6.5%		85,724,421		17.8%

		2951		-55,944,792		-8.9%		185,681,634		23.2%

		2952		-119,090,696		-12.8%		123,373,558		12.8%

		2953		-34,976,660		-5.5%		19,994,608		8.7%

		2954		-49,957,332		-8.8%		74,864,343		14.8%

		2955		-60,108,644		-10.7%		110,369,194		17.0%

		2956		-68,210,648		-12.4%		17,532,366		7.4%

		2957		-66,683,582		-13.6%		214,269,137		24.4%

		2958		-57,946,795		-12.0%		125,328,530		19.7%

		2959		-60,427,345		-12.4%		-15,960,310		2.2%

		2960		-50,387,877		-11.7%		104,513,105		19.1%

		2961		-53,068,371		-6.9%		33,537,774		9.3%

		2962		-57,536,290		-11.4%		103,473,070		16.8%

		2963		-47,904,387		-8.6%		191,741,267		25.5%

		2964		-67,932,863		-11.7%		184,281,664		21.3%

		2965		-38,922,478		-7.4%		-12,595,074		2.1%

		2966		-68,055,114		-11.6%		50,475,114		10.9%

		2967		-55,476,227		-11.9%		104,049,529		17.4%

		2968		-61,457,322		Nėra reikšmės		-22,303,801		0.4%

		2969		-51,306,442		-11.6%		59,568,041		13.8%

		2970		-57,868,025		-10.4%		96,362,805		15.8%

		2971		-46,816,588		-12.4%		-10,380,367		2.6%

		2972		-41,116,403		-9.6%		152,970,827		25.7%

		2973		-66,936,180		-12.6%		151,916,565		19.6%

		2974		-47,534,154		-8.4%		129,283,624		20.1%

		2975		-90,003,155		-13.3%		59,652,062		10.4%

		2976		-56,639,845		-10.1%		160,722,618		21.7%

		2977		-57,634,978		-14.3%		-19,050,379		1.1%

		2978		-42,458,753		-6.4%		184,309,134		24.9%

		2979		-65,419,205		-9.8%		53,252,671		11.0%

		2980		-42,539,958		-8.8%		43,558,331		12.0%

		2981		-51,440,208		-13.4%		136,503,958		22.6%

		2982		-50,386,789		-10.6%		199,202,913		26.6%

		2983		-52,449,929		-10.5%		89,016,946		16.3%

		2984		-50,293,389		-9.1%		130,352,036		20.0%

		2985		-52,263,310		-11.9%		218,603,900		28.3%

		2986		-50,084,264		-9.6%		129,339,709		20.0%

		2987		-50,811,000		-13.7%		-2,379,925		4.5%

		2988		-49,729,727		-11.7%		188,615,106		27.2%

		2989		-48,938,554		-11.5%		152,027,575		23.5%

		2990		-92,197,955		-13.4%		163,640,266		17.2%

		2991		-51,955,850		-10.5%		131,694,802		20.7%

		2992		-53,662,773		-11.0%		63,569,164		13.5%

		2993		-55,823,156		-8.7%		73,744,827		13.7%

		2994		-74,828,604		Nėra reikšmės		1,746,487		5.3%

		2995		-135,683,832		-14.4%		110,932,705		11.6%

		2996		-46,050,006		-9.9%		121,606,425		20.6%

		2997		-58,595,149		-9.8%		-26,481,385		0.3%

		2998		-57,259,052		-8.6%		164,010,040		20.8%

		2999		-64,618,906		-10.9%		184,865,584		21.8%

		3000		-60,062,523		-13.1%		33,641,503		9.7%

		3001		-37,676,956		-7.1%		100,609,853		19.2%

		3002		-48,883,239		-9.2%		183,670,357		25.1%

		3003		-59,149,424		-10.6%		59,125,029		12.2%

		3004		-43,300,919		-8.6%		56,409,588		13.6%

		3005		-64,448,361		-10.2%		154,388,257		19.4%

		3006		-50,848,142		-8.1%		82,252,940		15.0%

		3007		-50,976,273		-8.1%		44,499,053		11.0%

		3008		-64,415,227		-15.8%		41,644,106		10.9%

		3009		-47,873,818		-9.9%		-11,300,104		2.7%

		3010		-35,424,691		-5.5%		23,552,227		9.1%

		3011		-82,475,063		-13.8%		128,754,260		16.2%

		3012		-66,936,820		Nėra reikšmės		-7,755,446		3.6%

		3013		-55,083,399		-9.2%		148,793,950		21.1%

		3014		-50,376,155		-10.9%		158,515,841		23.7%

		3015		-63,383,881		-13.3%		141,642,878		19.9%

		3016		-64,567,015		-13.3%		2,309,953		5.4%

		3017		-56,890,996		-11.6%		134,871,293		20.4%

		3018		-39,089,784		-6.9%		-4,518,321		4.1%

		3019		-48,516,798		-10.6%		133,321,137		22.0%

		3020		-42,307,579		-9.7%		12,996,326		7.5%

		3021		-63,258,870		-13.2%		39,589,326		10.2%

		3022		-75,064,529		-15.8%		1,605,439		5.2%

		3023		-45,024,038		-9.6%		231,558,875		30.9%

		3024		-44,598,722		-7.8%		12,914,031		7.2%

		3025		-53,247,746		-11.4%		-15,071,510		2.1%

		3026		-56,605,757		-15.5%		75,986,050		15.4%

		3027		-58,902,790		-9.9%		93,600,066		15.5%

		3028		-67,220,127		-11.2%		89,267,880		14.3%

		3029		-43,126,513		-8.1%		60,656,810		13.8%

		3030		-63,234,302		-11.7%		-25,471,634		0.3%

		3031		-53,672,507		-11.0%		187,000,565		24.5%

		3032		-58,705,857		-10.0%		50,526,341		11.5%

		3033		-73,508,009		-10.2%		107,230,414		14.7%

		3034		-48,793,512		-9.9%		162,966,574		23.8%

		3035		-58,278,787		-13.5%		30,126,943		9.7%

		3036		-41,113,968		-7.1%		28,458,571		9.7%

		3037		-45,450,473		-8.6%		116,911,874		19.7%

		3038		-42,078,204		-6.9%		124,697,119		20.9%

		3039		-35,936,458		-6.2%		69,834,751		16.0%

		3040		-62,705,526		-13.2%		188,375,507		23.6%

		3041		-52,106,003		-9.2%		73,822,016		14.4%

		3042		-62,591,754		-12.9%		18,207,424		7.6%

		3043		-47,302,043		-12.2%		20,421,715		8.8%

		3044		-64,649,861		-13.6%		35,401,027		9.6%

		3045		-53,957,763		-11.4%		3,822,705		5.7%

		3046		-60,549,160		-11.1%		178,940,308		23.0%

		3047		-60,769,022		-12.1%		189,527,495		23.5%

		3048		-70,359,501		-11.7%		122,933,611		16.8%

		3049		-49,876,656		-13.0%		121,465,238		21.2%

		3050		-48,300,864		-9.9%		146,377,721		22.4%

		3051		-44,591,248		-9.1%		129,934,729		21.9%

		3052		-49,683,460		-12.7%		29,932,548		10.4%

		3053		-52,123,784		-12.4%		134,548,219		21.3%

		3054		-41,361,697		-6.8%		-14,133,187		2.1%

		3055		-75,050,497		-11.8%		130,041,333		16.5%

		3056		-41,279,569		-8.3%		79,867,243		16.4%

		3057		-40,906,959		-8.8%		157,748,488		25.7%

		3058		-88,492,149		-11.0%		109,935,036		13.8%

		3059		-42,358,987		-8.6%		57,212,856		14.0%

		3060		-46,842,533		-9.1%		167,951,711		24.8%

		3061		-41,372,232		-8.2%		78,416,014		16.5%

		3062		-82,537,361		-11.1%		71,139,768		11.4%

		3063		-48,973,888		-9.8%		143,025,007		21.9%

		3064		-64,361,390		-11.8%		106,423,425		16.2%

		3065		-56,242,865		-14.1%		114,554,496		19.3%

		3066		-47,023,433		-8.5%		179,570,293		24.5%

		3067		-41,959,776		-7.8%		190,495,381		27.3%

		3068		-56,897,525		-12.6%		64,893,798		13.6%

		3069		-52,739,864		-12.2%		13,456,489		7.3%

		3070		-48,676,898		-9.4%		-17,432,392		1.4%

		3071		-61,445,694		-14.0%		49,045,372		11.7%

		3072		-95,163,670		-16.3%		125,915,577		15.0%

		3073		-46,185,827		-10.6%		95,922,920		18.3%

		3074		-66,425,779		-15.6%		195,332,124		23.8%

		3075		-63,721,083		-9.4%		61,229,323		11.9%

		3076		-50,416,079		-9.8%		167,883,577		24.2%

		3077		-51,943,594		-11.2%		55,293,307		12.9%

		3078		-88,232,635		-13.4%		128,286,207		15.2%

		3079		-37,379,988		-5.7%		112,434,086		19.6%

		3080		-49,651,273		-8.9%		97,512,779		16.7%

		3081		-63,817,409		-12.5%		70,912,741		13.3%

		3082		-53,815,843		-8.2%		106,537,125		17.0%

		3083		-44,869,321		-9.0%		104,794,275		18.6%

		3084		-58,576,923		-11.1%		123,695,811		18.5%

		3085		-57,715,626		-13.8%		195,356,427		25.7%

		3086		-51,863,531		-7.9%		-23,566,109		0.7%

		3087		-76,701,446		-14.6%		75,037,068		12.8%

		3088		-38,402,288		-7.2%		54,264,695		13.6%

		3089		-36,531,792		-6.4%		30,443,865		10.2%

		3090		-51,688,145		-9.3%		112,532,809		18.3%

		3091		-46,612,744		-7.6%		50,675,916		12.2%

		3092		-48,896,715		-9.4%		70,614,971		15.0%

		3093		-48,324,292		-7.9%		10,176,596		6.6%

		3094		-70,009,317		-11.6%		-6,054,224		4.2%

		3095		-48,633,453		-11.9%		119,645,175		20.6%

		3096		-54,614,209		-9.9%		130,459,225		19.0%

		3097		-48,125,971		-9.8%		98,517,022		17.8%

		3098		-44,692,281		-8.9%		99,924,372		18.9%

		3099		-43,478,288		-9.2%		69,542,957		15.2%

		3100		-48,328,104		-12.4%		48,909,641		12.8%

		3101		-45,899,796		-8.1%		80,633,421		16.1%

		3102		-51,182,153		-11.0%		29,018,043		9.6%

		3103		-47,488,333		-10.9%		107,188,208		19.8%

		3104		-57,679,982		-11.1%		21,597,400		8.1%

		3105		-66,234,344		-13.8%		-791,417		4.9%

		3106		-54,319,332		-11.2%		224,052,184		28.2%

		3107		-46,764,363		-9.4%		-12,808,598		2.2%

		3108		-47,908,336		-11.3%		48,036,290		12.5%

		3109		-43,347,286		-7.8%		174,080,538		25.8%

		3110		-57,079,523		-9.3%		141,767,464		19.6%

		3111		-48,769,464		-8.9%		-18,305,273		1.3%

		3112		-47,064,011		-11.3%		132,830,685		22.4%

		3113		-58,228,720		-9.3%		165,140,618		21.2%

		3114		-80,912,246		-9.7%		25,283,144		7.5%

		3115		-50,862,959		-10.4%		64,480,253		13.9%

		3116		-63,025,673		-12.3%		88,153,448		14.9%

		3117		-50,302,723		-10.5%		46,362,348		12.0%

		3118		-49,165,104		-11.6%		45,418,395		12.4%

		3119		-51,095,486		-8.5%		-22,701,210		0.7%

		3120		-45,092,687		-8.2%		88,420,225		17.1%

		3121		-66,164,928		-13.4%		78,474,424		14.0%

		3122		-68,247,346		-11.6%		63,781,754		12.0%

		3123		-56,651,623		-8.7%		-25,594,427		0.4%

		3124		-40,048,181		-8.2%		60,795,951		14.5%

		3125		-41,986,427		-7.9%		162,920,574		24.8%

		3126		-75,888,340		-15.2%		104,886,793		15.5%

		3127		-102,344,972		-14.1%		-60,981,692		-3.0%

		3128		-52,914,665		-13.2%		176,946,891		25.3%

		3129		-51,754,133		-15.2%		58,979,225		14.3%

		3130		-70,188,717		-11.2%		175,076,326		20.3%

		3131		-68,287,343		Nėra reikšmės		110,537,469		20.9%

		3132		-75,314,477		-11.0%		132,014,880		16.4%

		3133		-40,022,121		-8.2%		212,568,981		30.4%

		3134		-43,663,728		-7.3%		32,510,667		10.0%

		3135		-51,057,443		-12.0%		36,397,915		10.7%

		3136		-49,741,648		-9.2%		85,370,108		16.3%

		3137		-98,069,221		-14.3%		-55,389,370		-2.7%

		3138		-70,588,534		-9.9%		38,254,101		9.2%

		3139		-61,665,327		-12.9%		50,937,105		11.5%

		3140		-46,113,625		-12.3%		12,978,864		7.6%

		3141		-48,324,176		-8.2%		107,603,769		17.9%

		3142		-45,575,224		-8.9%		68,261,875		14.5%

		3143		-61,021,241		-12.2%		62,126,450		13.1%

		3144		-59,482,369		-9.0%		98,760,642		15.4%

		3145		-55,441,456		-11.5%		142,559,427		21.4%

		3146		-57,617,001		-13.2%		379,990		5.1%

		3147		-64,989,394		-8.9%		144,325,504		18.1%

		3148		-56,737,802		-11.4%		107,414,302		17.7%

		3149		-56,056,876		-12.2%		161,785,073		22.5%

		3150		-49,666,316		-10.5%		206,036,481		28.1%

		3151		-50,497,447		-14.1%		17,941,922		8.3%

		3152		-45,331,704		-10.6%		19,862,371		8.7%

		3153		-55,224,630		-11.5%		142,206,309		21.9%

		3154		-54,191,774		-8.1%		24,982,765		8.4%

		3155		-57,047,378		-12.2%		-22,150,452		0.7%

		3156		-49,474,347		-9.5%		-17,693,716		1.4%

		3157		-73,589,602		-16.4%		99,108,771		15.3%

		3158		-55,859,273		-13.7%		83,241,922		16.1%

		3159		-55,761,019		-9.8%		25,466,323		8.6%

		3160		-56,472,969		-10.5%		172,165,138		22.5%

		3161		-53,776,268		-13.9%		20,780,779		8.6%

		3162		-79,974,092		Nėra reikšmės		-10,463,440		3.3%

		3163		-57,564,820		-9.9%		158,867,973		21.4%

		3164		-53,464,805		-10.0%		-20,760,412		0.9%

		3165		-48,554,194		-10.4%		1,641,839		5.3%

		3166		-54,137,702		-12.1%		94,922,322		17.2%

		3167		-45,873,801		-7.2%		129,720,958		20.3%

		3168		-55,827,297		-13.1%		95,430,434		17.3%

		3169		-41,143,554		-6.9%		28,586,370		9.6%

		3170		-48,125,121		-7.0%		47,319,213		11.2%

		3171		-55,726,096		-10.8%		87,210,254		15.6%

		3172		-48,214,544		-9.1%		66,996,233		14.2%

		3173		-52,399,434		-8.0%		5,024,167		5.8%

		3174		-42,870,161		-8.2%		47,051,974		12.3%

		3175		-48,262,191		-12.5%		-11,369,603		2.4%

		3176		-46,154,954		-8.6%		29,012,234		9.7%

		3177		-42,302,112		-8.8%		101,369,272		19.2%

		3178		-53,707,502		-11.8%		-19,208,023		1.0%

		3179		-52,401,800		-11.1%		178,614,468		25.5%

		3180		-46,827,388		-8.5%		184,922,403		26.3%

		3181		-66,104,894		-8.8%		21,238,712		7.5%

		3182		-54,608,011		-8.6%		103,148,374		16.1%

		3183		-47,148,918		-7.0%		142,139,478		20.5%

		3184		-123,414,112		-14.0%		-27,893,303		2.5%

		3185		-45,286,169		-9.7%		16,882,808		8.0%

		3186		-110,547,216		-13.9%		106,608,491		12.4%

		3187		-56,723,450		-13.1%		93,786,794		17.0%

		3188		-68,279,795		-14.8%		112,871,811		16.9%

		3189		-57,540,722		-12.2%		143,925,203		20.9%

		3190		-52,635,589		-8.0%		87,904,428		15.0%

		3191		-52,157,837		-12.9%		92,548,714		17.5%

		3192		-39,073,922		-6.2%		115,186,063		20.1%

		3193		-56,285,152		-15.0%		33,071,178		10.2%

		3194		-94,139,274		-11.6%		95,072,301		12.6%

		3195		-49,846,650		-11.0%		73,165,984		15.2%

		3196		-49,465,907		-10.1%		10,131,717		6.7%

		3197		-72,072,611		-14.5%		131,412,987		17.8%

		3198		-54,148,768		-10.8%		184,693,069		24.3%

		3199		-46,550,398		-10.1%		134,554,395		22.0%

		3200		-63,552,682		-14.0%		158,521,517		21.2%

		3201		-57,159,363		-10.1%		28,300,408		9.0%

		3202		-52,658,534		-11.2%		-19,992,778		1.0%

		3203		-55,301,221		-12.9%		36,500,571		10.5%

		3204		-58,180,185		-11.6%		134,438,153		20.5%

		3205		-48,520,124		-8.2%		73,860,413		14.8%

		3206		-51,052,340		-15.3%		173,870,428		27.1%

		3207		-63,812,032		-12.6%		133,268,315		19.2%

		3208		-63,696,821		-12.5%		165,970,257		21.3%

		3209		-45,874,196		-10.2%		90,909,633		17.6%

		3210		-70,812,413		-11.6%		54,654,407		11.1%

		3211		-75,031,354		-16.4%		210,845,082		23.5%

		3212		-49,632,062		-12.5%		140,059,391		23.1%

		3213		-59,174,840		-11.0%		-28,325,760		-0.3%

		3214		-60,778,752		-12.6%		46,714,088		11.2%

		3215		-51,057,727		-12.5%		84,604,637		16.7%

		3216		-49,059,266		-9.7%		150,588,211		22.3%

		3217		-54,653,515		-7.6%		153,408,544		20.1%

		3218		-49,894,188		-7.3%		122,461,602		18.1%

		3219		-48,902,543		-11.3%		82,414,910		16.6%

		3220		-55,764,160		-12.2%		-17,530,186		1.5%

		3221		-43,770,122		-9.8%		41,147,346		11.9%

		3222		-42,991,355		-7.1%		128,556,798		20.5%

		3223		-68,755,011		-12.6%		31,720,592		9.0%

		3224		-49,593,647		-8.4%		225,232,730		27.6%

		3225		-67,812,259		-14.1%		150,804,102		20.0%

		3226		-54,184,918		-8.4%		63,631,152		12.7%

		3227		-52,995,520		-12.2%		90,730,622		16.9%

		3228		-90,606,517		-14.4%		94,349,075		13.0%

		3229		-55,362,653		-14.0%		227,432,451		29.3%

		3230		-56,528,266		-8.9%		-26,842,267		0.2%

		3231		-67,505,176		-11.7%		95,012,791		15.1%

		3232		-48,862,399		-8.8%		199,883,451		26.6%

		3233		-67,884,325		-13.2%		112,125,936		16.4%

		3234		-98,652,138		-14.0%		46,758,469		9.1%

		3235		-51,645,301		-8.4%		-19,118,141		1.4%

		3236		-66,559,603		-13.1%		87,007,705		14.8%

		3237		-57,257,830		-9.3%		69,321,835		13.2%

		3238		-53,780,933		-12.6%		66,047,634		14.1%

		3239		-44,550,659		-8.8%		111,310,959		19.6%

		3240		-64,736,334		-9.3%		85,544,881		13.7%

		3241		-34,392,545		-5.6%		174,794,543		26.6%

		3242		-45,686,497		-9.7%		64,231,252		14.5%

		3243		-84,318,793		-13.4%		128,452,107		16.1%

		3244		-48,223,877		-9.5%		112,708,461		19.3%

		3245		-63,028,465		-12.6%		201,202,727		24.0%

		3246		-59,665,410		-11.3%		124,126,624		18.6%

		3247		-129,546,757		Nėra reikšmės		-27,116,814		1.1%

		3248		-43,790,196		-8.9%		83,317,322		16.9%

		3249		-57,635,119		-7.8%		157,162,815		19.6%

		3250		-66,151,005		-11.9%		66,553,953		12.9%

		3251		-60,898,371		-12.7%		151,216,994		21.1%

		3252		-51,023,890		-11.6%		-16,226,644		1.5%

		3253		-39,605,989		-6.3%		161,505,513		24.1%

		3254		-44,956,439		-7.4%		-19,666,432		1.0%

		3255		-50,882,726		-9.5%		69,946,147		14.4%

		3256		-49,298,724		-11.4%		116,639,265		20.8%

		3257		-51,834,865		-8.2%		169,389,012		22.1%

		3258		-74,242,528		-11.7%		80,412,633		12.9%

		3259		-41,640,293		-9.1%		49,334,891		13.2%

		3260		-44,635,169		-7.7%		61,235,193		13.4%

		3261		-33,873,081		-4.8%		138,604,226		22.9%

		3262		-44,180,481		-10.3%		109,520,719		20.2%

		3263		-54,621,489		-9.3%		72,130,646		13.7%

		3264		-51,959,704		-10.0%		-21,280,975		0.7%

		3265		-39,774,510		-6.9%		67,002,273		15.1%

		3266		-51,964,269		-13.0%		15,399,433		7.9%

		3267		-48,617,670		-11.1%		53,446,403		13.2%

		3268		-44,612,316		-9.1%		14,852,386		7.6%

		3269		-57,366,932		-14.7%		104,954,385		18.5%

		3270		-68,455,046		-14.3%		116,841,930		17.0%

		3271		-52,038,410		-8.7%		54,982,119		12.1%

		3272		-48,051,594		-11.1%		36,467,472		11.1%

		3273		-54,981,173		-10.9%		46,035,798		11.3%

		3274		-55,358,437		-10.5%		59,390,927		12.9%

		3275		-42,052,211		-7.5%		113,787,726		19.6%

		3276		-52,664,109		-8.7%		53,206,381		11.8%

		3277		-39,589,975		-8.0%		11,038,663		7.2%

		3278		-49,778,421		-12.8%		12,334,376		7.3%

		3279		-61,496,457		-11.5%		34,116,073		9.6%

		3280		-48,503,865		-9.6%		65,001,481		14.1%

		3281		-62,959,559		-9.8%		79,229,925		13.7%

		3282		-64,970,751		-13.3%		196,731,945		23.9%

		3283		-53,579,619		-10.5%		119,875,634		19.1%

		3284		-71,626,357		-13.3%		155,539,062		19.6%

		3285		-45,508,908		-11.0%		-11,479,120		2.4%

		3286		-50,501,255		-8.4%		104,849,863		17.3%

		3287		-52,175,145		-11.0%		161,670,194		23.9%

		3288		-42,814,565		-9.3%		123,658,095		21.4%

		3289		-56,527,029		-12.2%		72,235,912		14.3%

		3290		-69,094,243		-13.7%		39,072,331		9.8%

		3291		-51,683,052		-7.4%		178,358,909		22.4%

		3292		-119,170,742		Nėra reikšmės		41,596,421		11.7%

		3293		-35,766,527		-6.9%		104,812,184		20.1%

		3294		-40,611,199		-7.6%		62,912,728		14.6%

		3295		-74,423,470		Nėra reikšmės		-33,130,160		-1.6%

		3296		-42,596,637		-7.3%		91,711,252		17.0%

		3297		-46,027,253		-10.3%		57,707,180		13.8%

		3298		-47,540,812		-11.2%		71,502,362		15.8%

		3299		-51,399,767		-11.3%		38,478,374		11.3%

		3300		-63,880,023		-12.4%		56,735,618		12.0%

		3301		-53,430,243		-12.0%		44,539,897		11.5%

		3302		-45,687,498		-10.5%		94,376,015		18.0%

		3303		-50,722,116		-10.3%		47,587,195		11.8%

		3304		-47,051,211		-9.1%		75,732,490		15.3%

		3305		-47,316,396		-10.8%		96,716,001		18.2%

		3306		-78,703,032		-13.4%		77,948,517		12.7%

		3307		-47,681,231		-11.8%		120,564,542		20.9%

		3308		-56,185,631		-11.1%		-19,974,474		1.3%

		3309		-44,177,136		-8.0%		90,054,826		17.0%

		3310		-46,385,727		-8.1%		63,268,698		13.5%

		3311		-57,815,248		-13.9%		24,108,397		9.0%

		3312		-64,620,127		-12.1%		65,016,104		12.8%

		3313		-60,447,725		-11.1%		162,544,497		21.7%

		3314		-38,537,705		-6.6%		66,321,605		14.9%

		3315		-88,521,851		-12.1%		24,704,244		7.5%

		3316		-47,208,491		-7.1%		87,609,907		15.6%

		3317		-47,033,437		-9.3%		129,635,881		20.7%

		3318		-48,329,335		-9.8%		154,703,807		23.0%

		3319		-58,677,300		-15.6%		156,585,880		23.0%

		3320		-73,770,153		-9.5%		50,994,526		10.0%

		3321		-70,005,337		-9.1%		-4,418,682		4.5%

		3322		-57,517,816		-10.4%		135,203,405		19.9%

		3323		-41,112,060		-6.9%		105,713,888		18.7%

		3324		-57,957,483		-13.5%		111,786,550		18.3%

		3325		-62,487,483		-12.9%		139,747,748		19.7%

		3326		-34,520,038		-6.2%		61,392,652		15.0%

		3327		-61,330,997		-11.9%		80,867,030		14.7%

		3328		-54,503,529		-10.3%		136,431,504		20.4%

		3329		-70,358,452		-11.7%		138,414,257		18.0%

		3330		-57,636,266		-15.8%		79,258,676		15.7%

		3331		-71,465,516		-15.5%		73,673,349		13.4%

		3332		-250,811,547		-15.8%		-111,486,930		-0.5%

		3333		-42,655,228		-6.7%		219,968,273		28.6%

		3334		-43,661,623		-8.3%		48,162,307		12.3%

		3335		-63,023,702		-9.0%		-1,187,333		4.8%

		3336		-50,312,406		-9.4%		32,583,505		10.0%

		3337		-43,411,466		-9.8%		50,028,856		13.0%

		3338		-77,983,490		-11.7%		-41,826,153		-1.3%

		3339		-42,247,113		-9.2%		33,341,248		10.7%

		3340		-48,264,700		-8.9%		3,863,074		5.7%

		3341		-44,108,454		-7.9%		68,889,589		14.8%

		3342		-90,539,232		-10.9%		-18,711,650		3.0%

		3343		-56,049,859		-12.0%		62,211,383		13.4%

		3344		-46,316,204		-9.2%		101,708,014		18.5%

		3345		-56,319,404		-9.9%		137,022,840		19.4%

		3346		-53,804,784		-12.9%		-18,162,495		1.1%

		3347		-44,810,448		-10.1%		64,283,087		14.8%

		3348		-58,730,148		-12.5%		154,957,292		21.6%

		3349		-56,476,017		-13.5%		112,334,156		18.9%

		3350		-44,041,482		-5.6%		130,836,665		19.6%

		3351		-42,769,589		-6.9%		55,235,887		12.9%

		3352		-50,275,164		-11.8%		152,777,536		23.2%

		3353		-59,998,336		Nėra reikšmės		-13,017,182		2.4%

		3354		-61,113,013		-12.0%		127,590,497		18.8%

		3355		-51,127,916		-10.9%		51,475,078		12.4%

		3356		-48,567,362		-8.5%		123,637,787		20.0%

		3357		-55,420,180		-10.1%		167,808,656		22.2%

		3358		-43,708,166		-9.5%		230,794,936		31.4%

		3359		-54,703,414		-10.0%		57,928,242		12.5%

		3360		-57,410,847		-14.8%		226,430,095		29.5%

		3361		-52,901,903		-11.3%		76,853,534		15.0%

		3362		-66,070,194		-11.6%		137,398,630		18.5%

		3363		-49,728,229		-9.8%		142,719,077		21.3%

		3364		-62,946,610		-13.2%		75,012,164		14.0%

		3365		-63,055,528		-11.9%		-31,244,442		-0.8%

		3366		-46,307,138		-10.0%		94,187,973		17.8%

		3367		-66,912,596		-10.7%		-8,452,846		3.8%

		3368		-55,667,479		-10.8%		-22,863,752		0.6%

		3369		-40,764,857		-8.4%		98,105,070		18.7%

		3370		-42,339,699		-7.0%		-15,475,097		1.8%

		3371		-63,299,647		-10.6%		96,765,728		15.2%

		3372		-70,141,399		-9.5%		101,387,880		14.4%

		3373		-55,898,099		-11.7%		71,217,962		14.2%

		3374		-44,292,776		-8.9%		-12,164,560		2.4%

		3375		-55,006,842		-15.7%		-16,459,650		1.4%

		3376		-59,395,666		-9.6%		139,066,818		19.3%

		3377		-41,421,910		-5.8%		62,475,289		13.6%

		3378		-45,686,772		-10.2%		2,478,375		5.5%

		3379		-50,929,650		-12.2%		87,164,489		17.4%

		3380		-64,882,858		-10.2%		73,489,200		12.8%

		3381		-84,726,782		-12.8%		-17,662,798		2.8%

		3382		-52,392,889		-8.6%		94,628,035		16.1%

		3383		-50,854,373		-12.6%		102,529,836		18.7%

		3384		-46,015,189		-9.0%		152,090,372		23.2%

		3385		-65,546,785		-11.3%		161,764,296		20.6%

		3386		-76,356,714		-13.2%		61,808,862		11.4%

		3387		-86,275,572		-11.3%		16,927,461		6.7%

		3388		-51,002,572		-8.4%		151,014,344		21.1%

		3389		-46,409,459		-11.1%		23,128,246		9.1%

		3390		-53,430,067		-9.3%		9,237,638		6.4%

		3391		-40,926,813		-7.3%		-10,189,379		2.8%

		3392		-61,636,981		-13.3%		61,192,618		12.8%

		3393		-56,224,565		-12.7%		43,838,815		11.3%

		3394		-90,284,665		-11.3%		173,954,302		17.4%

		3395		-67,186,046		-10.7%		39,221,880		9.5%

		3396		-72,474,810		-13.8%		8,738,639		6.2%

		3397		-43,872,908		-8.5%		70,961,166		15.4%

		3398		-39,092,798		-7.1%		29,689,179		10.2%

		3399		-45,882,803		-8.6%		49,780,564		12.5%

		3400		-55,269,097		-12.4%		46,944,570		11.9%

		3401		-78,318,008		-10.8%		164,637,385		18.2%

		3402		-53,118,826		-12.2%		127,498,131		20.3%

		3403		-70,631,831		-14.1%		153,086,847		20.0%

		3404		-61,852,434		-11.7%		57,373		5.0%

		3405		-41,744,207		-8.9%		67,946,633		15.4%

		3406		-53,072,149		-11.1%		6,635,601		6.2%

		3407		-47,392,682		-9.8%		38,254,792		11.1%

		3408		-59,325,825		-9.8%		83,170,000		14.3%

		3409		-45,273,061		-10.5%		146,642,937		24.1%

		3410		-62,768,589		-11.2%		127,994,393		18.1%

		3411		-40,425,635		-6.7%		229,715,416		30.3%

		3412		-45,710,052		-11.0%		194,744,312		29.2%

		3413		-47,419,788		-9.2%		104,849,095		18.6%

		3414		-54,639,790		-12.8%		-2,514,057		4.5%

		3415		-152,811,318		-15.0%		-8,663,226		4.4%

		3416		-51,251,707		-7.4%		112,131,974		17.4%

		3417		-61,389,277		-11.5%		65,699,753		12.9%

		3418		-53,233,687		-11.4%		-12,991,681		2.5%

		3419		-50,157,625		-9.4%		3,809,254		5.7%

		3420		-61,858,964		-12.9%		-9,635,191		3.4%

		3421		-40,869,861		-9.8%		131,100,332		23.1%

		3422		-40,067,295		-8.8%		11,625,920		7.3%

		3423		-48,441,972		-9.6%		112,009,945		18.9%

		3424		-63,356,614		-11.2%		-24,479,528		0.8%

		3425		-68,838,182		-10.3%		147,886,287		18.7%

		3426		-43,251,065		-8.0%		206,842,458		29.3%

		3427		-63,322,201		-9.9%		65,567,435		12.3%

		3428		-43,262,516		-8.3%		198,257,910		27.9%

		3429		-62,242,038		-9.7%		-33,942,266		-0.9%

		3430		-75,352,706		-12.5%		-43,645,751		-2.3%

		3431		-48,336,193		-10.5%		-6,880,239		3.7%

		3432		-64,612,628		-12.4%		67,652,125		13.1%

		3433		-66,599,088		-12.6%		29,817,304		8.9%

		3434		-53,040,148		-12.1%		156,519,141		23.1%

		3435		-61,235,815		-10.9%		-25,792,385		0.3%

		3436		-53,139,553		-8.7%		40,686,692		10.4%

		3437		-56,408,046		-12.6%		49,391,847		12.2%

		3438		-40,131,072		-9.6%		204,701,009		31.6%

		3439		-72,311,512		-12.2%		160,465,476		18.9%

		3440		-61,865,261		-13.7%		118,475,936		18.0%

		3441		-53,995,487		-9.7%		15,147,655		7.4%

		3442		-51,958,131		-12.5%		-18,503,379		1.0%

		3443		-52,646,446		-11.0%		101,049,637		17.9%

		3444		-53,264,943		-9.4%		41,911,014		10.7%

		3445		-61,714,581		-10.0%		188,874,955		22.6%

		3446		-42,805,081		-8.4%		55,067,040		13.3%

		3447		-46,601,542		-8.8%		223,204,439		28.9%

		3448		-38,595,721		-6.6%		56,861,178		13.8%

		3449		-51,555,512		-8.4%		59,386,469		12.5%

		3450		-59,688,958		-14.2%		141,835,427		20.6%

		3451		-65,270,607		-13.7%		152,444,411		20.4%

		3452		-54,916,903		-12.4%		59,223,233		13.3%

		3453		-46,730,213		-9.1%		151,023,432		22.9%

		3454		-112,958,966		-16.9%		106,305,712		12.6%

		3455		-82,963,079		-12.8%		-48,909,721		-2.4%

		3456		-46,302,048		-10.3%		37,953,777		11.1%

		3457		-61,313,187		-12.9%		179,600,537		24.7%

		3458		-87,025,148		-12.9%		-49,869,497		-2.4%

		3459		-38,724,808		-6.7%		57,777,972		13.8%

		3460		-60,142,995		-11.6%		122,086,284		18.3%

		3461		-86,735,047		-12.5%		154,313,866		17.0%

		3462		-55,645,646		-8.2%		163,591,046		21.1%

		3463		-51,282,797		-10.7%		85,544,834		16.1%

		3464		-50,821,041		-9.2%		121,517,816		19.6%

		3465		-42,883,433		-7.6%		-14,829,547		1.9%

		3466		-48,081,947		-8.7%		32,163,618		9.7%

		3467		-48,843,988		-12.7%		67,065,487		15.1%

		3468		-55,241,911		-12.9%		153,148,850		22.5%

		3469		-130,257,602		-14.1%		82,394,554		10.1%

		3470		-57,353,670		-10.2%		9,291,538		6.4%

		3471		-56,099,108		-11.7%		68,269,605		13.9%

		3472		-47,489,667		-7.2%		69,898,670		14.0%

		3473		-131,250,260		-13.7%		-511,449		5.0%

		3474		-55,171,335		-11.2%		94,147,054		16.9%

		3475		-52,504,755		-10.4%		134,484,713		20.3%

		3476		-65,030,510		Nėra reikšmės		117,317,459		19.0%

		3477		-47,003,861		-8.3%		53,686,226		12.7%

		3478		-45,750,071		-9.5%		231,529,469		30.8%

		3479		-48,517,019		-8.5%		67,592,299		13.8%

		3480		-56,662,483		-12.2%		153,929,810		21.7%

		3481		-69,985,443		-10.5%		29,252,502		8.3%

		3482		-59,767,062		-9.3%		132,000,891		18.3%

		3483		-38,685,121		-6.4%		155,231,037		23.6%

		3484		-45,889,689		-10.9%		116,250,376		21.0%

		3485		-65,074,227		-10.4%		161,013,436		20.0%

		3486		-51,399,956		-9.6%		94,330,691		16.7%

		3487		-44,125,914		-8.7%		-9,535,942		3.0%

		3488		-55,333,083		-9.7%		-25,068,984		0.2%

		3489		-58,767,528		-11.0%		52,974,534		11.7%

		3490		-62,247,657		-15.0%		53,082,643		12.2%

		3491		-41,493,879		-8.9%		109,086,214		20.0%

		3492		-63,004,999		-10.1%		111,169,139		16.5%

		3493		-76,347,310		-15.5%		29,760,272		8.6%

		3494		-59,392,559		-14.4%		132,985,588		20.5%

		3495		-47,329,197		-8.8%		-16,485,986		1.5%

		3496		-127,269,878		-16.9%		32,648,481		7.4%

		3497		-36,674,127		-6.2%		175,518,517		26.7%

		3498		-48,149,055		-9.4%		193,704,639		26.9%

		3499		-79,732,424		-10.5%		85,487,938		12.5%

		3500		-46,117,394		-10.2%		-444,823		4.9%

		3501		-56,732,440		-13.7%		87,688,882		16.5%

		3502		-43,239,567		-7.7%		85,743,498		16.7%

		3503		-78,497,855		-15.0%		-16,036,851		2.7%

		3504		-57,377,562		-11.1%		63,437,772		13.1%

		3505		-53,865,361		-13.1%		121,328,473		20.4%

		3506		-66,009,207		-13.2%		-31,414,173		-0.8%

		3507		-49,162,286		-8.6%		-18,833,334		1.3%

		3508		-63,390,604		-10.4%		165,038,348		20.5%

		3509		-72,279,901		-13.4%		45,461,776		10.3%

		3510		-59,284,118		-14.3%		85,429,040		16.0%

		3511		-46,305,468		-8.4%		230,976,950		29.9%

		3512		-53,610,733		-9.3%		109,120,285		17.7%

		3513		-60,783,760		-12.3%		45,439,524		10.9%

		3514		-75,455,805		-11.8%		37,734,198		9.0%

		3515		-45,263,540		-8.0%		49,506,706		12.3%

		3516		-44,794,668		-7.4%		7,661,702		6.3%

		3517		-50,523,553		-10.9%		53,951,051		12.9%

		3518		-49,450,878		-7.8%		67,119,402		13.4%

		3519		-60,100,877		-12.1%		-22,147,368		0.7%

		3520		-49,139,658		-10.1%		191,524,060		27.2%

		3521		-67,471,287		-12.3%		-8,577,381		3.7%

		3522		-49,181,409		-8.6%		-20,485,222		1.0%

		3523		-71,040,032		-14.0%		107,614,985		16.2%

		3524		-54,245,080		-11.6%		73,029,538		14.5%

		3525		-51,661,275		-12.1%		90,125,940		17.2%

		3526		-43,552,146		-8.1%		220,838,549		29.0%

		3527		-56,731,036		-9.5%		15,273,396		7.2%

		3528		-46,272,424		-7.2%		-16,182,001		1.9%

		3529		-56,314,732		-12.5%		96,269,017		17.1%

		3530		-42,784,525		-9.5%		90,000,989		18.0%

		3531		-58,516,799		-13.4%		25,019,380		8.8%

		3532		-57,221,779		-9.8%		210,003,560		25.7%

		3533		-60,487,012		Nėra reikšmės		39,761,184		11.0%

		3534		-47,981,165		-12.3%		68,312,634		15.6%

		3535		-55,394,323		-11.0%		75,095,379		14.8%

		3536		-40,869,735		-7.8%		35,100,124		10.9%

		3537		-43,438,824		-9.5%		130,498,784		22.2%

		3538		-51,943,989		-9.7%		113,799,414		18.5%

		3539		-46,679,632		-9.7%		-11,106,697		2.6%

		3540		-45,422,526		-10.0%		185,816,005		26.8%

		3541		-58,684,571		-13.0%		40,771,543		10.7%

		3542		-58,674,932		-13.5%		196,192,702		27.9%

		3543		-52,817,881		-14.1%		203,727,705		28.2%

		3544		-41,348,627		-8.9%		130,629,018		22.2%

		3545		-59,878,171		-13.1%		56,657,557		12.5%

		3546		-52,000,939		-8.2%		103,929,826		16.9%

		3547		-54,232,454		-10.6%		123,540,428		19.8%

		3548		-58,482,144		-11.9%		61,360,956		12.8%

		3549		-53,596,896		-11.8%		-17,975,519		1.3%

		3550		-54,799,509		-9.5%		221,574,241		26.5%

		3551		-36,926,530		-6.2%		195,394,609		28.3%

		3552		-53,133,011		-14.6%		59,043,155		13.9%

		3553		-43,319,535		-9.1%		33,891,036		10.6%

		3554		-44,074,379		-11.1%		70,621,316		15.9%

		3555		-60,336,159		-12.6%		179,029,691		23.1%

		3556		-63,576,576		-10.0%		179,180,753		21.6%

		3557		-49,253,324		-6.9%		-9,427,725		3.4%

		3558		-46,721,513		-9.9%		77,356,268		16.1%

		3559		-45,104,436		-12.5%		84,381,431		18.0%

		3560		-53,670,477		-11.0%		49,402,256		11.9%

		3561		-74,666,128		-12.6%		-464,287		4.9%

		3562		-67,352,078		-15.4%		39,081,760		10.1%

		3563		-47,534,052		-14.0%		60,516,182		14.8%

		3564		-54,374,692		-11.0%		19,081,143		8.0%

		3565		-43,510,373		-10.4%		165,012,962		25.8%

		3566		-95,733,767		-16.7%		76,192,371		11.7%

		3567		-48,489,665		-8.6%		93,623,484		16.5%

		3568		-92,763,320		-10.9%		14,405,662		6.4%

		3569		-42,061,205		-9.1%		112,358,130		20.9%

		3570		-43,932,261		-7.4%		47,608,042		12.0%

		3571		-51,234,784		-10.5%		85,931,493		16.0%

		3572		-36,190,086		-7.3%		131,484,950		23.1%

		3573		-48,899,358		-10.8%		158,100,480		23.9%

		3574		-46,009,948		-7.6%		80,708,872		15.5%

		3575		-68,575,766		-11.0%		71,115,610		12.7%

		3576		-46,780,213		-9.4%		-17,070,390		1.4%

		3577		-47,718,974		-11.3%		106,607,724		19.4%

		3578		-45,269,967		-8.1%		22,399,521		8.8%

		3579		-52,789,388		-12.2%		202,658,526		27.3%

		3580		-52,573,845		-11.6%		19,502,600		8.2%

		3581		-66,357,611		-13.0%		217,052,107		24.7%

		3582		-46,651,372		-8.8%		122,936,930		20.7%

		3583		-55,556,591		-11.2%		2,354,100		5.4%

		3584		-71,176,005		-16.0%		52,190,817		11.4%

		3585		-67,981,134		-14.8%		200,546,838		24.3%

		3586		-61,698,615		-13.2%		139,498,482		20.3%

		3587		-43,328,648		-8.4%		101,541,787		19.0%

		3588		-85,106,701		-11.8%		-9,102,639		3.9%

		3589		-42,174,243		-7.8%		84,410,402		16.7%

		3590		-59,497,004		-12.0%		114,960,678		17.6%

		3591		-44,039,319		-8.5%		120,759,838		20.7%

		3592		-45,845,652		-7.5%		222,101,611		27.9%

		3593		-50,819,064		-9.5%		88,777,184		16.0%

		3594		-56,306,897		-13.2%		-19,742,788		1.0%

		3595		-54,238,374		-14.9%		21,105,774		8.6%

		3596		-50,407,363		-10.2%		182,513,609		24.7%

		3597		-59,519,211		-8.8%		32,225,402		9.1%

		3598		-53,790,308		-11.3%		61,980,629		13.5%

		3599		-74,562,412		-14.3%		56,351,352		11.5%

		3600		-54,540,370		-14.8%		148,800,714		23.2%

		3601		-54,484,834		-7.9%		51,507,598		11.2%

		3602		-57,174,913		-12.6%		85,965,269		15.8%

		3603		-39,924,670		-7.7%		87,691,476		17.5%

		3604		-55,287,008		-15.0%		62,171,557		14.0%

		3605		-46,150,712		-10.6%		19,253,913		8.4%

		3606		-52,219,952		-7.2%		193,117,879		23.1%

		3607		-51,742,598		-8.7%		111,649,025		17.6%

		3608		-58,291,449		-9.6%		61,093,194		12.5%

		3609		-69,489,284		-11.5%		48,447,881		10.5%

		3610		-59,353,016		-13.5%		12,905,036		7.0%

		3611		-42,619,007		-7.0%		133,939,311		20.9%

		3612		-62,724,581		-10.7%		215,725,613		24.7%

		3613		-44,997,411		-10.5%		194,000,117		28.7%

		3614		-113,350,289		-14.3%		-74,237,036		-4.3%

		3615		-86,447,278		-15.4%		162,576,961		18.2%

		3616		-52,843,266		-10.5%		138,835,547		20.4%

		3617		-36,939,010		-5.4%		88,918,747		17.1%

		3618		-42,584,928		-9.9%		159,878,887		25.6%

		3619		-54,996,021		-10.7%		193,603,491		24.9%

		3620		-62,663,887		-15.1%		191,857,026		25.4%

		3621		-55,319,043		-9.6%		122,682,167		18.2%

		3622		-58,388,571		-14.6%		-17,214,805		1.5%

		3623		-66,545,198		-16.6%		24,292,785		8.4%

		3624		-41,470,231		-7.6%		150,396,456		23.3%

		3625		-67,921,060		-13.0%		142,733,339		19.3%

		3626		-79,010,280		Nėra reikšmės		49,917,363		12.5%

		3627		-52,026,921		-13.7%		150,872,321		23.3%

		3628		-47,455,290		-9.0%		191,775,657		26.9%

		3629		-62,254,717		-12.2%		171,405,691		21.8%

		3630		-39,770,212		-6.3%		168,067,166		24.2%

		3631		-60,747,473		-10.4%		87,267,064		14.6%

		3632		-34,174,059		-5.3%		62,979,596		14.7%

		3633		-48,811,038		-10.3%		29,947,500		9.9%

		3634		-59,122,244		-9.4%		61,074,962		12.1%

		3635		-48,122,975		-7.0%		221,262,557		26.5%

		3636		-44,432,558		-7.5%		153,966,079		22.9%

		3637		-58,070,710		-8.8%		-30,049,474		-0.3%

		3638		-52,356,481		-11.3%		196,983,604		27.0%

		3639		-46,610,650		-8.5%		21,011,838		8.4%

		3640		-60,350,862		-12.1%		209,026,391		25.6%

		3641		-46,825,571		-8.4%		76,458,147		15.4%

		3642		-52,766,275		-8.5%		100,632,574		16.6%

		3643		-56,273,247		-11.9%		126,275,179		19.9%

		3644		-54,199,374		-7.5%		126,657,346		18.0%

		3645		-45,180,657		-7.0%		6,440,425		6.1%

		3646		-71,584,942		-12.2%		59,472,984		11.4%

		3647		-46,972,105		-9.5%		48,828,254		12.3%

		3648		-56,806,890		-11.0%		72,008,055		13.9%

		3649		-53,358,261		-10.8%		23,625,164		8.9%

		3650		-47,521,026		-10.9%		74,784,456		15.5%

		3651		-68,885,283		-10.4%		-31,662,607		-0.2%

		3652		-51,737,145		-12.5%		166,557,802		24.2%

		3653		-58,527,390		-9.8%		164,901,900		21.8%

		3654		-52,288,690		-11.3%		230,514,652		30.6%

		3655		-53,542,885		-13.4%		101,015,899		18.3%

		3656		-45,836,388		-10.1%		39,499,849		11.4%

		3657		-169,117,878		-14.6%		80,839,672		8.9%

		3658		-61,790,262		-10.9%		53,202,714		11.5%

		3659		-105,913,941		-13.0%		48,426,077		8.8%

		3660		-45,999,134		-9.4%		90,359,842		17.2%

		3661		-51,415,063		-11.3%		96,111,502		17.6%

		3662		-49,627,777		-12.6%		78,007,430		16.6%

		3663		-40,398,785		-9.3%		103,400,467		19.8%

		3664		-62,891,574		-14.1%		142,372,923		20.3%

		3665		-68,811,832		-13.3%		132,052,224		18.3%

		3666		-51,045,687		-10.3%		66,909,225		13.9%

		3667		-48,156,656		-11.8%		56,309,348		13.7%

		3668		-42,205,550		-10.8%		10,193,694		7.1%

		3669		-57,555,337		-8.9%		58,470,867		12.1%

		3670		-42,449,327		-6.6%		133,343,750		20.8%

		3671		-43,849,813		-8.1%		95,989,069		18.1%

		3672		-48,127,574		-12.1%		153,853,533		24.5%

		3673		-79,470,386		-13.5%		203,594,322		21.1%

		3674		-51,115,382		-7.3%		111,561,508		17.1%

		3675		-48,028,887		-8.2%		24,331,914		8.7%

		3676		-44,532,603		-8.2%		75,265,660		15.9%

		3677		-52,824,437		-11.0%		8,883,564		6.5%

		3678		-45,060,788		-8.0%		62,743,724		13.7%

		3679		-53,444,717		-10.3%		133,757,820		20.3%

		3680		-52,025,733		-10.6%		184,100,808		24.9%

		3681		-66,376,821		-14.6%		89,929,600		15.3%

		3682		-52,083,762		-9.2%		166,228,252		23.2%

		3683		-43,611,032		-8.4%		45,937,992		12.0%

		3684		-62,795,802		-14.9%		133,638,022		20.0%

		3685		-51,073,793		-11.4%		124,018,184		20.8%

		3686		-49,768,229		-10.4%		153,838,371		23.9%

		3687		-50,404,705		-10.0%		178,869,929		24.7%

		3688		-56,222,905		-11.2%		73,339,128		14.3%

		3689		-43,707,066		-9.7%		53,715,672		13.3%

		3690		-55,733,948		-10.9%		17,188,219		7.7%

		3691		-47,604,781		-10.5%		152,132,060		24.0%

		3692		-67,776,308		-11.0%		65,487,022		12.2%

		3693		-39,854,601		-8.4%		35,032,586		11.1%

		3694		-36,067,855		-6.8%		102,854,530		19.6%

		3695		-61,505,440		-8.9%		135,160,316		17.9%

		3696		-47,666,652		-8.7%		5,606,198		6.0%

		3697		-84,350,848		-12.6%		115,610,684		14.7%

		3698		-46,105,911		-10.3%		-14,245,522		1.8%

		3699		-41,712,203		-8.6%		230,441,323		31.3%

		3700		-51,717,784		-12.8%		57,800,496		13.8%

		3701		-72,478,163		-14.1%		53,369,772		11.0%

		3702		-81,620,264		-10.1%		112,985,071		14.3%

		3703		-58,701,097		-12.6%		77,410,562		14.9%

		3704		-55,242,737		-9.7%		80,885,951		15.1%

		3705		-76,988,925		Nėra reikšmės		203,439,895		25.1%

		3706		-53,316,365		-9.8%		99,741,072		16.7%

		3707		-42,644,049		-10.1%		-8,795,424		3.0%

		3708		-50,325,652		-9.2%		151,644,659		22.3%

		3709		-51,342,029		-13.8%		117,673,312		20.8%

		3710		-70,894,896		-13.6%		-30,895,238		-0.4%

		3711		-64,949,469		-11.8%		97,281,350		15.2%

		3712		-174,996,857		-16.3%		42,871,844		7.3%

		3713		-55,392,039		-9.7%		110,244,646		17.5%

		3714		-47,224,077		-10.3%		-16,594,554		1.4%

		3715		-49,365,820		-12.3%		146,074,881		23.0%

		3716		-47,713,780		-7.1%		55,158,966		12.3%

		3717		-61,664,345		-10.4%		-32,440,268		-0.8%

		3718		-38,114,907		-6.2%		35,391,240		10.7%

		3719		-47,568,601		-8.2%		81,659,133		15.4%

		3720		-52,696,185		-8.9%		43,609,582		10.8%

		3721		-68,918,358		-10.8%		155,811,374		19.1%

		3722		-73,511,718		-8.2%		70,987,993		11.5%

		3723		-46,903,083		-11.3%		849,337		5.2%

		3724		-42,576,044		-6.8%		73,054,729		14.9%

		3725		-72,860,831		-13.4%		144,460,548		18.7%

		3726		-99,846,693		-15.6%		72,050,731		11.2%

		3727		-58,813,974		-9.1%		-30,390,467		-0.4%

		3728		-67,903,463		-14.4%		-1,378,306		4.8%

		3729		-67,868,533		-13.2%		26,510,572		8.4%

		3730		-51,030,534		-11.1%		104,176,555		18.6%

		3731		-56,995,960		-11.0%		65,510,534		13.2%

		3732		-67,187,876		-12.0%		61,471,632		12.0%

		3733		-48,219,864		-10.8%		-16,180,397		1.4%

		3734		-67,420,804		-9.9%		-38,517,434		-1.3%

		3735		-41,888,831		-9.1%		151,846,674		24.6%

		3736		-43,956,731		-9.0%		44,313,974		12.1%

		3737		-65,896,550		-12.1%		129,343,188		18.0%

		3738		-73,857,979		-13.3%		137,285,795		17.7%

		3739		-56,169,919		-13.8%		72,545,858		14.9%

		3740		-61,968,776		-11.0%		76,712,851		13.6%

		3741		-42,420,973		-8.8%		77,701,294		16.6%

		3742		-53,428,763		-9.3%		-398,710		4.9%

		3743		-67,442,396		-13.0%		118,259,382		16.9%

		3744		-62,263,537		-13.2%		171,124,232		22.8%

		3745		-68,396,915		-15.1%		80,592,514		15.4%

		3746		-63,188,417		-13.3%		130,430,161		19.1%

		3747		-45,607,442		-7.4%		110,326,430		18.5%

		3748		-53,081,293		-13.4%		56,365,213		13.3%

		3749		-52,359,673		-8.1%		-27,783,845		-0.2%

		3750		-68,473,435		-12.3%		101,580,225		15.4%

		3751		-59,066,201		-10.4%		3,795,655		5.6%

		3752		-44,112,220		-7.1%		150,324,707		22.7%

		3753		-58,095,321		-15.3%		101,456,310		18.0%

		3754		-71,175,436		-8.6%		24,313,312		7.6%

		3755		-85,865,268		-10.8%		95,659,362		12.9%

		3756		-50,802,137		-9.4%		153,819,580		22.0%

		3757		-53,196,512		-11.8%		207,787,812		27.0%

		3758		-60,953,706		-13.0%		61,276,434		12.9%

		3759		-52,956,604		-10.2%		113,511,102		18.4%

		3760		-60,886,853		-12.0%		-7,119,931		3.8%

		3761		-101,062,177		Nėra reikšmės		-16,830,209		2.2%

		3762		-62,532,431		-11.7%		165,401,572		21.3%

		3763		-50,264,895		-12.5%		86,143,998		17.4%

		3764		-52,129,477		-12.2%		159,392,485		23.3%

		3765		-53,815,759		-12.4%		166,066,329		24.1%

		3766		-69,114,436		-14.3%		215,550,675		24.6%

		3767		-51,684,052		-12.1%		112,966,666		20.3%

		3768		-120,080,121		-12.1%		36,855,093		7.6%

		3769		-56,461,965		-11.0%		34,958,433		9.9%

		3770		-140,935,866		-15.5%		80,337,230		10.0%

		3771		-59,981,864		-10.7%		-28,061,092		-0.1%

		3772		-57,786,227		-10.0%		138,397,627		19.3%

		3773		-56,350,578		-12.0%		123,732,481		19.0%

		3774		-51,532,100		-10.9%		-844,139		4.9%

		3775		-46,202,364		-8.8%		-2,866,424		4.5%

		3776		-64,221,027		-10.8%		167,493,957		20.9%

		3777		-52,187,053		-9.8%		21,393,904		8.3%

		3778		-37,239,514		-6.9%		-12,292,409		2.2%

		3779		-54,883,116		-8.9%		126,481,532		18.6%

		3780		-47,677,090		-8.0%		112,163,766		18.4%

		3781		-40,832,644		-6.9%		35,249,688		10.5%

		3782		-58,278,588		-13.5%		161,296,968		22.9%

		3783		-47,131,761		-11.1%		125,242,104		21.3%

		3784		-65,844,998		-13.3%		100,192,659		15.9%

		3785		-58,716,279		-11.0%		21,860,775		8.1%

		3786		-80,286,319		-9.6%		70,875,821		11.3%

		3787		-40,214,616		-6.2%		90,141,843		16.8%

		3788		-53,109,612		-9.5%		99,232,264		16.7%

		3789		-50,840,472		-8.9%		35,921,630		10.1%

		3790		-42,211,237		-8.5%		-16,194,453		1.4%

		3791		-52,461,597		-8.4%		131,622,011		19.2%

		3792		-56,365,017		-9.8%		39,409,170		10.2%

		3793		-53,015,590		-12.6%		139,672,796		21.7%

		3794		-69,380,153		-11.0%		20,975,425		7.6%

		3795		-45,443,999		-7.5%		37,587,536		10.5%

		3796		-51,640,610		-8.8%		130,007,212		19.7%

		3797		-57,151,140		-10.1%		186,109,403		24.1%

		3798		-56,202,233		-13.6%		194,158,521		26.6%

		3799		-52,395,846		-13.1%		-14,327,929		1.9%

		3800		-75,370,776		-11.2%		82,576,131		12.8%

		3801		-46,923,501		-10.8%		150,946,695		24.0%

		3802		-90,271,382		-12.9%		51,901,724		9.7%

		3803		-68,331,666		-9.8%		77,882,029		12.9%

		3804		-83,047,748		-13.5%		39,255,906		9.1%

		3805		-70,335,660		-14.1%		182,040,758		21.3%

		3806		-72,285,555		-11.9%		177,371,725		19.9%

		3807		-61,422,073		-9.5%		192,156,264		22.0%

		3808		-63,686,351		-12.7%		131,703,827		18.6%

		3809		-48,850,760		-9.4%		120,929,049		19.5%

		3810		-46,575,322		-9.2%		-19,450,922		0.9%

		3811		-68,059,519		-10.7%		36,161,820		9.3%

		3812		-57,673,416		-11.8%		23,912,200		8.7%

		3813		-61,778,636		-10.5%		189,095,684		22.9%

		3814		-45,940,598		-7.6%		30,857,471		9.7%

		3815		-43,947,662		-8.8%		110,761,503		20.0%

		3816		-56,607,513		-8.3%		55,282,760		11.6%

		3817		-48,247,199		-8.2%		117,727,488		19.0%

		3818		-68,436,292		-13.7%		-25,047,945		0.8%

		3819		-49,147,363		-10.7%		161,717,912		25.6%

		3820		-66,599,383		-14.6%		213,288,258		25.2%

		3821		-42,980,237		-7.4%		72,661,312		15.1%

		3822		-57,348,651		-15.0%		113,221,302		19.3%

		3823		-47,159,191		-8.9%		12,780,844		7.3%

		3824		-60,279,058		-10.9%		217,427,505		25.3%

		3825		-74,686,939		-9.7%		155,132,708		17.5%

		3826		-54,732,526		-9.8%		120,632,991		18.1%

		3827		-53,247,291		-12.3%		135,053,835		21.8%

		3828		-40,701,544		-7.1%		19,149,754		8.4%

		3829		-44,033,020		-8.6%		46,831,757		12.4%

		3830		-59,747,152		-15.4%		79,434,374		15.9%

		3831		-60,104,534		-10.5%		122,716,221		18.0%

		3832		-43,999,989		-7.1%		65,031,028		13.7%

		3833		-58,913,692		-12.9%		143,270,279		20.8%

		3834		-59,259,328		-9.0%		87,377,979		14.5%

		3835		-44,321,193		-8.0%		26,008,878		9.3%

		3836		-54,317,054		-12.3%		70,646,847		14.7%

		3837		-63,265,604		-13.9%		115,906,305		19.0%

		3838		-51,563,777		-11.2%		97,993,649		17.5%

		3839		-50,799,059		-8.5%		54,602,122		12.2%

		3840		-42,590,651		-8.0%		10,728,793		7.0%

		3841		-49,497,031		-11.6%		132,583,063		21.5%

		3842		-60,303,047		-11.4%		150,917,069		20.6%

		3843		-56,128,139		-14.0%		215,825,437		28.9%

		3844		-56,354,504		-11.7%		77,131,570		15.1%

		3845		-48,106,744		-11.6%		-15,573,445		1.5%

		3846		-46,583,846		-9.9%		31,672,934		10.3%

		3847		-63,856,164		-8.4%		18,926,896		7.3%

		3848		-63,433,880		-10.7%		140,066,558		18.7%

		3849		-53,307,038		-11.0%		39,281,939		11.0%

		3850		-46,387,745		-7.8%		-21,335,011		0.7%

		3851		-63,792,968		-14.6%		69,239,389		13.5%

		3852		-55,151,372		-11.7%		69,744,903		14.4%

		3853		-35,986,715		-6.0%		223,312,630		32.2%

		3854		-49,448,607		-10.1%		174,382,601		24.8%

		3855		-52,699,592		-12.9%		202,533,384		27.3%

		3856		-51,812,555		-11.9%		141,329,120		21.8%

		3857		-74,674,619		-10.8%		-29,148,915		0.8%

		3858		-51,758,001		-12.1%		26,174,219		9.2%

		3859		-35,803,304		-6.6%		114,376,000		21.2%

		3860		-46,960,160		-11.0%		62,263,008		14.5%

		3861		-44,519,522		-7.0%		138,023,842		21.3%

		3862		-66,997,634		-12.9%		106,162,575		16.2%

		3863		-59,624,859		-12.5%		138,212,992		20.5%

		3864		-50,173,899		-11.0%		5,990,765		6.1%

		3865		-54,348,283		-10.0%		90,881,658		15.7%

		3866		-38,010,894		-6.8%		143,487,773		24.1%

		3867		-54,123,273		-11.0%		185,107,436		24.7%

		3868		-60,351,778		-11.7%		42,690,761		10.7%

		3869		-48,485,417		-10.5%		155,522,388		23.6%

		3870		-59,683,228		-10.9%		107,885,475		16.7%

		3871		-63,809,958		-12.1%		-13,932,440		2.6%

		3872		-38,466,406		-7.2%		140,035,426		23.3%

		3873		-72,223,545		-12.9%		58,175,190		11.5%

		3874		-49,013,233		-12.2%		100,168,215		18.6%

		3875		-56,561,195		-11.5%		186,325,175		24.3%

		3876		-51,282,106		-12.1%		-3,618,063		4.3%

		3877		-35,816,985		-5.0%		163,479,195		24.6%

		3878		-52,403,218		-10.3%		118,519,267		19.8%

		3879		-41,735,514		-7.8%		35,727,233		10.8%

		3880		-51,279,502		-11.0%		95,365,520		17.4%

		3881		-45,249,930		-7.5%		102,274,931		17.9%

		3882		-59,807,905		-10.7%		95,338,795		15.6%

		3883		-50,086,357		-11.5%		150,925,382		23.3%

		3884		-53,409,312		-12.8%		17,182,943		8.0%

		3885		-55,389,728		-10.8%		97,003,325		16.7%

		3886		-40,954,577		-6.0%		66,290,347		14.2%

		3887		-99,112,862		-12.1%		107,363,152		13.1%

		3888		-52,790,225		-11.2%		110,771,192		18.5%

		3889		-65,231,664		-11.3%		-25,961,974		0.6%

		3890		-42,081,271		-9.6%		63,236,055		15.2%

		3891		-64,518,134		-12.6%		109,891,540		16.9%

		3892		-45,859,292		-9.6%		86,670,663		16.8%

		3893		-141,739,148		-15.6%		51,887,883		8.3%

		3894		-80,700,350		-14.7%		101,801,822		14.4%

		3895		-56,384,909		-9.6%		92,781,132		15.6%

		3896		-42,708,858		-9.7%		47,880,069		13.1%

		3897		-52,722,969		-14.1%		179,680,871		26.5%

		3898		-56,930,955		-12.5%		62,997,347		13.3%

		3899		-65,759,421		-10.9%		197,537,841		22.2%

		3900		-53,955,781		-11.3%		180,423,561		24.2%

		3901		-43,825,577		-8.4%		103,498,346		18.7%

		3902		-67,303,459		-8.8%		-30,859,847		0.4%

		3903		-69,177,059		-11.6%		101,401,839		15.0%

		3904		-55,682,985		-8.4%		93,267,780		15.4%

		3905		-63,572,878		-8.7%		117,199,816		16.3%

		3906		-51,176,241		-12.2%		2,341,332		5.5%

		3907		-98,435,536		-12.2%		90,617,366		11.8%

		3908		-41,783,120		-7.0%		33,775,478		10.3%

		3909		-67,384,067		-11.8%		94,421,059		15.1%

		3910		-47,005,209		-8.2%		13,266,349		7.2%

		3911		-65,126,787		-12.9%		179,458,866		21.8%

		3912		-48,196,217		-7.9%		46,740,351		11.5%

		3913		-81,109,180		-9.8%		143,247,285		16.1%

		3914		-50,935,593		-7.6%		49,548,290		11.2%

		3915		-47,931,894		-10.5%		74,011,405		15.3%

		3916		-65,034,090		-13.2%		68,238,529		13.0%

		3917		-68,833,347		-12.5%		-1,566,589		4.8%

		3918		-91,074,260		-13.4%		-52,910,223		-2.6%

		3919		-37,750,526		-7.6%		148,616,681		24.4%

		3920		-54,688,488		-8.2%		82,272,270		14.4%

		3921		-60,056,399		-12.1%		58,618,966		12.4%

		3922		-50,118,241		-10.8%		72,274,613		14.9%

		3923		-59,329,385		-12.5%		126,239,160		19.1%

		3924		-50,119,962		-8.3%		113,312,497		18.1%

		3925		-49,424,865		-8.5%		140,393,830		21.3%

		3926		-54,306,043		-11.7%		59,644,469		13.2%

		3927		-51,499,927		-14.1%		136,357,156		23.0%

		3928		-80,358,478		-13.9%		-158,227		5.0%

		3929		-59,961,165		-10.6%		97,994,067		15.7%

		3930		-54,779,956		-12.0%		158,993,143		22.7%

		3931		-53,989,058		-11.0%		84,788,244		15.6%

		3932		-68,458,362		-13.9%		51,824,712		11.5%

		3933		-56,987,877		-7.9%		161,183,963		20.5%

		3934		-81,598,881		-14.6%		121,812,766		16.1%

		3935		-62,313,763		-12.6%		77,430,843		14.1%

		3936		-51,885,758		-9.0%		110,655,807		18.0%

		3937		-52,857,926		-10.7%		189,017,332		24.9%

		3938		-42,713,580		-7.9%		77,534,377		16.1%

		3939		-45,787,404		-9.9%		73,646,753		15.6%

		3940		-53,081,627		-13.0%		138,835,914		21.8%

		3941		-73,516,371		-10.6%		110,700,248		15.0%

		3942		-47,588,516		-8.6%		192,997,071		26.4%

		3943		-55,905,404		-11.3%		166,614,934		23.0%

		3944		-80,856,077		-9.0%		-17,060,416		3.1%

		3945		-70,155,052		-9.9%		57,538,483		10.9%

		3946		-53,881,236		-11.2%		14,923,754		7.5%

		3947		-47,146,399		-10.4%		-14,296,094		1.9%

		3948		-51,087,580		-9.3%		112,627,582		18.5%

		3949		-40,941,049		-8.1%		49,952,645		12.9%

		3950		-55,021,977		-9.1%		33,260,829		9.5%

		3951		-44,322,762		-8.2%		176,101,653		25.1%

		3952		-47,494,128		-8.8%		-18,660,939		1.2%

		3953		-67,041,915		-8.8%		69,388,648		12.0%

		3954		-45,597,191		-9.3%		70,483,768		15.2%

		3955		-49,225,079		-8.2%		47,096,535		11.5%

		3956		-42,461,956		-6.8%		192,958,854		26.8%

		3957		-54,635,952		-11.5%		56,811,706		12.6%

		3958		-88,951,552		-12.3%		51,906,755		9.6%

		3959		-53,008,073		-9.3%		94,806,994		16.4%

		3960		-50,078,022		-10.0%		64,231,055		14.1%

		3961		-77,430,837		-11.0%		70,828,879		11.8%

		3962		-53,760,823		-12.7%		47,601,704		12.0%

		3963		-40,033,301		-6.8%		187,907,104		26.6%

		3964		-93,171,505		-13.8%		8,623,478		5.9%

		3965		-45,321,769		-8.2%		25,453,436		9.1%

		3966		-58,078,849		-11.9%		5,724,477		5.9%

		3967		-86,119,617		-12.1%		156,335,227		17.1%

		3968		-59,868,541		-9.1%		63,229,005		12.1%

		3969		-39,396,300		-6.0%		136,297,363		21.7%

		3970		-62,703,587		-12.3%		-22,165,844		1.1%

		3971		-56,534,238		-10.4%		-6,214,974		4.0%

		3972		-63,988,527		-11.9%		-15,763,506		2.4%

		3973		-45,634,812		-10.0%		36,396,572		11.0%

		3974		-43,280,890		-10.2%		93,609,548		18.8%

		3975		-69,817,460		-12.9%		58,204,079		11.7%

		3976		-66,206,777		-14.9%		87,195,057		15.2%

		3977		-102,024,433		-14.2%		34,603,014		8.1%

		3978		-43,427,176		-7.7%		228,263,233		30.0%

		3979		-39,404,247		-7.9%		235,537,769		33.0%

		3980		-48,080,584		-10.6%		140,215,396		22.3%

		3981		-47,498,082		-10.1%		9,160,279		6.6%

		3982		-56,507,990		-13.5%		43,348,840		11.4%

		3983		-49,678,471		-11.7%		90,566,241		17.3%

		3984		-43,313,507		-8.4%		81,047,270		16.6%

		3985		-36,949,806		-6.9%		126,925,978		22.5%

		3986		-79,790,816		-15.2%		160,486,123		19.0%

		3987		-50,030,992		-11.0%		54,349,893		12.8%

		3988		-64,214,717		-9.7%		78,854,010		13.6%

		3989		-110,703,718		-15.4%		-25,330,645		2.5%

		3990		-64,251,250		-13.8%		62,961,318		12.7%

		3991		-49,103,971		-7.2%		135,481,146		19.4%

		3992		-53,378,669		-14.4%		-14,470,298		1.9%

		3993		-62,770,333		-14.5%		175,583,468		23.0%

		3994		-57,848,293		-14.1%		80,604,101		15.6%

		3995		-66,580,436		-11.6%		120,017,185		16.9%

		3996		-57,035,949		-12.1%		55,930,981		12.5%

		3997		-45,793,547		-8.2%		112,195,411		18.8%

		3998		-42,621,525		-7.1%		10,581,998		6.8%

		3999		-53,856,186		-11.9%		65,783,098		14.0%

		4000		-46,443,024		-8.1%		189,127,948		25.4%

		4001		-54,991,238		-10.5%		158,415,387		22.2%

		4002		-50,823,876		-11.9%		40,077,860		11.3%

		4003		-46,842,662		-10.3%		67,147,574		15.1%

		4004		-50,041,880		-8.5%		51,093,085		11.9%

		4005		-50,912,012		-14.8%		-12,701,500		2.1%

		4006		-37,233,709		-6.0%		87,948,228		17.6%

		4007		-65,167,209		-11.1%		28,719,347		8.6%

		4008		-39,569,342		-6.8%		163,510,810		25.2%

		4009		-63,312,781		-16.2%		31,370,625		9.5%

		4010		-49,505,592		-10.1%		144,120,030		21.7%

		4011		-70,669,040		-11.1%		-500,523		4.9%

		4012		-61,885,555		-13.8%		80,104,163		14.7%

		4013		-57,914,754		-11.2%		59,399,741		12.7%

		4014		-56,194,801		-9.8%		83,762,398		14.9%

		4015		-60,228,328		-13.3%		125,366,603		19.0%

		4016		-49,485,525		-13.8%		70,988,715		15.8%

		4017		-78,613,748		-11.8%		35,351,745		8.7%

		4018		-65,085,032		-12.4%		-33,624,015		-1.2%

		4019		-50,067,552		-10.4%		-10,861,264		2.9%

		4020		-91,267,311		-12.6%		148,559,056		16.0%

		4021		-40,648,810		-7.1%		-11,801,006		2.5%

		4022		-56,958,478		-7.5%		181,063,320		21.5%

		4023		-52,834,518		-11.3%		82,419,474		15.8%

		4024		-73,537,577		-16.5%		211,964,791		23.8%

		4025		-58,478,744		-9.1%		54,029,113		11.6%

		4026		-45,093,682		-9.2%		157,028,320		24.4%

		4027		-53,145,601		-12.0%		115,941,068		19.5%

		4028		-49,923,983		-9.9%		76,273,926		15.5%

		4029		-57,499,911		-13.7%		40,225,741		11.1%

		4030		-46,182,590		-11.2%		172,141,265		26.5%

		4031		-62,709,511		-11.8%		146,731,813		20.5%

		4032		-59,249,317		-14.3%		54,484,300		12.5%

		4033		-52,064,402		-8.5%		147,153,265		20.4%

		4034		-40,730,875		-6.9%		92,575,286		17.1%

		4035		-48,981,631		-8.3%		27,223,861		9.1%

		4036		-47,773,485		-8.9%		227,318,440		29.2%

		4037		-94,832,654		-12.4%		29,695,505		7.8%

		4038		-42,252,401		-9.8%		82,235,260		17.4%

		4039		-51,265,798		-9.2%		54,678,176		12.2%

		4040		-60,136,847		-15.8%		-9,826,236		3.1%

		4041		-62,077,650		-12.8%		-27,438,577		-0.2%

		4042		-58,508,543		-7.5%		56,554,683		11.2%

		4043		-57,328,921		-8.8%		54,421,020		11.6%

		4044		-52,382,780		-11.7%		31,406,726		9.8%

		4045		-53,058,127		-10.3%		101,866,770		18.0%

		4046		-45,330,637		-9.2%		79,827,249		16.9%

		4047		-60,833,901		-12.9%		27,449,549		9.0%

		4048		-55,666,478		-10.3%		42,491,053		10.8%

		4049		-52,610,183		-7.7%		127,806,046		18.6%

		4050		-59,196,813		-11.5%		207,241,873		26.1%

		4051		-46,402,620		-7.9%		99,898,383		17.6%

		4052		-50,659,433		-9.7%		142,580,814		21.5%

		4053		-49,311,260		-8.0%		98,949,941		17.1%

		4054		-39,405,776		-5.8%		68,366,194		14.5%

		4055		-58,196,921		-11.1%		33,673,091		9.7%

		4056		-44,326,859		-8.0%		51,862,142		12.8%

		4057		-54,696,905		-12.1%		117,989,139		19.1%

		4058		-50,649,188		-10.4%		126,098,803		20.3%

		4059		-74,807,978		-10.9%		85,564,021		13.2%

		4060		-38,604,708		-6.6%		70,768,572		15.7%

		4061		-42,264,141		-6.9%		38,796,517		11.0%

		4062		-49,442,213		-9.6%		229,047,992		29.2%

		4063		-52,372,241		-11.3%		56,313,851		13.0%

		4064		-48,882,001		-9.5%		103,214,669		17.9%

		4065		-64,562,314		-14.6%		24,709,748		8.5%

		4066		-56,456,131		-10.9%		-22,101,861		0.8%

		4067		-49,398,872		-9.7%		136,687,915		21.3%

		4068		-55,439,806		-12.0%		13,880,091		7.3%

		4069		-59,813,780		-13.5%		103,101,025		17.2%

		4070		-51,485,214		-9.8%		126,924,394		19.8%

		4071		-61,744,397		-9.5%		147,402,196		19.5%

		4072		-40,456,462		-6.5%		102,900,882		18.3%

		4073		-65,856,435		-11.8%		59,334,500		12.1%

		4074		-62,610,325		-13.1%		103,994,713		16.8%

		4075		-43,185,115		-6.5%		138,530,129		20.8%

		4076		-67,901,797		-12.6%		98,596,105		15.5%

		4077		-46,269,337		-9.7%		27,347,044		9.5%

		4078		-56,667,760		-11.0%		71,720,755		14.0%

		4079		-45,940,284		-8.6%		87,453,781		16.6%

		4080		-42,260,001		-9.3%		5,178,891		6.0%

		4081		-37,906,773		-5.5%		153,798,267		23.5%

		4082		-69,951,267		-8.9%		85,995,966		13.2%

		4083		-62,100,702		-10.8%		96,000,977		15.5%

		4084		-45,859,029		-10.7%		108,435,740		20.4%

		4085		-50,847,541		-9.5%		63,684,922		13.3%

		4086		-44,284,067		-7.3%		69,571,763		14.5%

		4087		-53,919,885		-10.8%		-19,075,930		1.2%

		4088		-62,704,343		-10.5%		-10,336,051		3.4%

		4089		-58,812,745		-10.2%		57,884,295		12.0%

		4090		-53,576,324		-10.4%		-9,211,801		3.3%

		4091		-39,744,924		-8.3%		15,041,198		7.9%

		4092		-50,413,923		-14.3%		142,464,461		23.4%

		4093		-59,009,038		-9.9%		-26,306,073		0.3%

		4094		-48,929,100		-9.1%		103,307,421		17.5%

		4095		-58,980,659		-7.6%		12,948,177		6.6%

		4096		-51,282,962		-10.9%		209,630,709		27.1%

		4097		-91,070,563		-11.5%		32,091,852		7.9%

		4098		-58,332,972		-11.0%		15,905,962		7.3%

		4099		-46,981,598		-8.8%		169,078,571		24.2%

		4100		-59,645,445		-13.3%		357,064		5.1%

		4101		-44,641,127		-9.0%		181,273,291		26.9%

		4102		-50,199,695		-9.1%		105,889,624		18.1%

		4103		-49,965,962		-9.1%		218,688,220		28.0%

		4104		-54,855,606		-10.2%		153,819,177		21.4%

		4105		-114,445,261		-13.2%		58,749,416		9.4%

		4106		-54,498,342		-12.8%		-19,085,734		1.0%

		4107		-40,467,455		-7.5%		96,840,355		18.2%

		4108		-67,628,681		-12.9%		149,975,454		20.2%

		4109		-45,840,718		-9.7%		72,695,361		15.4%

		4110		-54,115,271		-11.3%		106,942,039		17.6%

		4111		-48,704,540		-10.0%		76,264,888		15.4%

		4112		-56,136,730		-13.8%		137,603,775		21.2%

		4113		-49,675,657		-8.8%		9,830,715		6.6%

		4114		-57,253,472		-13.1%		120,352,879		19.2%

		4115		-53,333,190		-14.1%		663,957		5.1%

		4116		-57,714,799		-11.6%		15,057,078		7.3%

		4117		-59,217,231		-13.8%		69,483,185		14.0%

		4118		-62,679,395		-13.6%		20,023,588		7.9%

		4119		-40,664,529		-6.4%		132,324,326		21.6%

		4120		-70,885,063		-15.2%		10,051,371		6.5%

		4121		-53,043,557		-11.2%		26,505,824		9.1%

		4122		-72,627,999		-9.1%		8,484,292		6.0%

		4123		-55,973,692		-11.2%		202,221,514		25.3%

		4124		-49,432,539		-13.1%		175,234,055		26.1%

		4125		-50,348,478		-12.4%		52,980,676		13.0%

		4126		-61,650,229		-11.1%		191,716,323		22.9%

		4127		-38,730,613		-8.4%		-11,312,555		2.3%

		4128		-76,432,409		Nėra reikšmės		101,506,192		15.6%

		4129		-61,845,949		-11.4%		26,247,836		8.7%

		4130		-75,291,574		-14.7%		87,246,256		14.1%

		4131		-59,034,326		-8.8%		153,039,529		19.4%

		4132		-53,028,003		-11.8%		213,306,745		28.2%

		4133		-74,567,777		-13.0%		64,008,630		11.6%

		4134		-51,650,976		-11.4%		-14,682,755		1.9%

		4135		-58,060,066		-11.6%		-25,584,660		0.1%

		4136		-51,585,839		-9.3%		17,544,774		7.7%

		4137		-51,355,535		-14.7%		-5,048,118		3.9%

		4138		-47,207,169		-12.2%		-2,669,733		4.4%

		4139		-70,370,509		-14.4%		71,067,947		12.8%

		4140		-58,135,988		-15.4%		62,836,296		13.8%

		4141		-71,084,151		-12.7%		77,181,796		13.0%

		4142		-67,958,743		-15.4%		67,479,240		12.9%

		4143		-63,412,344		-11.4%		38,181,322		9.8%

		4144		-37,624,145		-7.6%		84,990,514		17.8%

		4145		-36,036,055		-5.8%		53,107,769		13.1%

		4146		-74,275,726		Nėra reikšmės		70,024,224		13.1%

		4147		-53,163,031		-10.5%		50,268,920		12.0%

		4148		-40,627,610		-6.7%		81,808,444		16.7%

		4149		-62,440,867		-11.6%		84,313,413		14.7%

		4150		-35,089,861		-6.5%		184,397,903		28.1%

		4151		-52,571,035		-7.8%		122,596,553		18.0%

		4152		-50,113,527		-11.4%		29,703,661		9.8%

		4153		-57,627,002		-13.2%		114,248,968		18.8%

		4154		-38,408,219		-5.2%		161,446,208		23.7%

		4155		-48,623,460		-10.3%		71,751,061		14.9%

		4156		-47,031,483		-9.8%		13,224,069		7.4%

		4157		-51,965,069		-10.0%		84,383,734		15.5%

		4158		-60,185,759		-11.4%		20,309,498		8.0%

		4159		-47,764,395		-9.7%		229,480,375		30.0%

		4160		-49,396,992		-9.0%		77,294,865		15.1%

		4161		-44,641,705		-7.6%		38,458,913		10.8%

		4162		-71,828,668		-13.5%		-32,106,201		-0.5%

		4163		-46,175,956		-8.5%		125,676,418		20.6%

		4164		-43,398,358		-9.0%		140,414,889		23.2%

		4165		-48,613,224		-10.5%		106,660,139		18.7%

		4166		-58,040,609		-10.2%		-26,813,828		-0.0%

		4167		-70,770,183		-11.5%		-36,331,902		-1.0%

		4168		-44,557,716		-8.1%		59,052,484		13.6%

		4169		-46,668,547		-8.1%		186,577,766		25.8%

		4170		-50,888,388		-11.4%		28,942,961		9.6%

		4171		-64,070,422		-14.0%		103,385,942		16.7%

		4172		-62,373,561		-14.1%		91,374,194		15.9%

		4173		-75,528,098		-10.4%		88,284,253		13.2%

		4174		-93,605,279		-14.4%		115,058,163		14.3%

		4175		-60,850,703		-15.1%		156,720,666		22.4%

		4176		-44,946,602		-6.7%		62,369,544		13.1%

		4177		-48,957,459		-9.4%		112,912,905		18.7%

		4178		-46,162,666		-11.5%		188,266,868		28.6%

		4179		-52,017,141		-11.2%		44,082,257		11.5%

		4180		-74,545,816		-12.7%		-37,464,455		-1.3%

		4181		-43,429,046		-11.1%		18,018,485		8.5%

		4182		-81,960,937		-15.1%		-32,907,257		-0.1%

		4183		-52,781,946		-9.7%		21,843,917		8.3%

		4184		-67,755,652		-14.3%		-12,185,763		3.0%

		4185		-43,554,395		-6.0%		-18,489,714		1.5%

		4186		-43,945,929		-8.2%		141,097,101		22.4%

		4187		-48,462,233		-9.9%		101,541,708		17.9%

		4188		-71,601,243		-14.0%		94,547,361		14.8%

		4189		-72,046,639		-14.7%		22,821,068		8.0%

		4190		-48,610,021		-9.5%		12,005,756		7.0%

		4191		-44,832,808		-10.6%		79,867,750		16.6%

		4192		-44,918,256		-10.1%		131,012,774		22.2%

		4193		-44,707,421		-8.0%		97,372,609		17.7%

		4194		-76,634,895		-11.1%		42,543,950		9.4%

		4195		-64,524,403		-14.0%		63,332,183		12.7%

		4196		-46,368,492		-10.0%		-16,862,331		1.3%

		4197		-61,564,345		-10.1%		15,983,085		7.1%

		4198		-88,832,181		-11.9%		68,371,567		11.1%

		4199		-57,115,310		-14.7%		30,173,556		9.7%

		4200		-50,992,867		-9.8%		51,774,110		12.1%

		4201		-41,397,750		-9.0%		143,720,775		23.7%

		4202		-57,017,904		-14.1%		56,655,701		13.5%

		4203		-51,747,971		-12.1%		103,584,275		18.8%

		4204		-34,182,159		-7.0%		768,760		5.2%

		4205		-69,481,539		-13.9%		150,384,226		19.7%

		4206		-83,721,072		-13.0%		-24,331,795		1.9%

		4207		-48,709,712		-11.2%		144,403,694		22.6%

		4208		-73,577,972		-12.1%		125,920,639		16.7%

		4209		-56,032,309		-10.9%		51,335,048		12.3%

		4210		-41,162,676		-7.8%		125,802,312		21.6%

		4211		-54,361,855		-12.5%		102,819,997		18.1%

		4212		-44,035,958		-11.0%		135,819,651		23.4%

		4213		-47,817,026		-8.5%		166,272,903		23.2%

		4214		-57,856,464		-13.2%		36,676,275		10.3%

		4215		-44,611,594		-10.1%		42,003,091		12.2%

		4216		-62,735,389		-13.3%		-17,860,017		1.9%

		4217		-48,053,217		-10.2%		136,752,894		21.7%

		4218		-58,067,663		-13.4%		43,068,424		11.1%

		4219		-55,881,713		-9.8%		94,944,658		15.8%

		4220		-49,332,253		-7.4%		112,458,272		17.5%

		4221		-53,946,793		-13.0%		-17,204,625		1.4%

		4222		-47,048,919		-8.7%		90,857,763		16.9%

		4223		-49,714,480		-11.0%		127,442,168		20.6%

		4224		-51,063,118		-8.9%		136,927,646		20.6%

		4225		-39,402,001		-6.0%		16,839,457		7.9%

		4226		-62,846,258		-8.6%		6,565,981		5.9%

		4227		-42,153,345		-7.6%		126,098,348		21.5%

		4228		-54,345,689		-9.8%		82,425,914		15.3%

		4229		-42,251,664		-8.3%		124,862,710		20.9%

		4230		-112,583,548		-12.9%		22,852,272		6.8%

		4231		-60,411,298		Nėra reikšmės		-20,882,017		0.4%

		4232		-55,688,718		-14.2%		58,772,124		13.7%

		4233		-46,159,099		-9.5%		-3,651,492		4.3%

		4234		-52,532,634		-11.2%		107,967,378		18.8%

		4235		-39,269,555		-7.8%		39,348,805		11.9%

		4236		-63,061,177		-13.6%		39,596,228		10.3%

		4237		-53,944,820		-10.1%		125,041,914		19.0%

		4238		-47,105,036		-9.6%		172,726,633		25.9%

		4239		-41,937,899		-8.1%		40,544,439		11.6%

		4240		-51,972,368		-10.4%		139,875,113		21.4%

		4241		-49,004,031		-7.8%		75,930,044		14.5%

		4242		-50,850,491		-12.6%		107,426,532		19.3%

		4243		-48,257,099		-10.3%		157,228,775		23.8%

		4244		-34,945,977		-5.7%		194,857,221		28.8%

		4245		-53,084,215		-9.4%		44,863,784		11.3%

		4246		-54,076,841		-12.0%		54,441,814		13.1%

		4247		-109,114,296		-13.9%		62,414,022		9.8%

		4248		-61,712,591		-12.1%		126,366,906		18.9%

		4249		-55,620,647		-9.8%		137,487,474		19.9%

		4250		-80,024,300		-12.2%		-2,336,340		4.7%

		4251		-46,958,660		-9.0%		79,740,896		15.9%

		4252		-48,697,495		-8.6%		106,233,695		18.3%

		4253		-54,385,088		-14.4%		53,496,704		13.1%

		4254		-76,268,973		-11.9%		181,906,406		19.6%

		4255		-54,058,539		-13.4%		226,777,677		29.4%

		4256		-55,064,457		-9.7%		60,250,854		12.5%

		4257		-52,163,692		-13.6%		129,470,225		21.3%

		4258		-75,126,646		-12.3%		78,009,139		12.7%

		4259		-43,259,602		-7.7%		105,083,304		18.7%

		4260		-47,806,139		-10.1%		38,884,294		11.0%

		4261		-51,620,727		-9.0%		84,057,203		15.3%

		4262		-35,844,900		-4.6%		167,348,857		24.4%

		4263		-92,015,712		-13.1%		91,891,200		12.7%

		4264		-42,355,404		-7.9%		145,304,854		22.6%

		4265		-54,602,296		-13.0%		21,699,764		8.4%

		4266		-53,421,557		-12.8%		128,897,431		20.5%

		4267		-60,290,813		-11.0%		119,686,304		17.5%

		4268		-58,553,943		-10.3%		14,071,972		7.1%

		4269		-48,361,285		-11.2%		-15,449,180		1.6%

		4270		-53,081,217		-11.8%		82,946,326		16.2%

		4271		-52,719,992		-11.2%		139,797,177		21.4%

		4272		-45,240,986		-8.8%		178,028,744		26.4%

		4273		-74,669,705		-10.6%		114,480,656		15.0%

		4274		-61,205,601		-10.7%		89,682,640		15.1%

		4275		-55,144,224		-12.6%		130,439,880		20.5%

		4276		-53,617,824		-10.3%		53,521,925		12.3%

		4277		-47,145,417		-11.9%		126,705,008		22.1%

		4278		-50,695,922		-8.6%		104,758,487		17.3%

		4279		-57,444,361		-9.5%		102,771,669		16.5%

		4280		-49,542,850		-14.2%		-14,245,208		1.7%

		4281		-56,574,753		-10.8%		43,793,959		11.1%

		4282		-110,383,311		-13.5%		175,746,844		16.3%

		4283		-78,635,820		-15.9%		19,868,763		7.4%

		4284		-60,842,854		-10.5%		139,085,771		19.2%

		4285		-55,112,686		-12.1%		112,284,802		18.6%

		4286		-51,493,257		-13.0%		171,652,532		25.4%

		4287		-57,328,986		-12.7%		-2,581,787		4.5%

		4288		-50,765,642		-10.3%		61,579,890		13.4%

		4289		-45,741,253		-10.7%		190,524,907		28.5%

		4290		-57,952,033		-11.2%		63,798,769		13.0%

		4291		-40,674,994		-6.2%		90,587,931		17.0%

		4292		-44,100,801		-10.6%		64,553,396		15.1%

		4293		-50,824,471		-9.5%		209,068,075		27.4%

		4294		-62,232,447		-14.3%		97,922,813		16.5%

		4295		-55,585,501		-13.5%		8,677,348		6.5%

		4296		-45,871,853		-8.7%		100,692,863		18.1%

		4297		-42,889,097		-7.0%		177,783,121		24.7%

		4298		-71,583,554		-14.5%		106,302,539		16.1%

		4299		-43,928,893		-7.8%		151,163,319		23.0%

		4300		-53,724,778		-8.1%		82,475,320		14.6%

		4301		-56,787,806		-14.5%		86,711,510		16.5%

		4302		-57,046,093		-12.1%		105,215,367		18.2%

		4303		-51,493,893		-8.4%		49,015,240		11.6%

		4304		-47,165,389		-8.5%		118,467,748		19.2%

		4305		-54,073,904		-11.5%		-14,577,183		2.2%

		4306		-44,417,653		-10.0%		85,903,497		17.1%

		4307		-100,271,060		-13.4%		-57,050,884		-2.3%

		4308		-51,758,722		-10.6%		113,466,250		18.9%

		4309		-55,298,596		-7.3%		109,082,105		16.4%

		4310		-45,191,224		-9.2%		-1,677,972		4.7%

		4311		-50,977,163		-9.5%		59,499,684		13.1%

		4312		-51,637,976		-10.9%		119,778,485		19.7%

		4313		-54,007,802		-11.7%		8,447,764		6.4%

		4314		-47,634,423		-10.8%		93,035,444		17.8%

		4315		-50,645,415		-8.7%		121,771,111		19.3%

		4316		-38,163,983		-7.5%		79,139,599		16.7%

		4317		-70,249,375		-11.8%		74,592,931		13.0%

		4318		-67,367,908		-9.9%		46,199,158		10.1%

		4319		-47,707,787		-10.4%		113,770,272		19.8%

		4320		-48,102,537		-10.0%		85,693,340		16.7%

		4321		-44,157,375		-9.7%		6,769,725		6.3%

		4322		-60,993,161		-7.3%		138,424,359		17.4%

		4323		-54,739,613		-11.1%		175,284,669		23.9%

		4324		-56,674,547		-8.9%		28,879,495		8.8%

		4325		-56,461,275		-11.8%		107,325,667		17.7%

		4326		-54,909,865		-15.3%		138,079,046		22.0%

		4327		-87,386,234		Nėra reikšmės		28,550,557		8.3%

		4328		-44,478,999		-12.1%		5,277,799		6.1%

		4329		-63,525,228		-10.5%		27,690,654		8.6%

		4330		-53,020,978		-15.1%		-14,599,032		1.7%

		4331		-50,441,197		-11.3%		44,768,912		11.8%

		4332		-48,669,608		-8.9%		113,483,712		18.7%

		4333		-52,627,309		-13.1%		-18,488,594		1.0%

		4334		-72,269,396		-12.4%		58,102,059		11.4%

		4335		-48,823,188		-8.8%		160,036,066		22.7%

		4336		-52,864,605		-10.7%		129,604,802		20.5%

		4337		-50,995,944		-10.5%		85,397,210		16.1%

		4338		-57,762,293		-12.0%		106,847,583		17.3%

		4339		-43,650,302		-9.6%		123,103,854		21.1%

		4340		-47,953,020		-10.1%		87,196,343		16.6%

		4341		-112,868,022		-13.0%		32,405,778		7.5%

		4342		-47,891,316		-10.0%		47,906,332		12.4%

		4343		-61,397,962		-12.5%		85,072,178		15.3%

		4344		-43,448,078		-7.3%		127,832,133		20.2%

		4345		-69,249,138		-10.5%		84,530,666		13.7%

		4346		-46,321,861		-8.3%		-4,422,198		4.2%

		4347		-43,309,569		-8.4%		159,673,263		24.8%

		4348		-45,466,492		-6.6%		-20,031,105		1.2%

		4349		-66,573,117		-9.6%		10,486,035		6.3%

		4350		-62,196,008		-11.2%		76,964,459		13.6%

		4351		-76,719,173		-12.6%		129,833,341		16.7%

		4352		-54,834,947		-11.2%		114,952,260		18.8%

		4353		-51,280,093		-9.8%		26,547,392		9.1%

		4354		-46,660,826		-6.8%		29,235,220		9.2%

		4355		-51,078,706		-8.7%		186,875,617		24.4%

		4356		-45,041,661		-8.0%		140,281,804		22.4%

		4357		-54,570,481		-10.0%		100,871,049		16.7%

		4358		-50,606,245		-13.4%		180,205,787		26.2%

		4359		-73,247,461		-14.7%		-13,353,167		3.0%

		4360		-61,129,963		-15.5%		37,164,422		10.4%

		4361		-45,259,191		-6.8%		71,966,003		14.3%

		4362		-52,487,758		-13.5%		104,506,557		18.8%

		4363		-54,457,156		-9.5%		22,976,787		8.3%

		4364		-53,692,259		-9.6%		63,777,383		13.1%

		4365		-77,338,762		-12.5%		31,259,146		8.4%

		4366		-56,065,837		-11.4%		-11,050,936		2.9%

		4367		-51,128,754		-11.8%		-13,265,827		2.2%

		4368		-69,219,826		-12.3%		76,428,583		13.4%

		4369		-62,545,466		-13.4%		-26,556,761		-0.0%

		4370		-51,250,651		-12.0%		79,063,346		15.8%

		4371		-53,359,405		-14.1%		62,302,547		14.1%

		4372		-57,546,478		-10.6%		-9,221,222		3.4%

		4373		-55,847,755		-12.3%		111,566,873		18.8%

		4374		-65,592,609		-13.6%		81,119,613		14.5%

		4375		-54,906,753		-10.4%		43,181,413		10.8%

		4376		-45,757,484		-9.3%		111,529,445		19.5%

		4377		-47,113,187		-8.3%		171,028,286		24.3%

		4378		-49,624,768		-9.0%		167,457,884		24.0%

		4379		-56,409,880		-11.1%		171,037,500		23.0%

		4380		-48,807,961		-8.0%		114,030,246		18.2%

		4381		-42,652,470		-8.8%		72,853,662		15.7%

		4382		-70,712,531		-11.7%		-28,520,486		0.6%

		4383		-61,960,190		-10.5%		78,514,886		13.9%

		4384		-63,268,110		-11.6%		-30,293,742		-0.5%

		4385		-46,544,390		-11.8%		218,159,571		30.9%

		4386		-57,905,116		-13.4%		16,147,155		7.6%

		4387		-52,327,795		-8.6%		156,913,775		21.2%

		4388		-49,217,267		-7.2%		143,812,478		20.5%

		4389		-58,215,158		-10.2%		123,019,463		18.2%

		4390		-83,984,735		-13.0%		50,714,083		10.0%

		4391		-38,954,409		-8.4%		153,318,193		25.7%

		4392		-43,905,413		-10.1%		130,932,882		22.2%

		4393		-46,009,888		-8.7%		74,667,070		15.1%

		4394		-61,568,842		-12.0%		64,385,609		13.0%

		4395		-69,467,592		-12.6%		-14,523,219		2.8%

		4396		-53,871,729		-9.0%		95,941,323		15.8%

		4397		-86,570,264		Nėra reikšmės		76,152,036		14.3%

		4398		-58,310,470		-11.9%		-9,515,766		3.4%

		4399		-41,283,543		-9.7%		58,137,805		14.5%

		4400		-89,218,268		-13.7%		-2,179,481		4.8%

		4401		-56,526,995		-10.6%		10,532,085		6.6%

		4402		-80,944,003		-13.6%		12,639,452		6.5%

		4403		-53,697,816		-11.0%		61,846,304		13.2%

		4404		-55,007,299		-12.4%		-7,314,569		3.7%

		4405		-48,175,553		-8.4%		96,704,815		17.3%

		4406		-43,285,901		-8.0%		82,048,307		16.4%

		4407		-57,875,309		-10.8%		84,275,077		15.1%

		4408		-47,380,798		-7.5%		-18,651,258		1.4%

		4409		-50,847,731		-9.0%		132,931,004		20.6%

		4410		-47,509,609		-11.0%		16,951,463		8.1%

		4411		-50,263,739		-9.6%		44,817,716		11.8%

		4412		-59,163,402		-9.5%		82,556,994		14.4%

		4413		-56,518,569		-13.2%		103,043,253		17.7%

		4414		-49,309,352		-6.8%		98,999,260		16.1%

		4415		-49,242,505		-13.1%		109,842,975		20.1%

		4416		-76,283,110		-11.7%		85,465,220		13.3%

		4417		-67,823,823		-13.3%		91,449,814		15.2%

		4418		-54,277,536		-11.8%		-24,780,050		-0.4%

		4419		-46,238,384		-7.1%		86,949,171		16.1%

		4420		-48,851,914		-8.4%		181,508,028		24.4%

		4421		-60,968,143		-14.6%		22,739,062		8.4%

		4422		-68,344,992		-13.3%		67,424,939		12.6%

		4423		-51,660,488		-10.4%		-18,602,685		1.2%

		4424		-44,223,889		-9.1%		137,233,458		22.9%

		4425		-63,861,429		-14.4%		73,658,521		14.3%

		4426		-63,201,776		-14.5%		-23,809,387		0.4%

		4427		-50,791,363		-7.2%		-23,164,332		0.8%

		4428		-52,107,023		-9.0%		116,853,999		18.5%

		4429		-56,030,814		-10.4%		101,844,477		16.7%

		4430		-51,818,528		-8.9%		-12,248,941		2.8%

		4431		-45,689,655		-7.8%		162,764,003		23.0%

		4432		-50,472,664		-14.9%		54,552,263		13.7%

		4433		-53,034,037		-8.9%		76,524,302		14.3%

		4434		-58,804,485		-11.6%		129,711,933		19.4%

		4435		-68,127,503		-13.5%		129,163,603		17.9%

		4436		-70,285,661		-12.9%		175,456,159		21.2%

		4437		-64,504,395		-14.5%		123,673,686		18.7%

		4438		-34,934,845		-5.7%		185,221,030		27.9%

		4439		-44,595,734		-8.0%		78,702,929		16.1%

		4440		-55,323,020		-12.8%		50,504,071		12.4%

		4441		-57,439,069		-13.5%		85,482,942		16.2%

		4442		-40,974,394		-7.7%		83,052,376		16.5%

		4443		-56,305,750		-11.0%		-20,233,796		1.1%

		4444		-45,297,601		-10.0%		130,738,709		23.0%

		4445		-82,813,355		-10.9%		121,219,152		14.9%

		4446		-44,698,104		-10.5%		-13,270,089		1.9%

		4447		-45,286,466		-7.3%		122,733,511		19.7%

		4448		-47,328,824		-9.2%		165,655,414		24.3%

		4449		-35,226,568		-7.3%		57,562,072		14.6%

		4450		-65,090,270		-15.0%		94,382,585		16.0%

		4451		-54,577,656		-10.8%		173,513,047		23.9%

		4452		-40,943,012		-7.4%		231,720,167		31.3%

		4453		-51,975,952		-8.1%		118,697,929		18.2%

		4454		-46,116,240		-7.7%		49,846,519		12.2%

		4455		-52,719,111		-9.8%		173,498,103		23.2%

		4456		-63,452,243		-12.3%		127,381,901		18.6%

		4457		-40,168,505		-7.6%		108,032,621		19.6%

		4458		-52,943,366		-9.2%		112,614,391		18.1%

		4459		-53,156,037		-11.8%		62,709,542		13.7%

		4460		-79,674,375		-15.4%		177,907,505		20.4%

		4461		-41,418,104		-7.1%		-7,157,289		3.6%

		4462		-68,394,580		-11.2%		78,004,927		13.3%

		4463		-74,902,815		-10.6%		132,384,905		16.4%

		4464		-39,948,776		-6.4%		126,114,090		20.4%

		4465		-44,636,915		-10.4%		167,390,976		26.0%

		4466		-51,995,852		-11.8%		18,092,983		8.0%

		4467		-42,340,281		-9.7%		184,402,572		28.5%

		4468		-61,732,273		-10.7%		66,154,458		13.1%

		4469		-43,284,891		-9.7%		82,035,320		17.2%

		4470		-54,012,995		-9.3%		138,487,002		20.2%

		4471		-44,001,535		-7.8%		107,537,540		18.5%

		4472		-55,550,435		-10.5%		133,041,092		19.8%

		4473		-67,235,734		-13.8%		-26,649,307		0.3%

		4474		-52,169,737		-11.2%		107,321,859		18.3%

		4475		-52,548,337		-8.8%		54,466,769		12.2%

		4476		-45,177,138		-9.1%		-16,121,309		1.5%

		4477		-45,070,448		-7.9%		128,479,754		20.3%

		4478		-47,597,055		-10.4%		109,494,013		19.2%

		4479		-61,194,766		-14.1%		-17,208,338		1.8%

		4480		-44,324,508		-9.9%		75,662,734		16.5%

		4481		-41,847,180		-8.7%		39,024,869		11.4%

		4482		-55,087,432		-11.3%		134,098,757		19.9%

		4483		-52,179,788		-9.5%		116,010,881		18.7%

		4484		-46,856,985		-8.2%		55,691,940		12.6%

		4485		-45,435,198		-8.6%		3,038,353		5.6%

		4486		-48,234,219		-8.1%		-17,794,916		1.5%

		4487		-49,313,784		-9.7%		87,245,691		16.6%

		4488		-37,473,349		-7.4%		105,157,674		19.7%

		4489		-43,283,214		-8.3%		-14,530,578		1.9%

		4490		-55,377,990		-8.8%		-18,900,318		1.8%

		4491		-48,402,043		-9.1%		75,766,375		15.1%

		4492		-57,012,881		-9.2%		115,969,541		17.7%

		4493		-53,698,191		-11.5%		59,076,543		13.0%

		4494		-61,699,889		-10.4%		81,721,804		14.2%

		4495		-36,553,282		-6.8%		53,516,006		14.1%

		4496		-56,831,420		-11.7%		226,857,691		28.3%

		4497		-46,059,463		-11.5%		168,791,594		27.7%

		4498		-43,808,192		-8.0%		76,501,586		15.5%

		4499		-66,712,983		-11.3%		52,320,889		11.1%

		4500		-48,504,782		-10.8%		165,782,133		24.5%

		4501		-62,692,517		-10.8%		50,565,339		11.1%

		4502		-58,888,515		-11.0%		-26,125,950		0.0%

		4503		-67,414,745		-13.8%		161,220,205		21.0%

		4504		-64,108,298		-12.4%		116,550,175		17.5%

		4505		-87,799,841		-13.1%		-22,096,744		2.3%

		4506		-42,041,157		-6.9%		1,599,834		5.3%

		4507		-113,024,768		-13.5%		133,272,414		13.5%

		4508		-44,045,810		-8.2%		118,944,535		20.5%

		4509		-52,906,821		-11.0%		97,798,758		17.0%

		4510		-49,107,803		-9.7%		215,731,100		28.6%

		4511		-44,807,914		-9.2%		112,197,547		19.6%

		4512		-38,661,428		-5.9%		57,826,509		13.5%

		4513		-57,971,694		-14.4%		39,268,908		10.8%

		4514		-43,176,462		-8.9%		195,624,805		28.0%

		4515		-56,258,174		-10.5%		151,007,270		21.2%

		4516		-46,659,327		-8.6%		215,959,841		28.3%

		4517		-45,017,605		-9.9%		148,375,734		23.3%

		4518		-31,623,922		-5.4%		201,876,318		30.6%

		4519		-64,353,171		-11.5%		86,983,837		14.6%

		4520		-45,057,168		-8.2%		1,617,817		5.3%

		4521		-47,605,053		-10.3%		221,279,558		30.0%

		4522		-100,393,472		-12.9%		72,990,635		10.7%

		4523		-46,881,487		-8.1%		54,761,635		12.9%

		4524		-51,347,189		-8.1%		56,586,185		12.4%

		4525		-39,892,951		-9.0%		30,732,582		10.6%

		4526		-75,121,155		-12.0%		26,930,820		8.0%

		4527		-62,743,923		-12.2%		89,254,197		14.9%

		4528		-47,913,309		-12.6%		-13,515,108		1.9%

		4529		-69,742,827		-13.0%		56,854,633		11.6%

		4530		-63,796,824		-13.4%		59,568,126		12.4%

		4531		-69,022,277		-9.7%		65,520,286		11.8%

		4532		-38,660,268		-7.1%		46,547,135		12.5%

		4533		-57,114,218		-9.3%		160,886,917		21.1%

		4534		-48,248,156		-9.9%		108,830,823		18.9%

		4535		-53,256,299		-12.5%		-15,057,533		1.8%

		4536		-61,504,080		-12.5%		-25,815,508		0.1%

		4537		-41,185,467		-6.1%		145,675,254		22.1%

		4538		-52,491,416		-9.9%		170,228,179		22.9%

		4539		-55,070,312		-10.0%		67,893,659		13.5%

		4540		-50,945,877		-12.4%		230,715,997		31.4%

		4541		-35,220,157		-5.1%		77,978,496		16.1%

		4542		-64,025,002		-13.6%		137,572,213		19.1%

		4543		-81,963,523		-11.6%		83,412,199		12.5%

		4544		-58,921,379		-9.8%		129,913,237		18.7%

		4545		-49,902,488		-9.7%		81,330,901		15.6%

		4546		-42,786,531		-9.3%		66,089,148		15.2%

		4547		-52,265,748		-10.3%		182,075,806		24.2%

		4548		-62,443,121		-10.4%		-28,173,600		-0.0%

		4549		-45,571,476		-11.4%		24,969,096		9.6%

		4550		-61,986,317		-11.1%		65,579,022		12.6%

		4551		-60,849,533		Nėra reikšmės		26,327,305		9.1%

		4552		-79,233,014		-11.7%		31,665,925		8.4%

		4553		-53,568,917		-12.6%		208,860,906		28.3%

		4554		-39,763,068		-7.1%		132,264,452		22.0%

		4555		-67,544,792		-11.7%		-6,513,696		4.0%

		4556		-55,986,265		-15.4%		62,002,647		14.6%

		4557		-63,933,700		-12.2%		164,634,167		20.8%

		4558		-53,039,878		-11.0%		136,310,466		20.5%

		4559		-81,654,055		-11.5%		38,267,485		8.8%

		4560		-58,427,754		-13.3%		191,675,904		25.2%

		4561		-56,760,946		-10.4%		65,169,211		13.4%

		4562		-61,848,332		-11.6%		82,178,337		14.6%

		4563		-54,606,759		-9.4%		48,230,387		11.2%

		4564		-53,603,572		-12.2%		74,077,537		15.1%

		4565		-85,696,019		-12.0%		120,888,986		15.1%

		4566		-43,613,315		-10.3%		27,649,035		10.0%

		4567		-55,691,130		-10.2%		100,769,293		16.4%

		4568		-60,778,968		-8.7%		112,085,844		16.0%

		4569		-53,082,029		-10.7%		148,049,237		21.8%

		4570		-57,259,280		-13.9%		40,748,288		11.2%

		4571		-46,996,484		-7.9%		50,875,345		12.1%

		4572		-43,602,755		-10.8%		203,477,889		30.2%

		4573		-52,596,413		-12.2%		27,003,512		9.3%

		4574		-64,671,837		-14.8%		69,880,363		13.4%

		4575		-53,291,785		-9.8%		51,898,491		11.9%

		4576		-51,098,795		-10.4%		137,090,149		20.7%

		4577		-55,422,767		-11.5%		-22,593,172		0.5%

		4578		-53,065,648		-11.3%		85,101,791		15.9%

		4579		-44,291,308		-10.6%		80,317,435		17.5%

		4580		-57,887,314		-12.7%		98,378,576		16.9%

		4581		-73,863,539		-13.6%		128,531,695		17.2%

		4582		-64,030,815		-13.2%		109,942,736		17.3%

		4583		-56,714,855		-13.0%		113,639,579		19.0%

		4584		-191,867,694		-15.9%		-110,690,373		-3.0%

		4585		-49,819,196		-10.0%		31,097,843		9.8%

		4586		-55,370,417		-10.9%		118,247,071		18.8%

		4587		-132,967,352		Nėra reikšmės		94,448,103		12.3%

		4588		-48,726,873		-10.2%		110,299,608		18.9%

		4589		-53,719,958		-8.5%		14,715,373		7.2%

		4590		-50,284,191		-10.3%		110,251,970		18.6%

		4591		-48,543,173		-9.0%		138,947,013		21.5%

		4592		-48,559,856		-8.2%		81,586,694		15.5%

		4593		-47,993,475		-10.2%		100,654,957		18.0%

		4594		-54,342,381		-11.2%		67,388,485		14.1%

		4595		-49,791,242		-12.5%		44,218,666		12.2%

		4596		-44,923,533		-9.3%		158,707,715		24.4%

		4597		-60,997,477		-13.6%		88,801,702		16.5%

		4598		-47,770,929		-11.0%		47,279,949		12.4%

		4599		-48,143,044		-11.8%		89,957,133		17.4%

		4600		-39,546,978		-7.7%		113,862,041		20.5%

		4601		-55,040,903		-9.8%		32,718,742		9.5%

		4602		-43,753,077		-5.9%		43,983,678		11.1%

		4603		-60,058,122		-9.8%		35,606,293		9.5%

		4604		-46,007,179		-8.4%		132,375,186		21.0%

		4605		-66,204,626		-15.0%		102,918,965		16.6%

		4606		-60,723,672		-9.4%		-29,775,523		-0.2%

		4607		-47,524,136		-9.7%		43,926,272		11.8%

		4608		-63,522,393		-10.9%		101,839,432		15.9%

		4609		-53,155,259		-10.6%		54,096,058		12.7%

		4610		-52,399,649		-12.1%		48,535,565		12.4%

		4611		-52,221,068		-13.4%		136,651,750		22.0%

		4612		-59,746,931		-10.2%		45,281,591		10.7%

		4613		-49,894,325		-11.1%		89,719,817		16.8%

		4614		-72,362,918		-12.3%		22,700,731		7.7%

		4615		-81,586,943		-16.5%		91,676,505		13.7%

		4616		-52,833,191		-10.4%		134,334,627		19.9%

		4617		-72,990,638		-13.6%		9,217,802		6.2%

		4618		-50,627,117		-12.5%		82,033,534		16.3%

		4619		-55,590,354		-8.4%		62,466,781		12.3%

		4620		-59,465,463		-12.6%		92,705,543		15.9%

		4621		-49,957,281		-11.9%		137,131,179		22.3%

		4622		-46,445,821		-9.9%		77,851,324		16.1%

		4623		-45,016,929		-9.2%		145,425,292		23.5%

		4624		-42,938,517		-6.6%		100,204,724		17.2%

		4625		-46,782,319		-8.6%		34,862,487		10.4%

		4626		-46,438,547		-9.2%		75,515,392		15.2%

		4627		-46,785,156		-7.8%		26,325,152		9.1%

		4628		-54,620,304		-13.5%		84,105,799		16.1%

		4629		-49,888,438		-9.5%		162,113,737		23.3%

		4630		-44,179,930		-9.0%		-13,721,698		2.0%

		4631		-46,403,414		-9.0%		49,288,089		12.4%

		4632		-44,909,469		-8.1%		197,648,822		26.4%

		4633		-37,887,244		-6.7%		-12,051,783		2.3%

		4634		-90,564,193		-15.0%		119,684,553		14.8%

		4635		-58,901,402		-12.3%		128,913,438		19.0%

		4636		-49,152,738		-11.8%		113,581,544		19.7%

		4637		-91,785,909		-13.5%		-7,271,630		4.2%

		4638		-46,414,062		-8.6%		23,976,461		9.0%

		4639		-38,068,351		-8.4%		153,187,837		25.6%

		4640		-45,650,455		-12.4%		24,173,411		9.5%

		4641		-83,315,360		-13.9%		83,097,256		12.7%

		4642		-53,477,527		-9.3%		76,167,105		14.2%

		4643		-59,659,592		-11.7%		84,658,066		15.1%

		4644		-47,386,319		-9.5%		123,286,400		20.3%

		4645		-51,158,051		-11.1%		-6,395,501		3.8%

		4646		-50,679,539		-11.9%		-17,388,751		1.3%

		4647		-55,931,795		-13.8%		126,480,672		20.8%

		4648		-50,888,977		-12.2%		115,879,533		19.8%

		4649		-45,598,732		-9.1%		126,251,475		21.4%

		4650		-63,016,684		-9.4%		-5,099,681		4.3%

		4651		-52,951,744		-9.2%		145,466,933		20.6%

		4652		-58,315,724		-8.4%		114,682,389		16.8%

		4653		-40,057,117		-7.8%		137,521,576		22.7%

		4654		-50,594,516		-12.9%		-7,349,820		3.5%

		4655		-58,110,665		-10.8%		6,302,704		6.0%

		4656		-64,665,635		-15.4%		196,501,203		24.4%

		4657		-56,774,607		-11.7%		99,431,941		17.3%

		4658		-90,717,818		-13.4%		-14,395,466		3.4%

		4659		-49,293,040		-9.7%		-16,541,206		1.6%

		4660		-48,605,535		-11.0%		10,462,082		7.0%

		4661		-56,563,617		-11.9%		106,183,618		18.2%

		4662		-71,793,941		Nėra reikšmės		-24,263,010		0.6%

		4663		-50,316,287		-7.8%		63,070,776		12.9%

		4664		-77,275,763		-12.3%		203,384,843		21.4%

		4665		-60,094,917		-13.7%		-345,870		4.9%

		4666		-46,960,621		-9.7%		101,244,577		18.8%

		4667		-62,148,795		-12.6%		21,879,049		8.3%

		4668		-49,052,332		-9.1%		70,702,096		14.4%

		4669		-63,337,983		-10.9%		58,091,317		12.0%

		4670		-43,229,959		-9.5%		77,153,867		16.8%

		4671		-57,339,213		-10.0%		219,071,728		25.6%

		4672		-44,719,183		-7.6%		40,963,618		11.2%

		4673		-54,219,173		-12.7%		9,363,789		6.7%

		4674		-46,031,207		-9.4%		225,203,363		29.9%

		4675		-51,419,980		-10.9%		152,967,746		23.4%

		4676		-48,771,955		-10.9%		227,995,006		30.0%

		4677		-42,689,020		-8.0%		231,156,558		30.3%

		4678		-59,333,855		-11.3%		53,319,300		11.9%

		4679		-58,550,063		-13.2%		16,039,640		7.5%

		4680		-45,599,269		-11.1%		70,538		5.0%

		4681		-64,939,902		-12.6%		60,412,844		12.2%

		4682		-58,172,832		-11.9%		137,464,987		20.1%

		4683		-45,262,926		-10.8%		106,579,192		19.8%

		4684		-54,792,697		-9.2%		19,180,237		7.8%

		4685		-108,938,029		-13.4%		29,578,092		7.4%

		4686		-42,347,024		-9.0%		-12,653,014		2.2%

		4687		-63,134,938		-8.8%		159,960,487		19.6%

		4688		-45,568,364		-9.3%		67,337,221		14.6%

		4689		-90,384,890		-16.2%		58,644,205		10.6%

		4690		-57,383,785		-10.9%		143,851,294		20.6%

		4691		-62,521,328		-11.1%		169,949,294		21.6%

		4692		-61,792,046		-10.9%		-29,633,621		-0.4%

		4693		-59,897,601		-12.6%		5,406,265		5.9%

		4694		-51,958,746		-9.8%		94,321,105		16.8%

		4695		-49,216,322		-9.1%		110,028,631		18.6%

		4696		-56,549,737		-9.5%		74,857,082		13.8%

		4697		-49,046,597		-8.7%		96,961,161		16.9%

		4698		-45,743,364		-11.5%		100,208,102		19.1%

		4699		-58,888,601		-8.8%		-32,102,080		-0.6%

		4700		-54,680,769		-9.9%		92,370,370		15.9%

		4701		-45,820,352		-7.1%		87,774,138		16.2%

		4702		-54,924,980		-12.2%		128,631,912		20.6%

		4703		-36,604,413		-6.8%		83,661,117		17.3%

		4704		-67,145,647		-11.1%		135,620,584		17.9%

		4705		-40,128,487		-7.7%		80,448,009		17.0%

		4706		-45,020,739		-9.9%		140,157,441		22.7%

		4707		-50,418,673		-10.5%		114,751,519		19.8%

		4708		-53,383,367		-13.8%		121,950,780		20.6%

		4709		-38,300,365		-6.4%		178,843,314		26.3%

		4710		-61,458,489		-12.3%		66,740,779		13.2%

		4711		-45,643,086		-12.4%		15,100,986		8.0%

		4712		-43,216,907		-10.4%		131,962,406		23.4%

		4713		-69,958,620		-8.1%		147,200,600		17.2%

		4714		-65,242,183		-14.0%		121,428,000		18.1%

		4715		-44,649,145		-7.7%		228,536,647		29.3%

		4716		-53,192,048		-11.5%		56,243,233		12.9%

		4717		-116,268,406		-12.8%		53,765,274		8.9%

		4718		-49,080,412		-10.7%		84,794,111		16.8%

		4719		-51,428,752		-10.8%		107,758,218		18.2%

		4720		-52,479,626		-10.2%		12,250,886		7.1%

		4721		-58,070,081		-12.6%		74,951,241		14.5%

		4722		-60,181,193		-12.2%		-10,362,084		3.2%

		4723		-55,204,118		-9.8%		154,667,236		21.6%

		4724		-55,784,244		-12.7%		164,564,259		23.5%

		4725		-49,772,394		-9.8%		51,578,009		12.3%

		4726		-52,476,998		-11.2%		65,345,023		13.9%

		4727		-46,654,398		-9.2%		-2,307,986		4.6%

		4728		-66,449,152		-10.1%		51,733,319		10.9%

		4729		-71,908,056		-16.1%		87,759,912		15.0%

		4730		-48,793,378		-10.6%		60,126,610		13.9%

		4731		-42,821,513		-7.1%		98,857,448		17.8%

		4732		-44,601,009		-7.2%		104,276,862		18.0%

		4733		-51,631,096		-8.7%		108,916,376		17.7%

		4734		-43,904,820		-9.2%		-16,261,085		1.4%

		4735		-47,575,325		-9.3%		42,174,166		11.6%

		4736		-40,921,089		-10.3%		236,320,944		35.0%

		4737		-53,495,666		-10.1%		109,588,873		18.1%

		4738		-43,625,179		-8.6%		47,439,160		12.7%

		4739		-48,085,293		-10.3%		79,565,160		16.1%

		4740		-45,337,695		-10.3%		79,648,944		16.8%

		4741		-53,923,938		-10.5%		33,795,259		9.8%

		4742		-61,349,981		-13.1%		96,003,166		16.0%

		4743		-47,675,494		-10.0%		106,894,877		19.0%

		4744		-49,128,056		-9.1%		69,735,160		14.3%

		4745		-41,125,454		-7.8%		112,773,616		20.3%

		4746		-210,923,269		-16.1%		-11,220,005		4.5%

		4747		-72,163,627		-12.8%		159,400,890		19.5%

		4748		-49,579,406		-9.2%		5,655,247		6.0%

		4749		-46,440,271		-7.7%		102,389,465		17.7%

		4750		-45,779,936		-10.6%		108,265,848		19.6%

		4751		-66,787,164		-13.2%		38,715,634		9.8%

		4752		-79,396,916		-11.1%		103,608,119		14.2%

		4753		-51,019,639		-8.2%		12,675,737		6.9%

		4754		-54,271,863		-11.3%		38,888,015		10.7%

		4755		-52,265,506		-11.1%		2,347,889		5.4%

		4756		-53,226,705		-8.0%		63,683,099		12.8%

		4757		-55,319,245		-12.2%		56,536,447		12.9%

		4758		-59,490,595		-11.1%		31,709,327		9.5%

		4759		-48,650,551		-10.0%		6,531,099		6.2%

		4760		-44,722,145		-10.1%		21,199,380		8.8%

		4761		-48,840,948		-11.2%		176,386,793		25.9%

		4762		-65,330,091		-13.4%		67,322,069		12.9%

		4763		-78,409,296		-12.8%		69,366,907		11.9%

		4764		-38,901,046		-8.1%		186,322,205		28.0%

		4765		-72,804,370		-12.2%		76,152,030		12.9%

		4766		-48,921,946		-10.4%		57,731,360		13.6%

		4767		-49,605,209		-11.8%		109,041,922		19.4%

		4768		-96,447,164		-13.6%		14,499,237		6.4%

		4769		-92,557,768		Nėra reikšmės		67,394,980		11.2%

		4770		-56,185,884		-11.9%		27,878,446		9.2%

		4771		-65,781,700		-13.2%		-28,008,714		-0.1%

		4772		-57,045,789		-11.8%		106,979,103		17.6%

		4773		-77,241,092		-16.4%		208,829,826		22.9%

		4774		-62,363,746		-10.3%		146,120,343		19.1%

		4775		-35,719,663		-6.6%		87,702,187		17.9%

		4776		-50,161,046		-11.9%		87,850,455		17.2%

		4777		-42,289,173		-9.0%		134,926,032		22.7%

		4778		-106,323,867		-9.9%		-2,960,544		4.8%

		4779		-48,467,381		-9.9%		170,706,501		24.5%

		4780		-50,900,690		-12.5%		126,698,836		20.8%

		4781		-44,757,515		-7.4%		181,695,947		25.4%

		4782		-39,913,398		-6.7%		83,645,135		16.9%

		4783		-68,834,734		-14.7%		-19,691,539		1.5%

		4784		-67,136,111		-12.3%		111,388,719		16.8%

		4785		-55,833,640		-11.1%		-20,727,918		0.9%

		4786		-59,174,168		-14.7%		75,909,081		15.0%

		4787		-40,965,384		-8.5%		192,205,820		28.8%

		4788		-43,521,155		-8.3%		169,727,695		25.4%

		4789		-37,875,931		-7.2%		-9,706,760		2.8%

		4790		-54,082,821		-10.2%		114,300,037		17.9%

		4791		-51,756,325		-7.0%		64,570,563		12.8%

		4792		-53,656,895		-10.7%		79,627,888		15.5%

		4793		-39,733,371		-7.8%		153,953,046		24.3%

		4794		-57,062,523		-11.1%		103,208,341		17.4%

		4795		-43,904,607		-10.5%		85,487,555		17.8%

		4796		-41,060,594		-8.8%		99,298,102		19.5%

		4797		-44,176,142		-8.9%		202,786,845		29.1%

		4798		-49,496,172		-11.1%		119,846,936		20.0%

		4799		-57,393,538		-11.8%		32,309,642		9.6%

		4800		-37,550,040		-7.5%		58,706,804		14.7%

		4801		-58,850,351		-12.9%		211,574,677		26.7%

		4802		-42,237,247		-9.1%		43,779,805		12.5%

		4803		-61,570,426		-12.0%		60,609,060		12.4%

		4804		-38,033,491		-6.4%		34,967,016		10.9%

		4805		-44,379,311		-9.1%		1,806,393		5.3%

		4806		-50,853,390		-9.6%		-5,166,010		4.1%

		4807		-45,601,444		-9.7%		131,121,464		21.6%

		4808		-46,206,866		-9.0%		194,667,918		26.6%

		4809		-57,432,761		-10.0%		116,970,168		17.7%

		4810		-45,018,386		-7.7%		122,037,395		20.1%

		4811		-100,918,716		Nėra reikšmės		64,741,432		10.7%

		4812		-47,081,480		-9.4%		21,634,945		8.6%

		4813		-55,210,745		-12.3%		163,210,468		22.7%

		4814		-63,558,177		-12.6%		60,346,883		12.4%

		4815		-51,048,377		-11.0%		142,753,135		22.3%

		4816		-52,723,834		-9.0%		110,482,461		17.5%

		4817		-50,955,379		-9.6%		35,132,796		10.0%

		4818		-49,315,998		-12.0%		103,335,901		18.9%

		4819		-58,480,859		-11.5%		184,678,937		24.3%

		4820		-48,899,016		-6.6%		10,231,690		6.5%

		4821		-87,506,358		-14.5%		34,401,914		8.5%

		4822		-81,528,969		-14.4%		130,973,588		16.5%

		4823		-51,553,025		-12.7%		-16,435,639		1.5%

		4824		-54,040,577		-10.5%		20,725,564		8.1%

		4825		-75,270,749		-11.9%		-39,882,697		-1.3%

		4826		-51,197,098		-8.7%		4,902,065		5.8%

		4827		-41,365,836		-6.7%		94,430,462		17.8%

		4828		-82,585,877		-11.7%		103,022,529		13.8%

		4829		-67,804,315		-10.3%		-36,421,541		-1.0%

		4830		-67,067,859		-14.1%		-29,770,701		-0.4%

		4831		-58,492,060		-11.9%		113,470,209		18.4%

		4832		-54,012,329		-11.0%		109,240,238		18.0%

		4833		-59,075,959		-11.1%		171,885,685		23.0%

		4834		-53,419,267		-10.4%		61,044,778		13.1%

		4835		-44,563,295		-8.7%		113,589,280		19.7%

		4836		-48,725,814		-10.7%		106,138,662		19.0%

		4837		-69,729,380		-14.5%		31,268,635		9.0%

		4838		-49,354,710		-10.4%		166,928,200		24.4%

		4839		-42,137,876		-8.3%		7,631,836		6.5%

		4840		-49,188,588		-11.1%		109,327,715		18.9%

		4841		-41,159,520		-7.7%		108,388,916		19.6%

		4842		-51,157,177		-10.6%		123,182,563		20.3%

		4843		-52,083,056		-9.2%		145,019,970		21.0%

		4844		-58,706,073		-11.7%		179,501,710		23.3%

		4845		-53,803,126		-12.4%		-1,136,875		4.8%

		4846		-49,237,947		-9.1%		148,095,039		21.5%

		4847		-62,437,597		-13.9%		111,638,157		17.5%

		4848		-61,936,345		-12.6%		113,378,213		17.2%

		4849		-49,224,416		-10.1%		37,584,647		10.8%

		4850		-48,291,193		-12.8%		128,246,633		22.5%

		4851		-43,845,552		-7.0%		88,940,552		16.4%

		4852		-47,985,091		-9.9%		47,294,941		12.3%

		4853		-45,284,503		-6.8%		34,686,663		10.0%

		4854		-52,938,365		-11.1%		49,019,506		11.8%

		4855		-45,174,794		-10.2%		-15,530,172		1.5%

		4856		-65,649,891		-10.9%		4,933,632		5.7%

		4857		-61,724,121		-11.4%		143,254,838		19.9%

		4858		-56,146,615		-15.2%		72,748,084		15.3%

		4859		-60,722,164		-14.8%		186,916,467		26.9%

		4860		-66,703,373		-9.7%		-38,765,358		-1.3%

		4861		-92,504,218		-14.6%		85,661,284		12.6%

		4862		-49,899,140		-10.1%		81,908,736		15.9%

		4863		-43,160,791		-10.8%		-3,350,542		4.3%

		4864		-54,344,668		-7.5%		-29,408,181		-0.2%

		4865		-52,603,199		-12.6%		57,959,096		13.4%

		4866		-51,645,455		-13.1%		159,177,173		24.3%

		4867		-45,606,969		-10.7%		116,426,188		20.6%

		4868		-43,547,710		-7.8%		-8,745,159		3.3%

		4869		-57,251,938		-10.9%		159,333,431		21.9%

		4870		-43,478,544		-6.4%		56,266,395		12.9%

		4871		-77,726,866		-11.6%		113,797,381		15.0%

		4872		-42,050,224		-8.9%		141,386,382		23.6%

		4873		-39,000,789		-7.3%		98,840,540		18.7%

		4874		-55,991,924		-10.8%		80,812,937		15.2%

		4875		-46,518,079		-10.6%		230,797,549		31.2%

		4876		-52,833,309		-9.3%		-22,217,836		0.8%

		4877		-69,162,264		-15.5%		44,944,328		10.6%

		4878		-45,837,806		-8.1%		102,161,495		18.1%

		4879		-45,601,936		-7.8%		122,216,692		19.9%

		4880		-58,719,700		-14.0%		24,294,087		8.8%

		4881		-73,189,641		-10.8%		57,860,100		10.9%

		4882		-45,510,814		-8.3%		135,947,946		21.3%

		4883		-68,473,053		-12.7%		35,148,658		9.3%

		4884		-73,260,792		-13.2%		139,490,327		18.0%

		4885		-47,173,218		-9.9%		58,724,962		13.6%

		4886		-72,842,458		-11.1%		63,840,033		11.5%

		4887		-60,300,244		Nėra reikšmės		68,164,875		15.0%

		4888		-54,137,330		-10.9%		30,091,304		9.7%

		4889		-60,902,276		-9.7%		218,635,543		25.0%

		4890		-56,805,586		-13.0%		105,259,724		17.7%

		4891		-71,261,650		-10.7%		-41,363,518		-1.7%

		4892		-39,729,605		-7.3%		30,118,050		10.2%

		4893		-56,290,004		-13.6%		56,178,969		13.0%

		4894		-51,798,333		-9.3%		58,534,744		12.8%

		4895		-54,086,522		-11.5%		131,629,509		20.1%

		4896		-93,845,926		-14.2%		36,739,127		8.5%

		4897		-39,115,127		-6.8%		141,724,963		22.7%

		4898		-47,221,034		-10.7%		47,922,680		12.5%

		4899		-40,888,199		-8.6%		170,448,092		27.4%

		4900		-52,778,305		-10.4%		125,132,056		19.9%

		4901		-74,417,606		-9.0%		123,219,818		15.6%

		4902		-49,141,736		-10.9%		134,763,555		22.4%

		4903		-47,709,287		-11.4%		228,586,887		30.7%

		4904		-47,725,654		-10.9%		160,819,066		24.7%

		4905		-50,548,397		-10.2%		139,474,428		21.4%

		4906		-61,467,812		-10.6%		48,751,656		11.1%

		4907		-64,017,768		-12.7%		108,923,400		17.2%

		4908		-57,328,454		-11.9%		71,796,498		14.3%

		4909		-93,928,605		-12.4%		55,982,299		9.8%

		4910		-51,146,728		-8.8%		191,763,916		25.2%

		4911		-61,895,803		-12.9%		41,193,886		10.4%

		4912		-48,997,703		-10.3%		132,718,751		21.5%

		4913		-48,299,096		-12.9%		49,153,767		13.0%

		4914		-50,985,753		-9.2%		163,556,786		23.0%

		4915		-72,213,861		-13.2%		2,725,727		5.4%

		4916		-47,323,606		-9.6%		65,785,113		14.2%

		4917		-41,385,029		-6.8%		81,356,224		15.9%

		4918		-55,219,316		-13.0%		52,896,914		12.6%

		4919		-59,860,413		-10.2%		119,006,070		17.9%

		4920		-37,816,908		-6.8%		31,376,657		10.4%

		4921		-52,623,926		-11.4%		148,770,564		22.8%

		4922		-64,287,045		-11.9%		166,134,342		21.2%

		4923		-40,529,624		-8.4%		151,822,188		24.5%

		4924		-58,840,192		-9.0%		156,342,150		20.4%

		4925		-53,842,883		-11.8%		54,016,936		12.6%

		4926		-46,674,476		-10.2%		97,340,835		18.1%

		4927		-56,877,802		-12.8%		85,749,356		15.7%

		4928		-68,696,831		-12.6%		29,342,833		8.6%

		4929		-55,719,688		-9.9%		-20,101,344		1.2%

		4930		-60,354,816		-11.3%		764,596		5.1%

		4931		-86,238,280		-15.1%		95,206,870		13.6%

		4932		-53,946,156		-11.0%		48,674,482		11.9%

		4933		-39,970,687		-5.7%		-16,954,802		1.6%

		4934		-59,865,434		-8.1%		48,225,786		10.5%

		4935		-78,112,777		-15.1%		153,075,151		18.6%

		4936		-52,004,078		-10.7%		90,216,085		16.6%

		4937		-52,252,273		-9.2%		166,832,155		22.8%

		4938		-68,296,294		-12.8%		116,933,387		17.0%

		4939		-58,409,139		-9.8%		74,305,369		13.6%

		4940		-37,528,602		-6.4%		68,725,327		15.2%

		4941		-57,434,353		-11.2%		120,334,253		18.4%

		4942		-103,986,596		-14.5%		26,637,976		7.4%

		4943		-63,341,642		-11.3%		62,077,200		12.2%

		4944		-41,866,874		-10.2%		7,202,086		6.5%

		4945		-52,483,831		-13.6%		192,856,670		27.6%

		4946		-55,424,074		-10.5%		61,773,024		12.7%

		4947		-67,767,239		-11.7%		-29,939,606		-0.0%

		4948		-53,616,967		-8.6%		49,406,201		11.3%

		4949		-68,446,723		-12.5%		-2,994,141		4.6%

		4950		-60,854,293		Nėra reikšmės		28,633,977		9.7%

		4951		-58,410,297		-11.1%		-27,312,654		-0.2%

		4952		-69,800,583		-10.7%		205,593,643		22.0%

		4953		-36,632,228		-6.3%		119,384,576		21.6%

		4954		-60,088,602		-11.7%		81,513,939		14.5%

		4955		-51,399,794		-12.0%		-17,599,665		1.2%

		4956		-53,927,112		-9.5%		31,035,027		9.4%

		4957		-85,494,370		-11.4%		59,214,998		10.4%

		4958		-56,207,846		-14.1%		-20,681,567		0.6%

		4959		-63,220,813		-14.9%		-25,502,177		-0.0%

		4960		-53,400,210		-9.3%		-7,204,380		3.8%

		4961		-47,544,618		-11.3%		-11,936,931		2.3%

		4962		-46,168,836		-9.1%		20,957,413		8.4%

		4963		-53,262,840		-11.1%		26,702,445		9.3%

		4964		-60,562,174		-13.7%		42,602,191		10.9%

		4965		-56,819,929		-11.6%		57,386,417		12.4%

		4966		-61,933,082		-9.8%		-13,986,246		2.9%

		4967		-56,458,882		-11.8%		-5,631,409		4.0%

		4968		-42,335,389		-8.4%		71,168,645		15.5%

		4969		-78,199,444		-12.7%		189,691,226		20.3%

		4970		-60,273,684		-13.5%		71,539,482		14.0%

		4971		-55,834,967		-11.4%		112,182,196		17.9%

		4972		-59,306,557		-12.1%		52,581,177		12.0%

		4973		-48,345,339		-12.3%		23,986,618		9.2%

		4974		-40,505,706		-8.0%		73,721,481		15.8%

		4975		-139,552,819		-15.4%		56,334,987		8.5%

		4976		-84,676,743		-14.0%		84,270,906		12.8%

		4977		-56,313,569		-10.5%		10,779,405		6.7%

		4978		-32,354,895		-5.1%		86,335,144		17.8%

		4979		-36,538,116		-6.8%		128,867,015		22.2%

		4980		-40,477,500		-7.7%		117,600,097		20.6%

		4981		-71,014,558		-12.0%		71,727,833		12.7%

		4982		-55,505,727		-15.2%		206,863,712		28.0%

		4983		-66,561,147		-14.3%		141,321,652		19.3%

		4984		-53,901,247		-14.0%		17,089,548		8.0%

		4985		-43,439,113		-7.4%		56,016,405		13.0%

		4986		-61,791,972		-11.9%		75,055,559		14.0%

		4987		-83,812,822		-13.4%		100,122,275		13.9%

		4988		-58,584,059		-8.7%		46,355,071		10.7%

		4989		-47,851,516		-8.8%		127,846,555		20.6%

		4990		-57,019,631		-13.6%		105,689,318		18.1%

		4991		-64,074,831		-10.8%		87,889,108		14.6%

		4992		-74,215,465		-12.2%		117,979,456		16.4%

		4993		-53,505,907		-11.5%		63,804,210		13.7%

		4994		-64,987,299		-10.1%		-34,974,163		-0.9%

		4995		-58,520,200		-12.0%		141,009,871		20.9%

		4996		-84,380,937		-10.4%		103,748,255		13.6%

		4997		-56,040,089		-14.6%		59,438,136		14.0%

		4998		-58,409,726		-10.5%		92,858,739		15.7%

		4999		-50,204,021		-8.6%		134,923,868		20.4%

		5000		-40,486,570		-8.5%		98,555,481		18.9%
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				Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projektas





				Pasirinkite Jūsų kalbą / Please select your language:										LT



				Finansinę skaičiuoklę sudaro šios dalys:

				- Projekto investicijų, investicijų likutinės vertės, veiklos pajamų, veiklos išlaidų, mokesčių, finansavimo ir socialinės ekonominės naudos (žalos) prognozė pagal visas projekto alternatyvas,

				- Projekto finansinių ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas,

				- Išvados (pasiūlymas) dėl projekto alternatyvos pasirinkimo, ir

				- Projekto jautrumo ir rizikų analizė.

				Kitus investicijų projekto parengimui aktualius dokumentus (metodikos, teisės aktai ir kt.) galite pasiekti adresu																						www.ppplietuva.lt



				Įveskite numatomo įgyvendinti projekto pavadinimą														Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projektas



				Pildymo data														7/12/17



				Nurodykite projekto ataskaitinio laikotarpio trukmę (metais) ir projekto įgyvendinimo būdą														20				



				Nurodykite, per kiek metų numatote atlikti projekto investicijas														3				



				Nurodykite projekto veiklų įgyvendinimo pradžios datą														1/15/18



				Esant poreikiui, patikslinkite taikomą infliacijos koeficientą														3.86%



				Esant poreikiui, patikslinkite taikomą realią finansinę diskonto normą														4.00%



				Esant poreikiui, patikslinkite taikomus PVM tarifus ir pažymėkite varnelę, jeigu PVM negalite įtraukti į atskaitą ir susigrąžinti







				Esant poreikiui, patikslinkite taikomą socialinę diskonto normą														5.00%



				Pasirinkite investavimo objektą (pagrindinį ir iki trijų papildomų) bei ekonominės veiklos sektoriaus projekto tipą (pagrindinį ir iki trijų papildomų):



																		pagrindinis investavimo objektas (A)				papildomas investavimo objektas (B)				papildomas investavimo objektas (C)				papildomas investavimo objektas (D)

																		Naujų inžinerinių statinių statyba												

				Pagrindinis ekonominės veiklos sektoriaus (EVS) projektų tipas (I)														Investicijos į informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros plėtrą												

				Papildomas EVS projektų tipas (II)																										

				Papildomas EVS projektų tipas (III)										Papildomas EVS projektų tipas (II)																

				Papildomas EVS projektų tipas (IV)										Papildomas EVS projektų tipas (III)																

















																																v1.2.7-1
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PRADĖTI

1

1

http://www.ppplietuva.lt/

A.1



						PAGRINDINIS INVESTAVIMO OBJEKTAS (A)
NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA

						Alternatyva "Naujų inžinerinių statinių statyba taikant šviesolaidinės kabelinės linijos technologiją"

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		52,051,510		57,467,632		4,072,006		26,956,832		18,463,226		0		0		0		0		0		0		0		1,595,114		1,595,114		1,595,114		1,595,114		1,595,114		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						50,943,544		42,170,786

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		45,761,962		48,130,520		3,824,672		26,338,119		17,967,729		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						45,205,855		37,360,211		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		823,715		866,349		68,844		474,086		323,419		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						813,705		672,484		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		399,442		415,207		138,402		138,402		138,402		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						395,749		395,749		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		77,208		79,988		40,088		6,225		33,675		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						76,561		63,273		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		4,989,182		7,975,568		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,595,114		1,595,114		1,595,114		1,595,114		1,595,114		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						4,451,674		3,679,069		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		727,989		1,595,114		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,595,114		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						601,182		496,844		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		2,623,421		3,970,659		0		21,233		127,401		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						2,387,121		2,387,121

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		2,623,421		3,970,659		0		21,233		127,401		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						2,387,121		2,387,121		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		3,126,114		4,743,247		0		20,000		130,000		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						2,842,588		2,842,588

				D.1.		Veiklos išlaidos		3,126,114		4,743,247		0		20,000		130,000		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						2,842,588		2,842,588

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		910,799		1,378,630		0		6,510		44,980		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		73,730		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						828,743		828,743		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		606,052		917,000		0		5,000		30,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						551,510		551,510		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		904,389		1,380,767		0		2,780		20,780		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		75,400		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						820,951		820,951		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		704,874		1,066,850		0		5,710		34,240		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		57,050		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						641,385		641,385		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		10,761,232		11,853,740		826,057		5,630,244		3,839,313		-6,486		-6,486		-6,486		-6,486		-6,486		-6,486		-6,486		328,488		328,488		328,488		328,488		328,488		-6,486		-6,486		-6,486		-6,486		-6,486		-6,486		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						10,536,649		10,536,649

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		11,312,150		12,687,579		826,057		5,634,703		3,866,067		38,105		38,105		38,105		38,105		38,105		38,105		38,105		373,078		373,078		373,078		373,078		373,078		38,105		38,105		38,105		38,105		38,105		38,105		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						11,037,944		11,037,944

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		550,918		833,838		0		4,459		26,754		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		44,590		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						501,295		501,295

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		-5,491,875		-8,748,156		0		1,233		-2,599		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-1,637,959		-1,637,959		-1,637,959		-1,637,959		-1,637,959		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		56,852,958		59,789,044		4,898,063		32,585,843		22,305,138		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		47,062,327		49,492,064		4,072,006		26,956,832		18,463,226		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						46,491,870		46,491,870

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		40,002,978		42,068,254		3,461,205		22,913,307		15,693,742		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						39,518,089		39,518,089		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		7,059,349		7,423,810		610,801		4,043,525		2,769,484		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						6,973,780		6,973,780		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		9,790,631		10,296,980		826,057		5,629,011		3,841,912		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						9,671,747		9,671,747

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		9,790,631		10,296,980		826,057		5,629,011		3,841,912		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						9,671,747		9,671,747		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		69,512,450		134,752,423		0		195,385		1,310,508		2,441,586		2,729,449		3,051,349		3,411,071		3,813,129		4,262,653		4,765,277		5,327,009		5,955,053		6,657,158		7,441,904		8,319,269		9,300,113		10,396,474		11,622,152		12,992,336		14,524,193		16,236,355		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						69,512,450		69,512,450

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		69,512,450		134,752,423		0		195,385		1,310,508		2,441,586		2,729,449		3,051,349		3,411,071		3,813,129		4,262,653		4,765,277		5,327,009		5,955,053		6,657,158		7,441,904		8,319,269		9,300,113		10,396,474		11,622,152		12,992,336		14,524,193		16,236,355		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						69,512,450		69,512,450

				H.1.1.		Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį		69,512,450		134,752,423		0		195,385		1,310,508		2,441,586		2,729,449		3,051,349		3,411,071		3,813,129		4,262,653		4,765,277		5,327,009		5,955,053		6,657,158		7,441,904		8,319,269		9,300,113		10,396,474		11,622,152		12,992,336		14,524,193		16,236,355		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						69,512,450		69,512,450		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						-4,072,006		-26,955,599		-18,465,825		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-1,637,959		-1,637,959		-1,637,959		-1,637,959		-1,637,959		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		1,552,269		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		-36,359		-72,718		-109,077		-145,436		-181,795		-218,154		-254,513		-2,220,960		-4,187,407		-6,153,854		-8,120,301		-10,086,748		-10,123,107		-10,159,466		-10,195,825		-10,232,184		-10,268,543		-10,304,902		-10,304,902		-10,304,902		-10,304,902		-10,304,902		-10,304,902		-10,304,902		-10,304,902		-10,304,902		-10,304,902		-10,304,902

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						-1,436,858		-9,671,303		-6,613,995		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		-42,845		1,552,269		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		-51,826,207 

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		-16.15%		-16.15%

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		0.05

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Ne

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		-16,624,676 

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		-13.07%		-0

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		-11.37%		-0



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						-3,779,273		-24,788,464		-15,918,893		2,194,827		2,482,690		2,804,590		3,164,312		3,566,370		4,015,894		4,518,518		3,615,936		4,243,980		4,946,085		5,730,831		6,608,196		9,053,354		10,149,715		11,375,393		12,745,577		14,277,434		17,584,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		47,154,049

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		601,182

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		2,387,121

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		2,749,911

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		20,209,671

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		8.59%		9%

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		1.41







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



A.2



						PAGRINDINIS INVESTAVIMO OBJEKTAS (A)
NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA

						Alternatyva "Naujų inžinerinių statinių statyba taikant šviesolaidinės kabelinės linijos ir belaidžio ryšio technologijų derinį"

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		50,836,799		55,934,046		2,360,847		23,484,252		23,654,178		0		0		0		0		0		0		0		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						49,773,494		41,352,156

				A.1.		Žemė		845,414		900,000		0		360,000		540,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						832,653		832,653		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		16,077,411		17,115,480		0		6,846,192		10,269,288		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						15,834,730		13,086,554		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		26,075,475		27,443,753		2,122,016		14,658,100		10,663,637		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						25,754,344		21,284,582		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		3,314,382		3,522,705		38,196		1,475,333		2,009,176		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3,265,657		2,698,890		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		421,587		437,351		160,547		138,402		138,402		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						417,893		417,893		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		77,208		79,988		40,088		6,225		33,675		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						76,561		63,273		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		4,025,322		6,434,768		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3,591,655		2,968,310		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		2,865,117		6,277,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,277,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						2,366,045		1,955,409		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		8,734,110		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						7,851,494		7,851,494

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		8,734,110		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						7,851,494		7,851,494		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		4,853,254		7,382,544		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						4,410,038		4,410,038

				D.1.		Veiklos išlaidos		4,853,254		7,382,544		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						4,410,038		4,410,038

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		990,259		1,514,510		0		1,080		32,120		77,160		78,740		79,530		81,900		81,900		82,690		82,690		82,690		82,690		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						898,537		898,537		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		438,993		667,000		0		2,000		17,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						399,025		399,025		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		3,300,030		5,011,424		0		1,000		149,880		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						2,999,974		2,999,974		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		123,972		189,610		0		920		5,000		8,840		9,260		9,470		10,100		10,100		10,310		10,310		10,310		10,310		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						112,501		112,501		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		9,386,723		9,790,599		462,063		4,825,591		4,825,346		-843		-22,527		-47,885		-87,669		-91,588		-95,581		-99,739		167,667		164,755		161,828		160,313		158,783		-113,022		-113,803		-114,587		-115,375		-116,167		-116,963		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						9,278,420		9,278,420

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		11,220,886		12,697,593		462,063		4,827,852		4,861,008		66,123		66,211		66,255		66,387		66,387		66,431		66,431		336,692		336,692		336,736		336,736		336,736		66,476		66,476		66,476		66,476		66,476		66,476		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						10,927,234		10,927,234

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		1,834,163		2,906,994		0		2,260		35,661		66,965		88,738		114,140		154,056		157,976		162,012		166,170		169,025		171,937		174,907		176,422		177,952		179,498		180,278		181,062		181,851		182,643		183,439		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1,648,814		1,648,814

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		-144,466		25,515		0		5,763		-34,184		-73,148		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		-881,103		-867,236		-854,091		-846,878		-839,592		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		473,488		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		58,283,892		62,738,716		2,822,910		28,304,080		28,513,708		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		46,811,476		49,499,277		2,360,847		23,484,252		23,654,178		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						46,181,838		46,181,838

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		39,789,754		42,074,385		2,006,720		19,961,614		20,106,051		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						39,254,562		39,254,562		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		7,021,721		7,424,892		354,127		3,522,638		3,548,127		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						6,927,276		6,927,276		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		11,472,416		13,239,439		462,063		4,819,828		4,859,530		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						11,129,128		11,129,128

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		11,472,416		13,239,439		462,063		4,819,828		4,859,530		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						11,129,128		11,129,128		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						140,141,383		140,141,383

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						140,141,383		140,141,383

				H.1.1.		Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						140,141,383		140,141,383		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						-2,360,847		-23,478,489		-23,688,362		-73,148		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		-881,103		-867,236		-854,091		-846,878		-839,592		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		6,751,311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		51,059		247,436		670,677		1,116,500		1,584,538		2,076,533		1,027,763		0		0		0		0		567,743		1,139,983		1,716,742		2,298,042		2,883,906		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						-816,190		-8,336,703		-8,441,841		-145,453		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		405,851		419,718		-183,026		-167,085		-150,983		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		6,751,311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		-44,090,826 

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		-10.00%		-10.00%

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		-6.83%		-6.83%

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		0.17

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		-11,024,305 

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		-2.94%		-0

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		-1.26%		-0



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						-2,196,051		-20,096,870		-19,337,908		4,514,003		5,087,774		5,730,599		6,447,110		7,251,225		8,149,297		9,154,543		9,096,586		10,352,674		11,755,905		13,325,398		15,080,127		18,223,238		20,415,960		22,867,318		25,607,686		28,671,399		38,373,546		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		45,860,636

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		2,366,045

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		7,851,494

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		4,154,867

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		92,491,925

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		18.00%		18%

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		2.94







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



A.3



						PAGRINDINIS INVESTAVIMO OBJEKTAS (A)
NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA

						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



A.4



						PAGRINDINIS INVESTAVIMO OBJEKTAS (A)
NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA

						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



A.5



						PAGRINDINIS INVESTAVIMO OBJEKTAS (A)
NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA

						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



A.6



						PAGRINDINIS INVESTAVIMO OBJEKTAS (A)
NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA

						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



B.1



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (B)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



B.2



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (B)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



B.3



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (B)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



B.4



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (B)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



B.5



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (B)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



B.6



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (B)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



C.1



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (C)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



C.2



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (C)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



C.3



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (C)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



C.4



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (C)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



C.5



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (C)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



C.6



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (C)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



D.1



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (D)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



D.2



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (D)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



D.3



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (D)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



D.4



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (D)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



D.5



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (D)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



D.6



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (D)


						Alternatyva ""

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



A.0



						PAGRINDINIS INVESTAVIMO OBJEKTAS (A)
NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA

						Esamos situacijos aprašymas (finansiniai duomenys pateikiami absoliučiais skaičiais pagal planuojamą investavimo objekto apimtį)

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



B.0



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (B)


						Esamos situacijos aprašymas (finansiniai duomenys pateikiami absoliučiais skaičiais pagal planuojamą investavimo objekto apimtį)

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		ERROR:#VALUE!

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



C.0



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (C)


						Esamos situacijos aprašymas (finansiniai duomenys pateikiami absoliučiais skaičiais pagal planuojamą investavimo objekto apimtį)

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



 

 



D.0



						PAPILDOMAS INVESTAVIMO OBJEKTAS (D)


						Esamos situacijos aprašymas (finansiniai duomenys pateikiami absoliučiais skaičiais pagal planuojamą investavimo objekto apimtį)

																																																																														(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas		Sąlyginio formatavimo žymė		Klaidų vertinimas																				Vartotojui pateikiamos klaidos Nr.

				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30												1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#N/A

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.1.		Žemė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0				0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		-

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		0

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		Nėra reikšmės		ERROR:#DIV/0!



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		0

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		0

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		0

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		0

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		0

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		Nėra reikšmės		ERROR:#NUM!

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-







				SE poveikio formulės atkūrimo veiksmui



				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda (pasirinkite SE naudos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala (pasirinkite SE žalos komponentą)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
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						3. OPTIMALIOS ALTERNATYVOS PASIRINKIMAS







								Alternatyva

						Investavimo objektas		Pasirinkta		Siūloma

				0		pagrindinis investavimo objektas (A)
Naujų inžinerinių statinių statyba		A.2		A.2		A.2

				1		papildomas investavimo objektas (B)
				B.1		B.1

				1		papildomas investavimo objektas (C)
				C.1.		C.1.

				1		papildomas investavimo objektas (D)
				D.1.		D.1.



						Vertinamos alternatyvos / Vertinami rodikliai		EGDV		EVGN		ENIS		FGDV(I)		FVGN(I)		FMVGN(I)		FNIS		Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		FGDV(K)		FVGN(K)		FMVGN(K)

						pagrindinis investavimo objektas (A)
Naujų inžinerinių statinių statyba

				A.1		Alternatyva "Naujų inžinerinių statinių statyba taikant šviesolaidinės kabelinės linijos technologiją"		20,209,671		8.59%		1.410		-51,826,207		Nėra reikšmės		-16.15%		0.048		Ne		-16,624,676		-13.07%		-11.37%

				A.2		Alternatyva "Naujų inžinerinių statinių statyba taikant šviesolaidinės kabelinės linijos ir belaidžio ryšio technologijų derinį"		92,491,925		18.00%		2.941		-44,090,826		-10.00%		-6.83%		0.165		Taip		-11,024,305		-2.94%		-1.26%

				A.3		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				A.4		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				A.5		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				A.6		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės



						papildomas investavimo objektas (B)


				B.1		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				B.2		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				B.3		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				B.4		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				B.5		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				B.6		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės



						papildomas investavimo objektas (C)


				C.1.		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				C.2.		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				C.3.		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				C.4.		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				C.5.		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				C.6.		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės



						papildomas investavimo objektas (D)


				D.1.		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				D.2.		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				D.3.		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				D.4.		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				D.5.		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės

				D.6.		Alternatyva ""		0		Nėra reikšmės		-		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės		-		Taip		0		Nėra reikšmės		Nėra reikšmės
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						4. VISŲ INVESTAVIMO OBJEKTŲ APIBENDRINTI DUOMENYS





				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048						(EGDV)		(EGDV), kaip PVM nesusigrąžinamas

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		50,836,799		55,934,046		2,360,847		23,484,252		23,654,178		0		0		0		0		0		0		0		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						49,773,494		41,352,156

				A.1.		Žemė		845,414		900,000		0		360,000		540,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						832,653		832,653

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		16,077,411		17,115,480		0		6,846,192		10,269,288		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						15,834,730		13,086,554

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		26,075,475		27,443,753		2,122,016		14,658,100		10,663,637		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						25,754,344		21,284,582

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		3,314,382		3,522,705		38,196		1,475,333		2,009,176		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3,265,657		2,698,890

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		421,587		437,351		160,547		138,402		138,402		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						417,893		417,893

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		77,208		79,988		40,088		6,225		33,675		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						76,561		63,273

				A.8.		Reinvesticijos 		4,025,322		6,434,768		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3,591,655		2,968,310

				B.		Investicijų likutinė vertė		2,865,117		6,277,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,277,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						2,366,045		1,955,409

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		8,734,110		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						7,851,494		7,851,494

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		8,734,110		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						7,851,494		7,851,494

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		4,853,254		7,382,544		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						4,410,038		4,410,038

				D.1.		Veiklos išlaidos		4,853,254		7,382,544		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						4,410,038		4,410,038

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		990,259		1,514,510		0		1,080		32,120		77,160		78,740		79,530		81,900		81,900		82,690		82,690		82,690		82,690		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						898,537		898,537

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		438,993		667,000		0		2,000		17,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						399,025		399,025

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		3,300,030		5,011,424		0		1,000		149,880		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						2,999,974		2,999,974

				D.1.6.		Kitos išlaidos		123,972		189,610		0		920		5,000		8,840		9,260		9,470		10,100		10,100		10,310		10,310		10,310		10,310		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						112,501		112,501

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		9,386,723		9,790,599		462,063		4,825,591		4,825,346		-843		-22,527		-47,885		-87,669		-91,588		-95,581		-99,739		167,667		164,755		161,828		160,313		158,783		-113,022		-113,803		-114,587		-115,375		-116,167		-116,963		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						9,278,420		9,278,420

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		11,220,886		12,697,593		462,063		4,827,852		4,861,008		66,123		66,211		66,255		66,387		66,387		66,431		66,431		336,692		336,692		336,736		336,736		336,736		66,476		66,476		66,476		66,476		66,476		66,476		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						10,927,234		10,927,234

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		1,834,163		2,906,994		0		2,260		35,661		66,965		88,738		114,140		154,056		157,976		162,012		166,170		169,025		171,937		174,907		176,422		177,952		179,498		180,278		181,062		181,851		182,643		183,439		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1,648,814		1,648,814

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				F.		Grynosios pajamos		-144,466		25,515		0		5,763		-34,184		-73,148		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		-881,103		-867,236		-854,091		-846,878		-839,592		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		473,488		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						-37,910,700		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		58,283,892		62,738,716		2,822,910		28,304,080		28,513,708		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						57,310,966		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		46,811,476		49,499,277		2,360,847		23,484,252		23,654,178		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						46,181,838		46,181,838

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		39,789,754		42,074,385		2,006,720		19,961,614		20,106,051		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						39,254,562		39,254,562

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		7,021,721		7,424,892		354,127		3,522,638		3,548,127		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						6,927,276		6,927,276

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		11,472,416		13,239,439		462,063		4,819,828		4,859,530		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						11,129,128		11,129,128

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		11,472,416		13,239,439		462,063		4,819,828		4,859,530		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						11,129,128		11,129,128

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						140,141,383		140,141,383

				H.1.		SE nauda		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						140,141,383		140,141,383

				H.1.1.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						140,141,383		140,141,383

				H.1.2.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.3.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.4.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.5.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.6.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.1.7.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.		SE žala		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.1.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.2.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0

				H.2.3.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						-2,360,847		-23,478,489		-23,688,362		-73,148		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		-881,103		-867,236		-854,091		-846,878		-839,592		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		6,751,311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		51,059		247,436		670,677		1,116,500		1,584,538		2,076,533		1,027,763		0		0		0		0		567,743		1,139,983		1,716,742		2,298,042		2,883,906		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						-816,190		-8,336,703		-8,441,841		-145,453		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		405,851		419,718		-183,026		-167,085		-150,983		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		6,751,311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		-44,090,826 

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		-10.00%		-0

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		-6.83%		-0

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		0.17

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		-11,024,305 

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		-2.94%		-0

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		-1.26%		-0



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						-2,196,051		-20,096,870		-19,337,908		4,514,003		5,087,774		5,730,599		6,447,110		7,251,225		8,149,297		9,154,543		9,096,586		10,352,674		11,755,905		13,325,398		15,080,127		18,223,238		20,415,960		22,867,318		25,607,686		28,671,399		38,373,546		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		45,860,636

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		2,366,045

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		7,851,494

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		4,154,867

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		92,491,925

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		18.00%		0

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		2.94















 



5.1



						5.1. RIZIKŲ FINANSINIS ĮVERTINIMAS





				Projekto įgyvendinimo metai				(biudžeto eilutės reali suma)		Biudžeto eilutės rizikos įvertis		(rizikos įverčio vertė, iš viso)				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai								(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		55,934,046		14,148,323		12,763,428		14,148,323		443,447		5,574,450		6,267,194		0		0		0		0		0		0		0		372,646		372,646		372,646		372,646		372,646		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.1.		Žemė		900,000		261,523		245,661		261,523		0		104,609		156,914		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		17,115,480		5,905,198		5,547,043		5,905,198		0		2,362,079		3,543,119		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		27,443,753		4,895,069		4,651,013		4,895,069		378,498		2,614,526		1,902,045		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		3,522,705		1,086,198		1,021,963		1,086,198		11,778		454,907		619,514		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		437,351		115,905		111,727		115,905		42,547		36,679		36,679		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		79,988		21,198		20,461		21,198		10,624		1,650		8,924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		6,434,768		1,863,231		1,165,560		1,863,231		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		372,646		372,646		372,646		372,646		372,646		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		6,277,823		2,066,531		943,138		2,066,531		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,066,531		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		13,842,827		3,629,593		2,290,086		3,629,593		0		2,822		44,526		83,611		110,796		142,512		192,351		197,244		202,284		207,475		211,040		214,676		218,385		220,276		222,186		224,116		225,090		226,070		227,054		228,043		229,037		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		13,842,827		3,629,593		2,290,086		3,629,593		0		2,822		44,526		83,611		110,796		142,512		192,351		197,244		202,284		207,475		211,040		214,676		218,385		220,276		222,186		224,116		225,090		226,070		227,054		228,043		229,037		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		7,382,544		2,430,183		1,597,592		2,430,183		0		1,646		67,153		129,048		129,707		130,036		131,023		131,023		131,353		131,353		131,353		131,353		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		7,382,544		2,430,183		1,597,592		2,430,183		0		1,646		67,153		129,048		129,707		130,036		131,023		131,023		131,353		131,353		131,353		131,353		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		1,514,510		498,546		325,973		498,546		0		356		10,573		25,399		25,920		26,180		26,960		26,960		27,220		27,220		27,220		27,220		27,480		27,480		27,480		27,480		27,480		27,480		27,480		27,480		27,480		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		667,000		219,563		144,508		219,563		0		658		5,596		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		5,011,424		1,649,658		1,086,303		1,649,658		0		329		49,337		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		189,610		62,416		40,809		62,416		0		303		1,646		2,910		3,048		3,117		3,325		3,325		3,394		3,394		3,394		3,394		3,463		3,463		3,463		3,463		3,463		3,463		3,463		3,463		3,463		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		9,790,599		3,222,866		2,391,390		2,535,317		84,189		1,140,642		1,277,988		4,208		-1,472		-8,118		-18,540		-19,568		-20,612		-21,702		55,805		55,042		54,277		53,880		53,479		-25,182		-25,387		-25,592		-25,799		-26,007		-26,215		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		12,697,593		4,179,789		2,872,308		3,297,532		84,189		1,141,235		1,287,338		21,766		21,795		21,810		21,853		21,853		21,868		21,868		100,124		100,124		100,138		100,138		100,138		21,882		21,882		21,882		21,882		21,882		21,882		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		2,906,994		956,923		480,918		762,215		0		593		9,350		17,558		23,267		29,927		40,394		41,421		42,480		43,570		44,318		45,082		45,861		46,258		46,659		47,064		47,269		47,475		47,681		47,889		48,098		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		25,515		8,399		-473,066		-663,821		0		1,176		-22,627		-45,437		-18,911		12,476		61,328		66,221		70,931		76,122		-292,959		-289,323		-285,943		-284,052		-282,142		92,434		93,408		94,388		95,372		96,361		97,355		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		62,738,716		20,652,306		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		49,499,277		16,294,153		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		42,074,385		13,850,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		7,424,892		2,444,123		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		13,239,439		4,358,153		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		13,239,439		4,358,153		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		270,677,154		70,971,619		36,745,107		70,971,619		0		409,839		687,231		1,280,369		1,431,324		1,600,129		1,788,768		1,999,607		2,235,338		2,498,914		2,793,486		3,122,833		3,491,017		3,902,538		4,362,629		4,876,984		5,451,916		6,094,663		6,813,188		7,616,494		8,514,353		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda		270,677,154		70,971,619		36,745,107		70,971,619		0		409,839		687,231		1,280,369		1,431,324		1,600,129		1,788,768		1,999,607		2,235,338		2,498,914		2,793,486		3,122,833		3,491,017		3,902,538		4,362,629		4,876,984		5,451,916		6,094,663		6,813,188		7,616,494		8,514,353		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		270,677,154		70,971,619		36,745,107		70,971,619		0		409,839		687,231		1,280,369		1,431,324		1,600,129		1,788,768		1,999,607		2,235,338		2,498,914		2,793,486		3,122,833		3,491,017		3,902,538		4,362,629		4,876,984		5,451,916		6,094,663		6,813,188		7,616,494		8,514,353		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





				-								(GDV)		(realiai)		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

				Rizikų finansinės įtakos pasiskirstymas pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus								17,594,246		22,274,632		443,447		5,578,918		6,378,873		212,659		240,503		272,548		323,374		328,267		333,637		338,828		715,039		718,675		722,713		724,604		726,514		355,798		356,772		357,752		358,736		359,725		2,427,250		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Įgyvendinant projektą, prisiimtų neapibrėžtų įsipareigojimų suma projekto ataskaitinio laikotarpio metais								17,594,246		-		443,447		5,364,344		5,897,627		189,053		205,583		224,015		255,567		249,456		243,785		238,056		483,055		466,838		451,404		435,178		419,544		197,562		190,483		183,660		177,082		170,741		1,107,765		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0









						Rizikų grupės pavadinimas		Rizikų finansinė
diskontuota vertė

Andrej Dubovskij: Nurodyta informacija naudojama, pildant VPSP partnerystės klausimyną		Biudžeto eilutės, įtakojamos rizikų grupės

						1. Projektavimo rizika		1,133,690		A.5., A.6.

						2. Rangos darbų rizika		5,792,704		A.1., A.2., A.3.

						3. Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto rizika		4,651,013		A.4.

						4. Įsigyjamų Paslaugų rizika		20,461		A.7.

						5. Finansavimo prieinamumo rizika		0		D.2.

						6. Teikiamų Paslaugų rizika		1,597,592		D.1.1., D.1.2., D.1.3., D.1.4., D.1.5., D.1.6.

						7. Paklausos rinkoje rizika		2,290,086		C.1., C.2., C.3.

						8. Turto likutinės vertės rizika		2,108,698		A.8., B.





 

 



5.2



						5.2. JAUTRUMO ANALIZĖ





				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30				Jautrumo analizės koeficientas

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048								(EGDV)		EGDV reikšmė

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		50,836,799		55,934,046		2,360,847		23,484,252		23,654,178		0		0		0		0		0		0		0		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								49,773,494		92,491,930

				A.1.		Žemė		845,414		900,000		0		360,000		540,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				A.1.		100%		832,653

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				A.2.		100%		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		16,077,411		17,115,480		0		6,846,192		10,269,288		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				A.3.		100%		15,834,730

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		26,075,475		27,443,753		2,122,016		14,658,100		10,663,637		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				A.4.		100%		25,754,344

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		3,314,382		3,522,705		38,196		1,475,333		2,009,176		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				A.5.		100%		3,265,657

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		421,587		437,351		160,547		138,402		138,402		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				A.6.		100%		417,893

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		77,208		79,988		40,088		6,225		33,675		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				A.7.		100%		76,561

				A.8.		Reinvesticijos 		4,025,322		6,434,768		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				A.8.		100%		3,591,655

				B.		Investicijų likutinė vertė		2,865,117		6,277,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,277,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				B.		100%		2,366,045

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		8,734,110		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				C.1.		100%		7,851,494

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				C.2.		100%		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		8,734,110		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				C.3.		100%		7,851,494

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				D.1.1.		100%		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		4,853,254		7,382,544		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				D.1.2.		100%		4,410,038

				D.1.		Veiklos išlaidos		4,853,254		7,382,544		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				D.1.3.		100%		4,410,038

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				D.1.4.		100%		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		990,259		1,514,510		0		1,080		32,120		77,160		78,740		79,530		81,900		81,900		82,690		82,690		82,690		82,690		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				D.1.5.		100%		898,537

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		438,993		667,000		0		2,000		17,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				D.1.6.		100%		399,025

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				D.2.		100%		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		3,300,030		5,011,424		0		1,000		149,880		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				H.1.1.		100%		2,999,974

				D.1.6.		Kitos išlaidos		123,972		189,610		0		920		5,000		8,840		9,260		9,470		10,100		10,100		10,310		10,310		10,310		10,310		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				H.1.2.		100%		112,501

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				H.1.3.		100%		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		9,386,723		9,790,599		462,063		4,825,591		4,825,346		-843		-22,527		-47,885		-87,669		-91,588		-95,581		-99,739		167,667		164,755		161,828		160,313		158,783		-113,022		-113,803		-114,587		-115,375		-116,167		-116,963		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				H.1.4.		100%		9,278,420

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		11,220,886		12,697,593		462,063		4,827,852		4,861,008		66,123		66,211		66,255		66,387		66,387		66,431		66,431		336,692		336,692		336,736		336,736		336,736		66,476		66,476		66,476		66,476		66,476		66,476		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				H.1.5.		100%		10,927,234

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		1,834,163		2,906,994		0		2,260		35,661		66,965		88,738		114,140		154,056		157,976		162,012		166,170		169,025		171,937		174,907		176,422		177,952		179,498		180,278		181,062		181,851		182,643		183,439		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				H.1.6.		100%		1,648,814

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				H.1.7.		100%		0

				F.		Grynosios pajamos		-144,466		25,515		0		5,763		-34,184		-73,148		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		-881,103		-867,236		-854,091		-846,878		-839,592		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		473,488		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				H.2.1.		100%		-92,491,930

				G. 		Finansavimas, iš viso		58,283,892		62,738,716		2,822,910		28,304,080		28,513,708		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				H.2.2.		100%		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		46,811,476		49,499,277		2,360,847		23,484,252		23,654,178		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				H.2.3.		100%		46,181,838

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		39,789,754		42,074,385		2,006,720		19,961,614		20,106,051		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								39,254,562

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		7,021,721		7,424,892		354,127		3,522,638		3,548,127		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						Nėra reikšmės		6,927,276

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				G.2.		Nuosavos lėšos		11,472,416		13,239,439		462,063		4,819,828		4,859,530		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								11,129,128

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		11,472,416		13,239,439		462,063		4,819,828		4,859,530		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								11,129,128

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								140,141,383

				H.1.		SE nauda		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								140,141,383

				H.1.1.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								140,141,383

				H.1.2.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				H.1.3.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				H.1.4.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				H.1.5.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				H.1.6.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				H.1.7.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				H.2.		SE žala		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				H.2.1.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				H.2.2.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

				H.2.3.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0



				Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						-2,360,847		-23,478,489		-23,688,362		-73,148		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		-881,103		-867,236		-854,091		-846,878		-839,592		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		6,751,311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		51,059		247,436		670,677		1,116,500		1,584,538		2,076,533		1,027,763		0		0		0		0		567,743		1,139,983		1,716,742		2,298,042		2,883,906		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						-816,190		-8,336,703		-8,441,841		-145,453		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		405,851		419,718		-183,026		-167,085		-150,983		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		6,751,311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		-44,090,826 

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		-10.00%		-0

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		-6.83%		-0

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		0.17

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		-11,024,305 

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		-2.94%		-0

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		-1.26%		-0



				Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						-2,196,051		-20,096,870		-19,337,908		4,514,003		5,087,774		5,730,599		6,447,110		7,251,225		8,149,297		9,154,543		9,096,586		10,352,674		11,755,905		13,325,398		15,080,127		18,223,238		20,415,960		22,867,318		25,607,686		28,671,399		38,373,546		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		45,860,636

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		2,366,045

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		7,851,494

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		4,154,867

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		92,491,925

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		18.00%		0

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		2.94



												Įtaka pasirinktos alternatyvos FGDV(I)																														Įtaka pasirinktos alternatyvos FGDV (I) (FGDV(I) rodiklio reikšmė, pakeitus pasirinktą kintamąjį nurodytu dydžiu)

						Pasirinktas kintamasis bei pokytis						-25%		-20%		-15%		-10%		-5%		-3%		-1%		0%		1%		3%		5%		10%		15%		20%		25%		-25%		-20%		-15%		-10%		-5%		-3%		-1%		0%		1%		3%		5%		10%		15%		20%		25%

				-		Projekto ataskaitinis laikotarpis						-9.11%		-8.55%		-8.02%		-7.49%		-6.99%		-6.99%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-48,106,998		-47,862,234		-47,624,968		-47,394,974		-47,172,036		-47,172,036		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				-		Finansinė diskonto norma						-0.04%		-0.06%		-0.06%		-0.05%		-0.03%		-0.02%		-0.01%		-		0.01%		0.02%		0.04%		0.09%		0.14%		0.21%		0.28%		-44,110,009		-44,115,950		-44,116,760		-44,112,687		-44,103,967		-44,099,229		-44,093,797		-44,090,826		-44,087,686		-44,080,908		-44,073,478		-44,052,128		-44,026,974		-43,998,202		-43,965,992

				-		Socialinė diskonto norma						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				A.1.		Žemė						0.48%		0.38%		0.29%		0.19%		0.10%		0.06%		0.02%		-		-0.02%		-0.06%		-0.10%		-0.19%		-0.29%		-0.38%		-0.48%		-43,879,472		-43,921,743		-43,964,014		-44,006,284		-44,048,555		-44,065,463		-44,082,372		-44,090,826		-44,099,280		-44,116,188		-44,133,096		-44,175,367		-44,217,638		-44,259,909		-44,302,179

				A.2.		Nekilnojamasis turtas						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai						9.12%		7.29%		5.47%		3.65%		1.82%		1.09%		0.36%		-		-0.36%		-1.09%		-1.82%		-3.65%		-5.47%		-7.29%		-9.12%		-40,071,473		-40,875,344		-41,679,214		-42,483,086		-43,286,956		-43,608,504		-43,930,052		-44,090,826		-44,251,600		-44,573,149		-44,894,697		-45,698,567		-46,502,438		-47,306,309		-48,110,178

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas						14.79%		11.83%		8.87%		5.91%		2.96%		1.77%		0.59%		-		-0.59%		-1.77%		-2.96%		-5.91%		-8.87%		-11.83%		-14.79%		-37,571,957		-38,875,731		-40,179,505		-41,483,278		-42,787,053		-43,308,561		-43,830,071		-44,090,826		-44,351,581		-44,873,090		-45,394,600		-46,698,374		-48,002,147		-49,305,921		-50,609,695

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos						1.88%		1.50%		1.13%		0.75%		0.38%		0.23%		0.08%		-		-0.08%		-0.23%		-0.38%		-0.75%		-1.13%		-1.50%		-1.88%		-43,262,231		-43,427,950		-43,593,669		-43,759,388		-43,925,108		-43,991,394		-44,057,683		-44,090,826		-44,123,970		-44,190,258		-44,256,546		-44,422,265		-44,587,983		-44,753,703		-44,919,422

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas						0.24%		0.19%		0.14%		0.10%		0.05%		0.03%		0.01%		-		-0.01%		-0.03%		-0.05%		-0.10%		-0.14%		-0.19%		-0.24%		-43,985,430		-44,006,510		-44,027,588		-44,048,667		-44,069,747		-44,078,179		-44,086,610		-44,090,826		-44,095,041		-44,103,474		-44,111,905		-44,132,985		-44,154,065		-44,175,144		-44,196,223

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos						0.04%		0.04%		0.03%		0.02%		0.01%		0.01%		0.00%		-		-0.00%		-0.01%		-0.01%		-0.02%		-0.03%		-0.04%		-0.04%		-44,071,525		-44,075,384		-44,079,245		-44,083,106		-44,086,967		-44,088,509		-44,090,054		-44,090,826		-44,091,598		-44,093,143		-44,094,686		-44,098,548		-44,102,408		-44,106,268		-44,110,128

				A.8.		Reinvesticijos 						2.28%		1.83%		1.37%		0.91%		0.46%		0.27%		0.09%		-		-0.09%		-0.27%		-0.46%		-0.91%		-1.37%		-1.83%		-2.28%		-43,084,493		-43,285,760		-43,487,028		-43,688,291		-43,889,559		-43,970,065		-44,050,571		-44,090,826		-44,131,077		-44,211,583		-44,292,090		-44,493,357		-44,694,624		-44,895,888		-45,097,155

				B.		Investicijų likutinė vertė						-1.62%		-1.30%		-0.97%		-0.65%		-0.32%		-0.19%		-0.06%		-		0.06%		0.19%		0.32%		0.65%		0.97%		1.30%		1.62%		-44,807,105		-44,663,849		-44,520,593		-44,377,337		-44,234,081		-44,176,779		-44,119,477		-44,090,826		-44,062,175		-44,004,872		-43,947,570		-43,804,314		-43,661,058		-43,517,802		-43,374,546

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos						-4.95%		-3.96%		-2.97%		-1.98%		-0.99%		-0.59%		-0.20%		-		0.20%		0.59%		0.99%		1.98%		2.97%		3.96%		4.95%		-46,274,351		-45,837,644		-45,400,940		-44,964,236		-44,527,529		-44,352,847		-44,178,165		-44,090,826		-44,003,482		-43,828,801		-43,654,120		-43,217,415		-42,780,706		-42,344,001		-41,907,297

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				D.1.1.		Žaliavos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos						0.56%		0.45%		0.34%		0.22%		0.11%		0.07%		0.02%		-		-0.02%		-0.07%		-0.11%		-0.22%		-0.34%		-0.45%		-0.56%		-43,843,263		-43,892,774		-43,942,289		-43,991,800		-44,041,315		-44,061,122		-44,080,923		-44,090,826		-44,100,731		-44,120,537		-44,140,340		-44,189,852		-44,239,366		-44,288,878		-44,338,392

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos						0.25%		0.20%		0.15%		0.10%		0.05%		0.03%		0.01%		-		-0.01%		-0.03%		-0.05%		-0.10%		-0.15%		-0.20%		-0.25%		-43,981,078		-44,003,027		-44,024,977		-44,046,926		-44,068,876		-44,077,656		-44,086,436		-44,090,826		-44,095,216		-44,103,996		-44,112,775		-44,134,725		-44,156,675		-44,178,624		-44,200,574

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos						1.87%		1.50%		1.12%		0.75%		0.37%		0.22%		0.07%		-		-0.07%		-0.22%		-0.37%		-0.75%		-1.12%		-1.50%		-1.87%		-43,265,825		-43,430,820		-43,595,827		-43,760,823		-43,925,830		-43,991,824		-44,057,829		-44,090,826		-44,123,834		-44,189,827		-44,255,833		-44,420,828		-44,585,836		-44,750,831		-44,915,839

				D.1.6.		Kitos išlaidos						0.07%		0.06%		0.04%		0.03%		0.01%		0.01%		0.00%		-		-0.00%		-0.01%		-0.01%		-0.03%		-0.04%		-0.06%		-0.07%		-44,059,835		-44,066,031		-44,072,232		-44,078,429		-44,084,629		-44,087,110		-44,089,589		-44,090,826		-44,092,065		-44,094,549		-44,097,026		-44,103,223		-44,109,423		-44,115,620		-44,121,821

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				H.1.1.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				H.1.2.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				H.1.3.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				H.1.4.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				H.1.5.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				H.1.6.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				H.1.7.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				H.2.1.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				H.2.2.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826

				H.2.3.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826		-44,090,826



												Įtaka pasirinktos alternatyvos FVGN(I)																														Įtaka pasirinktos alternatyvos FVGN(I) (FVGN(I) rodiklio reikšmė, pakeitus pasirinktą kintamąjį nurodytu dydžiu)

						Pasirinktas kintamasis bei pokytis						-25%		-20%		-15%		-10%		-5%		-3%		-1%		0%		1%		3%		5%		10%		15%		20%		25%		-25%		-20%		-15%		-10%		-5%		-3%		-1%		0%		1%		3%		5%		10%		15%		20%		25%

				-		Projekto ataskaitinis laikotarpis						0		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				-		Finansinė diskonto norma						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				-		Socialinė diskonto norma						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				A.1.		Žemė						0.20%		0.20%		0.10%		0.10%		-		-		-		-		-		-		-		-0.10%		-0.10%		-0.20%		-0.20%		-0.0998		-0.0998		-0.0999		-0.0999		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1001		-0.1001		-0.1002		-0.1002

				A.2.		Nekilnojamasis turtas						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai						4.30%		3.40%		2.50%		1.70%		0.80%		0.50%		0.20%		-		-0.20%		-0.50%		-0.80%		-1.60%		-2.40%		-3.20%		-3.90%		-0.0957		-0.0966		-0.0975		-0.0983		-0.0992		-0.0995		-0.0998		-0.1		-0.1002		-0.1005		-0.1008		-0.1016		-0.1024		-0.1032		-0.1039

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas						6.90%		5.50%		4.00%		2.60%		1.30%		0.80%		0.30%		-		-0.30%		-0.80%		-1.30%		-2.50%		-3.70%		-4.90%		-6.00%		-0.0931		-0.0945		-0.096		-0.0974		-0.0987		-0.0992		-0.0997		-0.1		-0.1003		-0.1008		-0.1013		-0.1025		-0.1037		-0.1049		-0.106

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos						0.90%		0.70%		0.50%		0.30%		0.20%		0.10%		-		-		-		-0.10%		-0.20%		-0.30%		-0.50%		-0.70%		-0.80%		-0.0991		-0.0993		-0.0995		-0.0997		-0.0998		-0.0999		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1001		-0.1002		-0.1003		-0.1005		-0.1007		-0.1008

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas						0.10%		0.10%		0.10%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.10%		-0.10%		-0.10%		-0.0999		-0.0999		-0.0999		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1001		-0.1001		-0.1001

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				A.8.		Reinvesticijos 						4.70%		3.70%		2.80%		1.90%		0.90%		0.60%		0.20%		-		-0.20%		-0.60%		-0.90%		-1.90%		-2.80%		-3.80%		-4.70%		-0.0953		-0.0963		-0.0972		-0.0981		-0.0991		-0.0994		-0.0998		-0.1		-0.1002		-0.1006		-0.1009		-0.1019		-0.1028		-0.1038		-0.1047

				B.		Investicijų likutinė vertė						-11.70%		-9.10%		-6.70%		-4.40%		-2.10%		-1.30%		-0.40%		-		0.40%		1.20%		2.10%		4.00%		5.90%		7.80%		9.60%		-0.1117		-0.1091		-0.1067		-0.1044		-0.1021		-0.1013		-0.1004		-0.1		-0.0996		-0.0988		-0.0979		-0.096		-0.0941		-0.0922		-0.0904

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos						-12.10%		-9.60%		-7.20%		-4.70%		-2.30%		-1.40%		-0.50%		-		0.50%		1.40%		2.30%		4.60%		6.80%		9.00%		11.20%		-0.1121		-0.1096		-0.1072		-0.1047		-0.1023		-0.1014		-0.1005		-0.1		-0.0995		-0.0986		-0.0977		-0.0954		-0.0932		-0.091		-0.0888

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				D.1.1.		Žaliavos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos						1.20%		0.90%		0.70%		0.50%		0.20%		0.10%		-		-		-		-0.10%		-0.20%		-0.50%		-0.70%		-1.00%		-1.20%		-0.0988		-0.0991		-0.0993		-0.0995		-0.0998		-0.0999		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1001		-0.1002		-0.1005		-0.1007		-0.101		-0.1012

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos						0.50%		0.40%		0.30%		0.20%		0.10%		0.10%		-		-		-		-0.10%		-0.10%		-0.20%		-0.30%		-0.40%		-0.50%		-0.0995		-0.0996		-0.0997		-0.0998		-0.0999		-0.0999		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1001		-0.1001		-0.1002		-0.1003		-0.1004		-0.1005

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos						3.80%		3.10%		2.30%		1.50%		0.80%		0.50%		0.20%		-		-0.20%		-0.50%		-0.80%		-1.60%		-2.30%		-3.10%		-3.90%		-0.0962		-0.0969		-0.0977		-0.0985		-0.0992		-0.0995		-0.0998		-0.1		-0.1002		-0.1005		-0.1008		-0.1016		-0.1023		-0.1031		-0.1039

				D.1.6.		Kitos išlaidos						0.10%		0.10%		0.10%		0.10%		-		-		-		-		-		-		-		-0.10%		-0.10%		-0.10%		-0.10%		-0.0999		-0.0999		-0.0999		-0.0999		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1001		-0.1001		-0.1001		-0.1001

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				H.1.1.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				H.1.2.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				H.1.3.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				H.1.4.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				H.1.5.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				H.1.6.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				H.1.7.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				H.2.1.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				H.2.2.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1

				H.2.3.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1		-0.1



												Įtaka pasirinktos alternatyvos EGDV																														Įtaka pasirinktos alternatyvos EGDV (EGDV rodiklio reikšmė, pakeitus pasirinktą kintamąjį nurodytu dydžiu)

						Pasirinktas kintamasis bei pokytis						-25%		-20%		-15%		-10%		-5%		-3%		-1%		0%		1%		3%		5%		10%		15%		20%		25%		-25%		-20%		-15%		-10%		-5%		-3%		-1%		0%		1%		3%		5%		10%		15%		20%		25%

				-		Projekto ataskaitinis laikotarpis						-60.31%		-50.19%		-39.41%		-27.90%		-15.64%		-15.64%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		36,712,850		46,065,636		56,042,571		66,683,094		78,029,340		78,029,340		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				-		Finansinė diskonto norma						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				-		Socialinė diskonto norma						24.31%		19.05%		13.99%		9.14%		4.48%		2.67%		0.88%		-		-0.87%		-2.60%		-4.30%		-8.44%		-12.42%		-16.24%		-19.91%		114,978,285		110,110,394		105,436,063		100,946,845		96,634,689		94,957,674		93,307,283		92,491,925		91,683,050		90,084,520		88,511,244		84,685,676		81,008,578		77,473,613		74,074,741

				A.1.		Žemė						0.23%		0.18%		0.14%		0.09%		0.05%		0.03%		0.01%		-		-0.01%		-0.03%		-0.05%		-0.09%		-0.14%		-0.18%		-0.23%		92,700,089		92,658,456		92,616,823		92,575,191		92,533,558		92,516,905		92,500,252		92,491,925		92,483,599		92,466,946		92,450,293		92,408,660		92,367,027		92,325,395		92,283,762

				A.2.		Nekilnojamasis turtas						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai						3.85%		3.08%		2.31%		1.54%		0.77%		0.46%		0.15%		-		-0.15%		-0.46%		-0.77%		-1.54%		-2.31%		-3.08%		-3.85%		96,054,740		95,342,177		94,629,614		93,917,051		93,204,488		92,919,463		92,634,438		92,491,925		92,349,413		92,064,388		91,779,363		91,066,800		90,354,237		89,641,674		88,929,111

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas						6.44%		5.15%		3.86%		2.58%		1.29%		0.77%		0.26%		-		-0.26%		-0.77%		-1.29%		-2.58%		-3.86%		-5.15%		-6.44%		98,447,618		97,256,479		96,065,341		94,874,202		93,683,064		93,206,608		92,730,153		92,491,925		92,253,698		91,777,242		91,300,787		90,109,649		88,918,510		87,727,372		86,536,233

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos						0.86%		0.69%		0.51%		0.34%		0.17%		0.10%		0.03%		-		-0.03%		-0.10%		-0.17%		-0.34%		-0.51%		-0.69%		-0.86%		93,285,480		93,126,769		92,968,058		92,809,347		92,650,636		92,587,152		92,523,668		92,491,925		92,460,183		92,396,699		92,333,214		92,174,504		92,015,793		91,857,082		91,698,371

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas						0.11%		0.09%		0.07%		0.04%		0.02%		0.01%		0.00%		-		-0.00%		-0.01%		-0.02%		-0.04%		-0.07%		-0.09%		-0.11%		92,593,473		92,573,164		92,552,854		92,532,545		92,512,235		92,504,111		92,495,987		92,491,925		92,487,863		92,479,740		92,471,616		92,451,306		92,430,997		92,410,687		92,390,377

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos						0.02%		0.02%		0.01%		0.01%		0.00%		0.00%		0.00%		-		-0.00%		-0.00%		-0.00%		-0.01%		-0.01%		-0.02%		-0.02%		92,511,027		92,507,207		92,503,387		92,499,566		92,495,746		92,494,218		92,492,689		92,491,925		92,491,161		92,489,633		92,488,105		92,484,285		92,480,464		92,476,644		92,472,823

				A.8.		Reinvesticijos 						0.89%		0.71%		0.53%		0.36%		0.18%		0.11%		0.04%		-		-0.04%		-0.11%		-0.18%		-0.36%		-0.53%		-0.71%		-0.89%		93,316,210		93,151,353		92,986,496		92,821,639		92,656,782		92,590,840		92,524,897		92,491,925		92,458,954		92,393,011		92,327,068		92,162,211		91,997,355		91,832,498		91,667,641

				B.		Investicijų likutinė vertė						-0.64%		-0.51%		-0.38%		-0.26%		-0.13%		-0.08%		-0.03%		-		0.03%		0.08%		0.13%		0.26%		0.38%		0.51%		0.64%		91,900,414		92,018,716		92,137,019		92,255,321		92,373,623		92,420,944		92,468,265		92,491,925		92,515,586		92,562,907		92,610,228		92,728,530		92,846,832		92,965,134		93,083,437

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				D.1.1.		Žaliavos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos						0.24%		0.19%		0.14%		0.09%		0.05%		0.03%		0.01%		-		-0.01%		-0.03%		-0.05%		-0.09%		-0.14%		-0.19%		-0.24%		92,710,270		92,666,601		92,622,932		92,579,263		92,535,594		92,518,127		92,500,659		92,491,925		92,483,192		92,465,724		92,448,256		92,404,588		92,360,919		92,317,250		92,273,581

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos						0.11%		0.09%		0.06%		0.04%		0.02%		0.01%		0.00%		-		-0.00%		-0.01%		-0.02%		-0.04%		-0.06%		-0.09%		-0.11%		92,590,485		92,570,773		92,551,061		92,531,349		92,511,637		92,503,752		92,495,868		92,491,925		92,487,983		92,480,098		92,472,214		92,452,502		92,432,790		92,413,078		92,393,366

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos						0.75%		0.60%		0.45%		0.30%		0.15%		0.09%		0.03%		-		-0.03%		-0.09%		-0.15%		-0.30%		-0.45%		-0.60%		-0.75%		93,185,669		93,046,921		92,908,172		92,769,423		92,630,674		92,575,175		92,519,675		92,491,925		92,464,176		92,408,676		92,353,177		92,214,428		92,075,679		91,936,930		91,798,181

				D.1.6.		Kitos išlaidos						0.03%		0.02%		0.02%		0.01%		0.01%		0.00%		0.00%		-		-0.00%		-0.00%		-0.01%		-0.01%		-0.02%		-0.02%		-0.03%		92,519,994		92,514,381		92,508,767		92,503,153		92,497,539		92,495,294		92,493,048		92,491,925		92,490,803		92,488,557		92,486,312		92,480,698		92,475,084		92,469,470		92,463,856

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				H.1.1.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-37.88%		-30.30%		-22.73%		-15.15%		-7.58%		-4.55%		-1.52%		-		1.52%		4.55%		7.58%		15.15%		22.73%		30.30%		37.88%		57,456,581		64,463,648		71,470,717		78,477,787		85,484,857		88,287,683		91,090,513		92,491,925		93,893,339		96,696,167		99,498,995		106,506,063		113,513,133		120,520,201		127,527,271

				H.1.2.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				H.1.3.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				H.1.4.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				H.1.5.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				H.1.6.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				H.1.7.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				H.2.1.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				H.2.2.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925

				H.2.3.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925		92,491,925



												Įtaka pasirinktos alternatyvos EVGN																														Įtaka pasirinktos alternatyvos EVGN (EVGN rodiklio reikšmė, pakeitus pasirinktą kintamąjį nurodytu dydžiu

						Pasirinktas kintamasis bei pokytis						-25%		-20%		-15%		-10%		-5%		-3%		-1%		0%		1%		3%		5%		10%		15%		20%		25%		-25%		-20%		-15%		-10%		-5%		-3%		-1%		0%		1%		3%		5%		10%		15%		20%		25%

				-		Projekto ataskaitinis laikotarpis						-20.83%		-15.22%		-10.56%		-6.67%		-3.33%		-3.33%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		14.25%		15.26%		16.10%		16.80%		17.40%		17.40%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				-		Finansinė diskonto norma						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				-		Socialinė diskonto norma						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				A.1.		Žemė						0.39%		0.28%		0.22%		0.17%		0.06%		0.06%		-		-		-		-0.06%		-0.11%		-0.17%		-0.22%		-0.33%		-0.39%		18.07%		18.05%		18.04%		18.03%		18.01%		18.01%		18.00%		18.00%		18.00%		17.99%		17.98%		17.97%		17.96%		17.94%		17.93%

				A.2.		Nekilnojamasis turtas						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai						7.06%		5.56%		4.11%		2.72%		1.33%		0.78%		0.28%		-		-0.28%		-0.78%		-1.33%		-2.61%		-3.83%		-5.06%		-6.28%		19.27%		19.00%		18.74%		18.49%		18.24%		18.14%		18.05%		18.00%		17.95%		17.86%		17.76%		17.53%		17.31%		17.09%		16.87%

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas						13.00%		10.11%		7.39%		4.83%		2.33%		1.39%		0.44%		-		-0.44%		-1.39%		-2.28%		-4.39%		-6.44%		-8.44%		-10.33%		20.34%		19.82%		19.33%		18.87%		18.42%		18.25%		18.08%		18.00%		17.92%		17.75%		17.59%		17.21%		16.84%		16.48%		16.14%

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos						1.50%		1.17%		0.89%		0.61%		0.28%		0.17%		0.06%		-		-0.06%		-0.17%		-0.28%		-0.61%		-0.89%		-1.17%		-1.44%		18.27%		18.21%		18.16%		18.11%		18.05%		18.03%		18.01%		18.00%		17.99%		17.97%		17.95%		17.89%		17.84%		17.79%		17.74%

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas						0.22%		0.17%		0.11%		0.06%		0.06%		-		-		-		-		-0.06%		-0.06%		-0.11%		-0.11%		-0.17%		-0.22%		18.04%		18.03%		18.02%		18.01%		18.01%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		17.99%		17.99%		17.98%		17.98%		17.97%		17.96%

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos						0.06%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.06%		-0.06%		-0.06%		18.01%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		17.99%		17.99%		17.99%

				A.8.		Reinvesticijos 						0.44%		0.39%		0.28%		0.17%		0.11%		0.06%		-		-		-		-0.06%		-0.11%		-0.17%		-0.28%		-0.39%		-0.50%		18.08%		18.07%		18.05%		18.03%		18.02%		18.01%		18.00%		18.00%		18.00%		17.99%		17.98%		17.97%		17.95%		17.93%		17.91%

				B.		Investicijų likutinė vertė						-0.11%		-0.11%		-0.11%		-0.06%		-0.06%		-		-		-		-		-		-		0.06%		0.06%		0.11%		0.11%		17.98%		17.98%		17.98%		17.99%		17.99%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.01%		18.01%		18.02%		18.02%

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				D.1.1.		Žaliavos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos						0.17%		0.11%		0.11%		0.06%		0.06%		-		-		-		-		-0.06%		-0.06%		-0.06%		-0.11%		-0.17%		-0.17%		18.03%		18.02%		18.02%		18.01%		18.01%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		17.99%		17.99%		17.99%		17.98%		17.97%		17.97%

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos						0.06%		0.06%		0.06%		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.06%		-0.06%		-0.06%		-0.11%		18.01%		18.01%		18.01%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		17.99%		17.99%		17.99%		17.98%

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos						0.56%		0.44%		0.33%		0.22%		0.11%		0.06%		-		-		-0.06%		-0.06%		-0.11%		-0.22%		-0.33%		-0.50%		-0.61%		18.10%		18.08%		18.06%		18.04%		18.02%		18.01%		18.00%		18.00%		17.99%		17.99%		17.98%		17.96%		17.94%		17.91%		17.89%

				D.1.6.		Kitos išlaidos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-0.06%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		17.99%

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				H.1.1.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-22.83%		-18.00%		-13.33%		-8.78%		-4.33%		-2.61%		-0.89%		-		0.83%		2.56%		4.22%		8.39%		12.50%		16.56%		20.50%		13.89%		14.76%		15.60%		16.42%		17.22%		17.53%		17.84%		18.00%		18.15%		18.46%		18.76%		19.51%		20.25%		20.98%		21.69%

				H.1.2.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				H.1.3.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				H.1.4.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				H.1.5.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				H.1.6.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				H.1.7.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				H.2.1.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				H.2.2.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%

				H.2.3.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%		18.00%



												Rodiklis kritinio kintamojo įvertinimui

						Pasirinktas kintamasis bei pokytis		(GDV)		(realiai)		FGDV(I)		FVGN(I)		EGDV		EVGN		Kritinis kintamasis		Lūžio taškai (GDV)

Andrej Dubovskij: Lūžio taškas – tai kritinio kintamojo reikšmė, kurią pasiekus EGDV tampa lygi nuliui, arba kitaip tariant, projekto sukuriama socialinė-ekonominė nauda nesiekia minimalios priimtinos reikšmės, kuriai esant grynoji dabartinė projekto išlaidų vertė lygi sukuriamai naudai. Lūžio taškai yra skaičiuojami tiesioginiams kintamiesiems, jeigu atitinkamas kintamasis:
1) nėra lygus nuliui, ir
2) turi įtakos EGDV skaičiavimo atžvilgiu.
Kaip lūžio taškas yra nurodoma atitinkamo kintamojo GDV.		Lūžio taškai (% nuo plano)

				-		Projekto ataskaitinis laikotarpis		-		-												-		-

				-		Finansinė diskonto norma		-		-												-		-

				-		Socialinė diskonto norma		-		-												-		-

				A.1.		Žemė		845,414		900,000												94,754,858		11108%

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0												-		-

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		16,077,411		17,115,480												120,421,244		649%

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		26,075,475		27,443,753												127,313,534		388%

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		3,314,382		3,522,705												99,890,445		2914%

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		421,587		437,351												96,418,837		22770%

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		77,208		79,988												93,537,949		121051%

				A.8.		Reinvesticijos 		4,025,322		6,434,768												116,944,372		2805%

				B.		Investicijų likutinė vertė		2,865,117		6,277,823												-109,136,168		-3909%

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0												-		-

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		8,734,110		13,842,827												-		-

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0												-		-

				D.1.1.		Žaliavos		0		0												-		-

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		990,259		1,514,510												105,860,016		10590%

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		438,993		667,000												103,431,158		23461%

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0												-		-

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		3,300,030		5,011,424												113,292,373		3333%

				D.1.6.		Kitos išlaidos		123,972		189,610												102,250,794		82379%

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0												-		-

				H.1.1.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		140,141,383		270,677,154						+				Taip		47,649,463		-66%

				H.1.2.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0												-		-

				H.1.3.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0												-		-

				H.1.4.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0												-		-

				H.1.5.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0												-		-

				H.1.6.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0												-		-

				H.1.7.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0												-		-

				H.2.1.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0												-		-

				H.2.2.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0												-		-

				H.2.3.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0												-		-





 

5.2.1. Atlikti jautrumo analizę

 

5.2.2. Apskaičiuoti lūžio taškus
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						5.3. SCENARIJŲ ANALIZĖ





				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048						(EGDV)		Nr.		Taikoma scenarijų vertinimui

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		50,836,799		55,934,046		2,360,847		23,484,252		23,654,178		0		0		0		0		0		0		0		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						49,773,494

				A.1.		Žemė		845,414		900,000		0		360,000		540,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						832,653		A.1.		100%

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		A.2.		100%

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		16,077,411		17,115,480		0		6,846,192		10,269,288		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						15,834,730		A.3.		100%

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		26,075,475		27,443,753		2,122,016		14,658,100		10,663,637		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						25,754,344		A.4.		100%

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		3,314,382		3,522,705		38,196		1,475,333		2,009,176		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3,265,657		A.5.		100%

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		421,587		437,351		160,547		138,402		138,402		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						417,893		A.6.		100%

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		77,208		79,988		40,088		6,225		33,675		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						76,561		A.7.		100%

				A.8.		Reinvesticijos 		4,025,322		6,434,768		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3,591,655		A.8.		100%

				B.		Investicijų likutinė vertė		2,865,117		6,277,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,277,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						2,366,045		B.		100%

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		8,734,110		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						7,851,494		C.

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		C.1.		100%

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		8,734,110		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						7,851,494		C.2.		100%

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		C.3.		100%

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		4,853,254		7,382,544		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						4,410,038		D.

				D.1.		Veiklos išlaidos		4,853,254		7,382,544		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						4,410,038		D.1.

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		D.1.1.		100%

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		990,259		1,514,510		0		1,080		32,120		77,160		78,740		79,530		81,900		81,900		82,690		82,690		82,690		82,690		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						898,537		D.1.2.		100%

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		438,993		667,000		0		2,000		17,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						399,025		D.1.3.		100%

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		D.1.4.		100%

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		3,300,030		5,011,424		0		1,000		149,880		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						2,999,974		D.1.5.		100%

				D.1.6.		Kitos išlaidos		123,972		189,610		0		920		5,000		8,840		9,260		9,470		10,100		10,100		10,310		10,310		10,310		10,310		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						112,501		D.1.6.		100%

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		D.2.		100%

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		9,386,723		9,790,599		462,063		4,825,591		4,825,346		-843		-22,527		-47,885		-87,669		-91,588		-95,581		-99,739		167,667		164,755		161,828		160,313		158,783		-113,022		-113,803		-114,587		-115,375		-116,167		-116,963		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						9,278,420		E.

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		11,220,886		12,697,593		462,063		4,827,852		4,861,008		66,123		66,211		66,255		66,387		66,387		66,431		66,431		336,692		336,692		336,736		336,736		336,736		66,476		66,476		66,476		66,476		66,476		66,476		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						10,927,234		E.1.

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		1,834,163		2,906,994		0		2,260		35,661		66,965		88,738		114,140		154,056		157,976		162,012		166,170		169,025		171,937		174,907		176,422		177,952		179,498		180,278		181,062		181,851		182,643		183,439		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1,648,814		E.2.

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		E.3.

				F.		Grynosios pajamos		-144,466		25,515		0		5,763		-34,184		-73,148		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		-881,103		-867,236		-854,091		-846,878		-839,592		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		473,488		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		F.

				G. 		Finansavimas, iš viso		58,283,892		62,738,716		2,822,910		28,304,080		28,513,708		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		G. 

				G.1.		Prašomas finansavimas		46,811,476		49,499,277		2,360,847		23,484,252		23,654,178		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						46,181,838		G.1.

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		39,789,754		42,074,385		2,006,720		19,961,614		20,106,051		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						39,254,562		G.1.1.

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		7,021,721		7,424,892		354,127		3,522,638		3,548,127		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						6,927,276		G.1.2.

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		G.1.3.

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		G.1.4.

				G.2.		Nuosavos lėšos		11,472,416		13,239,439		462,063		4,819,828		4,859,530		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						11,129,128		G.2.

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		11,472,416		13,239,439		462,063		4,819,828		4,859,530		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						11,129,128		G.2.1.

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		G.2.2.

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		G.3.

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		G.3.1.

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		G.3.2.

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						140,141,383		H.		100%

				H.1.		SE nauda		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						140,141,383		H.1.

				H.1.1.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						140,141,383		H.1.1.		100%

				H.1.2.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		H.1.2.		100%

				H.1.3.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		H.1.3.		100%

				H.1.4.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		H.1.4.		100%

				H.1.5.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		H.1.5.		100%

				H.1.6.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		H.1.6.		100%

				H.1.7.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		H.1.7.		100%

				H.2.		SE žala		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		H.2.

				H.2.1.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		H.2.1.		100%

				H.2.2.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		H.2.2.		100%

				H.2.3.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		H.2.3.		100%



				Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						-2,360,847		-23,478,489		-23,688,362		-73,148		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		-881,103		-867,236		-854,091		-846,878		-839,592		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		6,751,311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		51,059		247,436		670,677		1,116,500		1,584,538		2,076,533		1,027,763		0		0		0		0		567,743		1,139,983		1,716,742		2,298,042		2,883,906		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						-816,190		-8,336,703		-8,441,841		-145,453		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		405,851		419,718		-183,026		-167,085		-150,983		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		6,751,311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		-44,090,826 

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		-10.00%		-0

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		-6.83%		-0

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		0.17

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		-11,024,305 

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		-2.94%		-0

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		-1.26%		-0



				Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						-2,196,051		-20,096,870		-19,337,908		4,514,003		5,087,774		5,730,599		6,447,110		7,251,225		8,149,297		9,154,543		9,096,586		10,352,674		11,755,905		13,325,398		15,080,127		18,223,238		20,415,960		22,867,318		25,607,686		28,671,399		38,373,546		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		45,860,636

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		2,366,045

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		7,851,494

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		4,154,867

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		92,491,925

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		18.00%		0

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		2.94



				Nr.		Scenarijaus pavadinimas /
Scenarijaus prielaidos (biudžeto eilutės procentinis pokytis)		Pesimistinis		Mažiau pesimistinis		Realus		Mažiau optimistinis		Optimistinis

				A.1.		Žemė		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				A.8.		Reinvesticijos 		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				B.		Investicijų likutinė vertė		75%		90%		100%		110%		125%				0.75		0.9		1		1.1		1.25

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		75%		90%		100%		110%		125%				0.75		0.9		1		1.1		1.25

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		75%		90%		100%		110%		125%				0.75		0.9		1		1.1		1.25

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		75%		90%		100%		110%		125%				0.75		0.9		1		1.1		1.25

				D.1.1.		Žaliavos		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				D.1.6.		Kitos išlaidos		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		125%		110%		100%		90%		75%				1.25		1.1		1		0.9		0.75

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		75%		90%		100%		110%		125%				0.75		0.9		1		1.1		1.25



						Scenarijaus pavadinimas /
Finansinis (ekonominis) rodiklis ir jo reikšmė		Pesimistinis		Mažiau pesimistinis		Realus		Mažiau optimistinis		Optimistinis

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		-60,913,148		-50,819,752		-44,090,826		-37,361,897		-27,268,509

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		-14.75%		-11.80%		-10.00%		-8.24%		-5.57%

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		-11.02%		-8.38%		-6.83%		-5.37%		-3.21%

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		44,361,193		73,239,632		92,491,925		111,744,218		140,622,659

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		11.00%		15.04%		18.00%		21.31%		27.39%





 

5.3.1. Nurodyti prielaidas

5.3.2. Įvertinti scenarijus

 





5.4



						5.4. RIZIKOS PRIIMTINUMO ANALIZĖ





				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(FGDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048						(EGDV)		Monte Carlo procentinis įvertis		MC klaidų kontrolė

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		47,141,935		52,743,449		2,192,754		20,916,938		21,067,365		0		0		0		0		0		0		0		1,713,279		1,713,279		1,713,279		1,713,279		1,713,279		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						46,003,819

				A.1.		Žemė		1,197,412		1,274,726		0		509,890		764,835		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1,179,338		142%		142%

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#DIV/0!

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		13,620,115		14,499,524		0		5,799,810		8,699,714		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						13,414,525		85%		85%

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		23,146,987		24,361,597		1,883,696		13,011,876		9,466,024		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						22,861,922		89%		89%

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		3,138,737		3,336,020		36,172		1,397,148		1,902,700		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						3,092,595		95%		95%

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		578,995		600,646		220,490		190,078		190,078		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						573,923		137%		137%

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		100,910		104,544		52,395		8,136		44,013		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						100,064		131%		131%

				A.8.		Reinvesticijos 		5,358,778		8,566,393		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,713,279		1,713,279		1,713,279		1,713,279		1,713,279		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						4,781,451		133%		133%

				B.		Investicijų likutinė vertė		3,447,698		7,554,330		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7,554,330		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						2,847,148		120%		120%

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		6,576,829		10,423,719		0		8,105		127,872		240,120		318,191		409,275		552,406		566,459		580,934		595,842		606,080		616,522		627,172		632,604		638,091		643,632		646,430		649,242		652,069		654,909		657,764		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						5,912,215

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#DIV/0!

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		6,576,829		10,423,719		0		8,105		127,872		240,120		318,191		409,275		552,406		566,459		580,934		595,842		606,080		616,522		627,172		632,604		638,091		643,632		646,430		649,242		652,069		654,909		657,764		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						5,912,215		75%		75%

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#DIV/0!

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		6,819,773		10,369,642		0		5,944		292,536		552,482		554,644		555,725		558,968		558,968		560,050		560,050		560,050		560,050		561,131		561,131		561,131		561,131		561,131		561,131		561,131		561,131		561,131		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						6,197,637

				D.1.		Veiklos išlaidos		6,819,773		10,369,642		0		5,944		292,536		552,482		554,644		555,725		558,968		558,968		560,050		560,050		560,050		560,050		561,131		561,131		561,131		561,131		561,131		561,131		561,131		561,131		561,131		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						6,197,637

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#VALUE!

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		1,026,164		1,569,423		0		1,119		33,285		79,958		81,595		82,414		84,870		84,870		85,688		85,688		85,688		85,688		86,507		86,507		86,507		86,507		86,507		86,507		86,507		86,507		86,507		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						931,117		104%		104%

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		462,228		702,304		0		2,106		17,900		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		37,905		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						420,145		105%		105%

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#VALUE!

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		5,176,409		7,860,892		0		1,569		235,101		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		423,568		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						4,705,743		157%		157%

				D.1.6.		Kitos išlaidos		154,972		237,023		0		1,150		6,250		11,050		11,575		11,838		12,626		12,626		12,888		12,888		12,888		12,888		13,151		13,151		13,151		13,151		13,151		13,151		13,151		13,151		13,151		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						140,632		125%		125%

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#VALUE!

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		9,386,723		9,790,599		462,063		4,825,591		4,825,346		-843		-22,527		-47,885		-87,669		-91,588		-95,581		-99,739		167,667		164,755		161,828		160,313		158,783		-113,022		-113,803		-114,587		-115,375		-116,167		-116,963		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						9,278,420

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		11,220,886		12,697,593		462,063		4,827,852		4,861,008		66,123		66,211		66,255		66,387		66,387		66,431		66,431		336,692		336,692		336,736		336,736		336,736		66,476		66,476		66,476		66,476		66,476		66,476		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						10,927,234

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		1,834,163		2,906,994		0		2,260		35,661		66,965		88,738		114,140		154,056		157,976		162,012		166,170		169,025		171,937		174,907		176,422		177,952		179,498		180,278		181,062		181,851		182,643		183,439		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						1,648,814

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				F.		Grynosios pajamos		-5,601,722		-8,512,316		0		2,161		-164,664		-312,362		-236,453		-146,450		-6,562		7,491		20,884		35,792		-1,667,249		-1,656,807		-1,647,238		-1,641,806		-1,636,319		82,501		85,299		88,111		90,938		93,778		96,633		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				G. 		Finansavimas, iš viso		62,738,716		62,738,716		2,822,910		28,304,080		28,513,708		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				G.1.		Prašomas finansavimas		46,811,476		49,499,277		2,360,847		23,484,252		23,654,178		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						46,181,838

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		39,789,754		42,074,385		2,006,720		19,961,614		20,106,051		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						39,254,562

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		7,021,721		7,424,892		354,127		3,522,638		3,548,127		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						6,927,276

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				G.2.		Nuosavos lėšos		11,472,416		13,239,439		462,063		4,819,828		4,859,530		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						11,129,128

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		11,472,416		13,239,439		462,063		4,819,828		4,859,530		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						11,129,128

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		163,714,568		279,306,784		0		1,612,910		2,704,578		5,038,855		5,632,936		6,297,263		7,039,644		7,869,395		8,797,107		9,834,403		10,993,686		12,289,820		13,738,798		15,358,329		17,169,002		19,193,231		21,455,860		23,985,371		26,813,107		29,974,496		33,507,993		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						144,609,319

				H.1.		SE nauda		163,714,568		279,306,784		0		1,612,910		2,704,578		5,038,855		5,632,936		6,297,263		7,039,644		7,869,395		8,797,107		9,834,403		10,993,686		12,289,820		13,738,798		15,358,329		17,169,002		19,193,231		21,455,860		23,985,371		26,813,107		29,974,496		33,507,993		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						144,609,319

				H.1.1.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		163,714,568		279,306,784		0		1,612,910		2,704,578		5,038,855		5,632,936		6,297,263		7,039,644		7,869,395		8,797,107		9,834,403		10,993,686		12,289,820		13,738,798		15,358,329		17,169,002		19,193,231		21,455,860		23,985,371		26,813,107		29,974,496		33,507,993		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						144,609,319		103%		103%

				H.1.2.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#DIV/0!

				H.1.3.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#DIV/0!

				H.1.4.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#DIV/0!

				H.1.5.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#DIV/0!

				H.1.6.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#DIV/0!

				H.1.7.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#DIV/0!

				H.2.		SE žala		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

				H.2.1.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#DIV/0!

				H.2.2.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#DIV/0!

				H.2.3.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		0%		ERROR:#DIV/0!



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						-2,192,754		-20,914,777		-21,232,029		-312,362		-236,453		-146,450		-6,562		7,491		20,884		35,792		-1,667,249		-1,656,807		-1,647,238		-1,641,806		-1,636,319		82,501		85,299		88,111		90,938		93,778		7,650,963		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						168,093		2,731,805		5,188,138		4,948,924		4,734,998		4,636,433		4,717,540		4,816,619		4,933,084		5,068,615		3,233,699		1,416,365		623,218		-171,710		-968,437		-772,914		-573,812		-371,114		-164,801		45,144		258,740		258,740		258,740		258,740		258,740		258,740		258,740		258,740		258,740		258,740		258,740

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						-816,190		-8,340,305		-8,572,321		-384,667		-236,453		-146,450		-6,562		7,491		20,884		35,792		46,030		56,472		-388,747		-374,587		-360,284		82,501		85,299		88,111		90,938		93,778		7,650,963		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		-43,937,186 

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		-11.39%		-0

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		-8.40%		-0

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		0.13

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Ne

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		-14,275,120 

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		-4.89%		-0

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		-3.77%		-0



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						-2,044,185		-17,709,465		-16,997,922		4,520,857		5,112,822		5,776,092		6,515,300		7,345,051		8,271,705		9,309,001		8,895,494		10,191,628		11,639,549		13,259,080		15,069,753		18,666,771		20,929,400		23,458,911		26,286,647		29,448,036		40,535,863		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		42,452,780

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		2,847,148

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		5,912,215

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		5,813,312

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		99,190,375

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		19.83%		0

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		3.60



				Rodiklis		Nurodykite pageidaujamą (minimaliai priimtiną) rodiklio reikšmę		Tikimybė, kad Jūsų nurodyta reikšmė bus pasiekta		Labiausiai tikėtina rodiklio reikšmė

				FGDV(I)		-44,090,826		13.4%		-49,322,368 

				FVGN(I)		0.0%		0.0%		-11.0%

				EGDV		0		87.4%		59,832,028

				EVGN		5.00%		87.5%		12.8%





 

5.4.1. Atlikti priimtinumo analizę
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						5.5. RIZIKOS ANALIZĖS REZULTATŲ GRAFINĖ IŠRAIŠKA



















































































FGDV(I) rodiklio galimų reikšmių vertinimas

FGDV(I) reikšmių tikimybės pasiskirstymas	-281818731.89408028	-276708921.69229257	-271599111.49050486	-266489301.28871718	-261379491.0869295	-256269680.88514182	-251159870.68335414	-246050060.48156646	-240940250.27977878	-235830440.0779911	-230720629.87620342	-225610819.67441574	-220501009.47262806	-215391199.27084038	-210281389.0690527	-205171578.86726502	-200061768.66547734	-194951958.46368966	-189842148.26190197	-184732338.06011429	-179622527.85832661	-174512717.65653893	-169402907.45475125	-164293097.25296357	-159183287.05117589	-154073476.84938821	-148963666.64760053	-143853856.44581285	-138744046.24402517	-133634236.04223749	-128524425.84044981	-123414615.63866213	-118304805.43687445	-113194995.23508677	-108085185.03329909	-102975374.83151141	-97865564.629723728	-92755754.427936047	-87645944.226148367	-82536134.024360687	-77426323.822573006	-72316513.620785326	-67206703.418997645	-62096893.217209958	-56987083.01542227	-51877272.813634582	-46767462.611846894	-41657652.410059206	-36547842.208271518	-31438032.006483655	4.0000000000000002E-4	0	0	0	2.0000000000000001E-4	0	2.0000000000000001E-4	0	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	0	0	0	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	0	0	4.0000000000000002E-4	0	0	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	4.0000000000000002E-4	0	0	4.0000000000000002E-4	2.0000000000000001E-4	8.0000000000000004E-4	1.6000000000000001E-3	8.0000000000000004E-4	1.1999999999999999E-3	1.4E-3	1.6000000000000001E-3	2.5999999999999999E-3	2.5999999999999999E-3	4.5999999999999999E-3	5.0000000000000001E-3	8.2000000000000007E-3	1.14E-2	1.6199999999999999E-2	2.9000000000000001E-2	4.8800000000000003E-2	7.7200000000	000005E-2	0.13919999999999999	0.20380000000000001	0.21279999999999999	0.1578	5.9799999999999999E-2	0.01	2.0000000000000001E-4	FGDV(I) kaupiamoji tikimybių kreivė	-281818731.89408028	-276708921.69229257	-271599111.49050486	-266489301.28871718	-261379491.0869295	-256269680.88514182	-251159870.68335414	-246050060.48156646	-240940250.27977878	-235830440.0779911	-230720629.87620342	-225610819.67441574	-220501009.47262806	-215391199.27084038	-210281389.0690527	-205171578.86726502	-200061768.66547734	-194951958.46368966	-189842148.26190197	-184732338.06011429	-179622527.85832661	-174512717.65653893	-169402907.45475125	-164293097.25296357	-159183287.05117589	-154073476.84938821	-148963666.64760053	-143853856.44581285	-138744046.24402517	-133634236.04223749	-128524425.84044981	-123414615.63866213	-118304805.43687445	-113194995.23508677	-108085185.03329909	-102975374.83151141	-97865564.629723728	-92755754.427936047	-87645944.226148367	-82536134.024360687	-77426323.822573006	-72316513.620785326	-67206703.418997645	-62096893.217209958	-56987083.01542227	-51877272.813634582	-46767462.611846894	-41657652.410059206	-36547842.208271518	-31438032.006483655	4.0000000000	000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	4.0000000000000002E-4	5.9999999999999995E-4	5.9999999999999995E-4	8.0000000000000004E-4	8.0000000000000004E-4	1E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.1999999999999999E-3	1.4E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	2E-3	2E-3	2E-3	2.2000000000000001E-3	2.3999999999999998E-3	2.8E-3	2.8E-3	2.8E-3	3.2000000000000002E-3	3.3999999999999998E-3	4.1999999999999997E-3	5.7999999999999996E-3	6.6E-3	7.7999999999999996E-3	9.1999999999999998E-3	1.0800000000000001E-2	1.34E-2	1.6E-2	2.06E-2	2.5600000000000001E-2	3.3799999999999997E-2	4.5199999999999997E-2	6.1400000000000003E-2	9.0399999999999994E-2	0.13919999999999999	0.21640000000000001	0.35560000000000003	0.55940000000000001	0.7722	0.93	0.98980000000000001	0.99980000000000002	1	



FVGN(I) rodiklio galimų reikšmių vertinimas

FVGN(I) reikšmių tikimybės pasiskirstymas	-0.17974289963095613	-0.17701271320896828	-0.17428252678698042	-0.17155234036499256	-0.1688221539430047	-0.16609196752101685	-0.16336178109902899	-0.16063159467704113	-0.15790140825505328	-0.15517122183306542	-0.15244103541107756	-0.14971084898908971	-0.14698066256710185	-0.14425047614511399	-0.14152028972312614	-0.13879010330113828	-0.13605991687915042	-0.13332973045716257	-0.13059954403517471	-0.12786935761318685	-0.12513917119119899	-0.12240898476921112	-0.11967879834722325	-0.11694861192523538	-0.11421842550324751	-0.11148823908125964	-0.10875805265927177	-0.1060278662372839	-0.10329767981529603	-0.10056749339330816	-9.7837306971320287E-2	-9.5107120549332416E-2	-9.2376934127344545E-2	-8.9646747705356675E-2	-8.6916561283368804E-2	-8.4186374861380933E-2	-8.1456188439393062E-2	-7.8726002017405192E-2	-7.5995815595417321E-2	-7.326562917342945E-2	-7.0535442751441579E-2	-6.7805256329453709E-2	-6.5075069907465838E-2	-6.2344883485477974E-2	-5.961469706349011E-2	-5.6884510641502246E-2	-5.4154324219514383E-2	-5.1424137797526519E-2	-4.8693951375538655E-2	-4.5963764953550701E	-2	4.0526849037487333E-4	0	4.0526849037487333E-4	1.2158054711246201E-3	8.1053698074974665E-4	1.82370820668693E-3	2.2289766970618034E-3	4.2553191489361703E-3	5.2684903748733535E-3	6.6869300911854106E-3	7.4974670719351573E-3	8.5106382978723406E-3	1.3373860182370821E-2	1.7021276595744681E-2	1.82370820668693E-2	2.3100303951367782E-2	2.2289766970618033E-2	2.2289766970618033E-2	2.7355623100303952E-2	3.1408308004052685E-2	3.3029381965552176E-2	3.5460992907801421E-2	4.0729483282674769E-2	3.64741641337386E-2	3.7892603850050659E-2	4.9442755825734548E-2	4.4579533941236066E-2	4.7416413373860183E-2	4.5390070921985819E-2	4.5187436676798379E-2	4.2958459979736574E-2	4.2147922998986828E-2	3.8095238095238099E-2	3.6068895643363727E-2	3.5258358662613981E-2	3.059777102330293	9E-2	2.8774062816616007E-2	2.3302938196555219E-2	1.9250253292806486E-2	1.82370820668693E-2	1.7831813576494427E-2	9.7264437689969611E-3	1.0739614994934144E-2	6.6869300911854106E-3	3.4447821681864235E-3	3.8500506585612969E-3	2.0263424518743669E-3	8.1053698074974665E-4	2.0263424518743666E-4	2.0263424518743666E-4	FVGN(I) kaupiamoji tikimybių kreivė	-0.17974289963095613	-0.17701271320896828	-0.17428252678698042	-0.17155234036499256	-0.1688221539430047	-0.16609196752101685	-0.16336178109902899	-0.16063159467704113	-0.15790140825505328	-0.15517122183306542	-0.15244103541107756	-0.14971084898908971	-0.14698066256710185	-0.14425047614511399	-0.14152028972312614	-0.13879010330113828	-0.13605991687915042	-0.13332973045716257	-0.13059954403517471	-0.12786935761318685	-0.12513917119119899	-0.12240898476921112	-0.11967879834722325	-0.11694861192523538	-0.11421842550324751	-0.11148823908125964	-0.10875805265927177	-0.1060278662372839	-0.10329767981529603	-0.10056749339330816	-9.7837306971320287E-2	-9.5107120549332416E-2	-9.2376934127344545E-2	-8.9646747705356675E-2	-8.6916561283368804E-2	-8.4186374861380933E-2	-8.1456188439393062E-2	-7.8726002017405192E-2	-7.5995815595417321E-2	-7.326562917342945E-2	-7.0535442751441579E-2	-6.7805256329453709E-2	-6.5075069907465838E-2	-6.2344883485477974E-2	-5.961469706349011E-2	-5.6884510641502246E-2	-5.4154324219514383E-2	-5.1424137797526519E-2	-4.8693951375538655E-2	-4.5963764953550701E-2	4.0526849037487333E-4	4.0526849037487333E-4	8.1053698074974665E-4	2.0263424518743669E-3	2.8368794326241137E-3	4.6605876393110432E-3	6.889564336372847E-3	1.1144883485309016E-2	1.6413373860182372E-2	2.3100303951367782E-2	3.0597771023302939E-2	3.9108409321175278E-2	5.2482269503546099E-2	6.9503546099290783E-2	8.7740628166160087E-2	0.11084093211752787	0.1331306990881459	0.15542046605876392	0.18277608915906787	0.21418439716312057	0.24721377912867273	0.28267477203647418	0.32340425531914896	0.35987841945288757	0.39777102330293818	0.44721377912867277	0.49179331306990881	0.53920972644376897	0.58459979736575485	0.62978723404255321	0.67274569402228979	0.71489361702127663	0.7529888551165147	0.78905775075987838	0.82431610942249245	0.8549138804457953	0.8836879432624114	0.90699088145896656	0.92624113475177305	0.9444782168186423	0.96231003039513674	0.97203647416413375	0.98277608915906789	0.98946301925025326	0.99290780141843971	0.99675785207700096	0.99878419452887535	0.99959473150962508	0.99979736575481259	1	



EGDV rodiklio galimų reikšmių vertinimas

EGDV reikšmių tikimybės pasiskirstymas	-231861895.3442677	-222298160.15185803	-212734424.95944837	-203170689.7670387	-193606954.57462904	-184043219.38221937	-174479484.18980971	-164915748.99740005	-155352013.80499038	-145788278.61258072	-136224543.42017105	-126660808.22776139	-117097073.03535172	-107533337.84294206	-97969602.650532395	-88405867.45812273	-78842132.265713066	-69278397.073303401	-59714661.880893737	-50150926.688484073	-40587191.496074408	-31023456.303664748	-21459721.111255087	-11895985.918845426	-2332250.7264357656	7231484.465973895	16795219.658383556	26358954.850793216	35922690.043202877	45486425.235612541	55050160.428022206	64613895.62043187	74177630.812841535	83741366.005251199	93305101.197660863	102868836.39007053	112432571.58248019	121996306.77488986	131560041.96729952	141123777.15970919	150687512.35211885	160251247.54452851	169814982.73693818	179378717.92934784	188942453.12175751	198506188.31416717	208069923.50657684	217633658.6989865	227197393.89139616	236761129.08380574	2.0000000000000001E-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.9999999999999995E-4	5.9999999999999995E-4	2.0000000000000001E-4	0	5.9999999999999995E-4	8.0000000000000004E-4	1.6000000000000001E-3	2E-3	6.7999999999999996E-3	2.5399999999999999E-2	5.16E-2	2.8400000000000002E-2	2.86E-2	3.0200000000000001E-2	3.7400000000000003E-2	3.9600000000000003E-2	4.0800000000000003E-2	4.9200000000000001E-2	5.74E-2	5.3400000000000003E-2	5.5800000000000002E-2	5.5199999999999999E-2	4.9799999999999997E-2	5.4199999999999998E-2	4.9200000000000001E-2	4.6800000000000001E-2	4.1399999999999999E-2	0.03	3.3399999999999999E-2	2.76E-2	2.0400000000000001E-2	1.7000000	000000001E-2	1.7999999999999999E-2	1.24E-2	1.06E-2	1.2800000000000001E-2	9.7999999999999997E-3	2.0000000000000001E-4	EGDV kaupiamoji tikimybių kreivė	-231861895.3442677	-222298160.15185803	-212734424.95944837	-203170689.7670387	-193606954.57462904	-184043219.38221937	-174479484.18980971	-164915748.99740005	-155352013.80499038	-145788278.61258072	-136224543.42017105	-126660808.22776139	-117097073.03535172	-107533337.84294206	-97969602.650532395	-88405867.45812273	-78842132.265713066	-69278397.073303401	-59714661.880893737	-50150926.688484073	-40587191.496074408	-31023456.303664748	-21459721.111255087	-11895985.918845426	-2332250.7264357656	7231484.465973895	16795219.658383556	26358954.850793216	35922690.043202877	45486425.235612541	55050160.428022206	64613895.62043187	74177630.812841535	83741366.005251199	93305101.197660863	102868836.39007053	112432571.58248019	121996306.77488986	131560041.96729952	141123777.15970919	150687512.35211885	160251247.54452851	169814982.73693818	179378717.92934784	188942453.12175751	198506188.31416717	208069923.50657684	217633658.6989865	227197393.89139616	236761129.08380574	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	8.0000000000000004E-4	1.4E-3	1.6000000000000001E-3	1.6000000000000001E-3	2.2000000000000001E-3	3.0000000000000001E-3	4.5999999999999999E-3	6.6E-3	1.34E-2	3.8800000000000001E-2	9.0399999999999994E-2	0.1188	0.1474	0.17760000000000001	0.215	0.25459999999999999	0.2954	0.34460000000000002	0.40200000000000002	0.45540000000000003	0.51119999999999999	0.56640000000000001	0.61619999999999997	0.6704	0.71960000000000002	0.76639999999999997	0.80779999999999996	0.83779999999999999	0.87119999999999997	0.89880000000000004	0.91920000000000002	0.93620000000000003	0.95420000000000005	0.96660000000000001	0.97719999999999996	0.99	0.99980000000000002	1	



EVGN rodiklio galimų reikšmių vertinimas

EVGN reikšmių tikimybės pasiskirstymas	-9.4E-2	-8.4930612244897952E-2	-7.5861224489795903E-2	-6.6791836734693855E-2	-5.7722448979591813E-2	-4.8653061224489771E-2	-3.958367346938773E-2	-3.0514285714285688E-2	-2.1444897959183647E-2	-1.2375510204081605E-2	-3.3061224489795635E-3	5.7632653061224781	E-3	1.483265306122452E-2	2.3902040816326561E-2	3.2971428571428603E-2	4.2040816326530644E-2	5.1110204081632686E-2	6.0179591836734728E-2	6.9248979591836762E-2	7.8318367346938811E-2	8.7387755102040859E-2	9.6457142857142908E-2	0.10552653061224496	0.114595918367347	0.12366530612244905	0.1327346938775511	0.14180408163265315	0.1508734693877552	0.15994285714285725	0.1690122448979593	0.17808163265306134	0.18715102040816339	0.19622040816326544	0.20528979591836749	0.21435918367346954	0.22342857142857159	0.23249795918367364	0.24156734693877568	0.25063673469387771	0.25970612244897973	0.26877551020408175	0.27784489795918377	0.28691428571428579	0.29598367346938781	0.30505306122448983	0.31412244897959185	0.32319183673469387	0.33226122448979589	0.34133061224489791	0.35039999999999999	2.0000000000000001E-4	0	0	4.0000000000000002E-4	0	2.0000000000000001E-4	5.9999999999999995E-4	3.5999999999999999E-3	2.8E-3	6.4000000000000003E-3	1.6199999999999999E-2	2.8400000000000002E-2	2.4799999999999999E-2	1.4E-2	1.4200000000000001E-2	1.66E-2	1.66E-2	1.9599999999999999E-2	2.24E-2	2.9000000000000001E-2	2.8400000000000002E-2	2.9600000000000001E-2	3.6600000000000001E-2	4.1000000000000002E-2	5.1200000000000002E-2	4.8399999999999999E-2	4.4999999999999998E-2	5.04E-2	5.04E-2	4.4999999999999998E-2	4.9799999999999997E-2	4.5600000000000002E-2	4.4600000000000001E-2	3.6999999999999998E-2	3.3000000000000002E-2	3.1E-2	2.5600000000000001E-2	1.9800000000000002E-2	1.6400000000000001E-2	1.4	800000000000001E-2	1.0999999999999999E-2	1.0200000000000001E-2	6.4000000000000003E-3	4.7999999999999996E-3	4.7999999999999996E-3	1E-3	1.6000000000000001E-3	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	EVGN kaupiamoji tikimybių kreivė	-9.4E-2	-8.4930612244897952E-2	-7.5861224489795903E-2	-6.6791836734693855E-2	-5.7722448979591813E-2	-4.8653061224489771E-2	-3.958367346938773E-2	-3.0514285714285688E-2	-2.1444897959183647E-2	-1.2375510204081605E-2	-3.3061224489795635E-3	5.7632653061224781E-3	1.483265306122452E-2	2.3902040816326561E-2	3.2971428571428603E-2	4.2040816326530644E-2	5.1110204081632686E-2	6.0179591836734728E-2	6.9248979591836762E-2	7.8318367346938811E-2	8.7387755102040859E-2	9.6457142857142908E-2	0.10552653061224496	0.114595918367347	0.12366530612244905	0.1327346938775511	0.14180408163265315	0.1508734693877552	0.15994285714285725	0.1690122448979593	0.17808163265306134	0.18715102040816339	0.19622040816326544	0.20528979591836749	0.21435918367346954	0.22342857142857159	0.23249795918367364	0.24156734693877568	0.25063673469387771	0.25970612244897973	0.26877551020408175	0.27784489795918377	0.28691428571428579	0.29598367346938781	0.30505306122448983	0.31412244897959185	0.32319183673469387	0.33226122448979589	0.34133061224489791	0.35039999999999999	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	2.0000000000000001E-4	5.9999999999999995E-4	5.9999999999999995E-4	8.0000000000000004E-4	1.4E-3	5.0000000000000001E-3	7.7999999999999996E-3	1.4200000000000001E-2	3.04E-2	5.8799999999999998E-2	8.3599999999999994E-2	9.7600000000000006E-2	0.1118	0.12839999999999999	0.14499999999999999	0.1646	0.187	0.216	0.24440000000000001	0.27400000000000002	0.31059999999999999	0.35160000000000002	0.40279999999999999	0.45119999999999999	0.49619999999999997	0.54659999999999997	0.59699999999999998	0.64200000000000002	0.69179999999999997	0.73740000000000006	0.78200000000000003	0.81899999999999995	0.85199999999999998	0.88300000000000001	0.90859999999999996	0.9284	0.94479999999999997	0.95960000000000001	0.97060000000000002	0.98080000000000001	0.98719999999999997	0.99199999999999999	0.99680000000000002	0.99780000000000002	0.99939999999999996	0.99960000000000004	0.99980000000000002	1	



 

 



Investicijos I

		Investicijos										0		1		2

						Šaltinis / prielaidos		Matavimo vnt.		2018-2020		2018		2019		2020



				I ALTERNATYVOS INVESTICIJOS, IŠ VISO				EUR		49,492,064		4,072,006		26,956,832		18,463,226



		A.		KOMUTACINIŲ SPINTŲ ĮRENGIMAS, IŠ VISO				EUR		4,258,072		0		1,703,229		2,554,843

		1.		KS-4  komutacinės spintos				EUR		1,798,160		0		719,264		1,078,896

				Kaina		Apklausa		EUR						4,940		4,940

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Kompl.		364				146		218

		2.		Elektros atvedimas į KS-4 komutacines spintas				EUR		2,459,912		0		983,965		1,475,947

				Kaina		Apklausa		EUR						6,758		6,758

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		364				146		218

		B.		ŠKL ĮRENGIMAS, IŠ VISO				EUR		34,348,720		3,434,872		20,609,232		10,304,616

		1.		1 km ŠKL įrengimas, įskaitant visas medžiagas				EUR		34,348,720		3,434,872		20,609,232		10,304,616

				Kaina		Apklausa		EUR				11,824		11,824		11,824

				Kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km		2,905		291		1,743		872

		C.		AKTYVINĖ ĮRANGA, IŠ VISO				EUR		8,405,928		0		3,734,458		4,671,470

		1.		Maršrutizatoriai				EUR		2,248,350				899,340		1,349,010

				Kaina		Apklausa		EUR						44,967		44,967

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		50				20		30

		2.		Centriniai komutatoriai				EUR		475,000				190,000		285,000

				Kaina		Apklausa		EUR						9,500		9,500

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		50				20		30

		3.		Klientiniai komutatoriai				EUR		1,892,800				757,120		1,135,680

				Kaina		Apklausa		EUR						5,200		5,200

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		364				146		218

		4.		DWDM komplektas				EUR		2,125,000				850,000		1,275,000

				Kaina		Apklausa		EUR						42,500		42,500

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		50				20		30

		5.		Duomenų masyvas				EUR		480,000				480,000

				Kaina		Apklausa		EUR						480,000

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Kompl.		1				1

		6.		Virtualizavimo serveriai 				EUR		29,934				14,967		14,967

				Kaina		Apklausa		EUR						14,967		14,967

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		2				1		1

		7.		Virtualizavimo ir archyvavimo programinė įranga 				EUR		110,100				110,100

				Kaina		Apklausa		EUR						110,100

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Kompl.		1				1

		8.		Tinklo valdymo sistemų licencijų praplėtimas 				EUR		537,802				215,121		322,681

				Kaina		Apklausa		EUR						607		607

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		886				354		532

		9.		Operacinės sistemos virtualioms mašinoms 				EUR		8,260				3,304		4,956

				Kaina		Apklausa		EUR						413		413

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		20				8		12

		10.		Ugniasienė				EUR		150,334				75,167		75,167

				Kaina		Apklausa		EUR						75,167		75,167

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		2				1		1

		11.		MON sistema				EUR		348,348				139,339		209,009

				Kaina		Apklausa		EUR						957		957

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		364				146		218

		D.		GENERATORIAI IR NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAI, IŠ VISO				EUR		1,117,800		389,800		291,200		436,800

		1.		Vežiojamas generatorius 				EUR		63,650		63,650		0		0

				Kaina		Apklausa		EUR				12,730

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		5		5

		2.		Generatorius (savivaldybių mazgams su ARĮ)				EUR		326,150		326,150		0		0

				Kaina		Apklausa		EUR				13,046

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		25		25

		3.		Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai su nuvežimu į vietą ir sumontavimu 				EUR		728,000		0		291,200		436,800

				Kaina		Apklausa		EUR						2,000		2,000

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		364				146		218

		E.		ADMINISTRAVIMAS, IŠ VISO				EUR		1,361,544		247,334		618,713		495,496

		1.		Techninė priežiūra				EUR		866,349		68,844		474,086		323,419

				Susijusios investicijos				EUR				3,824,672		26,338,119		17,967,729

				Metinė techninė priežiūra, % nuo vertės		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		%				1.8%		1.8%		1.8%

		2.		Darbo užmokestis				EUR		415,207		138,402		138,402		138,402

				Projekto vadovo darbo užmokestis				EUR				16,608		16,608		16,608

				Etatų skaičius		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				0.75		0.75		0.75

				Darbo užmokestis (valandinis bruto) informacijos ir ryšių sektoriuje		Lietuvos statistikos departamentas		EUR				8.41		8.41		8.41

				Darbo valandų skaičius per mėn.		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d74236d0cc1111e6a2cac7383cbb90a3		Vnt.				2,010		2,010		2,010

				Darbdavio mokesčiai				Proc.				31%		31%		31%

				Projekto finansininko darbo užmokestis				EUR				16,608		16,608		16,608

				Etatų skaičius		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				0.75		0.75		0.75

				Darbo užmokestis (valandinis bruto) informacijos ir ryšių sektoriuje		Lietuvos statistikos departamentas		EUR				8.41		8.41		8.41

				Darbo valandų skaičius per mėn.		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d74236d0cc1111e6a2cac7383cbb90a3		Vnt.				2,010		2,010		2,010

				Darbdavio mokesčiai				Proc.				31%		31%		31%

				Projekto koordinatoriaus darbo užmokestis				EUR				16,608		16,608		16,608

				Etatų skaičius		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				0.75		0.75		0.75

				Darbo užmokestis (valandinis bruto) informacijos ir ryšių sektoriuje		Lietuvos statistikos departamentas		EUR				8.41		8.41		8.41

				Darbo valandų skaičius per mėn.		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d74236d0cc1111e6a2cac7383cbb90a3		Vnt.				2,010		2,010		2,010

				Darbdavio mokesčiai				Proc.				31%		31%		31%

				Projekto ekspertai (buhalterinės apskaitos; juridinių klausimų, sutarčių ir viešųjų pirkimų; administravimo ir raštvedybos; viešinimo; tinklo mazgų įrengimo ir priežiūros; šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo; duomenų perdavimo; kt. pagal poreikį)				EUR				88,577		88,577		88,577

				Etatų skaičius		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				4		4		4

				Vidutinio darbo užmokesčio koeficientas		IP rengėjų parengta prognozė		Vnt.				1		1		1

				Darbo užmokestis (valandinis bruto) informacijos ir ryšių sektoriuje		Lietuvos statistikos departamentas		EUR				8.41		8.41		8.41

				Darbo valandų skaičius per mėn.		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d74236d0cc1111e6a2cac7383cbb90a3		Vnt.				2,010		2,010		2,010

				Darbdavio mokesčiai				Proc.				31%		31%		31%

		3.		Viešinimas				EUR		79,988		40,088		6,225		33,675

				Laikina informacinė lenta				EUR		23,940		23,940

				Kaina		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		EUR				399

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				60

				Nuolatinis aiškinamasis stendas				EUR		29,940		0				29,940

				Kaina 		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		EUR								499

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.								60

				Informaciniai lankstinumai (1 tiražas, 5000 vnt.)				EUR		399		399

				Kaina		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		EUR				399

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				1

				Straipsnių regioninėje spaudoje parengimas ir publikavimas				EUR		22,410		12,450		6,225		3,735

				Kaina		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		EUR				249		249		249

				Projekto įgyvendinimui aktualus LR savivaldybių skaičius		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.				50		50		50

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				1		0.5		0.3

				Projekto svetainės atnaujinimas, pritaikymas mobiliems įrenginiams				EUR		3,299		3,299

				Kaina		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		EUR				3,299

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				1

		F.		REINVESTICIJOS 						2028

		1.		Reinvesticijos				EUR		7,975,568

				Aktyvinės įrangos investicijų vertė		Reinvesticijos planuojamos į įrangą (kietąją infrastruktūrą), kurios naudingo tarnavimo laikas yra trumpesnis nei analizuojamas periodas. Pažymėtina, kad remiantis praktika planuojama, jog vežiojami generatoriai bus tinkami naudoti visą analizuojamą laikotarpį.		EUR		7,975,568





Investicijos II

		Investicijos										0		1		2

						Šaltinis / prielaidos		Matavimo vnt.		2018-2020		2018		2019		2020



				II ALTERNATYVOS INVESTICIJOS, IŠ VISO				EUR		49,499,278		2,360,847		23,484,252		23,654,178



		A.		BOKŠTO ĮRENGIMAS, IŠ VISO				EUR		23,339,520		0		9,335,808		14,003,712

		1.		Žemės sklypo parinkimas, sklypo nupirkimo sutarties su žemės savininku suderinimas ir jo nupirkimas, reikalingų projektų (specialiųjų, bendrųjų, detaliųjų, techninių, statybos) parengimas ir suderinimas, leidimo statybai gavimas				EUR		2,656,620		0		1,062,648		1,593,972

				Kaina		Apklausa		EUR						14,759		14,759

				Kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Kompl.		180				72		108

		2.		70 m aukščio bokštas, skirtas II vėjo rajonui				EUR		7,140,060		0		2,856,024		4,284,036

				Kaina		Apklausa		EUR						39,667		39,667

				Kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.		180				72		108

		3.		Bokšto pamatų įrengimas su medžiagomis, bokšto montavimas, aikštelės apie bokštą suformavimas,  konteinerio pastatymas, tvoros įrengimas				EUR		6,303,060		0		2,521,224		3,781,836

				Kaina		Apklausa		EUR						35,017		35,017

				Kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Kompl.		180				72		108

		4.		Konteineris su vidaus įranga, įskaitant elektros įvado nuo elektros skydo sklypo ribose iki konteinerio atvedimą 				EUR		2,667,420		0		1,066,968		1,600,452

				Kaina		Apklausa		EUR						14,819		14,819

				Kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Kompl.		180				72		108

		5.		Likusi bokšto pastatymo ir bokšto teritorijos įrengimo, sutvarkymo kaina, kuri nenumatyta 2, 3 ir 4 punktuose 				EUR		1,018,080		0		407,232		610,848

				Kaina		Apklausa		EUR						5,656		5,656

				Kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Kompl.		180				72		108

		6.		3,5 m pločio ir 50 m ilgio privažiavimo kelias				EUR		945,000		0		378,000		567,000

				Kaina		Apklausa		EUR						5,250		5,250

				Kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.		180				72		108

		7.		770 m ilgio elektros kabelio klojimas pagal ESO išduotas sąlygas  				EUR		1,364,400		0		545,760		818,640

				Kaina		AB "ESO"		EUR						7,580		7,580

				Kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.		180				72		108

		8.		Statinio pridavimas ir užregistravimas VĮ Registrų centre				EUR		344,880		0		137,952		206,928

				Kaina		Apklausa		EUR						1,916		1,916

				Kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.		180				72		108

		9.		Žemės sklypas (1 a)				EUR		900,000		0		360,000		540,000

				Kaina		IP rengėjų pateiktas vertinimas, atsižvelgiant į žemėsbankas.lt ir aruodas.lt skelbimų kainas bei projekto aplinkybes		EUR						5,000		5,000

				Kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.		180				72		108

		B.		ŠKL ĮRENGIMAS, IŠ VISO				EUR		17,322,160		1,732,216		10,393,296		5,196,648

		1.		1 km ŠKL įrengimas, įskaitant visas medžiagas				EUR		17,322,160		1,732,216		10,393,296		5,196,648

				Kaina		Apklausa		EUR				11,824		11,824		11,824

				Kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km		1,465		147		879		440

		C.		AKTYVINĖ ĮRANGA, IŠ VISO				EUR		6,764,373		0		3,077,836		3,686,537

		1.		Maršrutizatoriai				EUR		2,248,350		0		899,340		1,349,010

				Kaina		Apklausa		EUR						44,967		44,967

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		50				20		30

		2.		Centriniai komutatoriai				EUR		475,000		0		190,000		285,000

				Kaina		Apklausa		EUR						9,500		9,500

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		50				20		30

		3.		Klientiniai komutatoriai				EUR		780,000		0		312,000		468,000

				Kaina		Apklausa		EUR						5,200		5,200

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		150				60		90

		4.		DWDM komplektas				EUR		2,125,000		0		850,000		1,275,000

				Kaina		Apklausa		EUR						42,500		42,500

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		50				20		30

		5.		Duomenų masyvas				EUR		480,000		0		480,000

				Kaina		Apklausa		EUR						480,000

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Kompl.		1				1

		6.		Virtualizavimo serveriai 				EUR		29,934		0		14,967		14,967

				Kaina		Apklausa		EUR						14,967		14,967

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		2				1		1

		7.		Virtualizavimo ir archyvavimo programinė įranga 				EUR		110,100		0		110,100

				Kaina		Apklausa		EUR						110,100

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Kompl.		1				1

		8.		Tinklo valdymo sistemų licencijų praplėtimas 				EUR		185,135		0		74,054		111,081

				Kaina		Apklausa		EUR						607		607

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		305				122		183

		9.		Operacinės sistemos virtualioms mašinoms 				EUR		8,260		0		3,304		4,956

				Kaina		Apklausa		EUR						413		413

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		20				8		12

		10.		Ugniasienė				EUR		150,334		0		75,167		75,167

				Kaina		Apklausa		EUR						75,167		75,167

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		2				1		1

		11.		MON sistema				EUR		172,260		0		68,904		103,356

				Kaina		Apklausa		EUR						957		957

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		180				72		108

		D.		GENERATORIAI IR NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAI, IŠ VISO				EUR		689,800		389,800		120,000		180,000

		1.		Vežiojamas generatorius 				EUR		63,650		63,650		0		0

				Kaina		Apklausa		EUR				12,730

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		5		5

		2.		Generatorius (savivaldybių mazgams su ARĮ)				EUR		326,150		326,150		0		0

				Kaina		Apklausa		EUR				13,046

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		25		25

		3.		Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai su nuvežimu į vietą ir sumontavimu 				EUR		300,000		0		120,000		180,000

				Kaina		Apklausa		EUR						2,000		2,000

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.		150				60		90

		E.		ADMINISTRAVIMAS, IŠ VISO				EUR		1,383,425		238,831		557,312		587,281

		1.		Techninė priežiūra				EUR		866,085		38,196		412,685		415,204

				Susijusios investicijos				EUR				2,122,016		22,926,940		23,066,897

				Metinė techninė priežiūra, % nuo vertės		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		%				1.8%		1.8%		1.8%

		2.		Darbo užmokestis				EUR		437,351		160,547		138,402		138,402

				Projekto vadovo darbo užmokestis				EUR				16,608		16,608		16,608

				Etatų skaičius		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				0.75		0.75		0.75

				Darbo užmokestis (valandinis bruto) informacijos ir ryšių sektoriuje		Lietuvos statistikos departamentas		EUR				8.41		8.41		8.41

				Darbo valandų skaičius per mėn.		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d74236d0cc1111e6a2cac7383cbb90a3		Vnt.				2,010		2,010		2,010

				Darbdavio mokesčiai				Proc.				31%		31%		31%

				Projekto finansininko darbo užmokestis				EUR				16,608		16,608		16,608

				Etatų skaičius		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				0.75		0.75		0.75

				Darbo užmokestis (valandinis bruto) informacijos ir ryšių sektoriuje		Lietuvos statistikos departamentas		EUR				8.41		8.41		8.41

				Darbo valandų skaičius per mėn.		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d74236d0cc1111e6a2cac7383cbb90a3		Vnt.				2,010		2,010		2,010

				Darbdavio mokesčiai				Proc.				31%		31%		31%

				Projekto koordinatoriaus darbo užmokestis				EUR				16,608		16,608		16,608

				Etatų skaičius		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				0.75		0.75		0.75

				Darbo užmokestis (valandinis bruto) informacijos ir ryšių sektoriuje		Lietuvos statistikos departamentas		EUR				8.41		8.41		8.41

				Darbo valandų skaičius per mėn.		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d74236d0cc1111e6a2cac7383cbb90a3		Vnt.				2,010		2,010		2,010

				Darbdavio mokesčiai				Proc.				31%		31%		31%

				Projekto ekspertai (buhalterinės apskaitos; juridinių klausimų, sutarčių ir viešųjų pirkimų; administravimo ir raštvedybos; viešinimo; tinklo mazgų įrengimo ir priežiūros; šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo; duomenų perdavimo; kt. pagal poreikį)				EUR				110,722		88,577		88,577

				Etatų skaičius		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				5		4		4

				Darbo užmokestis (valandinis bruto) informacijos ir ryšių sektoriuje		Lietuvos statistikos departamentas		EUR				8.41		8.41		8.41

				Darbo valandų skaičius per mėn.		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d74236d0cc1111e6a2cac7383cbb90a3		Vnt.				2,010		2,010		2,010

				Darbdavio mokesčiai				Proc.				31%		31%		31%

		3.		Viešinimas				EUR		79,988		40,088		6,225		33,675

				Laikina informacinė lenta				EUR		23,940		23,940

				Kaina		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		EUR				399

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas		Vnt.				60

				Nuolatinis aiškinamasis stendas				EUR		29,940						29,940

				Kaina 		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		EUR								499

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas		Vnt.								60

				Informaciniai lankstinumai (1 tiražas, 5000 vnt.)				EUR		399		399

				Kaina		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		EUR				399

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				1

				Straipsnių regioninėje spaudoje parengimas ir publikavimas				EUR		22,410		12,450		6,225		3,735

				Kaina		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		EUR				249		249		249

				Projekto įgyvendinimui aktualus LR savivaldybių skaičius		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.				50		50		50

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				1		0.5		0.3

				Projekto svetainės atnaujinimas, pritaikymas mobiliems įrenginiams				EUR		3,299		3,299

				Kaina		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		EUR				3,299

				Kiekis		"Plačiajuostis internetas" specialistų vertinimas, remiantis panašių projektų patirtimi		Vnt.				1

		F.		REINVESTICIJOS 						2028

		1.		Reinvesticijos				EUR		6,434,768

				Aktyvinės įrangos investicijų vertė		Reinvesticijos planuojamos į įrangą (kietąją infrastruktūrą), kurios naudingo tarnavimo laikas yra trumpesnis nei analizuojamas periodas. Pažymėtina, kad remiantis praktika planuojama, jog vežiojami generatoriai bus tinkami naudoti visą analizuojamą laikotarpį.		EUR		6,434,768





Pajamos I

		Pajamos										0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

						Šaltinis / prielaidos		Matavimo vnt.		2018-2038		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038



				I ALTERNATYVOS PAJAMOS, IŠ VISO				EUR		3,970,659				21,233		127,401		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335



		A.		PLANUOJAMŲ PASLAUGŲ VIENETŲ KIEKIS, IŠ VISO				Vnt.						122		733		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222

		1.		ŠKL gyvenvietėse		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						122		733		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222





		B.		ŠKL KILOMETRŲ KIEKIS PLANUOJAMOMS PASLAUGOMS, IŠ VISO				Km						291		1,743		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905

		1.		ŠKL gyvenvietėse		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						291		1,743		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905





		C. 		PASLAUGŲ KAINOS, EUR / M

		1.		ŠKL gyvenvietėse		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce		EUR						174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174





		D.		PAJAMOS, IŠ VISO				EUR		3,970,659				21,233		127,401		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335

		1.		ŠKL gyvenvietėse				EUR		3,970,659				21,233		127,401		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335

				Kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						122		733		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222

				Kaina		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce		EUR						174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174

				Veiklos pajamos				EUR		3,970,659		0		21,233		127,401		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335		212,335

				Veiklos sąnaudos				EUR		4,743,247		0		20,000		130,000		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180

				Paslaugų teikimo finansinis rezultatas				EUR		-772,588		0		1,233		-2,599		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846		-42,846













Pajamos II

		Pajamos										0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

						Šaltinis / prielaidos		Matavimo vnt.		2018-2038		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038



				II ALTERNATYVOS PAJAMOS, IŠ VISO				EUR		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518



		A.		PLANUOJAMŲ PASLAUGŲ VIENETŲ KIEKIS, IŠ VISO				Vnt.						45		410		741		861		1,001		1,221		1,243		1,265		1,288		1,303		1,320		1,336		1,344		1,353		1,361		1,366		1,370		1,374		1,379		1,383

		1.		Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta žemiau esančioje bokšto sekcijoje įrangai (1-3 RRU per sektorių)  / (4-7 RRU per sektorių)		IP rengėjų parengta prognozė		Vnt.								60		120		180		250		360		371		382		393		401		409		417		422		426		430		432		434		437		439		441

				Vidutinis planuojamų paslaugų skaičiaus augimas (pasiekus vidutiniškai 2 paslaugas viename bokšte)		IP rengėjų parengta prognozė		Vnt.																		3%		3%		3%		2%		2%		2%		1%		1%		1%		0.5%		0.5%		0.5%		0.5%		0.5%

		2.		Vieta vidurinėje bokšto sekcijose				Vnt.						0		22		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54

				Bokštų skaičius		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.								72		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180

				Vidutinis planuojamų paslaugų skaičius		IP rengėjų parengta prognozė		Proc.								30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%		30%

		3.		Vieta bendrajame konteineryje		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						0		30		60		90		125		180		185		191		197		201		205		209		211		213		215		216		217		218		219		220

		4.		Vieta bokšto teritorijoje, šalia konteinerio		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						0		30		60		90		125		180		185		191		197		201		205		209		211		213		215		216		217		218		219		220

		5.		Transmisijos objektai		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						43		259		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431

		6.		ŠKL gyvenvietėse		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						2		10		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16





		B.		ŠKL KILOMETRŲ KIEKIS PLANUOJAMOMS PASLAUGOMS, IŠ VISO				Km						96		779		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465

		1.		Nauji bokštai		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						0		200		501		501		501		501		501		501		501		501		501		501		501		501		501		501		501		501		501		501

		2.		Transmisijos objektai		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						91		548		914		914		914		914		914		914		914		914		914		914		914		914		914		914		914		914		914		914

		3.		ŠKL gyvenvietėse		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						5		30		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50





		C.		RINKOS KAINOS, PER METUS

		1.		Vieta vidurinėje bokšto sekcijose		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce		EUR						72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72





		D. 		PASLAUGŲ KAINOS, EUR / M

		1.		Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta žemiau esančioje bokšto sekcijoje įrangai (1-3 RRU per sektorių) ir vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai		IP rengėjų parengta prognozė. Preliminarūs tarifų dydžiai ir jų komponentai buvo skelbiami viešųjų konsultacijų metu, pastabų negauta		EUR						1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080

		2.		Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta žemiau esančioje bokšto sekcijoje įrangai (4-7 RRU per sektorių) ir vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai		IP rengėjų parengta prognozė.  Preliminarūs tarifų dydžiai ir jų komponentai buvo skelbiami viešųjų konsultacijų metu, pastabų negauta		EUR						1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560

		3.		Vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce		EUR						72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72

		4.		Vieta bendrajame konteineryje (Eur/1U) 		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce		EUR						35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35

		5.		Vieta bokšto teritorijoje, šalia konteinerio		IP rengėjų parengta prognozė.  Preliminarūs tarifų dydžiai ir jų komponentai buvo skelbiami viešųjų konsultacijų metu, pastabų negauta		EUR						240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240

		6.		Transmisijos objektai (EUR/km/m)		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce		EUR						243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243

		7.		ŠKL gyvenvietėse		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce		EUR						174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174





		E.		PAJAMOS, IŠ VISO				EUR		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518

		1.		Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta žemiau esančioje bokšto sekcijoje įrangai (1-3 RRU per sektorių) ir vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai				EUR		3,674,540				0		32,400		64,800		97,200		135,000		194,400		200,232		206,239		212,426		216,675		221,008		225,428		227,683		229,959		232,259		233,420		234,587		235,760		236,939		238,124

				Kiekis		IP rengėjų parengta prognozė		Vnt.						0		30		60		90		125		180		185		191		197		201		205		209		211		213		215		216		217		218		219		220

				Kaina		IP rengėjų parengta prognozė		EUR						1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080		1,080

		2.		Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta žemiau esančioje bokšto sekcijoje įrangai (4-7 RRU per sektorių) ir vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai				EUR		5,307,669				0		46,800		93,600		140,400		195,000		280,800		289,224		297,901		306,838		312,974		319,234		325,619		328,875		332,164		335,485		337,163		338,848		340,543		342,245		343,957

				Kiekis		IP rengėjų parengta prognozė		Vnt.						0		30		60		90		125		180		185		191		197		201		205		209		211		213		215		216		217		218		219		220

				Kaina		IP rengėjų parengta prognozė		EUR						1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560		1,560

		3.		Vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai				EUR		71,539				0		1,555		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888		3,888

				Kiekis		IP rengėjų parengta prognozė		Vnt.						0		22		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54		54

				Kaina		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce		EUR						72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72		72

		4.		Vieta bendrajame konteineryje				EUR		2,368,037				0		20,880		41,760		62,640		87,000		125,280		129,038		132,910		136,897		139,635		142,427		145,276		146,729		148,196		149,678		150,426		151,179		151,934		152,694		153,458

				Kiekis (U)		IP rengėjų parengta prognozė		Vnt.						0		600		1,200		1,800		2,500		3,600		3,708		3,819		3,934		4,012		4,093		4,175		4,216		4,259		4,301		4,323		4,344		4,366		4,388		4,410

				Kaina		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce		EUR						35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35		35

		5.		Vieta bokšto teritorijoje, šalia konteinerio				EUR		408,282				0		3,600		7,200		10,800		15,000		21,600		22,248		22,915		23,603		24,075		24,556		25,048		25,298		25,551		25,807		25,936		26,065		26,196		26,327		26,458

				Kiekis		IP rengėjų parengta prognozė		Vnt.						0		15		30		45		63		90		93		95		98		100		102		104		105		106		108		108		109		109		110		110

				Kaina		IP rengėjų parengta prognozė		EUR						240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240		240

		6.		Transmisijos objektai				EUR		1,960,770				10,485		62,912		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854		104,854

				Kiekis		IP rengėjų parengta prognozė		Vnt.						43		259		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431		431

				Kaina		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce		EUR						243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243		243

		7.		ŠKL gyvenvietėse				EUR		51,989				278		1,668		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780		2,780

				Kiekis		IP rengėjų parengta prognozė		Vnt.						2		10		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16

				Kaina		https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce		EUR						174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174		174



				Veiklos pajamos				EUR		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518

				Veiklos sąnaudos				EUR		7,382,544		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030

				Paslaugų teikimo finansinis rezultatas				EUR		6,460,284		0		5,763		-34,184		-73,148		28,532		148,492		335,572		354,234		372,457		392,256		405,851		419,718		432,863		440,076		447,362		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		473,488











Veiklos išlaidos I

		Veiklos išlaidos										0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

						Šaltinis / prielaidos		Matavimo vnt.		2018-2038		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038



				I ALTERNATYVOS VEIKLOS IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		4,743,247		0		20,000		130,000		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180		255,180



		A.		TINKLO PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		728,000		0		3,000		23,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000		39,000

				Medžiagos ir paslaugos				EUR		657,520				2,780		20,780		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220		35,220

				Darbo užmokestis				EUR		70,480				220		2,220		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780		3,780

		1.		Fizinis gedimo vietos nustatymas				EUR		37,000				0		1,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850

				Projekte planuojamų papildomų ŠKL ilgis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						291		1,743		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905

				ŠKL ilgis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Km						8,176		8,177		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%

		2.		Pasyvinės tinklo dalies gedimų šalinimas				EUR		411,000				2,000		13,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000		22,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255

				Projekte planuojamų papildomų ŠKL ilgis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						291		1,743		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905

				ŠKL ilgis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Km						8,176		8,177		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178

		3.		Kabelių trasų priežiūra				EUR		280,000				1,000		9,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000		15,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075

				Projekte planuojamų papildomų ŠKL ilgis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						291		1,743		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905

				ŠKL ilgis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Km						8,176		8,177		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%

		B.		PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		1,403,000		0		7,000		46,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000

				Medžiagos ir paslaugos				EUR		862,730				4,660		27,730		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130		46,130

				Darbo užmokestis				EUR		540,270				2,340		18,270		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870		28,870

		1.		Paslaugų valdymas, profilaktika				EUR		56,000				0		2,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						88,295		88,296		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297		88,297

				Projekte planuojamų paslaugų kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						122		733		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222

				Paslaugų kiekis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Vnt.						33,212		33,213		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		2.		Paslaugų stebėjimas 				EUR		75,000				0		3,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						116,827		116,828		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829		116,829

				Projekte planuojamų paslaugų kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						122		733		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222

				Paslaugų kiekis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Vnt.						33,212		33,213		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%

		3.		Nepertraukiamo el. energijos tiekimo užtikrinimas 				EUR		169,000				1,000		6,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						25,834		25,835		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836		25,836

				Projekte planuojamų papildomų ŠKL ilgis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						291		1,743		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905

				ŠKL ilgis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Km						8,176		8,177		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%

		4.		Patalpų priežiūra 				EUR		1,103,000				6,000		35,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000		59,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						165,280		165,281		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282		165,282

				Projekte planuojamų papildomų ŠKL ilgis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						291		1,743		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905

				ŠKL ilgis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Km						8,176		8,177		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%

		C.		PASLAUGŲ ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		972,000		0		5,000		31,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000

				Medžiagos ir paslaugos				EUR		204,120		0		1,050		6,510		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920		10,920

				Darbo užmokestis				EUR		767,880		0		3,950		24,490		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080		41,080

		1.		Administracinės ir ūkinės veiklos				EUR		972,000				5,000		31,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000		52,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						1,418,523		1,418,524		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525		1,418,525

				Projekte planuojamų paslaugų kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						122		733		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222		1,222

				Paslaugų kiekis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Vnt.						33,212		33,213		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%

		D.		ELEKTROS ENERGIJOS IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		917,000		0		5,000		30,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000

		1.		Elektros energijos sąnaudos ŠKL ir susijusiai įrangai						917,000				5,000		30,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000		49,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308

				Projekte planuojamų kilometrų kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						291		1,743		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905		2,905

				Paslaugų kiekis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Km						8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178

		E.		PROGRAMINĖS ĮRANGOS PALAIKYMO IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		723,247		0		0		0		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180

		1.		Programinės įrangos palaikymas				EUR		723,247				0		0		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180		40,180

				Programinės įrangos investicijų vertė		Apklausa		EUR										1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510		1,004,510

				Palaikymo išlaidos		IP rengėjų parengta prognozė, remiants panašių projektų praktika		%						0%		0%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%











Veiklos išlaidos II

		Veiklos išlaidos										0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

						Šaltinis / prielaidos		Matavimo vnt.		2018-2038		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038



				II ALTERNATYVOS VEIKLOS IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		7,382,544		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030



		A.		TINKLO PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		372,000		0		1,000		11,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		20,000

				Medžiagos ir paslaugos				EUR		334,880				1,000		9,880		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000		18,000

				Darbo užmokestis				EUR		37,120				0		1,120		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000

		1.		Fizinis gedimo vietos nustatymas				EUR		19,000				0		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850		6,850

				Projekte planuojamų papildomų ŠKL ilgis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						96		779		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465

				ŠKL ilgis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Km						8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%		24%

		2.		Pasyvinės tinklo dalies gedimų šalinimas				EUR		205,000				1,000		6,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255		61,255

				Projekte planuojamų papildomų ŠKL ilgis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						96		779		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465

				ŠKL ilgis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Km						8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178

		3.		Kabelių trasų priežiūra				EUR		148,000				0		4,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075		42,075

				Projekte planuojamų papildomų ŠKL ilgis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						96		779		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465

				ŠKL ilgis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Km						8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%		22%

		B.		BOKŠTO PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		4,334,000		0		0		140,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000

		1.		Bokšto eksploatacinės išlaidos				EUR		4,334,000						140,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000		233,000

				Bokštų įsigijimo vertė				EUR								14,003,712		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520		23,339,520

				Metinė eksploatacija, % nuo vertės		Remiantis judriojo ryšio operatorių praktika		%								1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%

		C.		PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		1,382,000		0		1,000		31,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000		75,000

				Medžiagos ir paslaugos				EUR		129,760				710		3,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950		6,950

				Darbo užmokestis				EUR		1,252,240				290		27,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050		68,050

		1.		Paslaugų valdymas, profilaktika				EUR		18,000				0		0		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593		25,593

				Projekte planuojamų paslaugų kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						45		410		741		861		1,001		1,221		1,243		1,265		1,288		1,303		1,320		1,336		1,344		1,353		1,361		1,366		1,370		1,374		1,379		1,383

				Paslaugų kiekis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Vnt.						33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		2.		Paslaugų stebėjimas 				EUR		18,000				0		0		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864		33,864

				Projekte planuojamų paslaugų kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						45		410		741		861		1,001		1,221		1,243		1,265		1,288		1,303		1,320		1,336		1,344		1,353		1,361		1,366		1,370		1,374		1,379		1,383

				Paslaugų kiekis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Vnt.						33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%		84%

		3.		Nepertraukiamo el. energijos tiekimo užtikrinimas 				EUR		19,000				0		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489		7,489

				Projekte planuojamų papildomų ŠKL ilgis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						96		779		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465

				ŠKL ilgis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Km						8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%		60%

		4.		Patalpų priežiūra 				EUR		168,000				1,000		5,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908		47,908

				Projekte planuojamų papildomų ŠKL ilgis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						96		779		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465

				ŠKL ilgis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Km						8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%		29%

		5.		Teritorijos priežiūra				EUR		1,159,000				0		25,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000		63,000

				Sklypų skaičius		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						0		72		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180

				Metinės priežiūros sąnaudos		IP rengėjų parengta prognozė		EUR						350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%



		D.		PASLAUGŲ ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		285,000		0		1,000		5,000		9,000		11,000		12,000		15,000		15,000		16,000		16,000		16,000		16,000		17,000		17,000		17,000		17,000		17,000		17,000		17,000		17,000		17,000

				Medžiagos ir paslaugos				EUR		59,850		0		210		1,050		1,890		2,310		2,520		3,150		3,150		3,360		3,360		3,360		3,360		3,570		3,570		3,570		3,570		3,570		3,570		3,570		3,570		3,570

				Darbo užmokestis				EUR		225,150		0		790		3,950		7,110		8,690		9,480		11,850		11,850		12,640		12,640		12,640		12,640		13,430		13,430		13,430		13,430		13,430		13,430		13,430		13,430		13,430

		1.		Administracinės ir ūkinės veiklos				EUR		285,000				1,000		5,000		9,000		11,000		12,000		15,000		15,000		16,000		16,000		16,000		16,000		17,000		17,000		17,000		17,000		17,000		17,000		17,000		17,000		17,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167		411,167

				Projekte planuojamų paslaugų kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						45		410		741		861		1,001		1,221		1,243		1,265		1,288		1,303		1,320		1,336		1,344		1,353		1,361		1,366		1,370		1,374		1,379		1,383

				Paslaugų kiekis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Vnt.						33,212		33,213		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214		33,214

				Iš jų darbo užmokestis		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		%						79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%		79%

		E.		ELEKTROS ENERGIJOS IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		667,000		0		2,000		17,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000

		1.		Elektros energijos sąnaudos bokštams				EUR		202,000				0		4,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000

				Bokštų skaičius		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Vnt.						0		72		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180

				PI įrangai naudojama galia		Bendra bokštui numatoma galia yra 25 kW. Daroma prielaida, kad PI naudojamai įrangai bus reikalinga 12 kW.		kW						12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12

				Įkainis per mėnesį		Taikomas 2 patikimumo kategorijos žemoje įtampoje mėnesinis įkainis. http://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/tarifai-kainos-atsiskaitymai-ir-skolos/apie-kainas.html		EUR						0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43		0.43

		2.		Elektros energijos sąnaudos ŠKL ir susijusiai įrangai						465,000				2,000		13,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000		25,000

				Patirti metiniai kaštai		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		EUR						139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308		139,308

				Projekte planuojamų kilometrų kiekis		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Km						96		779		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465		1,465

				Paslaugų kiekis sąnaudų vertinimo metu		Remiantis VšĮ "Plačiajuostis internetas" sąnaudų skaičiavimo modeliu		Km						8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178		8,178

		F.		PROGRAMINĖS ĮRANGOS PALAIKYMO IŠLAIDOS, IŠ VISO				EUR		342,544		0		0		0		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030

		1.		Programinės įrangos palaikymas				EUR		342,544				0		0		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030		19,030

				Programinės įrangos investicijų vertė		Apklausa		EUR										475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755		475,755

				Palaikymo išlaidos		IP rengėjų parengta prognozė, remiants panašių projektų praktika		%						0%		0%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%		4%





Nauda I

		Nauda										0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

						Šaltinis / prielaidos		Matavimo vnt.		2018-2038		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038



				I ALTERNATYVOS NAUDA, IŠ VISO				EUR		134,752,423		0		195,385		1,310,508		2,441,586		2,729,449		3,051,349		3,411,071		3,813,129		4,262,653		4,765,277		5,327,009		5,955,053		6,657,158		7,441,904		8,319,269		9,300,113		10,396,474		11,622,152		12,992,336		14,524,193		16,236,355



		A.		NAUDA, IŠ VISO				EUR		134,752,423				195,385		1,310,508		2,441,586		2,729,449		3,051,349		3,411,071		3,813,129		4,262,653		4,765,277		5,327,009		5,955,053		6,657,158		7,441,904		8,319,269		9,300,113		10,396,474		11,622,152		12,992,336		14,524,193		16,236,355

		1.		Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį				EUR		134,752,423				195,385		1,310,508		2,441,586		2,729,449		3,051,349		3,411,071		3,813,129		4,262,653		4,765,277		5,327,009		5,955,053		6,657,158		7,441,904		8,319,269		9,300,113		10,396,474		11,622,152		12,992,336		14,524,193		16,236,355

				Lietuvos namų ūkių skaičius		Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis		Vnt.						1,391,600		1,398,975		1,406,390		1,413,844		1,421,337		1,428,870		1,436,443		1,444,057		1,451,710		1,459,404		1,467,139		1,474,915		1,482,732		1,490,590		1,498,490		1,506,432		1,514,417		1,522,443		1,530,512		1,538,624

				Sudėtinis metinis namų ūkių augimas (CAGR)		Remiantis Lietuvos statistikos departamento paskutinių penkių metų duomenimis daroma prielaida, kad sudėtinis metinis namų ūkių augimas bus 0,53 %		Proc.						0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%

				Naujos kartos interneto prieigos pokytis po projekto įgyvendinimo		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Proc.						0.14%		0.84%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%

				Namų ūkių, besinaduojančių plačiajuosčiu internetu kaimiškosiose vietovėse dalis		Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 m. šio rodiklio reikšmė siekia 65,3 %. Pažymėtina, kad vadovaujantis paskutinių trijų metų rodiklio dinamika, sudėtinis metinis rodiklio augimas (CAGR) yra 3,81 %. Vis dėlto, toliau modeliuojant, daroma konservatyvi prielaida, kad rodiklio reikšmė nedidės		Proc.						65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%

				Nauda vienam namų ūkiui		PPP Lietuva Konversijos koeficientų bei socialinės – ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmės		EUR						153.6		170.8		189.9		211.2		234.8		261.1		290.4		322.9		359.1		399.3		444.0		493.7		549.0		610.5		678.9		754.9		839.5		933.5		1,038.0		1,154.3





Nauda II

		Nauda										0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

						Šaltinis / prielaidos		Matavimo vnt.		2018-2038		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038



				II ALTERNATYVOS NAUDA, IŠ VISO				EUR		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710



		A.		NAUDA, IŠ VISO				EUR		270,677,154				1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710

		1.		Pasiryžimas sumokėti už interneto ryšį				EUR		270,677,154				1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710

				Lietuvos namų ūkių skaičius		Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis		Vnt.						1,391,600		1,398,975		1,406,390		1,413,844		1,421,337		1,428,870		1,436,443		1,444,057		1,451,710		1,459,404		1,467,139		1,474,915		1,482,732		1,490,590		1,498,490		1,506,432		1,514,417		1,522,443		1,530,512		1,538,624

				Sudėtinis metinis namų ūkių augimas (CAGR)		Remiantis Lietuvos statistikos departamento paskutinių penkių metų duomenimis daroma prielaida, kad sudėtinis metinis namų ūkių augimas bus 0,53 %		Proc.						0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%		0.53%

				Naujos kartos interneto prieigos pokytis po projekto įgyvendinimo		"Baltųjų dėmių" padengimo modeliavimo rezultatai		Proc.						1.12%		1.68%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%		2.8%

				Namų ūkių, besinaduojančių plačiajuosčiu internetu kaimiškosiose vietovėse dalis		Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 m. šio rodiklio reikšmė siekia 65,3 %. Pažymėtina, kad vadovaujantis paskutinių trijų metų rodiklio dinamika, sudėtinis metinis rodiklio augimas (CAGR) yra 3,81 %. Vis dėlto, toliau modeliuojant, daroma konservatyvi prielaida, kad rodiklio reikšmė nedidės		Proc.						65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%		65.3%

				Nauda vienam namų ūkiui		PPP Lietuva Konversijos koeficientų bei socialinės – ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmės		EUR						153.6		170.8		189.9		211.2		234.8		261.1		290.4		322.9		359.1		399.3		444.0		493.7		549.0		610.5		678.9		754.9		839.5		933.5		1,038.0		1,154.3







Likutinė vertė I

		Likutinė vertė										1		2		3		4

						Šaltinis / prielaidos		Matavimo vnt.		2039-2042		2039		2040		2041		2042



				I ALTERNATYVOS LIKUTINĖ VERTĖ, IŠ VISO				EUR		1,595,114		159,511		319,023		478,534		638,045



		A.		LIKUTINĖ VERTĖ, IŠ VISO				EUR		1,595,114		159,511		319,023		478,534		638,045

		1.		Reinvesticijų likutinė vertė		Apskaičiuota remiantis likusiu aktyvinės įrangos naudingu tarnavimo laikotarpiu po analizuojamo laikotarpio pabaigos		EUR		1,595,114		159,511		319,023		478,534		638,045

				Susijusios reinvesticijos				EUR		6,380,454		1,595,114		1,595,114		1,595,114		1,595,114

				Likusio naudingo tarnavimo laikotarpio dalis				proc.				10%		20%		30%		40%







Likutinė vertė II

		Likutinė vertė										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

						Šaltinis / prielaidos		Matavimo vnt.		2039-2053		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053



				II ALTERNATYVOS LIKUTINĖ VERTĖ, IŠ VISO				EUR		6,277,823		560,315		672,409		785,143		898,490		368,950		354,760		341,115		327,995		315,380		303,250		291,587		280,372		269,588		259,219		249,250



		A.		LIKUTINĖ VERTĖ, IŠ VISO				EUR		6,277,823		560,315		672,409		785,143		898,490		368,950		354,760		341,115		327,995		315,380		303,250		291,587		280,372		269,588		259,219		249,250

		1.		Bokštų infrastruktūros likutinė vertė		Apskaičiuota naudojant lėšų srautų metodą diskontuojant susijusius lėšų srautus (metodas pasirinktas dėl ilgos liekančios gyvavimo trukmės ir aiškaus sąryšio su Projekto lėšų srautais)		EUR		4,990,869		431,620		415,019		399,057		383,708		368,950		354,760		341,115		327,995		315,380		303,250		291,587		280,372		269,588		259,219		249,250

				Bokštų nuomos pajamos				EUR		11,488,264		765,884		765,884		765,884		765,884		765,884		765,884		765,884		765,884		765,884		765,884		765,884		765,884		765,884		765,884		765,884

				Susijusios veiklos išlaidos				EUR		4,755,000		317,000		317,000		317,000		317,000		317,000		317,000		317,000		317,000		317,000		317,000		317,000		317,000		317,000		317,000		317,000

				Finansinė diskonto norma				Proc.		4%

		2.		Reinvesticijų likutinė vertė		Apskaičiuota remiantis likusiu aktyvinės įrangos naudingu tarnavimo laikotarpiu po analizuojamo laikotarpio pabaigos		EUR		1,286,954		128,695		257,391		386,086		514,781		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Susijusios reinvesticijos				EUR		5,147,814		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954

				Likusio naudingo tarnavimo laikotarpio dalis				proc.				10%		20%		30%		40%







6.1



						6.1. VPSP INVESTAVIMO OBJEKTŲ APIBENDRINTI DUOMENYS





				Projekto įgyvendinimo metai				Iš viso:				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		50,836,799		55,934,046		2,360,847		23,484,252		23,654,178		0		0		0		0		0		0		0		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.1.		Žemė		845,414		900,000		0		360,000		540,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		16,077,411		17,115,480		0		6,846,192		10,269,288		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		26,075,475		27,443,753		2,122,016		14,658,100		10,663,637		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		3,314,382		3,522,705		38,196		1,475,333		2,009,176		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		421,587		437,351		160,547		138,402		138,402		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		77,208		79,988		40,088		6,225		33,675		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		4,025,322		6,434,768		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		2,865,117		6,277,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,277,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		8,734,110		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		8,734,110		13,842,827		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		4,853,254		7,382,544		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		4,853,254		7,382,544		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		990,259		1,514,510		0		1,080		32,120		77,160		78,740		79,530		81,900		81,900		82,690		82,690		82,690		82,690		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		83,480		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		438,993		667,000		0		2,000		17,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		36,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		3,300,030		5,011,424		0		1,000		149,880		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		270,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		123,972		189,610		0		920		5,000		8,840		9,260		9,470		10,100		10,100		10,310		10,310		10,310		10,310		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		10,520		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		9,386,723		9,790,599		462,063		4,825,591		4,825,346		-843		-22,527		-47,885		-87,669		-91,588		-95,581		-99,739		167,667		164,755		161,828		160,313		158,783		-113,022		-113,803		-114,587		-115,375		-116,167		-116,963		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		11,220,886		12,697,593		462,063		4,827,852		4,861,008		66,123		66,211		66,255		66,387		66,387		66,431		66,431		336,692		336,692		336,736		336,736		336,736		66,476		66,476		66,476		66,476		66,476		66,476		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		1,834,163		2,906,994		0		2,260		35,661		66,965		88,738		114,140		154,056		157,976		162,012		166,170		169,025		171,937		174,907		176,422		177,952		179,498		180,278		181,062		181,851		182,643		183,439		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		-144,466		25,515		0		5,763		-34,184		-73,148		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		-881,103		-867,236		-854,091		-846,878		-839,592		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		473,488		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		58,283,892		62,738,716		2,822,910		28,304,080		28,513,708		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		46,811,476		49,499,277		2,360,847		23,484,252		23,654,178		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		39,789,754		42,074,385		2,006,720		19,961,614		20,106,051		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		7,021,721		7,424,892		354,127		3,522,638		3,548,127		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		11,472,416		13,239,439		462,063		4,819,828		4,859,530		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		11,472,416		13,239,439		462,063		4,819,828		4,859,530		72,305		0		0		0		0		0		0		0		4,228		1,015,919		1,007,191		998,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		140,141,383		270,677,154		0		1,563,077		2,621,015		4,883,171		5,458,897		6,102,699		6,822,143		7,626,258		8,525,307		9,530,553		10,654,019		11,910,107		13,314,316		14,883,809		16,638,538		18,600,225		20,792,947		23,244,305		25,984,673		29,048,386		32,472,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						Finansinės analizės (FA) rodiklių apskaičiavimas

						FA rodiklių investicijoms lėšų srautas (realiąja išraiška)						-2,360,847		-23,478,489		-23,688,362		-73,148		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		-881,103		-867,236		-854,091		-846,878		-839,592		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		6,751,311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Suminis finansinio gyvybingumo lėšų srautas (realiąja išraiška)						0		0		0		0		51,059		247,436		670,677		1,116,500		1,584,538		2,076,533		1,027,763		0		0		0		0		567,743		1,139,983		1,716,742		2,298,042		2,883,906		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357		3,474,357

						FA rodiklių kapitalui lėšų srautas (realiąja išraiška)						-816,190		-8,336,703		-8,441,841		-145,453		28,532		148,492		335,572		354,235		372,457		392,256		405,851		419,718		-183,026		-167,085		-150,983		454,721		458,437		462,172		465,925		469,697		6,751,311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I)		-44,090,826 

						Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I)		-10.00%		-0

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I)		-6.83%		-0

						Finansinis naudos ir išlaidų santykis - FNIS		0.17

						Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška)		Taip

						Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui - FGDV(K)		-11,024,305 

						Finansinė vidinė grąžos norma kapitalui - FVGN(K)		-2.94%		-0

						Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma kapitalui - FMVGN(K)		-1.26%		-0



						Ekonominės analizės (EA) rodiklių apskaičiavimas

						EA rodiklių lėšų srautas (realiąja išraiška)						-2,196,051		-20,086,107		-19,168,092		4,832,885		5,510,336		6,274,121		7,180,713		8,003,490		8,920,784		9,945,829		9,901,467		11,171,422		12,588,798		14,165,505		15,927,519		19,077,989		21,274,427		23,729,519		26,473,641		29,541,126		39,247,064		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Konvertuota investicijų (A.) GDV		ERROR:#REF!

						Konvertuota investicijų likutinės vertės (B.) GDV		ERROR:#REF!

						Konvertuota veiklos pajamų (C.) GDV		ERROR:#REF!

						Konvertuota veiklos išlaidų (D.1.) GDV		ERROR:#REF!

						Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV		100,343,419

						Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN		19.02%		0

						Ekonominis naudos ir išlaidų santykis - ENIS		-















 

 



6.2



						6.2. VPSP APIBENDRINTŲ DUOMENŲ RIZIKŲ FINANSINIS ĮVERTINIMAS





				Projekto įgyvendinimo metai				(biudžeto eilutės realiai suma)		Biudžeto eilutės rizikos įvertis		(rizikos įverčio vertė, iš viso)				0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

				Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai								(GDV)		(realiai)		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048

				A.		Alternatyvos investicijos, iš viso		55,934,046		14,148,323		12,763,428		14,148,323		443,447		5,574,450		6,267,194		0		0		0		0		0		0		0		372,646		372,646		372,646		372,646		372,646		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.1.		Žemė		900,000		261,523		245,661		261,523		0		104,609		156,914		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.2.		Nekilnojamasis turtas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.3.		Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai		17,115,480		5,905,198		5,547,043		5,905,198		0		2,362,079		3,543,119		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.4.		Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas		27,443,753		4,895,069		4,651,013		4,895,069		378,498		2,614,526		1,902,045		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.5.		Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos		3,522,705		1,086,198		1,021,963		1,086,198		11,778		454,907		619,514		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.6.		Projekto administravimas ir vykdymas		437,351		115,905		111,727		115,905		42,547		36,679		36,679		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.7.		Kitos paslaugos ir išlaidos		79,988		21,198		20,461		21,198		10,624		1,650		8,924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				A.8.		Reinvesticijos 		6,434,768		1,863,231		1,165,560		1,863,231		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		372,646		372,646		372,646		372,646		372,646		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				B.		Investicijų likutinė vertė		6,277,823		2,066,531		943,138		2,066,531		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,066,531		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				C.		Veiklos pajamos, iš viso		13,842,827		3,629,593		2,290,086		3,629,593		0		2,822		44,526		83,611		110,796		142,512		192,351		197,244		202,284		207,475		211,040		214,676		218,385		220,276		222,186		224,116		225,090		226,070		227,054		228,043		229,037		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				C.1.		Prekių pardavimo pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				C.2.		Paslaugų suteikimo pajamos		13,842,827		3,629,593		2,290,086		3,629,593		0		2,822		44,526		83,611		110,796		142,512		192,351		197,244		202,284		207,475		211,040		214,676		218,385		220,276		222,186		224,116		225,090		226,070		227,054		228,043		229,037		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				C.3.		Finansinės ir investicinės veiklos bei kitos pajamos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.		Veiklos ir finansinės išlaidos, iš viso		7,382,544		2,430,183		1,597,592		2,430,183		0		1,646		67,153		129,048		129,707		130,036		131,023		131,023		131,353		131,353		131,353		131,353		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.		Veiklos išlaidos		7,382,544		2,430,183		1,597,592		2,430,183		0		1,646		67,153		129,048		129,707		130,036		131,023		131,023		131,353		131,353		131,353		131,353		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.1.		Žaliavos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.2.		Darbo užmokesčio išlaidos		1,514,510		498,546		325,973		498,546		0		356		10,573		25,399		25,920		26,180		26,960		26,960		27,220		27,220		27,220		27,220		27,480		27,480		27,480		27,480		27,480		27,480		27,480		27,480		27,480		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.3.		Elektros energijos išlaidos		667,000		219,563		144,508		219,563		0		658		5,596		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		11,850		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.4.		Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.5.		Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos		5,011,424		1,649,658		1,086,303		1,649,658		0		329		49,337		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		88,888		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.1.6.		Kitos išlaidos		189,610		62,416		40,809		62,416		0		303		1,646		2,910		3,048		3,117		3,325		3,325		3,394		3,394		3,394		3,394		3,463		3,463		3,463		3,463		3,463		3,463		3,463		3,463		3,463		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				D.2.		Gautų paskolų (G.3.1.) palūkanos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				E.		Mokesčiai (+ neigiama įtaka; - teigiama įtaka biudžeto lėšų srautams)		9,790,599		3,222,866		2,391,390		2,535,317		84,189		1,140,642		1,277,988		4,208		-1,472		-8,118		-18,540		-19,568		-20,612		-21,702		55,805		55,042		54,277		53,880		53,479		-25,182		-25,387		-25,592		-25,799		-26,007		-26,215		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				E.1.		Bendra importo/pirkimo PVM suma		12,697,593		4,179,789		2,872,308		3,297,532		84,189		1,141,235		1,287,338		21,766		21,795		21,810		21,853		21,853		21,868		21,868		100,124		100,124		100,138		100,138		100,138		21,882		21,882		21,882		21,882		21,882		21,882		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				E.2.		Bendra pardavimo PVM suma		2,906,994		956,923		480,918		762,215		0		593		9,350		17,558		23,267		29,927		40,394		41,421		42,480		43,570		44,318		45,082		45,861		46,258		46,659		47,064		47,269		47,475		47,681		47,889		48,098		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				E.3.		Bendra kitų mokėtinų netiesioginių mokesčių suma		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				F.		Grynosios pajamos		25,515		8,399		-473,066		-663,821		0		1,176		-22,627		-45,437		-18,911		12,476		61,328		66,221		70,931		76,122		-292,959		-289,323		-285,943		-284,052		-282,142		92,434		93,408		94,388		95,372		96,361		97,355		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G. 		Finansavimas, iš viso		62,738,716		20,652,306		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.		Prašomas finansavimas		49,499,277		16,294,153		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.1.		ES struktūrinės paramos lėšos		42,074,385		13,850,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.2.		LR bendrojo finansavimo lėšos		7,424,892		2,444,123		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.3.		Kito tarptautinio finansavimo lėšos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.1.4.		Specialiosios programos lėšos, skirtos padengti netinkamą finansuoti PVM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.2.		Nuosavos lėšos		13,239,439		4,358,153		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.2.1.		Viešosios lėšos (valstybės, savivaldybės biudžetai, kiti viešųjų lėšų šaltiniai)		13,239,439		4,358,153		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.2.2.		Privačios lėšos (nuosavos, kitos privačios lėšos)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.3.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.3.1.		Paskolos		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				G.3.2.		Paskolų grąžinimai (išskyrus palūkanas)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.		Socialinio ekonominio (SE) poveikio finansinė išraiška		270,677,154		70,971,619		36,745,107		70,971,619		0		409,839		687,231		1,280,369		1,431,324		1,600,129		1,788,768		1,999,607		2,235,338		2,498,914		2,793,486		3,122,833		3,491,017		3,902,538		4,362,629		4,876,984		5,451,916		6,094,663		6,813,188		7,616,494		8,514,353		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.		SE nauda		270,677,154		70,971,619		36,745,107		70,971,619		0		409,839		687,231		1,280,369		1,431,324		1,600,129		1,788,768		1,999,607		2,235,338		2,498,914		2,793,486		3,122,833		3,491,017		3,902,538		4,362,629		4,876,984		5,451,916		6,094,663		6,813,188		7,616,494		8,514,353		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.1.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		270,677,154		70,971,619		36,745,107		70,971,619		0		409,839		687,231		1,280,369		1,431,324		1,600,129		1,788,768		1,999,607		2,235,338		2,498,914		2,793,486		3,122,833		3,491,017		3,902,538		4,362,629		4,876,984		5,451,916		6,094,663		6,813,188		7,616,494		8,514,353		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.2.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.3.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.4.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.5.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.6.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.1.7.		bendra SE naudos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.		SE žala		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.1.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.2.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				H.2.3.		bendra SE žalos komponеntų finansinė išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





				-								(GDV)		(realiai)		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

				Rizikų finansinės įtakos pasiskirstymas pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus								17,594,246		22,274,632		443,447		5,578,918		6,378,873		212,659		240,503		272,548		323,374		328,267		333,637		338,828		715,039		718,675		722,713		724,604		726,514		355,798		356,772		357,752		358,736		359,725		2,427,250		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Įgyvendinant projektą, prisiimtų neapibrėžtų įsipareigojimų suma projekto ataskaitinio laikotarpio metais								17,594,246		-		443,447		5,364,344		5,897,627		189,053		205,583		224,015		255,567		249,456		243,785		238,056		483,055		466,838		451,404		435,178		419,544		197,562		190,483		183,660		177,082		170,741		1,107,765		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0









						Rizikų grupės pavadinimas		Rizikų finansinė
diskontuota vertė

Andrej Dubovskij: Nurodyta informacija naudojama, pildant VPSP partnerystės klausimyną		Biudžeto eilutės, įtakojamos rizikų grupės

						1. Projektavimo rizika		1,133,690		A.5., A.6.

						2. Rangos darbų rizika		5,792,704		A.1., A.2., A.3.

						3. Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto rizika		4,651,013		A.4.

						4. Įsigyjamų Paslaugų rizika		20,461		A.7.

						5. Finansavimo prieinamumo rizika		0		D.2.

						6. Teikiamų Paslaugų rizika		1,597,592		D.1.1., D.1.2., D.1.3., D.1.4., D.1.5., D.1.6.

						7. Paklausos rinkoje rizika		2,290,086		C.1., C.2., C.3.

						8. Turto likutinės vertės rizika		2,108,698		A.8., B.





 

 



6.3



						6.3. MAKSIMALŪS VIEŠOJO SEKTORIAUS TURTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

						 KLAIDA Nr. 4: VPSP mokėjimų suma gali būti neatnaujinta. Paspauskite mygtuką 'Perskaičiuoti VPSP mokėjimus'

						Nurodykite indeksą, realius pinigų srautus konvertuojant į nominalius		3.58%



						Nurodykite, kokia dalis likutinės vertės liks privačiam subjektui po projekto ataskaitinio laikotarpio		0%



						Projekto įgyvendinimo metai		GDV		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

						Projekto biudžeto eilutė / Projekto įgyvendinimo kalendoriniai metai				2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048



						VPSP mokėjimai

						Investicijų lėšų srautas (realiąja išraiška)		50,836,799		2,360,847		23,484,252		23,654,178		0		0		0		0		0		0		0		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		1,286,954		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Investicijų lėšų srautas (nominaliąja išraiška)		50,836,799		2,360,847		24,324,988		25,378,133		0		0		0		0		0		0		0		1,829,457		1,894,951		1,962,790		2,033,058		2,105,842		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						VPSP mokėjimas už investicijas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Skirtumas		50,836,799		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						Veiklos išlaidų lėšų srautas (realiąja išraiška)		4,853,252		0		5,000		204,000		392,030		394,030		395,030		398,030		398,030		399,030		399,030		399,030		399,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		400,030		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Veiklos išlaidų lėšų srautas (nominaliąja išraiška)		4,853,252		0		5,179		218,868		435,659		453,558		470,988		491,554		509,152		528,704		547,632		567,237		587,544		610,103		631,945		654,569		678,002		702,275		727,416		753,458		780,431		808,371		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						VPSP mokėjimas už veiklos išlaidas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Skirtumas		4,853,252		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						Veiklos pajamų lėšų srautas (realiąja išraiška)		8,734,109		0		10,763		169,816		318,882		422,562		543,522		733,602		752,265		771,487		791,286		804,881		818,748		832,893		840,106		847,392		854,751		858,467		862,202		865,955		869,727		873,518		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Veiklos pajamų lėšų srautas (nominaliąja išraiška)		8,734,109		0		11,148		182,192		354,371		486,401		648,032		905,974		962,282		1,022,200		1,085,967		1,144,170		1,205,550		1,270,282		1,327,153		1,386,587		1,448,699		1,507,086		1,567,832		1,631,029		1,696,779		1,765,184		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						VPSP mokėjimas už pajamas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Skirtumas		8,734,109		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						Likutinės vertės lėšų srautas (realiąja išraiška)		2,865,117		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,277,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Likutinės vertės lėšų srautas (nominaliąja išraiška)		2,865,117		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12,686,073		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						VPSP mokėjimas už likutinę vertę		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Skirtumas		2,865,117



						Suminis VPSP mokėjimas		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						Viešojo sektoriaus išskirtinio pranašumo eliminavimas (Mokamų mokesčių padidėjimas (+) / sumažėjimas ( - )

						Realiąja išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Nominaliąja išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						Rizikų vertė

						 (realiąja išraiška)

						Projektavimo rizika		1,133,690		54,325		491,586		656,192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Rangos darbų rizika		5,792,704		0		2,466,689		3,700,033		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto rizika		4,651,013		378,498		2,614,526		1,902,045		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Įsigyjamų Paslaugų rizika		20,461		10,624		1,650		8,924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansavimo prieinamumo rizika		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Teikiamų Paslaugų rizika		1,597,592		0		1,646		67,153		129,048		129,707		130,036		131,023		131,023		131,353		131,353		131,353		131,353		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		131,682		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Paklausos rinkoje rizika		2,290,086		0		2,822		44,526		83,611		110,796		142,512		192,351		197,244		202,284		207,475		211,040		214,676		218,385		220,276		222,186		224,116		225,090		226,070		227,054		228,043		229,037		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Turto likutinės vertės rizika		2,108,698		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		372,646		372,646		372,646		372,646		372,646		0		0		0		0		0		2,066,531		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						(nominaliąja išraiška)

						Projektavimo rizika		1,133,690		54,325		509,185		704,017		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Rangos darbų rizika		5,792,704		0		2,554,996		3,969,697		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto rizika		4,651,013		378,498		2,708,126		2,040,669		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Įsigyjamų Paslaugų rizika		20,461		10,624		1,709		9,575		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Finansavimo prieinamumo rizika		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Teikiamų Paslaugų rizika		1,597,592		0		1,705		72,047		143,410		149,302		155,040		161,810		167,602		174,039		180,269		186,723		193,408		200,834		208,024		215,471		223,185		231,175		239,451		248,023		256,902		266,099		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Paklausos rinkoje rizika		2,290,086		0		2,923		47,771		92,916		127,534		169,914		237,547		252,310		268,021		284,741		300,002		316,096		333,068		347,980		363,564		379,849		395,158		411,086		427,656		444,896		462,832		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Turto likutinės vertės rizika		2,108,698		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		529,731		548,696		568,339		588,686		609,761		0		0		0		0		0		4,175,997		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						Suminis įsipareigojimas už patiriamas rizikas		17,594,244		443,447		5,778,644		6,843,775		236,326		276,837		324,954		399,356		419,913		442,060		465,010		1,016,456		1,058,199		1,102,241		1,144,689		1,188,795		603,034		626,333		650,537		675,679		701,798		4,904,928		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						Papildomos partnerystės sąnaudos, sudarant VPSP sandorį

						Realiąja išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Nominaliąja išraiška		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						Maksimalūs viešojo sektoriaus turtiniai įsipareigojimai

						Nominaliąja išraiška		17,594,244		443,447		5,778,644		6,843,775		236,326		276,837		324,954		399,356		419,913		442,060		465,010		1,016,456		1,058,199		1,102,241		1,144,689		1,188,795		603,034		626,333		650,537		675,679		701,798		4,904,928		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0









						Pagalbinis skaičiavimas						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						GoalSeek skaičiavimams naudojama reikšmė (investicijos)		0		0

						GoalSeek skaičiavimams naudojama reikšmė (veiklos išlaidos)		0		0

						GoalSeek skaičiavimams naudojama reikšmė (veiklos pajamos)		0		0

						GoalSeek skaičiavimams naudojama reikšmė (likutinė vertė)		0		0



 

 

Perskaičiuoti VPSP mokėjimus



Prielaidos_energ_urbanist



				Šiame darbalapyje pateikiamas pavyzdys, skirtas nurodyti projektų tipo "Viešosios paskirties pastatų ir daugiabučių rekonstravimas pagerinant jų energetines charakteristikas" ir "Daugiabučių atnaujinimas" projektų prielaidas. Duomenys yra pavyzdiniai ir turi būti pakeisti pagal aktualius pastatų energijos vartojimo audito duomenis (žali langeliai). Skaičiavimo rezultatus (oranžiniai langeliai) reikia perkelti (pateikiant nuorodas) į alternatyvų darbalapius.







																FINANSINĖ						EKONOMINĖ

						Energijos sąnaudos prieš projektą perskaičiuotos norminiams metams MWh		Faktinės energijos sąnaudos prieš projektą MWh (pastarųjų 5 metų vidurkis)		Energijos sąnaudos po projekto norminiams metams MWh		Faktiniai energijos sutaupymai MWh		1 MWh energijos kaina EUR 		Faktinis metinis šildymo sąnaudų sumažėjimas (-) /padidėjimas (+) EUR		Ekonominė nauda "Pastato energetinių savybių pagerėjimas" MWh		Konversijos Koeficientas (KK)		Ekonominė nauda „Pastatų energetinių savybių pagerėjimas“ EUR

						(1)		(2)		(3)		(4) = (2) - (3)		(5)		(6) = (4)*(5)		(7)=(1)-(2)		(8)		(9)=(5)*(7)*(8)

				Šilumos energijos		350		270		140		130		60		-7800

Justina Giedraitė: Įrašyti į Alternatyvos D1.4 eilutę. Visam ataskaitiniam laikotarpiui naudojama ta pati reikšmė.		80		0.883		4238.4

				Elektros energijos		20		20		18		2		165		-330

Justina Giedraitė: Pateikti nuorodą į alternatyvų D1.3 eilutę. Visam ataskaitiniam laikotarpiui naudojama ta pati reikšmė		0		0.989		0

				Suma																		4238.4

Justina Giedraitė: Pateikti nuorodą skaičiuojant naudos komponentą "Pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas".
Visam ataskaitiniam laikotarpiui naudojama ta pati reikšmė

















																		Kontroliniai CO2 skaičiavimai

												Šilumos		Elektros				CO2 šilumos		CO2 elektros		CO2 Suma

				Metinis išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas t CO2e/metus		32				Energijos taršos konversijos faktorius, t/MWh į t CO2 e/metus		0.233		0.707				30.29		1.414		31.70



				Sektorius		Poveikio komponentas		Pirminis sektorius (kai komponentas kyla iš kito sektoriaus)		Pirminis poveikio komponentas (kai komponentas kyla iš kito sektoriaus)		Ar visiškai atitinka pirminį komponentą		Vienetai (iš kurių daugintinas įvertis)		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053		2054		2055		2056		2057		2058		2059		2060		2061		2062		2063		2064		2065

				Energetika		5. Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas (centrinė vertė)		Transportas		6. Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas (centrinė vertė)		Taip		Tona		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		40.00		40.00		40.00		40.00		40.00		40.00		40.00		40.00		40.00		40.00		55.00		55.00		55.00		55.00		55.00		55.00		55.00		55.00		55.00		55.00		70.00		70.00		70.00		70.00		70.00		70.00		70.00		70.00		70.00		70.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00

						Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas EUR														800

Justina Giedraitė: Pateikti nuorodą skaičiuojant naudos komponentą Anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas EUR
Jei reikia, patikslinkite nagrinėjamą laikotarpį.		

Justina Giedraitė: Pateikti nuorodą skaičiuojant naudos komponentą "Pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas".
Visam ataskaitiniam laikotarpiui naudojama ta pati reikšmė		

Justina Giedraitė: Įrašyti į Alternatyvos D1.4 eilutę. Visam ataskaitiniam laikotarpiui naudojama ta pati reikšmė.						800		800		800		1280		1280		1280		1280		1280		1280		1280		1280		1280		1280		1760		1760		1760		1760		1760		1760		1760		1760		1760		1760		2240		2240		2240		2240		2240		2240		2240		2240		2240		2240		2720		2720		2720		2720		2720		2720		2720		2720		2720		2720		2720		2720		2720		2720		2720		2720
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PRIEDAS NR. 2. ŽEMĖS, REIKALINGOS BOKŠTŲ STATYBAI, PANAUDOJIMO ALTERNATYVŲ TEISINĖ ANALIZĖ 

 Reikalingi dokumentai Sąlygos, jei projektas būtų 

pripažintas valstybei svarbus 

ekonominis projektas 

Prioritetas renkantis žemę 

infrastruktūrai (greičio / 

paprastumo aspektu) 

Kitos pastabos 

Įsigijimas  

Privati nuosavybė (fizinis 

asmuo / juridinis asmuo) 

1. Notarinės formos žemės sklypo 

pirkimo – pardavimo sutartis, 

sudaryta su žemės sklypo savininku. 

 

1. Privati žemė galėtų būti 

paimama naudoti visuomenės 

poreikiams, jei privačios žemės 

savininkas atsisakytų parduoti 

žemės sklypą, tačiau tik esant 

tam tikroms sąlygoms. 

2. Žemė visuomenės poreikiams 

iš privačios žemės savininkų gali 

būti paimama ir privačios žemės 

nuomos ir panaudos sutartys 

prieš terminą nutraukiamos tik 

išimtiniais atvejais Nacionalinės 

žemės tarnybos vadovo 

sprendimu pagal valstybės 

institucijos ar savivaldybės 

tarybos prašymą, kai ši žemė 

pagal specialiojo teritorijų 

planavimo dokumentus ar 

detaliuosius planus, parengtus 

Teritorijų planavimo įstatymo 

nustatyta tvarka, tenkinant viešąjį 

interesą reikalinga valstybei 

svarbiems ekonominiams 

projektams, kurių svarbą 

visuomenės poreikiams savo 

1. Greičiau ir paprasčiau nei 

įsigyjant valstybei ar 

savivaldybei nuosavybes 

teise priklausančią žemę, 

nes nereikia teikti jokių 

prašymų 

valstybės/savivaldybės 

institucijoms, laukti jų 

sprendimų, dalyvauti 

aukcionuose ir pan.  

2. Tuo atveju, jeigu privati 

žemė būtų paimta 

visuomenės poreikiams: (i) 

žemės sklypo paėmimu 

visuomenės poreikiams 

suinteresuota institucija 

turėtų atlyginti žemės 

savininkui ir (ar) kitam 

naudotojui už visuomenės 

poreikiams paimamą žemę 

(Žemės įstatymo 47 str.); (ii) 

procesas gali užtrukti, nes 

žemės sklypo savininkui ir 

(ar) kitam naudotojui 

atsisakius sudaryti sutartį dėl 

1. Prieš trečiuosius asmenis 

žemės sklypo pirkimo–

pardavimo sutartis gali būti 

panaudota ir jiems sukelia 

teisines pasekmes tik tuo 

atveju, jei ji įstatymų nustatyta 

tvarka įregistruota viešame 

registre. 

2. Esminiai aspektai, kurie turi 

būti įvertinti, prieš priimant 

sprendimą įsigyti privačios 

žemės sklypą: 

- Turi būti įvertinta, kokie 

daiktai gali būti statomi ir ar 

apskritai gali būti statomi 

atitinkamame žemės sklype 

pagal nustatytą žemės sklypo 

naudojimo paskirtį ir žemės 

sklypo naudojimo būdą.  

- Turi būti įvertinta, ar nėra 

nustatyta specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų, kurios 

ribotų/ draustų (pavyzdžiui, 

apsaugos zonos) atitinkamo 
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sprendimu pripažįsta Seimas 

arba Vyriausybė, įgyvendinti 

(Lietuvos Respublikos žemės 

įstatymo (toliau – „Žemės 

įstatymas“) 45 str. 1 d. 1 p.).3. 

Žemė, įstatymų nustatyta tvarka 

paimta visuomenės poreikiams, 

nuosavybės teise priklausytų 

valstybei (Žemės įstatymo 5 str. 

1 d. 5 p.). Paimtas visuomenės 

poreikiams žemės sklypas, 

Nekilnojamojo turto registre 

įregistruotas kaip valstybinė 

žemė, perduodamas patikėjimo 

teise, perduodamas 

neatlygintinai naudotis arba 

išnuomojamas Žemės įstatymo 

nustatyta tvarka (Žemės įstatymo 

47 str. 11 d.). Šiuo atveju, tai 

galėtų būti atlikta atitinkamą 

visuomenės poreikiams paimtą 

žemės sklypą išnuomojant be 

aukciono (Žemės įstatymo 9 str. 

6 d. 3 p.). 

žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams ir 

atlyginimo už ją, galimi 

teisminiai ginčai. 

objekto statybą konkrečiame 

žemės sklype. 

- Turi būti įvertinta, ar yra 

prieiga prie žemės sklypo ir tuo 

atveju, jeigu ne, įvertintos 

galimybės nustatyti kelio 

servitutą per gretimą sklypą. 

 

Valstybinė žemė 1. Valstybinės žemės pirkimo-

pardavimo sutartis, sudaryta su 

Nacionaline žemės tarnyba ar 

centralizuotai valdomo valstybės 

turto valdytoju. 

2. Prašymus pirkti valstybinę žemę, 

mišką ir vandens telkinius nagrinėja 

ir sprendimus priima Nacionalinė 

1. Žemės įstatymas nenumato, 

kad projektą pripažinus valstybei 

svarbiu ekonominiu projektu, 

valstybinės žemės sklypai galėtų 

būti parduodami ne aukciono 

būdu. 

1. Procesas sudėtingesnis ir 

ilgesnis nei įsigyjant privatų 

žemės sklypą, nes reikia 

teikti prašymą atitinkamoms 

institucijoms, laukti jų 

atsakymų, dalyvauti 

aukcione, išlieka aukciono 

nelaimėjimo rizika. 

1. Žemės sklypo aukcionas 

gali būti vykdomas tais 

atvejais, kai toje teritorijoje yra 

baigtas nuosavybės teisių 

atkūrimo procesas ir žemės 

sklypas nėra užstatytas kitiems 

asmenims priklausančiais 

statiniais.  
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žemės tarnyba prie Žemės ūkio 

ministerijos. 

3. Laisvi valstybinės žemės sklypai, 

išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, 

kurios nagrinėjamu atveju nėra 

aktualios, parduodami aukciono 

būdu asmeniui, kuris už parduodamą 

žemės sklypą pasiūlo didžiausią 

kainą. 

4. Nacionalinės žemės tarnybos 

vadovas ar jo įgaliotas teritorinio 

padalinio vadovas, turėdamas 

detaliojo plano ar žemės valdos 

projekto, kuriame suprojektuotas 

parduodamas naujas kitos paskirties 

valstybinės žemės sklypas52, ir 

žemės sklypo kadastro duomenų 

bylą: (i) priima sprendimą nustatyti 

žemės sklypo kadastro duomenis 

(suformuoti žemės sklypą), jeigu 

žemės sklypas nesuformuotas; (ii) 

pagal parengtą valstybinės žemės 

sklypo kadastro duomenų bylą 

nustato žemės servitutus, jeigu 

reikiami servitutai nenustatyti; (iii) 

įregistruoja valstybinės žemės 

 2. Lietuvos valstybei išimtine 

nuosavybės teise 

priklausančios žemės 

(pavyzdžiui, valstybinių 

rezervatų, valstybinės 

reikšmės miškų ir pan.) 

nuosavybės teise kitiems 

asmenims įsigyti negalima. 

Teritorijų planavimo 

dokumentas ar žemės valdos 

projektas ir žemės sklypo 

planas rengiami asmens, 

pageidaujančio pirkti ar 

išsinuomoti žemės sklypą, 

lėšomis. 

4. Valstybinės žemės pirkimo – 

pardavimo sutartis per 3 mėn. 

nuo žemės sklypo pardavimo 

turi būti pirkėjo lėšomis 

įregistruota Nekilnojamojo turto 

registre. 

5. Pirkimo–pardavimo būdu 

asmenims galima perleisti tiek 

valstybinės žemės, kad 

bendras pirktos iš valstybės 

žemės, išskyrus žemės ūkio 

paskirties žemę, plotas 

                                                   

52 Naujais kitos paskirties valstybinės žemės sklypais (toliau – nauji žemės sklypai; žemės sklypai) laikomi pagal detaliuosius planus ar žemės valdos projektus kitai paskirčiai suformuoti ir Nekilnojamojo turto 

registre įregistruoti valstybinės žemės sklypai, kuriuose: (i) nėra Lietuvos ar užsienio fiziniams arba juridiniams asmenims ar kitoms užsienio organizacijoms nuosavybės teise priklausančių statinių ar įrenginių. 
Žemės sklypai, kuriuose nutiesti tik inžineriniai tinklai ar (ir) pastatyti tik neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie skirti pagrindiniam statiniui 
(jo priklausiniui) ar įrenginiui, priskiriami naujiems žemės sklypams; (ii) yra Lietuvos ar užsienio fiziniams arba juridiniams asmenims ar kitoms užsienio organizacijoms priklausančių laikinųjų statinių, kurių naudojimo 
laikas pasibaigęs 
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sklypą Nekilnojamojo turto registre, 

jeigu žemės sklypas neįregistruotas; 

(iv) patvirtina Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. 

nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės 

įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka 

apskaičiuotą žemės sklypo pradinę 

pardavimo kainą arba pagal 

savivaldybės tarybos nustatytą 

žemės nuomos mokesčio tarifą 

apskaičiuotą pradinį metinio žemės 

nuomos mokesčio dydį; (v) priima 

sprendimą parduoti ar išnuomoti 

aukcione valstybinės žemės sklypą. 

5. Kai aukcione išnuomojamas 

valstybinės žemės sklypas, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimu 

perduotas savivaldybei valdyti 

patikėjimo teise, iv ir v papunkčiuose 

nurodytus veiksmus atlieka 

savivaldybės taryba. 

6. Aukcioną vykdo Valstybės žemės 

fondas. 

sudarytų ne daugiau kaip 150 

ha, o žemės ūkio paskirties 

žemės plotas neviršytų 

Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio paskirties žemės įsigijimo 

įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje 

nurodyto ploto. 

6. Asmuo ar susiję asmenys 

gali įsigyti tiek žemės Lietuvos 

teritorijoje, kad bendras jų iš 

valstybės įsigytos žemės ūkio 

paskirties žemės plotas nebūtų 

didesnis kaip 300 ha. 

Savivaldybės žemė 1. Sprendimą perleisti savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančius 

žemės sklypus priima savivaldybės 

taryba. 

2. Savivaldybės žemės pirkimo - 

pardavimo sutartis. 

1. Žemės įstatymas nenumato, 

kad projektą pripažinus valstybei 

svarbiu ekonominiu projektu, 

savivaldybės žemės sklypai 

galėtų būti parduodami ne 

aukciono būdu. 

1. Procesas sudėtingesnis ir 

ilgesnis nei įsigyjant privatų 

žemės sklypą, nes reikia 

teikti prašymą atitinkamoms 

institucijoms, laukti jų 

atsakymų, dalyvauti 

aukcione ir pan. 

1. Savivaldybei nuosavybės 

teise priklausantys žemės 

sklypai, kuriuose nėra statinių 

ar įrenginių, parduodami 

aukcione Vyriausybės 

nustatyta tvarka.  
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Valstybinė žemė 

išnuomota valstybės 

institucijai, juridiniam ar 

fiziniam asmeniui 

1. Valstybinės žemės pirkimo-

pardavimo sutartis, sudaryta su 

Nacionaline žemės tarnyba ar 

centralizuotai valdomo valstybės 

turto valdytoju. 

2. Aukcione išnuomotas  žemės 

sklypas nuomininkui gali būti 

parduodamas tik tada, kai jis atitinka 

be aukciono parduodamiems žemės 

sklypams taikomus teisės aktų 

reikalavimus (pavyzdžiui, tuo atveju, 

kai valstybinės žemės sklypas yra 

užstatytas nuomininkui nuosavybės 

teise priklausančiais statiniais ar 

įrenginiais, išskyrus tuos atvejus, kai 

pastatyti laikini statiniai, nutiesti tik 

inžineriniai tinklai ir (ar) pastatyti tik 

neturintys aiškios funkcinės 

priklausomybės ar apibrėžto 

naudojimo arba ūkinės veiklos 

pobūdžio statiniai) ir nuomininkas 

pateikia rašytinį prašymą pirkti 

žemės sklypą Nacionalinės žemės 

tarnybos teritoriniam padaliniui pagal 

žemės sklypo buvimo vietą. 

1. Išnuomota valstybinė žemė 

gali būti paimama naudoti 

visuomenės poreikiams 

2. Jeigu išnuomota valstybinė 

žemė paimama naudoti 

visuomenės poreikiams, 

valstybinės žemės nuomos 

sutartis nutraukiama prieš 

terminą, žemės sklype esančių 

statinių bei sodinių vertė ir dėl 

sutarties nutraukimo patirti 

nuostoliai valstybinės žemės 

nuomininkams atlyginami pagal 

Žemės įstatymo 47 straipsnį arba 

pagal Žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams 

įgyvendinant ypatingos 

valstybinės svarbos projektus 

įstatymą. 

1. Procesą 

apsunkina/pailgina tai, kad 

prieš sudarant valstybinės 

žemės pirkimo – pardavimo 

sutartį, turi būti nutraukiama 

galiojanti valstybinės žemės 

nuomos sutartis. 

 

Nuoma  

Privati nuosavybė 

(fizinis/juridinis asmuo) 

1. Žemės sklypo nuomos sutartis, 

sudaryta su žemės sklypo savininku. 

1. Privati žemė galėtų būti 

paimama naudoti visuomenės 

poreikiams, jei privačios žemės 

savininkas atsisakytų išnuomoti 

žemės sklypą. 

1. Greičiau ir paprasčiau nei 

nuomojant valstybei ar 

savivaldybei nuosavybes 

teise priklausančią žemę, 

nes nereikia teikti jokių 

prašymų 

1. Privačios žemės nuomos 

sutarties terminas nustatomas 

nuomotojo ir nuomininko 

susitarimu. Šalys gali sudaryti 

ir neterminuotą žemės nuomos 

sutartį. 
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2. Žemė visuomenės poreikiams 

iš privačios žemės savininkų gali 

būti paimama ir privačios žemės 

nuomos ir panaudos sutartys 

prieš terminą nutraukiamos tik 

išimtiniais atvejais Nacionalinės 

žemės tarnybos vadovo 

sprendimu pagal valstybės 

institucijos ar savivaldybės 

tarybos prašymą, kai ši žemė 

pagal specialiojo teritorijų 

planavimo dokumentus ar 

detaliuosius planus, parengtus 

Teritorijų planavimo įstatymo 

nustatyta tvarka, tenkinant viešąjį 

interesą reikalinga valstybei 

svarbiems ekonominiams 

projektams įgyvendinti. 

valstybės/savivaldybės 

institucijoms, laukti jų 

sprendimų, dalyvauti 

aukcionuose ir pan. 

2. Daikto išnuomojimas 

nepanaikina ir nepakeičia 

trečiųjų asmenų teisių į tą 

daiktą. 

3. Nuomotojas prieš nuomos 

sutarties sudarymą privalo 

pranešti nuomininkui apie 

visas trečiųjų asmenų teises į 

tą daiktą (įkeitimą, servitutą, 

uzufruktą ir kt.). Jeigu 

nuomotojas šios pareigos 

neįvykdė, nuomininkas turi 

teisę reikalauti sumažinti 

nuomos mokestį arba nutraukti 

sutartį ir atlyginti nuostolius. 

Vis dėlto, prieš sudarant 

atitinkamą nuomos sutartį, 

tikslinga išsiaiškinti, kokie yra 

nustatyti žemės sklypo 

suvaržymai. 

4. Taip pat: 

- Turi būti įvertinta, kokie 

daiktai gali būti statomi ir ar 

apskritai gali būti statomi 

atitinkamame žemės sklype 

pagal nustatytą žemės sklypo 

naudojimo paskirtį ir žemės 

sklypo naudojimo būdą.  

- Turi būti įvertinta, ar nėra 

nustatyta specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų, kurios 

ribotų/ draustų (pavyzdžiui, 
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apsaugos zonos) atitinkamo 

objekto statybą konkrečiame 

žemės sklype. 

- Turi būti įvertinta, ar yra 

prieiga prie žemės sklypo ir tuo 

atveju, jeigu ne, įvertintos 

galimybės nustatyti kelio 

servitutą per gretimą sklypą. 

- Sutartyje turi būti nustatytas 

aiškus leidimas statyti 

atitinkamą objektą nuomojame 

žemės sklype bei su tuo 

susijusios sąlygos. 

- Jeigu nuomojamasi tik dalis 

žemės sklypo, sutartyje būtina 

aptarti naudojimosi žemės 

sklypu tvarką. 

Valstybinė žemė 1. Valstybinės žemės nuomos sutartį 

pagal kompetenciją sudaro 

valstybinės žemės valdytojo 

funkcijas atliekanti institucija 

2. Prašymus išsinuomoti valstybinę 

žemę nagrinėja ir sprendimus priima 

Nacionalinė žemės tarnyba prie 

Žemės ūkio ministerijos, 

savivaldybių institucijos ar kita 

įstatymų nustatyta institucija. 

1. Valstybinė žemė išnuomojama 

be aukciono, jeigu jos reikia 

įgyvendinti valstybei svarbiems 

ekonominiams ar kultūriniams 

projektams, kurių valstybinę 

svarbą savo sprendimu 

pripažįsta Seimas arba 

Vyriausybė, taip pat regiono 

socialinės, ekonominės plėtros ir 

(arba) infrastruktūrinės plėtros 

projektams, kuriuos regiono 

plėtros taryba Vyriausybės 

nustatyta tvarka pripažįsta 

1. Procesas sudėtingesnis ir 

ilgesnis nei nuomojant 

privatų žemės sklypą, nes 

reikia teikti prašymą 

atitinkamoms institucijoms, 

laukti jų atsakymų, dalyvauti 

aukcione (jei projektas 

nepripažįstamas valstybei 

svarbiu ekonominiu 

projektu), išlieka aukciono 

nelaimėjimo rizika, rūpintis 

nuomos sutarties pratęsimu 

po 99 m. ir pan. 

 

1. Jei projektas nėra 

pripažįstamas valstybei 

svarbiu ekonominiu projektu. 

valstybinė žemė išnuomojama 

aukciono būdu asmeniui, kuris 

pasiūlo didžiausią nuomos 

mokestį. 

2. Valstybinės žemės nuomos 

terminas - ne ilgesnis nei 99 

m., tačiau gali būti ir 

trumpesnis, atsižvelgiant į 

statinio gyvavimo trukmę, 

apskaičiuojamą teisės aktų 

nustatyta tvarka. 
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regioninės svarbos projektais 

(Žemės įstatymo 9 str. 6 d. 3 p.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Terminas gali būti 

pratęsiamas Vyriausybės 

nustatytais atvejais (jeigu 

pagal teritorijų planavimo 

dokumentą ar žemės valdos 

projektą žemės sklypo 

nenumatoma naudoti kitoms 

reikmėms ir nuomininkas 

tvarkingai vykdė pagal 

valstybinės žemės nuomos 

sutartį prisiimtus 

įsipareigojimus. Žemės 

nuomos terminas gali būti 

pratęsiamas iki statinio ar 

įrenginio, esančio žemės 

sklype, ekonomiškai pagrįstos 

naudojimo trukmės termino 

(naudojimo termino) 

pabaigos). 

4. Valstybinės žemės nuomos 

sutartis per 3 mėn. nuo jos 

sudarymo dienos turi būti 

žemės sklypo nuomininko 

lėšomis įregistruota 

Nekilnojamojo turto registre. 

5. Nuomotojo teisė kas 3 

metus perskaičiuoti žemės 

sklypo vertę, nuo kurios 

skaičiuojamas žemės sklypo 

mokestis. 
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Savivaldybės žemė 1. Sprendimą išnuomoti 

savivaldybės žemės sklypą priima 

savivaldybės taryba. 

2. Sudaroma savivaldybės žemės 

nuomos sutartis.  

1. Sąlygos priklauso nuo to, ką 

nustato savivaldybės taryba.  

Pavyzdžiui, Vilniaus miesto 

savivaldybės taryba yra 

nustačiusi, kad „<...> naujas 

žemės sklypas išnuomojamas 

aukciono būdu, išskyrus <…> 

6.1. kai jo reikia įgyvendinti 

Savivaldybei svarbiems 

ekonominiams, kultūriniams, 

švietimo, socialiniams, sveikatos 

ir aplinkos apsaugos ar kitiems 

projektams, kurių svarbą savo 

sprendimu pripažįsta Taryba 

<...>“. 

1. Procesas sudėtingesnis ir 

ilgesnis nei nuomojant 

privatų žemės sklypą, nes 

reikia teikti prašymą 

atitinkamoms institucijoms, 

laukti jų atsakymų, dalyvauti 

aukcione (jei tokia tvarka 

nustatyta atitinkamoje 

savivaldybėje), išlieka 

aukciono nelaimėjimo rizika. 

 

1. Savivaldybėms nuosavybės 

teise priklausantys žemės 

sklypai išnuomojami 

savivaldybių tarybų nustatyta 

tvarka ( gali būti tiek aukciono, 

tiek ne aukciono būdu). 

Valstybinė žemė 

išnuomota valstybės 

institucijai, juridiniam ar 

fiziniam asmeniui  

1. Žemės nuomos teisė į išnuomotą 

žemės sklypą ar jo dalį gali būti 

perleidžiama kitiems asmenims, 

gavus rašytinį nuomotojo sutikimą. 

Žemės nuomos teisė į žemės sklypą 

(jo dalį), kuriame pastatyti statiniai ar 

įrenginiai, gali būti perleidžiama 

kitiems asmenims tik tais atvejais, 

kai perleidžiami išnuomotame žemės 

sklype esantys statiniai ar įrenginiai 

(jų dalys). Jeigu perleidžiamiems 

statiniams ar įrenginiams (jų dalims) 

eksploatuoti reikia ne viso išnuomoto 

žemės sklypo, nuomininkas privalo 

pateikti nuomotojui žemės sklypo 

planą, kuriame būtų pažymėta 

išnuomotam statiniui ar įrenginiui 

eksploatuoti reikalinga žemės sklypo 

1. Projektą pripažinus valstybei 

svarbiu ekonominiu projektu, 

valstybinė žemė gali būti 

išnuomojama be aukciono. 

1. Procesą 

apsunkina/pailgina tai, kad 

prieš sudarant valstybinės 

žemės nuomos sutartį, turi 

būti nutraukiama galiojanti 

valstybinės žemės nuomos 

sutartis. 

1. Jei projektas nėra 

pripažįstamas valstybei 

svarbiu ekonominiu projektu. 

valstybinė žemė išnuomojama 

aukciono būdu asmeniui, kuris 

pasiūlo didžiausią nuomos 

mokestį 

2. Žemės nuomos terminas - 

ne ilgesnis nei 99 m.  

3. Terminas gali būti 

pratęsiamas Vyriausybės 

nustatytais atvejais (jeigu 

pagal teritorijų planavimo 

dokumentą ar žemės valdos 

projektą žemės sklypo 

nenumatoma naudoti kitoms 

reikmėms ir nuomininkas 
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dalis, kurios nuomos teisę prašoma 

perleisti, ir nustatytas jos dydis. 

Perleidžiant žemės nuomos teisę į 

visą žemės sklypą, pakeičiama 

valstybinės žemės nuomos sutartis – 

joje įrašomas naujasis nuomininkas, 

tačiau valstybinės žemės nuomos 

sutarties sąlygos nekeičiamos. Šį 

valstybinės žemės nuomos sutarties 

pakeitimą pasirašo naujasis 

nuomininkas ir nuomotojas. 

Perleidžiant žemės nuomos teisę į 

žemės sklypo dalį, pakeičiama 

valstybinės žemės nuomos sutartis – 

joje įrašomas naujasis nuomininkas, 

nurodoma žemės sklypo dalis, į kurią 

perleidžiama nuomos teisė, ir 

atitinkamai sumažinamas 

ankstesniajam nuomininkui, su 

kuriuo iki žemės nuomos teisės į 

žemės sklypo dalį perleidimo 

sudaryta valstybinės žemės nuomos 

sutartis, išnuomoto žemės sklypo 

plotas. Šį valstybinės žemės nuomos 

sutarties pakeitimą pasirašo visi 

(naujasis ir ankstesnysis) 

nuomininkai ir nuomotojas. 

tvarkingai vykdė pagal 

valstybinės žemės nuomos 

sutartį prisiimtus 

įsipareigojimus. Žemės 

nuomos terminas gali būti 

pratęsiamas iki statinio ar 

įrenginio, esančio žemės 

sklype, ekonomiškai pagrįstos 

naudojimo trukmės termino 

(naudojimo termino) 

pabaigos). 

4. Valstybinės žemės nuomos 

sutartis per 3 mėn. nuo jos 

sudarymo dienos turi būti 

žemės sklypo nuomininko 

lėšomis įregistruota 

Nekilnojamojo turto registre. 

5. Nuomotojo teisė kas 3 

metus perskaičiuoti žemės 

sklypo vertę, nuo kurios 

skaičiuojamas žemės sklypo 

mokestis. 

 

Servitutas   

Privati nuosavybė 

(fizinis/juridinis asmuo) 

1. Servitutą gali nustatyti įstatymai, 

sandoriai ir teismo sprendimas, o 

įstatymo numatytais atvejais – 

administracinis aktas. 

1. Teisės aktai nenumato jokių 

lengvatų, jei projektas būtų 

pripažįstamas valstybei svarbiu 

ekonominiu projektu. 

1. Servitutas yra atlygintinis. 

Dėl servituto nustatymo 

atsiradę nuostoliai atlyginami 

įstatymų nustatyta tvarka. 

1. Iš servituto kylančios teisės 

ir pareigos subjektams 

atsiranda tik įregistravus 
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2. Sandoriais nustatyti servitutus turi 

teisę tik pats tarnaujančiuoju 

tampančio daikto savininkas. 

3. Gali būti nustatomas statinių 

servitutas, suteikiantis teisę atremti 

viešpataujantįjį statinį į tarnaujantįjį 

daiktą arba pritvirtinti prie jo, įtvirtinti į 

tarnaujančiojo statinio sieną 

(konstrukciją) kablius ir kitokius 

pritvirtinimo dalykus bei naudotis 

jais, statyti ar montuoti statinių dalis, 

pakibusias virš tarnaujančiojo sklypo 

ar statinio, uždrausti tarnaujančiojo 

sklypo savininkui statyti statinius, 

kurie užstotų šviesą ar esamą 

vietovaizdį, taip pat atlikti kitus 

įstatymų neuždraustus veiksmus ar 

reikalauti iš tarnaujančiojo daikto 

savininko, kad jis susilaikytų nuo 

konkrečių veiksmų atlikimo. 

4. Nustatant servitutą, gali būti 

nustatyta prievolė statyti statinius, 

sodinti augalus ar atlikti kitus darbus, 

kurie yra būtini servituto teisėms 

įgyvendinti. 

Įstatymais, sutartimis, teismo 

sprendimu ar administraciniu 

aktu gali būti nustatyta 

viešpataujančiojo daikto 

savininko prievolė mokėti 

vienkartinę ar periodinę 

kompensaciją tarnaujančiojo 

daikto savininkui. Šiuo 

atveju, atsižvelgiant į 

planuojamą statyti objektą, 

jo paskirtį, dėl nustatytinų 

apsaugos zonų ir kt., 

tarnaujančiojo daikto 

savininkui dėl nustatyto 

servituto gali būti apribota 

galimybė naudotis 

pakankamai dideliu žemės 

sklypo plotu, todėl tikėtina, 

jog tektų spręsti pakankamai 

didelio dydžio 

kompensacijos už servituto 

nustatymą klausimą. 

servitutą, išskyrus atvejus, kai 

servitutą nustato įstatymai. 

2. Viešpataujančiojo ar 

tarnaujančiojo daikto 

savininkas turi teisę kreiptis į 

teismą ir prašyti pakeisti 

servituto turinį ar panaikinti 

servitutą, jeigu iš esmės 

pasikeičia aplinkybės ar 

atsiranda nenumatytų 

aplinkybių, dėl kurių servituto 

suteikiamų teisių įgyvendinti 

tampa neįmanoma ar labai 

sudėtinga. 

3. Nustatyti tarnaujančiajam 

daiktui naują servitutą 

leidžiama, jeigu tuo nebus 

pažeidžiamas pirmiau 

nustatytas servitutas. 

4. Hipotekos tvarka įkeistam 

nekilnojamajam daiktui 

nustatyti servitutą leidžiama tik 

visų kreditorių sutikimu arba 

teismo sprendimu. 

5. Jeigu nustatant servitutą 

nebuvo konkrečiai nurodyta 

daikto dalis, kuriai nustatomas 

servitutas, laikoma, kad 

servitutas nustatytas visam 

daiktui. Bet jeigu pagal 

servituto suteikiamas 

tarnaujančiojo daikto 
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naudojimo teises galima 

vienodai gerai pasinaudoti tiek 

visu daiktu, tiek jo dalimi ir tuo 

būtų užtikrintas tinkamas 

viešpataujančiojo daikto 

naudojimas, tarnaujančiojo 

daikto savininkas turi teisę 

nustatyti daikto dalį, kurioje 

gali būti naudojamasi servituto 

nustatytomis teisėmis. 

6. Statinių servitutas dėl 

senaties baigiasi tik tada, kai 

viešpataujančiojo daikto 

savininkas dešimt metų pats ar 

per kitus asmenis nesinaudojo 

servituto suteikiamomis 

teisėmis ir tarnaujančiajam 

daiktui padarė ką nors tokio, 

kas nesuderinama su 

naudojimusi servituto 

suteikiamomis teisėmis. 

7. Tais atvejais, kai servitutas 

suvaržo teisę į daikto dalį, 

tarnaujančiojo daikto 

savininkas turi teisę reikalauti 

pakeisti daikto dalį, teisę į kurią 

suvaržo servitutas, kita šio 

daikto dalimi, jeigu toks 

pakeitimas padės 

tarnaujančiojo daikto 

savininkui išvengti dėl servituto 
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atsirandančių pernelyg didelių 

nuostolių. 

Valstybinė/savivaldybės 

žemė 

Valstybinė/savivaldybės 

žemė išnuomota 

valstybės institucijai, 

juridiniam ar fiziniam 

asmeniui 

1. Administraciniu aktu servitutą 

nustato Nacionalinė žemės tarnyba 

vadovo arba jo įgalioto teritorinio 

padalinio vadovo sprendimu. 

2. Valstybinės žemės patikėtiniai turi 

teisę sudaryti sandorius dėl 

valstybinės žemės servitutų tais 

atvejais, kai servitutai negali būti 

nustatyti administraciniu aktu. 

 

1. Teisės aktai nenumato jokių 

lengvatų, jei projektas būtų 

pripažįstamas valstybei svarbiu 

ekonominiu projektu. 

1. Sprendimas nustatyti 

servitutą gali būti 

skundžiamas teisme, kas 

gali labai užvilkinti visą 

procesą. Be to, sprendimas 

nustatyti servitutą negali būti 

priimtas, jeigu iki teritorijų 

planavimo dokumento ar 

žemės valdos projekto 

patvirtinimo neišreikšta 

viešpataujančiuoju 

tampančio daikto savininko 

valia dėl servituto 

reikalingumo. 

1. Gali būti nustatomi statinių 

servitutai, taip pat servitutai, 

suteikiantys teisę tiesti 

požemines ir antžemines 

komunikacijas, aptarnauti jas 

bei jomis naudotis, taip pat kiti 

servitutai. 

2. Administraciniu aktu, Žemės 

servitutų nustatymo 

administraciniu aktu taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 

m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 

1289, nustatyta tvarka, 

administraciniu aktu servitutai 

gali būti nustatomi: (i) 

valstybinės žemės sklypams, 

kurie pagal teritorijų planavimo 

dokumentus ar žemės valdos 

projektus numatomi grąžinti, 

perduoti ar suteikti 

nuosavybėn neatlygintinai, 

parduoti ar kitaip perleisti; (ii) 

valstybinės žemės sklypams, 

kurie pagal teritorijų planavimo 

dokumentus ar žemės valdos 

projektus numatomi išnuomoti 

ar perduoti neatlygintinai 

naudoti; (iii) išnuomotiems ar 

perduotiems neatlygintinai 

naudoti valstybinės žemės 
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sklypams, taip pat savivaldybių 

ir privačios žemės sklypams, 

kai pagal teritorijų planavimo 

dokumentus ar žemės valdos 

projektus numatomas kelio 

servitutas, suteikiantis teisę 

įvairiomis transporto 

priemonėmis privažiuoti ar 

naudojantis juo kaip pėsčiųjų 

taku prieiti prie kapinių, 

rekreacinių ir kitų gyventojų 

bendram naudojimui skirtų 

teritorijų bei gamtos ir kultūros 

paveldo teritorinių kompleksų ir 

objektų; (iv) išnuomotiems ar 

perduotiems neatlygintinai 

naudoti valstybinės žemės 

sklypams, taip pat savivaldybių 

ir privačios žemės sklypams, 

kai pagal teritorijų planavimo 

dokumentus ar žemės valdos 

projektus numatomas 

servitutas, suteikiantis teisę 

tiesti centralizuotus (bendro 

naudojimo) inžinerinės 

infrastruktūros tinklus 

(požemines ir antžemines 

komunikacijas), kelius bei 

takus, jais naudotis ir juos 

aptarnauti; (v) valstybinės, 

savivaldybių ir privačios žemės 

sklypams, konsoliduotiems 
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(pertvarkytiems) pagal žemės 

konsolidacijos projektą. 

3. Administraciniu aktu 

nustatytus servitutus 

Nekilnojamojo turto registre 

registruoja viešpataujančiuoju 

tampančio daikto savininkas ar 

patikėtinis, taip pat valstybės 

ar savivaldybės institucija, 

atsakinga už gamtos ir kultūros 

paveldo teritorinių kompleksų ir 

objektų, įrašytų į Vyriausybės 

įgaliotos institucijos patvirtintą 

sąrašą, apsaugą. 

4. Žemės savininkams ir 

valstybinės žemės 

patikėtiniams nuostoliai dėl 

nustatytų servitutų (išskyrus 

nuostolius žemės savininkams 

dėl servitutų, nustatytų 

sandoriais, kai nuostoliai 

atlyginami šalių susitarimu) turi 

būti atlyginami 

viešpataujančiuoju tampančio 

daikto savininko lėšomis. 

Užstatymo teisė     

Privati nuosavybė 1. Užstatymo teisė nustatoma žemės 

savininko ir užstatymo teisės turėtoju 

tampančio asmens susitarimu arba 

žemės savininko nutarimu. 

1. Teisės aktai nenumato jokių 

lengvatų, jei projektas būtų 

pripažįstamas valstybei svarbiu 

ekonominiu projektu. 

1. Pasibaigus užstatymo 

teisei, nuosavybės teisė į 

statinius pereitų žemės 

savininkui, todėl jei bokštų 

neketinama po kurio laiko 

atsisakyti, šiam būdui 
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neturėtų būti teikiamas 

prioritetas. 

Valstybinė žemė - - - 1. Užstatymo teise šiuo atveju 

būtų negalima pasinaudoti, 

nes valstybine žeme gali būti 

disponuojama ją perleidžiant 

nuosavybėn neatlygintinai, 

parduodant, išnuomojant ar 

perduodant neatlygintinai 

naudotis, sudarant sandorius 

dėl žemės konsolidacijos, 

žemės servitutų Civilinio 

kodekso ir kitų įstatymų 

nustatyta tvarka. Kiti sandoriai 

dėl valstybinės žemės negali 

būti sudaromi, jeigu kiti 

įstatymai nenustato kitaip. 

Savivaldybės žemė - - - 1. Užstatymo teise šiuo atveju 

būtų negalima pasinaudoti, 

nes savivaldybių žeme gali būti 

disponuojama ją perduodant 

valstybės nuosavybėn 

neatlygintinai, perduodant ją 

valdyti patikėjimo teise, 

parduodant, išnuomojant ar 

perduodant neatlygintinai 

naudotis, sudarant sandorius 

dėl žemės konsolidacijos, 

žemės servitutų Civilinio 

kodekso, šio ir kitų įstatymų 

nustatyta tvarka. Kiti sandoriai 
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dėl savivaldybių žemės negali 

būti sudaromi. 

Ilgalaikė nuoma     

Privati nuosavybė  1. Ilgalaikė nuoma nustatoma 

išnuomojamo nekilnojamojo 

daikto savininko ir 

nuomininko susitarimu arba 

testamentu. 

2. Tam, kad sudarius žemės 

ilgalaikės nuomos sutartį, 

būtų galima statyti statinius, 

būtina, kad sutartyje būtų 

įtvirtinta sąlyga (nuomotojo 

sutikimas), kad nuomininkas 

žemės sklype statytų 

statinius. 

1. Teisės aktai nenumato jokių 

lengvatų, jei projektas būtų 

pripažįstamas valstybei svarbiu 

ekonominiu projektu. 

1. Jeigu nuomos objektas 

yra žemės sklypas, ilgalaikę 

nuomą nustatančiame akte 

gali būtu numatyta 

nuomininko teisė statyti 

statinius ar sodinti sodinius, 

reikalingus žemei naudoti 

pagal paskirtį. Todėl jei 

žemės paskirtis nėra tokia, 

kad joje būtų galima tiesti 

įvairias infrastruktūras 

(statyti bokštus), šiam būdui 

neturėtų būti teikimas 

prioritetas. Be to, taikant šį 

būdą, net ir nustačius ilgesnį 

nei 25 metų žemės nuomos 

terminą, yra rizika dėl 

galimybės nutraukti sutartį 

nuomotojui kreipiantis į 

teismą. 

1. Pasikeitus nuomotojui 

ilgalaikė nuoma išlieka.  

2. Nuomininkas savo lėšomis 

privalo išlaikyti išnuomotą 

nekilnojamąjį daiktą ir jį 

remontuoti. 

3. Būtina sutartyje aptarti 

kompensavimą už nuomininko 

atliktus žemės sklypo 

pagerinimus, iš anksto aptarti, 

kokie yra reikalingi žemės 

sklypo pagerinimai (be atskiro 

nuomotojo sutikimo) arba, kitu 

atveju, nuomos sutarties 

laikotarpiu iš anksto gauti 

nuomotojo sutikimą žemės 

pagerinimui. Priešingu atveju, 

pasibaigus sutarčiai 

pagerinimai nebus atlyginti.  

4. Nekilnojamųjų daiktų 

nuomos sutartis, sudaryta 

ilgesniam kaip vienerių metų 

terminui, prieš trečiuosius 

asmenis gali būti panaudota tik 

tuo atveju, jeigu ji įstatymų 

nustatyta tvarka įregistruota 

viešame registre. 
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5. Nuomos sutartis gali būti 

terminuota arba neterminuota, 

tačiau visais atvejais sutarties 

terminas negali būti ilgesnis 

kaip vienas šimtas metų. 

Ilgalaikės nuomos sutarties 

terminas negali būti 

trumpesnis nei 10 metų. 

Praėjus 25 metams, ilgalaikės 

nuomos sutartis gali būti 

nutraukta teismo sprendimu 

pasikeitus aplinkybėms. 

6. Nuomos sutarties terminas 

nustatomas šalių susitarimu. 

Jeigu sutarties terminas joje 

nenustatytas, tai laikoma, kad 

nuomos sutartis neterminuota. 

7. Jeigu nuomos sutartis yra 

neterminuota, tai abi šalys turi 

teisę bet kada nutraukti sutartį 

įspėjusios apie tai viena kitą 

prieš vieną mėnesį iki 

nutraukimo, o kai nuomojami 

nekilnojamieji daiktai, – prieš 

tris mėnesius iki nutraukimo. 

Nuomos sutartyje gali būti 

nurodyti ir ilgesni įspėjimo 

terminai. Dėl šių priežasčių, 

siekiant užtikrinti nuomininko 

interesus, rekomenduotina 

nustatyti sutartyje nuomos 

terminą. 
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8. Sutartyje turi būti aptarta, 

kaip pasibaigus nuomos 

sutarčiai bus sprendžiamas 

pastatyto statinio klausimas. 

Sutikimas tiesti 

susisiekimo 

komunikacijas, 

inžinerinius tinklus bei 

statyti jiems funkcionuoti 

būtinus statinius 

valstybinėje žemėje, 

kurioje nesuformuoti 

žemės sklypai. 

Neaktualu, kadangi bokštai 

nepatenka tarp tokių inžinerinių 

tinklų, kuriems galėtų būti suteiktas 

atitinkamas sutikimas (Statybos 

techninio reglamento STR 

1.01.03:2017 “Statinių 

klasifikavimas” 9.7 p., Sutikimų tiesti 

susisiekimo komunikacijas, 

inžinerinius tinklus bei statyti jiems 

funkcionuoti būtinus statinius 

valstybinėje žemėje, kurioje 

nesuformuoti žemės sklypai, 

išdavimo taisyklių, patvirtintų 

Nacionalinės žemės tarnybos prie 

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 

2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 

1P-(1.3)-265, 5 p.). 

- - - 
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Vartojamos sąvokos ir trumpiniai 


Lentelė 1. Vartojamos sąvokos ir trumpiniai 


Sąvokos ir 


trumpiniai 
Paaiškinimas 


CPVA VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 


GIS Geografinė informacinė sistema 


EK Europos komisija 


ES Europos Sąjunga 


ESRI Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovės „Environmental Systems Research Institute” 


(angl. sutrumpinimas ESRI), tiekiančios geografinės informacinės sistemos (GIS) 


programinės įrangos, tokios kaip ArcGIS ir kitos, bei interneto GIS ir geoduomenų bazės 


valdymo programas, pavadinimas. 


LR Lietuvos Respublika 


LRTC AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 


LTE LTE (angl. Long Term Evolution) yra 4G (liet. ketvirtosios kartos) judriojo ryšio 


technologija, sukurta 2009 m. 


NKIP Naujos kartos interneto prieiga 


NKIPT Naujos kartos interneto prieigos tinklas 


NKPTI projektas Naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros plėtros projektas 


Perkančioji 


organizacija 


VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 


Poligonas Uždara geometrinė figūra, išreiškianti plotinį erdvinį objektą 


Investicijų 


projektas 


Naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projekto parengimo projektas 


RRT Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 


Shape  Erdvinių GIS duomenų formatas  


ŠK Šviesolaidinis kabelis 


ŠKL Šviesolaidinė kabelinė linija 


Techninė 


specifikacija 


Konkurso sąlygų 3 priedas „Viešojo pirkimo „Naujos kartos interneto prieigos 


infrastruktūros plėtros investicijų techninė specifikacija““ 


Tiekėjas Subtiekėjų grupė, sudaryta iš UAB „Ernst & Young Baltic“ ir UAB „InComSystems“ 


WiMAX WiMAX (angl. Worldwide Interoperability for Microwave Access) yra bevielio ryšio 


technologija, kuri leidžia sparčiai perduoti duomenis radijo ryšiu. 


2G (GSM) 2G (angl. second generation, liet. antrosios kartos) arba GSM (santrumpa iš Groupe 


Spécial Mobile, vėliau pervadinta į Global Standart for Mobile Communications) yra 


mobilių telefonų ryšio standartas, mobiliojo ryšio technologija. 


3G (UMTS) 3G (angl. third generation, liet. trečiosios kartos) arba UMTS (angl. Universal Mobile 


Telecommunications System) yra mobiliojo ryšio technologija, sukurta 1999 m., 


pažangesnė už GSM technologiją. 


4G (LTE) 4G (angl. forth generation, liet. ketvirtosios kartos) arba LTE (angl. Long Term Evolution) 


yra mobiliojo ryšio technologija, sukurta 2009 m., pažangesnė už UMTS technologiją. 
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1. ĮVADAS 


Strategijoje „Europa 2020“, kurioje ypač pabrėžiama plačiajuosčio ryšio plėtros svarba ir įtaka Europos 


augimui ir inovacijų diegimui visuose sektoriuose bei socialinei ir teritorinei sanglaudai, buvo iškelti šie 


plačiajuosčio ryšio plėtros tikslai: 


► iki 2013 m. visiems europiečiams sudaryti sąlygas naudotis baziniu plačiajuosčiu ryšiu;  


iki 2020 m. užtikrinti, kad visi europiečiai turėtų galimybę naudotis gerokai spartesniu – didesnės kaip 


30 Mb/s spartos – interneto ryšiu;  


► iki 2020 m. užtikrinti, kad 50% ar daugiau Europos namų ūkių užsisakytų 100 Mb/s ir spartesnio 


interneto ryšio paslaugą. 


2010 m. rugsėjo 7 d. EK komunikatu patvirtino strategijos „Europa 2020“ pavyzdinę iniciatyvą „Europos 


skaitmeninė darbotvarkė“, kurioje taip pat pripažįstama socialinė ir ekonominė plačiajuosčio ryšio nauda ir 


pabrėžiama jo svarba konkurencingumui, socialinei įtraukčiai ir užimtumui, todėl valstybės narės dar kartą 


įpareigotos siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų plačiajuosčio ryšio plėtros srityje, t. y., kad plačiajuostis ryšys 


(fiksuotasis ir judrusis) būtų prieinamas visiems, o interneto sparta būtų palaipsniui didinama iki 30 Mb/s ir 


daugiau, kad būtų įdiegti naujos kartos prieigos tinklai, kuriuose būtų galima užtikrinti itin spartų (daugiau kaip 


100 Mb/s) interneto ryšį.  


ES strateginiuose dokumentuose, t. y. strategijoje „Europa 2020“ ir pavyzdinėje iniciatyvoje 


„Europos skaitmeninė darbotvarkė“, numatyti šie svarbiausi valstybių narių siektini plačiajuosčio 


ryšio plėtros tikslai: 


1. visuotinis plačiajuosčio ryšio prieinamumas iki 2013 m.; 


2. visuotinis labai greito interneto (bent 30 Mb/s) prieinamumas iki 2020 m.; 


3. ne mažiau kaip 50% naudotų 100 Mb/s ir spartesnį interneto ryšį iki 2020 m. 
 


Lietuva, siekdama įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ ir pavyzdinę iniciatyvą „Europos skaitmeninė 


darbotvarkė“, į nacionalinius dokumentus, t. y. Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 metų 


programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 301, perkėlė minėtus 


plačiajuosčio ryšio plėtros tikslus ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. spalio 30 d. įsakymu 


Nr. 3-410-(E) patvirtino Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. planą.  


Minėtame plane numatyta, kad siekiant aprėpti naujos kartos interneto prieiga nepadengtą teritoriją, t. y. 


„baltąsias teritorijas“, numatomas vienas iš viešojo sektoriaus veiksmų – įgyvendinti projektą, skirtą naujos 


kartos interneto prieigos infrastruktūrai plėtoti, statant bokštus, ir iki naujai pastatytų bokštų bei senų 


bokštų, neturinčių prieigos prie šviesolaidinės infrastruktūros, nutiesiant šviesolaidinius kabelius. 


Verta atkreipti dėmesį, kad 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Komisija priėmė naują Elektroninių ryšių kodeksą 


ir paskelbė naujas iniciatyvas plačiajuosčio ryšio plėtros srityje, kuriuose iškelti trys nauji strateginiai uždaviniai 


2025 m.: 


► Visose pagrindinėse visuomeninės ir ūkinės veiklos erdvėse (pavyzdžiui, mokyklos, universitetai, 


mokslinių tyrimų centrai, transporto mazguose), visuose viešųjų paslaugų teikėjų (ligoninės ir viešojo 


administravimo įstaigos), pastatuose ir nuo skaitmeninių technologijų priklausomose įmonėse turėtų 


būti prieinamas itin spartus – gigabitinis – internetas, kurio duomenų išsiuntimo ir atsisiuntimo sparta 


siekia 1 Gb/s. 


► Visuose Europos namų ūkiuose, kaimo ir miesto, turėtų būti galimybė jungtis prie interneto, kurio 


duomentų atsisiuntimo sparta ne mažesnė kaip 100 Mb/s ir gali būti padidinta iki 1 Gb/s. 


► Visose miestų teritorijose, pagrindiniuose keliuose ir geležinkeliuose turėtų nenutrūkstamai veikti 


penktos kartos judrusis (5G) ryšys.  
 


Pažymėtina, kad nors naujosios Europos Komisijos iniciatyvos plačiajuosčio ryšio plėtros srityje buvo priimtos 


praėjus 2 metams po Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano 


patvirtinimo, tačiau jame numatytos priemonės išlieka aktualios ir jas vertinant 2025 m. tikslų pasiekimo 


kontekste. Kitaip tariant, planuojamas projektas „Naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros sukūrimo“ (toliau 


– NKPTI projektas) prisidės ir prie Europos Komisijos 2025 m. plačiajuosčio ryšio plėtros srityje iškeltų tikslų 


pasiekimo. 
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NKPTI projekto investicijų projekto (toliau – Investicijų projektas) vienas iš pagrindinių tikslų yra 


apibrėžti naujos kartos prieigos tinklo „baltąsias dėmes“ ir parinkti optimaliausią tokių teritorijų 


padengimo sprendimą. Šis tikslas įgyvendinamas dviem etapais: 


1. Pirmiausia iš elektroninių ryšių operatorių ir valstybės institucijų surenkama informacija apie jiems šiuo 


metu nuosavybės teise priklausančią naujos kartos infrastruktūrą (tiek fiksuotą, tiek judriąją) ir per 


artimiausius 3 metus planuojamą įrengti naujos kartos infrastruktūrą. Surinktos informacijos apie 


esamą ir planuojamą naujos kartos infrastruktūrą (tiek fiksuotą, tiek judriąją) pagrindu, apibrėžiamos 


naujos kartos „baltosios dėmės“ – nustatomos vietovės, kuriose naujos kartos prieigos tinklų dabar 


nėra ir kurioje privatūs investuotojai per 3 metus veikiausiai jų nediegs.  


2. Apibrėžus „baltąsias dėmes“, pereinama prie antrojo etapo – šių teritorijų padengimo naujos kartos 


plačiajuosčiu ryšiu modeliavimo. Pirmiausia šiose vietovėse bus atliekamas judriojo plačiajuosčio ryšio 


modeliavimas, parenkant naujų bokštų statymo vietas, kurių pagalba „baltosios dėmės“ būtų 


padengiamos naujos kartos plačiajuosčiu ryšiu, ir tik, nustačius judriojo ryšio bokštų vietas, bus 


planuojamos šviesolaidinių kabelinių linijų (toliau – ŠKL) trasos iki šių bokštų didžiausią socialinę 


naudą teikiančiu maršrutu. 
 


Atsižvelgiant į tai, pirmosios projekto tarpinės ataskaitos paskirtis – pristatyti pirmojo etapo rezultatus –


pateikti naujos kartos prieigos tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo analizės rezultatus ir identifikuoti naujos 


kartos prieigos tinklo „baltąsias dėmes“. Analizė apima esamą ir per artimiausius 3 metus numatomą sukurti 


valstybės institucijų ir privačių el. ryšių operatorių fiksuotojo ir judriojo ryšio tinklų infrastruktūrą.  
 


Projekto pirmąją tarpinę ataskaitą sudaro šios pagrindinės dalys: 


► Darbų aprašymas 


► Naujos kartos fiksuoto plačiajuosčio ryšio padengimas 


► Naujos kartos judriojo plačiajuosčio ryšio padengimas 


► Probleminiai objektai 


► Bendras naujos kartos plačiajuosčio ryšio padengimas 


► „Baltųjų dėmių“ identifikavimas ir aprašymas 


Trumpas Projekto dosjė pateikiamas toliau esančioje lentelėje. 


Lentelė 2. Projekto dosjė 


Projekto pavadinimas 
Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų 


projekto parengimas 


Sutarties pasirašymo data 2016-11-11 


Sutarties įsigaliojimo data 2016-11-21 


Sutarties trukmė 36 mėn. 


Projekto tikslas 


Įvertinti visas Naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros plėtros projekto 


(NKPTI projektas) įgyvendinimo galimybes, parinkti optimalų 


įgyvendinimo sprendimą ir visapusiškai pagrįsti projekto įgyvendinimo 


būdą, išlaidas, pasekmes ir pan.  


Pagrindiniai analizės objektai 


ir projekto veiklos 


► Naujos kartos prieigos tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo 


analizė; 


► Optimalaus „baltųjų dėmių“ padengimo naujos kartos prieigos 


tinklais sprendimo modeliavimas; 


► Investicijų projekto rengimas; 


► NKPTI projekto įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros 


panaudojimo tarifų nustatymo principų parengimas; 


► NKPTI projekto investicijų projekto pristatymas suinteresuotoms 


šalims; 


► Pagalbos Perkančiajai organizacijai derinant projektą su 


Europos komisija ir kitomis Lietuvos ir Europos sąjungos 


institucijomis teikimas. 
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2. NAUJOS KARTOS PRIEIGOS TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS IR JOS 


PANAUDOJIMO ANALIZĖ 


2.1 Darbų aprašymas 


Teikiant Investicijų projekto Įvadinę ataskaitą, buvo nurodyta, kad Techninėje specifikacijoje iškeltas uždavinys 


– atlikti naujos kartos prieigos tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo analizę – bus įgyvendintas, vykdant šias 


pagrindines veiklas: 
 


V.1.1. Naujos kartos prieigos tinklo aprėpties modeliavimo įrankių parengimas. Ši veikla buvo skirta 


tinkamai pasiruošti darbui su ESRI geografinės informacinės sistemos pagrindu veikiančia programine įranga. 


Jos metu buvo parinktas pagrindo žemėlapis, surinkti pirminiai duomenys apie gyventojus, namų ūkius, 


gyvenviečių, seniūnijų, savivaldybių ir apskričių administracines ribas. Buvo paruošti ESRI geografinės 


informacinės sistemos pagrindu veikiantys įrankiai naujos kartos plačiajuosčio ryšio aprėpties teritorijų analizei 


ir žemėlapio suformavimui. 
 


Naujos kartos prieigos tinklo modeliavimas buvo atliktas naudojant ESRI ArcGIS Pro ir ArcGIS Online 


programines priemones. Naujos kartos judriojo plačiajuosčio ryšio padengimas papildomai buvo modeliuotas 


naudojant Cellular Expert programinę įrangą.  
 


Papildomai buvo surinkti darbui atlikti reikalingi duomenys:  


1. Lietuvos teritorijos ribų GIS sluoksnis. 


2. Lietuvos apskričių ribų GIS sluoksnis. 


3. Lietuvos gyvenviečių ribų GIS sluoksnis. 


4. Lietuvos gyventojų ir namų ūkių skaičiaus duomenys. 


5. Lietuvos gyvenviečių gyventojų skaičiaus GIS sluoksnis. 


6. Namų ūkių teritorinio pasiskirstymo GIS sluoksnis (pastarasis buvo sukurtas Tiekėjo, kadangi tokio 


pobūdžio duomenų nėra). 
 


 
Pav. 1. Lietuvos namų ūkių pasiskirstymo GIS rastrinio 5x5m gardelės žemėlapio vaizdas 


 


Duomenų atvaizdavimui ir žemėlapių spausdinimui buvo pasirinkti du pagrindo žemėlapiai: topografinis ir 


maps.lt topo. Iš Lietuvos ribų shape duomenų buvo suformuoti 5x5m gardelės rastro duomenys rastrinių 


duomenų analizei. Taip pat buvo suformuoti savivaldybių centrų shape duomenys ir 5x5m gardelės rastro 


duomenys. Lietuvos gyvenviečių gyventojų skaičiaus shape duomenys buvo patikslinti ir papildyti namų ūkių 


duomenimis, gautais iš Lietuvos statistikos departamento. Pagal 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų 


surašymo ir georeferencinius erdvinius duomenis buvo sukurtas Lietuvos namų ūkių pasiskirstymo GIS 
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rastrinis 5x5m gardelės žemėlapis (žr. 1 pav.)1, kuris kartu su jo atributine informacija buvo naudojamas 


apskaičiuoti namų ūkių pasiskirstymą Lietuvos teritorijoje ir atlikti modeliavimo veiksmus, nustatant namų ūkių 


skaičių „baltosiose dėmėse“ bei jų koncentracijos vietas.  
 


Išsamus namų ūkių teritorinio pasiskirstymo GIS sluoksnio sukūrimo algoritmo aprašymas pateiktas ataskaitos 


priede Nr. 5.  
 


V.1.2. Duomenų surinkimas. Šios veiklos metu buvo surinkti duomenys iš valstybės institucijų ir elektroninių 


ryšių operatorių apie šiuo metu jų turimą ir per artimiausius 3 metus planuojamą sukurti naujos kartos prieigos 


tinklų (apima tiek fiksuotojo, tiek judriojo ryšio tinklus) infrastruktūrą. Minėti duomenys buvo renkami trimis 


metodais: 
 


A. Apklausos metodu. Visi Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos svetainėje skelbiami el. ryšių 


paslaugų teikėjai, užsiregistravę kaip interneto prieigos paslaugų teikėjai, išskyrus keturis judriojo 4G (LTE) 


ryšio operatorius, buvo apklausti el. paštu pagal parengtą ir su pagrindiniais el. ryšių operatoriais, tiksliau 


neformalios konsultacinės grupės nariais2, bei perkančiąja organizacija suderintą klausimyną (žr. ataskaitos 


priedą Nr. 1), kuris buvo oficialiai išsiųstas visiems el. ryšių operatoriams 2016 m. gruodžio 12 d. Perkančios 


organizacijos raštu Nr. R-599. 
 


Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos svetainėje skelbiamas interneto 


prieigos paslaugų teikėjų sąrašas, siekiant didesnio skaidrumo ir platesnio įmonių bei institucijų įsitraukimo į 


Investicijų projekto rengimą, Tiekėjo iniciatyva, buvo papildytas šiomis įstaigomis / bendrovėmis: UAB 


„Kavamedia“, VšĮ „Plačiajuostis internetas“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB Technologijų ir inovacijų centras, 


Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, UAB „Skaidula“ ir UAB „Ecofon“, kadangi dalis jų teikia 


duomenų perdavimo paslaugas arba dalies subjektų turima infrastruktūra galėtų būti panaudota NKPTI 


projekto tikslams pasiekti. 
 


Apibendrinat, klausimynas, atmetus keturis 


judriojo 4G (LTE) ryšio operatorius ir vieną el. 


ryšių operatorių, kuris šiuo metu jau nebevykdo 


veiklos, bei pridėjus papildomus, buvo išsiųstas 


100 el. ryšių operatorių. 
 


2016 m. gruodžio 12 d. Perkančios 


organizacijos raštu Nr. R-599 el. ryšių 


operatoriams išsiųstą klausimyną užpildė 73 


operatoriai (73% respondentų), iš kurių 36 


operatoriai nurodė turintys nuosavybės teise 


priklausančios šviesolaidinės kabelinės 


infrastruktūros, tačiau tik 12 interneto prieigos 


paslaugų teikėjų nurodė, kad jiems nuosavybes 


teise priklausančią šviesolaidinę kabelinį 


infrastruktūrą turi kaimiškosiose vietovėse, t. y. 


projekto tiriamoje srityje. 
 


Šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros geografinius duomenis nurodė pateiksiantys 8 el. ryšių operatoriai 


(trys el. ryšių operatoriai anketoje nurodė, kad jų turimos infrastruktūros nevertinti), tačiau galiausiai duomenis 


pateikė tik 5 operatoriai: AB „Telia Lietuva“, VšĮ „Plačiajuostis internetas“, UAB „Skaidula“, UAB „Etanetas“ ir 


UAB „KLI LT“.3  


                                                      


1 Žemėlapyje (žr. 1 pav.) namų ūkio tankis pažymėtas skirtingomis spalvomis: teritorijos su mažiausiu namų ūkiu tankiu 
pavaizduotos raudona spalva, su didžiausiu – violetine spalva. 
2 Perkančioji organizacija iš pagrindinių el. ryšių operatorių ir juos atstovaujančių asociacijų sudarė neformalią konsultacinę 
grupę, su kurios nariais Tiekėjas derino visus su Projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus. Narių sąrašas pateikiamas 
priede Nr. 2, o susitikimų protokolai – ataskaitos priede Nr. 3. 
3 Atkreiptinas dėmesys, kad UAB „Kvartalo tinklas“ taip pat pateikė duomenis apie savo valdomą infrastruktūrą, tačiau 
pateikė informaciją tik apie statinius, iš kurių teikia WiFi paslaugas gyventojams (WiFi kaip technologija Investicijų projekte 


Pav. 2. Operatorių duomenys apie jiems nuosavybės teise 


priklausančią šviesolaidinę infrastruktūrą 
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Siekiant sumažinti administracinę naštą operatoriams, duomenys apie judriojo ryšio operatorių šiuo metu 


nuosavybės teise valdomą infrastruktūrą, oficialiai pritarus 4G (LTE) ryšio operatoriams, buvo gauti iš RRT 


(LRTC duomenis apie esamą situaciją pateikė patys), o duomenis apie 3 metų ateities planus ir probleminius 


objektus Tiekėjui pateikė patys 4G (LTE) ryšio operatoriai, atsakydami į Perkančiosios organizacijos 2016 m. 


gruodžio 12 d. raštą Nr. R-598. Duomenis pateikė visi 4G (LTE) ryšio operatoriai: LRTC, AB „Telia Lietuva“, 


UAB „TELE2“ ir UAB „BITĖ Lietuva“. 
 


Atkreiptinas dėmesys, kad, atsižvelgiant į 4G (LTE) ryšio operatorių prašymą, duomenys buvo pateikiami ir 


apdorojami dviem etapais: pirmiausia buvo gauti duomenys apie esamą situaciją ir probleminius judriojo ryšio 


infrastruktūros objektus, o kiek vėliau – po esamos situacijos žemėlapio pristatymo Neformalioje konsultacinėje 


grupėje, kuris vyko 2017 m. sausio 9 d., – pateikti duomenys apie artimiausių 3 m. planus.  
 


Pabrėžtina, kad vadovaujantis Techninės specifikacijos 10.1.5. punkto reikalavimais, kad apibrėžiant 


„baltąsias dėmes“, turi būti įvertinta aplinkybė, kad dalis el. ryšių operatorių turimų bazinių stočių yra 


sumontuotos ant ūkinės paskirties statinių, kurių eksploatavimo laikas eina į pabaigą, ir kurie turės būti pakeisti 


naujai planuojamais statyti bokštais, su 4G (LTE) ryšio operatoriais buvo atskirai dirbama porą mėnesių, 


siekiant nustatyti probleminius objektus. Išaiškėjo, kad operatoriai susiduria su dviejų tipų judriojo ryšio 


infrastruktūros problemomis: (1) transmisijos ir (2) statinio, kuriame talpinamos bazinės stotys, problema. 


Atsižvelgiant į tai, buvo suformuoti du probleminių objektų sąrašai, kurie kartu su žemėlapiais 2017 m. sausio 


30 d. buvo pateikti viešoms konsultacijoms (išsamiau žr. skyriuje „Probleminiai objektai“). 
 


B. Interviu metodu. Interviu buvo vykdomas tiek su viešojo sektoriaus, tiek su pagrindiniais privataus sektoriaus 


atstovais. Verta atkreipti dėmesį, kad su kai kuriais subjektais, susitikta buvo po keletą kartų. Interviu metu 


buvo siekiama ne tik surinkti duomenis apie jų turimą ir artimiausiu metu planuojamą sukurti naujos kartos 


prieigos tinklų infrastruktūrą, bet ir geriau suprasti skirtingus suinteresuotų pusių, t. y. viešo ir privataus 


sektoriaus atstovų, lūkesčius dėl naujos kartos prieigos tinklų infrastruktūros plėtros, galimą šios plėtros 


problematiką ir priežastis, galimus sprendimo būdus, suinteresuotų asmenų požiūrį į rengiamą NKPTI projektą, 


jo tikslus, uždavinius ir rezultatus ir t.t.  
 


Lentelė 3. Interviu tvarkaraštis 


                                                      


nenagrinėta), ir nurodė gyvenviečių sąrašą, kuriose teikia šias paslaugas. Įvertinus tai, kad šiose teritorijose, kiti operatoriai 
jau teikia 30 Mb/s paslaugas, UAB „Kvartalo tinklas“ duomenys į padengiamumą skaičiavimus nebuvo įtraukti. 


SUSITIKIMŲ TVARKARAŠTIS 


Antradienis 
2016.12.13 


 
15:00 UAB „Balticum”  


Trečiadienis 
2016.12.14 


 10:00 UAB „TELE2” 
14:00 UAB „Skaidula 


Ketvirtadienis 
2016.12.15 


 09:30 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba  
13:00 UAB „BITĖ Lietuva“  


Penktadienis 
2016.12.16 


 
09:00 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 


Pirmadienis 
2016.12.19 


 10:15 AB „Telia Lietuva“ 
13:00 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 


Antradienis 
2016.12.20 


 
14:00 VšĮ „Plačiajuostis internetas”  


Trečiadienis 
2016.12.21 


 10:00 Lietuvos interneto paslaugų tiekėjų asociacija 
13:00 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 
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Interviu buvo atliekamas „akis į akį” būdu. Interviu buvo pusiau struktūriškai apibrėžti, t. y. jų metu buvo 


siekiama sužinoti respondentų nuomonę tam tikrais iš anksto numatytais klausimais, leidžiant respondentui 


laisvai interpretuoti užduodamus klausimus. Pusiau struktūruoti interviu suteikia daugiau lankstumo, nes 


klausimus galima šiek tiek koreguoti, papildyti naujais klausimais, atsižvelgiant į vykstančio interviu eigą ir 


respondento atsakymus. Tokiu būdu suteikiama galimybė visapusiškiau ištyrinėti įvairius diskutuotino klausimo 


apsektus, gauti naujos informacijos ir įžvalgų. Reikia atkreipti dėmesį, kad tarp interviu metu didžiausias 


dėmesys buvo skiriamas būtent priežastiniams, diskusiniams, nuomonės klausimams. Interviu atmintinės 


galima rasti ataskaitos priede Nr. 3. 
 


C. Antrinių šaltinių peržiūra. Įvadinėje ataskaitoje buvo numatyta, kad, esant poreikiui, t. y. el. ryšių 


operatoriams nesuteikus reikiamos informacijos, papildomai gali būti analizuojami įvairūs antriniai šaltiniai: 


viešai prieinama informacija, jau atliktos studijos, tyrimai ir pan. Atsižvelgiant į tai, kad el. ryšių operatoriai 


noriai dalijosi informacija apie esamą ir planuojamą el. ryšių infrastruktūrą, šio duomenų rinkimo metodo 


praktiškai neprireikė panaudoti, išskyrus UAB Duomenų logistikos centro atvejį. Bendrovė nurodė, kad norėtų, 


jog jų infrastruktūrą būtų įvertinta, rengiant Investicijų projektą, tačiau duomenų nepateikė, todėl Tiekėjas 


naujos kartos prieigos modeliavimui panaudojo 2014 metų projekto „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros 


ir paslaugų naudojimo skatinimo modelio parengimas“ metu surinktą informaciją apie energetikos įmonių 


grupei nuosavybes teise priklausančią šviesolaidinę infrastruktūrą. Šie duomenys yra įtraukti į bendrą visų el. 


ryšių operatorių pateiktą šviesolaidinės infrastruktūros (ŠKL trasų) sluoksnį ir žemėlapį (išsamiau žr. ataskaitos 


priede Nr. 4), tačiau į naujos kartos fiksuotojo ryšio padengimo skaičiavimus neįtraukti. Pabrėžtina, kad šiame 


Investicijų projekto rengimo etape bendras visų fiksuotojo ryšio operatorių šviesolaidinės infrastruktūros (ŠKL 


trasų) žemėlapis ir atitinkamai jo sluoksnis, nebuvo panaudotas, jis bus aktualius, planuojant naujas ŠKL 


trasas ir naujų objektų pajungimo vietas. 
 


V.1.3. Surinktų duomenų analizė ir naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros žemėlapio 


suformavimas. Šios veiklos metu naudojant ESRI ir specializuotą geografinės informacinės sistemos 


pagrindu veikiančią programinę įrangą (pilnai suderinamą su ESRI programine įranga) buvo sumodeliuoti iš 


valstybės institucijų ir elektroninių ryšių operatorių surinkti duomenys apie šiuo metu jų turimą ir per 


artimiausius 3 metus planuojamą sukurti naujos kartos prieigos tinklų (apimant tiek fiksuotojo, tiek judriojo ryšio 


tinklus) infrastruktūrą. Duomenų analizė buvo atliekama etapais: 
 


A. Fiksuotojo ryšio padengimas. ESRI programinės įrangos pagalba buvo suformuotas fiksuotojo ryšio 


operatorių turimos infrastruktūros padengimo žemėlapis, apjungiant visų operatorių pateiktus duomenis. 


Suskaičiuoti statistiniai duomenys apie dengiamą teritoriją ir namų ūkius. Gavus iš operatorių per artimiausius 


3 metus planuojamos sukurti šviesolaidinės infrastruktūros duomenis, buvo suformuotas bendras fiksuotojo 


ryšio operatorių planuojamos infrastruktūros padengimo žemėlapis. Iš šių dviejų žemėlapių buvo suformuotas 


bendras 2020 m. fiksuotojo ryšio padengimo žemėlapis. Suskaičiuoti statistiniai duomenys apie dengiamą ir 


planuojamą padengti teritoriją ir namų ūkius. 
 


B. Judriojo ryšio padengimas.  
 


Naujos kartos judriojo ryšio padengimui apskaičiuoti kaip pagrindas buvo naudojama RRT 2015 m. atliktų 


judriojo ryšio operatorių 30 Mb/s aprėpties skaičiavimų metodika ir prielaidos, išskyrus šiuos pagrindinius 


pakeitimus:  


Ketvirtadienis 
2016.12.22 


 
09:00 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 


Ketvirtadienis 
2016.12.29 


 
15:00 UAB „Cgates“ 


Antradienis 
2017.01.17 


 08:30 UAB „TELE2“ 
10:15 AB „Telia Lietuva“ 
15:00 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 


Ketvirtadienis 
2017.01.19 


 
09:00 UAB „BITĖ Lietuva“ 
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a. skaičiavimuose buvo įvertinti judriojo ryšio 4G (LTE) tinklų plėtros planai 2020 m. bei 


nustatomas esamos judriojo tinklo infrastruktūros tinkamumas tolesniam jos naudojimui ir 


tinklo plėtrai (probleminiai objektai į judriojo ryšio 2020 m. aprėpties skaičiavimus neįtraukti); 


b. namų ūkių skaičius „baltosios dėmėse“ apskaičiuotas pagal Tiekėjo sukurtą Lietuvos namų 


ūkių teritorinio pasiskirstymo GIS sluoksnio duomenis; 


c. tinklo aprėptis buvo modeliuojama prie 20% apkrovimo (maksimali apkrovimo riba, kai gali 


būti pasiektas 30 Mb/s sparta 10MHz diapazone LTE800 dažnio juostoje, kuri yra pagrindinė 


judriojo ryšio operatorių naudojama dažnio juosta 4G (LTE) tinklo aprėpčiai);  


d.  Padengimo teritorija buvo skaičiuojama su 85% tinklo aprėpties padengimo tikimybe. 


Išsamus skaičiavimo modelio aprašymas pateiktas ataskaitos priede Nr. 6. Skaičiavimo modelis ir jo prielaidos 


buvo suderintos su Perkančiąja organizacija ir Neformalia konsultacine darbo grupe. 
 


Esama situacija (2016 m. pab. – 2017 m. pr.). Naudojant specializuotą radijo tinklo planavimo programinę 


įrangą Cellular Expert, pagal RRT pateiktus visų keturių 4G (LTE) operatorių jau įrengtų 4G (LTE) bazinių 


stočių parametrų duomenis, buvo sumodeliuotas kiekvieno operatoriaus 4G (LTE) ryšio spartos žemėlapis. Iš 


šių atskirų tinklų spartos žemėlapių, atrenkant sparčiausio 4G (LTE) tinklo konkrečioje vietoje reikšmes, buvo 


suformuotas bendras Lietuvos 4G (LTE) ryšio spartos žemėlapis, kurio pagrindu suformuotas esamas Lietuvos 


judriojo ryšio 30 Mb/s spartos aprėpties žemėlapis.  
 


Probleminiai judriojo ryšio objektai. Investicijų projekto rengimo metu judriojo ryšio operatorių taip pat buvo 


prašoma pateikti informaciją apie dviejų tipų probleminius objektus: 


1. Probleminiai statiniai. Judriojo ryšio operatorių buvo prašoma įvardinti statinius, kurie dėl tam tikrų 


priežasčių (pavyzdžiui, sutarčių su savininkais nepratęsimo, prastos statinio būklės ar statinio 


netinkamumo bazinių stočių montavimui, netinkamo aukštingumo ir kt.) negalės būti naudojami ateityje 


bazinių stočių talpinimui. Gauta operatorių informacija buvo susisteminta ir suformuotas bendras 


probleminės infrastruktūros sąrašas, išbraukiant iš sąrašo probleminius objektus, kurie negalės būti 


keičiami NKPTI projekto metu (pavyzdžiui, savivaldybių centrų miestų teritorijos centre esantys 


objektai). Tuomet visiems judriojo ryšio operatoriams buvo išsiųstas bendras probleminės 


infrastruktūros objektų sąrašas, prašant patikslinti objekto probleminį statusą ir įvertinti, ar kitų 


operatorių įvardinti probleminiai objektai aktualūs ir kitiems operatoriams. Gauta informacija buvo 


susisteminta ir atrinkti visi probleminės infrastruktūros objektai, kurių probleminį statusą įvardino bent 


vienas judriojo ryšio operatorius. Galutinis sąrašas pateiktas viešosioms konsultacijoms (žr. priedą Nr. 


9). 


2. Probleminė transmisija. Judriojo ryšio operatorių buvo prašoma įvardinti statinius, kuriuose 


sumontuotos bazinės stotys negalės užtikrinti tinkamos naujos kartos 30 Mb/s judriojo ryšio sklaidos 


dėl šviesolaidinės prieigos statiniuose trūkumo. Gauta operatorių informacija buvo susisteminta, iš 


sąrašo išbraukiant objektus, esančius savivaldybių centruose, objektus, kuriuose yra ŠKL, ir objektus, 


į kuriuos iki 2020 m. fiksuotojo ar judriojo ryšio operatoriai planuoja pakloti šviesolaidines linijas savo 


lėšomis. Galutinis sąrašas pateiktas viešosioms konsultacijoms (žr. priedą Nr. 9). Viešųjų konsultacijų 


metu, judriojo ryšio operatoriai patikslino šį sąrašą, galutinis bendras probleminės transmisijos poreikio 


sąrašas pateikimas ataskaitos priede Nr. 9. 
 


Ateities planai (2020 m.). Iš 4G (LTE) operatorių gavus per artimiausius trejus metus planuojamų įrengti naujų 


4G (LTE) bazinių stočių parametrų duomenis (pateiktus tokiu pačiu formatu, kaip judriojo ryšio operatoriai 


teikia duomenis RRT apie esamas bazines stotis), bei probleminių objektų sąrašus, buvo sumodeliuotas 


planuojamas 2020 m. judriojo ryšio 30 Mb/s spartos aprėpties žemėlapis ir pagal tą patį skaičiavimo modelį, 


kuris buvo taikytas ir esamos situacijos vertinimui, suskaičiuota 2020 m. planuojamo 4G (LTE) tinklo aprėptis 


ir padengimo statistika. Pažymėtina, kad probleminiai objektai (tiek judriojo ryšio infrastruktūros objektai, 


turintys transmisijos problemų, tiek judriojo ryšio infrastruktūros objektai, turintys statinio problemų) į 2020 m. 


judriojo ryšio aprėpties skaičiavimus neįtraukti. 


C. Naujos kartos prieigos tinklo padengimas. Naujos kartos prieigos tinklo žemėlapis suformuotas, apjungiant 


fiksuotojo ir judriojo ryšio technologijų padengimo duomenis. Apjungus esamos situacijos duomenis, buvo 


suformuotas naujos kartos prieigos tinklo esamo padengimo žemėlapis ir suskaičiuoti statistiniai duomenys 


apie dengiamą teritoriją ir namų ūkius. Naujos kartos prieigos tinklo plėtros žemėlapis suformuotas, apjungiant 
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fiksuotojo ryšio ir judriojo ryšio plėtros duomenis, o sudėjus su esamos situacijos duomenimis suformuotas 


bendras naujos kartos prieigos tinklo padengimo žemėlapis. Suskaičiuoti statistiniai duomenys apie dengiamą 


teritoriją ir namų ūkius. 
 


Žemėlapiai suformuoti geografinės informacinės sistemos (GIS) aplinkoje ir Perkančiajai organizacijai bus 


pateikiami shape ir PDF formatais. 
 


V.1.4. Žemėlapio ir „baltųjų dėmių“ viešas pristatymas. Atsižvelgiant į Techninės specifikacijos 10.1.6. 


punkto reikalavimą, prieš teikiant parengtą skaitmeninį naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros žemėlapį 


derinimui suinteresuotoms šalims, 2017 m. sausio 30 d. buvo suorganizuotas viešas naujos kartos prieigos 


tinklo infrastruktūros žemėlapio ir preliminarių identifikuotų „baltųjų dėmių“ pristatymas suinteresuotoms 


šalims, kurio metu ne tik buvo pristatyti konkretūs rezultatai, bet ir išsamiai pristatyta naudota metodika, 


atsakyta į kilusius suinteresuotų šalių klausimus. Šiuo pristatymu buvo siekiama, kad suinteresuotos šalys 


geriau suvoktų skaitmeninio naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros žemėlapio formavimo procesą, kas 


atitinkamai palengvintų tarpinių rezultatų derinimą su pastarosiomis. 
 


Papildomai, kaip jau buvo minėta, Perkančioji organizacija iš pagrindinių el. ryšių operatorių ir juos 


atstovaujančių asociacijų sudarė Neformalią konsultacinę grupę, su kurios nariais Tiekėjas derino visus su 


Projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus. Žemiau pateikiama informacija apie vykusius susitikimus su 


Neformalios konsultacinės grupės nariais, o susitikimų protokolus galima rasti ataskaitos priede Nr. 3. 
 


Lentelė 4. Neformalios konsultacinės grupės susitikimų tvarkaraštis 


 


V.1.5. Viešos konsultacijos su suinteresuotomis šalimis. Atsižvelgiant į Techninės specifikacijos 10.1.6. 


punkto reikalavimą, siekiant įsitikinti skaitmeninio naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros žemėlapio ir 


apibrėžtų „baltųjų dėmių“ tikslumu, parengtas žemėlapis 2017 m. sausio 30 d. buvo viešai paskelbtas VšĮ 


„Plačiajuostis internetas“ interneto svetainėje (siekiant nepažeisti konfidencialumo principo – skelbiamos 


informacijos apimtis buvo suderinta su Perkančiąja organizacija ir Neformalia konsultacine darbo grupe), 


paprašant suinteresuotų šalių per 2 sav., esant poreikiui, patikslinti savo pateiktus duomenis apie savo turimą 


arba per artimiausius 3 metus planuojamą sukurti naujos kartos prieigos tinklų infrastruktūrą. Siekiant užtikrinti 


didesnį informuotumą apie viešąsias konsultacijas, papildomai visiems RRT svetainėje skelbiamiems interneto 


prieigos paslaugų teikėjams Perkančioji organizacija 2017 m. sausio 30 d. raštu Nr. ESSF-R-4 išsiuntė 


prašymą pateikti pastabas. Viešosioms konsultacijos teiktus žemėlapius galima rasti ataskaitos priede Nr. 4. 
 


V.1.6. Tarpinių rezultatų tikslinimas po konsultacijų. Viešųjų konsultacijų su suinteresuotomis šalimis metu 


naujų duomenų ir pastabų nebuvo gauta, tačiau 4G (LTE) ryšio operatoriai patikslino probleminių objektų 


SUSITIKIMŲ TVARKARAŠTIS 


Ketvirtadienis 


2016.12.01 
 


14:00 Neformali konsultacinė grupė 


Ketvirtadienis 
2016.12.08 


 
15:00 Neformali konsultacinė grupė 


Penktadienis 
2016.12.16 


 
12:50 Judriojo naujos kartos plačiajuosčio ryšio darbo grupė 


Ketvirtadienis 
2016.12.22 


 
15:00 Judriojo naujos kartos plačiajuosčio ryšio darbo grupė 


Pirmadienis 
2017.01.09 


 
09:00 Neformali konsultacinė grupė 


Pirmadienis 
2017.01.30 


 
13:30 Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros žemėlapio viešas pristatymas 


Trečiadienis 
2017.02.08 


 
13:30 Judriojo naujos kartos plačiajuosčio ryšio darbo grupė 
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(transmisijos problema) sąrašą, todėl žemėlapis ir su tuo susiję statistiniai duomenys buvo atitinkamai 


patikslinti. 
 


V.1.7. Tikslus „baltųjų dėmių“ identifikavimas ir aprašymas. Remiantis parengtu ir su suinteresuotomis 


šalimis suderintu skaitmeniniu naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros žemėlapiu, buvo aiškiai 


identifikuotos ir apibrėžtos naujos kartos prieigos tinklo „baltosios dėmės“ (apibrėžimo metodika suderinta su 


Perkančiąja organizacija ir Neformalia konsultacine grupe), kurios buvo išanalizuotos ir aprašytos, priskiriant 


joms ID numerius bei nurodant pagrindines charakteristikas: plotas, namų ūkių skaičius, gyventojų tankis ir 


kitos svarbios savybės (išsamiau žr. skyriuje „„Baltųjų dėmių“ identifikavimas“). 
 


V.1.8. Tarpinės ataskaitos I parengimas ir pateikimas PO. Šios veiklos metu susisteminti ir aprašyti naujos 


kartos prieigos (apimant tiek fiksuotojo, tiek judriojo ryšio tinklus) tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo 


analizės duomenys, suformuotas patikslintas skaitmeninis naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros 


žemėlapis, aprašytos „baltosios dėmės“, patikslinta „baltųjų dėmių“ apibrėžimo metodika ir pan. 
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2.2 Naujos kartos fiksuotojo ryšio padengimas 


2.2.1 Padengimo modeliavimo prielaidų ir sąlygų apibrėžimas 


 


Naujos kartos fiksuoto plačiajuosčio ryšio prieigos skaičiavimams naudotos prielaidos ir sąlygos: 


A. Informacijos surinkimas: 


1. Respondentų imtis. Informacija apie el. ryšių operatorių turimą fiksuotą naujos kartos plačiajuosčio 


ryšio prieigos infrastruktūrą buvo surinkta el. paštu, apklausiant visus interneto paslaugų teikėjus, 


užsiregistravusius RRT duomenų bazėje. Prašymas užpildyta anketą buvo išsiųstas 100 operatorių. 


Anketą užpildė 73 operatoriai. Duomenys apie operatorių nuosavybės teise priklausančią 


šviesolaidinę infrastruktūrą buvo gauti tik iš 5 operatorių: AB „Telia Lietuva“, VšĮ „Plačiajuostis 


internetas“, UAB „Skaidula“, UAB „Etanetas“ ir UAB „KLI LT“. 


Atkreiptinas dėmesys, kad didžioji dalis fiksuotojo ryšio operatorių neturi jiems nuosavybės teise 


priklausančios šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros kaimiškosiose vietovėse ir daugiausiai 


naudojasi šių trijų operatorių valdoma infrastruktūra: AB „Telia Lietuva“, UAB „Skaidula“ ir VšĮ 


„Plačiajuostis internetas“. Atsižvelgiant į tai, galima visiškai pagrįstai teigti, kad nors duomenis apie 


nuosavą šviesolaidinė kabelinę infrastruktūrą pateikusių operatorių skaičius nedidelis, jis 99,98% 


tikslumu atspindi naujos kartos fiksuoto ryšio rinkos situaciją kaimiškosiose vietovėse.  


2. Analizuojama technologija. El. ryšių operatorių buvo prašoma pateikti tik duomenis apie jiems 


nuosavybės teise priklausančią šviesolaidinę kabelinę (ŠK) infrastruktūrą. Sprendimui nagrinėti tik 


šviesolaidinę kabelinę infrastruktūrą pritarė Perkančioji organizacija ir Neformalios konsultacinės 


grupės nariai. 


Varinė infrastruktūra šiame Investicijų projekte neanalizuojama, kadangi turi labai ribotas galimybes 


teikti naujos kartos plačiajuosčio ryšio paslaugas. Varinė prieiga gali užtikrinti naujos kartos 


plačiajuosčio ryšio paslaugas tik esant labai trumpai prieigos linijai, todėl kaimiškosiose vietovėse 


negali būti vertinama. Taip pat Europos Komisijos (Connectivity for a Competitive Digital Single Market 


– Towards a European Gigabit Society), Europos Parlamento (Broadband infrastructure: Supporting 


the digital economy in the European Union) ir kituose dokumentuose rekomenduojama fiksuota naujos 


kartos plačiajuosčio ryšio prieigos technologija yra šviesolaidinė infrastruktūra, o varinę infrastruktūrą 


pereinamuoju laikotarpiu rekomenduojama naudoti tik vartotojų pajungimui pastato viduje (FTTB – 


angl. Fiber to the Building). Vietovėse, kur nėra fiksuotos naujos kartos plačiajuosčio ryšio prieigos, 


vartotojų pajungimui siūloma naudoti judriojo ryšio prieigas, galinčias teikti naujos kartos plačiajuosčio 


ryšio paslaugas. 


3. Duomenų imtis. El. paštu operatoriams buvo išsiųstos apklausos anketos, prašant pateikti 


geografinius tinklų duomenis ir: 


a. duomenis apie šiuo metu nuosavybės teise valdomą ŠK infrastruktūrą (naujausi 2016 m. 


duomenys) visoje Lietuvos teritorijoje, išskyrus 5 didžiuosius Lietuvos miestus (Vilnius, 


Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys) ir savivaldybių centrus, taip pat papildomai pateikti 


gyvenviečių, kuriuose jau šiuo metu galima teikti 30 Mb/s ir didesnės spartos interneto ryšį 


galutiniams vartotojams, sąrašą; 


b. nurodyti movas / skirstomuosius mazgus / galinius paskirstymo įrenginius, nuo kurių yra 


galimybė teikti naujos kartos plačiajuosčio ryšio paslaugas; 


c. nurodyti gyvenvietes, kuriuose per artimiausius 3 metus planuojama pakloti nuosavą ŠK 


infrastruktūrą.  


4. 5 didieji miestai ir savivaldybių centrai. Atsižvelgiant į projekto „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 


plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo modelio parengimo“ rezultatus ir valstybės institucijų (įstaigų) 


turimus duomenis, bei operatorių konsultacijų metu pateiktą informaciją apie turimą šviesolaidinę 


infrastruktūrą buvo priimta prielaida, kad namų ūkiai, esantys 5 didžiuosiuose Lietuvos mietuose ir 


savivaldybių centruose, jau šiuo metu turi galimybę naudotis 30 Mb/s ir didesnės spartos internetu, 


todėl į tyrimo imti neturėtų būti įtraukti. Kitaip sakant, suderinus su Perkančiąja organizacija ir 
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Neformalia konsultacine grupe, nuspręsta „baltųjų dėmių“ nenustatinėti 5 didžiuosiuose Lietuvos 


mietuose ir savivaldybių centruose. 


B. Fiksuoto plačiajuosčio ryšio padengimas: 


1. Padengiamo skaičiavimo modelis. Neformalioje konsultacinėje grupėje buvo sutarta, kad namų ūkių 


„galimybė“ naudotis 30 Mb/s ir didesnės spartos internetu bus apibrėžiama, laikantis prielaidos, kad 


tokių paslaugų galimybė yra iki 500 m spinduliu nuo movos / skirstomųjų mazgų / galininių paskirstymo 


įrenginių, o teritorija šalia šviesolaidinių kabelinių linijų trasų turi būti vertinama kaip „baltoji dėmė“, 


jeigu el. ryšių operatoriai apklausos metu nenurodys kitaip, kadangi šviesolaidinės kabelinės linijos 


dažniausia nėra modifikuojamos (pjaunamos) prieigos linijų pajungimui, be to, dalis linijų yra skirtos 


tarpmiestiniams ar tarptautiniams sujungimams. Pabrėžtina, kad nei apklausų, nei viešųjų konsultacijų 


metu, nė vienas fiksuotojo ryšio operatorius nenurodė papildomų vietų, kur būtų galima modifikuoti 


esamas šviesolaidinės kabelines linijas ir įrengti naujas šviesolaidines prieigas.  


Kaip jau buvo minėta, buvo sutarta, kad namų ūkių „galimybė“ naudotis 30 Mb/s ir didesnės spartos 


internetu bus apibrėžiama, laikantis prielaidos, kad tokių paslaugų galimybė yra iki 500 m spinduliu 


(spindulio ilgis, sutikus operatoriui, gali būti koreguojamas, įvertinat namų ūkių koncentraciją toje 


teritorijoje) nuo movos / skirstomųjų mazgų / galininių paskirstymo įrenginių, jeigu el. ryšių operatoriai 


nenurodys kitaip. Atsižvelgiant į tai, fiksuotojo ryšio operatorių, buvo prašoma pateikti duomenis apie 


jų šiuo metu turimą fiksuotą naujos kartos prieigos infrastruktūrą ir nurodyti movas / skirstomuosius 


mazgus / galinius paskirstymo įrenginius, nuo kurių yra galimybė teikti naujos kartos plačiajuosčio 


ryšio paslaugas. Taip pat atskirai su kiekvienu operatoriumi buvo derinama, koks spindulys turėtų būti 


taikomas nuo jų turimų movų / skirstomųjų mazgų / galininių paskirstymo įrenginių, apibrėžiant namų 


ūkių „galimybę“ naudotis 30 Mb/s ir didesnės spartos internetu. 


Pavyzdžiui, AB „Telia Lietuva“ pateikė šviesolaidinių linijų ir teritorijų, kuriose yra arba planuojama 


namų ūkių „galimybė“ naudotis 30 Mb/s ir didesnės spartos internetu sluoksnius, kuriuose teritorija, 


nepatenkanti į „baltąsias dėmes“, buvo apibrėžiama dviem būdais: (1) jeigu planuojama suteikti 


visiems namų ūkiams „galimybę“ naudotis 30 Mb/s ir didesnės spartos internetu atitinkamoje 


gyvenvietėje – tuomet visa gyvenvietės teritorija žymima, kaip turinti „galimybę“ (2) taikant 500 m 


spindulį nuo bendrovės movų / skirstomųjų mazgų / galininių paskirstymo įrenginių. 


Operatorius taip pat pateikė duomenis apie planuojamas prie šviesolaidinės infrastruktūros prijungti 


judriojo ryšio operatorių bazines stotis ir nurodė, kad 500 m spinduliu aplink šias stotis taip pat sudarys 


„galimybę“ namų ūkiams naudotis naujos kartos fiksuotuoju plačiajuosčiu ryšiu. Tačiau tikslinant 


judriojo ryšio probleminių objektų duomenis, AB „Telia Lietuva“, dalyje bazinių stočių nurodė 


transmisijos problemą ir paprašė NKPTI projekto metu pakloti šviesolaidinę infrastruktūrą daliai bazinių 


stočių, todėl 500 m spindulio padengimo teritorijos buvo atmestos aplink bazines stotis, į kurias po 


patikslinimo AB „Telia Lietuva“ nurodė neplanuojanti kloti šviesolaidinių linijų. 


UAB „Etanetas“ pateikė esamos ir planuojamos įrengti šviesolaidinės infrastruktūros teritorijų 


duomenų sluoksnius, apibrėždamas esamos ir planuojamos įrengti šviesolaidinės infrastruktūros 


teritorijos ribas aplik gyvenvietes, kurios visos buvo įtrauktos į fiksuotojo plačiajuosčio ryšio padengimo 


skaičiavimus. 


VšĮ „Plačiajuostis internetas“, UAB „Skaidula“ ir UAB „KLI LT“ pateikė esamų šviesolaidinių linijų ir 


esamų bei planuojamų movų / skirstomųjų mazgų / galininių paskirstymo įrenginių duomenis. Pagal 


konsultacijų metu operatorių išsakytą nuomonę ir anketose užpildytą informaciją apie priimtiną 


investicijų sumą namų ūkių pajungti, bei suderinus su Perkančią organizacija ir Neformalia 


konsultacine grupe, buvo priimta prielaida, kad namų ūkių „galimybė“ naudotis 30 Mb/s ir didesnės 


spartos internetu yra teritorijoje 250 m spinduliu nuo movos / skirstomųjų mazgų / galininių paskirstymo 


įrenginių, jeigu šioje teritorijoje yra 10-99 gyventojų, ir teritorijoje 500 m spinduliu, jeigu šioje teritorijoje 


yra 100 ir daugiau gyventojų. 
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Pav. 3. Esamas ir 2020 m. planuojamas naujos kartos fiksuotojo ryšio padengimo žemėlapis 


Apjungus visų operatorių esamos situacijos ir per artimiausius 3 metus planuojamos pakloti nuosavos 


ŠK infrastruktūros duomenis, buvo parengtas fiksuotojo ryšio esamo ir planuojamo padengimo 


žemėlapis (žr. žemiau pateiktą pav. 3 ir ataskaitos priedą Nr. 4), kuris buvo pateiktas ir viešoms 


konsultacijoms, ir apskaičiuotas dengiamos fiksuotuoju plačiajuosčiu ryšiu teritorijos plotas ir į teritoriją 


patenkančių namų ūkių skaičius. 


 


2. Duomenų neatitikimo koregavimas. Formuojant 


operatorių bendrą esamos ir planuojamos šviesolaidinės 


infrastruktūros padengimo žemėlapį, buvo rasta nedidelių 


nedengiamų plotų fiksuotos plačiajuostės prieigos 


teritorijose. Šie nedengiami plotai susiformavo sudėjus visų 


operatorių duomenis į vieną sluoksnį. Atliekant fiksuotojo 


plačiajuosčio ryšio padengimo žemėlapių koregavimą, šie 


plotai buvo pridėti prie dengiamų teritorijų. Dengiama 


teritorija dėl šių taisymų padidėjo 0,5 km2. 
 


 


3. Statistinių duomenų skaičiavimo metodika. Investicijų 


projekto rengimo metu, siekiant naudoti vieningą statistinių duomenų skaičiavimo metodiką, visi 


fiksuotojo plačiajuosčio ryšio padengimo shape duomenys buvo konvertuoti į 5x5m gardelės rastrinius 


duomenis. Rastriniai duomenys buvo sugretinti su Lietuvos teritorijos ribų ir namų ūkių pasiskirstymo 


rastriniais duomenimis, kad gardelės visiškai sutaptų. Atskirai apskaičiuoti esamos situacijos 


duomenys ir per artimiausius 3 metus planuojamos pastatyti šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros 


duomenys. 


  


Pav. 4. Duomenų neatitikimo 
 koregavimo pavyzdys 
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2.2.2 Esama ir planuojama naujos kartos fiksuoto ryšio infrastruktūra ir padengimas 


 
Pav. 5. Fiksuotojo ryšio padengimo statistika 


 


Išanalizavus fiksuotojo ryšio operatorių pateiktus fiksuotojo plačiajuosčio ryšio duomenis ir suformavus 


fiksuotojo ryšio padengimo žemėlapį, buvo apskaičiuota naujos kartos fiksuotojo ryšio padengimo statistika. 


Atskirai suskaičiuoti esamos situacijos (2016 m. pab. – 2017 m. pr.) duomenys ir artimiausių trejų metų ateities 


planų (2020 m.) duomenys. 
 


2017 m. situacija. Nustatyta, kad 2017 m. šviesolaidinio interneto prieigos galimybė yra sukurta 4 102 km2 


teritorijoje, kas sudaro 6,3% viso Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, kuris pasiskirsto taip: 2% viso Lietuvos 


Respublikos teritorijos ploto, kuriame yra galimybė naudotis naujos kartos fiksuotuoju ryšiu, yra savivaldybių 


centrų (įskaitant 5 didžiuosius miestus) užimamuose teritorijose, o kiek daugiau nei 4% - kaimiškosiose 


vietovėse. 


Pabrėžtina, kad bendrai visų Lietuvos savivaldybių centrų (įskaitant 5 didžiuosius miestus) užimamas plotas 


sudaro tik apie 2,17% visos Lietuvos teritorijos ploto. Vadinasi, 2017 m. net 98,41% savivaldybių centrų 


(įskaitant 5 didžiuosius miestus) užimamoje teritorijoje egzistavo galimybė naudotis naujos kartos fiksuotojo 


ryšio paslaugomis. Tuo tarpu kaimiškosiose vietovėse – tik 4,24% kaimiškųjų vietovių teritorijos buvo 


padengtos šviesolaidžiu. 


 
Pav. 6. Teritorijų, turinčių fiksuotojo ryšio prieigos galimybę, pasiskirstymas 2017 m. 


 


Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis (vertintos 


geografinės namų ūkių vietos teritorijos), konstatuota, kad šviesolaidinio interneto prieigos galimybę turi 


48,68% apgyvendintų teritorijų: atitinkamai savivaldybių centruose – 99,31% apgyvendintos teritorijos, o 


kaimiškosiose vietovėse – 36,01% apgyvendintos teritorijos. 
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Apskaičiavus namų ūkių, turinčių šviesolaidinio interneto prieigos galimybę, paaiškėjo, kad tokių namų ūkių 


skaičius siekia 1 072 810, kas sudaro 81,44% visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus: savivaldybių centruose 


(įskaitant 5 didžiuosius miestus) net 62% visų Lietuvos namų ūkių turi galimybę naudotis šviesolaidiniu 


internetu, o kaimiškosiose vietovėse – 19% visų Lietuvos namų ūkių. 


Verta atkreipti dėmesį, kad egzistuoja didelė disproporcija tarp naujos kartos fiksuotu ryšiu dengiamos 


teritorijos ir namų ūkių skaičiaus: dengiama tik 6,3% viso Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, tačiau net 


81,44% visų Lietuvos namų ūkių turi galimybę naudotis šviesolaidiniu internetu. Taip yra todėl, kad 


pakankamai nedidelėje savivaldybių centrų užimamoje teritorijoje (savivaldybių centrų teritorija sudaro 2,17% 


visos Lietuvos teritorijos ploto) yra net 62,59% visų Lietuvos namų ūkių. Vadinasi, ateityje fiksuotojo ryšio 


operatoriams, norint fiksuotoju ryšiu padengti likusius nepadengtus namų ūkius, išsibarsčiusius didelėje 


nepadengtoje teritorijoje, bus vis sunkiau ir brangiau. 


Tokiu būdu ryškėja viena didžiausių Investicinio projekto dilemų – norint įgyvendinti ES ir Lietuvos 


nacionaliniuose dokumentuose įtvirtintus naujos kartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros tikslus – reikės 


naujos kartos plačiajuosčiu ryšiu padengti sąlyginai nedidelį namų ūkių skaičių, išsibarsčiusį didelėje 


teritorijoje. 


 
Pav. 7. Namų ūkių, turinčių šviesolaidinio interneto prieigos galimybę, pasiskirstymas 2017 m. 


 


Remiantis fiksuotojo ryšio operatorių pateiktais duomenis, papildomai apskaičiuota, kad 2017 m. 99,32% namų 


ūkių, esančių savivaldybių centruose, ir 51,52% namų ūkių, esančių kaimiškosiose vietovėse, turėjo 


šviesolaidinio interneto prieigos galimybę. 
 


2020 m. situacija. Įvertinus operatorių per artimiausius 3 metus planuojamos įrengti šviesolaidinės 


infrastruktūros duomenis, nustatyta, kad, jeigu el. ryšių operatoriai pilna apimtimi įgyvendins savo 3 metų 


plėtros planus, tuomet 2020 m. teritorinė šviesolaidinio interneto prieigos galimybė sieks 4 837 km2 Lietuvos 


teritorijos, kas sudaro 7,41% viso Lietuvos teritorijos ploto. Vadinasi, bendras teritorinis pokytis per artimiausius 


3 m. sudarys tik 735 km2 arba, kitaip tariant, padidės 18%. 


Numatoma, kad 2020 m. savivaldybių centrų teritorinis padengimas padidės nuo 98,41% iki 98,92% 


savivaldybių teritorijos, tuo tarpu kaimiškų vietovių – nuo 4,24% iki 5,38% kaimiškųjų vietovių. Kaip matyti iš 


pateiktų duomenų, didesnis pokytis numatomas kaimiškosiose vietovėse, t. y. fiksuotojo ryšio operatoriai 


daugiau investuos kaimiškosiose vietovėse. 


Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis (vertintos 


geografinės namų ūkių vietos teritorijos), konstatuotina, kad šviesolaidinio interneto prieigos galimybė 2020 m. 


bus sukurta 52,89% apgyvendintų teritorijų: atitinkamai savivaldybių centruose – 99,76% apgyvendintos 


teritorijos, o kaimiškosiose vietovėse – 41,17% apgyvendintos teritorijos. 
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Pav. 8. Teritorijų, turėsiančių fiksuotojo ryšio prieigos galimybę, pasiskirstymas 2020 m. 


 


Analizuojant namų ūkių, turėsiančių šviesolaidinio interneto prieigos galimybę 2020 m. duomenis, nustatyta, 


kad tokių namų skaičius sieks 1 112 600, kas sudaro 84,46% visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus: savivaldybių 


centruose (įskaitant 5 didžiuosius miestus) net 62,3% visų Lietuvos namų ūkių turės galimybę naudotis 


šviesolaidiniu internetu, o kaimiškosiose vietovėse – 22% visų Lietuvos namų ūkių. 


 
Pav. 9. Namų ūkių, turėsiančių šviesolaidinio interneto prieigos galimybę, pasiskirstymas 2020 m. 


 


Vadinasi, lyginant su 2017 m., namų ūkių, esančių savivaldybių centruose, dengiamumas naujos kartos 


fiksuotoju ryšiu 2020 m. padidės 2 121 namų ūkiu, tuo tarpu kaimiškosiose vietovėse – 37 669 namų ūkių. 


Kaip ir teritorinio dengimo, taip ir namų ūkių atveju – didžiausias pokytis laukiamas kaimiškosiose vietovėse, 


kas galėtų būti aiškinama tuo, kad erdvės fiksuotojo ryšio operatorių plėtrai savivaldybių centruose beveik 


nebelieka. 


Apibendrinant, 2020 m. praktiškai visi arba 99,58% namų ūkių, esančių savivaldybių centruose, turės 


šviesolaidinio interneto prieigos galimybę, tuo tarpu tik kiek daugiau nei pusė arba 59,16% namų ūkių, esančių 


kaimiškosiose vietovėse, turės tokią pačią galimybę. Vadinasi, skaitmeninės atskirties problema kaimiškosiose 


vietovėse išliks aktuali ir 2020 m.  
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2.3 Naujos kartos judriojo ryšio padengimas 


2.3.1 Modeliavimo prielaidų ir sąlygų apibrėžimas 


Naujos kartos judriojo ryšio aprėpties skaičiavimo prielaidos ir sąlygos: 


A. Informacijos surinkimas: 


1. Respondentų imtis. Informacija apie judriojo ryšio operatorių turimą ir planuojamą judriojo ryšio 


naujos kartos interneto prieigos infrastruktūrą buvo renkama apie visų 4G (LTE) paslaugų teikėjų, 


užsiregistravusių RRT duomenų bazėje, įskaitant ir LRTC, valdomus 4G (LTE) tinklus ir šių tinklų 


infrastruktūrą.  


2. Analizuojama technologija. Buvo renkama tik judriojo ryšio operatorių 4G (LTE) stočių ir tinklų 


infrastruktūros (bokštų, pastatų ir t.t.), naudojamos ar planuojamos naudoti šioms stotims įrengti, 


duomenys. Atkreiptinas dėmesys, kad 2G (GSM), 3G (UMTS) ir WiMAX tinklų stotys šiame Investicijų 


projekte neanalizuojamos, kadangi turi ribotas galimybes teikti naujos kartos plačiajuosčio ryšio 


paslaugas (Europos Komisijos svetainė: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/comparison-


technologies). 


3. Administracinės naštos mažinimas. Siekiant sumažinti informacijos, kurią turi pateikti judriojo ryšio 


operatoriai šio Investicijų projekto rengimo tikslais, duomenys apie šiuo metu judriojo ryšio 


operatoriams nuosavybės teise priklausančius tinklus ir jų infrastruktūrą (esama situacija) buvo gauti 


iš RRT. Tuo tarpu judriojo ryšio operatorių el. paštu vykdomos apklausos metu buvo prašoma pateikti 


tik duomenis, kurių RRT nerenka arba jie nėra išsamūs, t. y. apie probleminius objektus ir 3 metų 


plėtros planus. 
 


4. Operatorių pateikiamų duomenų imtis. Perkančioji organizacija 2016 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. R-


598 judriojo ryšio operatoriams išsiuntė apklausos anketas, prašant pateikti šiuos geografinius tinklų 


duomenis: 


a. informaciją apie šiuo metu judriojo ryšio operatorių naudojamos 4G (LTE) tinklo infrastruktūros 


objektų prijungimo prie transporto tinklo tipą (turi ŠKL ar ne); 


b. pateikti įvertinimą, kurios šiuo metu judriojo ryšio operatorių nuosavybės teise valdomos 4G 


(LTE) stotys ir kita tinklų infrastruktūra bus tinkama / netinkama tolimesnei 4G (LTE) tinklo 


plėtrai ir naudojimui; 


c. nurodyti konkrečias vietas, kur per artimiausius 3 metus planuojama pastatyti nuosavybes 


teise priklausančias 4G (LTE) stotis, nurodant tinklo infrastruktūros tipą, aukštingumą, 


prijungimo prie transporto tinklo tipą ir pan. 


Visi judriojo ryšio operatoriai pateikė prašomus duomenis: LRTC, AB „Telia Lietuva“, UAB „TELE2“ ir UAB 


„BITĖ Lietuva“. 
 


5. RRT pateikiamų duomenų imtis. RRT buvo prašoma pateikti šiuos duomenis: 


a. Informaciją apie šiuo metu judriojo ryšio operatorių turimą judriojo ryšio naujos kartos interneto 


prieigą, t. y. RRT turimus naujausius operatorių tinklų duomenis, naudojamus bazinių stočių 


deklaravimui (2013 m. balandžio 9 d. susitikime tarp RRT ir judriojo ryšio operatorių patvirtintu 


bazinių stočių duomenų apsikeitimo CSV formatu). 


Papildomai RRT buvo prašoma pateikti informaciją apie RRT naudojamą operatorių tinklų aprėpties ir 


kokybės vertinimą: 


b. RRT turimus naujausius judriojo ryšio operatorių tinklų, naudojamų algoritmų ir jų nustatymų 


duomenis, kurie yra naudojami RRT atliekamiems 4G (LTE) aprėpčių skaičiavimams 


pateikiamiems internetinėje svetainėje http://epaslaugos.rrt.lt/apreptis/ kartu suskaičiuotais 


LTE aprėpties žemėlapiais ArcGIS formate. 


c. RRT 2016 m. atliktų judriojo ryšio operatorių 4G (LTE) tinklų spartos matavimų duomenis CSV 


formatu, kuriuose atsispindėtų matavimų data, koordinatės, sparta bei kiti parametrai, kurie 


yra paskelbti http://matavimai.rrt.lt. 
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d. RRT atlikti ir pateikti judriojo ryšio operatorių 4G (LTE) tinklų spartos matavimų duomenis CSV 


formatu Tiekėjo nurodytuose 10 taškų aplink Vilnių ir maršrute iki jų ir atgal, kuriuose 


atsispindėtų matavimų data, koordinatės, sparta bei kiti parametrai, analogiški pateiktiems 


http://matavimai.rrt.lt. 


RRT pateikė visus reikalingus duomenis. 


B. Naujos kartos judriojo ryšio padengimas: 


1. Skaičiavimo modelis. Naujos kartos judriojo ryšio padengimui apskaičiuoti kaip pagrindas buvo 


naudojama RRT 2015 m. atliktų judriojo ryšio operatorių 30 Mb/s aprėpties skaičiavimų metodika, 


išskyrus šiuos pagrindinius pakeitimus:  


a. Skaičiavimuose buvo įvertinti 4G (LTE) tinklų plėtros planai bei nustatomas esamos tinklo 


infrastruktūros tinkamumas tolesniam jos naudojimui ir tinklo plėtrai (probleminiai objektai į 


judriojo ryšio 2020 m. aprėpties skaičiavimus neįtraukti). 


b. Namų ūkių skaičius „baltosios dėmėse“ buvo apskaičiuotas naudojant GIS erdvinės analizės 


priemones pagal naujausius (2011 m.) geografinius statistinius Lietuvos statistikos 


departamento visuotinio gyventojų ir būstų surašymo gyventojų skaičiaus seniūnijose 


duomenis, patikslintus pagal Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinių 


erdvinių duomenų rinkinio (GDR10LT) žemės naudmenų geografinio sluoksnio duomenis – 


Lietuvos namų ūkių pasiskirstymo GIS rastrinį 5x5m gardelės žemėlapį, kurio sudarymas 


išsamiai aprašytas ataskaitos priede Nr. 5. Šių duomenų panaudojimas leido tiksliai, – pagal 


GDR10LT geografinius duomenis identifikuojant tik „užstatytas“ teritorijas ir tik joms priskiriant 


LR Statistikos departamento visuotinio gyventojų ir būstų surašymo gyventojų skaičiaus 


seniūnijose duomenis, – apskaičiuoti namų ūkių dengiamumą naujos kartos tinklu ir namų 


ūkių, esančių „baltosiose dėmėse“, statistiką. 


c. Tinklo aprėptis buvo modeliuojama prie 20% apkrovimo (maksimali apkrovimo riba, kai gali 


būti pasiektas 30 Mb/s sparta 10MHz diapazone LTE800 dažnio juostoje, kuri yra pagrindinė 


judriojo ryšio operatorių naudojama dažnio juosta 4g (LTE) tinklo aprėpčiai).  


d. Padengimo teritorija buvo skaičiuojama su 85% tinklo aprėpties padengimo tikimybe. 


Išsamus skaičiavimo modelio aprašymas pateiktas ataskaitos priede Nr. 6. Skaičiavimo modelis ir jo 


prielaidos buvo suderinti su Perkančiąja organizacija ir Neformalia konsultacine darbo grupe. 
 


2. Vienodumo principas. Judriojo ryšio tinklo 30 Mb/s aprėpties modeliavimui buvo naudojama 


specializuota judriojo ryšio tinklo projektavimo programinė įranga Cellular Expert. Algoritmai ir jų 


nustatymai, kurie yra analogiški RRT naudojamiems skaičiavimams, pateikti ataskaitos priede Nr. 7. 
 


3. Topografiniai duomenys. Judriojo ryšio tinklo 30 Mb/s aprėpties modeliavimui buvo naudojami 


naujausi ir tiksliausi visą Lietuvos teritoriją apimantys topografiniai duomenys: 


a. skaitmeninis erdvinis reljefo modelis, pagamintas Lietuvos Respublikos teritorijos 


skaitmeninio erdvinio žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenų SEŽP_0,5LT 


pagrindu ir atlikus netikslumų korekcijas. Naudojamo skaitmeninio erdvinio reljefo modelio 


rastrinės gardelės dydis yra ne didesnis kaip 5x5m, vidutinė kvadratinė taško altitudės 


nustatymo paklaida yra ne didesnė kaip 1m; 


b. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio 


(GDR10LT) žemės naudmenų geografinio sluoksnio duomenys. 


4. Aprėpties skaičiavimo modelio tikslumo nustatymas. Siekiant patikrinti aprėpties skaičiavimo 


modelio tikslumą bei patikimumą, modeliavimo rezultatai buvo papildomai palyginti su RRT 2016 m. 


atliktų operatorių 4G (LTE) tinklų spartos matavimų duomenimis ir 2017 m. sausio 4 d. RRT atliktais 


judriojo ryšio operatorių 4G (LTE) tinklų spartos matavimų duomenis Tiekėjo nurodytuose 10 taškų 


aplink Vilnių ir maršrute iki jų bei atgal (išsamiau žr. ataskaitos priede Nr. 8). Konstatuota, kad pagal 


judriojo ryšio aprėpties skaičiavimo modelį sumodeliuotas esamas judriojo ryšio naujos kartos 


interneto prieigos tinklo aprėpties duomenys faktiškai atitinka RRT atliktų 4G (LTE) tinklo stacionarių 


matavimų rezultatus. Taip pat, nustatyta, kad Tiekėjo naudoto judriojo ryšio aprėpties skaičiavimo 
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modelio rezultatai yra vidutiniškai 7 Mb/s optimistiškesni (t. y. 7 Mb/s didesni) už RRT 4G (LTE) tinklo 


spartos matavimų, atliekamų judant,4 rezultatus. 
 


Buvo priimta sąlyga, kad 2020 m. planuojamo naujos kartos judriojo ryšio aprėpties modeliavimui bus 


naudojamas lygiai tas pats skaičiavimo modelis, kuris buvo naudotas nustatant esamą naujos kartos 


judriojo ryšio aprėptį, kadangi: 


A. naujausi kontroliniai RRT matavimai, kurie naudoti rezultatų palyginimui, yra atlikti žiemą, t. y. 


geresnėmis nei vidutinės signalų sklidimo sąlygomis; 


B. esama naujos kartos judriojo ryšio aprėptis yra suskaičiuota su minimaliomis, t. y. 20% tinklo 


apkrovimo prielaidomis; 


C. 2016 m. ir 2017 m. sausio 4 d. RRT atlikti 4G (LTE) ryšio spartos matavimai atlikti esant 


nedideliam tinklo apkrovimui, kuris, prognozuojama, kad per ateinančius kelis metus padidės 


kelis kartus. Tai darys neigiamą įtaką 4G (LTE) tinklo spartai, ypač tinklo aprėpties zonų 


pakraščiuose, kur yra ribotos galimybės plėsti tinklo talpą; 


D. nors minėtą neigiamą įtaką 4G (LTE) tinklo greitaveikai darantys faktoriai ateityje galėtų būti 


kompensuoti, panaudojant būsimas 4G (LTE) technologijos modernizavimo galimybes, tokias 


kaip apjungtas duomenų perdavimas (angl. joint transmission), naudojant jas kartu su 


išorinėmis stiprinančiomis antenomis, tačiau (1) išorinė visomis kryptimis stiprinanti antena 


(omni tipo) praktiškai nepagerina ryšio kokybės bei spartos, jei nėra naudojamas apjungtas 


duomenų perdavimas (angl. joint transmission), nes kartu su naudingu signalu yra 


sustiprinami ir triukšmai, o (2) išorinės kryptinės stiprinančios antenos naudojimas neleidžia 


pasinaudoti būsimomis 4G (LTE) technologijos modernizavimo galimybėmis, tokiomis kaip 


apjungtas duomenų perdavimas (angl. joint transmission), kuri leidžia padidinti greitaveiką dėl 


signalų gaunamų iš skirtingų 4G (LTE) stočių. 


5. „Baltųjų dėmių“ kompleksiškumas. „Baltųjų dėmių“ teritorijoje atskirai buvo išskirtos dar dvi 


papildomos „baltųjų dėmių“ grupės: 


a. teritorijos, kuriose 4G (LTE) ryšio užtikrinimą riboja judriojo ryšio infrastruktūros objektai, 


turintys statinio problemų, pavyzdžiui, netinkamos objekto techninės galimybės, avarinės 


būklės objektai, pasikeitusios nuomos sutarčių sąlygos ir kitos priežastys; 


b. teritorijos, kuriose 4G (LTE) ryšio užtikrinimą riboja judriojo ryšio infrastruktūros objekto esamo 


prijungimo prie transporto tinklo tipas (pvz., nėra ŠKL) ir pan. 


Atkreiptinas dėmesys, kad ESRI programinės įrangos pagalba 2020 m. naujos kartos judriojo ryšio 


padengimo žemėlapio „baltosiose dėmėse“ buvo išskirtos dvi papildomos naujos kartos ryšiu 


nepadengtos sritys, atsirandančios dėl judriojo ryšio infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos ir 


statinio problemų, dengiamų teritorijų.  
 


Žemiau esančiame paveikslėlyje (žr. pav.10) pateiktas 2020 m. naujos kartos judriojo ryšio padengimo 


žemėlapio fragmentas, kuriama atvaizduota, kaip 2020 m. judriojo ryšio padengimo žemėlapyje buvo 


išskirtos dėl judriojo ryšio infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos ir statinio problemų, 


nepadengtos zonos: žemėlapyje 2020 m. planuojama 30 Mb/s spartos aprėptis pavaizduota tamsiai 


mėlyna spalva, judriojo ryšio infrastruktūros objektai, turintys transmisijos problemų, pavaizduoti 


šviesiai mėlynais taškais, o sumodeliuotos jų aprėpties zonos išskirtos šviesiai mėlyna spalva, judriojo 


ryšio infrastruktūros objektai, turintys statinio problemų, pavaizduoti raudonais taškais, o jų aprėpties 


zonos išskirtos šviesiai raudona spalva. 
 


Pažymėtina, kad šie probleminiai objektai (tiek judriojo ryšio infrastruktūros objektai, turintys 


transmisijos problemų, tiek judriojo ryšio infrastruktūros objektai, turintys statinio problemų) į 2020 m. 


judriojo ryšio aprėpties skaičiavimus neįtraukti. 


 


                                                      


4 Šie matavimai yra atliekami pagal standartinę RRT metodiką, kuri yra šiuo metu oficialiai naudojama stebėti ir įvertinti 


teikiamų judriojo ryšio interneto prieigos paslaugų kokybę. 
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Pav. 10. Judriojo ryšio aprėpties žemėlapio fragmentas su probleminių objektų padengtomis zonomis 


 


6. Žemėlapio parengimas. Atlikus iš RRT gautų judriojo ryšio duomenų analizę ir sumodeliavus esamos 


situacijos judriojo ryšio padengimą, buvo suformuotas judriojo ryšio 2017 m. padengimo žemėlapis. 


Suskaičiuota padengimo statistika. Vėliau, gavus judriojo ryšio operatorių planuojamų įrengti naujų 4G 


(LTE) bazinių stočių duomenis, bei atmetus probleminius objektus, buvo sumodeliuotas planuojamas 


2020 m. judriojo ryšio padengimo žemėlapis ir suskaičiuota planuojamo padengimo 2020 m. statistika.  


 
Pav. 11. Esamas ir 2020 m. planuojamas naujos kartos judriojo ryšio padengimo žemėlapis  
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2.3.2 Esama ir planuojama naujos kartos judriojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūra 
ir padengimas 


 
Pav. 12. Judriojo ryšio padengimo statistika 


 


Išanalizavus 4G (LTE) operatorių judriojo ryšio duomenis ir suformavus judriojo ryšio padengimo žemėlapį, 


buvo apskaičiuota naujos kartos judriojo ryšio padengimo statistika. Atskirai suskaičiuoti esamos situacijos 


(2016 m. pab. – 2017 m. pr.) duomenys ir artimiausių trejų metų ateities planų (2020 m.) duomenys. 
 


2017 m. situacija. Nustatyta, kad 2017 m. 30 Mb/s sparta 4G (LTE) interneto ryšys dengia 24 243 km2 


teritorijos, kas sudaro 37,13% viso Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, kuris pasiskirsto taip: 2% viso 


Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, kuriame yra galimybė naudotis naujos kartos judriuoju ryšiu, yra 


savivaldybių centrų (įskaitant 5 didžiuosius miestus) užimamuose teritorijose, o kiek daugiau nei trečdalis, t. y. 


35% – kaimiškosiose vietovėse. 


 
Pav. 13. Teritorijos, dengiamos 30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu, pasiskirstymas 2017 m. 


 


Vertinant teritorinį padengiamumą savivaldybių centruose ir kaimiškosiose vietovėse, nustatyta, kad 


savivaldybių centruose 30 Mb/s 4G (LTE) ryšys dengia 85,67% savivaldybių centrų teritorijos, o kaimiškosiose 


vietovėse – 36,06% kaimiškųjų vietovių teritorijos. 


Atkreiptinas dėmesys, kad 4G (LTE) ryšys, lyginant su fiksuotojo ryšiu duomenis, daug geriau dengia 


kaimiškąsias vietoves, bet kur kas prasčiau – savivaldybių centrus. Atitinkamai naujos kartos fiksuotasis ryšys 


dengia 4,26% kaimiškųjų teritorijų ir 98,41% savivaldybių centrų (įskaitant 5 didžiuosius miestus) užimamos 


teritorijos.  
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Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis (vertintos 


geografinės namų ūkių vietos teritorijos), apskaičiuota, kad 30 Mb/s sparta 4G (LTE) ryšys dengia 60,15% 


apgyvendintų teritorijų: atitinkamai savivaldybių centruose 97,43% apgyvendintos savivaldybių centrų 


teritorijos, o kaimiškosiose vietovėse – 50,83% apgyvendintos kaimiškosios teritorijos. 


 
Pav. 14. Namų ūkių, dengiamų 30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu, pasiskirstymas 2017 m. 


 


Apskaičiavus namų ūkių, turinčių 30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu, paaiškėjo, kad tokių namų ūkių skaičius siekia 


1 109 339, kas sudaro 84,21% visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus: savivaldybių centruose (įskaitant 5 


didžiuosius miestus) net 61% visų Lietuvos namų ūkių turi galimybę naudotis šviesolaidiniu internetu, o 


kaimiškosiose vietovėse – 23% visų Lietuvos namų ūkių. 
 


Verta atkreipti dėmesį, kad tiek fiksuotojo, tiek ir judriojo ryšio atveju išlieka didelė disproporcija tarp 30 Mb/s 


4G (LTE) ryšiu dengiamos teritorijos ir namų ūkių skaičiaus: dengiama sąlyginai maža Lietuvos teritorijos dalis, 


t. y. 37,13% viso Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, tačiau 30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu dengiamų namų ūkių 


skaičius didelis, t. y. 84,21% visų Lietuvos namų ūkių. Kaip ir fiksuotojo ryšio atveju, taip ir judriojo ryšiu atveju, 


disproporcija susidaro, kadangi pakankamai nedidelėje savivaldybių centrų užimamoje teritorijoje 


(savivaldybių centrų teritorija sudaro 2,17% visos Lietuvos teritorijos ploto) yra net 62,59% visų Lietuvos namų 


ūkių. Vadinasi, ateityje judriojo ryšio operatoriams 30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu padengti likusius nepadengtus namų 


ūkius, išsibarsčiusius didelėje nepadengtoje teritorijoje, bus vis sunkiau ir brangiau. 


Remiantis sumodeliuotu naujos kartos judriojo ryšio padengimu, papildomai apskaičiuota, kad 2017 m. 97,22% 


namų ūkių, esančių savivaldybių centruose, turi galimybę naudotis 30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu, o kaimiškosiose 


vietovėse – 62,44% namų ūkių, esančių kaimiškųjų vietovių.  


2020 m. situacija. Įvertinus judriojo ryšio operatorių per artimiausius 3 metus planuojamas įrengti naujas 4G 


(LTE) bazines stotis ir atlikus planuojamo 30 Mb/s 4G (LTE) ryšio padengimo modeliavimą, buvo apskaičiuota, 


kad, jeigu judriojo ryšio operatoriai pilna apimtimi įgyvendins savo 3 metų plėtros planus, 2020 m. naujos kartos 


judrusis ryšys dengs 29 131 km2 Lietuvos teritorijos, kas sudaro 44,62% visos Lietuvos teritorijos ploto. 


Vadinasi, bendras teritorinis pokytis per artimiausius 3 m. sudarys apie 4 888 km2 arba, kitaip tariant, teritorinis 


dengiamumas išaugs 20% lyginant su 2017 m. 


Numatoma, kad 2020 m. savivaldybių centrų teritorinis 30 Mb/s 4G (LTE) ryšio padengiamumas padidės nuo 


85,67% iki 90,56% savivaldybių teritorijos, tuo tarpu kaimiškų vietovių – nuo 36,06% iki 43,60% kaimiškųjų 


vietovių. Kaip matyti iš pateiktų duomenų, didesnis pokytis numatomas kaimiškosiose vietovėse, t. y. 4G (LTE) 


ryšio operatoriai daugiau investuos kaimiškosiose vietovėse, tačiau lygiagrečiai bus gerinimas ir savivaldybių 


centrų padengimas 30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu. 
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Pav. 15. Teritorijos, dengiamos 30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu, pasiskirstymas 2020 m. 


 


Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis (vertintos 


geografinės namų ūkių vietos teritorijos), konstatuota, kad 30 Mb/s 4G (LTE) ryšio galimybė 2020 m. bus 


sukurta 64,82% apgyvendintų teritorijų: atitinkamai savivaldybių centruose – 99,10% apgyvendintos teritorijos, 


o kaimiškosiose vietovėse – 56,25% apgyvendintos teritorijos. 


 
Pav. 16. Namų ūkių, dengiamų 30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu, pasiskirstymas 2020 m. 


 


Analizuojant namų ūkių, turėsiančių 30 Mb/s 4G (LTE) ryšio prieigos galimybę 2020 m. duomenis, nustatyta, 


kad tokių namų bus 1 145 272, t. y. 86,94% visų Lietuvos namų ūkių: savivaldybių centruose (įskaitant 5 


didžiuosius miestus) apie 62% visų Lietuvos namų ūkių turės galimybę naudotis 30 Mb/s 4G (LTE) internetu, 


o kaimiškosiose vietovėse – 25% visų Lietuvos namų ūkių. Vadinasi, lyginant su 2017 m., namų ūkių, esančių 


savivaldybių centruose, dengiamumas naujos kartos judriuoju ryšiu 2020 m. padidės 15 390 namų ūkiu, tuo 


tarpu kaimiškosiose vietovėse – 20 543 namų ūkiais. Kaip ir teritorinio dengimo, taip ir namų ūkių atveju – 


didesnis pokytis laukiamas kaimiškosiose vietovėse. 
 


Apibendrinant, 2020 m. praktiškai visi arba 99,09% namų ūkių, esančių savivaldybių centruose, turės 30 Mb/s 


4G (LTE) ryšio prieigos galimybę, tuo tarpu kaimiškosiose vietovėse – 66,61 % namų ūkių, esančių 


kaimiškosiose vietovėse, turės tokią pačią galimybę. Vadinasi, skaitmeninės atskirties problema kaimiškosiose 


vietovėse išliks aktuali 2020 m. ir judriojo ryšio srityje.  
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2.4 Judriojo ryšio infrastruktūra 


Išanalizavus judriojo ryšio operatorių ir viešojo sektoriaus institucijų pateiktus duomenis, nustatyta, kad judriojo 


ryšio operatoriai šiuo metu yra sumontavę ir iki 2020 m. planuoja sumontuoti 4 132 vienetus 4G (LTE) ryšio 


bazinių stočių (žr. pav. 18), kurios yra / bus talpinamos 2699 unikaliose vietose (žr. pav. 17): savivaldybių 


centruose yra / bus 1 142 unikalios bazinių stočių talpinimo vietos (arba 42% visų unikalių bazinių stočių vietų), 


o kaimiškosiose vietovėse – 1 557 unikalios vietos (arba 58% visų unikalių bazinių stočių vietų). 


 
Pav. 17. Unikalios bazinių stočių vietos 


 


Savivaldybių centruose didžioji dalis bazinių stočių – net 83% visų bazinių stočių, esančių savivaldybių 


centruose – yra / bus sumontuotos ant ūkinės paskirties objektų (pavyzdžiui, pastatų stogų, kaminų, 


vandentiekio bokštų ir kt.). Tuo tarpu unikalių bokštų / stiebų savivaldybių centruose yra tik 168 vnt. ir ant jų 


yra / bus sumontuota apie 17% visų bazinių stočių, esančių savivaldybių centruose, dar 5 bokštus / stiebus el. 


ryšių operatoriai planuoja pastatyti iki 2020 m.  


 
Pav. 18. Bazinių stočių pasiskirstymas 


 


Kaimiškosiose vietovėse šiuo metu yra 826 unikalūs bokštai / stiebai ir dar 84 bokštus / stiebus el. ryšių 


operatoriai planuoja pastatyti iki 2020 m. Vadinasi, 2020 m. apie 59% visų bazinių stočių, esančių 


kaimiškosiose vietovėse, bus sumontuotos ant šių bokštų ir stiebų. Likusios bazinės stotys, t. y. apie 41% visų 


bazinių stočių, esančių kaimiškosiose vietovėse, yra / bus sumontuotos ant 647 ūkinės paskirties objektų.  
 


Detaliau analizuojant 4G (LTE) bazinių stočių talpinimo būdus kaimiškosiose vietovėse: vandens bokštas, 


pastatas, kaminas ar kitas objektas, taip pat nustatyta, kad didžioji dalis, t. y. apie 57% visų unikalių ūkinės 
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paskirties objektų, esančių kaimiškosiose vietovėse, neturi ir 2020 m. neturės šviesolaidinio įvado, tai reiškia, 


kad bus neužtikrinama tinkama transmisija. Be to, šviesolaidinio įvado neturi ir 2020 m. neturės apie 23% 


bokštų / stiebų, esančių kaimiškosiose vietovėse. 


 
Pav. 19. Bazinių stočių talpinimo būdai ir transmisija kaimiškosiose vietovėse 


 


Judriojo ryšio operatoriai ir viešojo sektoriaus institucijos papildomai pateikė informaciją apie 101 bokštą / 


stiebą, ant kurio šiuo metu nėra ir iki 2020 n. neplanuojama sumontuoti 4G (LTE) bazinių stočių. 20 tokių 


bokštų / stiebų yra savivaldybių centruose, o 81 bokštas / stiebas pastatytas kaimiškosiose vietovėse (iš jų tik 


25 bokštai / stiebai kaimiškosiose vietovėse nuosavybės teise priklauso judriojo ryšio operatoriams). 
 


Apibendrinant skyrių, pabrėžtina, kad nors Lietuvoje yra išvystyta gana gera judriojo ryšio tinklo infrastruktūra, 


4G (LTE) bazinių stočių montavimas ant ūkinės paskirties objektų kelia nemažai problemų el. ryšių 


operatoriams. Konsultacijų ir susitikimų metu el. ryšių operatoriai, vertindami tokios infrastruktūros ilgalaikes 


perspektyvas, pabrėžė, kad vis aktualesnė tampa šių objektų fizinio nusidėvėjimo problema, taip pat 


nepakankamas aukštingumas, tinkamos transmisijos trūkumas ir pan. Tai reiškia, kad per artimiausius 5–15 


metų, ne maža dalis šių ūkinės paskirties objektų (t. y. vandens bokštai, kaminai ir kiti bazinių stočių įrangai 


montuoti specialiai nepritaikyti aukšti objektai) taps visiškai netinkami naudoti naujos kartos judriojo 


plačiajuosčio ryšio paslaugoms teikti ir, jeigu nebus statoma ar ieškoma naujų objektų, tinkamų bazinėms 


stotims įrengti, sumažės judriojo plačiajuosčio ryšio aprėptis (išsamiau žr. skyriuje „Probleminiai judriojo ryšio 


infrastruktūros objektai“). Be to, dalis stiebų / bokštų neturi ŠKL transmisijos tipo, todėl ateityje augant 


duomenų perdavimo kiekiui, iškils tinkamos naujos kartos 30 Mb/s judriojo ryšio sklaidos problemos dėl ribotos 


galimybės bazinėms stotims užtikrinti reikiamos spartos duomenų perdavimo srautą. 
 


Atsižvelgiant į tai, judriojo ryšio operatoriai identifikavo probleminius objektus, kurių problematiką prašo 


išspręsti NKPTI projekto įgyvendinimo metu (išsamiau žr. skyriuje „Probleminiai judriojo ryšio infrastruktūros 


objektai“). 


2.4.1 Probleminiai judriojo ryšio infrastruktūros objektai 


Investicijų projekto rengimo metu judriojo ryšio operatorių buvo prašoma pateikti informaciją apie dviejų tipų 


probleminius objektus (išsamiau žr. skyriuje „Darbų aprašymas“): 


1. Probleminiai statiniai. Judriojo ryšio operatorių buvo prašoma įvardinti statinius, kurie dėl tam tikrų 


priežasčių (sutarčių su savininkais nepratęsimo, prastos statinio būklės ar statinio netinkamumo 


bazinių stočių montavimui, netinkamo aukštingumo ir kt.) negalės būti naudojami ateityje bazinių stočių 


talpinimui. Gauta operatorių informacija buvo susisteminta ir suformuotas bendras judriojo ryšio 


infrastruktūros objektų, turinčių statinio problemų, sąrašas.  


2. Probleminė transmisija. Judriojo ryšio operatorių buvo prašoma įvardinti statinius, kuriuose 


sumontuotos bazinės stotys negalės užtikrinti tinkamos naujos kartos 30 Mb/s judriojo ryšio sklaidos 


dėl šviesolaidinės prieigos statiniuose trūkumo. Gauta operatorių informacija buvo susisteminta ir 


suformuotas bendras judriojo ryšio infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos problemų, sąrašas. 
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Pav. 20. Judriojo ryšio probleminės infrastruktūros žemėlapis 


 


Išanalizavus ir susisteminus probleminės infrastruktūros (statinių) ir transmisijos objektų sąrašus, suformuotas 


bendras probleminių objektų sąrašas, kurį sudaro 643 probleminiai objektai: 358 objektai, turintys transmisijos 


problemų, 17 pasienio bokštų, priklausančių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, 197 objektai, 


turintys statinio problemų, o 88 objektai, turintys tiek statinio, tiek transmisijos problemų.5 


 
Pav. 21. Probleminių infrastruktūros objektų pasiskirstymas 


                                                      


5 Ataskaitoje toliau analizuojant probleminius objektus grupėmis (statinio problema ar transmisijos problema), objektai, 


turintys tiek transmisijos, tiek statinio problemą, bus priskiriami prie objektų, turinčių statinio problemą, grupės, kadangi 


pirmiausia Investicijų projekto rengimo metu bus siekiama išspręsti statinio problematiką ir, tik to nepadarius, bus 


sprendžiama transmisijos problema. 
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2.4.2 Probleminiai objektai: transmisijos problematika 


Bendrai judriojo ryšio operatoriai nurodė, kad 463 judriojo ryšio infrastruktūriniai objektai turi transmisijos 


problemų, t. y. šiems objektams reikalinga šviesolaidinė prieiga, norint užtikrinti tinkamą naujos kartos 30 Mb/s 


4G (LTE) ryšį Lietuvos gyventojams. Tame tarpe yra 88 objektai, kurie, pasak judriojo ryšio operatorių pateiktų 


duomenų, turi tiek statinio, tiek transmisijos problemų. 
 


Kaip jau buvo minėta, šioje ataskaitoje, analizuojant probleminius objektus grupėmis (statinio problema ar 


transmisijos problema), objektai, turintys tiek transmisijos, tiek statinio problemą, bus priskiriami prie objektų, 


turinčių statinio problemą, grupės, kadangi pirmiausia Investicijų projekto rengimo metu bus siekiama išspręsti 


statinio problematiką ir, tik to nepadarius, bus sprendžiama transmisijos problema, todėl šiame poskyriuje 


toliau bus pateikiama informacija tik apie 375 transmisijos problemą turinčius objektus. 


 
Pav. 22. Objektų, turinčių transmisijos problemų, pasikartojimas 


 


Formuojant judriojo ryšio infrastruktūrinių objektų, turinčių transmisijos problemų, sąrašą, buvo įvertintas 


objekto problematikos aktualumas, t. y. kiek el. ryšių operatorių prašo atvesti ŠKL į tą patį judriojo ryšio 


infrastruktūros objektą. Nustatyta, kad 4 judriojo ryšio operatoriai prašo atvesti ŠKL į 1 objektą, 3 operatoriai – 


į 15 objektų, 2 operatoriai – į 52 objektus ir po 1 operatorių – į 307 objektus. 


 
Pav. 23. Transmisijos problemą turinčių objektų pasiskirstymas pagal tipą 
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Judriojo ryšio operatoriai prašo, kad NKPTI projekto įgyvendinimo metu, šviesolaidinė prieiga būtų atvesta į 


216 esamų ir el. ryšių operatorių planuojamų iki 2020 m. pastatyti bokštų / stiebų bei 159 ūkinės paskirties 


objektus. Didžioji dalis šių objektų yra kaimiškosiose vietovėse – 362 objektai arba 97% visų objektų, turinčių 


transmisijos problemų, – ir tik nedidelė – 13 objektų arba 3% visų objektų, turinčių transmisijos problemų, – 


savivaldybių centrų priemiestinėse teritorijose. 
 


Vertinant objektų, turinčių transmisijos problemų, teritorinį padengiamumą, apskaičiuota, kad judriojo ryšio 


infrastruktūros objektai, turintys transmisijos problemų, iš viso dengia 2 507 km2 jokia kita naujos kartos ryšio 


technologija nepadengtos Lietuvos teritorijos plotą. Savivaldybių centrų teritorijoje šie objektai dengia tik 0,63 


km2, o kaimiškosiose vietovėse – 2 506 km2 ploto. Bendrai tai sudaro 3,8% visos Lietuvos teritorijos.  


Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis (vertintos 


geografinės namų ūkių vietos teritorijos), konstatuotina, kad objektai, turintys transmisijos problemų, dengia 


3,17% apgyvendintų Lietuvos teritorijos plotų, t. y. 61 km2. 


Tuo tarpu objektų, turinčių transmisijos problemų, dengiamoje teritorijoje yra tik 11 513 namų ūkių, kas sudaro 


0,87% visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus. Be to, visi šie namų ūkiai yra išimtinai tik kaimiškosiose vietovėse, 


kadangi savivaldybių centrų teritorijoje yra tik 9 transmisijos probleminių objektų dengiami namų ūkiai. 


Pažymėtina, kad vertinant tik judriojo ryšio technologijos padengimą (be fiksuotojo ryšio aprėpties), objektai, 


turintys transmisijos problemų, dengia 2 988 km2 Lietuvos teritorijos plotą: savivaldybių centrų teritorijoje šie 


objektai dengia tik 4 km2, o kaimiškosiose vietovėse – 2 984 km2 ploto. Bendrai tai sudaro 4,58% visos Lietuvos 


teritorijos. Tuo tarpu objektų, turinčių transmisijos problemų, dengiamoje teritorijoje yra 24 042 namų ūkiai, kas 


sudaro 1,8% visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus: savivaldybių centrų teritorijoje yra 504 namų ūkiai, o 


kaimiškosiose vietovėse – 23 538 namų ūkiai, atitinkamai tai sudaro 0,06% savivaldybių centrų ir 4,78% 


kaimiškųjų vietovių namų ūkių skaičių. 


2.4.3 Probleminiai objektai: statinio problematika 


Bendrai judriojo ryšio operatoriai nurodė, kad 285 judriojo ryšio infrastruktūriniai objektai turi statinio problemų, 


todėl netolimoje ateityje nebegalės užtikrinti naujos kartos 30 Mb/s 4G (LTE) ryšio Lietuvos gyventojams 


teikimo iš šių objektų. Tame tarpe yra 88 objektai, kurie, pasak judriojo ryšio operatorių pateiktų duomenų, turi 


tiek statinio, tiek transmisijos problemų. 
 


Formuojant judriojo ryšio infrastruktūrinių objektų, turinčių statinio problemų, sąrašą, el. ryšių operatorių taip 


pat buvo prašoma įvertinti ne tik savo objektų, bet ir kitų judriojo ryšio operatorių įvardintų probleminių objektų 


aktualumą, t. y. pateikus bendrą objektų, turinčių statinio problemų, sąrašą buvo prašoma nurodyti, ar pakeitus 


šį probleminį objektą naujai planuojamu statyti bokštu / stiebu, operatoriai būtų suinteresuoti į jį perkelti savo 


4G (LTE) bazines stotis, šiuo metu esančias šalia probleminio objekto ant kitų ūkinės paskirties objektų.  
 


 
Pav. 24. Objektų, turinčių statinio problemų, pasikartojimas 
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Nustatyta, kad 4 judriojo ryšio operatoriai nurodė 24 probleminius objektus, kurių pakeitimu yra suinteresuoti, 


3 operatoriai – 49 objektus, 2 operatoriai – 142 objektus ir po 1 operatorių – 70 objektų. 
 


Minėtas objektų, turinčių statinio problemų, aktualumo vertinimas yra vienas iš kriterijų,6 nustatant prioritetus, 


kuriuos judriojo ryšio infrastruktūros objektus reikėtų keisti naujais NKPTI projekto įgyvendinimo metu 


planuojamais statyti bokštais / stiebais. 
 


Praktiškai visi el. ryšių operatorių įvardinti judriojo ryšio infrastruktūriniai objektai, turintys statinio problemų, 


yra ūkinės paskirties objektai, t. y. 96% visų probleminių statinių, ir tik nedidelė dalis – bokštai / stiebai, kurie 


sudaro likusius 4% visų nurodytų probleminių statinių. 


 
Pav. 25. Objektų, turinčių statinio problemų, pasiskirstymas pagal tipą 


 


36 įvardinti judriojo ryšio infrastruktūros objektai, turintys statinio problemų (arba 13% visų objektų, turinčių 


statinio problemų), yra savivaldybių centrų pakraščiuose ir priemiestinėse teritorijose, o 249 objektai arba 87% 


visų objektų, turinčių statinio problemų, – kaimiškosiose vietovėse. 
 


Apskaičiuota, kad judriojo ryšio infrastruktūros objektai, turintys statinio problemų, iš viso dengia 2 065 km2 


jokia kita naujos kartos ryšio technologija nepadengtos Lietuvos teritorijos plotą. Savivaldybių centrų teritorijoje 


šie objektai dengia tik 0,86 km2, o kaimiškosiose vietovėse – 2 064 km2 ploto. Bendrai tai sudaro 3,16% visos 


Lietuvos teritorijos.  


Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis (vertintos 


geografinės namų ūkių vietos teritorijos), apskaičiuota, kad objektai, turintys statinio problemų, dengia tik 


2,37% visų apgyvendintų Lietuvos teritorijos plotų, t. y. 46 km2. 


Tuo tarpu tik objektų, turinčių statinio problemų, dengiamoje teritorijoje yra 11 003 namų ūkiai, kas sudaro 


0,84% visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus. Probleminių objektų dengiamoje savivaldybių centrų teritorijoje yra 


tik 65 namų ūkiai, o kaimiškosiose vietovėse – 10 938 namų ūkiai, kas atitinkamai sudaro 0,01% savivaldybių 


centrų ir 2,22% kaimiškųjų vietovių namų ūkių skaičių. 


Atkreiptinas dėmesys, kad vertinant tik judriojo ryšio technologijos padengimą (be fiksuotojo ryšio aprėpties), 


objektai, turintys statinio problemų, dengia 2 403 km2 Lietuvos teritorijos plotą: savivaldybių centrų teritorijoje 


šie objektai dengia 21 km2, o kaimiškosiose vietovėse – 2 382 km2 ploto. Bendrai tai sudaro 3,68% visos 


Lietuvos teritorijos. Tuo tarpu objektų, turinčių statinio problemų, dengiamoje teritorijoje yra 37 325 namų ūkiai, 


kas sudaro 2,83% visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus: savivaldybių centrų teritorijoje yra 3 337 namų ūkiai, o 


kaimiškosiose vietovėse – 33 988 namų ūkiai, tai atitinkamai sudaro 0,4% savivaldybių centrų ir 6,89% 


kaimiškųjų vietovių namų ūkių skaičių. 


  


                                                      


6 Kitas prioritetas – namų ūkių skaičius. 
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2.5 Bendras naujos kartos prieigos tinklo padengimas 


2.5.1 Modeliavimo prielaidų ir sąlygų apibrėžimas 


Bendras naujos kartos interneto prieigos žemėlapis (žr. pav. 26 ir ataskaitos priedą Nr. 4) buvo suformuotas 


laikantis šios ataskaitos skyriuose „Naujos kartos fiksuoto plačiajuosčio ryšio padengimas“ ir „Naujos kartos 


judriojo plačiajuosčio ryšio padengimas“ aprašytų prielaidų ir sąlygų.  


 
Pav. 26. Naujos kartos interneto prieigos tinklo esamas ir 2020 m. planuojamas padengimas 


Žemėlapis buvo formuojamas atskirai apjungiant esamos situacijos naujos kartos fiksuotojo ryšio padengimo 


duomenis su esamos situacijos judriojo ryšio padengimo duomenimis ir, atitinkamai, 2020 m. planuojamus 


naujos kartos fiksuotojo ryšio padengimo duomenis su 2020 m. planuojamais judriojo ryšio padengimo 


duomenimis (žr. pav. 27).  


  
Pav. 27. Naujos kartos fiksuotojo ir judriojo ryšio padengimo žemėlapių fragmentai 
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Pažymėtina, kad į 2020 m. planuojamo naujos kartos judriojo ryšio padengimo duomenis nebuvo įtraukti 


judriojo ryšio infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos ir statinio problemų, dengiamos sritys. Judriojo ryšio 


infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos problemų, aprėpties zonos pavaizduotos šviesiai mėlyna spalva, 


o objektų, turinčių statinio problemų, – šviesiai raudona spalva, o planuojama 30 Mb/s spartos – tamsiai mėlyna 


spalva (žr. pav. 26).  


2.5.2 Esama ir planuojama naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūra ir padengimas 


 
Pav. 28. Bendro naujos kartos interneto prieigos tinklo esamo ir planuojamo padengimo statistika 


 


Bendras naujos kartos interneto prieigos padengimo žemėlapis buvo suformuotas iš fiksuotojo ryšio ir judriojo 


ryšio padengimo duomenų. Atskirai suformuoti esamos situacijos (2016 m. pab. – 2017 m. pr.) ir 2020 m. 


planuojamo padengimo žemėlapiai. ESRI programinės įrangos priemonių pagalba apskaičiuota kiekvienos 


technologijos dengiamos teritorijos statistika. 
 


2017 m. situacija. Nustatyta, kad 2017 m. naujos kartos interneto prieigos galimybė yra sukurta 25 294 km2 


teritorijoje, kas sudaro 38,74% viso Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, kuris pasiskirsto taip: 2,16% viso 


Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, kuriame yra galimybė naudotis naujos kartos ryšiu, yra savivaldybių 


centrų (įskaitant 5 didžiuosius miestus) užimamuose teritorijose, o kiek daugiau nei 36,58% – kaimiškosiose 


vietovėse. 


 
Pav. 29. Teritorijos, kuriuose yra NKIP galimybė, pasiskirstymas 2017 m. 


 


2017 m. net 99,82% savivaldybių centrų (įskaitant 5 didžiuosius miestus) užimamoje teritorijoje egzistavo 


galimybė naudotis naujos kartos interneto prieigos paslaugomis, tuo tarpu kaimiškosiose vietovėse – tik 37,4% 


kaimiškųjų vietovių teritorijos buvo padengtos naujos kartos interneto prieiga. 
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Apskaičiuota, kad bendrai fiksuotojo ir judriojo ryšio technologijos dengia 3 052 km2 teritorijos, t. y. 4,67% visos 


Lietuvos teritorijos, tik fiksuotojo ryšio technologija dengia 1 051 km2 teritorijos arba 1,6% visos Lietuvos 


teritorijos, o tik judriojo ryšio technologiją dengia 21 191 km2 teritorijos arba 32,46% visos Lietuvos teritorijos. 


Nepadegta Lietuvos teritorijos dalis – 39 992 km2, kas sudaro 61,26% visos Lietuvos teritorijos. 


 
Pav. 30. Teritorijos padengimas NKIP tinklu pagal technologijas 2017 m. 


  


Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis (vertintos 


geografinės namų ūkių vietos teritorijos), konstatuota, kad bendrai naujos kartos interneto prieigos galimybę 


turi 70,02% apgyvendintų teritorijų: atitinkamai savivaldybių centruose – 99,96% apgyvendintos teritorijos, o 


kaimiškosiose vietovėse – 62,53% apgyvendintos teritorijos. 
 


Analizuojant apgyvendintų teritorijų padengimą pagal technologijas, apskaičiuota, kad bendrai fiksuotuoju ir 


judriuoju ryšiu yra dengiama 38,81% apgyvendintos Lietuvos teritorijos, tik fiksuotuoju ryšiu – 9,87% 


apgyvendintos teritorijos, o tik judriuoju ryšiu – 21,34% apgyvendintos teritorijos. 


Apskaičiavus namų ūkių, turinčių naujos kartos interneto prieigos galimybę, paaiškėjo, kad tokių namų ūkių 


skaičius siekia 1 199 473, kas sudaro 91,05% visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus: savivaldybių centruose 


(įskaitant 5 didžiuosius miestus) net 62,58% visų Lietuvos namų ūkių turi galimybę naudotis NKIP internetu, o 


kaimiškosiose vietovėse – 28,48% visų Lietuvos namų ūkių. 


 
Pav. 31. Namų ūkių padengimas NKIP tinklu pagal technologijas 2017 m. 
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Papildomai apskaičiuota, kad 2017 m. 99,98% namų ūkių, esančių savivaldybių centruose, turi naujos kartos 


interneto prieigos galimybę, o kaimiškosiose vietovėse – 76,11% visų namų ūkių, esančių kaimiškosiose 


vietovėse, turi naujos kartos interneto prieigos galimybę 
 


Nustatyta, kad bendrai fiksuotojo ir judriojo ryšio technologijos dengia 982 675 namų ūkius, kas sudaro 74,59% 


visų Lietuvos namų ūkių, tik fiksuotasis ryšys dengia 90 134 namų ūkius, kas sudaro 6,84% visų Lietuvos 


namų ūkių, o tik judrusis ryšys – 126 664 namų ūkius, kas sudaro 9,61% visų Lietuvos namų ūkių. 


Nepadengtoje teritorijoje lieka 117 890 namų ūkių, kas sudaro 8,95 % visų Lietuvos namų ūkių. 
 


2020 m. situacija. Įvertinus operatorių per artimiausius 3 metus planuojamos įrengti naujos kartos interneto 


prieigos infrastruktūros duomenis, nustatyta, kad, jeigu el. ryšių operatoriai pilna apimtimi įgyvendins savo 3 


metų plėtros planus, tuomet 2020 m. teritorinė naujos kartos interneto prieigos galimybė apims 30 177 km2 


Lietuvos teritorijos, kas sudaro 46,22% viso Lietuvos teritorijos ploto. Vadinasi, bendras teritorinis pokytis per 


artimiausius 3 m., lyginant su 2017 m. duomenimis, sudarys tik 4 884 km2 arba, kitaip tariant, padidės 19,31%. 


 
Pav. 32. Teritorijos, kuriuose yra NKIP galimybė, pasiskirstymas 2020 m. 


 


Numatoma, kad 2020 m. savivaldybių centrų teritorinis padengiamumas padidės nuo 99,82% iki 98,85% 


savivaldybių teritorijos, tuo tarpu kaimiškų vietovių – nuo 37,4% iki 45,04% kaimiškųjų vietovių. Kaip matyti iš 


pateiktų duomenų, kur kas didesnis pokytis numatomas kaimiškosiose vietovėse, t. y. el. ryšio operatoriai 


daugiausia investuos kaimiškosiose vietovėse. 


 
Pav. 33. Teritorijos padengimas NKIP tinklu pagal technologijas 2020 m. 
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Apskaičiuota, kad bendrai fiksuotojo ir judriojo ryšio technologijos dengs 3 791 km2 teritorijos, t. y. 5,81% visos 


Lietuvos teritorijos, tik fiksuotojo ryšio technologija dengs 1 046 km2 teritorijos arba 1,6% visos Lietuvos 


teritorijos, o tik judrusis ryšys dengs 25 340 km2 teritorijos arba 38,81% visos Lietuvos teritorijos. Nepadegta 


Lietuvos teritorijos dalis – 35 109 km2, kas sudaro 53,78% visos Lietuvos teritorijos. 


Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis (vertintos 


geografinės namų ūkių vietos teritorijos), konstatuotina, kad šviesolaidinio interneto prieigos galimybė 2020 


m. bus sukurta 74,82% apgyvendintų teritorijų: atitinkamai savivaldybių centruose – 99,97% apgyvendintos 


teritorijos, o kaimiškosiose vietovėse – 68,53% apgyvendintos teritorijos. 


Analizuojant apgyvendintų teritorijų padengimą pagal technologijas, apskaičiuota, kad fiksuotuoju ir judriuoju 


ryšiu bus dengima 42,9% visos Lietuvos apgyvendintos teritorijos, tik fiksuotuoju ryšiu – 9,99% apgyvendintos 


teritorijos, o tik judriuoju ryšiu – 21,92% apgyvendintos teritorijos. 


Apskaičiuota, kad namų ūkių, 2020 m. turėsiančių naujos kartos interneto prieigos galimybę, skaičius sieks 


1 224 986, kas sudarys 92,99% visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus: savivaldybių centruose (įskaitant 5 


didžiuosius miestus) net 62,58% visų Lietuvos namų ūkių turės naujos kartos interneto prieigos galimybę, o 


kaimiškosiose vietovėse – 30,41% visų Lietuvos namų ūkių.  
 


Vertinant namų ūkių padengimą naujos kartos interneto prieigos tinklu pagal technologijas, nustatyta, kad 


bendrai fiksuotojo ir judriojo ryšio technologijos dengs 1 032 885 namų ūkius, kas sudaro 78,41% visų Lietuvos 


namų ūkių, tik fiksuotasis ryšys dengs 79 715 namų ūkių, kas sudaro 6,05% visų Lietuvos namų ūkių, o tik 


judrusis ryšys dengs 112 386 namų ūkius, kas sudaro 8,53% visų Lietuvos namų ūkių. Nepadengtoje 


teritorijoje lieka 92 377 namų ūkiai, kas sudaro 7,01 % visų Lietuvos namų ūkių. 


 
Pav. 34. Namų ūkių padengimas NKIP tinklu pagal technologijas 2020 m. 


 


Lyginant su 2017 m., namų ūkių, esančių savivaldybių centruose, dengiamumas NKIP ryšiu 2020 m. padidės 


75 namų ūkiais, tuo tarpu kaimiškosiose vietovėse – 25 438 namų ūkiais. Kaip ir teritorinio dengimo, taip ir 


namų ūkių atveju – didžiausias pokytis laukiamas kaimiškosiose vietovėse. Vadinasi, 2020 m. 99,99% namų 


ūkių, esančių savivaldybių centrų teritorijose, turės naujos kartos interneto prieigos galimybę, o kaimiškosiose 


vietovėse – 81,27% namų ūkių, esančių kaimiškosiose teritorijose, turės naujos kartos prieigos galimybę. 
 


Apibendrinant, 2020 m. liks nepadengta: 92 377 namų ūkiai ir 53,78% Lietuvos teritorijos. Tokiu būdu ryškėja 


viena didžiausių Investicinio projekto dilemų – norint įgyvendinti ES ir Lietuvos nacionaliniuose dokumentuose 


įtvirtintus naujos kartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros tikslus – reikės naujos kartos prieigos tinklu padengti 


sąlyginai nedidelį namų ūkių skaičių, išsibarsčiusį didelėje teritorijoje. Atsižvelgiant į tai, „baltąsias teritorijas“ 


siūloma apibrėžti pagal koncentruotas namų ūkių teritorijas ir prioretizuoti pagal juose esančių namų ūkių 


skaičių (išsamiau žr. skyriuje „Baltųjų dėmių“ identifikavimas“).  
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2.6 „Baltųjų dėmių“ identifikavimas 


2.6.1 Modeliavimo prielaidų ir sąlygų apibrėžimas 


 
Pav. 35. „Baltųjų dėmių“ žemėlapis 


 


Pažymėtina, kad įgyvendinant Techninių sąlygų 10.1.4 punkto reikalavimus, kurie numato, kad pagal parengtą 


naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros žemėlapį (žr. pav. 35 ir išsamiau žr. ataskaitos priede Nr. 4) turi 


būti aiškiai identifikuotos ir žemėlapyje apibrėžtos naujos kartos prieigos tinklo „baltosios dėmės“, kurioms turi 


būti priskirti ID numeriai ir nurodytos pagrindinės charakteristikos (plotas, koordinatės, gyventojų tankis ir 


svarbios kt. savybės), „baltąsias dėmes“ buvo pabandyta identifikuoti ir aprašyti keliais variantais: 


A. „Baltųjų dėmių“ apibrėžimas pagal nepadengtas teritorijas. Iš viso suformuotos 195 283 


teritorijos, iš kurių išskirtos 29 543 teritorijos, turinčios namų ūkių. Teritorijų dydis svyravo nuo 25 m2 


iki 9 165 km2. 


B. „Baltųjų dėmių“ apibrėžimas pagal nepadengtų gyvenviečių teritorijas. Iš viso suformuotos 253 


852 teritorijos, iš kurių išskirta 10 680 teritorijų, turinčių namų ūkių. Teritorijų dydis svyravo nuo 25 m2 


iki 41 km2. 


C. „Baltųjų dėmių“ apibrėžimas pagal tam tikru atstumu esančius namų ūkius. Namų ūkių 


apjungimui į teritorijas naudotas 250 m ir 500 m atstumas tarp namų ūkių. Naudojant 250 m atstumą 


suformuotos 29 438 apgyvendintos teritorijos, o naudojant 500 m – 10 753 apgyvendintos teritorijos. 


D. „Baltųjų dėmių“ apibrėžimas pagal nepadengtas namų ūkių koncentracijos vietas. Šis metodas 


leidžia ESRI programinėje įrangoje įdiegtų statistinės analizės metodų pagalba identifikuoti potencialiai 


didžiausias nepadengtas namų ūkių koncentracijos vietas ir suskaidyti Lietuvos teritoriją pagal 


pasirinktas naujos kartos prieigos tinklu nepadengtų namų ūkių koncentracijos vietas. Tuo pačiu, 


apskaičiuotos didžiausios nepadengtų namų ūkių koncentracijos vietos, potencialiai gali būti 


geriausios vietos naujos kartos judriojo ryšio infrastruktūros įrengimui. 


D variantas buvo pasirinktas tinkamiausiu „baltųjų dėmių“ aprašymui ir suderintas su Perkančiąja organizacija 


ir Neformalia konsultacine grupe, kadangi kiti paminėti „baltųjų dėmių“ apibrėžimo metodai buvo atmesti dėl 
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labai didelio kiekio unikalių „baltųjų dėmių“ skaičiaus, kas apsunkintų tolimesnę jų analizę ir šių „baltųjų dėmių“ 


padengimo sprendimų paiešką. 


Atsižvelgiant į tai, „baltųjų dėmių“ teritorijų suskaidymui buvo naudotos šios prielaidos ir sąlygos: 


1. „Baltųjų dėmių“ teritorija suformuota iš Lietuvos teritorijos bendro NKIP tinklo nedengiamos teritorijos. 


ESRI programinės įrangos priemonių pagalba buvo suformuota Lietuvos teritorijos dalis, kurios 


nedengia naujos kartos interneto prieigos tinklas ir iš gautų duomenų buvo suformuotas „baltųjų 


dėmių“ sluoksnis. „Baltųjų dėmių“ teritorijoje išskirtos dvi papildomos sritys: judriojo ryšio 


infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos problemų, ir objektų, turinčių statinio problemų, 


dengiamos teritorijos. 


2. Identifikuojami ir toliau analizuojami namų ūkiai esantys NKIP tinklu nepadengtose teritorijose. 


3. „Baltųjų dėmių“ sudalinimui ir aprašymui panaudotos sekančios ArcGIS programinės įrangos 


priemonės (išsamiau žr. ataskaitos priedą Nr. 10): 


a) Panaudojus Optimized Hot Spot Analysis funkciją, naudojančią Getis-Ord Gi statistinio 


metodo algoritmą, surastos statistiškai reikšmingos naujos kartos interneto prieigos tinklu 


nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijos.  


b) Statistiškai reikšmingos naujos kartos interneto prieigos tinklu nepadengtų namų ūkių 


koncentracijos teritorijos, panaudojus Minimum Bounding ConvexHull funkciją, apjungtos į jas 


apibrėžiančius poligonus. 


c) Panaudojus Aggregate Polygons funkciją iki 1,5 km atstumu nutolę nepadengtų namų ūkių 


koncentracijos teritorijas apibrėžiantys poligonai apjungti į agreguotus nepadengtų namų ūkių 


koncentracijos teritorijų poligonus. 


d) Panaudojus Feature to Point funkciją nustatyti agreguotų nepadengtų namų ūkių 


koncentracijos teritorijų centrai. 


e) Panaudojus Create Thiessen Polygons funkciją Lietuvos teritorija sudalinta į Thiessen 


poligonus, kurių ribas apibrėžia taškai pusiau dalinantys linijas tarp kaimyninių agreguotų 


nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijų poligonų centrų. Poligonai suformuoti 


naudojant 50 ir daugiau namų ūkių turinčius agreguotų nepadengtų namų ūkių koncentracijos 


teritorijų centrus. 


4. Skaičiuojant naujos kartos interneto prieigos tinklu nepadengtų namų ūkių koncentracijos vietas 


nebuvo vertinami namų ūkiai, patenkantys į transmisijos problemų turinčių objektų dengiamą teritoriją, 


kadangi šių „baltųjų dėmių“ padengimui nereikės atlikti judriojo ryšio radijo dalies modeliavimo 


(pastarųjų teritorijų padengimui yra numatyta naudoti egzistuojančią judriojo ryšio infrastruktūrą, ją 


prijungiant prie ŠKL), tačiau aprašant „baltąsias dėmes“ šios teritorijos buvo įskaičiuotos. Pažymėtina, 


kad judriojo ryšio infrastruktūros objektai, turintys statinio problemų, į naujos kartos interneto prieigos 


tinklu nepadengtų namų ūkių koncentracijos vietų nustatymo skaičiavimus buvo įtraukti. 


Naudotas metodas leido pagal programos apskaičiuotas 189 namų ūkių koncentracijos vietas, sudarytas iš 50 


ir daugiau namų ūkių, suskaidyti Lietuvos teritoriją į 189 teritorijas (žr. pav. 36) ir šiose teritorijose identifikuoti 


„baltąsias dėmes“, priskiriant joms ID numerius ir nurodant pagrindines charakteristikas (plotas, namų ūkių 


skaičius, koncentruotų teritorijų skaičius, probleminių objektų skaičius ir kitos svarbios savybės). Išsamiau žr. 


šios ataskaitos priede Nr. 11. 


 


2.6.2 „Baltųjų dėmių“ aprašymas 


Atlikus naujos kartos interneto prieigos padengimo modeliavimą, buvo nustatyta, kad 35 109 km2 arba 53,78% 


Lietuvos teritorijos lieka nepadengta NKIP tinklu. Šioje nepadengtoje teritorijoje yra 92 377 namų ūkiai, kas 


sudaro 7,01% visų Lietuvos namų ūkių.  


Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis (vertintos 


geografinės namų ūkių vietos teritorijos), nustatyta, kad nepadengtoje NKIP tinklu teritorijoje namų ūkiai yra 


išsidėstę 487 km2 apgyvendintoje teritorijoje, kas sudaro 25,18% visos Lietuvos namų ūkių apgyvendintos 


teritorijos. 


Atsižvelgiant į tai, kad „baltųjų dėmių“ aprašymui buvo pasirinktas teritorijos padalinimo pagal nepadengtas 


namų ūkių koncentracijos vietas, turinčias 50 ir daugiau namų ūkių, būdas, Lietuvos teritorija buvo sudalinta į 
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189 dalis arba 189 Thiessen poligonus (žr. pav. 36), kuriuose identifikuotos „baltosios dėmės“ (detali šių 


teritorijų statistinė informacija pateikta ataskaitos priede Nr. 11). 


 
Pav. 36. Teritorijos sudalinimas pagal Thiessen poligonų ribas 


Vidutinis Thiessen poligono dydis yra 345 km2, o jame esančių „baltųjų dėmių“ vidutinis dydis – 186 km2. 


Vadinasi, vidutiniškai „baltosios dėmės“ sudaro apie 53,91% sudalintos teritorijos, t. y. Thiessen poligono, 


ploto.  


Iš viso Lietuvos teritorijoje yra 364 koncentruotos namų ūkių vietos, turinčios bent 10 ir daugiau namų ūkių, ir 


nors NKIP tinklu nepadengtoje Lietuvos teritorijoje yra iš viso 92 377 namų ūkiai, tačiau šiose koncentruotose 


namų ūkių vietovėse yra tik 23 906 namų ūkiai, kas sudaro 26,8% visų NKIP tinklu nepadengtų namų ūkių 


skaičiaus (koncentruotose namų ūkių vietovėse, turinčiose 50 ir daugiau namų ūkių yra 18 729 namų ūkių). 


 
Pav. 37. Koncentruotų vietų pasiskirstymas pagal namų ūkių skaičių 
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Apskaičiuota, kad viename Thiessen poligone vidutiniškai yra 489 namų ūkiai, tačiau, vertinant tik 


koncentruotas vietoves, turinčias 50 ir daugiau namų ūkių, vidutinis skaičius juose yra 99 namų ūkiai. 


 
Pav. 38. „Baltųjų dėmių“ suskaidymas pagal Thiessen poligonų ribas 


 


Taikant skirtingus modeliavimus, apskaičiuota, kad 3 km spinduliu nuo koncentruotų vietovių centrų, turinčių 


50 ir daugiau namų ūkių, yra 19 635 namų ūkiai, o 6 km spinduliu nuo koncentruotų vietų centro yra 37 190 


namų ūkių nepadengtų NKIP tinklu. Vadinasi, antrajame Investicijų projekto rengimo etape, modeliuojant 


„baltųjų dėmių“ padengimą judriojo ryšio infrastruktūra, galima tikėtis panašaus namų ūkio padengimo. 


Papildomai, palyginus judriojo ryšio infrastruktūros objektų, turinčių statinio problemų, vietas su koncentruotų 


vietovių, turinčių 50 ir daugiau namų ūkių, lokacijomis, nustatyta, kad į koncentruotų namų ūkių vietovių, 


turinčių 50 ir daugiau namų ūkių, teritorijas iš viso patenka 24 judriojo ryšio objektai, turintys statinio problemų. 


Be to, paskaičiuota, kad 3 km spinduliu nuo šių koncentruotų teritorijų papildomai dar yra nutolę, bet į 


koncentruotas namų ūkių teritorijas nepatenka, 26 probleminiai objektai, o 6 km spinduliu – papildomai 51 


probleminis objektas. Vadinasi, iš viso 101 judriojo ryšio objektas, turintis statinio problemų, yra nutolę iki 6 km 


atstumu nuo koncentruotų namų ūkių vietovių, turinčių 50 ir daugiau namų ūkių, centrų. 


Atlikus tuos pačius skaičiavimus su koncentruotomis namų ūkių vietovėmis, turinčiomis 10 ir daugiau namų 


ūkių, nustatyta, kad į šias koncentruotų namų ūkių vietoves patenka 28 judriojo ryšio objektai, turintys statinio 


problemų, papildomai 3 km spinduliu nuo šių koncentruotų teritorijų dar yra nutolę 45 probleminiai objektai, o 


6 km spinduliu – 78 probleminiai objektai. Vadinasi, iš viso 151 judriojo ryšio objektas, turintis statinio problemų, 


yra nutolę iki 6 km atstumu nuo koncentruotų namų ūkių vietovių, turinčių 10 ir daugiau namų ūkių, centrų. 
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1 PRIEDAS. Interneto prieigos paslaugų teikėjų apklausos anketa 


Apklausa 


* Required 


1. Įmonė, kurią atstovaujate: * 


 


2. Ar turite nuosavybės teise priklausančią šviesolaidinę kabelinę infrastruktūrą?  


* 


Išpirktos ir nuomojamos skaidulos kito operatoriaus tinkle nevertinamos kaip nuosava infrastruktūra. 
Mark only one oval. 


 Taip  


 Ne  Skip to question 11. 


Teritorija 


3. Nurodykite, kurioje teritorijoje turite Jums nuosavybės teise priklausančią šviesolaidinę kabelinę 


infrastruktūrą. * Mark only one oval. 


 5 didžiuosiuose miestuose ir savivaldybių centrų miestuose  Skip to question 11. 


 Tik kaimiškosiose vietovėse (kartu su miesteliais)  


 Visoje Lietuvos teritorijoje  


Vertinimas 


ATKREIPIAME JŪSŲ DĖMESĮ, KAD TOLIAU ANKETOJE PRAŠOME PATEIKTI TIK DUOMENIS APIE 


KAIMIŠKĄSIAS VIETOVES. 


4. Ar vertinti Jums nuosavybės teise priklausančią šviesolaidinę kabelinę infrastruktūrą naujos kartos 


plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimui? * 


Jūsų infrastruktūra naudojama 30 Mb/s ir spartesnių paslaugų teikimui namų ūkiams ir kitiems verslo 
subjektams ir gali būti panaudota naujų objektų prijungimui. Mark only one oval. 


 Taip  


 Ne  Skip to question 12. 


Geografiniai duomenys 


5. Nurodykite kokiu būdu bus pateikti Jums nuosavybės teise priklausančios šviesolaidinės kabelinės 


infrastruktūros geografiniai duomenys (tik apie kaimiškąsias vietoves). * 


Duomenys turi būti paruošti automatiniam įkėlimui į GIS sistemą. Mark only one oval. 


 Shape formatu  


 DWG formatu Other:  
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6. Ar yra galimybė prie Jums nuosavybės teise priklausančio šviesolaidinio kabelinio tinklo jungti naujas 


šviesolaidinės kabelinės prieigos linijas? * 


Gali būti jungiamos kitų operatorių prieigos linijos. Mark only one oval. 


 Taip  


 Ne  


Prijungtos gyvenvietės 


7. Prašome pateikti gyvenviečių sąrašą, kuriose teikiate paslaugas Jums nuosavybės teise 


priklausančiomis šviesolaidinėmis kabelinėmis linijomis. * Mark only one oval. 


 Gyvenviečių ribų sluoksnis bus pateiktas shape formatu. Atributinėje informacijoje bus nurodytas 


gyvenvietės kodas pagal VĮ Registrų centro duomenis  


 Bus pateiktas gyvenviečių sąrašas XLS formatu, nurodant savivaldybės, seniūnijos, gyvenvietės 


pavadinimus atskiruose stulpeliuose (esant galimybei bus pateiktas gyvenviečių kodas pagal VĮ Registrų 


centro duomenis)  


 Other:  


Prijungimo taškai 


8. Prašome pateikti Jums nuosavybės teise priklausančių movų, skirstomųjų mazgų (stočių, spintų ir pan.) ir 


galinių paskirstymo įrenginių koordinates, prie kurių yra galimybė jungti naujas šviesolaidinės kabelinės 


prieigos linijas. * 


Duomenys turi būti suformuoti įkėlimui į GIS sistemą. Sąraše turi būti mazgo tipo laukas (mova, 
spinta, galinė dėžutė ir pan.), X ir Y koordinatės. Mark only one oval. 


 Duomenys bus pateikti shape formate nurodant mazgo tipą  


 Duomenys bus pateikti XLS formate nurodant mazgo tipą, X ir Y koordinates atskiruose 


stulpeliuose  


 Other:  


 


9. Prašome pateikti taškų koordinates, kur teikiamos naujos kartos plačiajuosčio ryšio paslaugos, tačiau 


nėra galimybės kloti naujų linijų nuo šių taškų. * 


Abonentinės dėžutės ar kiti taškai, prie kurių nėra galimybės jungti naujų kabelių. Mark only one oval. 


 Duomenys bus pateikti shape formate  


 Duomenys bus pateikti XLS formate nurodant taškų X ir Y koordinates atskiruose stulpeliuose  


 Other:  


Investicijos 


10. Nurodykite, kokia Jums priimtina (kada pasiryžtate investuoti) didžiausia investicijų suma šviesolaidinės 


kabelinės prieigos infrastruktūrai sukurti, tenkanti vienam abonentui?  


Mark only one oval. 


 Iki 600 Eur  


 Nuo 600 Eur iki 1000 Eur Nuo 1000 Eur iki 2000 


Eur Other:  
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Planai 


11. Prašome pateikti per 3 metus prie Jums nuosavybės teise priklausančio šviesolaidinio kabelinio tinklo 


planuojamų prijungti gyvenviečių sąrašą. * Mark only one oval. 


 Gyvenviečių ribų sluosknis bus pateiktas shape formatu. Atributinėje informacijoje bus nurodytas 


gyvenvietės kodas pagal VĮ Registrų centro duomenis  


 Bus pateiktas gyvenviečių sąrašas XLS formatu nurodant savivaldybės, seniūnijos, gyvenvietės 


pavadinimus atskiruose stulpeliuose (esant galimybei bus pateiktas gyvenviečių kodas pagal VĮ Registrų 


centro duomenis)  


 Other:  


Belaidžio ryšio objektai 


12. Ar turite nuosavybės teise priklausančių belaidžio ryšio tinklo infrastruktūros objektų? * 


Nuosavybės teise turimi bokštai ir stiebai. Mark only one oval. 


 Taip  


 Ne  Skip to question 15. 


Belaidžio ryšio objektų panaudojamumas 


13. Ar Jums nuosavybės teise priklausantys belaidžio ryšio tinklo infrastruktūros objektai yra naudojami 


naujos kartos plačiajuosčio ryšio paslaugų (ne mažiau kaip 30 Mb/s galutiniam vartotojui) teikimui ir gali būti 


naudojami kitų operatorių įrangos talpinimui? * Mark only one oval. 


 Taip  


 Ne  Skip to question 15. 


Belaidžio ryšio objektų informacija 


14. Prašome pateikti Jums nuosavybės teise priklausančių belaidžio ryšio objektų informaciją. * 


Mark only one oval. 


 Objektų informacija bus pateikta shape formate, nurodant objekto unikalų kodą, tipą (bokštas ar 


stiebas), aukštį, objekto prijungimo prie transporto tinklo tipą  


(ŠKL arba KITA)  


 Objektų informacija bus pateikta XLS formate, nurodant objekto unikalų kodą,  


X ir Y koordinates, tipą (bokštas ar stiebas), aukštį, objekto prijungimo prie transporto tinklo tipą (ŠKL 


arba KITA)  


 Other:  


Kontaktiniai duomenys 


15. Jūsų vardas ir pavardė * 


Susisieksime kilus klausimų ar esant papildomam informacijos 
poreikiui. 


 


16. Jūsų el. paštas * 
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Susisieksime kilus klausimų ar esant papildomam informacijos 
poreikiui. 


 


17. Jūsų telefono numeris * 


Susisieksime kilus klausimų ar esant papildomam informacijos 
poreikiui. 


 


 


Powered by 
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2 PRIEDAS. Neformali konsultacinė darbo grupė 


Eil. 
Nr. 


Institucija Vardas ir pavardė El. pašto adresas 


Fiksuotojo plačiajuosčio ryšio operatoriai 


1. AB „Telia Lietuva“ Mindaugas Varanauskas mindaugas.varanauskas@telia.lt 


2. AB „Telia Lietuva“ Algimantas Dūkštas algimantas.dukstas@telia.lt 


3. UAB „Cgates“ Tomas Tobulevičius tomas.tobulevicius@cgates.lt 


4. UAB „Cgates“ Marius Dabrišius marius.dabrisius@cgates.lt 


Judriojo plačiajuosčio ryšio operatoriai 


5. AB „Telia Lietuva“ Mindaugas Varanauskas mindaugas.varanauskas@telia.lt 


6. AB „Telia Lietuva“ Valdas Užusenis valdas.uzusenis@telia.lt 


7. AB „Telia Lietuva“ Audronė Mažeikaitė audrone.mazeikaite@telia.lt 


8. UAB „TELE2“ Edvinas Krasauskas edvinas.krasauskas@tele2.com 


9. UAB „TELE2“ Valerij Kovzan valerij.kovzan@tele2.com  


10. AB Lietuvos radijo ir televizijos 
centras 


Rolandas Ryliškis  r.ryliskis@telecentras.lt 


11. UAB „BITĖ Lietuva“ Vitalijus Kirvaitis vitalijus.kirvaitis@bite.lt  


12. UAB „BITĖ Lietuva“ Gintas Butėnas gintas.butenas@bite.lt 


13. UAB „BITĖ Lietuva“ Ramūnas Mikalauskas ramunas.mikalauskas@bite.lt 


Asociacijos 


14. Lietuvos verslo konfederacija Valdas Sutkus valdas@lvk.lt  


15. Lietuvos kabelinės televizijos 
asociacija 


Vaiva Žukienė vaiva@lkta.lt 


16. Lietuvos interneto paslaugų 
teikėjų asociacija 


Artur Stefanovič info@etanetas.lt 


17. Lietuvos interneto paslaugų 
teikėjų asociacija 


Tadas Bikneris tadas@kvartalas.lt 


Valstybinės institucijos 


18. Informatikos ir ryšių 
departamentas prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos 


Algimantas Saugėnas  algimantas.saugenas@vrm.lt 


Priežiūros institucijos 


19. Lietuvos Respublikos ryšių 
reguliavimo tarnyba 


Mindaugas Žilinskas mindaugas.zilinskas@rrt.lt 


20. Lietuvos Respublikos ryšių 
reguliavimo tarnyba 


Ričardas Budavičius ricardas.budavicius@rrt.lt 


21. Lietuvos Respublikos ryšių 
reguliavimo tarnyba 


Linas Spraunius linas.spraunius@rrt.lt 
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3 PRIEDAS. Kompaktinis diskas: susitikimų atmintinės ir protokolai 
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4 PRIEDAS. Kompaktinis diskas: žemėlapiai 
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5 PRIEDAS. Namų ūkių teritorinio pasiskirstymo GIS sluoksnio sukūrimas 


GDR poligono sukūrimas su gyventojų, bei namų ūkių duomenimis 


Namų ūkių ir gyventojų sluoksnis buvo sukurtas iš Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinių 


erdvinių duomenų rinkinio (GDR) PLOTAI sluoksnio, kurio GKODAS lauko atributas yra lygus pu0. Taip buvo 


išreikštos užstatytų teritorijų vietos Lietuvos Respublikos teritorijoje. 


 


Užstatytų teritorijų sluoksnis Lietuvos Respublikos teritorijoje. Mastelis 1:3 000 000 


 


 


Užstatytų teritorijų sluoksnis Lietuvos Respublikos teritorijoje. Mastelis 1:600 000 
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Užstatytų teritorijų sluoksnis Lietuvos Respublikos teritorijoje. Mastelis 1:100 000 


 


Papildomai buvo gautas gyvenviečių sluoksnis, kuriame yra visa atributinė informacija apie gyventojų ir namų 


ūkių skaičių. 


 


Gyvenviečių sluoksnis Lietuvos Respublikos teritorijoje. Mastelis 1:3 000 000 


 


Žemiau pateikiama namų ūkių skaičiaus poligone vizualizacija. Raudona spalva pažymėtos daugiausiai namų 


ūkių turinčios gyvenvietės, o mėlyna spalva – mažiausiai. 
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Gyvenviečių sluoksnis Lietuvos Respublikos teritorijoje. Mastelis 1:500 000. 


 


 


Gyvenviečių sluoksnis Lietuvos Respublikos teritorijoje. Mastelis 1:50 000 


 


Panaudojus ArcGIS programinės įrangos priemones gyventojų ir namų ūkių statisniniai duomenis buvo 


susieti su užstatytų teritorijų sluoksnio duomenimis. 


 


GDR poligono atributų pertvarkymas 


Šis sluoksnis ir jame esanti atributinė informaciją suteikia informaciją apie gyventojų ir namų ūkių pasiskirstymą 


Lietuvos teritorijoje, leidžia atlikti modeliavimo veiksmus ieškant gyventojų ir namų ūkių skaičių baltosiose 


zonose.  


GDR10LT sluoksnis susideda iš segmentų, o kiekvienas šis segmentas turi savo atributinę informaciją: 
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 gyvenvietės pavadinimas; 


 gyventojų skaičius; 


 namų ūkių skaičius. 


Naudojanat standartinį ArcGIS funkcionalumą, šį sluoksnį galima konvertuoti į rastro formatą, kurio gardelės 


dydis – 5m. 


Pertvarkius užstatytų teritorijų atributus ir perskaičiavus namų ūkių ir gyventojų skaičių, gaunamas namų ūkių 


ir gyventojų rastras.  


  


Gyventojų pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje. Mastelis 1:3 000 000 


 


  


Gyventojų pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje. Mastelis 1:600 000 
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Gyventojų pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje. Mastelis 1:200 000 


 


 


Gyventojų pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje. Mastelis 1:50 000 
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Namų ūkių pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje. Mastelis 1:3 000 000 


 


  


Namų ūkių pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje. Mastelis 1:600 000 


  


Namų ūkių pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje. Mastelis 1:200 000 


 


  


Namų ūkių pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje. Mastelis 1:50 000  
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6 PRIEDAS. 4G (LTE) ryšio spartos modelio parametrai 


Radijo bangų sklidimo modelis 


Skaičiavimuose naudojamas RRT radijo bangų sklidimo modelis, kurio pagrindas – radijo bangų sklidimo 


laisvoje erdvėje modelis kartu su difrakcijos skaičiavimu. Difrakcijos nuostoliai skaičiuojami dviem būdais: 


1. Kai Frenelio zona yra uždengta. Naudojamas Deygout 94 difrakcijos modelis. Deygout 94 sumuoja 


difrakciją nuo visų kelyje pasitaikančių kliūčių. 


 


2. Kai Frenelio zona uždengta iš dalies, naudojamas kitas nuostolių skaičiavimo būdas pagal formulę: 


Lsp=6.4+20log[+sqrt(1+2)] 


Formulėje =sqrt(2)maxi(hi/ri), ri -Frenelio elipsoido radiusas atitinkamame taške, o hi – atitinkamo 


profilio taško aukštis virš pirmos Frenelio zonos elipsės apatinės dalies. 


Skaičiavimai atliekami atsižvelgiant į žemės užstatymo sluoksnius: 


Sluoksnis Sluoksnio aukštis, 


m 


Difrakcijos 


faktorius 


Atvira vietovė  0 1 


Mažaaukštė statyba 7 1 


Daugiaaukščiai pastatai 15 0,6 


Gamybinės teritorijos 8 1 


Krūmynai 4 1 


Miškas 17 0,7 


Vanduo 0 1 


Sodai 6 1 


 


Vartotojo įranga. 


Modeliavimui naudoti vartotojo įrangos parametrai gauti atsižvelgiant į 3GPP specifikacijas. Pagrindiniai 


vartotojo įrangos parametrai: 


 


Kanalo plotis 


5MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 


Triukšmo koeficientas, dB 9 9 9 9 


RB skaičius 25 50 75 100 


KTBF, dBm -98 -95 -94 -92 


Jautrumas (3GPP), dBm -97 -94 -92 -91 
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RSRP jautrumas, dBm7 -122 -122 -122 -122 
 


Kadangi skaičiavimai vykdomi padengimo tikimybei ne mažesnei kaip 85%, buvo pritaikyta 6 dB signalo 


atsarga, paskaičiuota standartinės deviacijos vertei 5,5 dB. Dėl šios priežąsties RSRP jautrumas buvo 


sumažintas 6 dB verte iki -116 dBm. 


Skaičiavimams naudotas vartotojo įrangos KTBF, pritaikius 6dB signalo atsargą: 


  5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 


KTBF, dBm -92 -89 -88 -86 
 


Kiti skaičiavimuose naudoti vartotojo įrangos parametrai: 


Minimalus signalas – triukšmas santykis SINR -4 dB 


PDSCH ribinis jautrumas 85% tikimybei8 -96(5MHz), -93(10MHz), -92(15MHz), -90(20MHz) 


MIMO 2x2 


Antenos stipriniko koeficientas 0 dBi 


 


Kadangi naudota programinė įranga leidžia nustatyti tik vieną PDSCH jautrumo vertę, todėl buvo imama 


mažiausia iš projekte naudojamų verčių: 


MIN(PDSCH5MHz, PDSCH10MHz, PDSCH15MHz, PDSCH20MHz,) 


LTE kanalo konfigūracija 


Kadangi vienas operatorius naudoja LTE TDD technologiją, o kiti – LTE FDD, buvo naudojamos kelios LTE 


kanalo konfigūracijos, priklausomai nuo naudojamos technologijos. Bendra LTE kanalų konfigūracija FDD ir 


TDD technologijoms: 


FDD 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 


Atraminis  9.524% 9.524% 9.524% 9.524% 


PDSCH 84.4% 85.057% 85.276% 85.386% 


PDCCH 4.762% 4.762% 4.762% 4.762% 


PBCH 0.629% 0.314% 0.210% 0.157% 


PSS 0.343% 0.171% 0.114% 0.086% 


SSS 0.343% 0.171% 0.114% 0.086% 


Vartotojui 


skiriami RB 


21 42 63 85 


 


 


 


 


                                                      


7 RSRP slenkstis = Jautrumas – 10 * log(Kanalo plotis/15 kHz) 


8 KTBF + Minimalus SINR + 6 dB 
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TDD 20 MHz 


Atraminis 9.524% 


PDSCH 59.311% 


PDCCH 5.128% 


PBCH 0.212% 


PSS 0% 


SSS 0.115% 


Vartotojui skiriami RB 59 


 


Projekte priimta prielaida, jog visų bazinių stočių apkrovimas yra lygus 10%. Tai reiškia, jog visose bazinėse 


stotyse užimta 10% PDSCH kanalo resursų. Vartojui prisijungus prie bazinės stoties, jam tampa prieinami 90% 


PDSCH kanalo resursų. 


Žemiau pateikiama vartotoją aptarnaujančio kanalo struktūra (PDSCH 90%): 


 FDD  


5 MHz 


FDD  


10 MHz 


FDD  


15 MHz 


FDD  


20 MHz 


TDD  


20 MHz 


Atraminis  9.524% 9.524% 9.524% 9.524% 9.524% 


PDSCH 76% 76.557% 76.776% 76.886% 53.3% 


PDCCH 4.762% 4.762% 4.762% 4.762% 5.128% 


PBCH 0.629% 0.314% 0.210% 0.157% 0.212% 


PSS 0.343% 0.171% 0.114% 0.086% 0% 


SSS 0.343% 0.171% 0.114% 0.086% 0.115% 


Vartotojui 


pasiekiami 


PDSCH RB 


19 38 57 77 53 


 


10% 


apkrautos 


stoties 


kanalo 


struktūra: 


FDD 


5 MHz 


FDD 


10 MHz 


FDD 


15 MHz 


FDD 


20 MHz 


TDD  


20 MHz 


Ref. Signal  9.524% 9.524% 9.524% 9.524% 9.524% 


PDSCH1 8.4% 8.5% 8.5% 8.5% 6% 


PDCCH2 4.762% 4.762% 4.762% 4.762% 5.128% 


PBCH3 0.629% 0.314% 0.210% 0.157% 0.212% 
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PSS4 0.343% 0.171% 0.114% 0.086% 0% 


SSS5 0.343% 0.171% 0.114% 0.086% 0.115% 


Naudojami 


PDSCH RB 
2 4 6 8 6 


 


Spartos priklausomybė nuo SINR 


Skaičiavimams naudojama su RRT suderinta spartos priklausomybės nuo signalas-triukšmas santykio lentelė: 


SINR, dB Vienam RB, Kbps 


-5 45,83 


-4 56,49 


-3 68,62 


-2 82,31 


-1 97,68 


0 114,8 


1 133,75 


2 154,58 


3 177,32 


4 201,96 


5 228,46 


6 256,76 


7 288.07 


8 323.07 


9 360.54 


10 400.45 


11 442.70 


12 487.16 


13 533.68 


14 582.04 


15 631.98 


16 683.22 


17 735.42 


18 788.21 


19 841.17 


20 893.89 


21 945.88 


22 996.68 
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23 1045.79 


24 1092.72 


25 1136.98 


26 1178.09 


27 1215.59 


28 1249.07 


29 1278.13 


30 1302.43 


31 1321.68 


32 1335.65 


33 1344.16 


34 1347.12 


35 1347.12 


36 1347.12 


 


Spartos skaičiavimo principai 


Spartos skaičiavimas susideda iš kelių etapų: 


1. Skaičiuojamas kiekvienos celės elektromagnetinio lauko stipris kiekvienam žemės rastro taškui 1,5 m 


aukštyje. Skaičiavimai atliekami tam tikru atstumu aplink bazinę stotį. Atliekami 10% ir 90% apkrauto 


kanalo skaičiavimai. Skaičiavimams naudojamas RRT modelis. 


2. Atskirai kiekvienai dažnių juostai atliekamas paskaičiuotų signalų kombinavimas, reikalingas SINR 


paskaičiavimui. Kiekviename taške randama stipriausią lauką kurianti celė, kurios signalas laikomas 


naudingu. Tuomet paskaičiuojamas visų kitų celių suminis signalas (10% apkrovimui) ir taip gaunamas 


trukdantis signalas ir galiausiai SINR. SINR vertė yra programos paverčiama į spartą pagal anksčiau 


pateiktą spartos prieklausomybės nuo SINR lentelę. 


3. Kiekvienam operatoriui atliekamas nešlių agregavimas (angl. carier aggregation). Šis veiksmas 


atliekamas visoms skaičiuojamoms dažnių juostoms: 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz. 


4. Galutiniame etape kombinuojamas bendras visų operatorių padengimas, kurio metu kiekviename 


taške išrenkama maksimali spartos vertė pagal principą: MAX(L800, L1800, L2100, L2600). 
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7 PRIEDAS. 4G (LTE) ryšio spartos modeliavimo algoritmas su Cellular Expert 


Cellular Expert programine įranga paskaičiuotos spartos aprėpties zonos: DL_Bendras (gardelė: 50m). 


Šis rastras buvo paskaičiuotas naudojant šiuos skaičiavimo modelio parametrus: 


» Reljefas: 50m celės dydžio Lietuvos reljefas. 


» Kliūtys: kaip pagrindas buvo naudoti GDR 1:10 000 duomenys. Iš šio rastro buvo sukurtas kliūčių 


rastras, bei priskirtos vertės: 


Atributas Vertė 


Vanduo 0 


Keliai, geležinkelis, pievos, negyvenamos teritorijos 1 


Kapinės 2 


Sodai 3 


Medžiai, krūmų želdiniai 5 


Durpynai 8 


Karjerai, smėlynai 10 


Sąvartynai 15 


Gamybinės teritorijos 20 


Oro uostai 22 


Miškas 25 


Pastatai, užstatytos teritorijos 30 


Stadionai, sporto aikštynai 40 


 


GDR rastrui vertės buvo priskirtos naudojantis Reclassify ArcGIS funkciją. 


» Bazinės stoties maksimalus skaičiavimo radiusas: 15 km. 


» Dažnis: naudoti trys atskiri skaičiavimo modeliai, kuriuose nurodyti skirtingi dažniai (kiti parametrai 


nurodyti tokie patys): 


o 800 MHz; 


o 1800 MHz; 


o 2600 MHz. 


» Priimamos antenos aukštis: 1.5 m. 


» Naudotas Hata Prediction modelio tipas: 9999 Model (Ericson). Pagrindiniai parametrai: 


o A0 – 36.2. Tai nekintantis dydis išreikštas dB, kuris pridedamas prie slopinimo. Tad keisdami 


šį dydį, galime reguliuoti slopinimo kreivę. Pavyzdys: 
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o A1 – 30.2. Koeficientas, kuris reguliuoja slopinimo priklausomybę nuo atstumo. Pavyzdys: 


 


» Free Space Loss parametras tiesioginio matomumo vietoms. Vertės: 


o Koff – 32. Dydis išreikštas decibelais. Pridedamas prie slopinimo. 


o KlogD – 20. Koeficientas, nuo kurio priklauso slopinimo priklausomybė nuo atstumo. 


o KLOgF – 20. Koeficientas, nuo kurio priklauso slopinimo priklausomybė nuo dažnio. 


» Effective antenna height: 


o Relative.  


 


» Diffraction: 


o Dominant. Kdiff vertė – 1. 


» Loss offset grid: 


o Sugeneruotas tuo pačiu įrankiu kaip ir Kliūčių rastras, tik priskirtos vertės: 


Atributas Vertė 


Vanduo/ Keliai, geležinkelis, pievos, negyvenamos teritorijos/ Kapinės 0 


Sodai/ Medžiai, krūmų želdiniai/ Durpynai/ Karjerai, smėlynai/ Sąvartynai/ Oro 


uostai 


5 


Stadionai, sporto aikštynai 10 


Miškas 15 


Gamybinės teritorijos 20 


Pastatai, užstatytos teritorijos 25 
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GDR rastro specifikacija 


Erdviniai objektai GKODAS Pildomi laukai 


Buferiai, sukurti nuo gatvių ašinių linijų – menama naudmenos 


teritorija, gauta sukūrus buferį.  


gt2  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Buferiai, sukurti nuo kelių su danga ašinių linijų – menama 


naudmenos teritorija, gauta sukūrus buferį, kurio plotis nuo 


kelio su danga ašinės linijos į vieną pusę lygus pusei kelio pločio 


pridėjus 1-ą metrą.  


gt124  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Buferiai, sukurti nuo kelių su danga be kieto pagrindo ašinių 


linijų – menama naudmenos teritorija, gauta sukūrus buferį, 


kurio plotis nuo kelio su danga ašinės linijos į vieną pusę lygus 


pusei kelio pločio pridėjus 1-ą metrą.  


gt145  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Buferiai, sukurti nuo gruntkelių ašinių linijų – menama  


naudmenos teritorija, gauta sukūrus buferį, kurio plotis nuo 


gruntkelio ašinės linijos į vieną pusę lygus pusei kelio pločio 


pridėjus 1-ą metrą. 


gt156  


 


TOP_ID, GKODAS, META,  


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Buferiai, sukurti nuo lauko ir miško kelių ašinių linijų – menama 


naudmenos teritorija, gauta sukūrus buferį, kurio plotis nuo 


lauko ir miško kelių ašinės linijos į vieną pusę lygus pusei kelio 


pločio pridėjus 1-ą metrą.  


gt167  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Buferiai, sukurti nuo europinio standarto geležinkelių ašinių 


linijų – menama naudmenos teritorija, gauta sukūrus buferį, 


kurio plotis nuo europinio standarto geležinkelio ašinės linijos į 


vieną pusę lygus 2-iems metrams.  


gt178  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Buferiai, sukurti nuo plačios vėžės geležinkelių ašinių linijų – 


menama naudmenos teritorija, gauta sukūrus buferį, kurio plotis 


nuo plačios vėžės geležinkelio ašinės linijos į vieną pusę lygus 


2-iems metrams.  


gt189  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Buferiai, sukurti nuo siauros vėžės geležinkelių ir funikulierių 


ašinių linijų – menama naudmenos teritorija, gauta sukūrus 


buferį, kurio plotis nuo siauros vėžės geležinkelio ir 


funikulieriaus ašinės linijos į vieną pusę lygus 2-iems metrams.  


gt1910  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Upės – upių, platesnių nei 12 metrų, dengiama teritorija, kuri 


gali būti apaugusi vandens augmenija (pavyzdžiui, meldai, 


nendrės ir pan.).  


hd1  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Upeliai, kanalai, drenažo grioviai – upelių, kanalų, drenažo 


griovių, platesnių nei 12 m, dengiama teritorija, kuri gali būti 


apaugusi vandens augmenija (pavyzdžiui, meldai, nendrės ir 


pan.).  


hd2  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Buferiai, sukurti nuo upelių, kanalų, drenažo griovių, kurių 


plotis 6-12 m, ašinių linijų – menama naudmenos teritorija, 


gauta sukūrus buferį, kurio plotis nuo 6-12 m pločio upelio, 


kanalo, drenažo griovio ašinės linijos, lygus pusei nurodyto 


pločio pridėjus pusę metro.  


hd23  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Buferiai, sukurti nuo upelių, kanalų, drenažo griovių, kurių 


plotis 3-5 m, ašinių linijų – menama naudmenos teritorija, gauta 


sukūrus buferį, kurio plotis nuo 3-5 m pločio upelio, kanalo, 


hd22  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  
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drenažo griovio ašinės linijos, lygus pusei nurodyto pločio 


pridėjus pusę metro.  


Buferiai, sukurti nuo upelių, kanalų, drenažo griovių, siauresnių 


kaip 2 m pločio, ašinių linijų – menama naudmenos teritorija, 


gauta sukūrus buferį, kurio plotis upelio, kanalo, drenažo 


griovio ašinės linijos, lygus pusei nurodyto pločio pridėjus pusę 


metro.  


hd21  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Ežerai – natūralaus vandens telkinio lėtai kintančiame duburyje, 


neturinčio tiesioginio ryšio su jūra, matomo vandens paviršiaus 


teritorija, kuri gali būti apaugusi vandens augmenija 


(pavyzdžiui, meldai, nendrės ir pan.).  


hd3  TOP_ID, GKODAS, GRAKTAS, 


VARDAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Tvenkiniai – dirbtinio pratekančio vandens telkinio, kuris 


įrengiamas užtvenkiant vandens tėkmę vandentakyje,  


matomo vandens paviršiaus teritorija, kuri gali būti apaugusi 


vandens augmenija (pavyzdžiui, meldai, nendrės ir pan.).  


hd9  


 


TOP_ID, GKODAS, GRAKTAS, 


VARDAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Kūdros ir kiti nepratekančio vandens telkiniai (hidrotechniniai 


statiniai) – dirbtinio nepratekančio vandens telkinio, įrengto 


natūraliame žemės grunte, kurio vandens atsargas papildo 


paviršinės nuotekos, matomo vandens paviršiaus teritorija, kuri 


gali būti apaugusi vandens augmenija (pavyzdžiui, meldai, 


nendrės ir pan.).  


hd4  TOP_ID, GKODAS, GRAKTAS, 


VARDAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Baltijos jūra, Kuršių marios – Baltijos jūros ir Kuršių marių 


dengiama teritorija, kuri gali būti apaugusi vandens augmenija 


(pavyzdžiui, meldai, nendrės ir pan.).  


hd5  TOP_ID, GKODAS, GRAKTAS, 


VARDAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Pelkės – teritorijos, apimančios įmirkusius ne mažesnius kaip 


0,1 ha žemės plotus su charakteringa pelkių augalija, kuriuose 


vyksta pelkėjimo procesas ir dažniausiai yra susidaręs durpių 


sluoksnis.  


hd6  TOP_ID, GKODAS, VARDAS, 


META, RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Miškas – teritorijos, apimančios ne mažesnius kaip 0,1 ha žemės 


plotus, apaugusius medžiais, kurių amžius ne mažesnis kaip 20 


metų, kita miško augalija, išretėję ar dėl žmogaus veiklos bei 


gamtinių veiksnių laikinai netekę augalijos buvusio miško plotai 


(kirtavietės, dykvietės, žuvę medynai, aikštės). Miškams taip 


pat priskiriami žemės plotai, užimti ir priešgaisrinėmis 


linijomis, medelynai, daigynai, miško sėklinės plantacijos, 


žvėrių pašarų aikštelės.  


ms0  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Sodai – teritorijos, apimančios vaismedžiais ir vaiskrūmiais 


(obelimis, kriaušėmis, slyvomis, vyšniomis, trešnėmis, 


serbentais, agrastais, aronijomis, svarainiais, avietės ir kt.) 


užsodintus žemės plotus.  


ms4  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Medžių juosta – ne trumpesnė kaip 100 m išilgai kelio, 


geležinkelio ar kanalo einanti medžių juosta (ne miestų ir 


miestelių teritorijose), kurios paprastai apima daugiau, kaip 


vieną eilę medžių.  


mj0  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Užstatytos teritorijos – teritorijos, apimančios statiniais, 


išskyrus keliams priskiriamus objektus, užimtą žemę; skverus, 


aikštes, kiemus, aplinkos elementus, t. y. gėlynus, šaligatvius, 


aikšteles; namų valdų žemės sklypus ir šių sklypų dalis (kai 


turima tokia informacija); mėgėjų sodų žemės sklypų teritorijas.  


pu0  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  
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Ganyklos arba pievos – teritorijos, apimančios daugiametėmis 


pievų žolėmis užsėtus (kultūrinės pievos, įveistos durpiniuose 


dirvožemiuose, atlikus melioracinių ir agrotechninių priemonių 


kompleksą) ar pašarinėmis žolėmis natūraliai apaugusius žemės 


plotus (natūralios užliejamos ir sausminės pievos), sistemingai 


naudojamus ar galimus panaudoti šienavimui ir gyvulių 


ganykloms, bet netinkamus naudoti žemės ūkio kultūroms 


auginti. Taip pat teritorijos, apaugusios natūraliomis 


daugiametėmis pašarinėmis žolėmis ir naudojamos arba 


tinkamos naudoti gyvulių ganykloms.  


Ganyklose arba pievose gali vykti pelkėjimo procesas, taip pat 


gali būti pradedančių augti medžių ir krūmų žėlinių ar akmenų.  


sd2  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Nenaudojama žemė – teritorijos, apimančios žemės ūkio veiklai 


netinkamus naudoti žemės plotus (jeigu jie nepriskiriami 


užstatytoms teritorijoms, medžiais ir krūmais apaugusioms 


teritorijoms, pelkėms, pažeistos žemės teritorijoms, dirbamai 


žemei ar sodams, smėlynams), kvartalines proskynas miške, 


sodybvietes (išskyrus tas, kuriose nėra griuvėsių ir matoma 


šienaujama arba ganoma pieva) ir esančius pievose aerodromus, 


kurių teritorijos negalima nustatyti.  


sd4  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Dirbama žemė – teritorijos, apimančios nuolat dirbamus 


(ariamus) ir laikinai nedirbamus plotus, naudojamus arba 


tinkamus naudoti žemės ūkio augalų auginimui, įskaitant 


daugiamečių žolių pasėlius ir įveistų kultūrinių ganyklų plotus, 


pūdymus, dirvonus, t. y. plotus, kurie anksčiau buvo nuolat 


ariami ir jau daugiau kaip vienerius metus nenaudojami žemės 


ūkio augalų auginimui ar pūdymams, daržus, inspektus, laikinus 


polietilenine plėvele dengiamus šiltnamius, braškynus, 


medelynus (išskyrus miško medelynus) ir plotus, kuriuose 


auginamos gėlės ir dekoratyviniai augalai.  


sd11  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Medžių, krūmų želdiniai ir žėliniai – teritorijos, apimančios 


miškais neapskaitomus želdinius ir žėlinius, naujai įveisiamus 


miškus ir trumpos rotacijos plantacinius želdynus, sudarančius 


ne mažesnį kaip 0,1 ha plotą.  


sd15  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Kapinės – veikiančių ir uždarytų kapinių bei joms įrengti ar 


išplėsti perduotų žemės plotų užimama teritorija (kai turima 


tokia informacija).  


vp1  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Oro uostai – aiškiai atpažįstamos teritorijos, apimančios oro 


uostų ir aerodromų infrastruktūrą, išskyrus pakilimo takus su 


kieta danga.  


va1  TOP_ID, GKODAS, VARDAS, 


META, RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Pakilimo takai – teritorijos, apimančios lėktuvų pakilimo takus 


su kieta danga.  


va11  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Sraigtasparnių aikštelės  va12  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Gamybinės teritorijos – ne mažesnės nei 1 ha teritorijos, 


apimančios elektrinių, katilinių, gamyklų ir sandėliavimo 


centrų, pramoninių šiltnamių teritorijas, kartu su joms 


priklausančia infrastruktūra ir administraciniais pastatais, ne 


pu3  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  
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mažesnės nei 0,5 ha gyvulininkystės ir kitų panašių ūkių 


teritorijos, apimančios fermų kompleksus, ir ne mažesnės nei 


0,1 ha elektros pastočių, vandens valymo įrenginių ir saulės 


kolektorių užimtos teritorijos.  


Stadionai ir sporto aikštynų kompleksai – teritorijos, 


apimančios stadionų, sporto aikštynų, golfo laukų, kartingo 


teritorijų, hipodromų infrastruktūrą ir pan.  


vk1  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Smėlynai – teritorijos, apimančios smėlynus, neapaugusias 


žėliniais ar želdiniais smėlio kopas.  


sd42  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS,  


SUK_DATA, RED_DATA  


Sąvartynai – atliekų šalinimo įrenginys ant žemės ar žemėje (po 


žeme), kuris gali būti dengtas, taip pat stambiagabaričių atliekų 


surinkimo aikštelės.  


vg3  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Durpynai – durpių telkinys, susidaręs pelkėse, iš kurio 


pramoniniu būdu išgaunamos durpės.  


ed0  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Karjerai – atviras kasinys žemės paviršiuje, skirtas 


naudingosioms iškasenoms išgauti.  


ek0  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  
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8 PRIEDAS. 4G (LTE) ryšio spartos modeliavimo palyginimas su RRT 
matavimų duomenimis 


RRT 2017-01-04 atlikti kontroliniai interneto spartos matavimai buvo palyginti su pristatyto Lietuvos esamos 


naujos kartos 4G (LTE) aprėpties žemėlapio rezultatais. 


Matavimai buvo atlikti pagal standartinę IPSS (http://matavimai.rrt.lt/about.html) metodiką: 


1. 10-yje stacionarių taškų, parinktų netoli Vilniaus m. esančių gyvenviečių/kaimų centruose, 


2. važiuojant maršrutu nuo Vilniaus iki šių 10 taškų ir atgal. 


 


Stacionarių matavimų vietos (taškai) ir matavimų atliktų judant maršrutas pateiktas žemiau esančiame 


žemėlapyje, o matavimų rezultatai ir jų palyginimas su LTE spartos modeliavimo rezultatasi pateikti žemiau 


esančiose lentelėse. 


 


Matavimų maršruto žemėlapis 
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Kaip matyti iš šio palyginimo, esamos LTE aprėpties žemėlapio rezultatai faktiškai atitinka RRT atlikų 


stacionarių matavimų rezultatus ir yra vidutiniškai 7 Mb/s optimistiškesni, t. y. sumodeliuota esama LTE tinklo 


sparta yra 7 Mb/s didesnė nei RRT matavimų rezultatai atlikti judant (pagal standartinę metodiką, kuri yra šiuo 


metu oficialiai naudojama stebėti ir įvertinti teikiamų interneto prieigos paslaugų kokybę. 


Užklausus RRT dėl būtent tokios, dabar naudojamos, interneto prieigos paslaugų kokybės matavimo 


metodikos, buvo gautas atsakymas, kad naudojamoje matavimų metodikoje siekiama matavimų aplinką ir 


sąlygas kiek galima priartinti prie realių paslaugos naudojimo sąlygų. T. y. nenaudojama išorinė antena, LTE 


imtuvas yra patalpintas automobilio viduje (kadangi operatoriai yra minėję, kad matavimus būtų geriausia atlikti 


pastatų viduje, kur dažniausiai yra naudojamasi paslaugomis, bet dėl praktinių galimybių to padaryti 


neįmanoma), interneto prieigos paslaugų kokybė matuojama internetinėje aplinkoje, o ne intranetinėje. 
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9 PRIEDAS. Kompaktinis diskas: Judriojo ryšio infrastruktūros probleminiai 
objektai 
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10 PRIEDAS. „Baltųjų dėmių“ identifikavimo modelis 


„Baltosios dėmės“ buvo apibrėžtos tokiu būdu: 


1. Naudojant ArcGIS programinės įrangos funkciją Optimized Hot Spot Analysis surasti statistiškai 


reikšmingos nepadengtų namų ūkio koncentracijos teritorijos, kurios pavaizduotos raudona spalva. 


Svarbu pažymėti, kad papildomai prie padengtų zonų buvo priskirtos judriojo ryšio infrastruktūros 


objektų, turinčių transmisijos problemų dengiamos teritorijos, nes šių teritorijų padengimui yra 


numatyta naudoti esamą infrastruktūrą, ją prijungiant prie ŠKL. Todėl ir jų dengiamos zonos, namų 


ūkiai buvo neskaičiuoti modeliuojant didžiausios nepadengtų namų ūkių koncentracijos vietas - 


potencialiai geriausias vietas naujos ryšio infrastruktūros – bokštų įrengimui. 


Optimized Hot Spot Analysis funkcija naudoja statistinio metodo algoritmą Getis-Ord Gi, kuris suranda 


optimalius statistiškai reikšmingų duomenų erdvinius svorio centrus, specifikuota: 


http://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/spatial-statistics/optimized-hot-spot-analysis.htm  


 


Statistiškai reikšmingos vietos Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurios atvaizduotos raudonai, bei NKIP, 


atvaizduotos mėlynai, padengimas. 


Šios reikšmingos vietos randamos iš: 


a. „baltųjų dėmių“ rastro, 


 
„Baltųjų dėmių“ žemėlapis 



http://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/spatial-statistics/optimized-hot-spot-analysis.htm
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b. verčiamo į poligoną pasinaudojant ArcGIS funkcionalumu, 


 


„Baltųjų dėmių“ poligonas 


c. toliau išrenkamos namų ūkių vietos kurios patenka į „baltųjų dėmių“ teritoriją, 


 


Raudona spalva atvaizduoti namų ūkiai, kurie patenka į „baltųjų dėmių“ teritoriją 


d. ir iš šių poligonų apsiskaičiuojamos reikšmingos vietos. 


2. Statistiškai reikšmingos nepadengtų namų ūkio koncentracijos teritorijos (Confidence 90% ir daugiau), 


naudojant ArcGIS programinės įrangos funkciją Minimum Bounding, ConvexHull, apjungiamos į jas 


apibrėžiančius poligonus, pavaizduotus raudona linija. 
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Raudona spalva atvaizduoti statistiškai išreikšti poligonai, kurie yra apjungti vienas su kitu pagal gyvenvietes. 


Gyvenvietės apjungiamos į skirtingas sritis pagal jos unikalų indentifikacijos numerį, bei atsižvelgiant 


į Confidence vertę. Convex Hull metodas atsižvelgia į: 


 trumpiausią atstumą tarp dviejų tos pačios grupės taškų. 


 didžiausią atstumą tarp dviejų tos pačios grupės taškų. 


 geometrinius grupės taškus: 


o Pirmojo ir antrojo taško (objekto) X koordinates; 


o Pirmojo ir antrojo taško (objekto) Y koordinates. 


Taigi, šis metodas randa trumpiausius atstumus tarp kraštinių objektų, priklausančių tai pačiai grupei. 


3. Iki 1,5 km. atstumu vienas nuo kito nutolę nepadengtų namų ūkio koncentracijos teritorijas 


apibrėžiantys poligonai naudojant ArcGIS programinės įrangos funkciją Aggregate Polygons yra 


apjungiami į agreguotus nepadengtų namų ūkio koncentracijos teritorijų poligonus, kurie pavaizduoti 


mėlyna spalva. 


 


Mėlyna linija pavaizduotos apjungtos gyvenvietės, kurios yra mažiau nei 1,5 km nutolusios viena nuo kitos 
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Ši funkcija panaudojama tam, kad gretimas gyvenvietes apjungtų į vieną bendrą poligoną. Apjungimas 


vyksta panašiai kaip ir su Minimum Bounding Geometry, įrankis ieško trumpiausio atstumo tarp dviejų 


greitimų poligonų, o atstumas tarp gretimų poligonų skaičiuojamas nuo gyvenvietės ribų. 


4. Naudojant ArcGIS programinės įrangos funkciją Feature to Point nustatomi agreguotų nepadengtų 


namų ūkių koncentracijos teritorijų poligonų centrai, kurie pavaizduoti mėlynais taškais. 


 


Atvaizduojamas centrinis koncentruotų namų ūkių vietų taškas tamsiai mėlyna spalva 


Centrai sugeneruojami tam, kad panaudodami juos galėtume sukurti Thiessen poligonus Lietuvos 


teritorijai. 


5. Naudojant ArcGIS programinės įrangos funkciją Create Thiessen Polygons, teritorija sudalinama į 


Thiessen poligonus, kurių ribas apibrėžia taškai pusiau dalinantys linijas tarp kaimyninių agreguotų 


nepadengtų namų ūkio koncentracijos teritorijų poligonų centrų. Thiessen poligonų ribos pavaizduotos 


violetine spalva. 


 


Thiessen poligonų ribos atvaizduojamos violetine spalva. Mastelis 1:100 000 
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Thiessen poligonų ribos atvaizduojamos violetine spalva. Mastelis 1:3 000 000 


6. Dažniausiai visų centrinių namų ūkių koncentracijos vietų taškų, gautų panaudojus Aggregate 


Polygons funkciją, mums nereikia. Kadangi dalis gyvenviečių turi nežymų namų ūkių skaičių. Tam, 


kad nufiltruoti šiuos poligonus mums reikia rasti namų ūkių skaičių kiekviename poligone. 


Naudojant ArcGIS programinės įrangos funkciją Spatial Join, kuri geba prijungti atributus dviems 


skirtingiems persiklojantiems sluoksniams, prie namų ūkių sluoksnio, kuris patenka į „baltųjų dėmių“ 


teritorijas prijungiami gyvenviečių poligonai, kur kiekviena gyvenvietė turi savo unikalų atributą. Toliau 


pagal šį unikalų atributą panaudojus Summary Statistics funkciją gaunama lentelė su namų ūkių 


skaičiumi kiekviename gyvenvietės poligono segmente. Turint šią informaciją galima prie gyvenvietės 


poligono prijungti šią lentelę. 


Turint suminį kiekvieno gyvenvietės poligono namų ūkių skaičių galima sukurti centrinį tašką tik toms 


gyvenvietėms, kurios viršija norimą namų ūkių skaičių. Žemiau pateikti Thiessen poligonų žemėlapiai, 


sukurti naudojant skirtingą koncentruotų vietovių namų ūkių skaičių. 


 


Thiessen poligonai sudaryti iš agreguotų gyvenviečių, kurios turi lygiai arba daugiau nei 10 namų ūkių 







74 


 


 


 


Thiessen poligonai sudaryti iš agreguotų gyvenviečių, kurios turi lygiai arba daugiau nei 50 namų ūkių 


 


 


Thiessen poligonai sudaryti iš agreguotų gyvenviečių, kurios turi lygiai arba daugiau nei 100 namų ūkių 


 


7. Namų ūkių skaičiaus radimas Thiessen poligone vyksta taip pat kaip ir gyvenviečių poligone. 


Pasinaudodami Spatial Join funkcija prie namų ūkių patenkančių į baltasias dėmes prijungiami 


Thiessen poligonų atributai. Panaudojus Summary Statistics funkciją, pagal unikalią vertę 


susumuojami namų ūkių skaičiai poligone. Gaunama lentelė, kurią prijungus prie Thiessen poligono, 


gaunama kiekvienam poligono segmentui paskaičiuotas namų ūkių skaičius. 
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Namų ūkių pasiskirstymas Thiessen poligone, kai namų ūkių skaičius viršyja arba lygus 100. 
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11 PRIEDAS. „Baltųjų dėmių“ aprašymas 
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1 1 419,83025 
101,111825 24,08% 380,8176903 1,591125 


1 0 0 1 118,1224962 118,1224962 
11 6 1 4 3 2 0 1 


  


2 2 282,10885 
29,04175 10,29% 254,8099437 0,755075 


2 1 1 0 86,70410221 54,59259675 
5 3 1 1 1 0 1 0 


 


3 3 866,034 
216,432475 24,99% 1373,820763 5,69035 


2 1 0 1 228,3388316 195,1627414 
39 15 1 23 10 3 7 0 


 


4 4 825,671025 
375,624525 45,49% 2275,628715 10,1676 


3 2 0 1 404,142399 357,0288329 
17 10 0 7 7 0 5 2 


 


5 5 593,436025 
317,1083 53,44% 830,0147624 5,00225 


1 0 0 1 112,2700376 112,2700376 
19 15 0 4 5 2 3 0 


 


6 6 659,446375 
298,4179 45,25% 559,5501374 3,090475 


3 2 1 0 114,2356969 89,91301148 
30 16 3 11 7 0 7 0 


 


7 7 576,408575 
216,715075 37,60% 817,4784984 5,27745 


1 0 1 0 57,7369896 57,7369896 
52 20 0 32 8 3 5 0 


 


8 8 377,931875 
64,72165 17,13% 241,2010977 1,084975 


1 0 1 0 66,25234891 66,25234891 
200 20 3 177 14 6 6 2 


 


9 9 240,368375 
70,8521 29,48% 509,2433171 2,265025 


2 1 0 1 137,076628 120,0234961 
5 3 0 2 0 0 0 0 


 


10 10 346,990025 
195,9523 56,47% 745,1394398 3,683325 


1 0 0 1 164,3301866 164,3301866 
14 5 0 9 3 2 0 1 


 


11 11 407,994 
149,52565 36,65% 785,9540358 3,76795 


1 0 0 1 107,7003733 107,7003733 
32 8 2 22 3 0 2 1 


 


12 12 997,948325 
549,91085 55,10% 2350,334963 15,21985 


1 0 0 1 188,0530247 188,0530247 
28 18 2 8 11 1 8 2 


 


13 13 616,6351 
312,2508 50,64% 881,3169228 5,1568 


2 1 1 0 110,7054754 69,20108491 
17 6 1 10 4 2 1 1 


 


14 14 825,39945 
633,66075 76,77% 813,9423116 5,295575 


3 2 1 0 132,1573956 55,75948171 
17 11 0 6 0 0 0 0 


 


15 15 616,606 
343,832025 55,76% 712,246591 3,696175 


2 1 0 1 119,701176 101,177465 
13 9 2 2 4 0 4 0 


 


16 16 813,899275 
590,196775 72,51% 1399,174162 8,7143 


1 0 1 0 76,79214092 76,79214092 
21 19 0 2 3 1 1 1 


1 


17 17 1716,105425 
1328,169875 77,39% 2781,171773 15,3473 


3 2 0 1 416,8193514 340,9424599 
39 20 2 17 14 2 12 0 


 


18 18 217,8978 
87,223125 40,03% 209,1210209 1,069875 


1 0 1 0 79,58295097 79,58295097 
3 3 0 0 1 0 1 0 


 


19 19 249,7107 
162,1801 64,95% 360,1545547 1,461525 


2 1 1 0 95,78238278 61,35293323 
3 2 0 1 1 0 1 0 


 


20 20 973,894975 
682,677525 70,10% 988,8912686 6,685475 


1 0 1 0 58,53454214 58,53454214 
18 11 2 5 7 1 5 1 


 


21 21 980,33505 
621,46545 63,39% 1135,086881 8,24 


2 1 1 0 93,94518694 75,98739552 
14 8 0 6 8 3 3 2 


 


22 22 1335,1688 
845,956175 63,36% 2036,231019 16,532 


2 1 1 0 117,2636524 76,53605607 
27 16 1 10 14 3 9 2 


 


23 23 522,789675 
268,57795 51,37% 865,694204 5,049025 


2 1 0 1 257,7373373 222,2976691 
48 22 5 21 30 8 19 3 


 


24 24 425,7262 
160,298925 37,65% 890,9511695 3,1228 


1 0 0 1 525,6850273 525,6850273 
247 35 4 208 10 5 4 1 


1 


25 25 215,15365 
116,502075 54,15% 483,1131241 2,570175 


1 0 0 1 193,6650763 193,6650763 
4 4 0 0 1 0 1 0 


 


26 26 170,30125 
99,42 58,38% 430,4484833 1,52975 


2 1 0 1 141,0927716 104,4715092 
6 5 0 1 2 0 1 1 


 


27 27 236,7246 
93,38135 39,45% 563,4726855 4,510275 


1 0 1 0 75,48016934 75,48016934 
32 7 0 25 11 2 6 3 


1 


28 28 183,22465 
84,5447 46,14% 188,1287947 0,718175 


1 0 1 0 78,42135852 78,42135852 
11 3 2 6 4 2 1 1 


 


29 29 501,679275 
263,2732 52,48% 393,9004543 1,5801 


1 0 1 0 98,06720384 98,06720384 
18 6 1 11 2 1 1 0 


 


30 30 583,459775 
432,280025 74,09% 660,4041773 3,53835 


2 1 0 1 124,8068931 111,5927108 
10 4 2 4 3 2 0 1 


 


31 31 213,915325 
61,8452 28,91% 190,5277773 0,516725 


1 0 1 0 57,46409291 57,46409291 
114 18 1 95 3 1 2 0 


 


32 32 857,588025 
298,792525 34,84% 1008,885906 5,598075 


2 1 1 0 88,68619468 71,8394704 
138 40 10 88 27 5 19 3 


 


33 33 1107,347225 
495,236275 44,72% 1423,230242 9,682375 


2 1 1 0 90,69934957 67,47622016 
44 21 2 21 17 7 8 2 


 


34 34 568,83035 
285,183525 50,14% 670,0594114 4,32885 


3 2 1 0 90,23246403 50,11379776 
11 6 0 5 2 0 2 0 


 


35 35 456,2163 
336,86345 73,84% 497,636492 2,34145 


1 0 1 0 71,81192762 71,81192762 
21 6 1 14 3 2 1 0 


 


36 36 431,423375 
115,96875 26,88% 511,837936 1,959725 


3 2 0 1 214,5607578 140,8023285 
24 13 3 8 9 1 6 2 


 


37 37 208,450425 
74,258275 35,62% 214,2234474 0,9703 


1 0 1 0 60,42119766 60,42119766 
4 4 0 0 1 0 1 0 
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38 38 232,04135 
158,3919 68,26% 240,4867046 1,105175 


3 2 1 0 132,9718694 77,17347406 
2 0 0 2 1 0 1 0 


  


39 39 223,820275 
154,154225 68,87% 200,094984 0,95405 


2 1 0 1 118,458862 100,4592979 
3 0 0 3 1 1 0 0 


  


40 40 709,621625 
371,519925 52,35% 866,3638355 5,433825 


2 1 1 0 91,66434188 58,49101425 
27 8 0 19 12 6 5 1 


  


41 41 380,543675 
288,7827 75,89% 813,6075201 5,9899 


2 1 1 0 119,6481175 90,27537769 
5 3 0 2 3 1 2 0 


  


42 42 147,087875 
103,543225 70,40% 604,0851395 1,863625 


2 1 1 0 93,03933658 56,97907807 
3 2 0 1 1 0 1 0 


  


43 43 338,75385 
234,98385 69,37% 639,6379727 2,162725 


2 1 0 1 270,1385413 243,641229 
10 5 0 5 4 2 1 1 


  


44 44 471,609125 
327,3063 69,40% 810,682775 4,811225 


1 0 0 1 290,1981347 290,1981347 
10 5 0 5 4 3 1 0 


  


45 45 466,506575 
297,18005 63,70% 632,0140978 4,025175 


2 1 1 0 118,0832248 68,09396907 
7 5 1 1 2 1 1 0 


  


46 46 159,176125 
72,21845 45,37% 387,8283585 2,136575 


3 2 0 1 157,0598076 110,172173 
5 3 0 2 3 2 1 0 


  


47 47 387,353125 
245,165425 63,29% 550,6986503 3,6479 


4 3 1 0 159,5634144 61,42840246 
7 5 0 2 2 1 1 0 


  


48 48 953,000625 
620,022225 65,06% 1314,157282 9,540625 


1 0 1 0 67,63625705 67,63625705 
17 10 2 5 9 3 6 0 


  


49 49 595,835075 
408,6123 68,58% 1064,12951 7,200225 


2 1 0 1 134,1713096 123,1713096 
19 8 1 10 8 3 3 2 


  


50 50 2064,436325 
1446,57535 70,07% 2410,228493 21,195375 


2 1 1 0 85,99443576 53,32469256 
54 34 1 19 15 4 11 0 


  


51 51 487,80715 
345,4811 70,82% 1009,331242 8,064375 


1 0 1 0 63,75765927 63,75765927 
12 9 0 3 8 0 8 0 


  


52 52 1211,33045 
736,017475 60,76% 946,8706175 9,417825 


1 0 1 0 83,25028263 83,25028263 
35 20 0 15 9 3 6 0 


  


53 53 1162,652675 
782,133725 67,27% 1380,864441 10,069775 


3 2 0 1 167,0181202 114,3254261 
24 12 0 12 11 3 5 3 


  


54 54 650,891125 
414,38105 63,66% 599,2980596 4,590975 


4 3 1 0 137,4357037 58,80183654 
13 7 0 6 6 3 2 1 


  


55 55 283,11245 
194,5177 68,71% 230,8471967 1,386475 


1 0 1 0 55,57986137 55,57986137 
2 1 1 0 1 0 0 1 


  


56 56 157,90755 
120,34995 76,22% 163,5437299 0,874575 


2 1 1 0 83,7435465 56,6885957 
4 3 0 1 1 0 1 0 


  


57 57 320,7917 
89,551725 27,92% 351,0613433 1,794475 


2 1 1 0 68,53900213 53,09348434 
14 6 1 7 2 0 2 0 


  


58 58 291,7505 
135,1263 46,32% 323,1447367 1,426175 


3 2 0 1 216,5354363 147,7819638 
5 2 0 3 2 1 0 1 


  


59 59 138,018125 
71,020575 51,46% 195,1510236 0,8943 


1 0 1 0 50,65201742 50,65201742 
4 3 0 1 2 0 1 1 


  


60 60 191,93285 
93,967375 48,96% 331,6827158 1,688875 


3 2 1 0 152,912777 84,40165364 
3 1 0 2 3 0 1 2 


  


61 61 234,610075 
149,025525 63,52% 376,9619544 1,648825 


4 3 0 1 186,4819752 110,8542725 
1 1 0 0 1 0 1 0 


  


62 62 93,490375 
16,706125 17,87% 213,1848434 0,682525 


3 2 1 0 122,078497 52,88910652 
5 2 0 3 3 0 3 0 


  


63 63 110,63055 
46,918375 42,41% 208,3775329 0,941225 


2 1 0 1 268,4463791 247,6627579 
2 2 0 0 0 0 0 0 


  


64 64 108,2389 
37,1711 34,34% 117,7898688 0,604275 


1 0 1 0 58,16342114 58,16342114 
2 0 0 2 1 0 0 1 


  


65 65 118,199075 
25,085225 21,22% 153,3101377 0,798475 


1 0 1 0 65,49710917 65,49710917 
3 3 0 0 0 0 0 0 


  


66 66 135,610575 
82,41265 60,77% 229,3818306 0,8027 


1 0 1 0 77,8176935 77,8176935 
1 0 0 1 1 1 0 0 


  


67 67 88,171825 
25,262175 28,65% 116,1075206 0,681 


2 1 1 0 86,97083831 56,26232222 
7 2 1 4 3 1 2 0 


  


68 68 94,63735 
38,509225 40,69% 223,6953605 0,989125 


1 0 0 1 161,4222954 161,4222954 
2 1 0 1 2 1 1 0 


  


69 69 109,98115 
34,406925 31,28% 219,8017653 0,990675 


1 0 0 1 107,5708251 107,5708251 
0 0 0 0 0 0 0 0 


  


70 70 177,790975 
71,142225 40,01% 295,3006696 1,444975 


1 0 0 1 116,3703881 116,3703881 
6 4 0 2 1 0 1 0 


  


71 71 131,500625 
85,57475 65,08% 185,6839543 1,213125 


1 0 0 1 112,5265164 112,5265164 
0 0 0 0 0 0 0 0 


  


72 72 147,601175 
41,909925 28,39% 261,4372664 1,24655 


2 1 1 0 71,86214444 61,73132499 
3 1 0 2 1 0 0 1 


  


73 73 101,8595 
54,8858 53,88% 252,0035759 1,586125 


1 0 1 0 87,0328162 87,0328162 
1 1 0 0 1 0 1 0 


  


74 74 193,701725 
117,834425 60,83% 221,5596193 1,121675 


1 0 1 0 64,52308133 64,52308133 
4 3 0 1 0 0 0 0 


  


75 75 260,8457 
126,865175 48,64% 406,9909566 2,498425 


2 1 1 0 132,6428525 98,80278202 
4 0 0 4 1 1 0 0 


  


76 76 138,24215 
76,166425 55,10% 247,6442274 1,29955 


2 1 1 0 98,26580722 65,36399333 
4 3 0 1 1 0 1 0 


  


77 77 199,160125 
169,586325 85,15% 183,0569557 1,362625 


1 0 1 0 57,69747243 57,69747243 
2 1 1 0 1 0 1 0 


  


78 78 306,110875 
109,7212 35,84% 301,9840959 1,8465 


3 2 1 0 151,4468376 71,42797997 
24 7 0 17 7 3 4 0 


  


79 79 281,711075 
118,046375 41,90% 375,0455242 3,044725 


1 0 0 1 179,7680288 179,7680288 
59 11 0 48 7 2 4 1 


  


80 80 140,20995 
37,38145 26,66% 229,8232443 1,32495 


1 0 1 0 89,49078397 89,49078397 
1 0 1 0 0 0 0 0 


  


81 81 81,0806 
34,7875 42,90% 173,1593934 0,7817 


2 1 1 0 70,90962697 60,46376802 
4 3 0 1 1 0 1 0 


  


82 82 209,73025 
133,2639 63,54% 304,1541056 1,408425 


2 1 1 0 134,4360593 94,72912596 
3 3 0 0 0 0 0 0 


  


83 83 92,20685 
49,4654 53,65% 103,6215065 0,2727 


2 1 1 0 75,59952131 50,64141531 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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84 84 127,4122 
72,50745 56,91% 131,6664439 0,663475 


2 1 1 0 74,48725581 50,12858677 
0 0 0 0 0 0 0 0 


  


85 85 257,815 
113,7025 44,10% 235,8281933 1,366225 


3 2 0 1 208,7809332 138,949204 
6 4 0 2 3 2 1 0 


  


86 86 214,7126 
92,289775 42,98% 405,8819067 1,747525 


2 1 1 0 105,6657803 83,81689241 
1 1 0 0 0 0 0 0 


  


87 87 199,14625 
114,7747 57,63% 444,0514207 1,415425 


2 1 0 1 221,3834254 189,728507 
2 1 0 1 0 0 0 0 


  


88 88 137,330675 
114,168 83,13% 285,597179 0,995775 


4 3 1 0 171,5164166 72,0649934 
3 0 0 3 2 1 1 0 


  


89 89 234,574725 
91,84175 39,15% 430,8392559 1,27775 


1 0 0 1 275,8082642 275,8082642 
8 5 1 2 1 0 1 0 


  


90 90 206,5256 
124,4083 60,24% 318,3605679 1,258125 


1 0 0 1 110,4981664 110,4981664 
7 3 0 4 2 0 2 0 


  


91 91 153,863875 
85,12205 55,32% 226,92961 1,01135 


1 0 1 0 52,46712565 52,46712565 
3 1 1 1 1 0 1 0 


  


92 92 80,247225 
72,085625 89,83% 115,1207441 0,45435 


2 1 1 0 63,00353074 50,14938118 
0 0 0 0 0 0 0 0 


  


93 93 158,754225 
95,7071 60,29% 128,9204063 0,668 


1 0 1 0 55,1815369 55,1815369 
3 3 0 0 0 0 0 0 


  


94 94 72,207275 
47,947675 66,40% 73,82652464 0,23775 


1 0 1 0 58,10819132 58,10819132 
4 2 0 2 1 0 1 0 


  


95 95 85,215925 
72,894175 85,54% 268,1713345 1,0194 


2 1 0 1 178,6468566 149,3026334 
2 1 0 1 2 1 1 0 


  


96 96 71,396375 
57,055875 79,91% 133,159997 0,515725 


2 1 0 1 190,8702863 163,9110609 
1 0 0 1 0 0 0 0 


  


97 97 87,176475 
55,695675 63,89% 200,2906176 0,533975 


1 0 0 1 170,2227382 170,2227382 
2 0 0 2 2 2 0 0 


  


98 98 103,255225 
51,02395 49,42% 184,738618 0,73555 


1 0 1 0 96,77796666 96,77796666 
1 1 0 0 0 0 0 0 


  


99 99 133,786 
35,51395 26,55% 176,8543672 0,63345 


3 2 1 0 139,0999457 53,21795922 
6 0 0 6 3 3 0 0 


  


100 100 111,370775 
29,160525 26,18% 177,2559044 0,92 


1 0 1 0 77,24859079 77,24859079 
8 1 0 7 1 1 0 0 


  


101 101 91,77055 
56,0494 61,08% 156,2684077 0,475975 


1 0 1 0 80,13940288 80,13940288 
3 1 0 2 0 0 0 0 


  


102 102 180,523275 
84,035025 46,55% 342,9886123 1,288025 


3 2 0 1 245,1152307 184,7581953 
2 1 0 1 1 1 0 0 


  


103 103 454,875525 
236,664325 52,03% 771,1926371 3,81885 


2 1 0 1 120,900072 102,8621898 
7 3 0 4 4 2 0 2 


  


104 104 102,68085 
89,060025 86,73% 138,5393252 0,7048 


2 1 1 0 88,82588695 76,98064594 
0 0 0 0 0 0 0 0 


  


105 105 185,831475 
137,428875 73,95% 312,6887063 1,162025 


2 1 1 0 80,81213793 53,11437156 
3 2 0 1 1 0 1 0 


  


106 106 71,362075 
41,3141 57,89% 166,5243174 0,46765 


1 0 1 0 57,10793478 57,10793478 
2 0 0 2 0 0 0 0 


  


107 107 145,94475 
81,1692 55,62% 230,7505986 1,025525 


2 0 0 2 272,0966091 115,3226418 
4 3 0 1 0 0 0 0 


  


108 108 91,56575 
59,948025 65,47% 213,884717 0,8577 


1 1 0 0 46,14786444 156,7739673 
1 1 0 0 0 0 0 0 


  


109 109 399,684825 
181,03125 45,29% 424,9254433 1,92715 


3 2 1 0 128,4220315 55,51823311 
9 4 1 4 4 1 2 1 


  


110 110 284,897025 
174,971825 61,42% 385,5171407 1,575525 


3 2 1 0 129,6691319 85,51740217 
5 2 1 2 1 0 1 0 


  


111 111 372,4986 
203,7984 54,71% 1158,361364 3,10665 


1 0 1 0 61,06602855 61,06602855 
11 7 0 4 4 0 4 0 


  


112 112 293,75585 
182,46845 62,12% 246,2755307 1,163325 


3 2 1 0 134,3404023 51,35343706 
6 3 1 2 1 0 0 1 


  


113 113 179,0843 
103,304125 57,68% 318,9289785 1,123325 


3 2 1 0 134,5817625 61,1213825 
5 4 0 1 2 0 2 0 


  


114 114 139,69895 
64,944325 46,49% 260,6617781 0,8983 


4 3 1 0 161,2265092 99,41117933 
3 0 0 3 1 1 0 0 


  


115 115 276,35465 
103,8623 37,58% 392,9563416 1,4346 


3 2 1 0 137,3676482 72,6661344 
8 0 2 6 3 3 0 0 


1 


116 116 428,3374 
246,444325 57,54% 566,6674519 4,467275 


2 1 1 0 119,6721045 98,03123844 
24 5 1 18 7 2 3 2 


  


117 117 278,78465 
186,1537 66,77% 339,6075615 1,215425 


3 2 1 0 135,6293814 79,00838889 
8 1 0 7 4 2 1 1 


  


118 118 299,294025 
150,58865 50,31% 279,4420716 1,293125 


1 0 1 0 82,30915138 82,30915138 
4 1 0 3 2 0 1 1 


  


119 119 299,040875 
205,1031 68,59% 461,9240391 2,1452 


2 1 1 0 83,12257046 67,08670071 
6 5 0 1 2 0 2 0 


  


120 120 182,80745 
125,234475 68,51% 343,6220035 1,47345 


3 2 1 0 155,9084192 85,65644965 
3 2 0 1 1 0 0 1 


  


121 121 206,113225 
154,87595 75,14% 293,9487304 1,1431 


2 1 1 0 99,64898507 63,9991167 
4 3 0 1 2 0 1 1 


  


122 122 88,373475 
46,297975 52,39% 163,0165685 0,745575 


1 0 1 0 61,42201989 61,42201989 
3 3 0 0 0 0 0 0 


  


123 123 86,339875 
69,26325 80,22% 230,6520148 1,03865 


2 1 0 1 182,8016963 133,0766206 
1 0 0 1 1 1 0 0 


  


124 124 138,681075 
84,635575 61,03% 233,5669567 1,24855 


1 0 1 0 70,03445827 70,03445827 
0 0 0 0 0 0 0 0 


  


125 125 159,40905 
120,594725 75,65% 148,5303322 0,701425 


1 0 1 0 60,46974394 60,46974394 
3 3 0 0 0 0 0 0 


  


126 126 144,987675 
133,046525 91,76% 208,5426147 0,89735 


1 0 1 0 92,35792881 92,35792881 
2 1 0 1 2 1 1 0 


  


127 127 308,785125 
141,54015 45,84% 287,3920819 1,1307 


4 3 1 0 138,9883343 55,35611595 
9 4 0 5 4 1 3 0 


  


128 128 111,82405 
70,022875 62,62% 92,61394641 0,2993 


2 1 1 0 76,85111189 55,88313749 
1 1 0 0 0 0 0 0 


  


129 129 233,7152 
119,646225 51,19% 342,9400914 0,8483 


3 2 0 1 167,5319479 107,3583447 
5 0 0 5 2 2 0 0 
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130 130 269,092575 
205,780025 76,47% 232,8206743 1,05055 


4 3 1 0 171,697707 76,17335644 
7 3 0 4 4 2 1 1 


  


131 131 216,82405 
98,46765 45,41% 119,1417773 0,599175 


1 0 1 0 59,4379321 59,4379321 
5 2 0 3 3 1 2 0 


  


132 132 162,2405 
147,868275 91,14% 207,7506108 0,726425 


3 2 1 0 153,7583241 80,75515441 
2 0 0 2 2 0 0 2 


  


133 133 269,22935 
116,09115 43,12% 358,1177588 1,333025 


3 2 1 0 129,115241 65,3012039 
5 2 1 2 1 1 0 0 


  


134 134 339,46395 
114,867425 33,84% 477,7346018 1,6345 


2 1 1 0 102,5590679 63,15406761 
59 8 1 50 9 4 5 0 


  


135 135 275,9469 
47,1549 17,09% 330,6087296 1,304325 


1 0 1 0 64,9622378 64,9622378 
9 5 1 3 2 0 2 0 


  


136 136 143,644575 
68,574675 47,74% 241,6400511 1,114225 


2 1 1 0 100,3843751 55,10381464 
1 0 0 1 1 1 0 0 


  


137 137 242,238175 
149,072175 61,54% 373,2822853 1,519075 


6 5 0 1 281,7175672 134,4010675 
5 2 0 3 3 0 2 1 


  


138 138 181,422075 
110,215425 60,75% 291,7956498 1,086375 


1 0 0 1 107,3074161 107,3074161 
5 1 0 4 2 1 1 0 


  


139 139 305,379975 
157,985475 51,73% 372,4016782 1,6509 


3 2 1 0 143,1368464 76,09120294 
11 3 1 7 4 2 1 1 


  


140 140 191,1635 
85,294775 44,62% 251,9562855 1,139675 


1 0 1 0 64,26469042 64,26469042 
21 9 0 12 4 1 3 0 


  


141 141 327,41535 
181,08275 55,31% 479,9043307 2,25975 


1 0 1 0 96,2663763 96,2663763 
8 6 0 2 2 0 1 1 


  


142 142 274,261925 
133,079175 48,52% 354,6831443 1,6381 


1 0 1 0 73,39042968 73,39042968 
14 3 1 10 7 4 3 0 


  


143 143 164,443 
101,0008 61,42% 304,2382983 1,36245 


3 1 1 1 227,2267845 54,0423835 
4 2 0 2 2 0 1 1 


  


144 144 289,580925 
190,4218 65,76% 720,5193659 3,22535 


1 1 0 0 37,57365403 151,5363063 
11 4 0 7 5 1 2 2 


  


145 145 167,657575 
118,643225 70,77% 284,6154296 1,17385 


1 0 0 1 145,899154 145,899154 
3 0 0 3 3 1 1 1 


  


146 146 182,4748 
98,0837 53,75% 339,023598 1,81725 


3 2 1 0 121,7738261 65,24125394 
6 3 0 3 1 1 0 0 


  


147 147 370,3616 
234,105625 63,21% 611,4665539 2,4365 


4 3 0 1 334,9401901 213,8095936 
4 2 0 2 1 0 1 0 


  


148 148 254,318625 
85,573825 33,65% 423,0940124 1,575125 


4 3 0 1 186,1569727 113,3469753 
7 5 0 2 2 1 0 1 


  


149 149 339,5254 
210,579175 62,02% 714,2611103 3,422825 


2 1 1 0 112,1493057 66,33929037 
8 4 1 3 3 0 1 2 


  


150 150 645,874275 
416,830825 64,54% 1012,395453 4,388525 


2 1 1 0 97,62135175 71,35942203 
23 12 0 11 5 1 4 0 


  


151 151 488,0947 
273,722125 56,08% 942,7837903 4,155925 


2 1 0 1 220,5038757 174,4335687 
11 6 0 5 5 0 2 3 


  


152 152 263,746475 
185,0125 70,15% 387,3259293 1,959375 


1 0 1 0 58,07197908 58,07197908 
4 4 0 0 0 0 0 0 


  


153 153 271,411875 
167,15005 61,59% 424,0299018 1,507475 


1 0 0 1 102,1573543 102,1573543 
6 5 0 1 0 0 0 0 


  


154 154 262,58975 
157,43645 59,96% 384,5054581 1,757575 


2 1 1 0 102,4126235 74,03238609 
3 2 1 0 1 0 1 0 


  


155 155 320,59555 
96,6101 30,13% 305,0460746 1,331925 


2 1 1 0 74,84258153 52,68741782 
65 10 0 55 6 1 5 0 


1 


156 156 98,5098 
54,130125 54,95% 231,6798841 1,447825 


1 0 1 0 54,75269679 54,75269679 
4 1 0 3 3 0 3 0 


 


157 157 167,6407 
104,10835 62,10% 302,1054366 1,067075 


2 1 0 1 206,5981062 158,8273749 
3 2 0 1 1 1 0 0 


 


158 158 213,993075 
104,05185 48,62% 265,0799648 1,208025 


1 0 0 1 149,2420703 149,2420703 
6 5 0 1 1 0 1 0 


 


159 159 298,324825 
36,4907 12,23% 303,8476768 0,92185 


1 0 1 0 53,53095887 53,53095887 
52 8 5 39 10 2 7 1 


 


160 160 82,4896 
5,3774 6,52% 74,95282618 0,30875 


1 0 1 0 64,13775644 64,13775644 
28 4 0 24 1 1 0 0 


 


161 161 480,101725 
181,5597 37,82% 471,1980644 2,7627 


1 0 1 0 76,36205522 76,36205522 
63 17 0 46 7 2 5 0 


 


162 162 190,81385 
62,744275 32,88% 343,9233712 1,02435 


1 0 1 0 58,06401175 58,06401175 
4 1 1 2 3 1 2 0 


 


163 163 638,0607 
370,053575 58,00% 285,7016587 1,043 


6 5 1 0 186,3331131 63,55275132 
23 13 0 10 3 1 2 0 


 


164 164 108,79715 
51,7857 47,60% 222,8830938 0,8747 


1 0 1 0 53,58519892 53,58519892 
3 1 0 2 0 0 0 0 


 


165 165 669,251575 
198,773375 29,70% 783,6315449 2,9366 


2 1 0 1 272,8904419 234,3467219 
19 11 1 7 7 3 3 1 


 


166 166 483,46255 
266,831375 55,19% 468,6712715 1,957825 


1 0 1 0 57,6822291 57,6822291 
14 9 0 5 4 1 3 0 


 


167 167 266,12815 
205,16805 77,09% 476,4555126 2,281125 


3 2 0 1 181,6468099 133,0862989 
3 1 0 2 3 1 2 0 


 


168 168 472,3806 
261,517875 55,36% 973,3130328 4,33665 


5 4 0 1 258,9082386 119,8122764 
8 4 0 4 6 3 3 0 


1 


169 169 217,48905 
150,766325 69,32% 338,0935719 1,626675 


2 1 1 0 96,08978691 56,25655617 
2 1 0 1 1 1 0 0 


 


170 170 399,9562 
292,418075 73,11% 569,1830552 2,60285 


2 1 0 1 184,1475012 141,2756179 
8 3 0 5 3 2 1 0 


 


171 171 616,115575 
322,0784 52,28% 852,4685818 3,576675 


1 0 0 1 103,8133441 103,8133441 
13 9 1 3 3 3 0 0 


1 


172 172 226,600975 
150,134325 66,25% 305,6335268 1,5415 


1 0 1 0 50,94431095 50,94431095 
4 3 0 1 0 0 0 0 


  


173 173 427,926325 
272,9429 63,78% 593,3364679 2,906075 


2 1 1 0 94,83420485 55,14823849 
5 4 0 1 1 0 0 1 


  


174 174 216,51705 
99,879525 46,13% 345,3731171 2,041425 


1 0 1 0 61,03542227 61,03542227 
4 2 0 2 2 1 0 1 


  


175 175 363,9566 
169,669425 46,62% 650,35953 3,10225 


2 1 1 0 86,80828822 72,18198605 
5 4 0 1 3 0 2 1 
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176 176 303,6494 
114,754675 37,79% 356,7675263 1,704225 


2 1 1 0 84,64690775 50,41714564 
6 5 0 1 0 0 0 0 


  


177 177 132,231775 
75,92135 57,42% 272,9440549 1,0018 


1 0 0 1 112,2681748 112,2681748 
2 2 0 0 1 0 1 0 


  


178 178 700,48035 
401,0221 57,25% 560,6586044 2,227775 


5 4 1 0 140,0811462 61,75531328 
22 10 0 12 5 2 2 1 


  


179 179 176,8743 
96,844075 54,75% 377,3868022 2,025475 


1 0 0 1 245,858486 245,858486 
5 2 0 3 3 1 2 0 


  


180 180 214,503325 
62,7876 29,27% 245,1806966 0,709925 


3 2 1 0 104,1346026 53,82791237 
11 4 0 7 3 2 1 0 


  


181 181 441,537 
163,49285 37,03% 338,1656773 1,898725 


1 0 1 0 74,36407293 74,36407293 
8 5 0 3 2 0 2 0 


  


182 182 161,87315 
66,23905 40,92% 229,0159638 1,090525 


1 0 0 1 103,5893565 103,5893565 
5 3 0 2 0 0 0 0 


  


183 183 491,6793 
175,993825 35,79% 717,8204351 3,686 


2 1 1 0 137,6041427 95,25816041 
11 6 1 4 5 1 3 1 


  


184 184 773,706675 
228,9235 29,59% 884,3586242 4,26675 


3 2 1 0 135,7523923 80,50738293 
23 9 0 14 7 1 5 1 


  


185 185 773,8947 
204,297625 26,40% 642,0264538 3,48415 


3 1 1 1 310,0321763 54,74631757 
19 9 1 9 8 2 3 3 


  


186 186 512,7201 
245,451225 47,87% 529,7174745 2,65315 


2 1 1 0 74,26633772 62,83700539 
12 3 1 8 3 1 2 0 


  


187 187 274,577725 
18,64485 6,79% 310,3968228 0,590375 


2 1 1 0 130,7764242 87,73268086 
12 2 1 9 3 1 0 2 


  


188 188 423,389175 
154,32215 36,45% 453,4654013 2,03735 


2 1 1 0 93,28227414 76,06869302 
5 5 0 0 1 0 1 0 


  


189 189 163,3309 
28,664 17,55% 305,3901732 1,13705 


1 1 0 0 34,06159554 244,5833486 
2 2 0 0 0 0 0 0 


  


VISO 65277,72545 35100,52483 53,77% 92376,48242 487,057875 364 175 127 62 23905,93824 18729,1112 2699 994 89 1616 643 197 358 88 7 
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12 PRIEDAS. Tarifų nustatymo principai 


Naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros plėtros projekto (toliau – Projektas) pirkimo sąlygose nurodoma, 


jog per 8 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo (t.y. iki 2017 m. liepos 21 d.) turi būti parengti Projekto 


įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros panaudojimo tarifų (toliau – Tarifai) nustatymo principai. 


Tarifų nustatymo principų rengimo veikla apima analogiškas paslaugas teikiančių ir ketinančių pirkti ūkio 


subjektų apklausą, Tarifų nustatymo metodinių principų parengimą ir orientacinių Tarifų dydžių nustatymą. 


Kadangi orientacinių Tarifų dydžių nustatymas remiasi „Baltųjų dėmių“ padengimo siūlomais techniniais 


sprendimais bei preliminariomis sąmatomis, reikalingomis bokštų bei kitos infrastruktūros statybai, kurios dar 


nėra aiškios, šiame Projekto etape yra pateikiamas tik Tarifų nustatymo metodinių principų pirminis projektas. 


Šis Tarifų nustatymo metodinių principų projektas yra skirtas palengvinti bendradarbiavimą tarp suinteresuotų 


šalių ir Projekto vykdytojų iš anksto apibrėžiant Tarifų nustatymo bendruosius principus. 


Tarifų nustatymo bendrieji principai 


Projekto metu kuriamos infrastruktūros panaudojimo paslaugų tarifai pilnai atitiks VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 


paslaugų ir jų tarifų nustatymo principus viešai skelbiamus VšĮ „Plačiajuostis internetas“ interneto svetainėje9. 


VšĮ „Plačiajuostis internetas“ naudodamasis Projekto metu sukurta infrastruktūra teiks tik didmenines 


plačiajuosčio ryšio paslaugas.  


Tarifai bus nustatomi atsižvelgiant į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ veiklos tikslą – tenkinti viešuosius interesus, 


efektyviai ir tinkamai panaudojant savininko padarytus įnašus į įstaigos kapitalą ir naudojant plačiajuosčio ryšio 


infrastruktūrą, sukurti plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą kaimiškųjų seniūnijų viešojo sektoriaus 


institucijoms ir sudaryti prielaidas teikti plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas kaimiškųjų vietovių 


bendruomenių nariams, Atitinkamai tarifai turi: 


1. mažinti skaitmeninę atskirtį sukuriant palankias mažmeninio plačiajuosčio ryšio paslaugų 


teikimo galimybes visoje Lietuvoje taip padedant panaikinti skaitmeninę takoskyrą, susijusią 


su galimybe naudotis plačiajuosčiu ryšiu Lietuvos miestuose ir kaimuose; 


2. leisti užtikrinti mažmeninių plačiajuosčio ryšio paslaugų kainų palyginamumą kaimo ir miesto vietovėse 


atsižvelgiant tiek į didmeninių tiek į mažmeninių paslaugų kainą; 


3. siekti sumažinti konkurencijos iškraipymą. Pažymėtina, kad suskurta NKP infrastruktūra nebus 


naudojama subsidijos gavėjo mažmeninėms paslaugoms teikti; 


4. nediskriminuoti rinkos dalyvių ar jų grupių sudarant visiems mažmeninio plačiajuosčio ryšio tiekėjams 


gauti vienodo lygio paslaugas už tą pačią kainą bei tokiomis pačiomis sąlygomis; 


5. užtikrinti optimalų sukurtos infrastruktūros panaudojimą vengiant per aukštų Tarifų, kurie ribotų 


infrastruktūros panaudojimą, ir per žemų Tarifų, kurie neskatintų rinkos dalyvių ekonomiškai naudotis 


naujai sukurta infrastruktūra; 


6. būti skaidrūs, nuspėjami ir stabilūs skelbiant aiškius ir nedviprasmiškus tarifų nustatymų principus ir 


užtikrinant rinkos dalyvių lūkesčius atitinkantį jų galiojimo terminą.  


Tarifų struktūra 


1. Nustatant Tarifus bus siekiama, kad jie būtų pakankami su atitinkamomis paslaugomis susijusioms ir 


proporcingoms VšĮ „Plačiajuostis internetas“ veiklos ir tinklo palaikymo sąnaudoms padengti. Bus 


siekiama užtikrinti sąnaudų padengimo principą vertinant naujas paslaugas, kaip grupę, t.y. bus 


siekiama, kad visos paslaugos, kurioms teikti naudojama Projekto metu sukurta infrastruktūra, 


padengtų susijusius kaštus. Tačiau paslaugos tarifas nebus priklausomas nuo paslaugos tekimo kaštų 


konkrečioje geografinėje vietovėje – visi vartotojai už tokią pačią paslaugą mokės vienodą tarifą. 


Papildomai gali būti taikomos palklausos skatinimo priemones, pavyzdžiui, taikomos papildomos 


                                                      


9 Šaltinis: https://www.placiajuostis.lt/upload/files/PI_tarifu_nustatymo_principai.pdf  



https://www.placiajuostis.lt/upload/files/PI_tarifu_nustatymo_principai.pdf
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nuolaidos ir kt. Preliminariai yra numatomas taikyti panašus paklausos skatinimo modelis kaip šiuo 


metu taikomas duomenų perdavimo paslaugoms –Susisiekimo ministro tvirtinamas sumažintas tarifas 


ir galiojantis visiems rinkos dalyviams apibrėžtose teritorijose, kuriose reikalinga imtis paklausos 


skatinimo priemonių, siekiant, kad užsibrėžti tikslai būtų įgyvendinti, o sukurta infrastruktūra – tinkamai 


panaudojama.  


2. Siekiant užtikrinti optimalų sukurtos infrastruktūros panaudojimą, bus investuojama į infrastruktūrą, 


kurios palaikymo sąnaudos, o kartu ir susijusių paslaugų Tarifai, būtų kuo mažesni.  


3. Projekto investicijos bus finansuojamos 85 % Europos Sąjungos skiriamomis lėšomis ir 15 % Lietuvos 


Respublikos biudžeto lėšomis.  


4. Tarifai turės užtikrinti Projekto metu sukurtos infrastruktūros palaikymą ir tęstinumą, tačiau Tarifų 


pagrindu nebus siekiama susigražinti investuotų lėšų ar gauti investicijų grąžos. Susidaręs 


pelnas, jei toks bus, bus investuojamas į tinklo savybių gerinimą bei tolimesnę plėtrą. 


Detalūs Tarifų nustatymo principai ir jų orientaciniai dydžiai bus apibrėžiami vėlesniame Projekto etape, 


kuomet bus žinomi techniniai sprendimai bei apibrėžti konkretūs paslaugų paketai. 
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Vartojamos sąvokos ir trumpiniai 


Lentelė 1. Vartojamos sąvokos ir trumpiniai 


Sąvokos ir 


trumpiniai 
Paaiškinimas 


CPVA VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 


GIS Geografinė informacinė sistema 


EK Europos komisija 


ES Europos Sąjunga 


ESRI Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovės „Environmental Systems Research Institute” 


(angl. sutrumpinimas ESRI), tiekiančios geografinės informacinės sistemos (GIS) 


programinės įrangos, tokios kaip ArcGIS ir kitos, bei interneto GIS ir geoduomenų bazės 


valdymo programas, pavadinimas. 


LR Lietuvos Respublika 


LRTC AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 


LTE LTE (angl. Long Term Evolution) yra 4G (liet. ketvirtosios kartos) judriojo ryšio 


technologija, sukurta 2009 m. 


NKIP Naujos kartos interneto prieiga 


NKIPT Naujos kartos interneto prieigos tinklas 


NKPTI projektas Naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros plėtros projektas 


Perkančioji 


organizacija 


VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 


Poligonas Uždara geometrinė figūra, išreiškianti plotinį erdvinį objektą 


Investicijų 


projektas 


Naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projekto parengimo projektas 


RRT Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 


Shape  Erdvinių GIS duomenų formatas  


ŠK Šviesolaidinis kabelis 


ŠKL Šviesolaidinė kabelinė linija 


Techninė 


specifikacija 


Konkurso sąlygų 3 priedas „Viešojo pirkimo „Naujos kartos interneto prieigos 


infrastruktūros plėtros investicijų techninė specifikacija““ 


Tiekėjas Subtiekėjų grupė, sudaryta iš UAB „Ernst & Young Baltic“ ir UAB „InComSystems“ 


WiMAX WiMAX (angl. Worldwide Interoperability for Microwave Access) yra bevielio ryšio 


technologija, kuri leidžia sparčiai perduoti duomenis radijo ryšiu. 


2G (GSM) 2G (angl. second generation, liet. antrosios kartos) arba GSM (santrumpa iš Groupe 


Spécial Mobile, vėliau pervadinta į Global Standart for Mobile Communications) yra 


mobilių telefonų ryšio standartas, mobiliojo ryšio technologija. 


3G (UMTS) 3G (angl. third generation, liet. trečiosios kartos) arba UMTS (angl. Universal Mobile 


Telecommunications System) yra mobiliojo ryšio technologija, sukurta 1999 m., 


pažangesnė už GSM technologiją. 


4G (LTE) 4G (angl. forth generation, liet. ketvirtosios kartos) arba LTE (angl. Long Term Evolution) 


yra mobiliojo ryšio technologija, sukurta 2009 m., pažangesnė už UMTS technologiją. 
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1. ĮVADAS 


Strategijoje „Europa 2020“, kurioje ypač pabrėžiama plačiajuosčio ryšio plėtros svarba ir įtaka Europos 


augimui ir inovacijų diegimui visuose sektoriuose bei socialinei ir teritorinei sanglaudai, buvo iškelti šie 


plačiajuosčio ryšio plėtros tikslai: 


► iki 2013 m. visiems europiečiams sudaryti sąlygas naudotis baziniu plačiajuosčiu ryšiu;  


iki 2020 m. užtikrinti, kad visi europiečiai turėtų galimybę naudotis gerokai spartesniu – didesnės kaip 


30 Mb/s spartos – interneto ryšiu;  


► iki 2020 m. užtikrinti, kad 50% ar daugiau Europos namų ūkių užsisakytų 100 Mb/s ir spartesnio 


interneto ryšio paslaugą. 


2010 m. rugsėjo 7 d. EK komunikatu patvirtino strategijos „Europa 2020“ pavyzdinę iniciatyvą „Europos 


skaitmeninė darbotvarkė“, kurioje taip pat pripažįstama socialinė ir ekonominė plačiajuosčio ryšio nauda ir 


pabrėžiama jo svarba konkurencingumui, socialinei įtraukčiai ir užimtumui, todėl valstybės narės dar kartą 


įpareigotos siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų plačiajuosčio ryšio plėtros srityje, t. y., kad plačiajuostis ryšys 


(fiksuotasis ir judrusis) būtų prieinamas visiems, o interneto sparta būtų palaipsniui didinama iki 30 Mb/s ir 


daugiau, kad būtų įdiegti naujos kartos prieigos tinklai, kuriuose būtų galima užtikrinti itin spartų (daugiau kaip 


100 Mb/s) interneto ryšį.  


ES strateginiuose dokumentuose, t. y. strategijoje „Europa 2020“ ir pavyzdinėje iniciatyvoje 


„Europos skaitmeninė darbotvarkė“, numatyti šie svarbiausi valstybių narių siektini plačiajuosčio 


ryšio plėtros tikslai: 


1. visuotinis plačiajuosčio ryšio prieinamumas iki 2013 m.; 


2. visuotinis labai greito interneto (bent 30 Mb/s) prieinamumas iki 2020 m.; 


3. ne mažiau kaip 50% naudotų 100 Mb/s ir spartesnį interneto ryšį iki 2020 m. 
 


Lietuva, siekdama įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ ir pavyzdinę iniciatyvą „Europos skaitmeninė 


darbotvarkė“, į nacionalinius dokumentus, t. y. Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 metų 


programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 301, perkėlė minėtus 


plačiajuosčio ryšio plėtros tikslus ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. spalio 30 d. įsakymu 


Nr. 3-410-(E) patvirtino Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. planą.  


Minėtame plane numatyta, kad siekiant aprėpti naujos kartos interneto prieiga nepadengtą teritoriją, t. y. 


„baltąsias teritorijas“, numatomas vienas iš viešojo sektoriaus veiksmų – įgyvendinti projektą, skirtą naujos 


kartos interneto prieigos infrastruktūrai plėtoti, statant bokštus, ir iki naujai pastatytų bokštų bei senų 


bokštų, neturinčių prieigos prie šviesolaidinės infrastruktūros, nutiesiant šviesolaidinius kabelius. 


Verta atkreipti dėmesį, kad 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Komisija priėmė naują Elektroninių ryšių kodeksą 


ir paskelbė naujas iniciatyvas plačiajuosčio ryšio plėtros srityje, kuriuose iškelti trys nauji strateginiai uždaviniai 


2025 m.: 


► Visose pagrindinėse visuomeninės ir ūkinės veiklos erdvėse (pavyzdžiui, mokyklos, universitetai, 


mokslinių tyrimų centrai, transporto mazguose), visuose viešųjų paslaugų teikėjų (ligoninės ir viešojo 


administravimo įstaigos), pastatuose ir nuo skaitmeninių technologijų priklausomose įmonėse turėtų 


būti prieinamas itin spartus – gigabitinis – internetas, kurio duomenų išsiuntimo ir atsisiuntimo sparta 


siekia 1 Gb/s. 


► Visuose Europos namų ūkiuose, kaimo ir miesto, turėtų būti galimybė jungtis prie interneto, kurio 


duomentų atsisiuntimo sparta ne mažesnė kaip 100 Mb/s ir gali būti padidinta iki 1 Gb/s. 


► Visose miestų teritorijose, pagrindiniuose keliuose ir geležinkeliuose turėtų nenutrūkstamai veikti 


penktos kartos judrusis (5G) ryšys.  
 


Pažymėtina, kad nors naujosios Europos Komisijos iniciatyvos plačiajuosčio ryšio plėtros srityje buvo priimtos 


praėjus 2 metams po Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano 


patvirtinimo, tačiau jame numatytos priemonės išlieka aktualios ir jas vertinant 2025 m. tikslų pasiekimo 


kontekste. Kitaip tariant, planuojamas projektas „Naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros sukūrimo“ (toliau 


– NKPTI projektas) prisidės ir prie Europos Komisijos 2025 m. plačiajuosčio ryšio plėtros srityje iškeltų tikslų 


pasiekimo. 







6 


 


NKPTI projekto investicijų projekto (toliau – Investicijų projektas) vienas iš pagrindinių tikslų yra 


apibrėžti naujos kartos prieigos tinklo „baltąsias dėmes“ ir parinkti optimaliausią tokių teritorijų 


padengimo sprendimą. Šis tikslas įgyvendinamas dviem etapais: 


1. Pirmiausia iš elektroninių ryšių operatorių ir valstybės institucijų surenkama informacija apie jiems šiuo 


metu nuosavybės teise priklausančią naujos kartos infrastruktūrą (tiek fiksuotą, tiek judriąją) ir per 


artimiausius 3 metus planuojamą įrengti naujos kartos infrastruktūrą. Surinktos informacijos apie 


esamą ir planuojamą naujos kartos infrastruktūrą (tiek fiksuotą, tiek judriąją) pagrindu, apibrėžiamos 


naujos kartos „baltosios dėmės“ – nustatomos vietovės, kuriose naujos kartos prieigos tinklų dabar 


nėra ir kurioje privatūs investuotojai per 3 metus veikiausiai jų nediegs.  


2. Apibrėžus „baltąsias dėmes“, pereinama prie antrojo etapo – šių teritorijų padengimo naujos kartos 


plačiajuosčiu ryšiu modeliavimo. Pirmiausia šiose vietovėse bus atliekamas judriojo plačiajuosčio ryšio 


modeliavimas, parenkant naujų bokštų statymo vietas, kurių pagalba „baltosios dėmės“ būtų 


padengiamos naujos kartos plačiajuosčiu ryšiu, ir tik, nustačius judriojo ryšio bokštų vietas, bus 


planuojamos šviesolaidinių kabelinių linijų (toliau – ŠKL) trasos iki šių bokštų didžiausią socialinę 


naudą teikiančiu maršrutu. 
 


Atsižvelgiant į tai, pirmosios projekto tarpinės ataskaitos paskirtis – pristatyti pirmojo etapo rezultatus –


pateikti naujos kartos prieigos tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo analizės rezultatus ir identifikuoti naujos 


kartos prieigos tinklo „baltąsias dėmes“. Analizė apima esamą ir per artimiausius 3 metus numatomą sukurti 


valstybės institucijų ir privačių el. ryšių operatorių fiksuotojo ir judriojo ryšio tinklų infrastruktūrą.  
 


Projekto pirmąją tarpinę ataskaitą sudaro šios pagrindinės dalys: 


► Darbų aprašymas 


► Naujos kartos fiksuoto plačiajuosčio ryšio padengimas 


► Naujos kartos judriojo plačiajuosčio ryšio padengimas 


► Probleminiai objektai 


► Bendras naujos kartos plačiajuosčio ryšio padengimas 


► „Baltųjų dėmių“ identifikavimas ir aprašymas 


Trumpas Projekto dosjė pateikiamas toliau esančioje lentelėje. 


Lentelė 2. Projekto dosjė 


Projekto pavadinimas 
Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų 


projekto parengimas 


Sutarties pasirašymo data 2016-11-11 


Sutarties įsigaliojimo data 2016-11-21 


Sutarties trukmė 36 mėn. 


Projekto tikslas 


Įvertinti visas Naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros plėtros projekto 


(NKPTI projektas) įgyvendinimo galimybes, parinkti optimalų 


įgyvendinimo sprendimą ir visapusiškai pagrįsti projekto įgyvendinimo 


būdą, išlaidas, pasekmes ir pan.  


Pagrindiniai analizės objektai 


ir projekto veiklos 


► Naujos kartos prieigos tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo 


analizė; 


► Optimalaus „baltųjų dėmių“ padengimo naujos kartos prieigos 


tinklais sprendimo modeliavimas; 


► Investicijų projekto rengimas; 


► NKPTI projekto įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros 


panaudojimo tarifų nustatymo principų parengimas; 


► NKPTI projekto investicijų projekto pristatymas suinteresuotoms 


šalims; 


► Pagalbos Perkančiajai organizacijai derinant projektą su 


Europos komisija ir kitomis Lietuvos ir Europos sąjungos 


institucijomis teikimas. 
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2. NAUJOS KARTOS PRIEIGOS TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS IR JOS 


PANAUDOJIMO ANALIZĖ 


2.1 Darbų aprašymas 


Teikiant Investicijų projekto Įvadinę ataskaitą, buvo nurodyta, kad Techninėje specifikacijoje iškeltas uždavinys 


– atlikti naujos kartos prieigos tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo analizę – bus įgyvendintas, vykdant šias 


pagrindines veiklas: 
 


V.1.1. Naujos kartos prieigos tinklo aprėpties modeliavimo įrankių parengimas. Ši veikla buvo skirta 


tinkamai pasiruošti darbui su ESRI geografinės informacinės sistemos pagrindu veikiančia programine įranga. 


Jos metu buvo parinktas pagrindo žemėlapis, surinkti pirminiai duomenys apie gyventojus, namų ūkius, 


gyvenviečių, seniūnijų, savivaldybių ir apskričių administracines ribas. Buvo paruošti ESRI geografinės 


informacinės sistemos pagrindu veikiantys įrankiai naujos kartos plačiajuosčio ryšio aprėpties teritorijų analizei 


ir žemėlapio suformavimui. 
 


Naujos kartos prieigos tinklo modeliavimas buvo atliktas naudojant ESRI ArcGIS Pro ir ArcGIS Online 


programines priemones. Naujos kartos judriojo plačiajuosčio ryšio padengimas papildomai buvo modeliuotas 


naudojant Cellular Expert programinę įrangą.  
 


Papildomai buvo surinkti darbui atlikti reikalingi duomenys:  


1. Lietuvos teritorijos ribų GIS sluoksnis. 


2. Lietuvos apskričių ribų GIS sluoksnis. 


3. Lietuvos gyvenviečių ribų GIS sluoksnis. 


4. Lietuvos gyventojų ir namų ūkių skaičiaus duomenys. 


5. Lietuvos gyvenviečių gyventojų skaičiaus GIS sluoksnis. 


6. Namų ūkių teritorinio pasiskirstymo GIS sluoksnis (pastarasis buvo sukurtas Tiekėjo, kadangi tokio 


pobūdžio duomenų nėra). 
 


 
Pav. 1. Lietuvos namų ūkių pasiskirstymo GIS rastrinio 5x5m gardelės žemėlapio vaizdas 


 


Duomenų atvaizdavimui ir žemėlapių spausdinimui buvo pasirinkti du pagrindo žemėlapiai: topografinis ir 


maps.lt topo. Iš Lietuvos ribų shape duomenų buvo suformuoti 5x5m gardelės rastro duomenys rastrinių 


duomenų analizei. Taip pat buvo suformuoti savivaldybių centrų shape duomenys ir 5x5m gardelės rastro 


duomenys. Lietuvos gyvenviečių gyventojų skaičiaus shape duomenys buvo patikslinti ir papildyti namų ūkių 


duomenimis, gautais iš Lietuvos statistikos departamento. Pagal 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų 


surašymo ir georeferencinius erdvinius duomenis buvo sukurtas Lietuvos namų ūkių pasiskirstymo GIS 
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rastrinis 5x5m gardelės žemėlapis (žr. 1 pav.)1, kuris kartu su jo atributine informacija buvo naudojamas 


apskaičiuoti namų ūkių pasiskirstymą Lietuvos teritorijoje ir atlikti modeliavimo veiksmus, nustatant namų ūkių 


skaičių „baltosiose dėmėse“ bei jų koncentracijos vietas.  
 


Išsamus namų ūkių teritorinio pasiskirstymo GIS sluoksnio sukūrimo algoritmo aprašymas pateiktas ataskaitos 


priede Nr. 5.  
 


V.1.2. Duomenų surinkimas. Šios veiklos metu buvo surinkti duomenys iš valstybės institucijų ir elektroninių 


ryšių operatorių apie šiuo metu jų turimą ir per artimiausius 3 metus planuojamą sukurti naujos kartos prieigos 


tinklų (apima tiek fiksuotojo, tiek judriojo ryšio tinklus) infrastruktūrą. Minėti duomenys buvo renkami trimis 


metodais: 
 


A. Apklausos metodu. Visi Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos svetainėje skelbiami el. ryšių 


paslaugų teikėjai, užsiregistravę kaip interneto prieigos paslaugų teikėjai, išskyrus keturis judriojo 4G (LTE) 


ryšio operatorius, buvo apklausti el. paštu pagal parengtą ir su pagrindiniais el. ryšių operatoriais, tiksliau 


neformalios konsultacinės grupės nariais2, bei perkančiąja organizacija suderintą klausimyną (žr. ataskaitos 


priedą Nr. 1), kuris buvo oficialiai išsiųstas visiems el. ryšių operatoriams 2016 m. gruodžio 12 d. Perkančios 


organizacijos raštu Nr. R-599. 
 


Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos svetainėje skelbiamas interneto 


prieigos paslaugų teikėjų sąrašas, siekiant didesnio skaidrumo ir platesnio įmonių bei institucijų įsitraukimo į 


Investicijų projekto rengimą, Tiekėjo iniciatyva, buvo papildytas šiomis įstaigomis / bendrovėmis: UAB 


„Kavamedia“, VšĮ „Plačiajuostis internetas“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB Technologijų ir inovacijų centras, 


Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, UAB „Skaidula“ ir UAB „Ecofon“, kadangi dalis jų teikia 


duomenų perdavimo paslaugas arba dalies subjektų turima infrastruktūra galėtų būti panaudota NKPTI 


projekto tikslams pasiekti. 
 


Apibendrinat, klausimynas, atmetus keturis 


judriojo 4G (LTE) ryšio operatorius ir vieną el. 


ryšių operatorių, kuris šiuo metu jau nebevykdo 


veiklos, bei pridėjus papildomus, buvo išsiųstas 


100 el. ryšių operatorių. 
 


2016 m. gruodžio 12 d. Perkančios 


organizacijos raštu Nr. R-599 el. ryšių 


operatoriams išsiųstą klausimyną užpildė 73 


operatoriai (73% respondentų), iš kurių 36 


operatoriai nurodė turintys nuosavybės teise 


priklausančios šviesolaidinės kabelinės 


infrastruktūros, tačiau tik 12 interneto prieigos 


paslaugų teikėjų nurodė, kad jiems nuosavybes 


teise priklausančią šviesolaidinę kabelinį 


infrastruktūrą turi kaimiškosiose vietovėse, t. y. 


projekto tiriamoje srityje. 
 


Šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros geografinius duomenis nurodė pateiksiantys 8 el. ryšių operatoriai 


(trys el. ryšių operatoriai anketoje nurodė, kad jų turimos infrastruktūros nevertinti), tačiau galiausiai duomenis 


pateikė tik 5 operatoriai: AB „Telia Lietuva“, VšĮ „Plačiajuostis internetas“, UAB „Skaidula“, UAB „Etanetas“ ir 


UAB „KLI LT“.3  


                                                      


1 Žemėlapyje (žr. 1 pav.) namų ūkio tankis pažymėtas skirtingomis spalvomis: teritorijos su mažiausiu namų ūkiu tankiu 
pavaizduotos raudona spalva, su didžiausiu – violetine spalva. 
2 Perkančioji organizacija iš pagrindinių el. ryšių operatorių ir juos atstovaujančių asociacijų sudarė neformalią konsultacinę 
grupę, su kurios nariais Tiekėjas derino visus su Projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus. Narių sąrašas pateikiamas 
priede Nr. 2, o susitikimų protokolai – ataskaitos priede Nr. 3. 
3 Atkreiptinas dėmesys, kad UAB „Kvartalo tinklas“ taip pat pateikė duomenis apie savo valdomą infrastruktūrą, tačiau 
pateikė informaciją tik apie statinius, iš kurių teikia WiFi paslaugas gyventojams (WiFi kaip technologija Investicijų projekte 


Pav. 2. Operatorių duomenys apie jiems nuosavybės teise 


priklausančią šviesolaidinę infrastruktūrą 
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Siekiant sumažinti administracinę naštą operatoriams, duomenys apie judriojo ryšio operatorių šiuo metu 


nuosavybės teise valdomą infrastruktūrą, oficialiai pritarus 4G (LTE) ryšio operatoriams, buvo gauti iš RRT 


(LRTC duomenis apie esamą situaciją pateikė patys), o duomenis apie 3 metų ateities planus ir probleminius 


objektus Tiekėjui pateikė patys 4G (LTE) ryšio operatoriai, atsakydami į Perkančiosios organizacijos 2016 m. 


gruodžio 12 d. raštą Nr. R-598. Duomenis pateikė visi 4G (LTE) ryšio operatoriai: LRTC, AB „Telia Lietuva“, 


UAB „TELE2“ ir UAB „BITĖ Lietuva“. 
 


Atkreiptinas dėmesys, kad, atsižvelgiant į 4G (LTE) ryšio operatorių prašymą, duomenys buvo pateikiami ir 


apdorojami dviem etapais: pirmiausia buvo gauti duomenys apie esamą situaciją ir probleminius judriojo ryšio 


infrastruktūros objektus, o kiek vėliau – po esamos situacijos žemėlapio pristatymo Neformalioje konsultacinėje 


grupėje, kuris vyko 2017 m. sausio 9 d., – pateikti duomenys apie artimiausių 3 m. planus.  
 


Pabrėžtina, kad vadovaujantis Techninės specifikacijos 10.1.5. punkto reikalavimais, kad apibrėžiant 


„baltąsias dėmes“, turi būti įvertinta aplinkybė, kad dalis el. ryšių operatorių turimų bazinių stočių yra 


sumontuotos ant ūkinės paskirties statinių, kurių eksploatavimo laikas eina į pabaigą, ir kurie turės būti pakeisti 


naujai planuojamais statyti bokštais, su 4G (LTE) ryšio operatoriais buvo atskirai dirbama porą mėnesių, 


siekiant nustatyti probleminius objektus. Išaiškėjo, kad operatoriai susiduria su dviejų tipų judriojo ryšio 


infrastruktūros problemomis: (1) transmisijos ir (2) statinio, kuriame talpinamos bazinės stotys, problema. 


Atsižvelgiant į tai, buvo suformuoti du probleminių objektų sąrašai, kurie kartu su žemėlapiais 2017 m. sausio 


30 d. buvo pateikti viešoms konsultacijoms (išsamiau žr. skyriuje „Probleminiai objektai“). 
 


B. Interviu metodu. Interviu buvo vykdomas tiek su viešojo sektoriaus, tiek su pagrindiniais privataus sektoriaus 


atstovais. Verta atkreipti dėmesį, kad su kai kuriais subjektais, susitikta buvo po keletą kartų. Interviu metu 


buvo siekiama ne tik surinkti duomenis apie jų turimą ir artimiausiu metu planuojamą sukurti naujos kartos 


prieigos tinklų infrastruktūrą, bet ir geriau suprasti skirtingus suinteresuotų pusių, t. y. viešo ir privataus 


sektoriaus atstovų, lūkesčius dėl naujos kartos prieigos tinklų infrastruktūros plėtros, galimą šios plėtros 


problematiką ir priežastis, galimus sprendimo būdus, suinteresuotų asmenų požiūrį į rengiamą NKPTI projektą, 


jo tikslus, uždavinius ir rezultatus ir t.t.  
 


Lentelė 3. Interviu tvarkaraštis 


                                                      


nenagrinėta), ir nurodė gyvenviečių sąrašą, kuriose teikia šias paslaugas. Įvertinus tai, kad šiose teritorijose, kiti operatoriai 
jau teikia 30 Mb/s paslaugas, UAB „Kvartalo tinklas“ duomenys į padengiamumą skaičiavimus nebuvo įtraukti. 


SUSITIKIMŲ TVARKARAŠTIS 


Antradienis 
2016.12.13 


 
15:00 UAB „Balticum”  


Trečiadienis 
2016.12.14 


 10:00 UAB „TELE2” 
14:00 UAB „Skaidula 


Ketvirtadienis 
2016.12.15 


 09:30 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba  
13:00 UAB „BITĖ Lietuva“  


Penktadienis 
2016.12.16 


 
09:00 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 


Pirmadienis 
2016.12.19 


 10:15 AB „Telia Lietuva“ 
13:00 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 


Antradienis 
2016.12.20 


 
14:00 VšĮ „Plačiajuostis internetas”  


Trečiadienis 
2016.12.21 


 10:00 Lietuvos interneto paslaugų tiekėjų asociacija 
13:00 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 
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Interviu buvo atliekamas „akis į akį” būdu. Interviu buvo pusiau struktūriškai apibrėžti, t. y. jų metu buvo 


siekiama sužinoti respondentų nuomonę tam tikrais iš anksto numatytais klausimais, leidžiant respondentui 


laisvai interpretuoti užduodamus klausimus. Pusiau struktūruoti interviu suteikia daugiau lankstumo, nes 


klausimus galima šiek tiek koreguoti, papildyti naujais klausimais, atsižvelgiant į vykstančio interviu eigą ir 


respondento atsakymus. Tokiu būdu suteikiama galimybė visapusiškiau ištyrinėti įvairius diskutuotino klausimo 


apsektus, gauti naujos informacijos ir įžvalgų. Reikia atkreipti dėmesį, kad tarp interviu metu didžiausias 


dėmesys buvo skiriamas būtent priežastiniams, diskusiniams, nuomonės klausimams. Interviu atmintinės 


galima rasti ataskaitos priede Nr. 3. 
 


C. Antrinių šaltinių peržiūra. Įvadinėje ataskaitoje buvo numatyta, kad, esant poreikiui, t. y. el. ryšių 


operatoriams nesuteikus reikiamos informacijos, papildomai gali būti analizuojami įvairūs antriniai šaltiniai: 


viešai prieinama informacija, jau atliktos studijos, tyrimai ir pan. Atsižvelgiant į tai, kad el. ryšių operatoriai 


noriai dalijosi informacija apie esamą ir planuojamą el. ryšių infrastruktūrą, šio duomenų rinkimo metodo 


praktiškai neprireikė panaudoti, išskyrus UAB Duomenų logistikos centro atvejį. Bendrovė nurodė, kad norėtų, 


jog jų infrastruktūrą būtų įvertinta, rengiant Investicijų projektą, tačiau duomenų nepateikė, todėl Tiekėjas 


naujos kartos prieigos modeliavimui panaudojo 2014 metų projekto „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros 


ir paslaugų naudojimo skatinimo modelio parengimas“ metu surinktą informaciją apie energetikos įmonių 


grupei nuosavybes teise priklausančią šviesolaidinę infrastruktūrą. Šie duomenys yra įtraukti į bendrą visų el. 


ryšių operatorių pateiktą šviesolaidinės infrastruktūros (ŠKL trasų) sluoksnį ir žemėlapį (išsamiau žr. ataskaitos 


priede Nr. 4), tačiau į naujos kartos fiksuotojo ryšio padengimo skaičiavimus neįtraukti. Pabrėžtina, kad šiame 


Investicijų projekto rengimo etape bendras visų fiksuotojo ryšio operatorių šviesolaidinės infrastruktūros (ŠKL 


trasų) žemėlapis ir atitinkamai jo sluoksnis, nebuvo panaudotas, jis bus aktualius, planuojant naujas ŠKL 


trasas ir naujų objektų pajungimo vietas. 
 


V.1.3. Surinktų duomenų analizė ir naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros žemėlapio 


suformavimas. Šios veiklos metu naudojant ESRI ir specializuotą geografinės informacinės sistemos 


pagrindu veikiančią programinę įrangą (pilnai suderinamą su ESRI programine įranga) buvo sumodeliuoti iš 


valstybės institucijų ir elektroninių ryšių operatorių surinkti duomenys apie šiuo metu jų turimą ir per 


artimiausius 3 metus planuojamą sukurti naujos kartos prieigos tinklų (apimant tiek fiksuotojo, tiek judriojo ryšio 


tinklus) infrastruktūrą. Duomenų analizė buvo atliekama etapais: 
 


A. Fiksuotojo ryšio padengimas. ESRI programinės įrangos pagalba buvo suformuotas fiksuotojo ryšio 


operatorių turimos infrastruktūros padengimo žemėlapis, apjungiant visų operatorių pateiktus duomenis. 


Suskaičiuoti statistiniai duomenys apie dengiamą teritoriją ir namų ūkius. Gavus iš operatorių per artimiausius 


3 metus planuojamos sukurti šviesolaidinės infrastruktūros duomenis, buvo suformuotas bendras fiksuotojo 


ryšio operatorių planuojamos infrastruktūros padengimo žemėlapis. Iš šių dviejų žemėlapių buvo suformuotas 


bendras 2020 m. fiksuotojo ryšio padengimo žemėlapis. Suskaičiuoti statistiniai duomenys apie dengiamą ir 


planuojamą padengti teritoriją ir namų ūkius. 
 


B. Judriojo ryšio padengimas.  
 


Naujos kartos judriojo ryšio padengimui apskaičiuoti kaip pagrindas buvo naudojama RRT 2015 m. atliktų 


judriojo ryšio operatorių 30 Mb/s aprėpties skaičiavimų metodika ir prielaidos, išskyrus šiuos pagrindinius 


pakeitimus:  


Ketvirtadienis 
2016.12.22 


 
09:00 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 


Ketvirtadienis 
2016.12.29 


 
15:00 UAB „Cgates“ 


Antradienis 
2017.01.17 


 08:30 UAB „TELE2“ 
10:15 AB „Telia Lietuva“ 
15:00 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 


Ketvirtadienis 
2017.01.19 


 
09:00 UAB „BITĖ Lietuva“ 
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a. skaičiavimuose buvo įvertinti judriojo ryšio 4G (LTE) tinklų plėtros planai 2020 m. bei 


nustatomas esamos judriojo tinklo infrastruktūros tinkamumas tolesniam jos naudojimui ir 


tinklo plėtrai (probleminiai objektai į judriojo ryšio 2020 m. aprėpties skaičiavimus neįtraukti); 


b. namų ūkių skaičius „baltosios dėmėse“ apskaičiuotas pagal Tiekėjo sukurtą Lietuvos namų 


ūkių teritorinio pasiskirstymo GIS sluoksnio duomenis; 


c. tinklo aprėptis buvo modeliuojama prie 20% apkrovimo (maksimali apkrovimo riba, kai gali 


būti pasiektas 30 Mb/s sparta 10MHz diapazone LTE800 dažnio juostoje, kuri yra pagrindinė 


judriojo ryšio operatorių naudojama dažnio juosta 4G (LTE) tinklo aprėpčiai);  


d.  Padengimo teritorija buvo skaičiuojama su 85% tinklo aprėpties padengimo tikimybe. 


Išsamus skaičiavimo modelio aprašymas pateiktas ataskaitos priede Nr. 6. Skaičiavimo modelis ir jo prielaidos 


buvo suderintos su Perkančiąja organizacija ir Neformalia konsultacine darbo grupe. 
 


Esama situacija (2016 m. pab. – 2017 m. pr.). Naudojant specializuotą radijo tinklo planavimo programinę 


įrangą Cellular Expert, pagal RRT pateiktus visų keturių 4G (LTE) operatorių jau įrengtų 4G (LTE) bazinių 


stočių parametrų duomenis, buvo sumodeliuotas kiekvieno operatoriaus 4G (LTE) ryšio spartos žemėlapis. Iš 


šių atskirų tinklų spartos žemėlapių, atrenkant sparčiausio 4G (LTE) tinklo konkrečioje vietoje reikšmes, buvo 


suformuotas bendras Lietuvos 4G (LTE) ryšio spartos žemėlapis, kurio pagrindu suformuotas esamas Lietuvos 


judriojo ryšio 30 Mb/s spartos aprėpties žemėlapis.  
 


Probleminiai judriojo ryšio objektai. Investicijų projekto rengimo metu judriojo ryšio operatorių taip pat buvo 


prašoma pateikti informaciją apie dviejų tipų probleminius objektus: 


1. Probleminiai statiniai. Judriojo ryšio operatorių buvo prašoma įvardinti statinius, kurie dėl tam tikrų 


priežasčių (pavyzdžiui, sutarčių su savininkais nepratęsimo, prastos statinio būklės ar statinio 


netinkamumo bazinių stočių montavimui, netinkamo aukštingumo ir kt.) negalės būti naudojami ateityje 


bazinių stočių talpinimui. Gauta operatorių informacija buvo susisteminta ir suformuotas bendras 


probleminės infrastruktūros sąrašas, išbraukiant iš sąrašo probleminius objektus, kurie negalės būti 


keičiami NKPTI projekto metu (pavyzdžiui, savivaldybių centrų miestų teritorijos centre esantys 


objektai). Tuomet visiems judriojo ryšio operatoriams buvo išsiųstas bendras probleminės 


infrastruktūros objektų sąrašas, prašant patikslinti objekto probleminį statusą ir įvertinti, ar kitų 


operatorių įvardinti probleminiai objektai aktualūs ir kitiems operatoriams. Gauta informacija buvo 


susisteminta ir atrinkti visi probleminės infrastruktūros objektai, kurių probleminį statusą įvardino bent 


vienas judriojo ryšio operatorius. Galutinis sąrašas pateiktas viešosioms konsultacijoms (žr. priedą Nr. 


9). 


2. Probleminė transmisija. Judriojo ryšio operatorių buvo prašoma įvardinti statinius, kuriuose 


sumontuotos bazinės stotys negalės užtikrinti tinkamos naujos kartos 30 Mb/s judriojo ryšio sklaidos 


dėl šviesolaidinės prieigos statiniuose trūkumo. Gauta operatorių informacija buvo susisteminta, iš 


sąrašo išbraukiant objektus, esančius savivaldybių centruose, objektus, kuriuose yra ŠKL, ir objektus, 


į kuriuos iki 2020 m. fiksuotojo ar judriojo ryšio operatoriai planuoja pakloti šviesolaidines linijas savo 


lėšomis. Galutinis sąrašas pateiktas viešosioms konsultacijoms (žr. priedą Nr. 9). Viešųjų konsultacijų 


metu, judriojo ryšio operatoriai patikslino šį sąrašą, galutinis bendras probleminės transmisijos poreikio 


sąrašas pateikimas ataskaitos priede Nr. 9. 
 


Ateities planai (2020 m.). Iš 4G (LTE) operatorių gavus per artimiausius trejus metus planuojamų įrengti naujų 


4G (LTE) bazinių stočių parametrų duomenis (pateiktus tokiu pačiu formatu, kaip judriojo ryšio operatoriai 


teikia duomenis RRT apie esamas bazines stotis), bei probleminių objektų sąrašus, buvo sumodeliuotas 


planuojamas 2020 m. judriojo ryšio 30 Mb/s spartos aprėpties žemėlapis ir pagal tą patį skaičiavimo modelį, 


kuris buvo taikytas ir esamos situacijos vertinimui, suskaičiuota 2020 m. planuojamo 4G (LTE) tinklo aprėptis 


ir padengimo statistika. Pažymėtina, kad probleminiai objektai (tiek judriojo ryšio infrastruktūros objektai, 


turintys transmisijos problemų, tiek judriojo ryšio infrastruktūros objektai, turintys statinio problemų) į 2020 m. 


judriojo ryšio aprėpties skaičiavimus neįtraukti. 


C. Naujos kartos prieigos tinklo padengimas. Naujos kartos prieigos tinklo žemėlapis suformuotas, apjungiant 


fiksuotojo ir judriojo ryšio technologijų padengimo duomenis. Apjungus esamos situacijos duomenis, buvo 


suformuotas naujos kartos prieigos tinklo esamo padengimo žemėlapis ir suskaičiuoti statistiniai duomenys 


apie dengiamą teritoriją ir namų ūkius. Naujos kartos prieigos tinklo plėtros žemėlapis suformuotas, apjungiant 
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fiksuotojo ryšio ir judriojo ryšio plėtros duomenis, o sudėjus su esamos situacijos duomenimis suformuotas 


bendras naujos kartos prieigos tinklo padengimo žemėlapis. Suskaičiuoti statistiniai duomenys apie dengiamą 


teritoriją ir namų ūkius. 
 


Žemėlapiai suformuoti geografinės informacinės sistemos (GIS) aplinkoje ir Perkančiajai organizacijai bus 


pateikiami shape ir PDF formatais. 
 


V.1.4. Žemėlapio ir „baltųjų dėmių“ viešas pristatymas. Atsižvelgiant į Techninės specifikacijos 10.1.6. 


punkto reikalavimą, prieš teikiant parengtą skaitmeninį naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros žemėlapį 


derinimui suinteresuotoms šalims, 2017 m. sausio 30 d. buvo suorganizuotas viešas naujos kartos prieigos 


tinklo infrastruktūros žemėlapio ir preliminarių identifikuotų „baltųjų dėmių“ pristatymas suinteresuotoms 


šalims, kurio metu ne tik buvo pristatyti konkretūs rezultatai, bet ir išsamiai pristatyta naudota metodika, 


atsakyta į kilusius suinteresuotų šalių klausimus. Šiuo pristatymu buvo siekiama, kad suinteresuotos šalys 


geriau suvoktų skaitmeninio naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros žemėlapio formavimo procesą, kas 


atitinkamai palengvintų tarpinių rezultatų derinimą su pastarosiomis. 
 


Papildomai, kaip jau buvo minėta, Perkančioji organizacija iš pagrindinių el. ryšių operatorių ir juos 


atstovaujančių asociacijų sudarė Neformalią konsultacinę grupę, su kurios nariais Tiekėjas derino visus su 


Projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus. Žemiau pateikiama informacija apie vykusius susitikimus su 


Neformalios konsultacinės grupės nariais, o susitikimų protokolus galima rasti ataskaitos priede Nr. 3. 
 


Lentelė 4. Neformalios konsultacinės grupės susitikimų tvarkaraštis 


 


V.1.5. Viešos konsultacijos su suinteresuotomis šalimis. Atsižvelgiant į Techninės specifikacijos 10.1.6. 


punkto reikalavimą, siekiant įsitikinti skaitmeninio naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros žemėlapio ir 


apibrėžtų „baltųjų dėmių“ tikslumu, parengtas žemėlapis 2017 m. sausio 30 d. buvo viešai paskelbtas VšĮ 


„Plačiajuostis internetas“ interneto svetainėje (siekiant nepažeisti konfidencialumo principo – skelbiamos 


informacijos apimtis buvo suderinta su Perkančiąja organizacija ir Neformalia konsultacine darbo grupe), 


paprašant suinteresuotų šalių per 2 sav., esant poreikiui, patikslinti savo pateiktus duomenis apie savo turimą 


arba per artimiausius 3 metus planuojamą sukurti naujos kartos prieigos tinklų infrastruktūrą. Siekiant užtikrinti 


didesnį informuotumą apie viešąsias konsultacijas, papildomai visiems RRT svetainėje skelbiamiems interneto 


prieigos paslaugų teikėjams Perkančioji organizacija 2017 m. sausio 30 d. raštu Nr. ESSF-R-4 išsiuntė 


prašymą pateikti pastabas. Viešosioms konsultacijos teiktus žemėlapius galima rasti ataskaitos priede Nr. 4. 
 


V.1.6. Tarpinių rezultatų tikslinimas po konsultacijų. Viešųjų konsultacijų su suinteresuotomis šalimis metu 


naujų duomenų ir pastabų nebuvo gauta, tačiau 4G (LTE) ryšio operatoriai patikslino probleminių objektų 


SUSITIKIMŲ TVARKARAŠTIS 


Ketvirtadienis 


2016.12.01 
 


14:00 Neformali konsultacinė grupė 


Ketvirtadienis 
2016.12.08 


 
15:00 Neformali konsultacinė grupė 


Penktadienis 
2016.12.16 


 
12:50 Judriojo naujos kartos plačiajuosčio ryšio darbo grupė 


Ketvirtadienis 
2016.12.22 


 
15:00 Judriojo naujos kartos plačiajuosčio ryšio darbo grupė 


Pirmadienis 
2017.01.09 


 
09:00 Neformali konsultacinė grupė 


Pirmadienis 
2017.01.30 


 
13:30 Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros žemėlapio viešas pristatymas 


Trečiadienis 
2017.02.08 


 
13:30 Judriojo naujos kartos plačiajuosčio ryšio darbo grupė 
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(transmisijos problema) sąrašą, todėl žemėlapis ir su tuo susiję statistiniai duomenys buvo atitinkamai 


patikslinti. 
 


V.1.7. Tikslus „baltųjų dėmių“ identifikavimas ir aprašymas. Remiantis parengtu ir su suinteresuotomis 


šalimis suderintu skaitmeniniu naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros žemėlapiu, buvo aiškiai 


identifikuotos ir apibrėžtos naujos kartos prieigos tinklo „baltosios dėmės“ (apibrėžimo metodika suderinta su 


Perkančiąja organizacija ir Neformalia konsultacine grupe), kurios buvo išanalizuotos ir aprašytos, priskiriant 


joms ID numerius bei nurodant pagrindines charakteristikas: plotas, namų ūkių skaičius, gyventojų tankis ir 


kitos svarbios savybės (išsamiau žr. skyriuje „„Baltųjų dėmių“ identifikavimas“). 
 


V.1.8. Tarpinės ataskaitos I parengimas ir pateikimas PO. Šios veiklos metu susisteminti ir aprašyti naujos 


kartos prieigos (apimant tiek fiksuotojo, tiek judriojo ryšio tinklus) tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo 


analizės duomenys, suformuotas patikslintas skaitmeninis naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros 


žemėlapis, aprašytos „baltosios dėmės“, patikslinta „baltųjų dėmių“ apibrėžimo metodika ir pan. 
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2.2 Naujos kartos fiksuotojo ryšio padengimas 


2.2.1 Padengimo modeliavimo prielaidų ir sąlygų apibrėžimas 


 


Naujos kartos fiksuoto plačiajuosčio ryšio prieigos skaičiavimams naudotos prielaidos ir sąlygos: 


A. Informacijos surinkimas: 


1. Respondentų imtis. Informacija apie el. ryšių operatorių turimą fiksuotą naujos kartos plačiajuosčio 


ryšio prieigos infrastruktūrą buvo surinkta el. paštu, apklausiant visus interneto paslaugų teikėjus, 


užsiregistravusius RRT duomenų bazėje. Prašymas užpildyta anketą buvo išsiųstas 100 operatorių. 


Anketą užpildė 73 operatoriai. Duomenys apie operatorių nuosavybės teise priklausančią 


šviesolaidinę infrastruktūrą buvo gauti tik iš 5 operatorių: AB „Telia Lietuva“, VšĮ „Plačiajuostis 


internetas“, UAB „Skaidula“, UAB „Etanetas“ ir UAB „KLI LT“. 


Atkreiptinas dėmesys, kad didžioji dalis fiksuotojo ryšio operatorių neturi jiems nuosavybės teise 


priklausančios šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros kaimiškosiose vietovėse ir daugiausiai 


naudojasi šių trijų operatorių valdoma infrastruktūra: AB „Telia Lietuva“, UAB „Skaidula“ ir VšĮ 


„Plačiajuostis internetas“. Atsižvelgiant į tai, galima visiškai pagrįstai teigti, kad nors duomenis apie 


nuosavą šviesolaidinė kabelinę infrastruktūrą pateikusių operatorių skaičius nedidelis, jis 99,98% 


tikslumu atspindi naujos kartos fiksuoto ryšio rinkos situaciją kaimiškosiose vietovėse.  


2. Analizuojama technologija. El. ryšių operatorių buvo prašoma pateikti tik duomenis apie jiems 


nuosavybės teise priklausančią šviesolaidinę kabelinę (ŠK) infrastruktūrą. Sprendimui nagrinėti tik 


šviesolaidinę kabelinę infrastruktūrą pritarė Perkančioji organizacija ir Neformalios konsultacinės 


grupės nariai. 


Varinė infrastruktūra šiame Investicijų projekte neanalizuojama, kadangi turi labai ribotas galimybes 


teikti naujos kartos plačiajuosčio ryšio paslaugas. Varinė prieiga gali užtikrinti naujos kartos 


plačiajuosčio ryšio paslaugas tik esant labai trumpai prieigos linijai, todėl kaimiškosiose vietovėse 


negali būti vertinama. Taip pat Europos Komisijos (Connectivity for a Competitive Digital Single Market 


– Towards a European Gigabit Society), Europos Parlamento (Broadband infrastructure: Supporting 


the digital economy in the European Union) ir kituose dokumentuose rekomenduojama fiksuota naujos 


kartos plačiajuosčio ryšio prieigos technologija yra šviesolaidinė infrastruktūra, o varinę infrastruktūrą 


pereinamuoju laikotarpiu rekomenduojama naudoti tik vartotojų pajungimui pastato viduje (FTTB – 


angl. Fiber to the Building). Vietovėse, kur nėra fiksuotos naujos kartos plačiajuosčio ryšio prieigos, 


vartotojų pajungimui siūloma naudoti judriojo ryšio prieigas, galinčias teikti naujos kartos plačiajuosčio 


ryšio paslaugas. 


3. Duomenų imtis. El. paštu operatoriams buvo išsiųstos apklausos anketos, prašant pateikti 


geografinius tinklų duomenis ir: 


a. duomenis apie šiuo metu nuosavybės teise valdomą ŠK infrastruktūrą (naujausi 2016 m. 


duomenys) visoje Lietuvos teritorijoje, išskyrus 5 didžiuosius Lietuvos miestus (Vilnius, 


Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys) ir savivaldybių centrus, taip pat papildomai pateikti 


gyvenviečių, kuriuose jau šiuo metu galima teikti 30 Mb/s ir didesnės spartos interneto ryšį 


galutiniams vartotojams, sąrašą; 


b. nurodyti movas / skirstomuosius mazgus / galinius paskirstymo įrenginius, nuo kurių yra 


galimybė teikti naujos kartos plačiajuosčio ryšio paslaugas; 


c. nurodyti gyvenvietes, kuriuose per artimiausius 3 metus planuojama pakloti nuosavą ŠK 


infrastruktūrą.  


4. 5 didieji miestai ir savivaldybių centrai. Atsižvelgiant į projekto „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 


plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo modelio parengimo“ rezultatus ir valstybės institucijų (įstaigų) 


turimus duomenis, bei operatorių konsultacijų metu pateiktą informaciją apie turimą šviesolaidinę 


infrastruktūrą buvo priimta prielaida, kad namų ūkiai, esantys 5 didžiuosiuose Lietuvos mietuose ir 


savivaldybių centruose, jau šiuo metu turi galimybę naudotis 30 Mb/s ir didesnės spartos internetu, 


todėl į tyrimo imti neturėtų būti įtraukti. Kitaip sakant, suderinus su Perkančiąja organizacija ir 
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Neformalia konsultacine grupe, nuspręsta „baltųjų dėmių“ nenustatinėti 5 didžiuosiuose Lietuvos 


mietuose ir savivaldybių centruose. 


B. Fiksuoto plačiajuosčio ryšio padengimas: 


1. Padengiamo skaičiavimo modelis. Neformalioje konsultacinėje grupėje buvo sutarta, kad namų ūkių 


„galimybė“ naudotis 30 Mb/s ir didesnės spartos internetu bus apibrėžiama, laikantis prielaidos, kad 


tokių paslaugų galimybė yra iki 500 m spinduliu nuo movos / skirstomųjų mazgų / galininių paskirstymo 


įrenginių, o teritorija šalia šviesolaidinių kabelinių linijų trasų turi būti vertinama kaip „baltoji dėmė“, 


jeigu el. ryšių operatoriai apklausos metu nenurodys kitaip, kadangi šviesolaidinės kabelinės linijos 


dažniausia nėra modifikuojamos (pjaunamos) prieigos linijų pajungimui, be to, dalis linijų yra skirtos 


tarpmiestiniams ar tarptautiniams sujungimams. Pabrėžtina, kad nei apklausų, nei viešųjų konsultacijų 


metu, nė vienas fiksuotojo ryšio operatorius nenurodė papildomų vietų, kur būtų galima modifikuoti 


esamas šviesolaidinės kabelines linijas ir įrengti naujas šviesolaidines prieigas.  


Kaip jau buvo minėta, buvo sutarta, kad namų ūkių „galimybė“ naudotis 30 Mb/s ir didesnės spartos 


internetu bus apibrėžiama, laikantis prielaidos, kad tokių paslaugų galimybė yra iki 500 m spinduliu 


(spindulio ilgis, sutikus operatoriui, gali būti koreguojamas, įvertinat namų ūkių koncentraciją toje 


teritorijoje) nuo movos / skirstomųjų mazgų / galininių paskirstymo įrenginių, jeigu el. ryšių operatoriai 


nenurodys kitaip. Atsižvelgiant į tai, fiksuotojo ryšio operatorių, buvo prašoma pateikti duomenis apie 


jų šiuo metu turimą fiksuotą naujos kartos prieigos infrastruktūrą ir nurodyti movas / skirstomuosius 


mazgus / galinius paskirstymo įrenginius, nuo kurių yra galimybė teikti naujos kartos plačiajuosčio 


ryšio paslaugas. Taip pat atskirai su kiekvienu operatoriumi buvo derinama, koks spindulys turėtų būti 


taikomas nuo jų turimų movų / skirstomųjų mazgų / galininių paskirstymo įrenginių, apibrėžiant namų 


ūkių „galimybę“ naudotis 30 Mb/s ir didesnės spartos internetu. 


Pavyzdžiui, AB „Telia Lietuva“ pateikė šviesolaidinių linijų ir teritorijų, kuriose yra arba planuojama 


namų ūkių „galimybė“ naudotis 30 Mb/s ir didesnės spartos internetu sluoksnius, kuriuose teritorija, 


nepatenkanti į „baltąsias dėmes“, buvo apibrėžiama dviem būdais: (1) jeigu planuojama suteikti 


visiems namų ūkiams „galimybę“ naudotis 30 Mb/s ir didesnės spartos internetu atitinkamoje 


gyvenvietėje – tuomet visa gyvenvietės teritorija žymima, kaip turinti „galimybę“ (2) taikant 500 m 


spindulį nuo bendrovės movų / skirstomųjų mazgų / galininių paskirstymo įrenginių. 


Operatorius taip pat pateikė duomenis apie planuojamas prie šviesolaidinės infrastruktūros prijungti 


judriojo ryšio operatorių bazines stotis ir nurodė, kad 500 m spinduliu aplink šias stotis taip pat sudarys 


„galimybę“ namų ūkiams naudotis naujos kartos fiksuotuoju plačiajuosčiu ryšiu. Tačiau tikslinant 


judriojo ryšio probleminių objektų duomenis, AB „Telia Lietuva“, dalyje bazinių stočių nurodė 


transmisijos problemą ir paprašė NKPTI projekto metu pakloti šviesolaidinę infrastruktūrą daliai bazinių 


stočių, todėl 500 m spindulio padengimo teritorijos buvo atmestos aplink bazines stotis, į kurias po 


patikslinimo AB „Telia Lietuva“ nurodė neplanuojanti kloti šviesolaidinių linijų. 


UAB „Etanetas“ pateikė esamos ir planuojamos įrengti šviesolaidinės infrastruktūros teritorijų 


duomenų sluoksnius, apibrėždamas esamos ir planuojamos įrengti šviesolaidinės infrastruktūros 


teritorijos ribas aplik gyvenvietes, kurios visos buvo įtrauktos į fiksuotojo plačiajuosčio ryšio padengimo 


skaičiavimus. 


VšĮ „Plačiajuostis internetas“, UAB „Skaidula“ ir UAB „KLI LT“ pateikė esamų šviesolaidinių linijų ir 


esamų bei planuojamų movų / skirstomųjų mazgų / galininių paskirstymo įrenginių duomenis. Pagal 


konsultacijų metu operatorių išsakytą nuomonę ir anketose užpildytą informaciją apie priimtiną 


investicijų sumą namų ūkių pajungti, bei suderinus su Perkančią organizacija ir Neformalia 


konsultacine grupe, buvo priimta prielaida, kad namų ūkių „galimybė“ naudotis 30 Mb/s ir didesnės 


spartos internetu yra teritorijoje 250 m spinduliu nuo movos / skirstomųjų mazgų / galininių paskirstymo 


įrenginių, jeigu šioje teritorijoje yra 10-99 gyventojų, ir teritorijoje 500 m spinduliu, jeigu šioje teritorijoje 


yra 100 ir daugiau gyventojų. 
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Pav. 3. Esamas ir 2020 m. planuojamas naujos kartos fiksuotojo ryšio padengimo žemėlapis 


Apjungus visų operatorių esamos situacijos ir per artimiausius 3 metus planuojamos pakloti nuosavos 


ŠK infrastruktūros duomenis, buvo parengtas fiksuotojo ryšio esamo ir planuojamo padengimo 


žemėlapis (žr. žemiau pateiktą pav. 3 ir ataskaitos priedą Nr. 4), kuris buvo pateiktas ir viešoms 


konsultacijoms, ir apskaičiuotas dengiamos fiksuotuoju plačiajuosčiu ryšiu teritorijos plotas ir į teritoriją 


patenkančių namų ūkių skaičius. 


 


2. Duomenų neatitikimo koregavimas. Formuojant 


operatorių bendrą esamos ir planuojamos šviesolaidinės 


infrastruktūros padengimo žemėlapį, buvo rasta nedidelių 


nedengiamų plotų fiksuotos plačiajuostės prieigos 


teritorijose. Šie nedengiami plotai susiformavo sudėjus visų 


operatorių duomenis į vieną sluoksnį. Atliekant fiksuotojo 


plačiajuosčio ryšio padengimo žemėlapių koregavimą, šie 


plotai buvo pridėti prie dengiamų teritorijų. Dengiama 


teritorija dėl šių taisymų padidėjo 0,5 km2. 
 


 


3. Statistinių duomenų skaičiavimo metodika. Investicijų 


projekto rengimo metu, siekiant naudoti vieningą statistinių duomenų skaičiavimo metodiką, visi 


fiksuotojo plačiajuosčio ryšio padengimo shape duomenys buvo konvertuoti į 5x5m gardelės rastrinius 


duomenis. Rastriniai duomenys buvo sugretinti su Lietuvos teritorijos ribų ir namų ūkių pasiskirstymo 


rastriniais duomenimis, kad gardelės visiškai sutaptų. Atskirai apskaičiuoti esamos situacijos 


duomenys ir per artimiausius 3 metus planuojamos pastatyti šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros 


duomenys. 


  


Pav. 4. Duomenų neatitikimo 
 koregavimo pavyzdys 
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2.2.2 Esama ir planuojama naujos kartos fiksuoto ryšio infrastruktūra ir padengimas 


 
Pav. 5. Fiksuotojo ryšio padengimo statistika 


 


Išanalizavus fiksuotojo ryšio operatorių pateiktus fiksuotojo plačiajuosčio ryšio duomenis ir suformavus 


fiksuotojo ryšio padengimo žemėlapį, buvo apskaičiuota naujos kartos fiksuotojo ryšio padengimo statistika. 


Atskirai suskaičiuoti esamos situacijos (2016 m. pab. – 2017 m. pr.) duomenys ir artimiausių trejų metų ateities 


planų (2020 m.) duomenys. 
 


2017 m. situacija. Nustatyta, kad 2017 m. šviesolaidinio interneto prieigos galimybė yra sukurta 4 102 km2 


teritorijoje, kas sudaro 6,3% viso Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, kuris pasiskirsto taip: 2% viso Lietuvos 


Respublikos teritorijos ploto, kuriame yra galimybė naudotis naujos kartos fiksuotuoju ryšiu, yra savivaldybių 


centrų (įskaitant 5 didžiuosius miestus) užimamuose teritorijose, o kiek daugiau nei 4% - kaimiškosiose 


vietovėse. 


Pabrėžtina, kad bendrai visų Lietuvos savivaldybių centrų (įskaitant 5 didžiuosius miestus) užimamas plotas 


sudaro tik apie 2,17% visos Lietuvos teritorijos ploto. Vadinasi, 2017 m. net 98,41% savivaldybių centrų 


(įskaitant 5 didžiuosius miestus) užimamoje teritorijoje egzistavo galimybė naudotis naujos kartos fiksuotojo 


ryšio paslaugomis. Tuo tarpu kaimiškosiose vietovėse – tik 4,24% kaimiškųjų vietovių teritorijos buvo 


padengtos šviesolaidžiu. 


 
Pav. 6. Teritorijų, turinčių fiksuotojo ryšio prieigos galimybę, pasiskirstymas 2017 m. 


 


Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis (vertintos 


geografinės namų ūkių vietos teritorijos), konstatuota, kad šviesolaidinio interneto prieigos galimybę turi 


48,68% apgyvendintų teritorijų: atitinkamai savivaldybių centruose – 99,31% apgyvendintos teritorijos, o 


kaimiškosiose vietovėse – 36,01% apgyvendintos teritorijos. 
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Apskaičiavus namų ūkių, turinčių šviesolaidinio interneto prieigos galimybę, paaiškėjo, kad tokių namų ūkių 


skaičius siekia 1 072 810, kas sudaro 81,44% visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus: savivaldybių centruose 


(įskaitant 5 didžiuosius miestus) net 62% visų Lietuvos namų ūkių turi galimybę naudotis šviesolaidiniu 


internetu, o kaimiškosiose vietovėse – 19% visų Lietuvos namų ūkių. 


Verta atkreipti dėmesį, kad egzistuoja didelė disproporcija tarp naujos kartos fiksuotu ryšiu dengiamos 


teritorijos ir namų ūkių skaičiaus: dengiama tik 6,3% viso Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, tačiau net 


81,44% visų Lietuvos namų ūkių turi galimybę naudotis šviesolaidiniu internetu. Taip yra todėl, kad 


pakankamai nedidelėje savivaldybių centrų užimamoje teritorijoje (savivaldybių centrų teritorija sudaro 2,17% 


visos Lietuvos teritorijos ploto) yra net 62,59% visų Lietuvos namų ūkių. Vadinasi, ateityje fiksuotojo ryšio 


operatoriams, norint fiksuotoju ryšiu padengti likusius nepadengtus namų ūkius, išsibarsčiusius didelėje 


nepadengtoje teritorijoje, bus vis sunkiau ir brangiau. 


Tokiu būdu ryškėja viena didžiausių Investicinio projekto dilemų – norint įgyvendinti ES ir Lietuvos 


nacionaliniuose dokumentuose įtvirtintus naujos kartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros tikslus – reikės 


naujos kartos plačiajuosčiu ryšiu padengti sąlyginai nedidelį namų ūkių skaičių, išsibarsčiusį didelėje 


teritorijoje. 


 
Pav. 7. Namų ūkių, turinčių šviesolaidinio interneto prieigos galimybę, pasiskirstymas 2017 m. 


 


Remiantis fiksuotojo ryšio operatorių pateiktais duomenis, papildomai apskaičiuota, kad 2017 m. 99,32% namų 


ūkių, esančių savivaldybių centruose, ir 51,52% namų ūkių, esančių kaimiškosiose vietovėse, turėjo 


šviesolaidinio interneto prieigos galimybę. 
 


2020 m. situacija. Įvertinus operatorių per artimiausius 3 metus planuojamos įrengti šviesolaidinės 


infrastruktūros duomenis, nustatyta, kad, jeigu el. ryšių operatoriai pilna apimtimi įgyvendins savo 3 metų 


plėtros planus, tuomet 2020 m. teritorinė šviesolaidinio interneto prieigos galimybė sieks 4 837 km2 Lietuvos 


teritorijos, kas sudaro 7,41% viso Lietuvos teritorijos ploto. Vadinasi, bendras teritorinis pokytis per artimiausius 


3 m. sudarys tik 735 km2 arba, kitaip tariant, padidės 18%. 


Numatoma, kad 2020 m. savivaldybių centrų teritorinis padengimas padidės nuo 98,41% iki 98,92% 


savivaldybių teritorijos, tuo tarpu kaimiškų vietovių – nuo 4,24% iki 5,38% kaimiškųjų vietovių. Kaip matyti iš 


pateiktų duomenų, didesnis pokytis numatomas kaimiškosiose vietovėse, t. y. fiksuotojo ryšio operatoriai 


daugiau investuos kaimiškosiose vietovėse. 


Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis (vertintos 


geografinės namų ūkių vietos teritorijos), konstatuotina, kad šviesolaidinio interneto prieigos galimybė 2020 m. 


bus sukurta 52,89% apgyvendintų teritorijų: atitinkamai savivaldybių centruose – 99,76% apgyvendintos 


teritorijos, o kaimiškosiose vietovėse – 41,17% apgyvendintos teritorijos. 
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Pav. 8. Teritorijų, turėsiančių fiksuotojo ryšio prieigos galimybę, pasiskirstymas 2020 m. 


 


Analizuojant namų ūkių, turėsiančių šviesolaidinio interneto prieigos galimybę 2020 m. duomenis, nustatyta, 


kad tokių namų skaičius sieks 1 112 600, kas sudaro 84,46% visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus: savivaldybių 


centruose (įskaitant 5 didžiuosius miestus) net 62,3% visų Lietuvos namų ūkių turės galimybę naudotis 


šviesolaidiniu internetu, o kaimiškosiose vietovėse – 22% visų Lietuvos namų ūkių. 


 
Pav. 9. Namų ūkių, turėsiančių šviesolaidinio interneto prieigos galimybę, pasiskirstymas 2020 m. 


 


Vadinasi, lyginant su 2017 m., namų ūkių, esančių savivaldybių centruose, dengiamumas naujos kartos 


fiksuotoju ryšiu 2020 m. padidės 2 121 namų ūkiu, tuo tarpu kaimiškosiose vietovėse – 37 669 namų ūkių. 


Kaip ir teritorinio dengimo, taip ir namų ūkių atveju – didžiausias pokytis laukiamas kaimiškosiose vietovėse, 


kas galėtų būti aiškinama tuo, kad erdvės fiksuotojo ryšio operatorių plėtrai savivaldybių centruose beveik 


nebelieka. 


Apibendrinant, 2020 m. praktiškai visi arba 99,58% namų ūkių, esančių savivaldybių centruose, turės 


šviesolaidinio interneto prieigos galimybę, tuo tarpu tik kiek daugiau nei pusė arba 59,16% namų ūkių, esančių 


kaimiškosiose vietovėse, turės tokią pačią galimybę. Vadinasi, skaitmeninės atskirties problema kaimiškosiose 


vietovėse išliks aktuali ir 2020 m.  
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2.3 Naujos kartos judriojo ryšio padengimas 


2.3.1 Modeliavimo prielaidų ir sąlygų apibrėžimas 


Naujos kartos judriojo ryšio aprėpties skaičiavimo prielaidos ir sąlygos: 


A. Informacijos surinkimas: 


1. Respondentų imtis. Informacija apie judriojo ryšio operatorių turimą ir planuojamą judriojo ryšio 


naujos kartos interneto prieigos infrastruktūrą buvo renkama apie visų 4G (LTE) paslaugų teikėjų, 


užsiregistravusių RRT duomenų bazėje, įskaitant ir LRTC, valdomus 4G (LTE) tinklus ir šių tinklų 


infrastruktūrą.  


2. Analizuojama technologija. Buvo renkama tik judriojo ryšio operatorių 4G (LTE) stočių ir tinklų 


infrastruktūros (bokštų, pastatų ir t.t.), naudojamos ar planuojamos naudoti šioms stotims įrengti, 


duomenys. Atkreiptinas dėmesys, kad 2G (GSM), 3G (UMTS) ir WiMAX tinklų stotys šiame Investicijų 


projekte neanalizuojamos, kadangi turi ribotas galimybes teikti naujos kartos plačiajuosčio ryšio 


paslaugas (Europos Komisijos svetainė: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/comparison-


technologies). 


3. Administracinės naštos mažinimas. Siekiant sumažinti informacijos, kurią turi pateikti judriojo ryšio 


operatoriai šio Investicijų projekto rengimo tikslais, duomenys apie šiuo metu judriojo ryšio 


operatoriams nuosavybės teise priklausančius tinklus ir jų infrastruktūrą (esama situacija) buvo gauti 


iš RRT. Tuo tarpu judriojo ryšio operatorių el. paštu vykdomos apklausos metu buvo prašoma pateikti 


tik duomenis, kurių RRT nerenka arba jie nėra išsamūs, t. y. apie probleminius objektus ir 3 metų 


plėtros planus. 
 


4. Operatorių pateikiamų duomenų imtis. Perkančioji organizacija 2016 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. R-


598 judriojo ryšio operatoriams išsiuntė apklausos anketas, prašant pateikti šiuos geografinius tinklų 


duomenis: 


a. informaciją apie šiuo metu judriojo ryšio operatorių naudojamos 4G (LTE) tinklo infrastruktūros 


objektų prijungimo prie transporto tinklo tipą (turi ŠKL ar ne); 


b. pateikti įvertinimą, kurios šiuo metu judriojo ryšio operatorių nuosavybės teise valdomos 4G 


(LTE) stotys ir kita tinklų infrastruktūra bus tinkama / netinkama tolimesnei 4G (LTE) tinklo 


plėtrai ir naudojimui; 


c. nurodyti konkrečias vietas, kur per artimiausius 3 metus planuojama pastatyti nuosavybes 


teise priklausančias 4G (LTE) stotis, nurodant tinklo infrastruktūros tipą, aukštingumą, 


prijungimo prie transporto tinklo tipą ir pan. 


Visi judriojo ryšio operatoriai pateikė prašomus duomenis: LRTC, AB „Telia Lietuva“, UAB „TELE2“ ir UAB 


„BITĖ Lietuva“. 
 


5. RRT pateikiamų duomenų imtis. RRT buvo prašoma pateikti šiuos duomenis: 


a. Informaciją apie šiuo metu judriojo ryšio operatorių turimą judriojo ryšio naujos kartos interneto 


prieigą, t. y. RRT turimus naujausius operatorių tinklų duomenis, naudojamus bazinių stočių 


deklaravimui (2013 m. balandžio 9 d. susitikime tarp RRT ir judriojo ryšio operatorių patvirtintu 


bazinių stočių duomenų apsikeitimo CSV formatu). 


Papildomai RRT buvo prašoma pateikti informaciją apie RRT naudojamą operatorių tinklų aprėpties ir 


kokybės vertinimą: 


b. RRT turimus naujausius judriojo ryšio operatorių tinklų, naudojamų algoritmų ir jų nustatymų 


duomenis, kurie yra naudojami RRT atliekamiems 4G (LTE) aprėpčių skaičiavimams 


pateikiamiems internetinėje svetainėje http://epaslaugos.rrt.lt/apreptis/ kartu suskaičiuotais 


LTE aprėpties žemėlapiais ArcGIS formate. 


c. RRT 2016 m. atliktų judriojo ryšio operatorių 4G (LTE) tinklų spartos matavimų duomenis CSV 


formatu, kuriuose atsispindėtų matavimų data, koordinatės, sparta bei kiti parametrai, kurie 


yra paskelbti http://matavimai.rrt.lt. 
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d. RRT atlikti ir pateikti judriojo ryšio operatorių 4G (LTE) tinklų spartos matavimų duomenis CSV 


formatu Tiekėjo nurodytuose 10 taškų aplink Vilnių ir maršrute iki jų ir atgal, kuriuose 


atsispindėtų matavimų data, koordinatės, sparta bei kiti parametrai, analogiški pateiktiems 


http://matavimai.rrt.lt. 


RRT pateikė visus reikalingus duomenis. 


B. Naujos kartos judriojo ryšio padengimas: 


1. Skaičiavimo modelis. Naujos kartos judriojo ryšio padengimui apskaičiuoti kaip pagrindas buvo 


naudojama RRT 2015 m. atliktų judriojo ryšio operatorių 30 Mb/s aprėpties skaičiavimų metodika, 


išskyrus šiuos pagrindinius pakeitimus:  


a. Skaičiavimuose buvo įvertinti 4G (LTE) tinklų plėtros planai bei nustatomas esamos tinklo 


infrastruktūros tinkamumas tolesniam jos naudojimui ir tinklo plėtrai (probleminiai objektai į 


judriojo ryšio 2020 m. aprėpties skaičiavimus neįtraukti). 


b. Namų ūkių skaičius „baltosios dėmėse“ buvo apskaičiuotas naudojant GIS erdvinės analizės 


priemones pagal naujausius (2011 m.) geografinius statistinius Lietuvos statistikos 


departamento visuotinio gyventojų ir būstų surašymo gyventojų skaičiaus seniūnijose 


duomenis, patikslintus pagal Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinių 


erdvinių duomenų rinkinio (GDR10LT) žemės naudmenų geografinio sluoksnio duomenis – 


Lietuvos namų ūkių pasiskirstymo GIS rastrinį 5x5m gardelės žemėlapį, kurio sudarymas 


išsamiai aprašytas ataskaitos priede Nr. 5. Šių duomenų panaudojimas leido tiksliai, – pagal 


GDR10LT geografinius duomenis identifikuojant tik „užstatytas“ teritorijas ir tik joms priskiriant 


LR Statistikos departamento visuotinio gyventojų ir būstų surašymo gyventojų skaičiaus 


seniūnijose duomenis, – apskaičiuoti namų ūkių dengiamumą naujos kartos tinklu ir namų 


ūkių, esančių „baltosiose dėmėse“, statistiką. 


c. Tinklo aprėptis buvo modeliuojama prie 20% apkrovimo (maksimali apkrovimo riba, kai gali 


būti pasiektas 30 Mb/s sparta 10MHz diapazone LTE800 dažnio juostoje, kuri yra pagrindinė 


judriojo ryšio operatorių naudojama dažnio juosta 4g (LTE) tinklo aprėpčiai).  


d. Padengimo teritorija buvo skaičiuojama su 85% tinklo aprėpties padengimo tikimybe. 


Išsamus skaičiavimo modelio aprašymas pateiktas ataskaitos priede Nr. 6. Skaičiavimo modelis ir jo 


prielaidos buvo suderinti su Perkančiąja organizacija ir Neformalia konsultacine darbo grupe. 
 


2. Vienodumo principas. Judriojo ryšio tinklo 30 Mb/s aprėpties modeliavimui buvo naudojama 


specializuota judriojo ryšio tinklo projektavimo programinė įranga Cellular Expert. Algoritmai ir jų 


nustatymai, kurie yra analogiški RRT naudojamiems skaičiavimams, pateikti ataskaitos priede Nr. 7. 
 


3. Topografiniai duomenys. Judriojo ryšio tinklo 30 Mb/s aprėpties modeliavimui buvo naudojami 


naujausi ir tiksliausi visą Lietuvos teritoriją apimantys topografiniai duomenys: 


a. skaitmeninis erdvinis reljefo modelis, pagamintas Lietuvos Respublikos teritorijos 


skaitmeninio erdvinio žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenų SEŽP_0,5LT 


pagrindu ir atlikus netikslumų korekcijas. Naudojamo skaitmeninio erdvinio reljefo modelio 


rastrinės gardelės dydis yra ne didesnis kaip 5x5m, vidutinė kvadratinė taško altitudės 


nustatymo paklaida yra ne didesnė kaip 1m; 


b. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio 


(GDR10LT) žemės naudmenų geografinio sluoksnio duomenys. 


4. Aprėpties skaičiavimo modelio tikslumo nustatymas. Siekiant patikrinti aprėpties skaičiavimo 


modelio tikslumą bei patikimumą, modeliavimo rezultatai buvo papildomai palyginti su RRT 2016 m. 


atliktų operatorių 4G (LTE) tinklų spartos matavimų duomenimis ir 2017 m. sausio 4 d. RRT atliktais 


judriojo ryšio operatorių 4G (LTE) tinklų spartos matavimų duomenis Tiekėjo nurodytuose 10 taškų 


aplink Vilnių ir maršrute iki jų bei atgal (išsamiau žr. ataskaitos priede Nr. 8). Konstatuota, kad pagal 


judriojo ryšio aprėpties skaičiavimo modelį sumodeliuotas esamas judriojo ryšio naujos kartos 


interneto prieigos tinklo aprėpties duomenys faktiškai atitinka RRT atliktų 4G (LTE) tinklo stacionarių 


matavimų rezultatus. Taip pat, nustatyta, kad Tiekėjo naudoto judriojo ryšio aprėpties skaičiavimo 
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modelio rezultatai yra vidutiniškai 7 Mb/s optimistiškesni (t. y. 7 Mb/s didesni) už RRT 4G (LTE) tinklo 


spartos matavimų, atliekamų judant,4 rezultatus. 
 


Buvo priimta sąlyga, kad 2020 m. planuojamo naujos kartos judriojo ryšio aprėpties modeliavimui bus 


naudojamas lygiai tas pats skaičiavimo modelis, kuris buvo naudotas nustatant esamą naujos kartos 


judriojo ryšio aprėptį, kadangi: 


A. naujausi kontroliniai RRT matavimai, kurie naudoti rezultatų palyginimui, yra atlikti žiemą, t. y. 


geresnėmis nei vidutinės signalų sklidimo sąlygomis; 


B. esama naujos kartos judriojo ryšio aprėptis yra suskaičiuota su minimaliomis, t. y. 20% tinklo 


apkrovimo prielaidomis; 


C. 2016 m. ir 2017 m. sausio 4 d. RRT atlikti 4G (LTE) ryšio spartos matavimai atlikti esant 


nedideliam tinklo apkrovimui, kuris, prognozuojama, kad per ateinančius kelis metus padidės 


kelis kartus. Tai darys neigiamą įtaką 4G (LTE) tinklo spartai, ypač tinklo aprėpties zonų 


pakraščiuose, kur yra ribotos galimybės plėsti tinklo talpą; 


D. nors minėtą neigiamą įtaką 4G (LTE) tinklo greitaveikai darantys faktoriai ateityje galėtų būti 


kompensuoti, panaudojant būsimas 4G (LTE) technologijos modernizavimo galimybes, tokias 


kaip apjungtas duomenų perdavimas (angl. joint transmission), naudojant jas kartu su 


išorinėmis stiprinančiomis antenomis, tačiau (1) išorinė visomis kryptimis stiprinanti antena 


(omni tipo) praktiškai nepagerina ryšio kokybės bei spartos, jei nėra naudojamas apjungtas 


duomenų perdavimas (angl. joint transmission), nes kartu su naudingu signalu yra 


sustiprinami ir triukšmai, o (2) išorinės kryptinės stiprinančios antenos naudojimas neleidžia 


pasinaudoti būsimomis 4G (LTE) technologijos modernizavimo galimybėmis, tokiomis kaip 


apjungtas duomenų perdavimas (angl. joint transmission), kuri leidžia padidinti greitaveiką dėl 


signalų gaunamų iš skirtingų 4G (LTE) stočių. 


5. „Baltųjų dėmių“ kompleksiškumas. „Baltųjų dėmių“ teritorijoje atskirai buvo išskirtos dar dvi 


papildomos „baltųjų dėmių“ grupės: 


a. teritorijos, kuriose 4G (LTE) ryšio užtikrinimą riboja judriojo ryšio infrastruktūros objektai, 


turintys statinio problemų, pavyzdžiui, netinkamos objekto techninės galimybės, avarinės 


būklės objektai, pasikeitusios nuomos sutarčių sąlygos ir kitos priežastys; 


b. teritorijos, kuriose 4G (LTE) ryšio užtikrinimą riboja judriojo ryšio infrastruktūros objekto esamo 


prijungimo prie transporto tinklo tipas (pvz., nėra ŠKL) ir pan. 


Atkreiptinas dėmesys, kad ESRI programinės įrangos pagalba 2020 m. naujos kartos judriojo ryšio 


padengimo žemėlapio „baltosiose dėmėse“ buvo išskirtos dvi papildomos naujos kartos ryšiu 


nepadengtos sritys, atsirandančios dėl judriojo ryšio infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos ir 


statinio problemų, dengiamų teritorijų.  
 


Žemiau esančiame paveikslėlyje (žr. pav.10) pateiktas 2020 m. naujos kartos judriojo ryšio padengimo 


žemėlapio fragmentas, kuriama atvaizduota, kaip 2020 m. judriojo ryšio padengimo žemėlapyje buvo 


išskirtos dėl judriojo ryšio infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos ir statinio problemų, 


nepadengtos zonos: žemėlapyje 2020 m. planuojama 30 Mb/s spartos aprėptis pavaizduota tamsiai 


mėlyna spalva, judriojo ryšio infrastruktūros objektai, turintys transmisijos problemų, pavaizduoti 


šviesiai mėlynais taškais, o sumodeliuotos jų aprėpties zonos išskirtos šviesiai mėlyna spalva, judriojo 


ryšio infrastruktūros objektai, turintys statinio problemų, pavaizduoti raudonais taškais, o jų aprėpties 


zonos išskirtos šviesiai raudona spalva. 
 


Pažymėtina, kad šie probleminiai objektai (tiek judriojo ryšio infrastruktūros objektai, turintys 


transmisijos problemų, tiek judriojo ryšio infrastruktūros objektai, turintys statinio problemų) į 2020 m. 


judriojo ryšio aprėpties skaičiavimus neįtraukti. 


 


                                                      


4 Šie matavimai yra atliekami pagal standartinę RRT metodiką, kuri yra šiuo metu oficialiai naudojama stebėti ir įvertinti 


teikiamų judriojo ryšio interneto prieigos paslaugų kokybę. 
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Pav. 10. Judriojo ryšio aprėpties žemėlapio fragmentas su probleminių objektų padengtomis zonomis 


 


6. Žemėlapio parengimas. Atlikus iš RRT gautų judriojo ryšio duomenų analizę ir sumodeliavus esamos 


situacijos judriojo ryšio padengimą, buvo suformuotas judriojo ryšio 2017 m. padengimo žemėlapis. 


Suskaičiuota padengimo statistika. Vėliau, gavus judriojo ryšio operatorių planuojamų įrengti naujų 4G 


(LTE) bazinių stočių duomenis, bei atmetus probleminius objektus, buvo sumodeliuotas planuojamas 


2020 m. judriojo ryšio padengimo žemėlapis ir suskaičiuota planuojamo padengimo 2020 m. statistika.  


 
Pav. 11. Esamas ir 2020 m. planuojamas naujos kartos judriojo ryšio padengimo žemėlapis  







24 


 


2.3.2 Esama ir planuojama naujos kartos judriojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūra 
ir padengimas 


 
Pav. 12. Judriojo ryšio padengimo statistika 


 


Išanalizavus 4G (LTE) operatorių judriojo ryšio duomenis ir suformavus judriojo ryšio padengimo žemėlapį, 


buvo apskaičiuota naujos kartos judriojo ryšio padengimo statistika. Atskirai suskaičiuoti esamos situacijos 


(2016 m. pab. – 2017 m. pr.) duomenys ir artimiausių trejų metų ateities planų (2020 m.) duomenys. 
 


2017 m. situacija. Nustatyta, kad 2017 m. 30 Mb/s sparta 4G (LTE) interneto ryšys dengia 24 243 km2 


teritorijos, kas sudaro 37,13% viso Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, kuris pasiskirsto taip: 2% viso 


Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, kuriame yra galimybė naudotis naujos kartos judriuoju ryšiu, yra 


savivaldybių centrų (įskaitant 5 didžiuosius miestus) užimamuose teritorijose, o kiek daugiau nei trečdalis, t. y. 


35% – kaimiškosiose vietovėse. 


 
Pav. 13. Teritorijos, dengiamos 30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu, pasiskirstymas 2017 m. 


 


Vertinant teritorinį padengiamumą savivaldybių centruose ir kaimiškosiose vietovėse, nustatyta, kad 


savivaldybių centruose 30 Mb/s 4G (LTE) ryšys dengia 85,67% savivaldybių centrų teritorijos, o kaimiškosiose 


vietovėse – 36,06% kaimiškųjų vietovių teritorijos. 


Atkreiptinas dėmesys, kad 4G (LTE) ryšys, lyginant su fiksuotojo ryšiu duomenis, daug geriau dengia 


kaimiškąsias vietoves, bet kur kas prasčiau – savivaldybių centrus. Atitinkamai naujos kartos fiksuotasis ryšys 


dengia 4,26% kaimiškųjų teritorijų ir 98,41% savivaldybių centrų (įskaitant 5 didžiuosius miestus) užimamos 


teritorijos.  
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Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis (vertintos 


geografinės namų ūkių vietos teritorijos), apskaičiuota, kad 30 Mb/s sparta 4G (LTE) ryšys dengia 60,15% 


apgyvendintų teritorijų: atitinkamai savivaldybių centruose 97,43% apgyvendintos savivaldybių centrų 


teritorijos, o kaimiškosiose vietovėse – 50,83% apgyvendintos kaimiškosios teritorijos. 


 
Pav. 14. Namų ūkių, dengiamų 30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu, pasiskirstymas 2017 m. 


 


Apskaičiavus namų ūkių, turinčių 30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu, paaiškėjo, kad tokių namų ūkių skaičius siekia 


1 109 339, kas sudaro 84,21% visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus: savivaldybių centruose (įskaitant 5 


didžiuosius miestus) net 61% visų Lietuvos namų ūkių turi galimybę naudotis šviesolaidiniu internetu, o 


kaimiškosiose vietovėse – 23% visų Lietuvos namų ūkių. 
 


Verta atkreipti dėmesį, kad tiek fiksuotojo, tiek ir judriojo ryšio atveju išlieka didelė disproporcija tarp 30 Mb/s 


4G (LTE) ryšiu dengiamos teritorijos ir namų ūkių skaičiaus: dengiama sąlyginai maža Lietuvos teritorijos dalis, 


t. y. 37,13% viso Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, tačiau 30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu dengiamų namų ūkių 


skaičius didelis, t. y. 84,21% visų Lietuvos namų ūkių. Kaip ir fiksuotojo ryšio atveju, taip ir judriojo ryšiu atveju, 


disproporcija susidaro, kadangi pakankamai nedidelėje savivaldybių centrų užimamoje teritorijoje 


(savivaldybių centrų teritorija sudaro 2,17% visos Lietuvos teritorijos ploto) yra net 62,59% visų Lietuvos namų 


ūkių. Vadinasi, ateityje judriojo ryšio operatoriams 30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu padengti likusius nepadengtus namų 


ūkius, išsibarsčiusius didelėje nepadengtoje teritorijoje, bus vis sunkiau ir brangiau. 


Remiantis sumodeliuotu naujos kartos judriojo ryšio padengimu, papildomai apskaičiuota, kad 2017 m. 97,22% 


namų ūkių, esančių savivaldybių centruose, turi galimybę naudotis 30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu, o kaimiškosiose 


vietovėse – 62,44% namų ūkių, esančių kaimiškųjų vietovių.  


2020 m. situacija. Įvertinus judriojo ryšio operatorių per artimiausius 3 metus planuojamas įrengti naujas 4G 


(LTE) bazines stotis ir atlikus planuojamo 30 Mb/s 4G (LTE) ryšio padengimo modeliavimą, buvo apskaičiuota, 


kad, jeigu judriojo ryšio operatoriai pilna apimtimi įgyvendins savo 3 metų plėtros planus, 2020 m. naujos kartos 


judrusis ryšys dengs 29 131 km2 Lietuvos teritorijos, kas sudaro 44,62% visos Lietuvos teritorijos ploto. 


Vadinasi, bendras teritorinis pokytis per artimiausius 3 m. sudarys apie 4 888 km2 arba, kitaip tariant, teritorinis 


dengiamumas išaugs 20% lyginant su 2017 m. 


Numatoma, kad 2020 m. savivaldybių centrų teritorinis 30 Mb/s 4G (LTE) ryšio padengiamumas padidės nuo 


85,67% iki 90,56% savivaldybių teritorijos, tuo tarpu kaimiškų vietovių – nuo 36,06% iki 43,60% kaimiškųjų 


vietovių. Kaip matyti iš pateiktų duomenų, didesnis pokytis numatomas kaimiškosiose vietovėse, t. y. 4G (LTE) 


ryšio operatoriai daugiau investuos kaimiškosiose vietovėse, tačiau lygiagrečiai bus gerinimas ir savivaldybių 


centrų padengimas 30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu. 
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Pav. 15. Teritorijos, dengiamos 30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu, pasiskirstymas 2020 m. 


 


Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis (vertintos 


geografinės namų ūkių vietos teritorijos), konstatuota, kad 30 Mb/s 4G (LTE) ryšio galimybė 2020 m. bus 


sukurta 64,82% apgyvendintų teritorijų: atitinkamai savivaldybių centruose – 99,10% apgyvendintos teritorijos, 


o kaimiškosiose vietovėse – 56,25% apgyvendintos teritorijos. 


 
Pav. 16. Namų ūkių, dengiamų 30 Mb/s 4G (LTE) ryšiu, pasiskirstymas 2020 m. 


 


Analizuojant namų ūkių, turėsiančių 30 Mb/s 4G (LTE) ryšio prieigos galimybę 2020 m. duomenis, nustatyta, 


kad tokių namų bus 1 145 272, t. y. 86,94% visų Lietuvos namų ūkių: savivaldybių centruose (įskaitant 5 


didžiuosius miestus) apie 62% visų Lietuvos namų ūkių turės galimybę naudotis 30 Mb/s 4G (LTE) internetu, 


o kaimiškosiose vietovėse – 25% visų Lietuvos namų ūkių. Vadinasi, lyginant su 2017 m., namų ūkių, esančių 


savivaldybių centruose, dengiamumas naujos kartos judriuoju ryšiu 2020 m. padidės 15 390 namų ūkiu, tuo 


tarpu kaimiškosiose vietovėse – 20 543 namų ūkiais. Kaip ir teritorinio dengimo, taip ir namų ūkių atveju – 


didesnis pokytis laukiamas kaimiškosiose vietovėse. 
 


Apibendrinant, 2020 m. praktiškai visi arba 99,09% namų ūkių, esančių savivaldybių centruose, turės 30 Mb/s 


4G (LTE) ryšio prieigos galimybę, tuo tarpu kaimiškosiose vietovėse – 66,61 % namų ūkių, esančių 


kaimiškosiose vietovėse, turės tokią pačią galimybę. Vadinasi, skaitmeninės atskirties problema kaimiškosiose 


vietovėse išliks aktuali 2020 m. ir judriojo ryšio srityje.  
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2.4 Judriojo ryšio infrastruktūra 


Išanalizavus judriojo ryšio operatorių ir viešojo sektoriaus institucijų pateiktus duomenis, nustatyta, kad judriojo 


ryšio operatoriai šiuo metu yra sumontavę ir iki 2020 m. planuoja sumontuoti 4 132 vienetus 4G (LTE) ryšio 


bazinių stočių (žr. pav. 18), kurios yra / bus talpinamos 2699 unikaliose vietose (žr. pav. 17): savivaldybių 


centruose yra / bus 1 142 unikalios bazinių stočių talpinimo vietos (arba 42% visų unikalių bazinių stočių vietų), 


o kaimiškosiose vietovėse – 1 557 unikalios vietos (arba 58% visų unikalių bazinių stočių vietų). 


 
Pav. 17. Unikalios bazinių stočių vietos 


 


Savivaldybių centruose didžioji dalis bazinių stočių – net 83% visų bazinių stočių, esančių savivaldybių 


centruose – yra / bus sumontuotos ant ūkinės paskirties objektų (pavyzdžiui, pastatų stogų, kaminų, 


vandentiekio bokštų ir kt.). Tuo tarpu unikalių bokštų / stiebų savivaldybių centruose yra tik 168 vnt. ir ant jų 


yra / bus sumontuota apie 17% visų bazinių stočių, esančių savivaldybių centruose, dar 5 bokštus / stiebus el. 


ryšių operatoriai planuoja pastatyti iki 2020 m.  


 
Pav. 18. Bazinių stočių pasiskirstymas 


 


Kaimiškosiose vietovėse šiuo metu yra 826 unikalūs bokštai / stiebai ir dar 84 bokštus / stiebus el. ryšių 


operatoriai planuoja pastatyti iki 2020 m. Vadinasi, 2020 m. apie 59% visų bazinių stočių, esančių 


kaimiškosiose vietovėse, bus sumontuotos ant šių bokštų ir stiebų. Likusios bazinės stotys, t. y. apie 41% visų 


bazinių stočių, esančių kaimiškosiose vietovėse, yra / bus sumontuotos ant 647 ūkinės paskirties objektų.  
 


Detaliau analizuojant 4G (LTE) bazinių stočių talpinimo būdus kaimiškosiose vietovėse: vandens bokštas, 


pastatas, kaminas ar kitas objektas, taip pat nustatyta, kad didžioji dalis, t. y. apie 57% visų unikalių ūkinės 
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paskirties objektų, esančių kaimiškosiose vietovėse, neturi ir 2020 m. neturės šviesolaidinio įvado, tai reiškia, 


kad bus neužtikrinama tinkama transmisija. Be to, šviesolaidinio įvado neturi ir 2020 m. neturės apie 23% 


bokštų / stiebų, esančių kaimiškosiose vietovėse. 


 
Pav. 19. Bazinių stočių talpinimo būdai ir transmisija kaimiškosiose vietovėse 


 


Judriojo ryšio operatoriai ir viešojo sektoriaus institucijos papildomai pateikė informaciją apie 101 bokštą / 


stiebą, ant kurio šiuo metu nėra ir iki 2020 n. neplanuojama sumontuoti 4G (LTE) bazinių stočių. 20 tokių 


bokštų / stiebų yra savivaldybių centruose, o 81 bokštas / stiebas pastatytas kaimiškosiose vietovėse (iš jų tik 


25 bokštai / stiebai kaimiškosiose vietovėse nuosavybės teise priklauso judriojo ryšio operatoriams). 
 


Apibendrinant skyrių, pabrėžtina, kad nors Lietuvoje yra išvystyta gana gera judriojo ryšio tinklo infrastruktūra, 


4G (LTE) bazinių stočių montavimas ant ūkinės paskirties objektų kelia nemažai problemų el. ryšių 


operatoriams. Konsultacijų ir susitikimų metu el. ryšių operatoriai, vertindami tokios infrastruktūros ilgalaikes 


perspektyvas, pabrėžė, kad vis aktualesnė tampa šių objektų fizinio nusidėvėjimo problema, taip pat 


nepakankamas aukštingumas, tinkamos transmisijos trūkumas ir pan. Tai reiškia, kad per artimiausius 5–15 


metų, ne maža dalis šių ūkinės paskirties objektų (t. y. vandens bokštai, kaminai ir kiti bazinių stočių įrangai 


montuoti specialiai nepritaikyti aukšti objektai) taps visiškai netinkami naudoti naujos kartos judriojo 


plačiajuosčio ryšio paslaugoms teikti ir, jeigu nebus statoma ar ieškoma naujų objektų, tinkamų bazinėms 


stotims įrengti, sumažės judriojo plačiajuosčio ryšio aprėptis (išsamiau žr. skyriuje „Probleminiai judriojo ryšio 


infrastruktūros objektai“). Be to, dalis stiebų / bokštų neturi ŠKL transmisijos tipo, todėl ateityje augant 


duomenų perdavimo kiekiui, iškils tinkamos naujos kartos 30 Mb/s judriojo ryšio sklaidos problemos dėl ribotos 


galimybės bazinėms stotims užtikrinti reikiamos spartos duomenų perdavimo srautą. 
 


Atsižvelgiant į tai, judriojo ryšio operatoriai identifikavo probleminius objektus, kurių problematiką prašo 


išspręsti NKPTI projekto įgyvendinimo metu (išsamiau žr. skyriuje „Probleminiai judriojo ryšio infrastruktūros 


objektai“). 


2.4.1 Probleminiai judriojo ryšio infrastruktūros objektai 


Investicijų projekto rengimo metu judriojo ryšio operatorių buvo prašoma pateikti informaciją apie dviejų tipų 


probleminius objektus (išsamiau žr. skyriuje „Darbų aprašymas“): 


1. Probleminiai statiniai. Judriojo ryšio operatorių buvo prašoma įvardinti statinius, kurie dėl tam tikrų 


priežasčių (sutarčių su savininkais nepratęsimo, prastos statinio būklės ar statinio netinkamumo 


bazinių stočių montavimui, netinkamo aukštingumo ir kt.) negalės būti naudojami ateityje bazinių stočių 


talpinimui. Gauta operatorių informacija buvo susisteminta ir suformuotas bendras judriojo ryšio 


infrastruktūros objektų, turinčių statinio problemų, sąrašas.  


2. Probleminė transmisija. Judriojo ryšio operatorių buvo prašoma įvardinti statinius, kuriuose 


sumontuotos bazinės stotys negalės užtikrinti tinkamos naujos kartos 30 Mb/s judriojo ryšio sklaidos 


dėl šviesolaidinės prieigos statiniuose trūkumo. Gauta operatorių informacija buvo susisteminta ir 


suformuotas bendras judriojo ryšio infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos problemų, sąrašas. 
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Pav. 20. Judriojo ryšio probleminės infrastruktūros žemėlapis 


 


Išanalizavus ir susisteminus probleminės infrastruktūros (statinių) ir transmisijos objektų sąrašus, suformuotas 


bendras probleminių objektų sąrašas, kurį sudaro 643 probleminiai objektai: 358 objektai, turintys transmisijos 


problemų, 17 pasienio bokštų, priklausančių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, 197 objektai, 


turintys statinio problemų, o 88 objektai, turintys tiek statinio, tiek transmisijos problemų.5 


 
Pav. 21. Probleminių infrastruktūros objektų pasiskirstymas 


                                                      


5 Ataskaitoje toliau analizuojant probleminius objektus grupėmis (statinio problema ar transmisijos problema), objektai, 


turintys tiek transmisijos, tiek statinio problemą, bus priskiriami prie objektų, turinčių statinio problemą, grupės, kadangi 


pirmiausia Investicijų projekto rengimo metu bus siekiama išspręsti statinio problematiką ir, tik to nepadarius, bus 


sprendžiama transmisijos problema. 
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2.4.2 Probleminiai objektai: transmisijos problematika 


Bendrai judriojo ryšio operatoriai nurodė, kad 463 judriojo ryšio infrastruktūriniai objektai turi transmisijos 


problemų, t. y. šiems objektams reikalinga šviesolaidinė prieiga, norint užtikrinti tinkamą naujos kartos 30 Mb/s 


4G (LTE) ryšį Lietuvos gyventojams. Tame tarpe yra 88 objektai, kurie, pasak judriojo ryšio operatorių pateiktų 


duomenų, turi tiek statinio, tiek transmisijos problemų. 
 


Kaip jau buvo minėta, šioje ataskaitoje, analizuojant probleminius objektus grupėmis (statinio problema ar 


transmisijos problema), objektai, turintys tiek transmisijos, tiek statinio problemą, bus priskiriami prie objektų, 


turinčių statinio problemą, grupės, kadangi pirmiausia Investicijų projekto rengimo metu bus siekiama išspręsti 


statinio problematiką ir, tik to nepadarius, bus sprendžiama transmisijos problema, todėl šiame poskyriuje 


toliau bus pateikiama informacija tik apie 375 transmisijos problemą turinčius objektus. 


 
Pav. 22. Objektų, turinčių transmisijos problemų, pasikartojimas 


 


Formuojant judriojo ryšio infrastruktūrinių objektų, turinčių transmisijos problemų, sąrašą, buvo įvertintas 


objekto problematikos aktualumas, t. y. kiek el. ryšių operatorių prašo atvesti ŠKL į tą patį judriojo ryšio 


infrastruktūros objektą. Nustatyta, kad 4 judriojo ryšio operatoriai prašo atvesti ŠKL į 1 objektą, 3 operatoriai – 


į 15 objektų, 2 operatoriai – į 52 objektus ir po 1 operatorių – į 307 objektus. 


 
Pav. 23. Transmisijos problemą turinčių objektų pasiskirstymas pagal tipą 
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Judriojo ryšio operatoriai prašo, kad NKPTI projekto įgyvendinimo metu, šviesolaidinė prieiga būtų atvesta į 


216 esamų ir el. ryšių operatorių planuojamų iki 2020 m. pastatyti bokštų / stiebų bei 159 ūkinės paskirties 


objektus. Didžioji dalis šių objektų yra kaimiškosiose vietovėse – 362 objektai arba 97% visų objektų, turinčių 


transmisijos problemų, – ir tik nedidelė – 13 objektų arba 3% visų objektų, turinčių transmisijos problemų, – 


savivaldybių centrų priemiestinėse teritorijose. 
 


Vertinant objektų, turinčių transmisijos problemų, teritorinį padengiamumą, apskaičiuota, kad judriojo ryšio 


infrastruktūros objektai, turintys transmisijos problemų, iš viso dengia 2 507 km2 jokia kita naujos kartos ryšio 


technologija nepadengtos Lietuvos teritorijos plotą. Savivaldybių centrų teritorijoje šie objektai dengia tik 0,63 


km2, o kaimiškosiose vietovėse – 2 506 km2 ploto. Bendrai tai sudaro 3,8% visos Lietuvos teritorijos.  


Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis (vertintos 


geografinės namų ūkių vietos teritorijos), konstatuotina, kad objektai, turintys transmisijos problemų, dengia 


3,17% apgyvendintų Lietuvos teritorijos plotų, t. y. 61 km2. 


Tuo tarpu objektų, turinčių transmisijos problemų, dengiamoje teritorijoje yra tik 11 513 namų ūkių, kas sudaro 


0,87% visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus. Be to, visi šie namų ūkiai yra išimtinai tik kaimiškosiose vietovėse, 


kadangi savivaldybių centrų teritorijoje yra tik 9 transmisijos probleminių objektų dengiami namų ūkiai. 


Pažymėtina, kad vertinant tik judriojo ryšio technologijos padengimą (be fiksuotojo ryšio aprėpties), objektai, 


turintys transmisijos problemų, dengia 2 988 km2 Lietuvos teritorijos plotą: savivaldybių centrų teritorijoje šie 


objektai dengia tik 4 km2, o kaimiškosiose vietovėse – 2 984 km2 ploto. Bendrai tai sudaro 4,58% visos Lietuvos 


teritorijos. Tuo tarpu objektų, turinčių transmisijos problemų, dengiamoje teritorijoje yra 24 042 namų ūkiai, kas 


sudaro 1,8% visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus: savivaldybių centrų teritorijoje yra 504 namų ūkiai, o 


kaimiškosiose vietovėse – 23 538 namų ūkiai, atitinkamai tai sudaro 0,06% savivaldybių centrų ir 4,78% 


kaimiškųjų vietovių namų ūkių skaičių. 


2.4.3 Probleminiai objektai: statinio problematika 


Bendrai judriojo ryšio operatoriai nurodė, kad 285 judriojo ryšio infrastruktūriniai objektai turi statinio problemų, 


todėl netolimoje ateityje nebegalės užtikrinti naujos kartos 30 Mb/s 4G (LTE) ryšio Lietuvos gyventojams 


teikimo iš šių objektų. Tame tarpe yra 88 objektai, kurie, pasak judriojo ryšio operatorių pateiktų duomenų, turi 


tiek statinio, tiek transmisijos problemų. 
 


Formuojant judriojo ryšio infrastruktūrinių objektų, turinčių statinio problemų, sąrašą, el. ryšių operatorių taip 


pat buvo prašoma įvertinti ne tik savo objektų, bet ir kitų judriojo ryšio operatorių įvardintų probleminių objektų 


aktualumą, t. y. pateikus bendrą objektų, turinčių statinio problemų, sąrašą buvo prašoma nurodyti, ar pakeitus 


šį probleminį objektą naujai planuojamu statyti bokštu / stiebu, operatoriai būtų suinteresuoti į jį perkelti savo 


4G (LTE) bazines stotis, šiuo metu esančias šalia probleminio objekto ant kitų ūkinės paskirties objektų.  
 


 
Pav. 24. Objektų, turinčių statinio problemų, pasikartojimas 
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Nustatyta, kad 4 judriojo ryšio operatoriai nurodė 24 probleminius objektus, kurių pakeitimu yra suinteresuoti, 


3 operatoriai – 49 objektus, 2 operatoriai – 142 objektus ir po 1 operatorių – 70 objektų. 
 


Minėtas objektų, turinčių statinio problemų, aktualumo vertinimas yra vienas iš kriterijų,6 nustatant prioritetus, 


kuriuos judriojo ryšio infrastruktūros objektus reikėtų keisti naujais NKPTI projekto įgyvendinimo metu 


planuojamais statyti bokštais / stiebais. 
 


Praktiškai visi el. ryšių operatorių įvardinti judriojo ryšio infrastruktūriniai objektai, turintys statinio problemų, 


yra ūkinės paskirties objektai, t. y. 96% visų probleminių statinių, ir tik nedidelė dalis – bokštai / stiebai, kurie 


sudaro likusius 4% visų nurodytų probleminių statinių. 


 
Pav. 25. Objektų, turinčių statinio problemų, pasiskirstymas pagal tipą 


 


36 įvardinti judriojo ryšio infrastruktūros objektai, turintys statinio problemų (arba 13% visų objektų, turinčių 


statinio problemų), yra savivaldybių centrų pakraščiuose ir priemiestinėse teritorijose, o 249 objektai arba 87% 


visų objektų, turinčių statinio problemų, – kaimiškosiose vietovėse. 
 


Apskaičiuota, kad judriojo ryšio infrastruktūros objektai, turintys statinio problemų, iš viso dengia 2 065 km2 


jokia kita naujos kartos ryšio technologija nepadengtos Lietuvos teritorijos plotą. Savivaldybių centrų teritorijoje 


šie objektai dengia tik 0,86 km2, o kaimiškosiose vietovėse – 2 064 km2 ploto. Bendrai tai sudaro 3,16% visos 


Lietuvos teritorijos.  


Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis (vertintos 


geografinės namų ūkių vietos teritorijos), apskaičiuota, kad objektai, turintys statinio problemų, dengia tik 


2,37% visų apgyvendintų Lietuvos teritorijos plotų, t. y. 46 km2. 


Tuo tarpu tik objektų, turinčių statinio problemų, dengiamoje teritorijoje yra 11 003 namų ūkiai, kas sudaro 


0,84% visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus. Probleminių objektų dengiamoje savivaldybių centrų teritorijoje yra 


tik 65 namų ūkiai, o kaimiškosiose vietovėse – 10 938 namų ūkiai, kas atitinkamai sudaro 0,01% savivaldybių 


centrų ir 2,22% kaimiškųjų vietovių namų ūkių skaičių. 


Atkreiptinas dėmesys, kad vertinant tik judriojo ryšio technologijos padengimą (be fiksuotojo ryšio aprėpties), 


objektai, turintys statinio problemų, dengia 2 403 km2 Lietuvos teritorijos plotą: savivaldybių centrų teritorijoje 


šie objektai dengia 21 km2, o kaimiškosiose vietovėse – 2 382 km2 ploto. Bendrai tai sudaro 3,68% visos 


Lietuvos teritorijos. Tuo tarpu objektų, turinčių statinio problemų, dengiamoje teritorijoje yra 37 325 namų ūkiai, 


kas sudaro 2,83% visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus: savivaldybių centrų teritorijoje yra 3 337 namų ūkiai, o 


kaimiškosiose vietovėse – 33 988 namų ūkiai, tai atitinkamai sudaro 0,4% savivaldybių centrų ir 6,89% 


kaimiškųjų vietovių namų ūkių skaičių. 


  


                                                      


6 Kitas prioritetas – namų ūkių skaičius. 
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2.5 Bendras naujos kartos prieigos tinklo padengimas 


2.5.1 Modeliavimo prielaidų ir sąlygų apibrėžimas 


Bendras naujos kartos interneto prieigos žemėlapis (žr. pav. 26 ir ataskaitos priedą Nr. 4) buvo suformuotas 


laikantis šios ataskaitos skyriuose „Naujos kartos fiksuoto plačiajuosčio ryšio padengimas“ ir „Naujos kartos 


judriojo plačiajuosčio ryšio padengimas“ aprašytų prielaidų ir sąlygų.  


 
Pav. 26. Naujos kartos interneto prieigos tinklo esamas ir 2020 m. planuojamas padengimas 


Žemėlapis buvo formuojamas atskirai apjungiant esamos situacijos naujos kartos fiksuotojo ryšio padengimo 


duomenis su esamos situacijos judriojo ryšio padengimo duomenimis ir, atitinkamai, 2020 m. planuojamus 


naujos kartos fiksuotojo ryšio padengimo duomenis su 2020 m. planuojamais judriojo ryšio padengimo 


duomenimis (žr. pav. 27).  


  
Pav. 27. Naujos kartos fiksuotojo ir judriojo ryšio padengimo žemėlapių fragmentai 
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Pažymėtina, kad į 2020 m. planuojamo naujos kartos judriojo ryšio padengimo duomenis nebuvo įtraukti 


judriojo ryšio infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos ir statinio problemų, dengiamos sritys. Judriojo ryšio 


infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos problemų, aprėpties zonos pavaizduotos šviesiai mėlyna spalva, 


o objektų, turinčių statinio problemų, – šviesiai raudona spalva, o planuojama 30 Mb/s spartos – tamsiai mėlyna 


spalva (žr. pav. 26).  


2.5.2 Esama ir planuojama naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūra ir padengimas 


 
Pav. 28. Bendro naujos kartos interneto prieigos tinklo esamo ir planuojamo padengimo statistika 


 


Bendras naujos kartos interneto prieigos padengimo žemėlapis buvo suformuotas iš fiksuotojo ryšio ir judriojo 


ryšio padengimo duomenų. Atskirai suformuoti esamos situacijos (2016 m. pab. – 2017 m. pr.) ir 2020 m. 


planuojamo padengimo žemėlapiai. ESRI programinės įrangos priemonių pagalba apskaičiuota kiekvienos 


technologijos dengiamos teritorijos statistika. 
 


2017 m. situacija. Nustatyta, kad 2017 m. naujos kartos interneto prieigos galimybė yra sukurta 25 294 km2 


teritorijoje, kas sudaro 38,74% viso Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, kuris pasiskirsto taip: 2,16% viso 


Lietuvos Respublikos teritorijos ploto, kuriame yra galimybė naudotis naujos kartos ryšiu, yra savivaldybių 


centrų (įskaitant 5 didžiuosius miestus) užimamuose teritorijose, o kiek daugiau nei 36,58% – kaimiškosiose 


vietovėse. 


 
Pav. 29. Teritorijos, kuriuose yra NKIP galimybė, pasiskirstymas 2017 m. 


 


2017 m. net 99,82% savivaldybių centrų (įskaitant 5 didžiuosius miestus) užimamoje teritorijoje egzistavo 


galimybė naudotis naujos kartos interneto prieigos paslaugomis, tuo tarpu kaimiškosiose vietovėse – tik 37,4% 


kaimiškųjų vietovių teritorijos buvo padengtos naujos kartos interneto prieiga. 
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Apskaičiuota, kad bendrai fiksuotojo ir judriojo ryšio technologijos dengia 3 052 km2 teritorijos, t. y. 4,67% visos 


Lietuvos teritorijos, tik fiksuotojo ryšio technologija dengia 1 051 km2 teritorijos arba 1,6% visos Lietuvos 


teritorijos, o tik judriojo ryšio technologiją dengia 21 191 km2 teritorijos arba 32,46% visos Lietuvos teritorijos. 


Nepadegta Lietuvos teritorijos dalis – 39 992 km2, kas sudaro 61,26% visos Lietuvos teritorijos. 


 
Pav. 30. Teritorijos padengimas NKIP tinklu pagal technologijas 2017 m. 


  


Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis (vertintos 


geografinės namų ūkių vietos teritorijos), konstatuota, kad bendrai naujos kartos interneto prieigos galimybę 


turi 70,02% apgyvendintų teritorijų: atitinkamai savivaldybių centruose – 99,96% apgyvendintos teritorijos, o 


kaimiškosiose vietovėse – 62,53% apgyvendintos teritorijos. 
 


Analizuojant apgyvendintų teritorijų padengimą pagal technologijas, apskaičiuota, kad bendrai fiksuotuoju ir 


judriuoju ryšiu yra dengiama 38,81% apgyvendintos Lietuvos teritorijos, tik fiksuotuoju ryšiu – 9,87% 


apgyvendintos teritorijos, o tik judriuoju ryšiu – 21,34% apgyvendintos teritorijos. 


Apskaičiavus namų ūkių, turinčių naujos kartos interneto prieigos galimybę, paaiškėjo, kad tokių namų ūkių 


skaičius siekia 1 199 473, kas sudaro 91,05% visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus: savivaldybių centruose 


(įskaitant 5 didžiuosius miestus) net 62,58% visų Lietuvos namų ūkių turi galimybę naudotis NKIP internetu, o 


kaimiškosiose vietovėse – 28,48% visų Lietuvos namų ūkių. 


 
Pav. 31. Namų ūkių padengimas NKIP tinklu pagal technologijas 2017 m. 
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Papildomai apskaičiuota, kad 2017 m. 99,98% namų ūkių, esančių savivaldybių centruose, turi naujos kartos 


interneto prieigos galimybę, o kaimiškosiose vietovėse – 76,11% visų namų ūkių, esančių kaimiškosiose 


vietovėse, turi naujos kartos interneto prieigos galimybę 
 


Nustatyta, kad bendrai fiksuotojo ir judriojo ryšio technologijos dengia 982 675 namų ūkius, kas sudaro 74,59% 


visų Lietuvos namų ūkių, tik fiksuotasis ryšys dengia 90 134 namų ūkius, kas sudaro 6,84% visų Lietuvos 


namų ūkių, o tik judrusis ryšys – 126 664 namų ūkius, kas sudaro 9,61% visų Lietuvos namų ūkių. 


Nepadengtoje teritorijoje lieka 117 890 namų ūkių, kas sudaro 8,95 % visų Lietuvos namų ūkių. 
 


2020 m. situacija. Įvertinus operatorių per artimiausius 3 metus planuojamos įrengti naujos kartos interneto 


prieigos infrastruktūros duomenis, nustatyta, kad, jeigu el. ryšių operatoriai pilna apimtimi įgyvendins savo 3 


metų plėtros planus, tuomet 2020 m. teritorinė naujos kartos interneto prieigos galimybė apims 30 177 km2 


Lietuvos teritorijos, kas sudaro 46,22% viso Lietuvos teritorijos ploto. Vadinasi, bendras teritorinis pokytis per 


artimiausius 3 m., lyginant su 2017 m. duomenimis, sudarys tik 4 884 km2 arba, kitaip tariant, padidės 19,31%. 


 
Pav. 32. Teritorijos, kuriuose yra NKIP galimybė, pasiskirstymas 2020 m. 


 


Numatoma, kad 2020 m. savivaldybių centrų teritorinis padengiamumas padidės nuo 99,82% iki 98,85% 


savivaldybių teritorijos, tuo tarpu kaimiškų vietovių – nuo 37,4% iki 45,04% kaimiškųjų vietovių. Kaip matyti iš 


pateiktų duomenų, kur kas didesnis pokytis numatomas kaimiškosiose vietovėse, t. y. el. ryšio operatoriai 


daugiausia investuos kaimiškosiose vietovėse. 


 
Pav. 33. Teritorijos padengimas NKIP tinklu pagal technologijas 2020 m. 







37 


 


Apskaičiuota, kad bendrai fiksuotojo ir judriojo ryšio technologijos dengs 3 791 km2 teritorijos, t. y. 5,81% visos 


Lietuvos teritorijos, tik fiksuotojo ryšio technologija dengs 1 046 km2 teritorijos arba 1,6% visos Lietuvos 


teritorijos, o tik judrusis ryšys dengs 25 340 km2 teritorijos arba 38,81% visos Lietuvos teritorijos. Nepadegta 


Lietuvos teritorijos dalis – 35 109 km2, kas sudaro 53,78% visos Lietuvos teritorijos. 


Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis (vertintos 


geografinės namų ūkių vietos teritorijos), konstatuotina, kad šviesolaidinio interneto prieigos galimybė 2020 


m. bus sukurta 74,82% apgyvendintų teritorijų: atitinkamai savivaldybių centruose – 99,97% apgyvendintos 


teritorijos, o kaimiškosiose vietovėse – 68,53% apgyvendintos teritorijos. 


Analizuojant apgyvendintų teritorijų padengimą pagal technologijas, apskaičiuota, kad fiksuotuoju ir judriuoju 


ryšiu bus dengima 42,9% visos Lietuvos apgyvendintos teritorijos, tik fiksuotuoju ryšiu – 9,99% apgyvendintos 


teritorijos, o tik judriuoju ryšiu – 21,92% apgyvendintos teritorijos. 


Apskaičiuota, kad namų ūkių, 2020 m. turėsiančių naujos kartos interneto prieigos galimybę, skaičius sieks 


1 224 986, kas sudarys 92,99% visų Lietuvos namų ūkių skaičiaus: savivaldybių centruose (įskaitant 5 


didžiuosius miestus) net 62,58% visų Lietuvos namų ūkių turės naujos kartos interneto prieigos galimybę, o 


kaimiškosiose vietovėse – 30,41% visų Lietuvos namų ūkių.  
 


Vertinant namų ūkių padengimą naujos kartos interneto prieigos tinklu pagal technologijas, nustatyta, kad 


bendrai fiksuotojo ir judriojo ryšio technologijos dengs 1 032 885 namų ūkius, kas sudaro 78,41% visų Lietuvos 


namų ūkių, tik fiksuotasis ryšys dengs 79 715 namų ūkių, kas sudaro 6,05% visų Lietuvos namų ūkių, o tik 


judrusis ryšys dengs 112 386 namų ūkius, kas sudaro 8,53% visų Lietuvos namų ūkių. Nepadengtoje 


teritorijoje lieka 92 377 namų ūkiai, kas sudaro 7,01 % visų Lietuvos namų ūkių. 


 
Pav. 34. Namų ūkių padengimas NKIP tinklu pagal technologijas 2020 m. 


 


Lyginant su 2017 m., namų ūkių, esančių savivaldybių centruose, dengiamumas NKIP ryšiu 2020 m. padidės 


75 namų ūkiais, tuo tarpu kaimiškosiose vietovėse – 25 438 namų ūkiais. Kaip ir teritorinio dengimo, taip ir 


namų ūkių atveju – didžiausias pokytis laukiamas kaimiškosiose vietovėse. Vadinasi, 2020 m. 99,99% namų 


ūkių, esančių savivaldybių centrų teritorijose, turės naujos kartos interneto prieigos galimybę, o kaimiškosiose 


vietovėse – 81,27% namų ūkių, esančių kaimiškosiose teritorijose, turės naujos kartos prieigos galimybę. 
 


Apibendrinant, 2020 m. liks nepadengta: 92 377 namų ūkiai ir 53,78% Lietuvos teritorijos. Tokiu būdu ryškėja 


viena didžiausių Investicinio projekto dilemų – norint įgyvendinti ES ir Lietuvos nacionaliniuose dokumentuose 


įtvirtintus naujos kartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros tikslus – reikės naujos kartos prieigos tinklu padengti 


sąlyginai nedidelį namų ūkių skaičių, išsibarsčiusį didelėje teritorijoje. Atsižvelgiant į tai, „baltąsias teritorijas“ 


siūloma apibrėžti pagal koncentruotas namų ūkių teritorijas ir prioretizuoti pagal juose esančių namų ūkių 


skaičių (išsamiau žr. skyriuje „Baltųjų dėmių“ identifikavimas“).  







38 


 


2.6 „Baltųjų dėmių“ identifikavimas 


2.6.1 Modeliavimo prielaidų ir sąlygų apibrėžimas 


 
Pav. 35. „Baltųjų dėmių“ žemėlapis 


 


Pažymėtina, kad įgyvendinant Techninių sąlygų 10.1.4 punkto reikalavimus, kurie numato, kad pagal parengtą 


naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros žemėlapį (žr. pav. 35 ir išsamiau žr. ataskaitos priede Nr. 4) turi 


būti aiškiai identifikuotos ir žemėlapyje apibrėžtos naujos kartos prieigos tinklo „baltosios dėmės“, kurioms turi 


būti priskirti ID numeriai ir nurodytos pagrindinės charakteristikos (plotas, koordinatės, gyventojų tankis ir 


svarbios kt. savybės), „baltąsias dėmes“ buvo pabandyta identifikuoti ir aprašyti keliais variantais: 


A. „Baltųjų dėmių“ apibrėžimas pagal nepadengtas teritorijas. Iš viso suformuotos 195 283 


teritorijos, iš kurių išskirtos 29 543 teritorijos, turinčios namų ūkių. Teritorijų dydis svyravo nuo 25 m2 


iki 9 165 km2. 


B. „Baltųjų dėmių“ apibrėžimas pagal nepadengtų gyvenviečių teritorijas. Iš viso suformuotos 253 


852 teritorijos, iš kurių išskirta 10 680 teritorijų, turinčių namų ūkių. Teritorijų dydis svyravo nuo 25 m2 


iki 41 km2. 


C. „Baltųjų dėmių“ apibrėžimas pagal tam tikru atstumu esančius namų ūkius. Namų ūkių 


apjungimui į teritorijas naudotas 250 m ir 500 m atstumas tarp namų ūkių. Naudojant 250 m atstumą 


suformuotos 29 438 apgyvendintos teritorijos, o naudojant 500 m – 10 753 apgyvendintos teritorijos. 


D. „Baltųjų dėmių“ apibrėžimas pagal nepadengtas namų ūkių koncentracijos vietas. Šis metodas 


leidžia ESRI programinėje įrangoje įdiegtų statistinės analizės metodų pagalba identifikuoti potencialiai 


didžiausias nepadengtas namų ūkių koncentracijos vietas ir suskaidyti Lietuvos teritoriją pagal 


pasirinktas naujos kartos prieigos tinklu nepadengtų namų ūkių koncentracijos vietas. Tuo pačiu, 


apskaičiuotos didžiausios nepadengtų namų ūkių koncentracijos vietos, potencialiai gali būti 


geriausios vietos naujos kartos judriojo ryšio infrastruktūros įrengimui. 


D variantas buvo pasirinktas tinkamiausiu „baltųjų dėmių“ aprašymui ir suderintas su Perkančiąja organizacija 


ir Neformalia konsultacine grupe, kadangi kiti paminėti „baltųjų dėmių“ apibrėžimo metodai buvo atmesti dėl 
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labai didelio kiekio unikalių „baltųjų dėmių“ skaičiaus, kas apsunkintų tolimesnę jų analizę ir šių „baltųjų dėmių“ 


padengimo sprendimų paiešką. 


Atsižvelgiant į tai, „baltųjų dėmių“ teritorijų suskaidymui buvo naudotos šios prielaidos ir sąlygos: 


1. „Baltųjų dėmių“ teritorija suformuota iš Lietuvos teritorijos bendro NKIP tinklo nedengiamos teritorijos. 


ESRI programinės įrangos priemonių pagalba buvo suformuota Lietuvos teritorijos dalis, kurios 


nedengia naujos kartos interneto prieigos tinklas ir iš gautų duomenų buvo suformuotas „baltųjų 


dėmių“ sluoksnis. „Baltųjų dėmių“ teritorijoje išskirtos dvi papildomos sritys: judriojo ryšio 


infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos problemų, ir objektų, turinčių statinio problemų, 


dengiamos teritorijos. 


2. Identifikuojami ir toliau analizuojami namų ūkiai esantys NKIP tinklu nepadengtose teritorijose. 


3. „Baltųjų dėmių“ sudalinimui ir aprašymui panaudotos sekančios ArcGIS programinės įrangos 


priemonės (išsamiau žr. ataskaitos priedą Nr. 10): 


a) Panaudojus Optimized Hot Spot Analysis funkciją, naudojančią Getis-Ord Gi statistinio 


metodo algoritmą, surastos statistiškai reikšmingos naujos kartos interneto prieigos tinklu 


nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijos.  


b) Statistiškai reikšmingos naujos kartos interneto prieigos tinklu nepadengtų namų ūkių 


koncentracijos teritorijos, panaudojus Minimum Bounding ConvexHull funkciją, apjungtos į jas 


apibrėžiančius poligonus. 


c) Panaudojus Aggregate Polygons funkciją iki 1,5 km atstumu nutolę nepadengtų namų ūkių 


koncentracijos teritorijas apibrėžiantys poligonai apjungti į agreguotus nepadengtų namų ūkių 


koncentracijos teritorijų poligonus. 


d) Panaudojus Feature to Point funkciją nustatyti agreguotų nepadengtų namų ūkių 


koncentracijos teritorijų centrai. 


e) Panaudojus Create Thiessen Polygons funkciją Lietuvos teritorija sudalinta į Thiessen 


poligonus, kurių ribas apibrėžia taškai pusiau dalinantys linijas tarp kaimyninių agreguotų 


nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijų poligonų centrų. Poligonai suformuoti 


naudojant 50 ir daugiau namų ūkių turinčius agreguotų nepadengtų namų ūkių koncentracijos 


teritorijų centrus. 


4. Skaičiuojant naujos kartos interneto prieigos tinklu nepadengtų namų ūkių koncentracijos vietas 


nebuvo vertinami namų ūkiai, patenkantys į transmisijos problemų turinčių objektų dengiamą teritoriją, 


kadangi šių „baltųjų dėmių“ padengimui nereikės atlikti judriojo ryšio radijo dalies modeliavimo 


(pastarųjų teritorijų padengimui yra numatyta naudoti egzistuojančią judriojo ryšio infrastruktūrą, ją 


prijungiant prie ŠKL), tačiau aprašant „baltąsias dėmes“ šios teritorijos buvo įskaičiuotos. Pažymėtina, 


kad judriojo ryšio infrastruktūros objektai, turintys statinio problemų, į naujos kartos interneto prieigos 


tinklu nepadengtų namų ūkių koncentracijos vietų nustatymo skaičiavimus buvo įtraukti. 


Naudotas metodas leido pagal programos apskaičiuotas 189 namų ūkių koncentracijos vietas, sudarytas iš 50 


ir daugiau namų ūkių, suskaidyti Lietuvos teritoriją į 189 teritorijas (žr. pav. 36) ir šiose teritorijose identifikuoti 


„baltąsias dėmes“, priskiriant joms ID numerius ir nurodant pagrindines charakteristikas (plotas, namų ūkių 


skaičius, koncentruotų teritorijų skaičius, probleminių objektų skaičius ir kitos svarbios savybės). Išsamiau žr. 


šios ataskaitos priede Nr. 11. 


 


2.6.2 „Baltųjų dėmių“ aprašymas 


Atlikus naujos kartos interneto prieigos padengimo modeliavimą, buvo nustatyta, kad 35 109 km2 arba 53,78% 


Lietuvos teritorijos lieka nepadengta NKIP tinklu. Šioje nepadengtoje teritorijoje yra 92 377 namų ūkiai, kas 


sudaro 7,01% visų Lietuvos namų ūkių.  


Įvertinus apgyvendintų teritorijų duomenis pagal namų ūkių teritorinio pasiskirstymo duomenis (vertintos 


geografinės namų ūkių vietos teritorijos), nustatyta, kad nepadengtoje NKIP tinklu teritorijoje namų ūkiai yra 


išsidėstę 487 km2 apgyvendintoje teritorijoje, kas sudaro 25,18% visos Lietuvos namų ūkių apgyvendintos 


teritorijos. 


Atsižvelgiant į tai, kad „baltųjų dėmių“ aprašymui buvo pasirinktas teritorijos padalinimo pagal nepadengtas 


namų ūkių koncentracijos vietas, turinčias 50 ir daugiau namų ūkių, būdas, Lietuvos teritorija buvo sudalinta į 
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189 dalis arba 189 Thiessen poligonus (žr. pav. 36), kuriuose identifikuotos „baltosios dėmės“ (detali šių 


teritorijų statistinė informacija pateikta ataskaitos priede Nr. 11). 


 
Pav. 36. Teritorijos sudalinimas pagal Thiessen poligonų ribas 


Vidutinis Thiessen poligono dydis yra 345 km2, o jame esančių „baltųjų dėmių“ vidutinis dydis – 186 km2. 


Vadinasi, vidutiniškai „baltosios dėmės“ sudaro apie 53,91% sudalintos teritorijos, t. y. Thiessen poligono, 


ploto.  


Iš viso Lietuvos teritorijoje yra 364 koncentruotos namų ūkių vietos, turinčios bent 10 ir daugiau namų ūkių, ir 


nors NKIP tinklu nepadengtoje Lietuvos teritorijoje yra iš viso 92 377 namų ūkiai, tačiau šiose koncentruotose 


namų ūkių vietovėse yra tik 23 906 namų ūkiai, kas sudaro 26,8% visų NKIP tinklu nepadengtų namų ūkių 


skaičiaus (koncentruotose namų ūkių vietovėse, turinčiose 50 ir daugiau namų ūkių yra 18 729 namų ūkių). 


 
Pav. 37. Koncentruotų vietų pasiskirstymas pagal namų ūkių skaičių 
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Apskaičiuota, kad viename Thiessen poligone vidutiniškai yra 489 namų ūkiai, tačiau, vertinant tik 


koncentruotas vietoves, turinčias 50 ir daugiau namų ūkių, vidutinis skaičius juose yra 99 namų ūkiai. 


 
Pav. 38. „Baltųjų dėmių“ suskaidymas pagal Thiessen poligonų ribas 


 


Taikant skirtingus modeliavimus, apskaičiuota, kad 3 km spinduliu nuo koncentruotų vietovių centrų, turinčių 


50 ir daugiau namų ūkių, yra 19 635 namų ūkiai, o 6 km spinduliu nuo koncentruotų vietų centro yra 37 190 


namų ūkių nepadengtų NKIP tinklu. Vadinasi, antrajame Investicijų projekto rengimo etape, modeliuojant 


„baltųjų dėmių“ padengimą judriojo ryšio infrastruktūra, galima tikėtis panašaus namų ūkio padengimo. 


Papildomai, palyginus judriojo ryšio infrastruktūros objektų, turinčių statinio problemų, vietas su koncentruotų 


vietovių, turinčių 50 ir daugiau namų ūkių, lokacijomis, nustatyta, kad į koncentruotų namų ūkių vietovių, 


turinčių 50 ir daugiau namų ūkių, teritorijas iš viso patenka 24 judriojo ryšio objektai, turintys statinio problemų. 


Be to, paskaičiuota, kad 3 km spinduliu nuo šių koncentruotų teritorijų papildomai dar yra nutolę, bet į 


koncentruotas namų ūkių teritorijas nepatenka, 26 probleminiai objektai, o 6 km spinduliu – papildomai 51 


probleminis objektas. Vadinasi, iš viso 101 judriojo ryšio objektas, turintis statinio problemų, yra nutolę iki 6 km 


atstumu nuo koncentruotų namų ūkių vietovių, turinčių 50 ir daugiau namų ūkių, centrų. 


Atlikus tuos pačius skaičiavimus su koncentruotomis namų ūkių vietovėmis, turinčiomis 10 ir daugiau namų 


ūkių, nustatyta, kad į šias koncentruotų namų ūkių vietoves patenka 28 judriojo ryšio objektai, turintys statinio 


problemų, papildomai 3 km spinduliu nuo šių koncentruotų teritorijų dar yra nutolę 45 probleminiai objektai, o 


6 km spinduliu – 78 probleminiai objektai. Vadinasi, iš viso 151 judriojo ryšio objektas, turintis statinio problemų, 


yra nutolę iki 6 km atstumu nuo koncentruotų namų ūkių vietovių, turinčių 10 ir daugiau namų ūkių, centrų. 
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1 PRIEDAS. Interneto prieigos paslaugų teikėjų apklausos anketa 


Apklausa 


* Required 


1. Įmonė, kurią atstovaujate: * 


 


2. Ar turite nuosavybės teise priklausančią šviesolaidinę kabelinę infrastruktūrą?  


* 


Išpirktos ir nuomojamos skaidulos kito operatoriaus tinkle nevertinamos kaip nuosava infrastruktūra. 
Mark only one oval. 


 Taip  


 Ne  Skip to question 11. 


Teritorija 


3. Nurodykite, kurioje teritorijoje turite Jums nuosavybės teise priklausančią šviesolaidinę kabelinę 


infrastruktūrą. * Mark only one oval. 


 5 didžiuosiuose miestuose ir savivaldybių centrų miestuose  Skip to question 11. 


 Tik kaimiškosiose vietovėse (kartu su miesteliais)  


 Visoje Lietuvos teritorijoje  


Vertinimas 


ATKREIPIAME JŪSŲ DĖMESĮ, KAD TOLIAU ANKETOJE PRAŠOME PATEIKTI TIK DUOMENIS APIE 


KAIMIŠKĄSIAS VIETOVES. 


4. Ar vertinti Jums nuosavybės teise priklausančią šviesolaidinę kabelinę infrastruktūrą naujos kartos 


plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimui? * 


Jūsų infrastruktūra naudojama 30 Mb/s ir spartesnių paslaugų teikimui namų ūkiams ir kitiems verslo 
subjektams ir gali būti panaudota naujų objektų prijungimui. Mark only one oval. 


 Taip  


 Ne  Skip to question 12. 


Geografiniai duomenys 


5. Nurodykite kokiu būdu bus pateikti Jums nuosavybės teise priklausančios šviesolaidinės kabelinės 


infrastruktūros geografiniai duomenys (tik apie kaimiškąsias vietoves). * 


Duomenys turi būti paruošti automatiniam įkėlimui į GIS sistemą. Mark only one oval. 


 Shape formatu  


 DWG formatu Other:  
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6. Ar yra galimybė prie Jums nuosavybės teise priklausančio šviesolaidinio kabelinio tinklo jungti naujas 


šviesolaidinės kabelinės prieigos linijas? * 


Gali būti jungiamos kitų operatorių prieigos linijos. Mark only one oval. 


 Taip  


 Ne  


Prijungtos gyvenvietės 


7. Prašome pateikti gyvenviečių sąrašą, kuriose teikiate paslaugas Jums nuosavybės teise 


priklausančiomis šviesolaidinėmis kabelinėmis linijomis. * Mark only one oval. 


 Gyvenviečių ribų sluoksnis bus pateiktas shape formatu. Atributinėje informacijoje bus nurodytas 


gyvenvietės kodas pagal VĮ Registrų centro duomenis  


 Bus pateiktas gyvenviečių sąrašas XLS formatu, nurodant savivaldybės, seniūnijos, gyvenvietės 


pavadinimus atskiruose stulpeliuose (esant galimybei bus pateiktas gyvenviečių kodas pagal VĮ Registrų 


centro duomenis)  


 Other:  


Prijungimo taškai 


8. Prašome pateikti Jums nuosavybės teise priklausančių movų, skirstomųjų mazgų (stočių, spintų ir pan.) ir 


galinių paskirstymo įrenginių koordinates, prie kurių yra galimybė jungti naujas šviesolaidinės kabelinės 


prieigos linijas. * 


Duomenys turi būti suformuoti įkėlimui į GIS sistemą. Sąraše turi būti mazgo tipo laukas (mova, 
spinta, galinė dėžutė ir pan.), X ir Y koordinatės. Mark only one oval. 


 Duomenys bus pateikti shape formate nurodant mazgo tipą  


 Duomenys bus pateikti XLS formate nurodant mazgo tipą, X ir Y koordinates atskiruose 


stulpeliuose  


 Other:  


 


9. Prašome pateikti taškų koordinates, kur teikiamos naujos kartos plačiajuosčio ryšio paslaugos, tačiau 


nėra galimybės kloti naujų linijų nuo šių taškų. * 


Abonentinės dėžutės ar kiti taškai, prie kurių nėra galimybės jungti naujų kabelių. Mark only one oval. 


 Duomenys bus pateikti shape formate  


 Duomenys bus pateikti XLS formate nurodant taškų X ir Y koordinates atskiruose stulpeliuose  


 Other:  


Investicijos 


10. Nurodykite, kokia Jums priimtina (kada pasiryžtate investuoti) didžiausia investicijų suma šviesolaidinės 


kabelinės prieigos infrastruktūrai sukurti, tenkanti vienam abonentui?  


Mark only one oval. 


 Iki 600 Eur  


 Nuo 600 Eur iki 1000 Eur Nuo 1000 Eur iki 2000 


Eur Other:  
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Planai 


11. Prašome pateikti per 3 metus prie Jums nuosavybės teise priklausančio šviesolaidinio kabelinio tinklo 


planuojamų prijungti gyvenviečių sąrašą. * Mark only one oval. 


 Gyvenviečių ribų sluosknis bus pateiktas shape formatu. Atributinėje informacijoje bus nurodytas 


gyvenvietės kodas pagal VĮ Registrų centro duomenis  


 Bus pateiktas gyvenviečių sąrašas XLS formatu nurodant savivaldybės, seniūnijos, gyvenvietės 


pavadinimus atskiruose stulpeliuose (esant galimybei bus pateiktas gyvenviečių kodas pagal VĮ Registrų 


centro duomenis)  


 Other:  


Belaidžio ryšio objektai 


12. Ar turite nuosavybės teise priklausančių belaidžio ryšio tinklo infrastruktūros objektų? * 


Nuosavybės teise turimi bokštai ir stiebai. Mark only one oval. 


 Taip  


 Ne  Skip to question 15. 


Belaidžio ryšio objektų panaudojamumas 


13. Ar Jums nuosavybės teise priklausantys belaidžio ryšio tinklo infrastruktūros objektai yra naudojami 


naujos kartos plačiajuosčio ryšio paslaugų (ne mažiau kaip 30 Mb/s galutiniam vartotojui) teikimui ir gali būti 


naudojami kitų operatorių įrangos talpinimui? * Mark only one oval. 


 Taip  


 Ne  Skip to question 15. 


Belaidžio ryšio objektų informacija 


14. Prašome pateikti Jums nuosavybės teise priklausančių belaidžio ryšio objektų informaciją. * 


Mark only one oval. 


 Objektų informacija bus pateikta shape formate, nurodant objekto unikalų kodą, tipą (bokštas ar 


stiebas), aukštį, objekto prijungimo prie transporto tinklo tipą  


(ŠKL arba KITA)  


 Objektų informacija bus pateikta XLS formate, nurodant objekto unikalų kodą,  


X ir Y koordinates, tipą (bokštas ar stiebas), aukštį, objekto prijungimo prie transporto tinklo tipą (ŠKL 


arba KITA)  


 Other:  


Kontaktiniai duomenys 


15. Jūsų vardas ir pavardė * 


Susisieksime kilus klausimų ar esant papildomam informacijos 
poreikiui. 


 


16. Jūsų el. paštas * 







45 


 


Susisieksime kilus klausimų ar esant papildomam informacijos 
poreikiui. 


 


17. Jūsų telefono numeris * 


Susisieksime kilus klausimų ar esant papildomam informacijos 
poreikiui. 


 


 


Powered by 
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2 PRIEDAS. Neformali konsultacinė darbo grupė 


Eil. 
Nr. 


Institucija Vardas ir pavardė El. pašto adresas 


Fiksuotojo plačiajuosčio ryšio operatoriai 


1. AB „Telia Lietuva“ Mindaugas Varanauskas mindaugas.varanauskas@telia.lt 


2. AB „Telia Lietuva“ Algimantas Dūkštas algimantas.dukstas@telia.lt 


3. UAB „Cgates“ Tomas Tobulevičius tomas.tobulevicius@cgates.lt 


4. UAB „Cgates“ Marius Dabrišius marius.dabrisius@cgates.lt 


Judriojo plačiajuosčio ryšio operatoriai 


5. AB „Telia Lietuva“ Mindaugas Varanauskas mindaugas.varanauskas@telia.lt 


6. AB „Telia Lietuva“ Valdas Užusenis valdas.uzusenis@telia.lt 


7. AB „Telia Lietuva“ Audronė Mažeikaitė audrone.mazeikaite@telia.lt 


8. UAB „TELE2“ Edvinas Krasauskas edvinas.krasauskas@tele2.com 


9. UAB „TELE2“ Valerij Kovzan valerij.kovzan@tele2.com  


10. AB Lietuvos radijo ir televizijos 
centras 


Rolandas Ryliškis  r.ryliskis@telecentras.lt 


11. UAB „BITĖ Lietuva“ Vitalijus Kirvaitis vitalijus.kirvaitis@bite.lt  


12. UAB „BITĖ Lietuva“ Gintas Butėnas gintas.butenas@bite.lt 


13. UAB „BITĖ Lietuva“ Ramūnas Mikalauskas ramunas.mikalauskas@bite.lt 


Asociacijos 


14. Lietuvos verslo konfederacija Valdas Sutkus valdas@lvk.lt  


15. Lietuvos kabelinės televizijos 
asociacija 


Vaiva Žukienė vaiva@lkta.lt 


16. Lietuvos interneto paslaugų 
teikėjų asociacija 


Artur Stefanovič info@etanetas.lt 


17. Lietuvos interneto paslaugų 
teikėjų asociacija 


Tadas Bikneris tadas@kvartalas.lt 


Valstybinės institucijos 


18. Informatikos ir ryšių 
departamentas prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos 


Algimantas Saugėnas  algimantas.saugenas@vrm.lt 


Priežiūros institucijos 


19. Lietuvos Respublikos ryšių 
reguliavimo tarnyba 


Mindaugas Žilinskas mindaugas.zilinskas@rrt.lt 


20. Lietuvos Respublikos ryšių 
reguliavimo tarnyba 


Ričardas Budavičius ricardas.budavicius@rrt.lt 


21. Lietuvos Respublikos ryšių 
reguliavimo tarnyba 


Linas Spraunius linas.spraunius@rrt.lt 
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3 PRIEDAS. Kompaktinis diskas: susitikimų atmintinės ir protokolai 
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4 PRIEDAS. Kompaktinis diskas: žemėlapiai 
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5 PRIEDAS. Namų ūkių teritorinio pasiskirstymo GIS sluoksnio sukūrimas 


GDR poligono sukūrimas su gyventojų, bei namų ūkių duomenimis 


Namų ūkių ir gyventojų sluoksnis buvo sukurtas iš Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinių 


erdvinių duomenų rinkinio (GDR) PLOTAI sluoksnio, kurio GKODAS lauko atributas yra lygus pu0. Taip buvo 


išreikštos užstatytų teritorijų vietos Lietuvos Respublikos teritorijoje. 


 


Užstatytų teritorijų sluoksnis Lietuvos Respublikos teritorijoje. Mastelis 1:3 000 000 


 


 


Užstatytų teritorijų sluoksnis Lietuvos Respublikos teritorijoje. Mastelis 1:600 000 
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Užstatytų teritorijų sluoksnis Lietuvos Respublikos teritorijoje. Mastelis 1:100 000 


 


Papildomai buvo gautas gyvenviečių sluoksnis, kuriame yra visa atributinė informacija apie gyventojų ir namų 


ūkių skaičių. 


 


Gyvenviečių sluoksnis Lietuvos Respublikos teritorijoje. Mastelis 1:3 000 000 


 


Žemiau pateikiama namų ūkių skaičiaus poligone vizualizacija. Raudona spalva pažymėtos daugiausiai namų 


ūkių turinčios gyvenvietės, o mėlyna spalva – mažiausiai. 
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Gyvenviečių sluoksnis Lietuvos Respublikos teritorijoje. Mastelis 1:500 000. 


 


 


Gyvenviečių sluoksnis Lietuvos Respublikos teritorijoje. Mastelis 1:50 000 


 


Panaudojus ArcGIS programinės įrangos priemones gyventojų ir namų ūkių statisniniai duomenis buvo 


susieti su užstatytų teritorijų sluoksnio duomenimis. 


 


GDR poligono atributų pertvarkymas 


Šis sluoksnis ir jame esanti atributinė informaciją suteikia informaciją apie gyventojų ir namų ūkių pasiskirstymą 


Lietuvos teritorijoje, leidžia atlikti modeliavimo veiksmus ieškant gyventojų ir namų ūkių skaičių baltosiose 


zonose.  


GDR10LT sluoksnis susideda iš segmentų, o kiekvienas šis segmentas turi savo atributinę informaciją: 
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 gyvenvietės pavadinimas; 


 gyventojų skaičius; 


 namų ūkių skaičius. 


Naudojanat standartinį ArcGIS funkcionalumą, šį sluoksnį galima konvertuoti į rastro formatą, kurio gardelės 


dydis – 5m. 


Pertvarkius užstatytų teritorijų atributus ir perskaičiavus namų ūkių ir gyventojų skaičių, gaunamas namų ūkių 


ir gyventojų rastras.  


  


Gyventojų pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje. Mastelis 1:3 000 000 


 


  


Gyventojų pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje. Mastelis 1:600 000 
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Gyventojų pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje. Mastelis 1:200 000 


 


 


Gyventojų pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje. Mastelis 1:50 000 
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Namų ūkių pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje. Mastelis 1:3 000 000 


 


  


Namų ūkių pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje. Mastelis 1:600 000 


  


Namų ūkių pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje. Mastelis 1:200 000 


 


  


Namų ūkių pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje. Mastelis 1:50 000  
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6 PRIEDAS. 4G (LTE) ryšio spartos modelio parametrai 


Radijo bangų sklidimo modelis 


Skaičiavimuose naudojamas RRT radijo bangų sklidimo modelis, kurio pagrindas – radijo bangų sklidimo 


laisvoje erdvėje modelis kartu su difrakcijos skaičiavimu. Difrakcijos nuostoliai skaičiuojami dviem būdais: 


1. Kai Frenelio zona yra uždengta. Naudojamas Deygout 94 difrakcijos modelis. Deygout 94 sumuoja 


difrakciją nuo visų kelyje pasitaikančių kliūčių. 


 


2. Kai Frenelio zona uždengta iš dalies, naudojamas kitas nuostolių skaičiavimo būdas pagal formulę: 


Lsp=6.4+20log[+sqrt(1+2)] 


Formulėje =sqrt(2)maxi(hi/ri), ri -Frenelio elipsoido radiusas atitinkamame taške, o hi – atitinkamo 


profilio taško aukštis virš pirmos Frenelio zonos elipsės apatinės dalies. 


Skaičiavimai atliekami atsižvelgiant į žemės užstatymo sluoksnius: 


Sluoksnis Sluoksnio aukštis, 


m 


Difrakcijos 


faktorius 


Atvira vietovė  0 1 


Mažaaukštė statyba 7 1 


Daugiaaukščiai pastatai 15 0,6 


Gamybinės teritorijos 8 1 


Krūmynai 4 1 


Miškas 17 0,7 


Vanduo 0 1 


Sodai 6 1 


 


Vartotojo įranga. 


Modeliavimui naudoti vartotojo įrangos parametrai gauti atsižvelgiant į 3GPP specifikacijas. Pagrindiniai 


vartotojo įrangos parametrai: 


 


Kanalo plotis 


5MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 


Triukšmo koeficientas, dB 9 9 9 9 


RB skaičius 25 50 75 100 


KTBF, dBm -98 -95 -94 -92 


Jautrumas (3GPP), dBm -97 -94 -92 -91 
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RSRP jautrumas, dBm7 -122 -122 -122 -122 
 


Kadangi skaičiavimai vykdomi padengimo tikimybei ne mažesnei kaip 85%, buvo pritaikyta 6 dB signalo 


atsarga, paskaičiuota standartinės deviacijos vertei 5,5 dB. Dėl šios priežąsties RSRP jautrumas buvo 


sumažintas 6 dB verte iki -116 dBm. 


Skaičiavimams naudotas vartotojo įrangos KTBF, pritaikius 6dB signalo atsargą: 


  5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 


KTBF, dBm -92 -89 -88 -86 
 


Kiti skaičiavimuose naudoti vartotojo įrangos parametrai: 


Minimalus signalas – triukšmas santykis SINR -4 dB 


PDSCH ribinis jautrumas 85% tikimybei8 -96(5MHz), -93(10MHz), -92(15MHz), -90(20MHz) 


MIMO 2x2 


Antenos stipriniko koeficientas 0 dBi 


 


Kadangi naudota programinė įranga leidžia nustatyti tik vieną PDSCH jautrumo vertę, todėl buvo imama 


mažiausia iš projekte naudojamų verčių: 


MIN(PDSCH5MHz, PDSCH10MHz, PDSCH15MHz, PDSCH20MHz,) 


LTE kanalo konfigūracija 


Kadangi vienas operatorius naudoja LTE TDD technologiją, o kiti – LTE FDD, buvo naudojamos kelios LTE 


kanalo konfigūracijos, priklausomai nuo naudojamos technologijos. Bendra LTE kanalų konfigūracija FDD ir 


TDD technologijoms: 


FDD 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz 


Atraminis  9.524% 9.524% 9.524% 9.524% 


PDSCH 84.4% 85.057% 85.276% 85.386% 


PDCCH 4.762% 4.762% 4.762% 4.762% 


PBCH 0.629% 0.314% 0.210% 0.157% 


PSS 0.343% 0.171% 0.114% 0.086% 


SSS 0.343% 0.171% 0.114% 0.086% 


Vartotojui 


skiriami RB 


21 42 63 85 


 


 


 


 


                                                      


7 RSRP slenkstis = Jautrumas – 10 * log(Kanalo plotis/15 kHz) 


8 KTBF + Minimalus SINR + 6 dB 
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TDD 20 MHz 


Atraminis 9.524% 


PDSCH 59.311% 


PDCCH 5.128% 


PBCH 0.212% 


PSS 0% 


SSS 0.115% 


Vartotojui skiriami RB 59 


 


Projekte priimta prielaida, jog visų bazinių stočių apkrovimas yra lygus 10%. Tai reiškia, jog visose bazinėse 


stotyse užimta 10% PDSCH kanalo resursų. Vartojui prisijungus prie bazinės stoties, jam tampa prieinami 90% 


PDSCH kanalo resursų. 


Žemiau pateikiama vartotoją aptarnaujančio kanalo struktūra (PDSCH 90%): 


 FDD  


5 MHz 


FDD  


10 MHz 


FDD  


15 MHz 


FDD  


20 MHz 


TDD  


20 MHz 


Atraminis  9.524% 9.524% 9.524% 9.524% 9.524% 


PDSCH 76% 76.557% 76.776% 76.886% 53.3% 


PDCCH 4.762% 4.762% 4.762% 4.762% 5.128% 


PBCH 0.629% 0.314% 0.210% 0.157% 0.212% 


PSS 0.343% 0.171% 0.114% 0.086% 0% 


SSS 0.343% 0.171% 0.114% 0.086% 0.115% 


Vartotojui 


pasiekiami 


PDSCH RB 


19 38 57 77 53 


 


10% 


apkrautos 


stoties 


kanalo 


struktūra: 


FDD 


5 MHz 


FDD 


10 MHz 


FDD 


15 MHz 


FDD 


20 MHz 


TDD  


20 MHz 


Ref. Signal  9.524% 9.524% 9.524% 9.524% 9.524% 


PDSCH1 8.4% 8.5% 8.5% 8.5% 6% 


PDCCH2 4.762% 4.762% 4.762% 4.762% 5.128% 


PBCH3 0.629% 0.314% 0.210% 0.157% 0.212% 
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PSS4 0.343% 0.171% 0.114% 0.086% 0% 


SSS5 0.343% 0.171% 0.114% 0.086% 0.115% 


Naudojami 


PDSCH RB 
2 4 6 8 6 


 


Spartos priklausomybė nuo SINR 


Skaičiavimams naudojama su RRT suderinta spartos priklausomybės nuo signalas-triukšmas santykio lentelė: 


SINR, dB Vienam RB, Kbps 


-5 45,83 


-4 56,49 


-3 68,62 


-2 82,31 


-1 97,68 


0 114,8 


1 133,75 


2 154,58 


3 177,32 


4 201,96 


5 228,46 


6 256,76 


7 288.07 


8 323.07 


9 360.54 


10 400.45 


11 442.70 


12 487.16 


13 533.68 


14 582.04 


15 631.98 


16 683.22 


17 735.42 


18 788.21 


19 841.17 


20 893.89 


21 945.88 


22 996.68 
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23 1045.79 


24 1092.72 


25 1136.98 


26 1178.09 


27 1215.59 


28 1249.07 


29 1278.13 


30 1302.43 


31 1321.68 


32 1335.65 


33 1344.16 


34 1347.12 


35 1347.12 


36 1347.12 


 


Spartos skaičiavimo principai 


Spartos skaičiavimas susideda iš kelių etapų: 


1. Skaičiuojamas kiekvienos celės elektromagnetinio lauko stipris kiekvienam žemės rastro taškui 1,5 m 


aukštyje. Skaičiavimai atliekami tam tikru atstumu aplink bazinę stotį. Atliekami 10% ir 90% apkrauto 


kanalo skaičiavimai. Skaičiavimams naudojamas RRT modelis. 


2. Atskirai kiekvienai dažnių juostai atliekamas paskaičiuotų signalų kombinavimas, reikalingas SINR 


paskaičiavimui. Kiekviename taške randama stipriausią lauką kurianti celė, kurios signalas laikomas 


naudingu. Tuomet paskaičiuojamas visų kitų celių suminis signalas (10% apkrovimui) ir taip gaunamas 


trukdantis signalas ir galiausiai SINR. SINR vertė yra programos paverčiama į spartą pagal anksčiau 


pateiktą spartos prieklausomybės nuo SINR lentelę. 


3. Kiekvienam operatoriui atliekamas nešlių agregavimas (angl. carier aggregation). Šis veiksmas 


atliekamas visoms skaičiuojamoms dažnių juostoms: 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz. 


4. Galutiniame etape kombinuojamas bendras visų operatorių padengimas, kurio metu kiekviename 


taške išrenkama maksimali spartos vertė pagal principą: MAX(L800, L1800, L2100, L2600). 
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7 PRIEDAS. 4G (LTE) ryšio spartos modeliavimo algoritmas su Cellular Expert 


Cellular Expert programine įranga paskaičiuotos spartos aprėpties zonos: DL_Bendras (gardelė: 50m). 


Šis rastras buvo paskaičiuotas naudojant šiuos skaičiavimo modelio parametrus: 


» Reljefas: 50m celės dydžio Lietuvos reljefas. 


» Kliūtys: kaip pagrindas buvo naudoti GDR 1:10 000 duomenys. Iš šio rastro buvo sukurtas kliūčių 


rastras, bei priskirtos vertės: 


Atributas Vertė 


Vanduo 0 


Keliai, geležinkelis, pievos, negyvenamos teritorijos 1 


Kapinės 2 


Sodai 3 


Medžiai, krūmų želdiniai 5 


Durpynai 8 


Karjerai, smėlynai 10 


Sąvartynai 15 


Gamybinės teritorijos 20 


Oro uostai 22 


Miškas 25 


Pastatai, užstatytos teritorijos 30 


Stadionai, sporto aikštynai 40 


 


GDR rastrui vertės buvo priskirtos naudojantis Reclassify ArcGIS funkciją. 


» Bazinės stoties maksimalus skaičiavimo radiusas: 15 km. 


» Dažnis: naudoti trys atskiri skaičiavimo modeliai, kuriuose nurodyti skirtingi dažniai (kiti parametrai 


nurodyti tokie patys): 


o 800 MHz; 


o 1800 MHz; 


o 2600 MHz. 


» Priimamos antenos aukštis: 1.5 m. 


» Naudotas Hata Prediction modelio tipas: 9999 Model (Ericson). Pagrindiniai parametrai: 


o A0 – 36.2. Tai nekintantis dydis išreikštas dB, kuris pridedamas prie slopinimo. Tad keisdami 


šį dydį, galime reguliuoti slopinimo kreivę. Pavyzdys: 
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o A1 – 30.2. Koeficientas, kuris reguliuoja slopinimo priklausomybę nuo atstumo. Pavyzdys: 


 


» Free Space Loss parametras tiesioginio matomumo vietoms. Vertės: 


o Koff – 32. Dydis išreikštas decibelais. Pridedamas prie slopinimo. 


o KlogD – 20. Koeficientas, nuo kurio priklauso slopinimo priklausomybė nuo atstumo. 


o KLOgF – 20. Koeficientas, nuo kurio priklauso slopinimo priklausomybė nuo dažnio. 


» Effective antenna height: 


o Relative.  


 


» Diffraction: 


o Dominant. Kdiff vertė – 1. 


» Loss offset grid: 


o Sugeneruotas tuo pačiu įrankiu kaip ir Kliūčių rastras, tik priskirtos vertės: 


Atributas Vertė 


Vanduo/ Keliai, geležinkelis, pievos, negyvenamos teritorijos/ Kapinės 0 


Sodai/ Medžiai, krūmų želdiniai/ Durpynai/ Karjerai, smėlynai/ Sąvartynai/ Oro 


uostai 


5 


Stadionai, sporto aikštynai 10 


Miškas 15 


Gamybinės teritorijos 20 


Pastatai, užstatytos teritorijos 25 
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GDR rastro specifikacija 


Erdviniai objektai GKODAS Pildomi laukai 


Buferiai, sukurti nuo gatvių ašinių linijų – menama naudmenos 


teritorija, gauta sukūrus buferį.  


gt2  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Buferiai, sukurti nuo kelių su danga ašinių linijų – menama 


naudmenos teritorija, gauta sukūrus buferį, kurio plotis nuo 


kelio su danga ašinės linijos į vieną pusę lygus pusei kelio pločio 


pridėjus 1-ą metrą.  


gt124  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Buferiai, sukurti nuo kelių su danga be kieto pagrindo ašinių 


linijų – menama naudmenos teritorija, gauta sukūrus buferį, 


kurio plotis nuo kelio su danga ašinės linijos į vieną pusę lygus 


pusei kelio pločio pridėjus 1-ą metrą.  


gt145  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Buferiai, sukurti nuo gruntkelių ašinių linijų – menama  


naudmenos teritorija, gauta sukūrus buferį, kurio plotis nuo 


gruntkelio ašinės linijos į vieną pusę lygus pusei kelio pločio 


pridėjus 1-ą metrą. 


gt156  


 


TOP_ID, GKODAS, META,  


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Buferiai, sukurti nuo lauko ir miško kelių ašinių linijų – menama 


naudmenos teritorija, gauta sukūrus buferį, kurio plotis nuo 


lauko ir miško kelių ašinės linijos į vieną pusę lygus pusei kelio 


pločio pridėjus 1-ą metrą.  


gt167  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Buferiai, sukurti nuo europinio standarto geležinkelių ašinių 


linijų – menama naudmenos teritorija, gauta sukūrus buferį, 


kurio plotis nuo europinio standarto geležinkelio ašinės linijos į 


vieną pusę lygus 2-iems metrams.  


gt178  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Buferiai, sukurti nuo plačios vėžės geležinkelių ašinių linijų – 


menama naudmenos teritorija, gauta sukūrus buferį, kurio plotis 


nuo plačios vėžės geležinkelio ašinės linijos į vieną pusę lygus 


2-iems metrams.  


gt189  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Buferiai, sukurti nuo siauros vėžės geležinkelių ir funikulierių 


ašinių linijų – menama naudmenos teritorija, gauta sukūrus 


buferį, kurio plotis nuo siauros vėžės geležinkelio ir 


funikulieriaus ašinės linijos į vieną pusę lygus 2-iems metrams.  


gt1910  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Upės – upių, platesnių nei 12 metrų, dengiama teritorija, kuri 


gali būti apaugusi vandens augmenija (pavyzdžiui, meldai, 


nendrės ir pan.).  


hd1  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Upeliai, kanalai, drenažo grioviai – upelių, kanalų, drenažo 


griovių, platesnių nei 12 m, dengiama teritorija, kuri gali būti 


apaugusi vandens augmenija (pavyzdžiui, meldai, nendrės ir 


pan.).  


hd2  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Buferiai, sukurti nuo upelių, kanalų, drenažo griovių, kurių 


plotis 6-12 m, ašinių linijų – menama naudmenos teritorija, 


gauta sukūrus buferį, kurio plotis nuo 6-12 m pločio upelio, 


kanalo, drenažo griovio ašinės linijos, lygus pusei nurodyto 


pločio pridėjus pusę metro.  


hd23  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Buferiai, sukurti nuo upelių, kanalų, drenažo griovių, kurių 


plotis 3-5 m, ašinių linijų – menama naudmenos teritorija, gauta 


sukūrus buferį, kurio plotis nuo 3-5 m pločio upelio, kanalo, 


hd22  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  
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drenažo griovio ašinės linijos, lygus pusei nurodyto pločio 


pridėjus pusę metro.  


Buferiai, sukurti nuo upelių, kanalų, drenažo griovių, siauresnių 


kaip 2 m pločio, ašinių linijų – menama naudmenos teritorija, 


gauta sukūrus buferį, kurio plotis upelio, kanalo, drenažo 


griovio ašinės linijos, lygus pusei nurodyto pločio pridėjus pusę 


metro.  


hd21  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Ežerai – natūralaus vandens telkinio lėtai kintančiame duburyje, 


neturinčio tiesioginio ryšio su jūra, matomo vandens paviršiaus 


teritorija, kuri gali būti apaugusi vandens augmenija 


(pavyzdžiui, meldai, nendrės ir pan.).  


hd3  TOP_ID, GKODAS, GRAKTAS, 


VARDAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Tvenkiniai – dirbtinio pratekančio vandens telkinio, kuris 


įrengiamas užtvenkiant vandens tėkmę vandentakyje,  


matomo vandens paviršiaus teritorija, kuri gali būti apaugusi 


vandens augmenija (pavyzdžiui, meldai, nendrės ir pan.).  


hd9  


 


TOP_ID, GKODAS, GRAKTAS, 


VARDAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Kūdros ir kiti nepratekančio vandens telkiniai (hidrotechniniai 


statiniai) – dirbtinio nepratekančio vandens telkinio, įrengto 


natūraliame žemės grunte, kurio vandens atsargas papildo 


paviršinės nuotekos, matomo vandens paviršiaus teritorija, kuri 


gali būti apaugusi vandens augmenija (pavyzdžiui, meldai, 


nendrės ir pan.).  


hd4  TOP_ID, GKODAS, GRAKTAS, 


VARDAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Baltijos jūra, Kuršių marios – Baltijos jūros ir Kuršių marių 


dengiama teritorija, kuri gali būti apaugusi vandens augmenija 


(pavyzdžiui, meldai, nendrės ir pan.).  


hd5  TOP_ID, GKODAS, GRAKTAS, 


VARDAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Pelkės – teritorijos, apimančios įmirkusius ne mažesnius kaip 


0,1 ha žemės plotus su charakteringa pelkių augalija, kuriuose 


vyksta pelkėjimo procesas ir dažniausiai yra susidaręs durpių 


sluoksnis.  


hd6  TOP_ID, GKODAS, VARDAS, 


META, RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Miškas – teritorijos, apimančios ne mažesnius kaip 0,1 ha žemės 


plotus, apaugusius medžiais, kurių amžius ne mažesnis kaip 20 


metų, kita miško augalija, išretėję ar dėl žmogaus veiklos bei 


gamtinių veiksnių laikinai netekę augalijos buvusio miško plotai 


(kirtavietės, dykvietės, žuvę medynai, aikštės). Miškams taip 


pat priskiriami žemės plotai, užimti ir priešgaisrinėmis 


linijomis, medelynai, daigynai, miško sėklinės plantacijos, 


žvėrių pašarų aikštelės.  


ms0  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Sodai – teritorijos, apimančios vaismedžiais ir vaiskrūmiais 


(obelimis, kriaušėmis, slyvomis, vyšniomis, trešnėmis, 


serbentais, agrastais, aronijomis, svarainiais, avietės ir kt.) 


užsodintus žemės plotus.  


ms4  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Medžių juosta – ne trumpesnė kaip 100 m išilgai kelio, 


geležinkelio ar kanalo einanti medžių juosta (ne miestų ir 


miestelių teritorijose), kurios paprastai apima daugiau, kaip 


vieną eilę medžių.  


mj0  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Užstatytos teritorijos – teritorijos, apimančios statiniais, 


išskyrus keliams priskiriamus objektus, užimtą žemę; skverus, 


aikštes, kiemus, aplinkos elementus, t. y. gėlynus, šaligatvius, 


aikšteles; namų valdų žemės sklypus ir šių sklypų dalis (kai 


turima tokia informacija); mėgėjų sodų žemės sklypų teritorijas.  


pu0  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  
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Ganyklos arba pievos – teritorijos, apimančios daugiametėmis 


pievų žolėmis užsėtus (kultūrinės pievos, įveistos durpiniuose 


dirvožemiuose, atlikus melioracinių ir agrotechninių priemonių 


kompleksą) ar pašarinėmis žolėmis natūraliai apaugusius žemės 


plotus (natūralios užliejamos ir sausminės pievos), sistemingai 


naudojamus ar galimus panaudoti šienavimui ir gyvulių 


ganykloms, bet netinkamus naudoti žemės ūkio kultūroms 


auginti. Taip pat teritorijos, apaugusios natūraliomis 


daugiametėmis pašarinėmis žolėmis ir naudojamos arba 


tinkamos naudoti gyvulių ganykloms.  


Ganyklose arba pievose gali vykti pelkėjimo procesas, taip pat 


gali būti pradedančių augti medžių ir krūmų žėlinių ar akmenų.  


sd2  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Nenaudojama žemė – teritorijos, apimančios žemės ūkio veiklai 


netinkamus naudoti žemės plotus (jeigu jie nepriskiriami 


užstatytoms teritorijoms, medžiais ir krūmais apaugusioms 


teritorijoms, pelkėms, pažeistos žemės teritorijoms, dirbamai 


žemei ar sodams, smėlynams), kvartalines proskynas miške, 


sodybvietes (išskyrus tas, kuriose nėra griuvėsių ir matoma 


šienaujama arba ganoma pieva) ir esančius pievose aerodromus, 


kurių teritorijos negalima nustatyti.  


sd4  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Dirbama žemė – teritorijos, apimančios nuolat dirbamus 


(ariamus) ir laikinai nedirbamus plotus, naudojamus arba 


tinkamus naudoti žemės ūkio augalų auginimui, įskaitant 


daugiamečių žolių pasėlius ir įveistų kultūrinių ganyklų plotus, 


pūdymus, dirvonus, t. y. plotus, kurie anksčiau buvo nuolat 


ariami ir jau daugiau kaip vienerius metus nenaudojami žemės 


ūkio augalų auginimui ar pūdymams, daržus, inspektus, laikinus 


polietilenine plėvele dengiamus šiltnamius, braškynus, 


medelynus (išskyrus miško medelynus) ir plotus, kuriuose 


auginamos gėlės ir dekoratyviniai augalai.  


sd11  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Medžių, krūmų želdiniai ir žėliniai – teritorijos, apimančios 


miškais neapskaitomus želdinius ir žėlinius, naujai įveisiamus 


miškus ir trumpos rotacijos plantacinius želdynus, sudarančius 


ne mažesnį kaip 0,1 ha plotą.  


sd15  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Kapinės – veikiančių ir uždarytų kapinių bei joms įrengti ar 


išplėsti perduotų žemės plotų užimama teritorija (kai turima 


tokia informacija).  


vp1  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Oro uostai – aiškiai atpažįstamos teritorijos, apimančios oro 


uostų ir aerodromų infrastruktūrą, išskyrus pakilimo takus su 


kieta danga.  


va1  TOP_ID, GKODAS, VARDAS, 


META, RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Pakilimo takai – teritorijos, apimančios lėktuvų pakilimo takus 


su kieta danga.  


va11  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Sraigtasparnių aikštelės  va12  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Gamybinės teritorijos – ne mažesnės nei 1 ha teritorijos, 


apimančios elektrinių, katilinių, gamyklų ir sandėliavimo 


centrų, pramoninių šiltnamių teritorijas, kartu su joms 


priklausančia infrastruktūra ir administraciniais pastatais, ne 


pu3  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  
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mažesnės nei 0,5 ha gyvulininkystės ir kitų panašių ūkių 


teritorijos, apimančios fermų kompleksus, ir ne mažesnės nei 


0,1 ha elektros pastočių, vandens valymo įrenginių ir saulės 


kolektorių užimtos teritorijos.  


Stadionai ir sporto aikštynų kompleksai – teritorijos, 


apimančios stadionų, sporto aikštynų, golfo laukų, kartingo 


teritorijų, hipodromų infrastruktūrą ir pan.  


vk1  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Smėlynai – teritorijos, apimančios smėlynus, neapaugusias 


žėliniais ar želdiniais smėlio kopas.  


sd42  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS,  


SUK_DATA, RED_DATA  


Sąvartynai – atliekų šalinimo įrenginys ant žemės ar žemėje (po 


žeme), kuris gali būti dengtas, taip pat stambiagabaričių atliekų 


surinkimo aikštelės.  


vg3  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Durpynai – durpių telkinys, susidaręs pelkėse, iš kurio 


pramoniniu būdu išgaunamos durpės.  


ed0  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  


Karjerai – atviras kasinys žemės paviršiuje, skirtas 


naudingosioms iškasenoms išgauti.  


ek0  TOP_ID, GKODAS, META, 


RED_PRIEZASTIS, 


RED_SALTINIS, SUK_DATA, 


RED_DATA  
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8 PRIEDAS. 4G (LTE) ryšio spartos modeliavimo palyginimas su RRT 
matavimų duomenimis 


RRT 2017-01-04 atlikti kontroliniai interneto spartos matavimai buvo palyginti su pristatyto Lietuvos esamos 


naujos kartos 4G (LTE) aprėpties žemėlapio rezultatais. 


Matavimai buvo atlikti pagal standartinę IPSS (http://matavimai.rrt.lt/about.html) metodiką: 


1. 10-yje stacionarių taškų, parinktų netoli Vilniaus m. esančių gyvenviečių/kaimų centruose, 


2. važiuojant maršrutu nuo Vilniaus iki šių 10 taškų ir atgal. 


 


Stacionarių matavimų vietos (taškai) ir matavimų atliktų judant maršrutas pateiktas žemiau esančiame 


žemėlapyje, o matavimų rezultatai ir jų palyginimas su LTE spartos modeliavimo rezultatasi pateikti žemiau 


esančiose lentelėse. 


 


Matavimų maršruto žemėlapis 
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Kaip matyti iš šio palyginimo, esamos LTE aprėpties žemėlapio rezultatai faktiškai atitinka RRT atlikų 


stacionarių matavimų rezultatus ir yra vidutiniškai 7 Mb/s optimistiškesni, t. y. sumodeliuota esama LTE tinklo 


sparta yra 7 Mb/s didesnė nei RRT matavimų rezultatai atlikti judant (pagal standartinę metodiką, kuri yra šiuo 


metu oficialiai naudojama stebėti ir įvertinti teikiamų interneto prieigos paslaugų kokybę. 


Užklausus RRT dėl būtent tokios, dabar naudojamos, interneto prieigos paslaugų kokybės matavimo 


metodikos, buvo gautas atsakymas, kad naudojamoje matavimų metodikoje siekiama matavimų aplinką ir 


sąlygas kiek galima priartinti prie realių paslaugos naudojimo sąlygų. T. y. nenaudojama išorinė antena, LTE 


imtuvas yra patalpintas automobilio viduje (kadangi operatoriai yra minėję, kad matavimus būtų geriausia atlikti 


pastatų viduje, kur dažniausiai yra naudojamasi paslaugomis, bet dėl praktinių galimybių to padaryti 


neįmanoma), interneto prieigos paslaugų kokybė matuojama internetinėje aplinkoje, o ne intranetinėje. 
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9 PRIEDAS. Kompaktinis diskas: Judriojo ryšio infrastruktūros probleminiai 
objektai 
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10 PRIEDAS. „Baltųjų dėmių“ identifikavimo modelis 


„Baltosios dėmės“ buvo apibrėžtos tokiu būdu: 


1. Naudojant ArcGIS programinės įrangos funkciją Optimized Hot Spot Analysis surasti statistiškai 


reikšmingos nepadengtų namų ūkio koncentracijos teritorijos, kurios pavaizduotos raudona spalva. 


Svarbu pažymėti, kad papildomai prie padengtų zonų buvo priskirtos judriojo ryšio infrastruktūros 


objektų, turinčių transmisijos problemų dengiamos teritorijos, nes šių teritorijų padengimui yra 


numatyta naudoti esamą infrastruktūrą, ją prijungiant prie ŠKL. Todėl ir jų dengiamos zonos, namų 


ūkiai buvo neskaičiuoti modeliuojant didžiausios nepadengtų namų ūkių koncentracijos vietas - 


potencialiai geriausias vietas naujos ryšio infrastruktūros – bokštų įrengimui. 


Optimized Hot Spot Analysis funkcija naudoja statistinio metodo algoritmą Getis-Ord Gi, kuris suranda 


optimalius statistiškai reikšmingų duomenų erdvinius svorio centrus, specifikuota: 


http://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/spatial-statistics/optimized-hot-spot-analysis.htm  


 


Statistiškai reikšmingos vietos Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurios atvaizduotos raudonai, bei NKIP, 


atvaizduotos mėlynai, padengimas. 


Šios reikšmingos vietos randamos iš: 


a. „baltųjų dėmių“ rastro, 


 
„Baltųjų dėmių“ žemėlapis 



http://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/spatial-statistics/optimized-hot-spot-analysis.htm
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b. verčiamo į poligoną pasinaudojant ArcGIS funkcionalumu, 


 


„Baltųjų dėmių“ poligonas 


c. toliau išrenkamos namų ūkių vietos kurios patenka į „baltųjų dėmių“ teritoriją, 


 


Raudona spalva atvaizduoti namų ūkiai, kurie patenka į „baltųjų dėmių“ teritoriją 


d. ir iš šių poligonų apsiskaičiuojamos reikšmingos vietos. 


2. Statistiškai reikšmingos nepadengtų namų ūkio koncentracijos teritorijos (Confidence 90% ir daugiau), 


naudojant ArcGIS programinės įrangos funkciją Minimum Bounding, ConvexHull, apjungiamos į jas 


apibrėžiančius poligonus, pavaizduotus raudona linija. 
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Raudona spalva atvaizduoti statistiškai išreikšti poligonai, kurie yra apjungti vienas su kitu pagal gyvenvietes. 


Gyvenvietės apjungiamos į skirtingas sritis pagal jos unikalų indentifikacijos numerį, bei atsižvelgiant 


į Confidence vertę. Convex Hull metodas atsižvelgia į: 


 trumpiausią atstumą tarp dviejų tos pačios grupės taškų. 


 didžiausią atstumą tarp dviejų tos pačios grupės taškų. 


 geometrinius grupės taškus: 


o Pirmojo ir antrojo taško (objekto) X koordinates; 


o Pirmojo ir antrojo taško (objekto) Y koordinates. 


Taigi, šis metodas randa trumpiausius atstumus tarp kraštinių objektų, priklausančių tai pačiai grupei. 


3. Iki 1,5 km. atstumu vienas nuo kito nutolę nepadengtų namų ūkio koncentracijos teritorijas 


apibrėžiantys poligonai naudojant ArcGIS programinės įrangos funkciją Aggregate Polygons yra 


apjungiami į agreguotus nepadengtų namų ūkio koncentracijos teritorijų poligonus, kurie pavaizduoti 


mėlyna spalva. 


 


Mėlyna linija pavaizduotos apjungtos gyvenvietės, kurios yra mažiau nei 1,5 km nutolusios viena nuo kitos 
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Ši funkcija panaudojama tam, kad gretimas gyvenvietes apjungtų į vieną bendrą poligoną. Apjungimas 


vyksta panašiai kaip ir su Minimum Bounding Geometry, įrankis ieško trumpiausio atstumo tarp dviejų 


greitimų poligonų, o atstumas tarp gretimų poligonų skaičiuojamas nuo gyvenvietės ribų. 


4. Naudojant ArcGIS programinės įrangos funkciją Feature to Point nustatomi agreguotų nepadengtų 


namų ūkių koncentracijos teritorijų poligonų centrai, kurie pavaizduoti mėlynais taškais. 


 


Atvaizduojamas centrinis koncentruotų namų ūkių vietų taškas tamsiai mėlyna spalva 


Centrai sugeneruojami tam, kad panaudodami juos galėtume sukurti Thiessen poligonus Lietuvos 


teritorijai. 


5. Naudojant ArcGIS programinės įrangos funkciją Create Thiessen Polygons, teritorija sudalinama į 


Thiessen poligonus, kurių ribas apibrėžia taškai pusiau dalinantys linijas tarp kaimyninių agreguotų 


nepadengtų namų ūkio koncentracijos teritorijų poligonų centrų. Thiessen poligonų ribos pavaizduotos 


violetine spalva. 


 


Thiessen poligonų ribos atvaizduojamos violetine spalva. Mastelis 1:100 000 


 







73 


 


 


Thiessen poligonų ribos atvaizduojamos violetine spalva. Mastelis 1:3 000 000 


6. Dažniausiai visų centrinių namų ūkių koncentracijos vietų taškų, gautų panaudojus Aggregate 


Polygons funkciją, mums nereikia. Kadangi dalis gyvenviečių turi nežymų namų ūkių skaičių. Tam, 


kad nufiltruoti šiuos poligonus mums reikia rasti namų ūkių skaičių kiekviename poligone. 


Naudojant ArcGIS programinės įrangos funkciją Spatial Join, kuri geba prijungti atributus dviems 


skirtingiems persiklojantiems sluoksniams, prie namų ūkių sluoksnio, kuris patenka į „baltųjų dėmių“ 


teritorijas prijungiami gyvenviečių poligonai, kur kiekviena gyvenvietė turi savo unikalų atributą. Toliau 


pagal šį unikalų atributą panaudojus Summary Statistics funkciją gaunama lentelė su namų ūkių 


skaičiumi kiekviename gyvenvietės poligono segmente. Turint šią informaciją galima prie gyvenvietės 


poligono prijungti šią lentelę. 


Turint suminį kiekvieno gyvenvietės poligono namų ūkių skaičių galima sukurti centrinį tašką tik toms 


gyvenvietėms, kurios viršija norimą namų ūkių skaičių. Žemiau pateikti Thiessen poligonų žemėlapiai, 


sukurti naudojant skirtingą koncentruotų vietovių namų ūkių skaičių. 


 


Thiessen poligonai sudaryti iš agreguotų gyvenviečių, kurios turi lygiai arba daugiau nei 10 namų ūkių 
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Thiessen poligonai sudaryti iš agreguotų gyvenviečių, kurios turi lygiai arba daugiau nei 50 namų ūkių 


 


 


Thiessen poligonai sudaryti iš agreguotų gyvenviečių, kurios turi lygiai arba daugiau nei 100 namų ūkių 


 


7. Namų ūkių skaičiaus radimas Thiessen poligone vyksta taip pat kaip ir gyvenviečių poligone. 


Pasinaudodami Spatial Join funkcija prie namų ūkių patenkančių į baltasias dėmes prijungiami 


Thiessen poligonų atributai. Panaudojus Summary Statistics funkciją, pagal unikalią vertę 


susumuojami namų ūkių skaičiai poligone. Gaunama lentelė, kurią prijungus prie Thiessen poligono, 


gaunama kiekvienam poligono segmentui paskaičiuotas namų ūkių skaičius. 
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Namų ūkių pasiskirstymas Thiessen poligone, kai namų ūkių skaičius viršyja arba lygus 100. 
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11 PRIEDAS. „Baltųjų dėmių“ aprašymas 
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1 1 419,83025 
101,111825 24,08% 380,8176903 1,591125 


1 0 0 1 118,1224962 118,1224962 
11 6 1 4 3 2 0 1 


  


2 2 282,10885 
29,04175 10,29% 254,8099437 0,755075 


2 1 1 0 86,70410221 54,59259675 
5 3 1 1 1 0 1 0 


 


3 3 866,034 
216,432475 24,99% 1373,820763 5,69035 


2 1 0 1 228,3388316 195,1627414 
39 15 1 23 10 3 7 0 


 


4 4 825,671025 
375,624525 45,49% 2275,628715 10,1676 


3 2 0 1 404,142399 357,0288329 
17 10 0 7 7 0 5 2 


 


5 5 593,436025 
317,1083 53,44% 830,0147624 5,00225 


1 0 0 1 112,2700376 112,2700376 
19 15 0 4 5 2 3 0 


 


6 6 659,446375 
298,4179 45,25% 559,5501374 3,090475 


3 2 1 0 114,2356969 89,91301148 
30 16 3 11 7 0 7 0 


 


7 7 576,408575 
216,715075 37,60% 817,4784984 5,27745 


1 0 1 0 57,7369896 57,7369896 
52 20 0 32 8 3 5 0 


 


8 8 377,931875 
64,72165 17,13% 241,2010977 1,084975 


1 0 1 0 66,25234891 66,25234891 
200 20 3 177 14 6 6 2 


 


9 9 240,368375 
70,8521 29,48% 509,2433171 2,265025 


2 1 0 1 137,076628 120,0234961 
5 3 0 2 0 0 0 0 


 


10 10 346,990025 
195,9523 56,47% 745,1394398 3,683325 


1 0 0 1 164,3301866 164,3301866 
14 5 0 9 3 2 0 1 


 


11 11 407,994 
149,52565 36,65% 785,9540358 3,76795 


1 0 0 1 107,7003733 107,7003733 
32 8 2 22 3 0 2 1 


 


12 12 997,948325 
549,91085 55,10% 2350,334963 15,21985 


1 0 0 1 188,0530247 188,0530247 
28 18 2 8 11 1 8 2 


 


13 13 616,6351 
312,2508 50,64% 881,3169228 5,1568 


2 1 1 0 110,7054754 69,20108491 
17 6 1 10 4 2 1 1 


 


14 14 825,39945 
633,66075 76,77% 813,9423116 5,295575 


3 2 1 0 132,1573956 55,75948171 
17 11 0 6 0 0 0 0 


 


15 15 616,606 
343,832025 55,76% 712,246591 3,696175 


2 1 0 1 119,701176 101,177465 
13 9 2 2 4 0 4 0 


 


16 16 813,899275 
590,196775 72,51% 1399,174162 8,7143 


1 0 1 0 76,79214092 76,79214092 
21 19 0 2 3 1 1 1 


1 


17 17 1716,105425 
1328,169875 77,39% 2781,171773 15,3473 


3 2 0 1 416,8193514 340,9424599 
39 20 2 17 14 2 12 0 


 


18 18 217,8978 
87,223125 40,03% 209,1210209 1,069875 


1 0 1 0 79,58295097 79,58295097 
3 3 0 0 1 0 1 0 


 


19 19 249,7107 
162,1801 64,95% 360,1545547 1,461525 


2 1 1 0 95,78238278 61,35293323 
3 2 0 1 1 0 1 0 


 


20 20 973,894975 
682,677525 70,10% 988,8912686 6,685475 


1 0 1 0 58,53454214 58,53454214 
18 11 2 5 7 1 5 1 


 


21 21 980,33505 
621,46545 63,39% 1135,086881 8,24 


2 1 1 0 93,94518694 75,98739552 
14 8 0 6 8 3 3 2 


 


22 22 1335,1688 
845,956175 63,36% 2036,231019 16,532 


2 1 1 0 117,2636524 76,53605607 
27 16 1 10 14 3 9 2 


 


23 23 522,789675 
268,57795 51,37% 865,694204 5,049025 


2 1 0 1 257,7373373 222,2976691 
48 22 5 21 30 8 19 3 


 


24 24 425,7262 
160,298925 37,65% 890,9511695 3,1228 


1 0 0 1 525,6850273 525,6850273 
247 35 4 208 10 5 4 1 


1 


25 25 215,15365 
116,502075 54,15% 483,1131241 2,570175 


1 0 0 1 193,6650763 193,6650763 
4 4 0 0 1 0 1 0 


 


26 26 170,30125 
99,42 58,38% 430,4484833 1,52975 


2 1 0 1 141,0927716 104,4715092 
6 5 0 1 2 0 1 1 


 


27 27 236,7246 
93,38135 39,45% 563,4726855 4,510275 


1 0 1 0 75,48016934 75,48016934 
32 7 0 25 11 2 6 3 


1 


28 28 183,22465 
84,5447 46,14% 188,1287947 0,718175 


1 0 1 0 78,42135852 78,42135852 
11 3 2 6 4 2 1 1 


 


29 29 501,679275 
263,2732 52,48% 393,9004543 1,5801 


1 0 1 0 98,06720384 98,06720384 
18 6 1 11 2 1 1 0 


 


30 30 583,459775 
432,280025 74,09% 660,4041773 3,53835 


2 1 0 1 124,8068931 111,5927108 
10 4 2 4 3 2 0 1 


 


31 31 213,915325 
61,8452 28,91% 190,5277773 0,516725 


1 0 1 0 57,46409291 57,46409291 
114 18 1 95 3 1 2 0 


 


32 32 857,588025 
298,792525 34,84% 1008,885906 5,598075 


2 1 1 0 88,68619468 71,8394704 
138 40 10 88 27 5 19 3 


 


33 33 1107,347225 
495,236275 44,72% 1423,230242 9,682375 


2 1 1 0 90,69934957 67,47622016 
44 21 2 21 17 7 8 2 


 


34 34 568,83035 
285,183525 50,14% 670,0594114 4,32885 


3 2 1 0 90,23246403 50,11379776 
11 6 0 5 2 0 2 0 


 


35 35 456,2163 
336,86345 73,84% 497,636492 2,34145 


1 0 1 0 71,81192762 71,81192762 
21 6 1 14 3 2 1 0 


 


36 36 431,423375 
115,96875 26,88% 511,837936 1,959725 


3 2 0 1 214,5607578 140,8023285 
24 13 3 8 9 1 6 2 


 


37 37 208,450425 
74,258275 35,62% 214,2234474 0,9703 


1 0 1 0 60,42119766 60,42119766 
4 4 0 0 1 0 1 0 
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38 38 232,04135 
158,3919 68,26% 240,4867046 1,105175 


3 2 1 0 132,9718694 77,17347406 
2 0 0 2 1 0 1 0 


  


39 39 223,820275 
154,154225 68,87% 200,094984 0,95405 


2 1 0 1 118,458862 100,4592979 
3 0 0 3 1 1 0 0 


  


40 40 709,621625 
371,519925 52,35% 866,3638355 5,433825 


2 1 1 0 91,66434188 58,49101425 
27 8 0 19 12 6 5 1 


  


41 41 380,543675 
288,7827 75,89% 813,6075201 5,9899 


2 1 1 0 119,6481175 90,27537769 
5 3 0 2 3 1 2 0 


  


42 42 147,087875 
103,543225 70,40% 604,0851395 1,863625 


2 1 1 0 93,03933658 56,97907807 
3 2 0 1 1 0 1 0 


  


43 43 338,75385 
234,98385 69,37% 639,6379727 2,162725 


2 1 0 1 270,1385413 243,641229 
10 5 0 5 4 2 1 1 


  


44 44 471,609125 
327,3063 69,40% 810,682775 4,811225 


1 0 0 1 290,1981347 290,1981347 
10 5 0 5 4 3 1 0 


  


45 45 466,506575 
297,18005 63,70% 632,0140978 4,025175 


2 1 1 0 118,0832248 68,09396907 
7 5 1 1 2 1 1 0 


  


46 46 159,176125 
72,21845 45,37% 387,8283585 2,136575 


3 2 0 1 157,0598076 110,172173 
5 3 0 2 3 2 1 0 


  


47 47 387,353125 
245,165425 63,29% 550,6986503 3,6479 


4 3 1 0 159,5634144 61,42840246 
7 5 0 2 2 1 1 0 


  


48 48 953,000625 
620,022225 65,06% 1314,157282 9,540625 


1 0 1 0 67,63625705 67,63625705 
17 10 2 5 9 3 6 0 


  


49 49 595,835075 
408,6123 68,58% 1064,12951 7,200225 


2 1 0 1 134,1713096 123,1713096 
19 8 1 10 8 3 3 2 


  


50 50 2064,436325 
1446,57535 70,07% 2410,228493 21,195375 


2 1 1 0 85,99443576 53,32469256 
54 34 1 19 15 4 11 0 


  


51 51 487,80715 
345,4811 70,82% 1009,331242 8,064375 


1 0 1 0 63,75765927 63,75765927 
12 9 0 3 8 0 8 0 


  


52 52 1211,33045 
736,017475 60,76% 946,8706175 9,417825 


1 0 1 0 83,25028263 83,25028263 
35 20 0 15 9 3 6 0 


  


53 53 1162,652675 
782,133725 67,27% 1380,864441 10,069775 


3 2 0 1 167,0181202 114,3254261 
24 12 0 12 11 3 5 3 


  


54 54 650,891125 
414,38105 63,66% 599,2980596 4,590975 


4 3 1 0 137,4357037 58,80183654 
13 7 0 6 6 3 2 1 


  


55 55 283,11245 
194,5177 68,71% 230,8471967 1,386475 


1 0 1 0 55,57986137 55,57986137 
2 1 1 0 1 0 0 1 


  


56 56 157,90755 
120,34995 76,22% 163,5437299 0,874575 


2 1 1 0 83,7435465 56,6885957 
4 3 0 1 1 0 1 0 


  


57 57 320,7917 
89,551725 27,92% 351,0613433 1,794475 


2 1 1 0 68,53900213 53,09348434 
14 6 1 7 2 0 2 0 


  


58 58 291,7505 
135,1263 46,32% 323,1447367 1,426175 


3 2 0 1 216,5354363 147,7819638 
5 2 0 3 2 1 0 1 


  


59 59 138,018125 
71,020575 51,46% 195,1510236 0,8943 


1 0 1 0 50,65201742 50,65201742 
4 3 0 1 2 0 1 1 


  


60 60 191,93285 
93,967375 48,96% 331,6827158 1,688875 


3 2 1 0 152,912777 84,40165364 
3 1 0 2 3 0 1 2 


  


61 61 234,610075 
149,025525 63,52% 376,9619544 1,648825 


4 3 0 1 186,4819752 110,8542725 
1 1 0 0 1 0 1 0 


  


62 62 93,490375 
16,706125 17,87% 213,1848434 0,682525 


3 2 1 0 122,078497 52,88910652 
5 2 0 3 3 0 3 0 


  


63 63 110,63055 
46,918375 42,41% 208,3775329 0,941225 


2 1 0 1 268,4463791 247,6627579 
2 2 0 0 0 0 0 0 


  


64 64 108,2389 
37,1711 34,34% 117,7898688 0,604275 


1 0 1 0 58,16342114 58,16342114 
2 0 0 2 1 0 0 1 


  


65 65 118,199075 
25,085225 21,22% 153,3101377 0,798475 


1 0 1 0 65,49710917 65,49710917 
3 3 0 0 0 0 0 0 


  


66 66 135,610575 
82,41265 60,77% 229,3818306 0,8027 


1 0 1 0 77,8176935 77,8176935 
1 0 0 1 1 1 0 0 


  


67 67 88,171825 
25,262175 28,65% 116,1075206 0,681 


2 1 1 0 86,97083831 56,26232222 
7 2 1 4 3 1 2 0 


  


68 68 94,63735 
38,509225 40,69% 223,6953605 0,989125 


1 0 0 1 161,4222954 161,4222954 
2 1 0 1 2 1 1 0 


  


69 69 109,98115 
34,406925 31,28% 219,8017653 0,990675 


1 0 0 1 107,5708251 107,5708251 
0 0 0 0 0 0 0 0 


  


70 70 177,790975 
71,142225 40,01% 295,3006696 1,444975 


1 0 0 1 116,3703881 116,3703881 
6 4 0 2 1 0 1 0 


  


71 71 131,500625 
85,57475 65,08% 185,6839543 1,213125 


1 0 0 1 112,5265164 112,5265164 
0 0 0 0 0 0 0 0 


  


72 72 147,601175 
41,909925 28,39% 261,4372664 1,24655 


2 1 1 0 71,86214444 61,73132499 
3 1 0 2 1 0 0 1 


  


73 73 101,8595 
54,8858 53,88% 252,0035759 1,586125 


1 0 1 0 87,0328162 87,0328162 
1 1 0 0 1 0 1 0 


  


74 74 193,701725 
117,834425 60,83% 221,5596193 1,121675 


1 0 1 0 64,52308133 64,52308133 
4 3 0 1 0 0 0 0 


  


75 75 260,8457 
126,865175 48,64% 406,9909566 2,498425 


2 1 1 0 132,6428525 98,80278202 
4 0 0 4 1 1 0 0 


  


76 76 138,24215 
76,166425 55,10% 247,6442274 1,29955 


2 1 1 0 98,26580722 65,36399333 
4 3 0 1 1 0 1 0 


  


77 77 199,160125 
169,586325 85,15% 183,0569557 1,362625 


1 0 1 0 57,69747243 57,69747243 
2 1 1 0 1 0 1 0 


  


78 78 306,110875 
109,7212 35,84% 301,9840959 1,8465 


3 2 1 0 151,4468376 71,42797997 
24 7 0 17 7 3 4 0 


  


79 79 281,711075 
118,046375 41,90% 375,0455242 3,044725 


1 0 0 1 179,7680288 179,7680288 
59 11 0 48 7 2 4 1 


  


80 80 140,20995 
37,38145 26,66% 229,8232443 1,32495 


1 0 1 0 89,49078397 89,49078397 
1 0 1 0 0 0 0 0 


  


81 81 81,0806 
34,7875 42,90% 173,1593934 0,7817 


2 1 1 0 70,90962697 60,46376802 
4 3 0 1 1 0 1 0 


  


82 82 209,73025 
133,2639 63,54% 304,1541056 1,408425 


2 1 1 0 134,4360593 94,72912596 
3 3 0 0 0 0 0 0 


  


83 83 92,20685 
49,4654 53,65% 103,6215065 0,2727 


2 1 1 0 75,59952131 50,64141531 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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84 84 127,4122 
72,50745 56,91% 131,6664439 0,663475 


2 1 1 0 74,48725581 50,12858677 
0 0 0 0 0 0 0 0 


  


85 85 257,815 
113,7025 44,10% 235,8281933 1,366225 


3 2 0 1 208,7809332 138,949204 
6 4 0 2 3 2 1 0 


  


86 86 214,7126 
92,289775 42,98% 405,8819067 1,747525 


2 1 1 0 105,6657803 83,81689241 
1 1 0 0 0 0 0 0 


  


87 87 199,14625 
114,7747 57,63% 444,0514207 1,415425 


2 1 0 1 221,3834254 189,728507 
2 1 0 1 0 0 0 0 


  


88 88 137,330675 
114,168 83,13% 285,597179 0,995775 


4 3 1 0 171,5164166 72,0649934 
3 0 0 3 2 1 1 0 


  


89 89 234,574725 
91,84175 39,15% 430,8392559 1,27775 


1 0 0 1 275,8082642 275,8082642 
8 5 1 2 1 0 1 0 


  


90 90 206,5256 
124,4083 60,24% 318,3605679 1,258125 


1 0 0 1 110,4981664 110,4981664 
7 3 0 4 2 0 2 0 


  


91 91 153,863875 
85,12205 55,32% 226,92961 1,01135 


1 0 1 0 52,46712565 52,46712565 
3 1 1 1 1 0 1 0 


  


92 92 80,247225 
72,085625 89,83% 115,1207441 0,45435 


2 1 1 0 63,00353074 50,14938118 
0 0 0 0 0 0 0 0 


  


93 93 158,754225 
95,7071 60,29% 128,9204063 0,668 


1 0 1 0 55,1815369 55,1815369 
3 3 0 0 0 0 0 0 


  


94 94 72,207275 
47,947675 66,40% 73,82652464 0,23775 


1 0 1 0 58,10819132 58,10819132 
4 2 0 2 1 0 1 0 


  


95 95 85,215925 
72,894175 85,54% 268,1713345 1,0194 


2 1 0 1 178,6468566 149,3026334 
2 1 0 1 2 1 1 0 


  


96 96 71,396375 
57,055875 79,91% 133,159997 0,515725 


2 1 0 1 190,8702863 163,9110609 
1 0 0 1 0 0 0 0 


  


97 97 87,176475 
55,695675 63,89% 200,2906176 0,533975 


1 0 0 1 170,2227382 170,2227382 
2 0 0 2 2 2 0 0 


  


98 98 103,255225 
51,02395 49,42% 184,738618 0,73555 


1 0 1 0 96,77796666 96,77796666 
1 1 0 0 0 0 0 0 


  


99 99 133,786 
35,51395 26,55% 176,8543672 0,63345 


3 2 1 0 139,0999457 53,21795922 
6 0 0 6 3 3 0 0 


  


100 100 111,370775 
29,160525 26,18% 177,2559044 0,92 


1 0 1 0 77,24859079 77,24859079 
8 1 0 7 1 1 0 0 


  


101 101 91,77055 
56,0494 61,08% 156,2684077 0,475975 


1 0 1 0 80,13940288 80,13940288 
3 1 0 2 0 0 0 0 


  


102 102 180,523275 
84,035025 46,55% 342,9886123 1,288025 


3 2 0 1 245,1152307 184,7581953 
2 1 0 1 1 1 0 0 


  


103 103 454,875525 
236,664325 52,03% 771,1926371 3,81885 


2 1 0 1 120,900072 102,8621898 
7 3 0 4 4 2 0 2 


  


104 104 102,68085 
89,060025 86,73% 138,5393252 0,7048 


2 1 1 0 88,82588695 76,98064594 
0 0 0 0 0 0 0 0 


  


105 105 185,831475 
137,428875 73,95% 312,6887063 1,162025 


2 1 1 0 80,81213793 53,11437156 
3 2 0 1 1 0 1 0 


  


106 106 71,362075 
41,3141 57,89% 166,5243174 0,46765 


1 0 1 0 57,10793478 57,10793478 
2 0 0 2 0 0 0 0 


  


107 107 145,94475 
81,1692 55,62% 230,7505986 1,025525 


2 0 0 2 272,0966091 115,3226418 
4 3 0 1 0 0 0 0 


  


108 108 91,56575 
59,948025 65,47% 213,884717 0,8577 


1 1 0 0 46,14786444 156,7739673 
1 1 0 0 0 0 0 0 


  


109 109 399,684825 
181,03125 45,29% 424,9254433 1,92715 


3 2 1 0 128,4220315 55,51823311 
9 4 1 4 4 1 2 1 


  


110 110 284,897025 
174,971825 61,42% 385,5171407 1,575525 


3 2 1 0 129,6691319 85,51740217 
5 2 1 2 1 0 1 0 


  


111 111 372,4986 
203,7984 54,71% 1158,361364 3,10665 


1 0 1 0 61,06602855 61,06602855 
11 7 0 4 4 0 4 0 


  


112 112 293,75585 
182,46845 62,12% 246,2755307 1,163325 


3 2 1 0 134,3404023 51,35343706 
6 3 1 2 1 0 0 1 


  


113 113 179,0843 
103,304125 57,68% 318,9289785 1,123325 


3 2 1 0 134,5817625 61,1213825 
5 4 0 1 2 0 2 0 


  


114 114 139,69895 
64,944325 46,49% 260,6617781 0,8983 


4 3 1 0 161,2265092 99,41117933 
3 0 0 3 1 1 0 0 


  


115 115 276,35465 
103,8623 37,58% 392,9563416 1,4346 


3 2 1 0 137,3676482 72,6661344 
8 0 2 6 3 3 0 0 


1 


116 116 428,3374 
246,444325 57,54% 566,6674519 4,467275 


2 1 1 0 119,6721045 98,03123844 
24 5 1 18 7 2 3 2 


  


117 117 278,78465 
186,1537 66,77% 339,6075615 1,215425 


3 2 1 0 135,6293814 79,00838889 
8 1 0 7 4 2 1 1 


  


118 118 299,294025 
150,58865 50,31% 279,4420716 1,293125 


1 0 1 0 82,30915138 82,30915138 
4 1 0 3 2 0 1 1 


  


119 119 299,040875 
205,1031 68,59% 461,9240391 2,1452 


2 1 1 0 83,12257046 67,08670071 
6 5 0 1 2 0 2 0 


  


120 120 182,80745 
125,234475 68,51% 343,6220035 1,47345 


3 2 1 0 155,9084192 85,65644965 
3 2 0 1 1 0 0 1 


  


121 121 206,113225 
154,87595 75,14% 293,9487304 1,1431 


2 1 1 0 99,64898507 63,9991167 
4 3 0 1 2 0 1 1 


  


122 122 88,373475 
46,297975 52,39% 163,0165685 0,745575 


1 0 1 0 61,42201989 61,42201989 
3 3 0 0 0 0 0 0 


  


123 123 86,339875 
69,26325 80,22% 230,6520148 1,03865 


2 1 0 1 182,8016963 133,0766206 
1 0 0 1 1 1 0 0 


  


124 124 138,681075 
84,635575 61,03% 233,5669567 1,24855 


1 0 1 0 70,03445827 70,03445827 
0 0 0 0 0 0 0 0 


  


125 125 159,40905 
120,594725 75,65% 148,5303322 0,701425 


1 0 1 0 60,46974394 60,46974394 
3 3 0 0 0 0 0 0 


  


126 126 144,987675 
133,046525 91,76% 208,5426147 0,89735 


1 0 1 0 92,35792881 92,35792881 
2 1 0 1 2 1 1 0 


  


127 127 308,785125 
141,54015 45,84% 287,3920819 1,1307 


4 3 1 0 138,9883343 55,35611595 
9 4 0 5 4 1 3 0 


  


128 128 111,82405 
70,022875 62,62% 92,61394641 0,2993 


2 1 1 0 76,85111189 55,88313749 
1 1 0 0 0 0 0 0 


  


129 129 233,7152 
119,646225 51,19% 342,9400914 0,8483 


3 2 0 1 167,5319479 107,3583447 
5 0 0 5 2 2 0 0 
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130 130 269,092575 
205,780025 76,47% 232,8206743 1,05055 


4 3 1 0 171,697707 76,17335644 
7 3 0 4 4 2 1 1 


  


131 131 216,82405 
98,46765 45,41% 119,1417773 0,599175 


1 0 1 0 59,4379321 59,4379321 
5 2 0 3 3 1 2 0 


  


132 132 162,2405 
147,868275 91,14% 207,7506108 0,726425 


3 2 1 0 153,7583241 80,75515441 
2 0 0 2 2 0 0 2 


  


133 133 269,22935 
116,09115 43,12% 358,1177588 1,333025 


3 2 1 0 129,115241 65,3012039 
5 2 1 2 1 1 0 0 


  


134 134 339,46395 
114,867425 33,84% 477,7346018 1,6345 


2 1 1 0 102,5590679 63,15406761 
59 8 1 50 9 4 5 0 


  


135 135 275,9469 
47,1549 17,09% 330,6087296 1,304325 


1 0 1 0 64,9622378 64,9622378 
9 5 1 3 2 0 2 0 


  


136 136 143,644575 
68,574675 47,74% 241,6400511 1,114225 


2 1 1 0 100,3843751 55,10381464 
1 0 0 1 1 1 0 0 


  


137 137 242,238175 
149,072175 61,54% 373,2822853 1,519075 


6 5 0 1 281,7175672 134,4010675 
5 2 0 3 3 0 2 1 


  


138 138 181,422075 
110,215425 60,75% 291,7956498 1,086375 


1 0 0 1 107,3074161 107,3074161 
5 1 0 4 2 1 1 0 


  


139 139 305,379975 
157,985475 51,73% 372,4016782 1,6509 


3 2 1 0 143,1368464 76,09120294 
11 3 1 7 4 2 1 1 


  


140 140 191,1635 
85,294775 44,62% 251,9562855 1,139675 


1 0 1 0 64,26469042 64,26469042 
21 9 0 12 4 1 3 0 


  


141 141 327,41535 
181,08275 55,31% 479,9043307 2,25975 


1 0 1 0 96,2663763 96,2663763 
8 6 0 2 2 0 1 1 


  


142 142 274,261925 
133,079175 48,52% 354,6831443 1,6381 


1 0 1 0 73,39042968 73,39042968 
14 3 1 10 7 4 3 0 


  


143 143 164,443 
101,0008 61,42% 304,2382983 1,36245 


3 1 1 1 227,2267845 54,0423835 
4 2 0 2 2 0 1 1 


  


144 144 289,580925 
190,4218 65,76% 720,5193659 3,22535 


1 1 0 0 37,57365403 151,5363063 
11 4 0 7 5 1 2 2 


  


145 145 167,657575 
118,643225 70,77% 284,6154296 1,17385 


1 0 0 1 145,899154 145,899154 
3 0 0 3 3 1 1 1 


  


146 146 182,4748 
98,0837 53,75% 339,023598 1,81725 


3 2 1 0 121,7738261 65,24125394 
6 3 0 3 1 1 0 0 


  


147 147 370,3616 
234,105625 63,21% 611,4665539 2,4365 


4 3 0 1 334,9401901 213,8095936 
4 2 0 2 1 0 1 0 


  


148 148 254,318625 
85,573825 33,65% 423,0940124 1,575125 


4 3 0 1 186,1569727 113,3469753 
7 5 0 2 2 1 0 1 


  


149 149 339,5254 
210,579175 62,02% 714,2611103 3,422825 


2 1 1 0 112,1493057 66,33929037 
8 4 1 3 3 0 1 2 


  


150 150 645,874275 
416,830825 64,54% 1012,395453 4,388525 


2 1 1 0 97,62135175 71,35942203 
23 12 0 11 5 1 4 0 


  


151 151 488,0947 
273,722125 56,08% 942,7837903 4,155925 


2 1 0 1 220,5038757 174,4335687 
11 6 0 5 5 0 2 3 


  


152 152 263,746475 
185,0125 70,15% 387,3259293 1,959375 


1 0 1 0 58,07197908 58,07197908 
4 4 0 0 0 0 0 0 


  


153 153 271,411875 
167,15005 61,59% 424,0299018 1,507475 


1 0 0 1 102,1573543 102,1573543 
6 5 0 1 0 0 0 0 


  


154 154 262,58975 
157,43645 59,96% 384,5054581 1,757575 


2 1 1 0 102,4126235 74,03238609 
3 2 1 0 1 0 1 0 


  


155 155 320,59555 
96,6101 30,13% 305,0460746 1,331925 


2 1 1 0 74,84258153 52,68741782 
65 10 0 55 6 1 5 0 


1 


156 156 98,5098 
54,130125 54,95% 231,6798841 1,447825 


1 0 1 0 54,75269679 54,75269679 
4 1 0 3 3 0 3 0 


 


157 157 167,6407 
104,10835 62,10% 302,1054366 1,067075 


2 1 0 1 206,5981062 158,8273749 
3 2 0 1 1 1 0 0 


 


158 158 213,993075 
104,05185 48,62% 265,0799648 1,208025 


1 0 0 1 149,2420703 149,2420703 
6 5 0 1 1 0 1 0 


 


159 159 298,324825 
36,4907 12,23% 303,8476768 0,92185 


1 0 1 0 53,53095887 53,53095887 
52 8 5 39 10 2 7 1 


 


160 160 82,4896 
5,3774 6,52% 74,95282618 0,30875 


1 0 1 0 64,13775644 64,13775644 
28 4 0 24 1 1 0 0 


 


161 161 480,101725 
181,5597 37,82% 471,1980644 2,7627 


1 0 1 0 76,36205522 76,36205522 
63 17 0 46 7 2 5 0 


 


162 162 190,81385 
62,744275 32,88% 343,9233712 1,02435 


1 0 1 0 58,06401175 58,06401175 
4 1 1 2 3 1 2 0 


 


163 163 638,0607 
370,053575 58,00% 285,7016587 1,043 


6 5 1 0 186,3331131 63,55275132 
23 13 0 10 3 1 2 0 


 


164 164 108,79715 
51,7857 47,60% 222,8830938 0,8747 


1 0 1 0 53,58519892 53,58519892 
3 1 0 2 0 0 0 0 


 


165 165 669,251575 
198,773375 29,70% 783,6315449 2,9366 


2 1 0 1 272,8904419 234,3467219 
19 11 1 7 7 3 3 1 


 


166 166 483,46255 
266,831375 55,19% 468,6712715 1,957825 


1 0 1 0 57,6822291 57,6822291 
14 9 0 5 4 1 3 0 


 


167 167 266,12815 
205,16805 77,09% 476,4555126 2,281125 


3 2 0 1 181,6468099 133,0862989 
3 1 0 2 3 1 2 0 


 


168 168 472,3806 
261,517875 55,36% 973,3130328 4,33665 


5 4 0 1 258,9082386 119,8122764 
8 4 0 4 6 3 3 0 


1 


169 169 217,48905 
150,766325 69,32% 338,0935719 1,626675 


2 1 1 0 96,08978691 56,25655617 
2 1 0 1 1 1 0 0 


 


170 170 399,9562 
292,418075 73,11% 569,1830552 2,60285 


2 1 0 1 184,1475012 141,2756179 
8 3 0 5 3 2 1 0 


 


171 171 616,115575 
322,0784 52,28% 852,4685818 3,576675 


1 0 0 1 103,8133441 103,8133441 
13 9 1 3 3 3 0 0 


1 


172 172 226,600975 
150,134325 66,25% 305,6335268 1,5415 


1 0 1 0 50,94431095 50,94431095 
4 3 0 1 0 0 0 0 


  


173 173 427,926325 
272,9429 63,78% 593,3364679 2,906075 


2 1 1 0 94,83420485 55,14823849 
5 4 0 1 1 0 0 1 


  


174 174 216,51705 
99,879525 46,13% 345,3731171 2,041425 


1 0 1 0 61,03542227 61,03542227 
4 2 0 2 2 1 0 1 


  


175 175 363,9566 
169,669425 46,62% 650,35953 3,10225 


2 1 1 0 86,80828822 72,18198605 
5 4 0 1 3 0 2 1 
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176 176 303,6494 
114,754675 37,79% 356,7675263 1,704225 


2 1 1 0 84,64690775 50,41714564 
6 5 0 1 0 0 0 0 


  


177 177 132,231775 
75,92135 57,42% 272,9440549 1,0018 


1 0 0 1 112,2681748 112,2681748 
2 2 0 0 1 0 1 0 


  


178 178 700,48035 
401,0221 57,25% 560,6586044 2,227775 


5 4 1 0 140,0811462 61,75531328 
22 10 0 12 5 2 2 1 


  


179 179 176,8743 
96,844075 54,75% 377,3868022 2,025475 


1 0 0 1 245,858486 245,858486 
5 2 0 3 3 1 2 0 


  


180 180 214,503325 
62,7876 29,27% 245,1806966 0,709925 


3 2 1 0 104,1346026 53,82791237 
11 4 0 7 3 2 1 0 


  


181 181 441,537 
163,49285 37,03% 338,1656773 1,898725 


1 0 1 0 74,36407293 74,36407293 
8 5 0 3 2 0 2 0 


  


182 182 161,87315 
66,23905 40,92% 229,0159638 1,090525 


1 0 0 1 103,5893565 103,5893565 
5 3 0 2 0 0 0 0 


  


183 183 491,6793 
175,993825 35,79% 717,8204351 3,686 


2 1 1 0 137,6041427 95,25816041 
11 6 1 4 5 1 3 1 


  


184 184 773,706675 
228,9235 29,59% 884,3586242 4,26675 


3 2 1 0 135,7523923 80,50738293 
23 9 0 14 7 1 5 1 


  


185 185 773,8947 
204,297625 26,40% 642,0264538 3,48415 


3 1 1 1 310,0321763 54,74631757 
19 9 1 9 8 2 3 3 


  


186 186 512,7201 
245,451225 47,87% 529,7174745 2,65315 


2 1 1 0 74,26633772 62,83700539 
12 3 1 8 3 1 2 0 


  


187 187 274,577725 
18,64485 6,79% 310,3968228 0,590375 


2 1 1 0 130,7764242 87,73268086 
12 2 1 9 3 1 0 2 


  


188 188 423,389175 
154,32215 36,45% 453,4654013 2,03735 


2 1 1 0 93,28227414 76,06869302 
5 5 0 0 1 0 1 0 


  


189 189 163,3309 
28,664 17,55% 305,3901732 1,13705 


1 1 0 0 34,06159554 244,5833486 
2 2 0 0 0 0 0 0 


  


VISO 65277,72545 35100,52483 53,77% 92376,48242 487,057875 364 175 127 62 23905,93824 18729,1112 2699 994 89 1616 643 197 358 88 7 
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12 PRIEDAS. Tarifų nustatymo principai 


Naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros plėtros projekto (toliau – Projektas) pirkimo sąlygose nurodoma, 


jog per 8 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo (t.y. iki 2017 m. liepos 21 d.) turi būti parengti Projekto 


įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros panaudojimo tarifų (toliau – Tarifai) nustatymo principai. 


Tarifų nustatymo principų rengimo veikla apima analogiškas paslaugas teikiančių ir ketinančių pirkti ūkio 


subjektų apklausą, Tarifų nustatymo metodinių principų parengimą ir orientacinių Tarifų dydžių nustatymą. 


Kadangi orientacinių Tarifų dydžių nustatymas remiasi „Baltųjų dėmių“ padengimo siūlomais techniniais 


sprendimais bei preliminariomis sąmatomis, reikalingomis bokštų bei kitos infrastruktūros statybai, kurios dar 


nėra aiškios, šiame Projekto etape yra pateikiamas tik Tarifų nustatymo metodinių principų pirminis projektas. 


Šis Tarifų nustatymo metodinių principų projektas yra skirtas palengvinti bendradarbiavimą tarp suinteresuotų 


šalių ir Projekto vykdytojų iš anksto apibrėžiant Tarifų nustatymo bendruosius principus. 


Tarifų nustatymo bendrieji principai 


Projekto metu kuriamos infrastruktūros panaudojimo paslaugų tarifai pilnai atitiks VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 


paslaugų ir jų tarifų nustatymo principus viešai skelbiamus VšĮ „Plačiajuostis internetas“ interneto svetainėje9. 


VšĮ „Plačiajuostis internetas“ naudodamasis Projekto metu sukurta infrastruktūra teiks tik didmenines 


plačiajuosčio ryšio paslaugas.  


Tarifai bus nustatomi atsižvelgiant į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ veiklos tikslą – tenkinti viešuosius interesus, 


efektyviai ir tinkamai panaudojant savininko padarytus įnašus į įstaigos kapitalą ir naudojant plačiajuosčio ryšio 


infrastruktūrą, sukurti plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą kaimiškųjų seniūnijų viešojo sektoriaus 


institucijoms ir sudaryti prielaidas teikti plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas kaimiškųjų vietovių 


bendruomenių nariams, Atitinkamai tarifai turi: 


1. mažinti skaitmeninę atskirtį sukuriant palankias mažmeninio plačiajuosčio ryšio paslaugų 


teikimo galimybes visoje Lietuvoje taip padedant panaikinti skaitmeninę takoskyrą, susijusią 


su galimybe naudotis plačiajuosčiu ryšiu Lietuvos miestuose ir kaimuose; 


2. leisti užtikrinti mažmeninių plačiajuosčio ryšio paslaugų kainų palyginamumą kaimo ir miesto vietovėse 


atsižvelgiant tiek į didmeninių tiek į mažmeninių paslaugų kainą; 


3. siekti sumažinti konkurencijos iškraipymą. Pažymėtina, kad suskurta NKP infrastruktūra nebus 


naudojama subsidijos gavėjo mažmeninėms paslaugoms teikti; 


4. nediskriminuoti rinkos dalyvių ar jų grupių sudarant visiems mažmeninio plačiajuosčio ryšio tiekėjams 


gauti vienodo lygio paslaugas už tą pačią kainą bei tokiomis pačiomis sąlygomis; 


5. užtikrinti optimalų sukurtos infrastruktūros panaudojimą vengiant per aukštų Tarifų, kurie ribotų 


infrastruktūros panaudojimą, ir per žemų Tarifų, kurie neskatintų rinkos dalyvių ekonomiškai naudotis 


naujai sukurta infrastruktūra; 


6. būti skaidrūs, nuspėjami ir stabilūs skelbiant aiškius ir nedviprasmiškus tarifų nustatymų principus ir 


užtikrinant rinkos dalyvių lūkesčius atitinkantį jų galiojimo terminą.  


Tarifų struktūra 


1. Nustatant Tarifus bus siekiama, kad jie būtų pakankami su atitinkamomis paslaugomis susijusioms ir 


proporcingoms VšĮ „Plačiajuostis internetas“ veiklos ir tinklo palaikymo sąnaudoms padengti. Bus 


siekiama užtikrinti sąnaudų padengimo principą vertinant naujas paslaugas, kaip grupę, t.y. bus 


siekiama, kad visos paslaugos, kurioms teikti naudojama Projekto metu sukurta infrastruktūra, 


padengtų susijusius kaštus. Tačiau paslaugos tarifas nebus priklausomas nuo paslaugos tekimo kaštų 


konkrečioje geografinėje vietovėje – visi vartotojai už tokią pačią paslaugą mokės vienodą tarifą. 


Papildomai gali būti taikomos palklausos skatinimo priemones, pavyzdžiui, taikomos papildomos 


                                                      


9 Šaltinis: https://www.placiajuostis.lt/upload/files/PI_tarifu_nustatymo_principai.pdf  



https://www.placiajuostis.lt/upload/files/PI_tarifu_nustatymo_principai.pdf
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nuolaidos ir kt. Preliminariai yra numatomas taikyti panašus paklausos skatinimo modelis kaip šiuo 


metu taikomas duomenų perdavimo paslaugoms –Susisiekimo ministro tvirtinamas sumažintas tarifas 


ir galiojantis visiems rinkos dalyviams apibrėžtose teritorijose, kuriose reikalinga imtis paklausos 


skatinimo priemonių, siekiant, kad užsibrėžti tikslai būtų įgyvendinti, o sukurta infrastruktūra – tinkamai 


panaudojama.  


2. Siekiant užtikrinti optimalų sukurtos infrastruktūros panaudojimą, bus investuojama į infrastruktūrą, 


kurios palaikymo sąnaudos, o kartu ir susijusių paslaugų Tarifai, būtų kuo mažesni.  


3. Projekto investicijos bus finansuojamos 85 % Europos Sąjungos skiriamomis lėšomis ir 15 % Lietuvos 


Respublikos biudžeto lėšomis.  


4. Tarifai turės užtikrinti Projekto metu sukurtos infrastruktūros palaikymą ir tęstinumą, tačiau Tarifų 


pagrindu nebus siekiama susigražinti investuotų lėšų ar gauti investicijų grąžos. Susidaręs 


pelnas, jei toks bus, bus investuojamas į tinklo savybių gerinimą bei tolimesnę plėtrą. 


Detalūs Tarifų nustatymo principai ir jų orientaciniai dydžiai bus apibrėžiami vėlesniame Projekto etape, 


kuomet bus žinomi techniniai sprendimai bei apibrėžti konkretūs paslaugų paketai. 
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Vartojamos sąvokos ir trumpiniai 


Lentelė 1. Vartojamos sąvokos ir trumpiniai 


Sąvokos ir 


trumpiniai 
Paaiškinimas 


EK Europos komisija 


ES Europos Sąjunga 


ESRI Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovės „Environmental Systems Research Institute” 


(angl. sutrumpinimas ESRI), tiekiančios geografinės informacinės sistemos (GIS) 


programinės įrangos, tokios kaip ArcGIS ir kitos, bei interneto GIS ir geoduomenų bazės 


valdymo programas, pavadinimas. 


Ethernet Ethernet yra antro OSI lygmens tinklo duomenų perdavimo technologija. 


FTTH Šviesolaidinė prieiga (angl. Fiber To The Home) – tai šviesolaidinės linijos, skirtos galinių 


vartotojų prijungimui prie šviesolaidinio tinklo. 


GIS Geografinė informacinė sistema 


Investicijų 


projektas 


Naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projekto parengimo projektas 


IP IP (angl. Internet Protocol) yra pagrindinis trečio OSI lygmens duomenų perdavimo 


protokolas. 


LR Lietuvos Respublika 


LR CK Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas 


LRTC AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 


LTE LTE (angl. Long Term Evolution) yra 4G (liet. ketvirtosios kartos) judriojo ryšio 


technologija, sukurta 2009 m. 


MPLS MPLS (angl. Multiprotocol Label Switching) yra duomenų perdavimo technologija 


naudojant žymių komutavimą. Ši technologija leidžia perduoti įvairių protokolų duomenis 


naudojant vieną perdavimo technologiją. 


NKIP Naujos kartos interneto prieiga 


NKIPT Naujos kartos interneto prieigos tinklas 


NKPTI projektas Naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros plėtros projektas 


NTR Nekilnojamojo turto registras 


OSI OSI modelis (angl. Open Systems Interconnection Reference Model) yra abstraktus 


ryšio protokolų, naudojamų ryšio ir kompiuteriniuose tinkluose, aprašymas 


Poligonas Uždara geometrinė figūra, išreiškianti plotinį erdvinį objektą 


RRT Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 


Shape  Erdvinių GIS duomenų formatas  


STR Statybos techninis reglamentas 


ŠK Šviesolaidinis kabelis 


ŠKL Šviesolaidinė kabelinė linija 


Techninė 


specifikacija 


Konkurso sąlygų 3 priedas „Viešojo pirkimo „Naujos kartos interneto prieigos 


infrastruktūros plėtros investicijų techninė specifikacija““ 


Tiekėjas Subtiekėjų grupė, sudaryta iš UAB „Ernst & Young Baltic“ ir UAB „InComSystems“ 


UPS Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (angl. Uninterruptible Power Supply) užtikrina 


nepertraukiamą elektros energijos tiekimą tinklo įtampos dingimo metu. 


Užsakovas VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 


WDM WDM (angl. Wavelength Division Multiplexing) yra optinių signalų tankinimo 


technologija, leidžianti perduoti daugiau nei vieną optinį signalą viena optinio kabelio 
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Sąvokos ir 


trumpiniai 
Paaiškinimas 


skaidula. Pagal naudojamas šviesos bangas signalų perdavimui sistemos skirstomos į 


CWDM (angl. Coarse WDM) ir DWDM (angl. Dense WDM). 


4G (LTE) 4G (angl. forth generation, liet. ketvirtosios kartos) arba LTE (angl. Long Term Evolution) 


yra mobiliojo ryšio technologija, sukurta 2009 m., pažangesnė už UMTS technologiją. 
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1. ĮVADAS 


Strategijoje „Europa 2020“, kurioje ypač pabrėžiama plačiajuosčio ryšio plėtros svarba ir įtaka Europos 


augimui ir inovacijų diegimui visuose sektoriuose bei socialinei ir teritorinei sanglaudai, buvo iškelti šie 


plačiajuosčio ryšio plėtros tikslai: 


► iki 2013 m. visiems europiečiams sudaryti sąlygas naudotis baziniu plačiajuosčiu ryšiu;  


iki 2020 m. užtikrinti, kad visi europiečiai turėtų galimybę naudotis gerokai spartesniu – didesnės kaip 


30 Mb/s spartos – interneto ryšiu;  


► iki 2020 m. užtikrinti, kad 50% ar daugiau Europos namų ūkių užsisakytų 100 Mb/s ir spartesnio 


interneto ryšio paslaugą. 


2010 m. rugsėjo 7 d. EK komunikatu patvirtino strategijos „Europa 2020“ pavyzdinę iniciatyvą „Europos 


skaitmeninė darbotvarkė“, kurioje taip pat pripažįstama socialinė ir ekonominė plačiajuosčio ryšio nauda ir 


pabrėžiama jo svarba konkurencingumui, socialinei įtraukčiai ir užimtumui, todėl valstybės narės dar kartą 


įpareigotos siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų plačiajuosčio ryšio plėtros srityje, t. y., kad plačiajuostis ryšys 


(fiksuotasis ir judrusis) būtų prieinamas visiems, o interneto sparta būtų palaipsniui didinama iki 30 Mb/s ir 


daugiau, kad būtų įdiegti naujos kartos prieigos tinklai, kuriuose būtų galima užtikrinti itin spartų (daugiau kaip 


100 Mb/s) interneto ryšį.  


ES strateginiuose dokumentuose, t. y. strategijoje „Europa 2020“ ir pavyzdinėje iniciatyvoje 


„Europos skaitmeninė darbotvarkė“, numatyti šie svarbiausi valstybių narių siektini plačiajuosčio 


ryšio plėtros tikslai: 


1. visuotinis plačiajuosčio ryšio prieinamumas iki 2013 m.; 


2. visuotinis labai greito interneto (bent 30 Mb/s) prieinamumas iki 2020 m.; 


3. ne mažiau kaip 50% naudotų 100 Mb/s ir spartesnį interneto ryšį iki 2020 m. 
 


Lietuva, siekdama įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ ir pavyzdinę iniciatyvą „Europos skaitmeninė 


darbotvarkė“, į nacionalinius dokumentus, t. y. Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 metų 


programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 301, perkėlė minėtus 


plačiajuosčio ryšio plėtros tikslus ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. spalio 30 d. įsakymu 


Nr. 3-410-(E) patvirtino Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. planą.  


Minėtame plane numatyta, kad siekiant aprėpti naujos kartos interneto prieiga nepadengtą teritoriją, t. y. 


„baltąsias teritorijas“, numatomas vienas iš viešojo sektoriaus veiksmų – įgyvendinti projektą, skirtą naujos 


kartos interneto prieigos infrastruktūrai plėtoti, statant bokštus, ir iki naujai pastatytų bokštų bei senų 


bokštų, neturinčių prieigos prie šviesolaidinės infrastruktūros, nutiesiant šviesolaidinius kabelius. 


Verta atkreipti dėmesį, kad 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Komisija priėmė naują Elektroninių ryšių kodeksą 


ir paskelbė naujas iniciatyvas plačiajuosčio ryšio plėtros srityje, kuriuose iškelti trys nauji strateginiai uždaviniai 


2025 m.: 


► Visose pagrindinėse visuomeninės ir ūkinės veiklos erdvėse (pavyzdžiui, mokyklos, universitetai, 


mokslinių tyrimų centrai, transporto mazguose), visuose viešųjų paslaugų teikėjų (ligoninės ir viešojo 


administravimo įstaigos), pastatuose ir nuo skaitmeninių technologijų priklausomose įmonėse turėtų 


būti prieinamas itin spartus – gigabitinis – internetas, kurio duomenų išsiuntimo ir atsisiuntimo sparta 


siekia 1 Gb/s. 


► Visuose Europos namų ūkiuose, kaimo ir miesto, turėtų būti galimybė jungtis prie interneto, kurio 


duomenų atsisiuntimo sparta ne mažesnė kaip 100 Mb/s ir gali būti padidinta iki 1 Gb/s. 


► Visose miestų teritorijose, pagrindiniuose keliuose ir geležinkeliuose turėtų nenutrūkstamai veikti 


penktos kartos judrusis (5G) ryšys.  
 


Pažymėtina, kad nors naujosios Europos Komisijos iniciatyvos plačiajuosčio ryšio plėtros srityje buvo priimtos 


praėjus 2 metams po Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano 


patvirtinimo, tačiau jame numatytos priemonės išlieka aktualios ir jas vertinant 2025 m. tikslų pasiekimo 


kontekste. Kitaip tariant, planuojamas projektas „Naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros sukūrimo“ (toliau 


– NKPTI projektas) prisidės ir prie Europos Komisijos 2025 m. plačiajuosčio ryšio plėtros srityje iškeltų tikslų 


pasiekimo. 
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NKPTI projekto investicijų projekto (toliau – Investicijų projektas) vienas iš pagrindinių tikslų yra 


apibrėžti naujos kartos prieigos tinklo „baltąsias dėmes“ ir parinkti optimaliausią tokių teritorijų 


padengimo sprendimą. Šis tikslas įgyvendinamas dviem etapais: 


1. Pirmiausia iš elektroninių ryšių operatorių ir valstybės institucijų surenkama informacija apie jiems šiuo 


metu nuosavybės teise priklausančią naujos kartos infrastruktūrą (tiek fiksuotą, tiek judriąją) ir per 


artimiausius 3 metus planuojamą įrengti naujos kartos infrastruktūrą. Surinktos informacijos apie 


esamą ir planuojamą naujos kartos infrastruktūrą (tiek fiksuotą, tiek judriąją) pagrindu, apibrėžiamos 


naujos kartos „baltosios dėmės“ – nustatomos vietovės, kuriose naujos kartos prieigos tinklų dabar 


nėra ir kurioje privatūs investuotojai per 3 metus veikiausiai jų nediegs.  


2. Apibrėžus „baltąsias dėmes“, pereinama prie antrojo etapo – šių teritorijų padengimo naujos kartos 


plačiajuosčiu ryšiu modeliavimo. Pirmiausia identifikuotose „baltų dėmių“ vietovėse atliekamas judriojo 


plačiajuosčio ryšio modeliavimas, parenkant naujų bokštų statymo vietas, kurių pagalba „baltosios 


dėmės“ būtų padengiamos naujos kartos plačiajuosčiu ryšiu, ir tik, nustačius judriojo ryšio bokštų 


vietas, planuojamos šviesolaidinių kabelinių linijų (toliau – ŠKL) trasos iki šių bokštų didžiausią 


socialinę naudą teikiančiu maršrutu. 
 


Atsižvelgiant į tai, pirmosios projekto tarpinės ataskaitos paskirtis – pristatyti pirmojo etapo rezultatus –


pateikti naujos kartos prieigos tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo analizės rezultatus ir identifikuoti naujos 


kartos prieigos tinklo „baltąsias dėmes“ (pirmoji tarpinė ataskaita pateikta 2017 m. vasario 21 d. Užsakovui ir 


2017 m. kovo 7 d. patvirtinta Projekto priežiūros komiteto), o šios antrosios projekto tarpinės ataskaitos 


paskirtis – pristatyti antrojo etapo rezultatus – pateikti „baltųjų dėmių“ padengimo naujos kartos infrastruktūra 


(tiek judriąja, tiek fiksuotąja) modeliavimo rezultatus: siūlomas ŠKL trasas ir judriojo ryšio bokštų statymo 


vietas.  
 


Projekto antrąją tarpinę ataskaitą sudaro šios pagrindinės dalys: 


► Darbų aprašymas 


► Naujos kartos judriojo ryšio infrastruktūra 


► Naujos kartos fiksuotojo ryšio infrastruktūra 


► Naujos kartos plačiajuosčio ryšio padengimas 


► Techniniai sprendimai 


► Preliminarios sąmatos 


► Žemės panaudojimo alternatyvos 


Trumpas Projekto dosjė pateikiamas toliau esančioje lentelėje. 


Lentelė 2. Projekto dosjė 


Projekto pavadinimas 
Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projekto 


parengimas 


Sutarties pasirašymo data 2016-11-11 


Sutarties įsigaliojimo data 2016-11-21 


Sutarties trukmė 36 mėn. 


Projekto tikslas 


Įvertinti visas Naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros plėtros projekto (NKPTI 


projektas) įgyvendinimo galimybes, parinkti optimalų įgyvendinimo sprendimą ir 


visapusiškai pagrįsti projekto įgyvendinimo būdą, išlaidas, pasekmes ir pan.  


Pagrindiniai analizės objektai ir 


projekto veiklos 


► Naujos kartos prieigos tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo analizė; 


► Optimalaus „baltųjų dėmių“ padengimo naujos kartos prieigos tinklais 


sprendimo modeliavimas; 


► Investicijų projekto rengimas; 


► NKPTI projekto įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros 


panaudojimo tarifų nustatymo principų parengimas; 


► NKPTI projekto investicijų projekto pristatymas suinteresuotoms šalims; 


► Pagalbos Užsakovui derinant projektą su Europos komisija ir kitomis 


Lietuvos ir Europos sąjungos institucijomis teikimas. 
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2. „BALTŲJŲ DĖMIŲ“ PADENGIMO NAUJOS KARTOS PRIEIGOS 


TINKLAIS SPRENDIMAS 


2.1 Darbų aprašymas 


Teikiant Investicijų projekto Įvadinę ataskaitą, buvo nurodyta, kad Techninėje specifikacijoje iškeltas uždavinys 


– parinkti optimalų „baltųjų dėmių“ padengimo naujos kartos prieigos tinklais sprendimą – bus įgyvendintas, 


vykdant šias pagrindines veiklas: 


V.2.1. „Baltųjų dėmių“ padengimo modeliavimo įrankių parengimas. Ši veikla buvo skirta tinkamai 


pasiruošti darbui su specializuota geografinės informacinės sistemos pagrindu veikiančia programine įranga, 


kuri buvo reikalinga planuojant „baltųjų dėmių“ padengimą judriojo ir fiksuotojo ryšio prieigos technologijomis.  


Vykdant šią veiklą, ankstesnių veiklų1 metu surinktų ir sumodeliuotų geografinių sluoksnių pagrindu, 


suformuota „baltųjų dėmių“ žemėlapio GIS duomenų bazė, apimanti visą reikalingą informaciją, į kurią reikia 


atsižvelgti, parenkant optimalias ir alternatyvias bokštų, skirtų „baltoms dėmėms“ uždengti, statymo vietas:  


 naujos kartos plačiajuosčio ryšio 30 Mb/s padengimo žemėlapis su išskirtomis judriojo ryšio 


infrastruktūrinių objektų, turinčių statinio ir (ar) transmisijos problemų, aprėpties zonomis; 


 koncentruotos nepadengtų namų ūkių teritorijos (atskirai išskiriant teritorijas kuriose ir (ar) aplink kurias 


yra 100 / 50 / 10 ir daugiau nepadengtų namų ūkių);  


 probleminių judriojo ryšio infrastruktūrinių objektų taškų sluoksnis; 


 4G (LTE) ryšio operatorių esami ir per artimiausius 3 metus planuojama įrengti judriojo ryšio 


infrastruktūriniai objektai, išskirti pagal tipus: bokštas / stiebai ar ūkinės paskirties objektas (vandens 


bokštas, kaminas, pastatas ir pan.);  


 bendras Lietuvos namų ūkių teritorinio pasiskirstymo GIS sluoksnis ir naujos kartos interneto prieigos 


tinklu nepadengtų namų ūkių GIS sluoksnis;  


 skaitmeninis erdvinis Lietuvos reljefo modelis, georeferenciniai „Maps.lt“ geografiniai duomenys ir t.t.  


Remiantis minėta GIS duomenų baze, buvo skurtas interaktyvus internetinis GIS žemėlapis (žr. 1 pav.), kurį 


savo darbui naudojo judriojo ryšio planuotojai ir neformalios konsultacinės grupės nariai detaliam „baltųjų 


dėmių“ padengimo planavimo duomenų ir rezultatų peržiūrai bei analizei. 
 


 
Pav. 1. Žemėlapio, skirto „baltųjų dėmių“ padengimo planavimo duomenų peržiūrai bei analizei, pavyzdys 


 


Atkreiptinas dėmesys, kad šios veiklos metu, siekiant didesnės judriojo ryšio planavimo darbų kokybės bei 


tikslumo, buvo papildomai suformuotas GIS sluoksnių rinkinys, reikalingas automatiniam bokštų statymo vietų 


planavimo algoritmui sukurti (išsamiau žr. 1 priedą).  


 


                                                      


1 Turima omenyje veiklos, skirtos esamos Naujos kartos plačiajuosčio ryšio aprėpties situacijai nustatyti ir žemėlapui suformuoti. 
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Taip pat, vykdant šią veiklą, be ankstesnių veiklų metu surinktos GIS duomenų bazės, buvo surinkti ir naudoti 


šie papildomi duomenys: elektros pastočių vietos2 ir žemės sklypų savininkų informacija (valstybinė žemė, 


privati ir t.t.) „baltosiose dėmėse“3, - t. y. papildoma informacija, į kurią taip pat turėjo atsižvelgti judriojo ir 


fiksuotojo ryšio planuotojai, parinkdami optimalias bokštų, skirtų „baltoms dėmėms“ uždengti, statymo vietas 


ir ŠKL trasas. 


V.2.2. „Baltųjų dėmių“ padengimo judriojo ryšio prieigos technologijomis modeliavimas. Šios veiklos 


metu, remiantis suformuota „baltųjų dėmių“ žemėlapio GIS duomenų baze ir naudojant specializuotą radijo 


tinklo planavimo bei GIS programinę įrangą, buvo parinktos potencialios bokštų, skirtų padengti „baltąsias 


dėmes“, statymo vietos.  


Pirminį potencialių bokštų, skirtų padengti „baltąsias dėmes“, statymo vietų sąrašą sudarė 731 vieta, kuri buvo 


atrinkta, remiantis dviem skirtingais planavimo būdais: 


 „rankiniu“ planavimo – du radijo tinklo planuotojai, dirbdami vienas nuo kito atskirai / izoliuotai, 


naudodamiesi specializuota radijo tinklo planavimo įranga, rankiniu būdu atitinkamai parinko 167 ir 


300 potencialių bokštų statymo vietų.  
 


Pabrėžtina, kad radijo tinklo planuotojai, planuodami „baltųjų dėmių“ padengimą vadovavosi šiais su 


judriojo ryšio operatoriais ir Užsakovu suderintais pirminiais prioritetais, leidžiančiais prioretizuoti 


„baltąsias dėmes“, t. y. pirmiausia buvo stengiamasi uždengti šias „baltųjų dėmių“ teritorijas: 


1. nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijas, turinčias 100 ir daugiau nepadengtų namų ūkių 


ir nuo kurių ne didesniu kaip 1 km atstumu yra nutolęs objektas, turintis statinio problemų; 


2. nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijas, turinčias 50 ir daugiau nepadengtų namų ūkių ir 


nuo kurių ne didesniu kaip 1 km atstumu yra nutolęs objektas, turintis statinio problemų; 


3. nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijas, turinčias 100 ir daugiau nepadengtų namų ūkių; 


4. nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijas, turinčias 50 ir daugiau nepadengtų namų ūkių; 


5. nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijas, turinčios 10 ir daugiau nepadengtų namų ūkių ir 


nuo kurių ne didesniu kaip 1 km atstumu yra nutolęs objektas, turintis statinio problemų; 


6. vietos šalia objektų, turinčių statinio problemų (iki 1 km atstumu); 


7. nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijas, turinčias 10 ir daugiau nepadengtų namų ūkių; 


8. kitos, radijo tinklo planuotojų identifikuotos, bokštams tinkamos vietos, kurios yra netoli objektų, 


turinčių statinio problemų (iki 3 km atstumu), arba vietos dengiančios kelias nepadengtų namų 


ūkių koncentracijos teritorijas.4 
 


 automatiniu planavimo – naudojant ArcGIS programinės įrangos funkcijų algoritmą pagal vietų 


bokštų statymui reikšmingų geografinių sluoksnių duomenų ir jiems suteiktų svorių duomenis 


(išsamiau žr. 1 priedą) automatizuotu būdu identifikuotos 264 potencialios bokštų statymo vietos. 


Automatinio bokštų statymo vietų planavimo algoritmo naudojimas leido patikrinti ir papildyti „rankinio“ 


planavimo rezultatus, papildomai įvertinant nepadengtų ūkių vietas, aplinkinį reljefą, atstumus iki kelių, 


elektros pajungimo taškų, ŠKL tinklo movų ir pan. 


Neformalioje konsultacinėje darbo grupėje kartu su judriojo ryšio operatorių radijo tinklo planavimo specialistais 


ir Užsakovu buvo priimta sąlyga, kad „baltųjų dėmių“ padengimui bus naudojami 70 metrų bokštai, todėl 


pradžioje nuspręsta naujos kartos judriojo ryšio prieigos aprėpties padengimą skaičiuoti 5 km spinduliu aplink 


bokšto statymo vietą. Tokiu būdu, naudojant geografinės informacinės sistemos priemones, kiekvienai 


potencialiai 731 bokšto, skirto „baltųjų dėmių“ padengimui, statymo vietai buvo apskaičiuotas judriojo ryšio 


prieigos tinklo padengimas, nurodant konkretų nepadengtų namų ūkių skaičių ir bendrą namų ūkių skaičių, 


patenkantį į 5 km aprėpties spindulį, apibrėžtą aplink kiekvieną potencialų bokštą. 


Neformalios konsultacinės darbo grupės susitikimų metu buvo sutarta, kad judriojo ryšio operatorių radijo tinklo 


planavimo specialistai peržiūrės pateiktą pirminį 731 potencialios bokštų statymo vietos sąrašą, įvertins 


kiekvienos iš šių vietų tinkamumą jų 4G (LTE) tinklo stočių įrengimui, sureitinguos jas, o esant poreikiui, 


                                                      


2 Duomenys apie ESO tinklus gauti iš VĮ Registrų centro REGIA portalo (http://www.regia.lt). 
3 Duomenys gauti iš VĮ Registrų centro. 
4 Atkreiptinas dėmesys, kad šie prioritetai buvo nustatyti, derinat du esminius „baltųjų dėmių“ padengimo optimaliu sprendiniu kriterijus: 
nepadengtų namų ūkių skaičių ir judriojo ryšio operatorių suinteresuotumą pasinaudoti projekto rezultatais. 
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patikslins ir (ar) papildys sąrašą vietomis, kurios jų požiūriu būtų tinkamos nepadengtų namų ūkių padengimui, 


įvedant siūlomų vietų koordinates. 


Atsižvelgiant į tai, kad vis Lietuvos teritorija buvo sudalinta į 189 dalis arba 189 Thiessen poligonus (išsamiau 


žr. Pirmoje tarpinėje projekto ataskaitoje), neformalios konsultacinės darbo grupės susitikimų metu nuspręsta 


731 potencialios bokštų statymo vietos sąrašo peržiūrą suskaidyti į tris etapus (žr. 2 pav.). Po kiekvieno 


planavimo etapo pabaigos neformalios konsultacinės darbo grupės nariai aptardavo gautus planavimo 


rezultatus. 


Pabrėžtina, kad visų 4G (LTE) ryšio operatorių radijo tinklo planavimo specialistai peržiūrėjo ir įvertino 731 


potencialią bokšto statymo vietą, pažymėdami kiekvienos iš jų tinkamumą, be to papildė šį sąrašą savo 


siūlomomis vietomis – iš viso sąrašas buvo papildytas 246 naujomis 4G (LTE) ryšio operatorių pasiūlytomis 


vietomis. Atsižvelgiant į tai, buvo organizuotas antras „baltųjų dėmių“ padengimo judriojo ryšio prieigos 


technologijomis planavimo ciklas, kad 4G (LTE) ryšio operatoriai galėtų įvertinti ir išreitinguoti kitų judriojo ryšio 


operatorių pasiūlytas potencialias bokštų, skirtų padengti „baltąsias dėmes“, statymo vietas. Apibendrinant, iš 


viso buvo išnagrinėtos ir įvertintos 977 potencialios bokštų, skirtų padengti „baltąsias dėmes“, statymo vietos. 
 


 
 


Pav. 2. „Baltųjų dėmių“ žemėlapio 189 Thiessen poligonų padalinimas į tris grupes, etapus. 
 


Gavus ir apibendrinus 4G (LTE) ryšio operatorių radijo tinklo planavimo specialistų 977 vietų vertinimo 


rezultatus, per keletą derinimo su judriojo ryšio operatoriais iteracijų, buvo atrinkta 214 potencialių bokštų, 


skirtų padengti „baltąsias dėmes“, statymo vietų, kurios atitiko šiuos atrankos kriterijus: 


 bokštas dengia ne mažiau kaip 140 nepadengtų namų ūkių ir jo statybai pritaria ne mažiau kaip 3 


operatoriai (175 vietų); 


 bokštas dengia mažiau nei 140 nepadengtų namų ūkių, tačiau jo statybai pritaria visi 4 operatoriai (39 


vietos). 


Taip pat buvo suformuotas rezervinis 45 bokštų sąrašas, kurį sudaro 2 tipų bokštai, atitinkantys šiuos atrankos 


kriterijus: 


 bokštas dengia ne mažiau kaip 120 nepadengtų namų ūkių ir jo statybai pritaria ne mažiau kaip 2 


operatoriai (28 vnt.); 
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 bokštas dengia mažiau nei 120 nepadengtų namų ūkių, tačiau jo statybai pritaria bent 3 operatoriai 


(17 vnt.). 


Pažymėtina, kad planavimo metu, 4G (LTE) ryšio operatoriai patikslino savo 2020 m. plėtros planus, t. y. el. 


paštu informavo, kad iki 2020 m. nepastatys 20 judriojo ryšio infrastruktūros objektų ir paprašė įtraukti 19 


judriojo ryšio infrastruktūros objektų į šio projekto apimtį.5 


Suformavus galutinius 214 siūlomų statyti ir 45 rezervinių bokštų žemėlapių sąrašus, jie dar kartą buvo 


pristatyti neformalios konsultacinės darbo grupės nariams, suteikiant pakankamai laiko 4G (LTE) ryšio 


operatorių radijo tinklo planavimo specialistams juos peržiūrėti ir, esant poreikiui, pateikti pastabas. 


Neformalios konsultacinės darbo grupės nariai pritarė pateiktoms bokštų, skirtų padengti „baltąsias dėmes“, 


statymo vietoms, kurios apibrėžtos taškų X, Y koordinatėmis LKS-94 koordinačių sistemoje su 1 km spindulio 


paklaidos tolerancija bokšto statymo vietai nuo nurodytos taško vietos (išsamiau žr. 3 priedą). Nagrinėjant 


žemės, reikalingos bokštų statybai, alternatyvas, buvo pasiūlytos dvi žemės sklypo, tinkamo bokšto statybai, 


alternatyvos: esant galimybei, privatus ir valstybinis žemės sklypas, nesant galimybės – abu privatūs arba abu 


valstybiniai (išsamiau žr. 8 priedą). 


Atrinktų bokštų statymo vietų žemėlapis pateiktas žemiau (žr. Pav. 3), o išsamiau apie siūlomus statyti bokštus 


aprašyta šios ataskaitos skyriuje „Siūloma naujos kartos judriojo ryšio infrastruktūra“ ir „Naujos kartos judriojo 


ryšio „baltųjų dėmių“ padengimas“.  


 
 


Pav. 3. 214 siūlomų statyti bokštų (violetiniai taškai) ir 45 rezervinių bokštų (raudoni taškai) žemėlapis 
 


Taip pat pažymėtina, kad su neformalia konsultacine darbo grupe buvo dirbama ne tik, nustatant bokštų, skirtų 


padengti „baltąsias dėmes“ statymo vietas, bet ir apibrėžiant siūlomą judriojo ryšio techninį sprendimą 


                                                      


5 Atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė el. ryšių operatorių pateikti duomenys apie jų plėtros planus iki 2020 m., atitinkamai keisis naujos kartos 
ryšio padengimo ir „baltųjų dėmių“ duomenys, todėl galutinėje ataskaitoje bus patikslintas naujos kartos interneto prieigos tinklo 
infrastruktūros žemėlapis ir su juo susiję statistiniai duomenys. 
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(išsamiau žr. skyriuje „Naujos kartos judriojo ryšio prieigos techninis sprendimas“), t. y. nustatant bokšto aukštį, 


leistinus talpinamos įrangos svorius ir kt. svarbius parametrus. Galutinis naujos kartos judriojo ryšio prieigos 


techninis sprendimas, kuris yra aprašomas šios ataskaitos skyriuje „Naujos kartos judriojo ryšio prieigos 


techninis sprendimas“, taip pat buvo suderintas su neformalios konsultacinės darbo grupės nariais be pastabų. 


V.2.3. „Baltųjų dėmių“ padengimo fiksuotos prieigos technologijomis modeliavimas. Kaip jau buvo 


minėta Įvadinėje ataskaitoje, Techninėje specifikacijoje yra įtvirtintas tam tikras „baltųjų dėmių“ padengimo 


naujos kartos plačiajuosčio ryšio prieiga modeliavimo eiliškumas, t. y. identifikavus „baltąsias dėmes“, 


pirmiausia yra modeliuojamas šios teritorijos padengimas judriuoju ryšiu (nustatomos bokštų statymo vietos), 


o tuomet parenkama ŠKL trasa didžiausiu socialinę naudą teikiančiu maršrutu iki naujai planuojamo statyti 


bokšto ir judriojo ryšio infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos problemų. 


Atsižvelgiant į tai, tik suderinus su neformalia konsultacine grupe galutines 214 siūlomų statyti bokštų ir 45 


rezervinių bokštų įrengimo vietas, buvo pradėtas fiksuotojo ryšio modeliavimas: 


1. Pirmiausia modeliuojant fiksuotą infrastruktūrą geografinėje informacinėje sistemoje buvo suplanuotos 


ir nubraižytos konkrečios siūlomos šviesolaidinių kabelinių linijų trasos iki 214 siūlomų statyti bokštų, 


t. y. suplanuotas šių bokštų prijungimas prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinės 


infrastruktūros. Papildomai šviesolaidinės linijos suplanuotos ir nubraižytos į 45 rezervinius bokštus, 


kurie galėtų būti statomi likus projekto lėšų arba dėl tam tikrų priežasčių nepavykus pastatyti kai kurių 


bokštų iš pagrindinio 214 siūlomų statyti bokštų sąrašo. Iš viso suplanuota apie 596 km šviesolaidinių 


linijų iki 214 siūlomų statyti bokštų ir dar apie 122 km iki 45 rezervinių bokštų. 


2. Tuomet buvo sprendžiamas objektų, turinčių transmisijos problemų, prijungimas prie šviesolaidinės 


kabelinės infrastruktūros: 


a. Rengiant pirmąją tarpinę projekto ataskaitą, 4G (LTE) ryšio operatoriai nurodė, kad 349 jų 


objektų, neturi ŠKL transmisijos tipo, todėl ateityje augant duomenų perdavimo kiekiui, iškils 


tinkamos naujos kartos 30 Mb/s judriojo ryšio sklaidos problemos dėl ribotos galimybės 


bazinėms stotims užtikrinti reikiamos spartos duomenų perdavimo srautą. Atsižvelgiant į tai, 


modeliuojant „baltųjų dėmių“ padengimą fiksuotąja prieiga, suplanuotas ir minėtų objektų 


prijungimas prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros. Iš viso 


suplanuotos ir nubraižytos šviesolaidinės kabelinės linijos į 341 judriojo ryšio operatorių 


statinius (atlikus papildomą analizę, 6 objektų buvo atsisakyta, paaiškėjus, kad jie jau turi ŠKL 


įvadą,dar 2 objektų buvo atsisakyta, kad judriojo ryšio operatoriai nurodė nebeplanuojantys 


statyti šių objektų iki 2020 m.). Šių bokštų prijungimui prie šviesolaidinės kabelinės 


infrastruktūros reikia apie 720 km šviesolaidinių linijų. 


b. Rengiant pirmąją tarpinę projekto ataskaitą, 4G (LTE) ryšio operatoriai taip pat nurodė, kad 


dar 88 objektai turi ne tik ŠKL transmisijos, bet ir statinio problemų, t. y. žemės / statinio 


savininkai nepratęsia sutarčių, prasta statinio būklė ar statinys netinkamas bazinių stočių 


montavimui, netinkamas aukštingumas ir kt.). Atsižvelgiant į tai, visi šie objektai kartu su 


neformalios konsultacinės darbo grupės nariais buvo dar kartą išanalizuoti, sprendžiant dalies 


šių objektų prijungimo prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinės kabelinės 


infrastruktūros tikslingumą. Pakartotinai buvo analizuoti ir atrinkti tik tie objektai, kurių 


nepavyko išspręsti statant naujus bokštus ir kurie, atlikus papildomą analizę su judriojo ryšio 


operatoriais, buvo identifikuoti kaip tinkami tolimesniam 4G (LTE) ryšio operatorių įrangos 


talpinimui. Iš 88 objektų, turinčių transmisijos ir objekto problemų, atrinkti 56 objektai, kuriems 


šios veiklos metu buvo suplanuotos šviesolaidinės kabelinės linijos. Iš viso suplanuota, kad 


šių bokštų prijungimui prie šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros, reikia apie 80 km 


šviesolaidinių linijų. 


c. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 2017 m. balandžio mėn. pabaigoje oficialiu 


raštu kreipėsi į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ su prašymu prie šviesolaidinio kabelinio tinklo 


prijungti minėtame rašte nurodytus pasienio bokštus, kuriais sutartomis sąlygomis galėtų 


ateityje naudotis ir 4G (LTE) ryšio operatoriai, tokiu būdu padidinant bendrą 30 Mb/s 


padengiamumą Lietuvoje. Atsižvelgiant į tai ir Užsakovo nurodymą, Tiekėjas atrinko 17 


pasienio bokštų, kurie yra tinkami mobiliųjų operatorių bazinių stočių montavimui, ir suplanavo 


jų prijungimą prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros. Šių 


bokštų prijungimui reikės apie 74 km šviesolaidinių linijų. 
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d. 2017 m. balandžio 24 d. – gegužės 7 d. vykstančių konsultacijų metu UAB „TELE2“ pateikė 


prašymą prijungti 17 jiems priklausančių judriojo ryšio infrastruktūros statinių prie VšĮ 


„Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros, kurie anksčiau nebuvo 


įtraukti į projekto apimtį, nes AB „TELIA Lietuva“ buvo nurodžiusi, kad iki 2020 m. planuoja į 


šiuos objektus atvesti savo šviesolaidines kabelines linijas. AB „TELIA Lietuva“ patvirtinus, 


kad šių objektų pajungimo nebeplanuoja iki 2020 m., pastarieji buvo įtraukti į projekto apimtį 


ir iki jų suplanuotos bei nubraižytos šviesolaidinės kabelinės linijos. Numatyta, kad UAB 


„TELE2“ papildomų bokštų prijungimui prie šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros iš viso 


reiks apie 41 km šviesolaidinių linijų. 


Pažymėtina, kad planuojant šviesolaidines linijas iki naujai statomų bokštų ir judriojo ryšio 


infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos problemų, buvo atsižvelgta į galimybę linijas suplanuoti 


didžiausią socialinę naudą teikiančiu maršrutu, t. y. planuojant visas ŠKL trasas, pastarųjų maršrutas 


buvo renkamas, atsižvelgiant į galimybę šviesolaidinį kabelį iki šių bokštų ir objektų tiesti ne 


trumpiausiu, bet didžiausią socialinę naudą teikiančiu maršrutu, įvertinant nepadengtų namų ūkių 


koncentracijos vietas, jų dydį, gyventojų tankį, operatorių suinteresuotumą ir kitus svarbius kriterijus. 


To pasėkoje suplanuota, kad naujos šviesolaidinės kabelinės linijos bus pravestos pro 133 


koncentruotas nepadengtų namų ūkių teritorijas, o rezervinių bokštų šviesolaidinės linijos bus 


pravestos dar pro 20 koncentruotų nepadengtų namų ūkių teritorijų. 


3. Atsižvelgiant į Užsakovo nurodymus, papildomai buvo suplanuotos FTTH prieigos linijos 25 didesnėse 


gyvenvietėse, tačiau po viešųjų konsultacijų, atsižvelgiant į  AB „TELIA Lietuva“ pateiktas pastabas ir 


suderinus su Užsakovu, buvo nuspręsta pašalinti iš sąrašo 15 gyvenviečių ir papildyti jį 6 naujai 


pasiūlytomis gyvenvietėmis. To pasekoje, suplanuota, kad FTTH prieigos linijos bus įrengtos 16 


gyvenviečių, o šių linijų bendras ilgis siekia 15,3 km (išsamiau žr. 2 priedą). Papildomai Užsakovas 


nurodė, kad turi būti numatytas 34,7 km šviesolaidinių linijų (apytiksliai po 1 km ilgio FTTH prieigos 


liniją per gyvenvietę), skirtų FTTH prieigos įrengimui, rezervas, kuris būtų naudojamas projekto 


įgyvendinimo metu, jeigu el. ryšių operatoriai išreikštų papildomą poreikį. Atsižvelgiant į tai, iš viso 


FTTH prieigos įrengimui numatyta 50 km šviesolaidinių linijų. 


Apibendrinant, visų minėtų judriojo ryšio infrastruktūros objektų prijungimui prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 


šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros reikia apie 1510 km šviesolaidinių kabelinių linijų ir 50 km FTTH 


šviesolaidinių kabelinių linijų. 


Pažymėtina, kad visos naujai planuojamos ŠKL trasos buvo suderintos su neformalia konsultacine grupe ir 


pateiktos viešoms konsultacijoms (išsamiau žr. 3 priedą), išskyrus ŠKL trasas iki 17 UAB „TELE2“ 


priklausančių judriojo ryšio infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos problemų, kadangi šie objektai į 


projekto apimtį įtraukti viešųjų konsultacijų metu. Taip pat po viešųjų konsultacijų buvo pakeistas FTTH prieigos 


linijų sąrašas dėl AB „TELIA Lietuva“ pateiktų pastabų: buvo panaikintos 15 gyvenviečių FTTH prieigos linijos 


ir subraižytos 6 papildomų naujų gyvenviečių FTTH prieigos linijos (išsamiau žr. 2 priedą). 


Atkreiptinas dėmesys, kad modeliuojant „baltųjų dėmių“ padengimą fiksuotojo ryšio prieiga, visa naujoji ŠKL 


infrastruktūra, atsižvelgiant į Užsakovo nurodymą, buvo planuojama nuo VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 


priklausančios šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros. Be to, siekiant kuo didesnio ŠKL trasų ilgio tikslumo, 


naujoji ŠKL infrastruktūra buvo planuojama pagal kelių infrastruktūrą, numatant preliminarias movų / atsargų 


vietas. Movų / atsargų vietos buvo parinktos planuojant namų ūkių prijungimo galimybę prie naujai statomos 


šviesolaidinės infrastruktūros ir atsižvelgiant į galimybę toliau plėsti VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinį 


kabelinį tinklą. Iš viso suplanuotos 1836 movų / atsargų vietos, įskaitant 120 movų / atsargų vietų, kurios buvo 


suplanuotos ant rezervinių bokštų šviesolaidinių kabelinių linijų.  


V.2.4. Siūlomų techninių sprendimų apibendrinimas ir aprašymas. Kaip jau buvo minėta, su neformalia 


konsultacine darbo grupe buvo dirbama ne tik, nustatant bokštų, skirtų padengti „baltąsias dėmes“ statymo 


vietas ir derinant galimas ŠKL trasas, bet ir apibrėžiant siūlomą judriojo ir fiksuotojo ryšio techninį sprendimą 


(išsamiau apie jį žr. skyriuje „Naujos kartos judriojo ryšio prieigos techninis sprendimas“ ir  skyriuje „Naujos 


kartos fiksuotojo ryšio prieigos techninis sprendimas“), t. y. nustatant bokšto aukštį, leistinus talpinamos 


įrangos svorius ir kt. svarbius parametrus. Atsižvelgiant į tai, šios veiklos vykdymo metu, buvo apibendrinti ir 


aprašyti techniniai sprendimai suderinti su neformalia konsultacine grupe bei Užsakovu, pagal tai paruošta 
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medžiaga potencialių tiekėjų apklausai, siekiant sudaryti preliminarias techninių sprendimų įgyvendinimo 


sąmatas.  


Taip pat šios veiklos metu surinkta informacija apie Užsakovo lūkesčius dėl duomenų perdavimo tinklo 


struktūrinės schemos (išsamiau žr. skyriuje „Naujos kartos fiksuotojo ryšio prieigos techninis sprendimas“), 


aptartas Užsakovui reikalingos aktyvinės įrangos tipas ir kiekiai. Surinktos informacijos pagrindu, paruošta 


medžiaga potencialių tiekėjų apklausai. 


V.2.5. Žemės, reikalingos bokšto statybai, panaudojimo alternatyvų analizė. Šios veiklos metu buvo 


išsamiai išnagrinėtos žemės, reikalingos bokštų statybai, panaudojimo alternatyvos atliekant teisinių žemės 


nuosavybės formų analizę. Analizės metu buvo vertinamos įvairios žemės panaudojimo alternatyvos: pirkimas, 


nuoma, servitutas, užsatatymo teisė, ilgalaikė nuoma, žemės paėmimas visuomenės poreikiams (išsamiau žr. 


7 priedas). Atsižvelgiant į galiojančią teisinę bazę buvo pasiūlytos priimtiniausios alternatyvos (žr. 8 priedas), 


įvertinta kainos ir pasikeitimų rizika bei greitis ir teisinis paprastumas, pateikta papildoma informacija dėl galimų 


rizikų, svarstytinų procesą lengvinančių aplinkybių. 


V.2.6. Preliminarių sąmatų, reikalingų bokštų statybai, parengimas. Šios veiklos metu, parengus „baltųjų 


dėmių“ padengimo techninius sprendimus ir siekiant preliminariai apskaičiuota techninių sprendimų, kurie 


apimtų ir aktyvinės įrangos, elektros perdavimo, kitos bokštų eksploatacijai reikalingos įrangos bei 


infrastruktūros (pavyzdžiui, privažiavimo keliai, teritorijos aptvėrimas ir pan.) iki potencialių siūlomų bokštų 


(stiebų) statymo vietų įrengimo sprendimus, sąmatą, buvo atliekama potencialių tiekėjų apklausa.  


Potencialių tiekėjų apklausa, reikalinga techninių sprendimų įgyvendinimo preliminariai sąmatai sudaryti, buvo 


suskaidyta į 4 dalis, pagal perkamų paslaugų / darbų pobūdį (išsamiau žr. ataskaitos 4 priedą): 


1. Bokšto ir su juos susijusios infrastruktūros įrengimo darbai, įskaitant visas reikalingas 


medžiagas. Su neformalios konsultacinės grupės nariais buvo suformuotas ir suderintas judriojo ryšio 


prieigos techninio sprendimo aprašymas, kuris buvo išsiųstas keturiems judriojo ryšio operatorių 


rekomenduotiems potencialiems pilno bokšto techninio sprendimo tiekėjams – UAB koncernas 


„ALGA“, UAB „Eltel Networks“, UAB „Empower-Fidelitas“ ir UAB „Fima“ – prašant pateikti preliminarų 


kainos pasiūlymą. Visi keturi tiekėjai pateikė savo komercinius pasiūlymus, kurie net keletą kartų viršijo 


realius rinkos įkainius. Įvertinus šias aplinkybes ir pasitarius su Užsakovu, buvo priimtas sprendimas 


apklausti 4G (LTE) ryšio operatorius, kurie nuolat rinkos sąlygomis perka praktiškai identiškus judriojo 


ryšio infrastruktūrinių objektų įrengimo darbus. Atsižvelgiant į tai, judriojo ryšio prieigos techninio 


sprendimo, kuris apimtų ir dalį aktyvinės įrangos, elektros perdavimo, kitos bokštų eksploatacijai 


reikalingos įrangos bei infrastruktūros (privažiavimo keliai, teritorijos aptvėrimas ir pan.) iki potencialių 


siūlomų bokštų statymo vietų įrengimo sprendimus, įgyvendinimo įrengimo preliminari sąmata 


parengta remiantis 4G (LTE) ryšio operatorių pateiktais duomenimis. Pažymėtina, kad visi 4G (LTE) 


ryšio operatoriai, išskyrus UAB „TELE2“ pateikė preliminarius įkainius, kuriais perka identiškus darbus 


ir paslaugas iš rinkos. 
 


2. Šviesolaidinių kabelinių linijų tiesimo darbai, įskaitant visas reikalingas medžiagas. Užklausa, 


prašant pateikti preliminarias ŠKL įrengimo kainas, įskaitant visas reikalingas medžiagas, buvo 


išsiųsta trims potencialiems tiekėjams: UAB „KRS“, UAB „Eltel Networks“ ir UAB „Itelsis“. Šių 


potencialių teikėjų pasiūlytos kainos taip pat (nors ne taip ženkliai) viršijo įkainius, pagal kuriuos šiuo 


metu VšĮ „Plačiajuostis internetas“ perka identiškus darbus, t. y. turi sudaręs sutartis dėl identiškų 


darbų atlikimo. Atsižvelgiant į tai, nuspręsta naudoti trijų potencialių teikėjų pasiūlytų kainų ir VšĮ 


„Plačiajuostis internetas“ dviejų vėliausiai pasirašytų sutarčių įkainių vidurkius. 
 


3. Generatorių įsigijimas, įskaitant pristatymo ir montavimo darbus. Užklausa, prašant pateikti 


preliminarias generatorių įsigijimo, įskaitant pristatymo ir montavimo darbus, kainas, buvo pateikta 


trims potencialiems tiekėjams: UAB „VARICOM”, UAB „Automatikos sistemos“ ir UAB „Fima“. 


Pasiūlymus pateikė tik du tiekėjai, t. y. UAB „VARICOM” ir UAB „Automatikos sistemos“, todėl 


papildomai apklaustas dar vienas galimas tiekėjas – UAB „Energotecha“. Remiantis ekspertiniu 


vertinimu, tiekėjų pasiūlytos kainos atitinka rinkos kainas, todėl preliminarių sąmatų skaičiavimui bus 


naudojamas šių trijų potencialių teikėjų pasiūlytų kainų vidurkis. 
 


4. Aktyvinės įrangos duomenų perdavimo paslaugų teikimui įsigijimas, įskaitant pristatymo ir 


montavimo darbus. Užklausa, prašant pateikti preliminarias aktyvinės įrangos – stotinių įrenginių 
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įsigijimo, įskaitant pristatymo ir montavimo darbus, kainas, buvo pateikta trims potencialiems 


tiekėjams: UAB „Komsetas“, UAB „Blue Bridge“ ir UAB „Heksimus“. Visi tiekėjai pateikė preliminarius 


kainos pasiūlymus, kurie remiantis ekspertiniu vertinimu, atitinka rinkos kainas, todėl preliminarių 


sąmatų skaičiavimui bus naudojamas šių trijų potencialių teikėjų pasiūlytų kainų vidurkis. 


Pažymėtina, kad siekiant kuo didesnio tikslumo, rengiant techninių sprendimų sąmatas, atstumai 


(šviesolaidinio kabelio, elektros perdavimo trasos ir privažiavimo kelio ilgis) buvo apskaičiuoti pagal konkrečią 


siūlomo statyti bokšto vietą (skaičiuota vienai bokšto statymo vietos alternatyvai). Apskaičiavus konkrečius 


šviesolaidinio kabelio, elektros perdavimo trasos ir privažiavimo kelio ilgius, buvo išvesti ilgių vidurkiai, 


tenkantys vienam bokštui, kurie buvo naudojami preliminarių sąmatų sudarymui. 


Tuo tarpu žemės, reikalingos bokštų statybai, kaina buvo apskaičiuota: 


1. įvertinant vidutinę žemės rinkos kainą bei kainų dinamiką; 


2. analogiškų projektų vykdymo praktiką bei realijas; 


3. planuojamų statyti bokštų skaičių ir jų santykį kaimiškose vietovėse ir miesteliuose; 


4. su Projekto įgyvendinimu susijusias žemės kainos pasikeitimo rizikas.  
 


V.2.7. Techninių sprendimų viešas pristatymas. Atsižvelgiant į Techninės specifikacijos 10.2.8. punkto 


reikalavimą, prieš teikiant parengtus techninius sprendinius derinimui su suinteresuotoms šalims, 2017 m. 


balandžio 24 d. buvo suorganizuotas viešas parengtų techninių sprendimų ir sumodeliuotų fiksuotojo ir judriojo 


ryšio prieigos technologijos tinklo segmentų, skirtų „baltųjų dėmių“ padengimui, pristatymas suinteresuotoms 


šalims, kurio metu buvo pristatytas interaktyvus žemėlapis, planuojama sukurti naujos kartos judriojo ir 


fiksuotojo ryšio prieigos infrastruktūra, jos kiekis, planuojamas poveikis naujos kartos aprėpčiai ir kt. svarbūs 


aspektai, taip pat atsakyta į kilusius suinteresuotų šalių klausimus. Pažymėtina, kad šiuo pristatymu buvo 


siekiama, kad suinteresuotos šalys geriau suvoktų techninių sprendimų parinkimo procesą, kas atitinkamai 


palengvintų tarpinių rezultatų derinimą su pastarosiomis.  
 


Papildomai, kaip jau buvo minėta Pirmoje tarpinėje ataskaitoje, Užsakovas iš pagrindinių el. ryšių operatorių ir 


juos atstovaujančių asociacijų sudarė neformalią konsultacinę darbo grupę, su kurios nariais Tiekėjas derino 


visus su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus. Žemiau pateikiama informacija apie vykusius susitikimus 


su neformalios konsultacinės darbo grupės nariais (susitikimų protokolai pridėti ataskaitos 5 priede). 


Lentelė 3. Neformalios konsultacinės darbo grupės susitikimų tvarkaraštis 


 


V.2.8. Viešos konsultacijos su suinteresuotomis šalimis. Atsižvelgiant į Techninės specifikacijos 10.2.8. 


punkto reikalavimą, siekiant įsitikinti skaitmeninio naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros žemėlapio ir 


SUSITIKIMŲ TVARKARAŠTIS 


Penktadienis 


2017.03.03 
 


14:00   Neformali naujos kartos judriojo ryšio darbo grupė 


Antradienis 
2017.03.07 


 
09:00  Neformali naujos kartos judriojo ryšio darbo grupė 


Trečiadienis 
2017.03.15 


 
13:00  Neformali naujos kartos judriojo ryšio darbo grupė 


Trečiadienis 
2017.03.29 


 
13:00  Neformali naujos kartos judriojo ryšio darbo grupė 


Pirmadienis 
2017.04.03 


 
09:00  Neformali naujos kartos judriojo ryšio darbo grupė 


Trečiadienis 
2017.04.12 


 
13:00  Neformali konsultacinė darbo grupė 


Pirmadienis 
2017.04.24 


 
13:00 Viešas pristatymas 
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parinktų techninių sprendimų tikslumu, 2017 m. balandžio 24 d. parengtas žemėlapis ir techninių sprendimų 


informacija buvo viešai paskelbti VšĮ „Plačiajuostis internetas“ interneto svetainėje (siekiant nepažeisti 


konfidencialumo principo – skelbiamos informacijos apimtis buvo suderinta su VšĮ „Plačiajuostis internetas“), 


prašant suinteresuotas šalis per 2 sav., esant poreikiui, patikslinti duomenis apie savo poreikius, 


prieštaravimus dėl naujai planuojamos įrengti naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros. Siekiant užtikrinti 


didesnį informuotumą apie viešąsias konsultacijas, papildomai visiems Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 


tarnybos svetainėje skelbiamiems elektroninių ryšių paslaugų teikėjams Perkančioji organizacija 2017 m. 


balandžio 24 d. išsiuntė raštą Nr. ESSF-R-13, prašydama pateikti pastabas. Viešosioms konsultacijos teiktus 


žemėlapius galima rasti ataskaitos 3 priede. 


V.2.9. Tarpinių rezultatų tikslinimas po konsultacijų. Viešųjų konsultacijų su suinteresuotomis šalimis metu 


gautos šios pastabos: 


 UAB „TELE2“ pateikė prašymą prijungti 17 jiems priklausančių judriojo ryšio infrastruktūros statinių 


prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros, kurie anksčiau nebuvo 


įtraukti į projekto apimtį, nes AB „TELIA Lietuva“ buvo nurodžiusi, kad iki 2020 m. planuoja į šiuos 


objektus atvesti šviesolaidines kabelines linijas. AB „TELIA Lietuva“ el. paštu patvirtinus, kad šių 


objektų pajungimo nebeplanuoja, pastarieji buvo įtraukti į projekto apimtį ir iki jų suplanuotos bei 


nubraižytos šviesolaidinės kabelinės linijos. 


 4G (LTE) ryšio operatoriai patikslino savo plėtros planus, nurodydami, kad iki 2020 m. nepastatys 20 


judriojo ryšio infrastruktūros objektų  ir paprašė dalį jų, t. y. 19 bokštų, įtraukti į šio projekto apimtį. 


 Patikslintas 4G (LTE) ryšio operatorių įvardintų objektų, turinčių transmisijos problemą, sąrašas – 


atsisakyta 8 objektų, paaiškėjus, kad jie jau turi ŠKL įvadą arba judriojo ryšio operatoriai nebeplanuoja 


jų pastatyti iki 2020 m. 


 AB „TELIA Lietuva“ peržiūrėjusi siūlomų įrengti FTTH linijų sąrašą pateikė pastabas, nurodydama 


gyvenvietes, kuriose netikslinga įrengti suplanuotas FTTH linijas, ir pasiūlydama naują 186 


gyvenviečių sąrašą, kur pageidautų, kad projekto metu būtų įrengta FTTH prieiga. Atlikus 186 pateiktų 


teritorijų GIS duomenų analizę, buvo nustatyta, kad galimybė įrengti FTTH prieigą (FTTH prieigą 


galima įrengti tik „baltosiose dėmėse“ šalia naujai statomų šviesolaidinių linijų) yra tik 51 gyvenvietėje, 


tačiau juose, remiantis iš el. ryšių operatorių surinkta informacija, yra numatyta to paties el. ryšių 


operatoriaus FTTH plėtra iki 2020 m. Atsižvelgiant tai, AB „TELIA Lietuva“ buvo paprašyta patikslinti 


gyvenviečių sąrašą, nurodant kuriuose gyvenvietėse nevystys savo FTTH tinklo iki 2020 m. Po 


papildomo duomenų patikslinimo AB „TELIA Lietuva“ nurodė tik 6 gyvenvietes, kuriuose nevystys 


FTTH ir kurias būtų galima įtraukti į šio projekto apimtį. Atsižvelgiant į el. ryšių operatoriaus pateiktas 


pastabas ir suderinus su Užsakovu, buvo patikslintas gyvenviečių, kuriose planuojamas FTTH prieigos 


linijos, sąrašas: atsisakyta 15 gyvenviečių ir papildyta 6 naujomis gyvenvietėmis. Iš viso FTTH prieiga 


suplanuota 16 gyvenviečių (apie 15 km ŠKL). Taip pat Užsakovas, atsižvelgdamas į el. ryšio 


operatoriaus pastabas, nurodė suformuoti beveik 35 km šviesolaidinių linijų, skirtų FTTH prieigos 


įrengimui, rezervą, todėl FTTH prieigos įrengimui iš viso numatyta ne 15 km, bet 50 km šviesolaidinių 


linijų.6 


Atsižvelgiant į gautas pastabas, žemėlapiai ir su tuo susiję statistiniai duomenys buvo atitinkamai patikslinti. 


Visus žemėlapius, kurie buvo teikiami viešoms konsultacijoms, ir po viešų konsultacijų patikslintus žemėlapius 


galia rasti šios ataskaitos 3 priede. 


V.2.10. Tarpinės ataskaitos II parengimas ir pateikimas PO. Šios veiklos metu buvo susisteminti duomenys 


ir aprašyta planuojama įrengti naujos kartos interneto prieigos infrastruktūra, patikslintas skaitmeninis naujos 


kartos prieigos tinklo infrastruktūros žemėlapis, pristatyti siūlomi techniniai sprendimai, aprašytos žemės, 


reikalingos bokštų statybai, panaudojimo alternatyvos, pateikti sąmatų rengimo duomenys ir pan.  
 


  


                                                      


6 Atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė el. ryšių operatorių (tiek judriojo ryšio, tiek fiskuotojo ryšio operatorių) pateikti duomenys apie jų plėtros 
planus iki 2020 m., atitinkamai buvo perskaičiuoti ir pakeisti naujos kartos plačiajuosčio ryšio padengimo ir „baltųjų dėmių“ duomenys, 
pristatyti pirmoje tarpinėje ataskaitoje. 
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2.2 Naujos kartos judriojo ryšio infrastruktūra 


2.2.1 Naujos kartos judriojo ryšio prieigos techninis sprendimas 


Bokštas. Apie 70 m aukščio bokštai (su visa pagal reikalavimus reikalinga bokšto įranga: įžeminimas, 


eksploatacijos saugumo įranga, signalizacinės lempos, poilsio aikštele ir t.t.), skirti I-III vėjo rajonui, 


priklausomai nuo bokšto statymo vietos. Priemiesčiuose gali būti naudojami ir mažesnio apie 50 m – 60 m 


aukščio bokštai.  


Bokšto tipas ir apkrova. Turi būti 2 žiedinės konstrukcijos 2-juose lygiuose. Viršutinė 6 m bokšto sekcija, 


skirta įrengti ne mažiau kaip 2-jų operatorių 3-sektorius kiekviename iš jų. Operatorių įrangai, antenoms 


(GSM/UMTS/LTE/RRL ir t.t.) laikikliai tvirtinami ant žiedinių konstrukcijų. Operatorių įrangai viršutinėje 


sekcijoje (antenoms, radijo siųstuvams ir t.t.) turi būti numatyta viso iki 2,9 m2 vėjo ploto ir iki 225 kg svorio per 


operatorių. Kiekvieno iš 4 operatorių įrangai papildomai numatyta ne mažiau kaip 0,5 m2 vėjo ploto ir iki 100 


kg svorio žemiau esančioje kitoje 6 m sekcijoje. Papildomai turi būti numatytos įrangą, antenas laikančiųjų 


konstrukcijų apkrovos. Bendras ryšio antenų ir įrengimų plotas bokšto viršutiniuose 12 m turi būti iki 16,5 m2, 


o svoris – iki 1500 kg. Principinė bokšto ir žiedinių konstrukcijų išdėstymo schema pateikta žemiau: 


Pav. 4. Principinė bokšto ir žiedinių konstrukcijų išdėstymo schema 
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Taip pat turi būti numatytas ne mažiau kaip 4 papildomų operatorių nedidelių gabaritų ir svorio (iki Ø0.6 RRL 


ir t.t.) įrangos kabinimas žemesnėse bokšto sekcijose – žemiau nei 58 m aukštyje. Bokšto apkrovų detalizacija 


pateikta lentelėje: 


Lentelė 4. Bokšto apkrovų detalizacija 


Operatorius Įranga Gabaritai, m 
Svoris, 


kg 
Kiekis 


Viso 
svoris, kg 


Vėjo 
plotas, m² 


Viso vėjo 
plotas, m² 


Viršutinė 6 m bokšto sekcija, esanti viršutinėje žiedinėje konstrukcijoje  


1 Operatorius 
GSM/UMTS/LTE 
panelinė antena 
(pvz. 7755.00) 


2.658x0.280x0.125 25 3 75 0,7 2,1 


  Radijo blokas RRU 0.380x0.485x0.170 25 6 150 0,12 0,7 


  Atsargai           0,1 


2 Operatorius 
GSM/UMTS/LTE 
panelinė antena 
(pvz. 7755.00) 


2.658x0.280x0.125 25 3 75 0,7 2,1 


  Radijo blokas RRU 0.380x0.485x0.170 25 6 150 0,12 0,7 


  Atsargai           0,1 


Kita / kitų operatorių 
įranga 


        50   0,7 


   
 Suma: 500 kg  6,5 m² 


Viršutinė 6 m bokšto sekcija, esanti apatinėje žiedinėje konstrukcijoje  


3 Operatorius 
GSM/UMTS/LTE 
panelinė antena 
(pvz. 7755.00) 


2.658x0.280x0.125 25 3 75 0,7 2,1 


  Radijo blokas RRU 0.380x0.485x0.170 25 6 150 0,12 0,7 


  Atsargai           0,1 


4 Operatorius 
GSM/UMTS/LTE 
panelinė antena 
(pvz. 7755.00) 


2.658x0.280x0.125 25 3 75 0,7 2,1 


  Radijo blokas RRU 0.380x0.485x0.170 25 6 150 0,12 0,7 


  Atsargai           0,1 


Kita / kitų operatorių 
įranga 


        50   0,7 


    
Suma: 500 kg  6,5 m² 


Antroje nuo viršaus 6 m bokšto sekcijoje 


1 Operatorius Radijo blokas RRU 0.380x0.485x0.170 25 3 75 0,12 0,36 


  Atsargai       25   0,14 


2 Operatorius Radijo blokas RRU 0.380x0.485x0.170 25 3 75 0,12 0,36 


  Atsargai       25   0,14 


3 Operatorius Radijo blokas RRU 0.380x0.485x0.170 25 3 75 0,12 0,36 


  Atsargai       25   0,14 


4 Operatorius Radijo blokas RRU 0.380x0.485x0.171 25 3 75 0,12 0,36 


  Atsargai       25   0,14 


Kita/kitų operatorių 
įranga 


        100 kg   1,4 m² 


    Suma: 500 kg  3,4 m² 


Viso viršutinėse dviejose 6 m sekcijose (nuo 58 iki 70 m): 1500 kg  16,5 m² 


Kiekvienoje iš 6 m sekcijų, esančių žemiau 58 m 


Kita/kitų operatorių 
įranga 


        200 kg   2,0 m² 
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Šviesolaidinis ir elektros kabelis. Bokšte turi būti instaliuoti ne mažiau kaip keturi 24 skaidulų optiniai kabeliai 


ir ne mažiau kaip keturi 2x25/16mm2 48VDC elektros kabeliai ne mažiau kaip 4-ių operatorių įrangos 


pasijungimui kabeliais (jumpers) bokšto viršuje (64 m aukštyje) ir apačioje (konteineryje). 


Standartai. Visos konstrukcijos turi būti karštai cinkuojamos. Padengimas lydaline 80um cinko danga turi būti 


atliekamas vadovaujantis standartais LST EN ISO 14713. LST EN ISO 1461 ir LST L ENV 1990-1:2002- 


10.3.2. punktu. Elementų paviršiaus paruošimas turi atitikti LST EN ISO 12944-4, LST EN. ISO 8501-1 ir LST 


EN ISO 8503-2 standartų reikalavimus. Dangos ilgaamžiškumas – ne mažiau 25 metų. 


Outdoor ir indoor sprendiniai. Turi būti pastatomas telekomunikacinės įrangos konteineris su optiniu įvadu 


ir įranga operatorių pasijungimui prie optinio tinklo bendrame VšĮ „Plačiajuostis internetas“ priklausančiame 


konteineryje. Šalia konteinerio, bokšto kryptimi turi būti įrengta 3mx4m aikštelė, paruošta įrengti 6 


telekomunikacinės įrangos lauko tipo (outdoor) 19‘ spintas, su virš aikštelės įrengtomis kabelių kopėčiomis 


elektros ir telekomunikacijų kabelių pajungimu prie aikštelėje talpinamos įrangos. 


Konteineris. Apšiltintas telekomunikacinės įrangos konteineris turi būti pritaikytas 5 telekomunikacinių 19‘ 


spintų (600x800) įrengimui, t. y. iki 1 (½ arba 1) 19‘ spintos per operatorių, leidžiant montuoti nedaug šilumos 


skleidžiančią įrangą, tokią kaip: interconect‘ai, transmisija, DC PSU ir pan., bei neleidžiant montuoti viduje 


daug šilumos skleidžiančios įrangos, tokios kaip: radijo siųstuvai / imtuvai ir t.t. 


Konteinerio vidiniai matmenys turi būti ne mažesni nei 2700x2100x2500 mm, sienų storis ne mažesnis nei 150 


mm, apšildomas ne plonesne nei 100 mm storio akmens vata (arba analogiškomis medžiagomis), šiluminė 


varža ne mažesnė nei 2.7 m2 K/W. Grindys pagamintos iš ne mažiau nei 24 mm storio cemento drožlių plokštės 


(„Cetris“), padengtos antistatiniu linoleumu. Vidaus metalinė dalis turi būti padengiama gruntu bei 


apipurškiama  antikorozine danga. Durys turi būti atsidarančios į išorę (815x2000 mm), sumontuotos 


konteinerio šoninėje sienoje per vidurį. Free cooling sistema turi būti montuojama priešingoje pusėje nei durys 


(su galimybe lengvai pakeisti ją į kondicionierių). Elektros paskirstymo dėžė turi būti montuojama dešinėje 


pusėje už durų, kurioje montuojasi 4 kontroliniai skaitikliai ir automatinis mikroklimato rėžimo valdymas. 


Konteinerio viduje turi būti sumontuotas (sukomplektuota) elektrinis šildytuvas, 4 (600x800) telekomunikacinių 


įrenginių spintos ir viena įvadinė elektros paskirstymo spinta. 


Vėdinimas. Konteinerio viduje turi būti sumontuota ventiliacija bei šaldymo sistema, reikiamai temperatūrai 


palaikyti bei drėgmei užtikrinti (angl. free cooling), kuri turi būti pritaikyta pakeitimui kondicionavimo įranga (50 


vnt.) tuo atveju, jeigu konteineryje savo įrangą vienu metu talpintų daugiau nei 3 operatoriai. 


Maitinimas. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ priklausančiame konteineryje turėtų būti įrengtas trifazis AC 380-


400V maitinimas operatoriaus pasijungimui, 5kW per operatorių. Konteinerio išorėje turi būti įrengtas vienas 


bendras lizdas ir vienas rezervinis kiekvieno iš operatoriaus atsarginiam dyzelinio generatoriaus maitinimo 


pajungimui. 


Rezervinis maitinimas. Iš projekto lėšų turėtų būti įsigyjami penki 20 kW mobilūs dyzeliniai generatoriai, skirti 


elektros energijos palaikymui avarijų atveju. 


Aikštelė. Bazinės stoties statinių ir įrengimų aikštelė (10x10 m) turi būti aptveriama 2,4 m aukščio vielos tinklo 


tvora (2 m aukščio metalinio tinklo ir 3 eilės spygliuotos vielos) ir įrengiami rakinami vartai. Aikštelė ir 50 cm 


perimetras aplink aikštelę turi būti išklojamas neaustine geotekstile „Tipptex“ (tipas 4735, UAB „ViaCon Baltic“ 


arba analogiška), o pati aikštelė padengiama 0,10 m stambios frakcijos skaldos danga. 


Turi būti įrengiama nuotolinė 3 vaizdo kamerų bokšto aplinkos vaizdo stebėjimo įranga per VšĮ „Plačiajuostis 


internetas“ tinklą pajungta į centrinį valdymo centrą. Turi būti įrengtas privažiavimas prie bokšto. 
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2.2.2 Žemės, reikalingos naujos kartos judriojo ryšio infrastruktūrai, panaudojimo 
alternatyvos 


Siekiant išsamiai išnagrinėti žemės, reikalingos bokštų statybai, panaudojimo alternatyvas ir pasiūlyti 


konkrečius sprendimo būdus buvo atlikta teisinių žemės nuosavybės formų analizė. Žemės panaudojimo 


alternatyvos (įsigijimas, nuoma, servitutas, užstatymo teisė, ilgalaikė nuoma) buvo vertinamos teisinių žemės 


nuosavybės formų (privati nuosavybė, valstybinė žemė, savivaldybės žemė, valstybinė žemė išnuomota 


valstybės institucijai, juridiniam ar fiziniam asmeniui) perspektyvoje (išsamiau žr. 7 priedą). 


Toliau paveiksle yra pateikiamas žemės panaudojimo alternatyvų palyginimo apibendrinimas. Žemės 


panaudojimo alternatyvoms bei susijusioms nuosavybės teisinėms formoms, atsižvelgiant į kainos ir 


pasikeitimų riziką bei greitį ir teisinį paprastumą, buvo priskirtas I, II arba III pasirinkimo prioritetas (I prioritetas 


– alternatyvos, palankiausios bokštų statybai, II prioritetas – alternatyvos, vidutiniškai palankios bokštų 


statybai, o III prioritetas – alternatyvos, mažiausiai palankios bokštų statybai). Valstybinės / savivaldybės 


žemės įsigijimas yra palankiausia alternatyva. 


 


 
Pav. 5. Žemės panaudojimo alternatyvų palyginimas 


2.2.2.1 Žemės sklypo įsigijimo procesas ir trukmė 


Žemės sklypo įsigijimas, kai pardavėjas - fizinis ar privatus juridinis asmuo: 


1. derybos su potencialiu žemės sklypo pardavėju bei rašytinės formos žemės sklypo pirkimo – 


pardavimo sutarties rengimas. Šiuo atveju terminas kiekvienu individualiu atvejų gali būti skirtingas 


(priklauso nuo derybų, sutarties rengimo/derinimo eigos). Pagal praktiką procesas gali užtrukti apie 1 


mėn.; 


2. Sutarties notarinis tvirtinimas. Paprastai notaras peržiūri Sutartį per 1 savaitę nuo kreipimosi; 


3. Sutarties registracija Nekilnojamojo turto registre (toliau – „NTR“). Siekiant įregistruoti naująjį žemės 


sklypo savininką, yra pateikiamas prašymas, kuris turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 10 d. d. po 


prašymo padavimo arba asmens prašymu tai galima padaryti skubos tvarka per vieną darbo dieną.7 


                                                      


7 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimas Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“. 
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Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, tikėtina, kad žemės pirkimas iš fizinio ar privataus juridinio asmens gali trukti 


2 mėn. ir daugiau. 


Tuo atveju, jei perkama žemė būtų išnuomota, reikia įvertinti tai, kad būtų reikalinga išspręsti nuomos sutarties 


nutraukimo klausimą, kas gali prailginti žemės įsigijimo procesą (arba, pavyzdžiui, jei būtų perkama žemės 


ūkio paskirties žemė, kurioje ketinimo pirkti metu vyksta žemės ūkio veikla, tikėtina, reikėtų palaukti iki žemės 


ūkio derliau nuėmimo). 


Kiekvienu individualiu atveju žemės sklypo nuomos sutartyse nustatyti įsipareigojimai bei terminai gali būti 


skirtingi. 


Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas (toliau – „LR CK“) 6.656 str. 1 d. nustato, kad kai nuomojama žemės 


ūkio paskirties žemė, žemės nuomos sutartis prieš terminą nuomininko reikalavimu gali būti nutraukta apie tai 


iš anksto pranešus nuomotojui ne vėliau kaip prieš tris mėnesius, o kai nuomojama kitokios paskirties žemė, 


– ne vėliau kaip prieš du mėnesius. 


Remiantis LR CK 6.564 str. 1 d. žemės nuomos sutartis prieš terminą nuomotojo reikalavimu gali būti 


nutraukta: 


1. jeigu žemės nuomininkas naudoja žemę ne pagal sutartį ar pagrindinę tikslinę žemės naudojimo 


paskirtį; 


2. jeigu žemės nuomininkas ilgiau kaip tris mėnesius nuo žemės nuomos sutartyje nustatyto nuomos 


mokesčio mokėjimo termino šio mokesčio nesumoka; 


3. kitais nuomos sutartyje nustatytais atvejais. 


LR CK 4.169 str. 2 d. nustatyta, kad ilgalaikę nuomą nustatančiame akte tiek nuomotojo, tiek nuomininko 


iniciatyva gali būti numatyti priešlaikinės ilgalaikės nuomos pabaigos pagrindai.  


Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, tuo atveju, jei perkama žemė būtų išnuomota, nuomos sutartį galima būtų 


nutraukti vienu iš aukščiau nurodytų pagrindų ir aukščiau nurodytais terminais arba kiekvienu atveju atskirai 


atsižvelgiant į tai, kokios sąlygos nurodytos nuomos sutartyje. 


Tuo atveju, jei perkama žemė yra suteikta neatlygintinai naudotis (panauda), vadovaujantis LR CK 


nuostatomis, bet kuri panaudos sutarties šalis bet kada turi teisę nutraukti neterminuotą panaudos sutartį, 


įspėjusi apie tai kitą šalį prieš 3 mėn., jeigu sutartis nenustato kitokio termino. Taigi, tuo atveju, jei dėl norimo 


įsigyti žemės sklypo būtų sudaryta terminuota panaudos sutartis, reikėtų kiekvienu atveju žiūrėti, kokios 


nutraukimo sąlygos nurodytos sutartyje. Jei sutartis nenumatytų sutarties prie terminą nutraukimo galimybės 


panaudos davėjo iniciatyva, gali būti, kad panaudos gavėjas nesutiktų su sutarties nutraukimu prieš terminą. 


Pažymėtina, kad valstybinė žemė taip pat gali būti perduota laikinai neatlygintinai naudotis (panauda) 


valstybės institucijoms, savivaldybėms, miškų urėdijoms, valstybinių rezervatų direkcijoms, valstybinių parkų 


direkcijoms, kitoms iš valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomoms įstaigoms, tradicinėms religinėms 


bendruomenėms ir bendrijoms, viešosioms įstaigoms, veikiančioms pagal Viešųjų įstaigų įstatymą, kai bent 


vienas iš jų dalininkų yra valstybės ar savivaldybės institucija, ir viešosioms įstaigoms – mokykloms. 


Žemės sklypo įsigijimas, kai pardavėjas - Lietuvos Respublika8: 


Asmuo, turėdamas informacijos, kad valstybinio žemės sklypo aukcionas nėra paskelbtas ir tuo metu sklypas 


dar nėra parduodamas ar išnuomojamas, arba nėra priimtas sprendimas dėl atitinkamo žemės sklypo 


grąžinimo natūra, turi teisę teikti prašymą Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui, jog, atitinkamai, 


toks žemės sklypas būtų parduodamas ar išnuomojamas (valstybinį žemės sklypą papildomai gali nuomoti 


centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas). 


Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo parduoti - išnuomoti 


žemės sklypą ir dokumentų, kuriuos privalo pateikti asmuo, pageidaujantis pirkti - išsinuomoti žemės sklypą, 


                                                      


8 Atsižvelgiant į tai, kad labiausiai tikėtina, kad bus įsigyjami ir (ar) išsinuomojami žemės ūkio paskirties žemės sklypai, analizės metu 
buvo vertinamas būtent tokios žemės sklypo paskirties pardavimo reguliavimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. 
nutarimas Nr. 261 „Dėl Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisyklių patvirtinimo“). Kitų paskirčių 
reguliavimas gali skirtis. 
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gavimo prašymą parduoti - išsinuomoti žemės sklypą pateikusį asmenį raštu informuoja, ar bus rengiami 


dokumentai, siekiant paskelbti aukcioną ir sudaryti pirkimo-pardavimo ar nuomos sutartį. Jeigu priimamas 


sprendimas atsisakyti rengti dokumentus pirkimo-pardavimo ar nuomos sutarčiai sudaryti, jame išdėstomi 


atsisakymo motyvai ir nurodoma, kad sprendimas gali būti skundžiamas per 1 mėn. nuo sprendimo įteikimo 


suinteresuotai šaliai dienos (LR administracinių bylų teisenos įstatymo 29 str. 1 d.). 


Sprendimas parduoti ar išnuomoti žemės sklypą turi būti priimtas ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo žemės valdos 


projekto ar teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo dienos.  


Kaip nustato, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1179 patvirtintas „Viešame 


aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo 


sudarymo tvarkos aprašas“, viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų 


daiktų sąrašo arba Vyriausybės patvirtinto Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų 


nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo projektus rengia centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, o 


Viešame aukcione parduodamo savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo arba 


savivaldybių tarybų patvirtinto Viešame aukcione parduodamo savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų 


nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo projektus – savivaldybių administracijos. 


Į Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą arba 


Viešame aukcione parduodamo savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, be kitų 


daiktų, gali būti bešeimininkis, konfiskuotas, valstybės paveldėtas, į valstybės pajamas paimtas ar perduotas 


nekilnojamasis turtas. 


Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo projektą arba 


Vyriausybės patvirtinto Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų 


daiktų sąrašo pakeitimo projektą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas rengia pagal gautus iki 


einamųjų metų balandžio 1 d. arba spalio 1 d. valstybės turto valdytojų pasiūlymus dėl valstybės nekilnojamojo 


turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų įtraukimo arba išbraukimo. 


Papildomai, vertinant aukščiau išdėstytą, manytina, kad teikiamiems pasiūlymams gali būti daroma įtaka pagal 


pateiktus fizinių ir (ar) juridinių asmenų prašymus.  


Tuo atveju, jei yra sprendimas organizuoti aukcioną, aukciono organizavimo terminai yra kaip nurodyta 


žemiau: 


1. Apie valstybinės žemės sklypo pardavimą aukcione ne vėliau kaip prieš 2 mėn. iki aukciono pradžios 


Valstybės žemės fondas skelbia savo interneto svetainėje http://aukcionai.vzf.lt/; 


2. Laimėjus aukcioną, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai jis pasibaigia, aukciono laimėtojui 


pateikiamas Valstybės žemės fondo parengtas valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo 


sutarties projektas. Kartu aukciono laimėtojui pranešama, kad apie valstybinės žemės sklypo pirkimo 


– pardavimo sutarties pasirašymo vietą, dieną ir tikslų laiką jį informuos valstybinės žemės sklypo 


pardavėjas; 


3. Aukciono laimėtojas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo 


sutarties projekto gavimo patvirtina, kad sutinka su šiame sutarties projekte išdėstytomis valstybinės 


žemės sklypo pirkimo sąlygomis; 


4. Pasirašius sutartį, pirkėjas privalo įregistruoti nuosavybės teisę į žemės sklypą NTR.  Nuosavybės 


teisė įregistruojama ne vėliau kaip per 10 d. d. po prašymo padavimo arba asmens prašymu skubos 


tvarka per 1 d. d. 


Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, tikėtina, kad valstybinės žemės pirkimas užtruktų apie 3 mėn. ir daugiau nuo 


paskelbimo apie aukcioną dienos (priklauso nuo to, prieš kiek laiko informuojama apie aukciono pradžią ir per 


kiek laiko nuo sklypo pirkimo – pardavimo sutarties projekto pateikimo yra pasirašoma sutartis). Tuo tarpu, 


jeigu pageidaujamas įsigyti valstybinės žemės sklypas apskritai nebūtų įtrauktas į vieną iš aukščiau nurodytų 


sąrašų, įsigijimo procesas, tikėtina, užtruktų gerokai ilgiau, dar daugiau, be išankstinės tokio proceso 


sėkmingumo garantijos. 


 


 



http://aukcionai.vzf.lt/
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Žemės sklypo įsigijimas, kai pardavėjas - Savivaldybė: 


1. Apie žemės sklypų pardavimą aukcione ne vėliau kaip prieš 15 k. d. iki aukciono dokumentų 


registravimo pradžios aukciono komisija skelbia leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai 


pranešimai“ ir vietos laikraštyje; 


2. Aukcionas turi būti surengtas ne anksčiau kaip po 45 k. d. ir ne vėliau kaip po 60 k. d. nuo informacijos 


apie žemės sklypų pardavimą paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“; 


3. Savivaldybės administracijos direktorius aukciono komisijos teikimu per 5 d. d. po aukciono patvirtina 


aukciono rezultatus; 


4. Patvirtinus žemės sklypo pardavimo aukciono rezultatus, aukciono komisija per 15 d. d. parengia 


savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties projektą; 


5. Aukciono komisija, parengusi žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties projektą, laimėtojui įteikia 


ar išsiunčia (registruotu laišku) sutarties projekto kopiją, praneša sutarties pasirašymo vietą, dieną ir 


tikslų laiką (iš anksto tai suderinusi su aukciono laimėtoju) ir papildomai nurodo, kad per pranešime 


nustatytą terminą jis turi sumokėti sutarties projekte nurodytą sumą į nurodytas finansų įstaigų (skyrių, 


filialų) sąskaitas.9 


Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, tikėtina, kad savivaldybės žemės pirkimas užtruktų apie 3 mėn. ir daugiau 


nuo paskelbimo apie aukcioną dienos. 


Savivaldybės žemės pardavimo/nuomos iniciavimas yra analogiškas tam atvejui, kai pardavėjas - Lietuvos 


Respublika. 


2.2.2.2 Su žemės sklypų įsigijimu susijusios rizikos ir jų valdymo priemonės 


Planuojant bokštų statybą ir ketinant pirkti tam tikrą žemės sklypą, svarbu išnagrinėti šiuos dokumentus: 


1. Žemės sklypo planą. 


2. Pažymą iš NTR apie sklypą, daiktines teises į jį ir šių teisių turėtojus, daiktinių teisių suvaržymus, 


juridinius faktus ir kitas žymas, įregistruotus NTR. 


3. Jei žemės sklype yra pastatų – šių pastatų  kadastrinių matavimų bylą ir įregistravimo NTR pažymą. 


Nagrinėjant šiuos dokumentus, reiktų atkreipti dėmesį į: 


 ar nėra nustatytų servitutų, uzufruktų; 


 ar sklype nėra nustatytos užstatymo teisės; 


 ar dėl sklypo nėra sudarytų nuomos / ilgalaikės nuomos sutarčių; 


 ar žemės sklypui nėra uždėtas areštas; 


 ar nėra įsiteisėjusių teismo sprendimų ir teismo nutarčių, turinčių įtakos sklypo teisiniam statusui; 


 ar sklypas nėra priskirtas šeimos turtui; 


 ar sklypas nėra įkeistas (hipoteka);  


 ar sklypas ar jame esantys pastatai nėra įrašyti į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą; 


 ar sklypas nėra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje arba jų apsaugos zonoje; 


 ar nėra nekilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento ar specialių naudojimo sąlygų 


nustatyti daiktinių teisių į sklypą suvaržymų. 


Taip pat ketinant pirkti tam tikrą žemės sklypą patartina atkreipti dėmesį į savivaldybių ir vietovės lygmens 


bendruosius planus, kuriuose yra nurodyti leistini užstatymo intensyvumo ir užstatymo aukščio privalomieji 


reikalavimai. 


Esant nustatytiems servitutams, uzufruktams, sudarytoms nuomos, ilgalaikės nuomos sutartims, taip pat tais 


atvejais, jei turtas būtų priskirtas šeimos turtui ar būtų kt. aukščiau nurodytų suvaržymų, perkamos žemės 


sklypo naudojimas gali būti negalimas, t.y. gali būti, kad pirmiausia reikės panaikinti turto suvaržymus (prieš 


perkant žemės sklypą arba jį nusipirkus). 


                                                      


9 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 2 d. nutarimas Nr. 925 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo neatlygintinai 
savivaldybių nuosavybėn ir Savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų pardavimo aukcione“. 
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Kai ketinamas įsigyti žemės sklypas areštuotas, žemės sklypo pardavimas yra negalimas, taigi pirmiausia 


būtina panaikinti turto areštą: 


 remiantis turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo sprendimo (nutarties) arba kitos institucijos 


ar pareigūno, turinčių teisę panaikinti turto areštą, sprendimo duomenimis; 


 remiantis turto pardavimo (perdavimo išieškotojui) akto duomenimis, kai turtas parduotas (perduotas 


išieškotojui); 


 remiantis nurodytu antstolio pranešimu apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pabaigą; 


 pasibaigus turto arešto terminui. 


Svarbu pažymėti, kad šių pagrindų atsiradimo terminai kiekvienu atveju gali būti skirtingi. 


Esant vienam iš aukščiau nurodytų veiksmų, turto arešto faktas išregistruojamas ne vėliau kaip per 8 darbo 


valandas po to, kai turto arešto registro tvarkytojas gauna turto arešto akto panaikinimo faktą patvirtinančius 


dokumentus ar duomenis iš duomenų tiekėjo (teismai, antstoliai, prokurorai, Valstybinė mokesčių inspekcija 


prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, 


Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos bankas, kitos valstybės 


institucijos ir pareigūnai, turintys teisę areštuoti turtą). Pats sprendimas dėl turto arešto panaikinimo gali 


užtrukti labai ilgai, priklausomai nuo to, kokiu pagrindu turtas buvo areštuotas.  


Jei ketinamas pirkti žemės sklypas yra įkeistas (hipoteka), jo pardavimas taip pat gali būti apribotas. Hipoteka 


pasibaigia, kai: 


 yra tinkamai įvykdytas skolinis įsipareigojimas arba hipoteka užtikrinta prievolė pasibaigia kitais 


hipotekos sandoryje nustatytais pagrindais; 


 teismo sprendimu ar kitu pagrindu panaikinama hipoteka; 


 hipotekos kreditorius arba hipotekos kreditoriaus buvimo vieta nežinoma dešimt metų nuo skolos 


mokėjimo termino pabaigos; 


 kitais atvejais. 


Duomenys apie hipotekos išregistravimą ne vėliau kaip per 8 darbo valandas perduodami tam tikram 


susijusiam registrui (Nekilnojamojo turto registrui ar Juridinių asmenų registrui) ir kitoms valstybės 


informacinėms sistemoms. Hipotekos panaikinimo terminai gali būti skirtinti, kadangi jie priklauso nuo 


pagrindų, kuriems esant hipoteka buvo suteikta bei hipotekos sutarties sąlygų. 


Tuo atveju, jei ketinamam pirkti turtui yra nustatytas servitutas, jis gali būti panaikintas: 


 jo atsisakius; 


 tam pačiam asmeniui tapus ir viešpataujančiojo, ir tarnaujančiojo daikto savininku; 


 žuvus viešpataujančiajam ar tarnaujančiajam daiktui; 


 pablogėjus tarnaujančiojo daikto būklei; 


 išnykus servituto būtinumui; 


 suėjus senaties 10 (dešimties) metų terminui. 


Dėl servituto pabaigos į Nekilnojamojo turto registrą gali kreiptis tarnaujančiojo ar viešpataujančiojo daikto 


savininkas. Servitutas turi būti išregistruojamas pagal aukščiau nurodytus pagrindus ne vėliau kaip per 3 d. d.  


Pažymėtina, kad bokštų statybos procesas būtų lengvesnis, jei būtų perkama žemė, neturinti suvaržymų 


(servitutų, nuomos sutarčių, arešto ir t.t.).  


2.2.2.3 Specialusis teritorijų planavimas 


Specialusis teritorijų planavimas gali palengvinti / pagreitinti pasirengimo bokštų statybai procesą. 


Specialaus planavimo tikslai – planuojamoje teritorijoje nustatyti bokštų ir stiebų plėtros prioritetines kryptis ir 


užtikrinti darnią bokštų ir stiebų plėtrą, numatyti teritorijas šiai plėtrai ir nustatyti planuojamos teritorijos 


naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, kad ketinama statyti didelį 


kiekį bokštų visoje Lietuvos teritorijoje, manytina, kad procesą palengvintų specialusis planavimas. Taip pat 


procesą galėtų palengvinti, jei projektas būtų įtrauktas į valstybės/savivaldybės svarbių projektų sąrašą (tokiu 


atveju nereikėtų keisti kiekvieno žemės sklypo paskirties atskirai, nes valstybei svarbių projektų išdėstymas 


būtų numatytas valstybės bendrajame arba valstybės dalies bendrajame plane). 
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Specialusis teritorijų planavimas (bokštų statybai) vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo 


ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 3-306(1.5 E)/D1-632 „Dėl elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo 


specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“. 


Specialusis planavimas yra 3 lygmenų: 


 valstybės lygmens – planuojama visa valstybės teritorija ar jos dalys, išsiskiriančios administraciniu 


(regionai, apskritys) ar funkciniu bendrumu, taip pat kontinentinis šelfas ir išskirtinė ekonominė zona 


Baltijos jūroje (planai rengiami masteliu M 1:100 000–1:400 000; plano rengėjas gali papildomai 


naudoti ir kitus mastelius sprendiniams aiškiai ir įskaitomai išreikšti); 


 savivaldybės lygmens – planuojama teritorija, išsiskirianti administraciniu (savivaldybės) ar funkciniu 


bendrumu (planai rengiami masteliu M 1:20 000–M 1:50 000; plano rengėjas gali papildomai naudoti 


ir kitus mastelius sprendiniams aiškiai ir įskaitomai išreikšti); 


 vietovės lygmens – planuojamos savivaldybės teritorijos dalys: miestai (ar jų dalys), miesteliai (ar jų 


dalys), kaimai ir viensėdžiai (planai rengiami masteliu M 1:500–M 1:10 000; plano rengėjas gali 


papildomai naudoti ir kitus mastelius sprendiniams aiškiai ir įskaitomai išreikšti). 


Planavimo organizatoriai yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija rengiant valstybės lygmens planus 


bei savivaldybės administracijos direktorius – rengiant savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens planus. 


Juridiniai asmenys ar jų padaliniai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 6 str. 


3 d. nustatyta tvarka, gali teikti pasiūlymus planavimo organizatoriams dėl vietovės lygmens planų rengimo, 


keitimo, koregavimo ir (ar) finansavimo.  


Sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas, likus ne mažiau kaip 10 


darbo dienų iki jo priėmimo, turi būti paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje, sprendimą rengti 


atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą ketinančios priimti valstybės institucijos interneto svetainėje ir 


seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje drauge su informacija, iki kada 


ir kur galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais ir siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. 


Visus gautus pasiūlymus planavimo organizatorius registruoja ir kartu su teritorijų planavimo dokumento 


rengėju išnagrinėja, apsvarsto, įvertina ir priima arba atmeta. Sprendimus dėl pritarimo pasiūlymams ar jų 


atmetimo priima planavimo organizatorius. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo organizatorius ne 


vėliau kaip per 10 d. d. nuo pasiūlymo gavimo atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 


dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu 


pasiūlymai teikti šioje sistemoje, nurodydamas, ar į pasiūlymus atsižvelgta ar neatsižvelgta, ir pateikdamas 


motyvus, kodėl neatsižvelgta. 


Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs visuomenės pateiktus pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, 


parengia priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinimo medžiagą su paaiškinimais, kaip atsižvelgta 


į visuomenės nuomonę, visuomenės dalyvavimo ataskaitą, visuomenės pasiūlymų ir atsakymų į juos kopijas 


kartu su parengtais teritorijų planavimo dokumentais planavimo organizatorius teikia teritorijų planavimo 


dokumentą tikrinančiai institucijai. 


Savivaldybės administracijos direktorius (planavimo organizatorius) per 10 d. d. privalo priimti sprendimą dėl 


pateikto pasiūlymo arba motyvuotai jį atmesti (atmetimo priežastys gali būti įvairios – reikalingų dokumentų 


nepateikimas, terminų nesilaikymas, prašymo trūkumai). Priėmus sprendimą rengti, koreguoti ar keisti siūlomą 


vietovės lygmens planą, planavimo iniciatoriai su savivaldybės administracijos direktoriumi Teritorijų 


planavimo įstatymo 6 str. 3 d. nustatyta tvarka ir sąlygomis sudaro teritorijų planavimo proceso inicijavimo 


sutartį, o prieš tvirtinant planą Teritorijų planavimo įst. 6 str. 4 d. nustatyta tvarka ir sąlygomis pasirašo plano 


sprendinių įgyvendinimo sutartį. 


Valstybės lygmens planas pradedamas rengti susisiekimo ministrui priėmus sprendimą dėl plano rengimo 


pradžios ir planavimo tikslų. Savivaldybės ir vietovės lygmens planas pradedamas rengti savivaldybės tarybai 


priėmus sprendimą dėl plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Atkreiptinas dėmesys, kad planavimo 


organizatorius privalo viešai skelbti apie priimtą spendimą dėl plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir 


planavimo darbų programą.  


Planavimo organizatorius sudaro sutartį su plano rengėju ir jam pateikia sprendimą dėl plano rengimo, 


planavimo darbų programą ir planavimo sąlygas, išrašą iš Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 
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dokumentų registro apie numatomoje planuoti teritorijoje galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, 


naujausius georeferencinio pagrindo kadastro duomenis ir (ar) kitus valstybinius erdvinių duomenų rinkinius, 


Miškų valstybės kadastro, Saugomų teritorijų valstybės kadastro, Nekilnojamojo turto kadastro ir registro, 


Kultūros vertybių registro, Žemės gelmių registro duomenis, atliktų mokslinių tyrimų ataskaitų (būtinų planui 


rengti) ir kitų planavimo dokumentų ir priimtų sprendimų bokštų ir stiebų plėtros srityje. Teikiamų dokumentų ir 


duomenų sąrašas priklauso nuo plano rengimo sutartyje nustatytų planavimo tikslų ir plano uždavinių, todėl 


duomenys, būtini planui rengti, ir jų pateikimo terminai kiekvienu konkrečiu atveju gali būti numatomi plano 


rengimo sutartyje. Projektui rengti reikalingus duomenis skaitmenine arba spausdintine forma projekto 


rengėjas gauna iš planavimo organizatoriaus arba iš šių duomenų oficialių teikėjų ar platintojų. 


Planavimo procedūrų dokumentai: 


 sprendimas dėl plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų; 


 planavimo darbų programa;  


 planavimo sąlygos;  


 koncepcija, jeigu planavimo darbų programoje numatyta ją parengti; 


 strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita; 


 visuomenės dalyvavimo ataskaita; 


 derinimo ir išvadų dėl valstybės lygmens plano dokumentai, Teritorijų planavimo komisijos posėdžio 


dėl savivaldybės ir vietovės lygmens plano protokolas; 


 valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos plano patikrinimo aktas. 


Patvirtinto valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentacija yra privaloma kitiems 


rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams. Iš to darytina išvada, kad to paties ar žemesnio lygmens 


teritorijų planavimo dokumentai negalės prieštarauti patvirtintam specialiajam teritorijų planavimui. 


Specialusis teritorijų planavimas konkretizuoja savivaldybės bendrąjį planą ir atitinkamos savivaldybės tarybos 


sprendimu specialiojo teritorijų planavimo dokumentai yra integruojami, kaip savivaldybės bendrojo plano 


sudedamosios dalys. Vertinant tai, matyti, kad papildomai nereikia kreiptis į kiekvieną savivaldybę individualiai, 


pateikiant tam tikrus prašymus ar kitus reikalingus dokumentus.10 


Specialiojo teritorijų planavimo stadijos. Specialiojo teritorijų planavimo stadijas sudaro parengiamoji, 


rengimo ir baigiamoji: 


1. Parengiamoji 


Planavimo organizatorius sudaro sutartį su plano rengėju ir jam pateikia sprendimą dėl plano rengimo, 


planavimo darbų programą ir planavimo sąlygas, išrašą iš Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 


dokumentų registro apie numatomoje planuoti teritorijoje galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, 


naujausius georeferencinio pagrindo kadastro duomenis ir (ar) kitus valstybinius erdvinių duomenų 


rinkinius. Teikiamų dokumentų ir duomenų sąrašas priklauso nuo plano rengimo sutartyje nustatytų 


planavimo tikslų ir plano uždavinių, todėl duomenys, būtini planui rengti, ir jų pateikimo terminai 


kiekvienu konkrečiu atveju gali būti numatomi plano rengimo sutartyje; 


Prieš pradėdamas rengti planą, planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo parengia planavimo 


sąlygas ir raštu kreipiasi į Susisiekimo ministeriją ar Savivaldybę (priklauso nuo lygmens), kad ši 


pateiktų planavimo sąlygas. Planavimo sąlygos išduodamos arba motyvuotas atsakymas apie 


neišdavimo priežastis dėl valstybės lygmens planų pateikiamas per 15 darbo dienų, dėl savivaldybės 


lygmens ir vietovės lygmens planų – per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos 


Planavimo organizatorius planavimo darbų programoje: 


 numato planuojamą teritoriją; 


 atsižvelgdamas į planavimo tikslus ir teritorijų planavimo lygmenį, nustato konkrečius plano 


uždavinius: 


 plėtoja bokštus ir stiebus ir numatyti jų plėtrai reikalingas teritorijas; 


                                                      


10 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2013, Nr. 76-3824). 







27 


 


 numato bokštų, stiebų ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo 


sąlygas; 


 numato motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti; 


 numato bokštams ir stiebams funkcionuoti reikalingus servitutus; 


 numato bokštų ir stiebų išdėstymą; 


 numato atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą ir kitus teisės aktais pagrįstus uždavinius;  


 nurodo, kokie turi būti atlikti tyrimai ir (ar) galimybių studijos; 


 nurodo, ar bus atliekamas plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas; 


 nurodo, ar bus rengiama bokštų ir stiebų vystymo koncepcija; koncepcija rengiama planavimo 


organizatoriaus pasirinkimu ir kai numatomos kelios plano sprendinių alternatyvos. 


2. Rengimo: 


 esamos būklės įvertinimas – tam tikros srities planuojamos veiklos vystymo galimybių teritorijoje 


vertinimas, esamų tendencijų ir problemų nustatymas; 


 bendrųjų sprendinių formavimas – į planuojamą teritoriją, teritorijų planavimo lygmenį, 


atitinkamo lygmens bendrojo plano nuostatas, nustatomi bokštų ir stiebų vystymo prioritetai ir 


galimybių vertinimas: perspektyvinis bokštų ir stiebų vystymo poreikio įvertinimas; bokštų ir 


stiebų vystymo galimybių prognozė; išnagrinėjamos į planuojamą teritoriją patenkančios žemės 


nuosavybės formos; 


 sprendinių konkretizavimas – atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenį, parengiami konkretūs 


planuojamos bokštų ir stiebų plėtros sprendiniai, aiškinamasis raštas ir brėžiniai, kuriuose 


apibrėžiama: (i) esami ir planuojami bokštai ir stiebai ir jų plėtrai reikalingos teritorijos; (ii) 


nurodomi planuojami bokštų ir stiebų aukščiai, radijo ryšio stočių įrengimo aukščiai, planuojami 


aprėpties spinduliai ir kita. 


3. Baigiamoji: 


 plano sprendinių viešinimo stadija; 


 plano derinimo stadija – parengto plano derinimas planavimo sąlygas išdavusiose institucijose; 


 plano tikrinimo stadija – parengto plano tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą 


atliekančioje institucijoje; 


 plano tvirtinimas ir registravimas – Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų 


registre. 


Planų derinimo procedūrą atlieka planavimo sąlygas išdavusios institucijos (valstybės lygmeniu) ir 


Teritorijų planavimo komisija (savivaldybės ir vietovės lygmeniu), kurioms pateikiami planavimo 


procedūrų dokumentai. Derinančios institucijos planus turi išnagrinėti ir išvadą dėl valstybės lygmens 


plano derinimo ar atsisakymo jį derinti turi pateikti per 20 d. d., Teritorijų planavimo komisija dėl 


savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens plano – per 15 d. d. nuo planavimo organizatoriaus 


prašymo derinti planus pateikimo dienos. 


Derinančios institucijos, gavusios planus, pagal kompetenciją patikrina, ar: 


 įvykdyti derinančios institucijos išduotų planavimo sąlygų reikalavimai; 


 planas suderintas su galiojančiais aukštesnio ar to paties lygmens teritorijų planavimo 


dokumentais, įregistruotais Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre; 


 plano turinys neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems teritorijų 


planų rengimą, visuomenės (viešajam) interesui;  


 atitinka specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijų planavimo normų reikalavimus. 
 


Valstybės lygmens planas yra suderintas, jeigu jam pritarė ir pateikė išvadas visos derinančios 


institucijos. Jeigu išvada dėl pateikto plano derinimo arba nederinimo per nustatytą terminą 


neišduodama ir planavimo organizatoriui nepranešta apie išvados neišdavimo priežastis, laikoma, kad 


planas yra suderintas, o planavimo organizatorius turi teisę parengtą planą teikti valstybinę priežiūrą 


atliekančiai institucijai. 


Savivaldybės ir vietovės lygmens planas yra suderintas, jeigu tam pritaria visi Teritorijų planavimo 


komisijos nariai (dalyvavę posėdyje ar pritarimą pateikę raštu). Derinimo procedūros rezultatai 


įforminami protokolu. Jeigu bent vienas komisijos narys nepritaria plano derinimui, jis nepritarimo 
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motyvus pateikia Teritorijų planavimo komisijos pirmininkui, kuris gali kreiptis į instituciją, delegavusią 


šį komisijos narį, prašydamas patvirtinti arba pripažinti nepagrįstais komisijos nario motyvus. Jeigu 


planui nepritariama, turi būti pateikti nepritarimo motyvai, išdėstyti derinimo procedūros protokole.  


2.2.2.4 Reikalavimai statybai 


Bokštų statybos bendrieji reikalavimai. Bokštų, kaip ypatingų statinių statybą reglamentuoja atitinkami STR 


bei Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-978 


patvirtintos „Elektroninių ryčių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“.  


Renkanti konkrečią bokšto statybos vietą, pažymėtina, kad teisės aktuose nenumatytas bokštų atstumas nuo 


gyvenamųjų namų, tačiau tokius objektus statyti leidžiama tik tada, kai jie atitinka visuomenės sveikatos 


saugos reikalavimus.   


Rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) privalomi: 


statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas arčiau kaip 1 


m. atstumu nuo sklypo ribos (išskyrus jei turimi servituto nustatymą patvirtinantys dokumentai); 


Atkreiptinas dėmesys, kad sutikimai nebus reikalingi, jei bokšto statyba bus leidžiama pagal galiojantį teritorijų 


planavimo dokumentą (bendrąjį planą, detalųjį planą, specialųjį planą), atsižvelgiant į tai, kad teritorijų 


planavimo dokumentas yra viešai svarstomas su visuomene ir jo derinimo stadijoje sprendžiami visi 


sutikimo/prieštaravimo klausimai.  


Pažymėtina, kad, tuo atveju, jei yra projektuojamas didesnės negu 25 W efektyviosios spinduliuotės galios 


radiotechninis objektas ūkinei komercinei veiklai vykdyti, yra taikomi reikalavimai, nurodyti Lietuvos higienos 


normoje HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir 


matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos 


apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-199. Šiame įsakyme nurodyta, kad elektromagnetinio 


lauko intensyvumo parametrų vertės gyvenamojoje aplinkoje (t.y. gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties 


pastatų patalpos, gyvenamosios patalpos, įrengtos negyvenamuosiuose pastatuose, ir šių pastatų aplinka, 


apimanti nurodytiems pastatams priklausančius žemės sklypus bei 40 m atstumu nuo pastatų sienų esančius 


želdynus su vaikų žaidimo ir sporto aikštelėmis, ramaus poilsio vietomis vyresnio amžiaus ir neįgaliems 


žmonėms, kuriuose žmones veikia arba gali veikti elektromagnetinis laukas) neturi būti didesnės nei žemiau 


pateikiamoje lentelėje nurodytos leidžiamosios vertės: 


Lentelė 5. Elektromagnetinio lauko leidžiamos vertės 


Radijo dažnių 
juosta 


Elektrinio lauko 
stipris (E), V/m 


Magnetinio lauko 
stipris (H), A/m 


Magnetinio srauto 
tankis (B), µT 


Energijos srauto 
tankis (S), W/m2 


1 2 3 4 5 


10 kHz−150 kHz 25,0 1,45 1,80 − 


0,15 MHz−1 MHz 15,0 0,12 0,16 − 


1 MHz−10 MHz 10,0 0,013 0,016 − 


10 MHz−400 MHz − − − 0,2 


400 MHz−2000 MHz − − − f/2000 


2 GHz–300 GHz − − − 1 


1 pastaba. f – dažnis, MHz (megahercais). 


2 pastaba. 100 kHz–10 GHz radijo dažnių juostoje S, E2, H2 ir B2 vertės apskaičiuojamos kaip vidurkiai per bet kurį 6 minučių laikotarpį. 


3 pastaba. Esant aukštesniam nei 10 GHz dažniui S vertės apskaičiuojamos kaip vidurkiai per bet kurį 68
1


𝑓1,05
 minučių laikotarpį, f 


išreikštas GHz (gigahercais). 


4 pastaba. Impulsinių moduliuotų elektromagnetinių laukų didžiausios akimirkinės vertės, kai radijo dažniai viršija 10 MHz, nustatomos 
taip, kad vieno impulso pločio vidutinis energijos srauto tankis neviršytų energijos srauto tankio verčių daugiau nei 1000 kartų. 


5 pastaba. Į radijo dažnių juostą, nurodytą lentelės 1 skilties kiekvienoje eilutėje, viršutinė radijo dažnių juostos riba yra įskaitytina, o 
apatinė – ne. 
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Atsižvelgiant į tai, tuo atveju, jei perkamos žemės sklypas ribotųsi su gyvenamąja aplinka, reikėtų atkreipti 


dėmesį į aukščiau nurodytus parametrus ir pagal tai spręsti dėl reikalingo žemės sklypo ploto.  


Konservacinės paskirties sklypai ir statybos galimybės. Konservacinės paskirties žemei yra priskiriami 


rezervatai ir rezervatinės apyrubės, valstybės ir savivaldybės saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų 


žemės sklypai, kuriuose draudžiama ūkinė veikla, nesusijusi su šių objektų ir jų užimtų teritorijų specialia 


priežiūra ir apsauga. 


Konservacinės paskirties žemei priskiriami žemės sklypai pagal teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės 


valdos projektuose nustatytą naudojimo būdą skirstomi į: 


 gamtinių rezervatų žemės sklypus; 


 kultūros paveldo objektų žemės sklypus. 


Konservacinės paskirties teritorijose galima tik su šių teritorijų priežiūra ir apsauga susiję statiniai. Atsižvelgiant 


į tai, jose galėtų būti statomi tik, pavyzdžiui, gaisrinės saugos, apžvalginiai bokštai. Atitinkamai, svarstant 


tokiose teritorijos statyti telekomunikacijų bokštus, turi būti įvertinama galimybė statinį panaudoti ir su 


konservacinės paskirties teritorijos priežiūra ir apsauga susijusiais tikslais. 


Bokšto statinio įteisinimas. Kaip ir bet kokiam kitam statiniui, pabaigus bokšto statybas yra būtina gauti 


statybos užbaigimo aktą. Statybos užbaigimo aktas yra reikalingas tam, kad būtų galima statinį (bokštą) 


eksploatuoti pagal jo paskirtį. 


Statybos užbaigimo akto gavimo procesas: 


 statytojas ar jo įgaliojas asmuo teikia prašymą kartu su visais privalomais pateikti dokumentais 


padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje; 


 statybos užbaigimo akto registravimas NTR. 


 su prašymu dėl statybos užbaigimo akto išdavimo bendruoju atveju pateikiami šie dokumentai: 


 statinio projektas (paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida, jei statinio projektas buvo 


keičiamas): techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. Jei techninio projekto 


arba techninio darbo projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai 


nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, techninis 


projektas arba techninis darbo projektas nepateikiami, o pateikiama darbo projekto paskutinė laida (jei 


buvo projektuojama dviem etapais); 


 statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma, patvirtinanti, kad statinio projekto, pagal kurį buvo 


išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami (jei jie nebuvo keičiami); 


 statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma apie atliktus statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas 


statybą leidžiantis dokumentas, pakeitimus, atskirai aprašant esminių statinių projekto sprendinių 


pakeitimus ir nurodant motyvus, kodėl juos pakeitus, nereikėjo gauti naujo statybą leidžiančio 


dokumento; 


 statybą leidžiantis dokumentas (jei jis nebuvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“); 


 dokumentų, kurie bus pateikiami komisijai, sąrašas; 


 statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os); 


 statytojo paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą (jei prašymą pateikia įgaliotas 


asmuo); 


 pritarimai statinio projektui (jei tokie buvo reikalingi). 


Statybos užbaigimo akto išdavimas paprastai trunka apie 35 k. d. nuo kreipimosi.  


Statyba – ŠKL. Ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir nėra 


traktuojami kaip statyba. 


2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo nemažai teisės aktų, reguliuojančių statybų ir su tuo susijusias sritis, pakeitimų. 


Buvo pakeistas LR statybų įstatymas, įvairūs Statybų techniniai reglamentai. Tačiau šiuose pakeitimuose 


nebuvo numatyta kabelių klojimo režimo pakitimų, t.y. kabelių klojimas nėra laikomas statybomis net ir 


pasikeitus reglamentavimui. Taip pat šiuo metu nėra informacijos (t.y. nėra užregistruota naujų teisės aktų 


pakeitimų) apie tai, kad ketinama keisti kabelių klojimo režimą (t.y. jų klojimą pripažinti statybomis). 
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2.2.2.5 Žemės paskirtis ir jos keitimo procesas 


Žemės naudojimo paskirtis nustatoma formuojant naujus žemės sklypus. Siekiant pakeisti jau suformuoto 


žemės sklypo paskirtį ir/ar būdą (būdus), turi būti keičiamas/-i:  


 teritorijų planavimo dokumentai:  


o savivaldybės lygmens bendrasis planas ir (ar) vietovės lygmens bendrasis planas (tuo atveju, 


jei urbanizuotoje ar urbanizuojamoje teritorijoje nėra parengti detalieji planai); 


o savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens detalieji planai;  


o specialiojo teritorijų planavimo dokumentai (tame tarpe inžinerinės infrastruktūros vystymo 


planai); 


 žemės valdos projektai.  


Sprendimą pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) pagal žemės savininko pateiktą 


prašymą priima detalųjį planą, specialiojo teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą tvirtinanti 


institucija kartu su sprendimu patvirtinti detalųjį planą, specialiojo teritorijų planavimo dokumentą ar žemės 


valdos projektą, o urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai detalieji planai neparengti, sprendimą 


pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą pagal savivaldybės lygmens bendrąjį 


planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jei šis parengtas, priima savivaldybės administracijos direktorius.  


Sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) priimamas kartu su sprendimu 


patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą. 


Jeigu rengiamo teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto tikslas (vienas iš tikslų) – pakeisti 


žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus), atskiras prašymas pakeisti žemės naudojimo paskirtį ir (ar) 


būdą (būdus) neteikiamas. 


Prašyme turi būti nurodyta žemės sklypo savininko fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens 


pavadinimas ir buveinė; žemės sklypo, kurio pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) 


pageidaujama pakeisti, kadastro numeris ir adresas (jeigu suteiktas); esama ir pageidaujama žemės sklypo 


pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai). Kartu su prašymu turi būti pateikiamos žemės 


sklypo, kurio pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) pageidaujama pakeisti, Nekilnojamojo 


turto registro išrašo (pažymėjimo) ir plano kopijos. Jeigu prašoma nustatyti skirtingus žemės naudojimo būdus 


atskiroms žemės sklypo dalims, žemės sklypo plane turi būti nurodytos sklypo dalys su konkrečiais 


pageidaujamais žemės naudojimo būdais. 


Savivaldybės bendrojo plano, savivaldybių dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų keitimą ir koregavimą 


organizuoja savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės bendrojo plano ir savivaldybių dalių 


bendrųjų planų keitimas tvirtinamas savivaldybės tarybos sprendimu, o detaliojo plano – planavimo 


organizatoriaus sprendimu. Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai turi iniciatyvos teisę ir gali teikti 


pasiūlymus dėl bendrųjų ir detaliųjų planų rengimo, keitimo, koregavimo ir/ar finansavimo.  


Tuo atveju, jei sprendimą priima savivaldybės administracijos direktorius, jo  sprendimas pakeisti pagrindinę 


žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) priimamas per 10 d. d. nuo aukščiau nurodytų privalomų 


dokumentų ir prašymo pateikimo savivaldybės administracijos direktoriui. 


Kiek gali užtrukti žemės paskirties keitimo procesas, priklauso nuo to, kokį dokumentą (teritorijų planavimo) 


gali reikėti keisti, Tuo atveju, jei paskirties keitimas neprieštarautų rajono, kuriame yra žemė, bendrojo plano 


ar kitų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, paskirtį, greičiausiai, pakeisti nebus labai sudėtinga ir 


neužtruks ilgai.  


Tuo atveju, jei reikėtų keisti tam tikrus teritorijų planavimo dokumentus, pavyzdžiui, detalųjį planą, gali reikėti 


rengti planavimo sąlygas, atlikti esamos būklės įvertinimą ir bendrųjų sprendinių formavimą, kt. 
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2.2.3 Siūloma naujos kartos judriojo ryšio infrastruktūra 


Baigus planuoti „baltųjų dėmių“ padengimą naujos kartos judriojo ryšio infrastruktūra, buvo suformuotas 


galutinis 214 siūlomų statyti ir 45 rezervinių bokštų sąrašas, nurodant konkrečias siūlomų bokštų statymo vietų  


X, Y koordinates LKS-94 koordinačių sistemoje, kartu numatant ir 1 km spindulio paklaidą nuo nurodytos 


bokšto statymo vietos (išsamiau žr. 3 priedą). Atrinktų bokštų statymo vietų žemėlapis pateiktas žemiau (žr. 


Pav. 6). 


 
Pav. 6. 214 siūlomų statyti bokštų ir 45 rezervinių bokštų žemėlapis 


 


Atkreiptinas dėmesys, kad rengiant pirmąją tarpinę projekto ataskaitą, judriojo ryšio operatorių buvo prašoma 


įvardinti statinius, kurie dėl tam tikrų priežasčių (sutarčių su savininkais nepratęsimo, prastos statinio būklės 


ar statinio netinkamumo bazinių stočių montavimui, netinkamo aukštingumo ir kt.) ilgalaikėje perspektyvoje 


nebegalės būti naudojami bazinių stočių talpinimui. Bendrai visi 4G (LTE) ryšio operatoriai nurodė, kad tokių  


judriojo ryšio infrastruktūrinių objektų, turinčių statinio problemų ir iš kurių ateityje nebebus galima užtikrinti 


naujos kartos 30 Mb/s 4G (LTE) ryšio Lietuvos gyventojams teikimo, yra 285 vienetai. 


Paskaičiuota, kad naujai siūlomi statyti 214 bokštų išsprendžia 81 iš 285 judriojo ryšio operatorių įvardintų 


judriojo ryšio infrastruktūrinių objektų, turinčių statinio problemų, keliamas aprėpties problemas, o 45 


rezerviniai bokštai – papildomai išsprendžia dar 9 probleminių objektų aprėpties problemas. 


Taip pat pažymėtina, kad formuojant judriojo ryšio infrastruktūrinių objektų, turinčių statinio problemų, sąrašą, 


judriojo ryšio operatorių taip pat buvo prašoma įvertinti ne tik savo objektų, bet ir kitų judriojo ryšio operatorių 


įvardintų probleminių objektų aktualumą, t. y. pateikus bendrą objektų, turinčių statinio problemų, sąrašą buvo 


prašoma nurodyti, ar pakeitus šį probleminį objektą naujai planuojamu statyti bokštu / stiebu, operatoriai būtų 


suinteresuoti į jį perkelti savo 4G (LTE) bazines stotis, šiuo metu esančias šalia probleminio objekto ant kitų 


ūkinės paskirties objektų.  
 


Apskaičiuota, kad 4 judriojo ryšio operatoriai nurodė 24 tuos pačius probleminius objektus, kurių pakeitimu yra 


suinteresuoti, 3 operatoriai – 49 objektus, 2 operatoriai – 142 objektus ir po 1 operatorių – 70 objektų. 
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Pav. 7. Objektų, turinčių statinio problemų, pasikartojimas 


Atsižvelgiant į tai, nustatyta, kad naujai siūlomi statyti bokštai išsprendžia šiuos 4G (LTE) ryšio operatorių 


įvardintus judriojo ryšio infrastruktūrinius objektus, turinčius statinio problemų: 10 objektų, kurių aktualumą 


įvardino 4 judriojo ryšio operatoriai, 22 objektus, kuriuos įvardino 3 operatoriai, 41 objektą, kuriuos įvardino 2 


operatoriai ir 8 objektus, kuriuos įvardino po 1 operatorių. Atitinkamai rezerviniai bokštai: 1 objektą, kurio 


aktualumą įvardino 4 judriojo ryšio operatoriai, 2 objektus, kuriuos įvardino 3 operatoriai ir 6 objektus, kuriuos 


įvardino 2 operatoriai. 


Vertinant siūlomų statyti 214 bokštų ir 45 rezervinių bokštų pasiskirstymą pagal savivaldybes, nustatyta, kad 


214 bokštai planuojami statyti 50 savivaldybių, o rezerviniai bokštai – 26 savivaldybėse iš 60 Lietuvoje esančių 


savivaldybių (išsamiau žr. 6 priedą). Vadinasi, 10 savivaldybių dėl poreikio nebuvimo apskritai neplanuojama 


statyti bokštų. Šios savivaldybės yra: Alytaus miesto, Birštono, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Lazdijų 


rajono, Neringos, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto, Širvintų rajono ir Visagino savivaldybės. 


Vidutinis bokštų skaičius tenkantis vienai savivaldybei atitinkamai yra 4,28 pagal 214 bokštų sąrašą ir 1,73 


pagal rezervinių bokštų sąrašą. Daugiausiai bokštų siūloma statyti Vilniaus rajono savivaldybėje – 17, o 


mažiausiai bokštų (po 1 bokštą) – Akmenės rajono, Elektrėnų, Ignalinos rajono, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, 


Marijampolės, Pagėgių, Rietavo, Švenčionių rajono ir Zarasų rajono savivaldybėse. Vertinant rezervinių bokštų 


pasiskirstymą pagal savivaldybes, daugiausiai bokštų, t. y. po 4 rezervinius bokštus, suplanuota Biržų rajono 


ir Kėdainių rajono savivaldybėse. Po vieną rezervinį bokštą suplanuota 17 savivaldybių teritorijose. 


 
Pav. 8. Planuojamų bokštų pasiskirstymas pagal vietoves 


Iš siūlomų statyti 214 bokštų net 97,2% bokštų (208 bokštai) yra suplanuoti kaimiškosiose vietovėse (žr. 


Pav. 8). Tik 6 bokštai suplanuoti savivaldybių priemiesčiuose: po 3 bokštus Palangos miesto savivaldybės 


teritorijoje ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos priemiesčiuose. Iš 45 rezervinių bokštų sąrašo taip pat 
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didžioji dalis, t. y. 97,8% rezervinių bokštų (44 bokštai), yra suplanuoti kaimiškosiose vietovėse ir tik vienas 


bokštas planuojamas Vilniaus miesto savivaldybės priemiestinėje gyvenvietėje. 


Pažymėtina, kad iš 5 didžiųjų miestų11 tik Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiose priemiestinėse 


gyvenvietėse yra suplanuota pastatyti 3 bokštus, atsižvelgiant į judriojo ryšio operatorių neformalioje 


konsultacinėje darbo grupėje išsakytas pastabas, kad ateityje 2020 m. jie negalės užtikrinti naujos kartos 


judriojo ryšio 30 Mb/s dėl nepakankamos bazinių stočių talpos šiose teritorijose.  


Atkreiptinas dėmesys, kad rengiant Pirmąją tarpinę projekto ataskaitą, esama ir 2020 m. planuojama naujos 


kartos judriojo ryšio 30 Mb/s aprėptis buvo sumodeliuota pagal suderintą metodiką (išsamiau žr. Pirmąją 


tarpinę projekto ataskaitą) su priimta sąlyga, kad 2020 m. planuojamo naujos kartos judriojo ryšio aprėpties 


modeliavimui bus naudojamas lygiai tas pats skaičiavimo modelis, kuris buvo naudotas nustatant esamą, t. y. 


2017 m., 4G (LTE) ryšio aprėptį, kadangi: 


 naujausi kontroliniai RRT matavimai, kurie naudoti rezultatų palyginimui, buvo atlikti žiemą, t. y. 


geresnėmis nei vidutinės signalų sklidimo sąlygomis; 


 esama naujos kartos judriojo ryšio aprėptis yra suskaičiuota su minimaliomis, t. y. 20% tinklo 


apkrovimo prielaidomis; 


 2016 m. ir 2017 m. sausio 4 d. RRT atlikti 4G (LTE) ryšio spartos matavimai atlikti esant nedideliam 


tinklo apkrovimui, kuris, prognozuojama, kad per ateinančius kelis metus padidės kelis kartus. Tai 


darys neigiamą įtaką 4G (LTE) tinklo spartai, ypač tinklo aprėpties zonų pakraščiuose, kur yra ribotos 


galimybės plėsti tinklo talpą; 


 nors minėtą neigiamą įtaką 4G (LTE) tinklo greitaveikai darantys faktoriai ateityje galėtų būti 


kompensuoti, panaudojant būsimas 4G (LTE) technologijos modernizavimo galimybes, tokias kaip 


apjungtas duomenų perdavimas (angl. joint transmission), naudojant jas kartu su išorinėmis 


stiprinančiomis antenomis, tačiau (1) išorinė visomis kryptimis stiprinanti antena (omni tipo) praktiškai 


nepagerina ryšio kokybės bei spartos, jei nėra naudojamas apjungtas duomenų perdavimas (angl. 


joint transmission), nes kartu su naudingu signalu yra sustiprinami ir triukšmai, o (2) išorinės kryptinės 


stiprinančios antenos naudojimas neleidžia pasinaudoti būsimomis 4G (LTE) technologijos 


modernizavimo galimybėmis, tokiomis kaip apjungtas duomenų perdavimas (angl. joint transmission), 


kuri leidžia padidinti greitaveiką dėl signalų gaunamų iš skirtingų 4G (LTE) stočių. 
 


Rengiant antrąją tarpinę projekto ataskaitą, neformalioje konsultacinėje darbo grupėje kartu su judriojo ryšio 


operatorių radijo tinklo planavimo specialistais ir Užsakovu buvo nuspręsta, kad 2020 m. planuojamo naujos 


kartos judriojo ryšio aprėpties modeliavimui priimta prielaida, kad per ateinančius kelis metus 4G (LTE) tinklo 


apkrovimas, lyginant su esama situacija, padidės kelis kartus yra netinkama naujos kartos judriojo ryšio 


aprėpties prognozavimui Vilniaus miesto priemiesčių zonoms. Pažymėtina, kad jau dabar šios teritorijos yra 


sparčiai apgyvendinamos, ko pasėkoje naujos kartos judriojo ryšio apkrovimas šiose teritorijose sparčiai didėja 


ir didės – ne kelis kartus, kaip vidutiniškai buvo prognozuojama, bet dešimtį ir net daugiau kartų, – kas darys 


neigiamą įtaką judriojo ryšio aprėpčiai 2020 m., kurios praradimus bus galima kompensuoti tik naujų bokštų 


statyba priemiesčių zonose. Atsižvelgiant į tai, suplanuota, kad Vilniaus miesto priemiesčiuose / pakraščiuose 


bus pastatyti 3 bokštai, kurių vietas nurodė patys judriojo ryšio operatoriai ir dėl kurių susitarė visi keturi 4G 


(LTE) ryšio operatoriai. 


 


   


                                                      


11 Rengiant pirmąją tarpinę ataskaitą buvo priimta prielaida, kad visų 5 didžiųjų miestų ir savivaldybių centrų teritorijos yra pilnai padengtos 


30 Mb/s ryšiu. 
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2.3 Naujos kartos fiksuotojo ryšio infrastruktūra 


2.3.1 Naujos kartos fiksuotojo ryšio prieigos techninis sprendimas 


Šviesolaidinė kabelinė infrastruktūra.  Atsižvelgiant į Užsakovo nurodymus, visos naujos šviesolaidinės 


kabelinės linijos buvo suplanuotos tik nuo VšĮ „Plačiajuostis internetas“ priklausančios šviesolaidinės kabelinės 


infrastruktūros, t. y. šviesolaidiniai kabeliai jungti nuo VšĮ „Plačiajuostis internetas“ priklausančių movų ir 


atsargų vietų. Pažymėtina, kad planuojant naujas ŠKL trasas, buvo priimta sąlyga, jeigu ties reikalinga naujo 


šviesolaidinio kabelio prijungimo vieta VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidiniame kabelyje nėra movos ar 


atsargos, o atstumas esama kabelio trasa iki artimiausios movos ar atsargos yra didesnis nei 1 km, suderinus 


su Užsakovu, naujų linijų prijungimas prie esamos infrastruktūros buvo suplanuotas įrengiant įdūrą ant esamo 


VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinio kabelio. 


Šviesolaidinių kabelinių linijų ilgis. Kaip jau buvo minėta šios ataskaitos skyriuje „Darbų aprašymas“, 


fiksuotojo ryšio šviesolaidinės kabelinės linijos yra suplanuotos į šiuos objektus: 


1. NAUJAI STATOMUS BOKŠTUS. Pirmiausia buvo suplanuotas naujai statomų 214 bokštų prijungimas 


prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros. Apskaičiuota, kad šių 


objektų prijungimui reikia apie 596 km šviesolaidinių linijų.  
 


Papildomai šviesolaidinės linijos suplanuotos ir nubraižytos į 45 rezervinius bokštus, kurie galėtų būti 


statomi likus, jeigu dėl tam tikrų priežasčių nepavyks pastatyti kai kurių bokštų iš pagrindinio 214 


siūlomų statyti bokštų sąrašo. Šių bokštų prijungimui prie šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros 


reikia apie 122 km. 
 


2. OBJEKTUS, TURINČIUS TRANSMISIJOS PROBLEMŲ: 


a. Į 341 judriojo ryšio infrastruktūros objektą, kurį 4G (LTE) ryšio operatoriai dar pirmosios 


tarpinės ataskaitos rengimo įvardino kaip transmisijos problemų turinčius objektus. 


Papildomai, viešųjų konsultacijų metu AB „Telia Lietuva“ patikslinus planuojamų pastatyti 


šviesolaidinių kabelinių linijų duomenis, šviesolaidinės kabelinės linijos buvo suplanuotos į dar 


17 objektų, turinčių transmisijos problemų. Iš viso prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 


šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros planuojama prijungti 358 objektus, turinčius 


transmisijos problemų, tam reiks apie 760 km šviesolaidinių kabelinių linijų. 


b. Į 56 judriojo ryšio infrastruktūros objektus, kuriuos 4G (LTE) ryšio operatoriai dar pirmosios 


tarpinės ataskaitos rengimo įvardino kaip statinio ir transmisijos problemų turinčius objektus. 


Iš viso suplanuota, kad šių bokštų prijungimui prie šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros, 


reikia apie 80 km šviesolaidinių kabelinių linijų. 


c. Į 17 pasienio bokštų, priklausančių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, kuriais 


taip pat galėtų naudotis ir 4G (LTE) ryšio operatoriai. Šių bokštų prijungimui reikės apie 74 km 


šviesolaidinių linijų. 


Apibendrinant, visų minėtų judriojo ryšio infrastruktūros objektų prijungimui prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 


šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros reikia apie 1510 km šviesolaidinių kabelinių linijų. Šis ŠKL linijų ilgis 


bus naudojamas skaičiuojant fiksuotojo ryšio techninio sprendimo preliminarią įgyvendinimo sąmatą. 


Pažymėtina, kad papildomai suplanuotos ir subraižytos šviesolaidinės kabelinės linijos į 45 rezervinius 


bokštus, kurių bendras ilgis 122 km, nebus įtrauktos į preliminarių sąmatų skaičiavimą, kadangi jos būtų  


statomos tik tuo atveju, jeigu nepavyktų pastatyti dalies bokštų iš pagrindinio 214 siūlomų statyti bokštų sąrašo 


arba gavus papildomą finansavimą ir pan. 


Movų / atsargų įrengimo vietos ir skaičius. Planuojant šviesolaidines kabelines linijas buvo suplanuotos 


kabelio movų / atsargų vietos, skirtos galimam vartotojų prijungimui prie naujai planuojamo tinklo arba 


tolimesnei naujų linijų plėtrai. Movų / atsargų vietos buvo parinktos šalia namų ūkių vietų arba kelių sankryžų, 


kur ateityje galėtų būti planuojamos naujos šviesolaidinės kabelinės linijos (žr. Pav. 9). Iš viso suplanuota 1716 


movų / atsargų vietų, papildomai numatyta dar 120 movų / atsargų vietų, kurios suplanuotos ant naujai statomų 


rezervinių bokštų šviesolaidinių kabelinių linijų. 
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Didžiausią socialinę naudą teikiantis maršrutas. Planuojant šviesolaidines kabelines linijas iki naujais 


statomų bokštų ir judriojo ryšio infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos problemų, buvo atsižvelgta į 


galimybę linijas suplanuoti didžiausią socialinę naudą teikiančiu maršrutu. Kitaip tariant, planuojant ŠKL trasą, 


buvo įvertintos visos didesnės koncentracijos „baltųjų dėmių“ namų ūkių vietos ir esant galimybei suplanuotas 


šviesolaidinių kabelinių linijų pravedimas pro šias teritorijas. Iš viso naujos šviesolaidinės kabelinės linijos 


suplanuotos ir pravestos pro 133 didesnės koncentracijos „baltųjų dėmių“ namų ūkių vietas, kitaip tariant pro 


133 koncentruotas nepadengtų namų ūkių teritorijas12: 21 teritoriją, iš kurių kiekvienoje yra nuo 10 iki 50 


nepadengtų namų ūkių, 56 teritorijas, turinčias nuo 50 iki 100 nepadengtų namų ūkių, ir 56 teritorijas, turinčias 


daugiau nei 100 nepadengtų namų ūkių. Rezervinių bokštų šviesolaidinės linijos papildomai praeina pro 20 


koncentruotų nepadengtų namų ūkių teritorijų: 7 teritorijas, kurių kiekvienoje yra nuo 10 iki 50 nepadengtų 


namų ūkių, 11 teritorijų, turinčių nuo 50 iki 100 nepadengtų namų ūkių, ir 2 teritorijas, turinčias daugiau nei 100 


nepadengtų namų ūkių. 


FTTH linijos gyvenvietėse. Atsižvelgiant į Užsakovo nurodymus ir viešųjų konsultacijų metu gautas pastabas, 


buvo atrinkta 16 gyvenviečių (gyvenviečių sąrašas pateiktas šios ataskaitos 2 priede), kuriuose papildomai 


suplanuotos FTTH prieigos linijos išvedžiojimas (iš viso 15,3 km ŠKL). Šios linijos skirtos palengvinti fiksuotojo 


ryšio operatoriams galutinių vartotojų prijungimą prie naujos kartos fiksuotojo ryšio infrastruktūros. 


Pažymėtina, kad planuojant FTTH linijų išvedžiojimą gyvenvietėse buvo atsižvelgiama į fiksuotojo ryšio 


operatorių suinteresuotumą atitinkamomis teritorijomis, t. y. atrinktos tos gyvenvietės, kurios yra nepadengtos 


naujos kartos ryšiu ir kurias fiksuotojo ryšio operatoriai įvardino kaip turinčias potencialo tolimesnei plėtrai, 


jeigu šio projekto metu būtų nutiestos FTTH linijos šiose gyvenvietėse. Papildomai, atsižvelgiant į Užsakovo 


pageidavimus, yra numatytas rezervinis 35 km FTTH prieigos šviesolaidinių linijų kiekis, kuris projekto 


įgyvendinimo metu galėtų būti panaudotas įrengiant FTTH prieigą, jeigu tokį poreikį išreikštų el. ryšių 


operatoriai. Šių šviesolaidinių linijų trasa turės būti derinama su el. ryšių operatoriais projektavimo metu.  


                                                      


12 Išsamiau žr. pirmoje tarpinėje ataskaitoje. 


Pav. 9. Planuojamų naujų movų/atsargų vietos 
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Pažymėtina, kad šiuo metu Užsakovas nėra apsisprendęs dėl techninio FTTH prieigų panaudojimo sprendimo, 


todėl šioje ataskaitoje šių linijų techninis sprendimas nedetalizuojamas. Tiekėjas rekomenduoja, FTTH prieigų 


įrengimui naudoti mikro šviesolaidinius kabelius (angl. Micro Tube Cable), o movas vartotojų prijungimui 


montuoti nedideliu atstumu arba leisti el. ryšių operatoriams verti vartotojų kabelius iki FTTH prieigos movų į 


paklotus apsauginius vamzdžius.  


Skaičiuojant fiksuotojo ryšio techninio sprendimo preliminarią įgyvendinimo sąmatą, bus naudojamas 50 km 


FTTH prieigos linijų kiekis. 


Šviesolaidinio kabelio tipas. Naujų šviesolaidinių kabelinių linijų kabelio standartas turėtų būti parinktas 


pagal linijų statybos metu gailosiančius naujausius standartus. Siūloma naudoti G.652 serijos standarto 


kabelius, kadangi tokio tipo kabelius šiuo metu naudoja Užsakovas. Skaidulų skaičių šviesolaidiniame kabelyje 


reiktų parinkti pagal planuojamų vartotojų, kurie bus prijungiami, skaičių. Trumpiems bokštų įvadams (iki 1 km) 


rekomenduojama naudoti 12 skaidulų kabelius (tokio kiekio skaidulų pakanka paslaugų į bokštą teikimui). 


Ilgesnėms linijoms rekomenduojama naudoti ne mažiau kaip 24 skaidulų kabelius, o planuojant FTTH prieigas 


numatyti galimybę kiekvieną vartotoją prijungti prie bokšte sumontuotos aktyvinės įrangos atskira skaidula. 


Tokiu atveju bokšto įvado kabelio talpa turi būti ne mažesnė nei planuojamų prijungti prie fiksuotojo tinklo 


vartotojų skaičius. Šviesolaidinio kabelio skaidulų skaičius gali būti didinamas, esant poreikiui suteikti daugiau 


duomenų perdavimo ar skaidulų nuomos paslaugų bokšte. Tikslų skaidulų skaičių reikėtų derinti projektavimo 


metu, atsižvelgiant į Užsakovo poreikius. 


Tinko struktūrinė schema. Atsižvelgiant į Užsakovo pageidavimus, paslaugas į bokštus ir kitiems vartotojams 


siūloma teikti pagal dabartinį užsakovo teikiamų paslaugų principą (žr. Pav. 10).  
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Pav. 10. Aktyvinio duomenų perdavimo tinklo struktūrinė schema 


Tai reiškia, kad bokštuose sumontuota aktyvinė įranga šviesolaidinėmis linijomis būtų sujungiama su 


dabartiniu VšĮ „Plačiajuostis internetas“ duomenų perdavimo tinklu. Pagal esamo tinklo topologiją ir esamo 


šviesolaidinio tinklo resursus, bokštuose sumontuoti komutatoriai būtų jungiami tiesiogiai į savivaldybių 


centrinius mazgus arba per tarpinius VšĮ „Plačiajuostis internetas“ duomenų perdavimo tinklo mazgus. Tuo 
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atveju, kai el. ryšių operatoriai, neturi centrinių sujungimo taškų visose Lietuvos savivaldybėse, aukšto 


patikimumo agreguotų paslaugų perdavimui į gretimoje savivaldybėje esančius el. ryšių operatorių centrinius 


sujungimo taškus naudoti IP/MPLS maršrutizatorius. Kabelinių linijų skaidulų trūkumo atveju turėtų būti 


naudojama DWDM srautų sutankinimo įranga. Prie aktyvinės įrangos turėtų būti sumontuoti nepertraukiamo 


maitinimo šaltiniai (UPS), o ilgesnio elektros tiekimo sutrikimo atveju turi būti sumontuoti stacionarūs 


generatoriai arba elektros tiekimas turės būti užtikrintas mobiliųjų vežiojamų generatorių pagalba. 


Aktyvinė įranga.  Fiksuotojo ryšio infrastruktūros sukūrimui reikalinga aktyvinė duomenų perdavimo tinklo 


įranga. Judriojo ryšio operatoriai nurodė, kad planuoja užsakyti duomenų perdavimo paslaugas į naujai 


statomus arba projekto metu prie šviesolaidinio tinklo prijungiamus judriojo ryšio infrastruktūros objektus. 


Siūloma paslaugų teikimui naudoti Užsakovo taikomą duomenų perdavimo paslaugų modelį, t. y. savivaldybių 


ribose duomenų perdavimo paslaugas el. ryšių operatoriams teikti naudojant Ethernet technologiją, o jungiant 


paslaugą į kitos savivaldybės teritorijoje esantį el. ryšių operatoriaus agreguojantį tinklo mazgą, paslaugą tarp 


savivaldybių perduoti IP/MPLS tinklu, siekiant užtikrinti aukštą paslaugos pateikiamumo lygį. Visa aktyvinė 


įranga pagal montavimo vietą suskirstyta į šias grupes: 


1. Bokštuose montuojama aktyvinė įranga: 


a. Prie visų naujai statomų bokštų turi būti sumontuoti komutatoriai, skirti didmeninių duomenų 


perdavimo paslaugų teikimui. Vartotojų jungimui rekomenduojama naudoti 1 Gb/s arba 


10 Gb/s šviesolaidines sąsajas, o su VšĮ „Plačiajuostis internetas“ duomenų perdavimo tinklu 


sujungti naudojant 10 Gb/s šviesolaidines sąsajas. Komutatoriai turi turėti MPLS, BGP, IS-IS, 


OSPF, VPLS, L2, L3 VPN, jungimo į loginį vienetą (angl. stacking), BPDU tuneliavimo, 


įeinančio srauto ribojimo (angl. ingress shaping), QoS 8 eilių, SDN / OpenFlow, sFlow, igmp 


snooping funkcionalumą. Taip pat privalo turėti dubliuotą 230V maitinimą ir galimybę naudoti 


48V maitinimą. Bokštuose turėtų būti sumontuota 214 klientinių komutatorių komplektų, jeigu 


bus statomi visi 214 bokštų. 


b. Taip pat visuose bokštuose turi būti sumontuoti nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS), 


leidžiantys užtikrinti paslaugų teikimą elektros iš ESO tinklų dingimo atveju. Sumontuoti 


nepertraukiamo maitinimo šaltiniai turi laikyti 1 kWh apkrovą ne mažiau kaip 4 val., turi būti 


maitinami nuo 230V tinklo ir turėti nuotolinį valdymą. Bokštuose turėtų būti sumontuota 214 


nepertraukiamo maitinimo šaltinių (UPS), jeigu bus statomi visi 214 bokštų. 


c. Bokštų aplinkos stebėjimui ir valdymui turi būti sumontuota MON stebėjimo sistema, kuri 


apimtų elektros apskaitos, signalizacijos, elektromechaninių spynų, aplinkos jutiklių / daviklių, 


kondicionavimo / šildymo sistemos, generatoriaus parametrų stebėjimą ir valdymą. Bokštuose 


turėtų būti sumontuota 214 MON stebėjimo sistemų, jeigu bus statomi visi 214 bokštų. 


d. Naujai statomuose bokštuose turi būti sumontuota po 3 vaizdo stebėjimo kameras aplinkos 


stebėjimui, kurios duomenų perdavimo tinklu būtų sujungiamos su centriniu VšĮ „Plačiajuostis 


internetas“ valdymo centru. IP kameros turi būti ne mažesnės kaip 4Mp rezoliucijos, su 


infraraudonųjų spindulių pašvietimu, antivandalinės, pritaikytos lauko sąlygoms, turėti judesio 


aptikimo (angl. motion control) funkciją ir POE maitinimą. Vaizdo stebėjimo kameros yra 


įskaičiuotos į bokštų statybos sąmatą. 


2. Vežiojama aktyvinė įranga: 


a. Ilgesniam elektros tiekimo bokštuose užtikrinimui turi būti numatyti vežiojami generatoriai. Šie 


generatoriai turi turėti maksimalų galingumą ne mažiau kaip 20 kW. Jų variklis turi būti 


dyzelinis, aušinamas skysčiu. Išėjimo įtampa turi būti trifazė 400V ir vienfazė 230V. Iš viso 


numatyti 5 vežiojami generatoriai ilgesniam elektros tiekimo bokštuose užtikrinimui. 


3. Centrinių VšĮ „Plačiajuostis internetas“ mazgų aktyvinė įranga: 


a. Kadangi Užsakovo esamo IP/MPLS agregavimo tinklo pralaidumo nepakaks naujų paslaugų 


į bokštus teikimui, būtina atlikti šio agregavimo tinklo resursų išplėtimą. Sujungimams tarp 


mazgų reikėtų naudoti 10 Gb/s ar didesnės spartos sąsajas. Sąsajų spartą ir kiekį 


rekomenduojama parinkti tinklo statybos metu pagal tuo metu gailosiančias sąsajų kainas ir 


reikalingą tinklo pralaidumo poreikį. IP/MPLS maršrutizatoriai turi turėti MPLS, BGP, IS-IS, 


OSPF, VPLS, L2, L3 VPN, MPLS-TE, jungimo į loginį vienetą (angl. stacking), QoS 8 eilių, 


SDN / OpenFlow, sFlow, funkcionalumą. Taip pat šie maršrutizatoriai turi būti modulinės 


konstrukcijos ir palaikyti 40 Gb/s ir 100 Gb/s sąsajas. Maršrutizatorių maitinimas turi būti 


dubliuotas 230V. 
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b. Bokštuose sumontuotų komutatorių prijungimui prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ duomenų 


perdavimo tinklo būtina centriniuose mazguose sumontuoti centrinius komutatorius. 


Komutatoriai turi turėti MPLS, BGP, IS-IS, OSPF, VPLS, L2, L3 VPN, jungimo į loginį vienetą 


(angl. stacking), BPDU tuneliavimo, įeinančio srauto ribojimo (angl. ingress shaping), QoS 8 


eilių, SDN / OpenFlow, sFlow, igmp snooping funkcionalumą. Taip pat turi turėti dubliuotą 


230V maitinimą ir galimybę naudoti 48V maitinimą. Komutatoriai turi palaikyti 10Gb/s sąsajas 


bokštuose sumontuotų komutatorių prijungimui ir 40 Gb/s arba 100Gb/s sąsajas sujungimui 


su naujai montuojamais IP/MPLS maršrutizatoriais. 


c. Pagal Užsakovo pateiktą duomenų perdavimo tinklo informaciją, IP/MPLS maršrutizatorių 


apjungimui reikalinga WDM tankinimo įranga. Ši įranga naudojama dėl nepakankamo VšĮ 


„Plačiajuostis internetas“ turimų laisvų skaidulų skaičiaus naujiems sujungimams įrengti ir dėl 


didelio atstumo tarp mazgų, dėl kurių negalima įrenginių sujungti naudojant tik šviesolaidines 


sąsajas. Siūloma montuoti DWDM įrangą dėl didesnio kanalų skaičiaus ir galimybės stiprinti 


signalus perduodant juos didesniu atstumu. Nauja DWDM įranga turi turėti ne mažiau kaip 40 


DWDM kanalų, būti ne daugiau kaip 5U aukščio ir pilnai suderinama su Užsakovo turimomis 


OSN plokštėmis. Įrenginyje turi būti ne mažiau, kaip 10 vietų plokščių montavimui, o 


maitinimas turi būti 230V su galimybe montuoti 48V maitinimo blokus. 


d. Dėl papildomai sumontuotos įrangos Užsakovo centriniuose mazguose esami 


nepertraukiamo maitinimo šaltiniai nesugebės užtikrinti elektros tiekimo ne mažiau kaip 4 val. 


dėl išaugusio elektros poreikio, todėl šiuose mazguose būtina sumontuoti stacionarius 


generatorius. Generatorių išėjimo įtampa turi būti trifazė 400V ir vienfazė 230V. Jų variklis turi 


būti dyzelinis, aušinamas skysčiu. Generatoriai komplektuojami kartu su automatinio 


rezervinio įvado įjungimo įrenginiu (ARĮ) ir turi turėti nuotolinę stoties darbo kontrolę ir valdymą 


per interneto ryšį. Generatorių maksimalus galingumas turi būti ne mažiau, kaip 10 kW. 


Pagal dabartinę Užsakovo tinklo topologiją reikės atnaujinti 50 agreguojančių IP/MPLS 


maršrutizatorių. IP/MPLS maršrutizatorių sujungimams numatyta 50 DWDM komplektų. Taip pat 


planuojama sumontuoti 50 centrinių komutatorių bokštuose montuojamų komutatorių prijungimui prie 


VšĮ „Plačiajuostis internetas“ duomenų perdavimo tinklo ir numatyti 25 stacionarūs generatoriai 


elektros tiekimo užtikrinimui centriniuose mazguose. 


4. Valdymo sistemų aktyvinė įranga: 


a. Padidėsiančiam valdymo sistemų kiekiui būtina atlikti Užsakovo naudojamos virtualizavimo 


sistemos praplėtimą. Šį praplėtimą sudaro aparatinės įrangos (virtualizavimo serveriai) ir 


programinės įrangos (virtualizavimo ir archyvavimo programinė įranga) išplėtimas. 


Virtualizavimo serveriai turi būti dviejų procesorių ir turėti ne mažiau kaip po 20 branduolių. 


Juose turi būti galimybė sumontuoti ne mažiau kaip 512 GB operatyviosios atminties. Šie 


serveriai turi palaikyti naujo standarto FC ir 10 Gb/s bei 1 Gb/s Ethernet sąsajas. 


Virtualizavimo programinė įranga turi būti pilnai suderinama su esamais ir siūlomais 


virtualizavimo serveriais ir palaikyti Užsakovo turimos vMotion programinės įrangos 


funkcionalumą, perkeliant virtualią mašiną iš vieno serverio į kitą, neįtakojant jos veikimo. 


Naujų valdymo sistemų diegimui virtualizavimo aplinkoje būtina įsigyti operacinių sistemų 


virtualioms mašinoms licencijų. Serverio operacinės sistemos turi būti pilnai suderinamos su 


naudojama Microsoft Active Directory sistema ir turi būti pateiktos su ne mažiau kaip po 30 


vartotojų prisijungimo licencijų. 


b. Dėl išaugsiančio duomenų kiekio poreikio būtina atlikti duomenų masyvo praplėtimą. Šie 


duomenų masyvai bus skirti tinklo valdymo sistemų, atsarginių kopijų, vaizdo įrašų ir kitos 


informacijos saugojimui. Masyvai turi būti pilnai dubliuoti, su SSD diskais. Masyvų talpa turi 


būti ne mažiau, kaip 100TB ir komplektuojami su naujausio FC standarto SAN komutatoriaisi. 


c. Tinklo valdymo sistemų licencijų praplėtimas skirtos naujai perkamos įrangos įtraukimui į 


esamas tinklo valdymo sistemas, todėl būtina atlikti Užsakovo naudojamų Tivoli valdymo 


sistemų licencijų praplėtimą. 


d. Duomenų perdavimo tinklo apsaugai būtina sumontuoti ugniasienes. Ugniasienės skirtos 


užtikrinti saugią prieigą prie tinklo ir tinklo valdymo sistemų. Įrenginiai turi palaikyti 4x10Gb/s 


sąsajas, loginį įrenginių apjungimą, turėti DoS ir atakų prevencijos (angl. Intrusion Prevention 


System (IPS)) apsaugą ir užtikrinti aukštą patikimumą  
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e. Bokštuose sumontuotų vaizdo kamerų duomenų įrašymui reikalingi vaizdo įrašymo įrenginiai. 


Šie įrenginiai turi būti pilnai suderinami su bokštuose montuojamomis vaizdo kameromis. 


Vaizdo įrašymo įrenginiai yra įskaičiuoti į bokštų statybos sąmatą. 


Jeigu bus statomi visi 214 bokštų, tuomet valdymo sistemų praplėtimui reikia įsigyti 2 virtualizavimo 


serverius ir 1 virtualizavimo ir archyvavimo programinės įrangos komplektą, 1 duomenų masyvo 


komplektą, numatyti 20 serverio operacinių sistemų licencijų ir 367 tinklo valdymo licencijų praplėtimą. 


Papildomai Užsakovas nurodė poreikį įsigyti GIS sistemos funkcionalumo praplėtimo ir saugumo informacijos 


įrašų valdymo sprendimą, taip pat nurodė didesnį komutatorių ir virtualizavimo serverių kiekį, tačiau dėl 


nepakankamų projektui skirtų lėšų šie komponentai nėra įtraukti į projekto apimtį.GIS sistemos praplėtimas 


susijęs su tinklo padidėjimu ir naujų funkcijų atsiradimu (dėl atsirasiančios bokštų infrastruktūros priežiūros ir 


eksploatacijos), o saugumo informacijos įrašų valdymo sprendimo sistema naudojama išankstiniam tinklo 


įrenginių problemų aptikimui, taip iš anksto išvengiant įrangos gedimų ir tinklo kibernetinio pažeidimo. 


Atsižvelgiant į tai, jeigu projekto įgyvendinimo metu, įvykdžius viešuosius pirkimus, būtų sutaupyta lėšų, 


rekomenduojama šiuos komponentus įsigyti.  


2.3.2 Siūloma naujos kartos fiksuotojo ryšio infrastruktūra 


 
Pav. 11. Planuojama naujos kartos fiksuotojo ryšio infrastruktūra 


Visa esama VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidine infrastruktūra ir nuo jos suplanuota naujai statoma 


fiksuotojo ryšio infrastruktūra yra atvaizduota Pav. 11, didesnės rezoliucijos žemėlapis pateiktas ataskaitos 3 


priede. 
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Pav. 12. Šviesolaidinių kabelinių linijų pasiskirstymas pagal jungiamų objektų tipus 


Kaip jau buvo minėta kituose šios ataskaitos skyriuose, apskaičiuota, kad naujų bokštų ir kitų judriojo ryšio 


infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos problemų, prijungimui prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 


šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros iš viso reikės apie 1510 km šviesolaidinių kabelinių linijų: į 214 naujų 


bokštų suplanuota pakloti 596 km šviesolaidinių linijų, į transmisijos problemų turinčius judriojo ryšio 


infrastruktūros objektus – 914 km, kurie išsiskaido taip:  


 358 objektus, turinčius tik transmisijos problemų, – 760 km; 


 56 objektai, turintys tieks statinio, tiek transmisijos problemų, – 80 km; 


 17 Vidaus reikalų ministerijai priklausančių pasienio bokštų – dar apie 74 km šviesolaidinių linijų.  


Vidutinis šviesolaidinės kabelinės linijos ilgis, reikalingas vienam judriojo ryšio infrastruktūros objektui prijungti 


prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros, yra apie 2,34 km. Beveik pusė, t. y. 


net 47%, visų linijų yra trumpesnės nei 1 km, 25% linijų ilgis nuo 1 km iki 3 km, 11,4% linijų ilgis nuo 3 km iki 


5 km, 10,7% linijų ilgis nuo 5 km iki 8 km, 4,5% linijų ilgis nuo 8 km iki 11 km ir 1% linijų yra ilgesnės nei 11 


km. 


 
Pav. 13. Šviesolaidinių kabelinių linijų pasiskirstymas pagal ilgį 


 


Galiausiai dar 50 km šviesolaidinių kabelinių linijų yra numatyta FTTH prieigai užtikrinti. Kaip jau buvo minėta, 


atsižvelgiant į el. ryšių operatorių ir Užsakovo pasiūlymus, 16 gyvenviečių suplanuota nutiesti 15,3 km FTTH 


šviesolaidinių linijų, o likęs 34,7 km šviesolaidinių linijų kiekis numatytas kaip rezervas, kuris projekto 


įgyvendinimo metu galėtų būti panaudotas įrengiant FTTH prieigą, jeigu tokį poreikį išreikštų el. ryšių 


operatoriai. Šių šviesolaidinių linijų įrengimo vietos ir konkreti trasa turėtų būti derinama su el. ryšių operatoriais 


projekto įgyvendinimo metu. Įvertinant tai, kad vidutinė FTTH prieigos linija neviršija 1 km, paskaičiuota, kad 
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panaudojus 34,7 km šviesolaidinių linijų rezervą, būtų galima įrengti FTTH prieigą 34 papildomose 


gyvenvietėse. 
 


Pažymėtina, kad papildomai šviesolaidinės kabelinės linijos suplanuotos ir subraižytos ir į 45 rezervinius 


bokštus – iš viso apie 122 km šviesolaidinių linijų, tačiau jos bus statomos tik tuo atveju, jeigu nepavyktų 


pastatyti dalies bokštų iš pagrindinio 214 siūlomų statyti bokštų sąrašo. Vidutinis linijos ilgis yra 2,7 km. Didžioji 


dalis, t. y. net 40% linijų yra trumpesnės nei 1 km, 24% linijų ilgis nuo 1 km iki 3 km, 13% linijų ilgis nuo 3 km 


iki 5 km, 18% linijų ilgis nuo 5 km iki 8 km ir 4% linijų yra ilgesnės nei 8 km. 


 
Pav. 14. Rezervinių bokštų šviesolaidinių kabelinių linijų pasiskirstymas pagal ilgį 


 


Būsimų vartotojų prijungimui ir tolimesnei naujos kartos interneto prieigos tinklų plėtrai iš viso numatytos / 


suplanuota 1716 movų / atsargų vietų: apie 41 proc. arba 708 movų / atsargų vietos suplanuotos ant naujai 


statomų bokštų šviesolaidinių kabelinių linijų ir 59 proc. arba 1008 movų / atsargų vietų – ant objektų, turinčių 


transmisijos problemų, šviesolaidinių kabelinių linijų. Papildomai numatyta dar apie 120 movų / atsargų vietų, 


kurios suplanuotos ant rezervinių bokštų šviesolaidinių kabelinių linijų. 


 
Pav. 15. Movų /atsargų pasiskirstymas pagal jungiamų objektų tipus 
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Kaip jau buvo minėta, suplanuotos naujos šviesolaidinės kabelinės linijos yra pravestos pro 153 koncentruotas 


nepadengtų namų ūkių teritorijas: 


 Transmisijos probleminių objektų linijos praeina pro 24 koncentruotas nepadengtų namų ūkių 


teritorijas: 7 vietovėse yra nuo 10 iki 50 nepadengtų namų ūkių, 10 vietovių yra nuo 50 iki 100 


nepadengtų namų ūkių ir 7 vietovėse yra virš 100 nepadengtų namų ūkių.  


 Daugiausiai koncentruotų nepadengtų namų ūkių teritorijų pasiekiamos jungiant naujai statomus 


bokštus (109 vietos): 14 vietovių yra nuo 10 iki 50 nepadengtų namų ūkių, 46 vietovėse yra nuo 50 iki 


100 nepadengtų namų ūkių ir 49 vietovėse yra virš 100 nepadengtų namų ūkių.  


 Rezervinių bokštų šviesolaidinės linijos užvedamos į 20 koncentruotų nepadengtų namų ūkių teritorijų: 


7 vietovėse yra nuo 10 iki 50 nepadengtų namų ūkių, 11 vietovių yra nuo 50 iki 100 nepadengtų namų 


ūkių ir 2 vietovėse yra virš 100 nepadengtų namų ūkių. 


 


Pav. 16. Namų ūkių koncentracijos vietų pasiskirstymas pagal planuojamų šviesolaidinių linijų tipus 
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2.4 Preliminari siūlomo sprendinio įgyvendinimo sąmata 


Bokšto įrengimo kaina. Siekiant apskaičiuoti naujos kartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros, skirtos padengti „baltąsias dėmes“, taikant mišrų sprendimą, t. y. statant 


judriojo ryšio bokštus ir iki jų nutiesiant šviesolaidines kabelines linijas, infrastruktūros įrengimui reikalingas investicijas, buvo atlikta potencialių tiekėjų apklausa. 


Pirmiausia buvo apklausti tie potencialūs paslaugų teikėjai, kurie gali pasiūlyti pilną judriojo ryšio infrastruktūros objektų įrengimo sprendinį, t. y. nuo bokšto techninio 


darbo projekto parengimo iki jo pridavimo VĮ Registrų centras.   


Su neformalios konsultacinės grupės nariais buvo suformuotas ir suderintas judriojo ryšio prieigos techninio sprendimo aprašymas (išsamiau žr. 4 priedą), kuris buvo 


išsiųstas keturiems judriojo ryšio operatorių rekomenduotiems potencialiems pilno bokšto techninio sprendimo tiekėjams – UAB koncernas „ALGA“, UAB „Eltel 


Networks“, UAB „Empower-Fidelitas“ ir UAB „Fima“ – prašant pateikti preliminarų kainos pasiūlymą. Visi keturi tiekėjai pateikė savo komercinius pasiūlymus, tačiau 


pastarieji net keletą kartų viršijo realius rinkos įkainius (išsamiau žr. 4 priedą). Įvertinus šias aplinkybes ir pasitarius su Užsakovu, buvo priimtas sprendimas apklausti 


4G (LTE) ryšio operatorius, kurie nuolat rinkos sąlygomis perka praktiškai identiškus darbus. Atsižvelgiant į tai, judriojo ryšio prieigos techninio sprendimo, kuris apimtų 


ir dalį aktyvinės įrangos, elektros perdavimo, kitos bokštų eksploatacijai reikalingos įrangos bei infrastruktūros (privažiav imo keliai, teritorijos aptvėrimas ir pan.) iki 


potencialių siūlomų bokštų statymo vietų įrengimo sprendimus, įgyvendinimo įrengimo preliminari sąmata parengta remiantis 4G (LTE) ryšio operatorių pateiktais 


duomenimis (išsamiau žr. 4 priedą). Kainų įverčius pateikė visi 4G (LTE) ryšio operatoriai, išskyrus UAB „TELE2“. 


Pažymėtina, kad siekiant kuo didesnio tikslumo, rengiant techninių sprendimų sąmatas, atstumai (šviesolaidinio kabelio, elektros perdavimo trasos ir privažiavimo 


kelio ilgis) buvo apskaičiuoti pagal konkrečią siūlomo statyti bokšto vietą (skaičiuota vienai bokšto statymo vietos alternatyvai). Apskaičiavus konkrečius šviesolaidinio 


kabelio, elektros perdavimo trasos ir privažiavimo kelio ilgius, buvo išvesti ilgių vidurkiai, tenkantys vienam bokštui, kurie bus naudojami preliminarių sąmatų sudarymui: 


vidutinis privažiavimo kelio ilgis yra 50 m, vidutinis elektros perdavimo trasos ilgis yra 770 m, vidutinis šviesolaidinio kabelio ilgis iki naujai statomų bokštų yra 2,8 km. 


Atkreiptinas dėmesys, kad vidutinis elektros perdavimo trasos ilgis yra 770 m, tačiau AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - ESO) kompensuoja dalį iki 40 proc. 


elektros perdavimo trasos įrengimo kaštų, apskaičiuotų pagal jų patvirtintus tarifus. Atsižvelgiant į tai, remiantis ESO 2017 m. birželio 1 d. patvirtintais tarifais,13 buvo 


apskaičiuota galima elektros perdavimo tnklo įrengimo sąmata. 


Tuo tarpu žemės, reikalingos bokštų statybai, kaina buvo apskaičiuota: 


1. įvertinant vidutinę žemės rinkos kainą bei kainų dinamiką; 


2. analogiškų projektų vykdymo praktiką bei realijas; 


3. planuojamų statyti bokštų skaičių ir jų santykį kaimiškose vietovėse ir miesteliuose; 


4. su Projekto įgyvendinimu susijusias žemės kainos pasikeitimo rizikas.  
 


Lentelė 6. Bokšto įrengimo preliminari sąmata 


Eil. 


Nr. 


Darbai / medžiagos / 


paslaugos 


Mato 


vnt. 
Kiekis 


AB „Telia 


Lietuva“ 
LRTC 


UAB „BITĖ 


Lietuva“ 
UAB „TELE2“ Vidurkiai 


Vnt. kaina 


(EUR be PVM) 


Vnt. kaina 


(EUR be PVM) 


Vnt. kaina 


(EUR be PVM) 


Vnt. kaina 


(EUR be PVM) 


Vnt. kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 


                                                      


13 Išsamiau žr. www.eso.lt. 
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1. 


Žemės sklypo parinkimas, 


sklypo nupirkimo sutarties su 


žemės savininku suderinimas ir 


jo nupirkimas14, reikalingų 


projektų (specialiųjų, bendrųjų, 


detaliųjų, techninių, statybos) 


parengimas ir suderinimas, 


leidimo statybai gavimas 


Kompl. 214 15 000,00 12 278,00 17 000,00 ___________ 14 759,00 3 158 426,00 


2. 70 m aukščio bokšto, skirto II 


vėjo rajonui, kaina 
Vnt. 214 40 000,00 45 000,00 34 000,00 ___________ 39 667,00 8 488 738,00 


3. 


Bokšto pamatų įrengimas su 


medžiagomis, bokšto 


montavimas, aikštelės apie 


bokštą suformavimas,  


konteinerio pastatymas, tvoros 


įrengimas  


Kompl. 214 22 000,00 33 052,00 50 000,00 ___________ 35 017,00 7 493 638,00 


4. 


Konteineris su vidaus įranga, 


įskaitant elektros įvado nuo 


elektros skydo sklypo ribose iki 


konteinerio atvedimą  


Kompl. 214 10 000,00 24 456,00 10 000,00 ___________ 14 819,00 3 171266,00 


5. 


Likusi bokšto pastatymo ir 


bokšto teritorijos įrengimo, 


sutvarkymo kaina, kuri 


nenumatyta 2, 3 ir 4 punktuose  


Kompl. 214 3 000,00 9 468,00 4 500,00 ___________ 5 656,00 1 210 384,00 


6. Papildomai: 


6.1. 3,5 m pločio ir 50 m ilgio 


privažiavimo kelias 
Vnt. 214 4 000,00 6 750,00 5 000,00 ___________ 5 250,00 1 123 500,00 


6.2. 
770 m ilgio elektros kabelio 


klojimas pagal LESTO išduotas 


sąlygas   


Vnt. 214 15 400,00 5 253,00 15 400,00 ___________ 7 581,00 1 622 334,00 


7. 
Statinio pridavimas ir 


užregistravimas VĮ Registrų 


centre 


Vnt. 214 2 000,00 1 747,00 2 000,00 ___________ 1 916,00 410 024,00 


VISO: 111 400,00 138 004,00 137 900,00 ___________ 124 664,00 26 678 096,00 


8. Žemės kaina (1 a sklypas) Vnt. 214 ___________ ___________ ___________ ___________ 5 000,00 1 070 000,00 


VISO:     129 664,00 27 748 096,00 


 


                                                      


14 Žemės nupirkimo kaina neįskaičiuota.  
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Remiantis 4G (LTE) ryšio operatorių pateiktais duomenimis, apskaičiuota, kad vieno bokšto statybos darbų vidutinė rinkos kaina yra apie 124 664,00 Eur, neįskaitant 


žemės sklypo, reikalingo bokšto statybai, įsigijimo kainos. Pastarojo vertė gali svyruoti, priklausomai nuo vietos, tačiau vidutiniškai 1 aro sklypo kaina siekia apie 5 000 


Eur. Vadinasi, vieno bokšto statybos išlaidos su žemės sklypo įsigijimu sudaro 129 664,00 Eur, o bendra 214 bokštų įrengimo kaina siektų 27 748 096,00 Eur. 


ŠKL statybos kaina. Atlikus potencialių judriojo ryšio bokštų įrengimo paslaugų tiekėjų apklausą, buvo vykdoma šviesolaidinių kabelinių linijų tiesimo darbų ( įskaitant 


visas reikalingas medžiagas) potencialių tiekėjų apklausa. Užklausa, prašant pateikti preliminarias ŠKL įrengimo kainas, įskaitant visas reikalingas medžiagas, buvo 


išsiųsta trims potencialiems tiekėjams: UAB „KRS“, UAB „Eltel Networks“ ir UAB „Itelsis“ (išsamiau žr. 4 priedą). 
 


Lentelė 7. Potencialių tiekėjų pasiūlyta ŠKL įrengimo kaina 


Eil. 


Nr. 
Darbai / medžiagos / paslaugos 


Mato 


vnt. 
Kiekis 


UAB „KRS“ UAB „Eltel Networks“ UAB „Itelsis“ Vidurkis 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 


1. 


1 km ŠKL įrengimo kaina, įskaitant 


visas medžiagas. Vidutinis linijos ilgis 


0,5 km 


Km 132  15 960,00 2 106 720,00 18 000,00 2 376 000,00 14 321,00 1 890 372,00 16 094,00 2 124 408,00 


2. 


1 km ŠKL įrengimo kaina, įskaitant 


visas medžiagas. Vidutinis linijos ilgis 4 


km 


Km 1378  14 520,00 20 008 560,00 16 100,00 22 185 800,00 12 483,00 17 201 574,00 14 368,00 19 799 104,00 


3. 


1 km ŠKL įrengimo kaina, įskaitant 


visas medžiagas, gyvenvietėse 


Vidutinis linijos ilgis 1 km 


Km 50  20 860,00 1 043 000,00 17 050,00 852 500,00 20 791,00 1 039 550,00 19 567,00 978 350,00 


VISO:  _________ 23 158 280,00  _________ 25 414 300,00  _________ 20 131 496,00  ________ 22 901 862,00 


 


Šių potencialių teikėjų pasiūlytos kainos taip pat (nors ne taip ženkliai kaip bokštų atveju) viršijo įkainius, pagal kuriuos šiuo metu VšĮ „Plačiajuostis internetas“ perka 


identiškus darbus, t. y. turi sudaręs sutartis dėl identiškų darbų atlikimo (išsamiau žr. 4 priedą). Pavyzdžiui, remiantis paskutinės VšĮ „Plačiajuostis internetas“ sudarytos 


sutarties įkainiais, 1 km ŠKL įrengimo kaina, įskaitant visas medžiagas, sudaro tik 11 109,00 Eur. Anksčiau pasirašytų sutarčių įkainiai dar mažesni – apie 10 000 Eur 


/ ŠKL km. Atsižvelgiant į tai, nuspręsta naudoti trijų potencialių teikėjų pasiūlytų kainų ir VšĮ „Plačiajuostis internetas“ dviejų vėliausiai pasirašytų sutarčių įkainių 


vidurkius.  


Pabrėžtina, kad VšĮ „Plačiajuostis internetas“ nėra tiesęs FTTH šviesolaidinių linijų gyvenvietėse, todėl buvo pasiūlyta preliminarių sąmatų skaičiavimui naudoti 


potencialių tiekėjų pateiktų kainų vidurkį, t.y. 19 567,00 Eur. Užsakovas, motyvuodamas, kad atliekamų darbų pobūdis iš esmės nesiskiria nuo įprasto ŠKL klojimo, 


nusprendė ŠKL klojimo gyvenvietėse įkainį prilyginti ŠKL klojimo įkainiui, t. y. 11 824,00 Eur. 


Lentelė 8. ŠKL įrengimo preliminari sąmata 


Eil. 


Nr. 
Darbai / medžiagos / paslaugos 


Mato 


vnt. 
Kiekis 


Tiekėjų pasiūlymų vidurkis Sutarties I įkainiai Sutarties II įkainiai Bendras vidurkis 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 
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1. 
1 km ŠKL įrengimo kaina, įskaitant visas 


medžiagas 
Km 1510 14 519,00 21 923 690,00 11 109,00 16 774 590,00 9 845,00 14 865 950,00 11 824,00 17 854 240,00 


2. 
1 km įrengimo kaina, įskaitant visas 


medžiagas, gyvenvietėse 
Km 50 ______ ______ ______ ______ ______ ______ 11 824,00 591 200,00 


VISO: ______ 21 923 690,00 ______ 16 774 590,00 ______ 14 865 950,00 ______ 18 445 440,00 


 


Remiantis šiais įkainiais, apskaičiuota, kad 1 km ŠKL įrengimo kaina, įskaitant visas medžiagas, yra apie 11 824,00 Eur, todėl norint nutiesti 1510 km šviesolaidinių 


kabelinių linijų, kurios yra skirtos 214 naujų bokštų ir 431 judriojo ryšio infrastruktūrinių objektų, turinčių transmisijos problemų, prijungimui prie VšĮ „Plačiajuostis 


internetas“ šviesolaidinės infrastruktūros, reiktų 17 854 240,00 Eur. Tuo tarpu 50 km šviesolaidinių linijų, skirtų FTTH prieigai gyvenvietėse, tiesimui reiktų dar 


591 200,00Eur. 


Aktyvinės įrangos, reikalingos duomenų perdavimo paslaugų teikimui, kaina. Užklausa, prašant pateikti preliminarias aktyvinės įrangos – stotinių įrenginių 


įsigijimo, įskaitant pristatymo ir montavimo darbus, kainas, buvo pateikta trims potencialiems tiekėjams: UAB „Komsetas“, UAB „Blue Bridge“ ir UAB „Heksimus“. Visi 


tiekėjai pateikė preliminarius kainos pasiūlymus (išsamiau žr. 4 priedą), kurie remiantis ekspertiniu vertinimu, atitinka rinkos kainas, todėl preliminarių sąmatų 


skaičiavimui bus naudojamas šių trijų potencialių teikėjų pasiūlytų kainų vidurkis. 


Lentelė 9. Aktyvinės įrangos preliminari sąmata 


Eil. 


Nr. 


Darbai / medžiagos / 


paslaugos 


Mato 


vnt. 
Kiekis 


UAB „Komsetas“ UAB „Blue Bridge“ UAB „Heksimus“ Vidurkis 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 
Suma 


(EUR be PVM) 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 


1. Maršrutizatoriai Vnt. 50 48 000,00 2 400 000,00 44 500,00 2 225 000,00 42 400,00 2 120 000,00 44 967,00 2 248 350,00 


2. L2 kanalinio lygmens įranga 


2.1. Centriniai komutatoriai Vnt. 50 9 400,00 470 000,00 10 000,00 500 000,00 9 100,00 455 000,00 9 500,00 475 000,00 


2.2. Klientiniai komutatoriai Vnt. 214 5 600,00 1 198 400,00 5 200,00 1 112 800,00 4 800,00 1 027 200,00 5 200,00 1 112 800,00 


3. WDM įranga (esamos WDM įrangos praplėtimas) 


3.1. DWDM komplektas  Vnt. 50 43 000,00 2 150 000,00 44 500,00 2 225 000,00 40 000,00 2 000 000,00 42 500,00 2 125 000,00 


4. Serverinė dalis 


4.1. Duomenų masyvas Vnt. 1 520 000,00 520 000,00 490 000,00 490 000,00 430 000,00 430 000,00 480 000,00 480 000,00 


4.2. Virtualizavimo serveriai  Vnt. 2 15 400,00 30 800,00 17 000,00 34 000,00 12 500,00 25 000,00 14 967,00 29 934,00 


4.3. 
Virtualizavimo ir archyvavimo 


programinė įranga  
Kompl. 1 113 000,00 113 000,00 105 000,00 105 000,00 112 300,00 112 300,00 110 100,00 110 100,00 
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4.4. 
Tinklo valdymo sistemų licencijų 


praplėtimas  
Vnt. 367 570,00 209 190,00 650,00 238 550,00 600,00 220 200,00 607,00 222 769,00 


4.5. 
Operacinės sistemos 


virtualioms mašinoms  
Vnt. 20 410,00 8 200,00 410,00 8 200,00 418,00 8 360,00 413,00 8 260,00 


4.6. Ugniasienė Vnt. 2 90 000,00 180 000,00 77 500,00 155 000,00 58 000,00 116 000,00 75 167,00 150 334,00 


4.7. MON sistema Vnt. 214 1 000,00 214 000,00 920,00 196 880,00 950,00 203 300,00 957,00 204 798,00 


4.8. 
Nepertraukiami maitinimo 


šaltiniai 
Vnt. 214 2 100,00 449 400,00 2 000,00 428 000,00 1 900,00 406 600,00 2 000,00 428 000,00 


VISO: ______ 7 942 990,00 ______ 7 718 430,00 ______ 7 123 960,00 ______ 7 595 345,00 


 


Remiantis tiekėjų pasiūlytų kainų vidurkiais, apskaičiuota, kad aktyvinės įrangos įsigijimo išlaidos sudarytų beveik 7,6 mln. Eur, t. y. 7 595 345,00 Eur, jeigu būtų 


statomi visi 214 bokštų. Sumažėjus statomų bokštų skaičiui, taip pat mažėtų dalies aktyvinės įrangos kiekiai.  


Generatorių įsigijimo, įskaitant pristatymo ir montavimo darbus, kaina. Galiausiai užklausa, prašant pateikti preliminarias generatorių įsigijimo, įskaitant 


pristatymo ir montavimo darbus, kainas, buvo pateikta trims potencialiems tiekėjams: UAB „VARICOM”, UAB „Automatikos sistemos“ ir UAB „Fima“. Pasiūlymus 


pateikė tik du tiekėjai, t. y. UAB „VARICOM” ir UAB „Automatikos sistemos“, todėl papildomai apklaustas dar vienas galimas tiekėjas – UAB „Energotecha“ (išsamiau 


žr. 4 priedą). Remiantis ekspertiniu vertinimu, tiekėjų pasiūlytos kainos atitinka rinkos kainas, todėl preliminarių sąmatų skaičiavimui bus naudojamas šių trijų potencialių 


teikėjų pasiūlytų kainų vidurkis. 


Lentelė 10. Generatorių preliminari sąmata 


 


Apskaičiuota, kad generatorių preliminari sąmata siekia 389 800,00 Eur. Sąmata apskaičiuota laikantis sąlygos, kad bus statomi visi 214 bokštų.  


Eil. 


Nr. 


Darbai / medžiagos / 


paslaugos 


Mato 


vnt. 
Kiekis 


UAB „VARICOM” UAB „Automatikos sistemos“ UAB „Energotecha“ Vidurkis 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 
Suma 


(EUR be PVM) 
Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 
Suma 


(EUR be PVM) 
Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 
Suma 


(EUR be PVM) 
Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 
Suma 


(EUR be PVM) 


1. Vežiojamas generatorius  Vnt.  5  17 800,00 89 000,00 12 500,00 62 500,00 7 891,00 39 455,00 12 730,00 63 650,00 


2. 
Generatorius (savivaldybių 


mazgams su ARĮ) 
Vnt. 25 13 200,00  330 000,00 16 200,00 405 000,00 9 738,00 243 450,00 13 046,00 326 150,00 


VISO: ______ 419 000,00 _______ 467 500,00 _______ 282 905,00 _______ 389 800,00 
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Remiantis tiekėjų pateiktų kainų pasiūlymais, apskaičiuota, kad bendra preliminari siūlomo techninio sprendimo įgyvendinimo sąmata siektų kiek daugiau negu 54 mln. 


Eur, neįskaičiuojant tokių išlaidų kaip: projekto administravimo, techninės priežiūros ir viešinimo išlaidų15. Atsižvelgiant į tai, kad projekto įgyvendinimui iš viso yra skirta 


apie 49,5 mln. Eur16, tampa akivaizdu, kad projekto pilna apimtimi, t. y. visi siūlomi 214 bokštų ir 1560 km šviesolaidinių kabelinių linijų, įgyvendinti nepavyks. 


Užsakovas, įvertinęs projekto biudžeto apribojimus, priėmė sprendimą mažinti naujai statomų bokštų kiekį. 


Vadovaujantis pateiktomis kainomis, preliminariai galima prognozuoti, kad įvertinus projekto biudžeto apribojimus, bus galima pastatyti tik apie 180 naujų bokštų ir 


nutiesti apie 1465 km ŠKL, įskaitant 50 km ŠKL, skirtų FTTH prieigai gyvenvietėse sukurti.17 Sumažėjus siūlomų statyti bokštų skaičiui, dėl mažesnio galimo paslaugų 


skaičiaus bus galima sumontuoti klientinius komutatorius ir nepertraukiamus maitinimo šaltinius ne prie visų bokštų. Į dalį bokštų paslaugos būtų teikiamos iš kitų 


Užsakovo tinkle sumontuotų klientininių komutatorių. Atsižvelgiant į tai, su Užsakovu suderinta, kad statant 180 naujų bokštų, projekto metu užtenka įsigyti po 150 


klientinių komutatorių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinių. Atkreiptinas dėmesys, kad viešųjų pirkimų metu, neretai yra pasiūlomos mažesnės kainos nei preliminarių 


sąmatų sudarymui naudojamos, tokiu atveju statomų bokštų ir tiesiamų šviesolaidinių linijų kiekiai atitinkamai galėtų būti didinami. 


Pabrėžtina, kad Užsakovas, atsižvelgdamas į projekto biudžeto apribojimus ir dėl to sumažėjusį siūlomų statyti bokštų skaičių, nusprendė, kad šiame projekto rengimo 


etape nėra tikslinga atrinkinėti, kurie tiksliai bokštai bus statomi iš 214 sąrašo (prireikus ir iš rezervinio sąrašo), kadangi iki projekto įgyvendinimo pradžios gali pasikeisti 


judriojo ryšio operatorių preferencijos, todėl rekomenduojama galutinį statomų bokštų sąrašą, suformuotą iš 214 siūlomų statyti bokštų ir (ar) 45 rezervinių bokštų 


sąrašo, sudaryti ir dar kartą suderinti su judriojo ryšio operatoriais projekto įgyvendinimo metu, prieš pradedant konkrečius darbus. 


Lentelė 11. Preliminari techninio sprendimo įgyvendinimo sąmata 


                                                      


15 Tikslus biudžetas bus sudarytas trečiosios tarpinės ataskaitos rengimo metu. 
16 Tokį projekto biudžetą nurodė Užsakovas. 
17 Tikslus statomų bokštų kiekis bus nustatytas trečioje tarpinėje ataskaitoje, kuomet, rengiant investicijų projektą, bus sudaromas bendras projekto biudžetas.  
18 Kaip jau buvo minėta, vidutinis šviesolaidinės linijos ilgis iki naujai statomo bokšto yra apie 2,8 km, todėl mažinant bokštų skaičių, atitinkamai mažinamas ir bendras ŠKL kiekis. 


Eil. 


Nr. 
Darbai / medžiagos / paslaugos 


Mato 


vnt. 


PILNA PROJEKTO APIMTIS SUMAŽINTA PROJEKTO APIMTIS 


Kiekis 
Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 
Kiekis 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 


BOKŠTAI 


1.1. Bokštų statyba Kompl. 214 124 664,00 26 678 096,00 180 124 664,00 22 439 520,00 


1.2. Žemė, reikalinga bokštų statybai Vnt. 214 5 000,00 1 070 000,00 180 5 000,00 900 000,00 


ŠVIESOLAIDINĖS KABELINĖ LINIJOS 


2. 
1 km ŠKL įrengimo kaina, įskaitant 


visas medžiagas. 
Km 1 510 11 824,00 17 854 240,00 141518 11 824,00 16 730 960,00 


FTTH ŠVIESOLAIDINĖS KABELINĖS LINIJOS 


3. 
1 km ŠKL įrengimo kaina, įskaitant 


visas medžiagas, gyvenvietėse 
Km 50 11 824,00 591 200,00 50 11 824,00 591 200,00 
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AKTYVINĖ ĮRANGA 


4.1. Maršrutizatoriai Vnt. 50 44 967,00 2 248 350,00 50 44 967,00 2 248 350,00 


4.2. Centriniai komutatoriai Vnt. 50 9 500,00 475 000,00 50 9 500,00 475 000,00 


4.3. Klientiniai komutatoriai Vnt. 214 5 200,00 1 112 800,00 150 5 200,00 780 000,00 


4.4. DWDM komplektas Vnt. 50 42 500,00 2 125 000,00 50 42 500,00 2 125 000,00 


4.5. Duomenų masyvas Vnt. 1 480 000,00 480 000,00 1 480 000,00 480 000,00 


4.6. Virtualizavimo serveriai  Vnt. 2 14 967,00 29 934,00 2 14 967,00 29 934,00 


4.7.. 
Virtualizavimo ir archyvavimo 


programinė įranga  
Kompl. 1 110 100,00 110 100,00 1 110 100,00 110 100,00 


4.8. 
Tinklo valdymo sistemų licencijų 


praplėtimas  
Vnt. 367 607,00 222 769,00 305 607,00 185 135,00 


4.9. 
Operacinės sistemos virtualioms 


mašinoms  
Vnt. 20 413,00 8 260,00 20 413,00 8 260,00 


4.10. Ugniasienė Vnt. 2 75 167,00 150 334,00 2 75 167,00 150 334,00 


4.11. MON sistema Vnt. 214 957,00 204 798,00 180 957,00 172 260,00 


GENERATORIAI IR NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAI 


5.1. Vežiojamas generatorius  Vnt.  5 12 730,00 63 650,00  5 12 730,00 63 650,00 


5.2. 
Generatorius (savivaldybių mazgams 


su ARĮ) 
Vnt.  25 13 046,00 326 150,00 25 13 046,00 326 150,00 


5.3. 
Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai su 


nuvežimu į vietą ir sumontavimu  
Vnt.  214 2 000,00 428 000,00 150 2 000,00 300 000,00 


VISO: ______ 54 178 681,00 VISO: ______ 48 115 853,00 
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2.5 Naujos kartos plačiajuosčio ryšio padengimas 


2.5.1 Naujos kartos judriojo ryšio „baltųjų dėmių“ padengimas 


2.5.1.1 Judriojo ryšio modeliavimo prielaidų ir sąlygų apibrėžimas 


Atliekant „baltųjų dėmių“ padengimo naujos kartos judriuoju ryšiu modeliavimą buvo naudotos naujos kartos 


prieigos tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo analizės (išsamiau žr. Pirmąją tarpinę projekto ataskaitą) metu 


naudotos modeliavimo prielaidos: 


1. Statistinių duomenų skaičiavimo metodika. Projekto rengimo metu, siekiant naudoti vieningą 


statistinių duomenų skaičiavimo metodiką, naujos kartos fiksuotojo ryšio „baltųjų dėmių“ padengimo 


shape duomenys buvo konvertuoti į 5x5m gardelės rastrinius duomenis. Rastriniai duomenys buvo 


sugretinti su Lietuvos teritorijos ribų ir namų ūkių pasiskirstymo rastriniais duomenimis, kad gardelės 


visiškai sutaptų. Atskirai apskaičiuoti „baltųjų dėmių“ ir viso dengiamo ploto statistiniai duomenys. 


2. „Baltųjų dėmių“ duomenys. „Baltųjų dėmių“ padengimo skaičiavimui naudoti naujos kartos prieigos 


tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo analizės metu sukurti „baltųjų dėmių“ žemėlapiai ir nepadengtų 


namų ūkių 5x5m gardelės rastriniai duomenys. 


 
Pav. 17. Naujos kartos judriojo ryšio „baltųjų dėmių“ padengimas 


 


3. Judriojo ryšio dengiamos teritorijos. Judriojo ryšio dengiamumas buvo modeliuojamas dviem 


būdais:  


a. Pagal pirmosios tarpinės projekto ataskaitos rengimo metu su judriojo ryšio operatoriais 


suderintą metodiką (žr. Pav. 17), kurios pagrindas buvo RRT 2015 m. atliktų judriojo ryšio 


operatorių 30 Mb/s aprėpties skaičiavimų metodika (išsamiau žr. Pirmąją tarpinę projekto 


ataskaitą), naudota esamos ir 2020 m. naujos kartos judriojo ryšio aprėpčiai apskaičiuoti.  


Naudojant šią metodiką, antrosios tarpinės ataskaitos rengimo metu, buvo sumodeliuotas 


galimas projekto poveikis naujos kartos judriojo ryšio aprėpčiai (toliau – tikslusis būdas), jeigu 
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projektas būtų įgyvendintas visa rekomenduojama apimtimi, t. y. pastatant 214 bokštų ir prie 


šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros prijungiant 431 judriojo ryšio infrastruktūrinius 


objektus, turinčius transmisijos problemų. 


4. Sumažintų projekto apimčių skaičiavimas: 


b. Neformalios konsultacinės darbo grupės susitikimų metu buvo sutarta, kad planavimo etape 


kiekvienos potencialios bokšto, skirto „baltųjų dėmių“ padengimui, statymo vietos vertinimui ir 


bendro judriojo ryšio tinklo padengimo pokyčiui vertinti vieną bokšto potencialią vietą pakeitus 


kita, skaičiavimams bus naudojamas geografinės informacinės sistemos priemonėmis 


apskaičiuotas judriojo ryšio prieigos tinklo padengimas, nurodant konkretų nepadengtų namų 


ūkių skaičių ir bendrą namų ūkių skaičių, patenkantį į 5 km aprėpties spindulį, apibrėžtą aplink 


kiekvieną potencialų bokštą (toliau – 5 km spindulio būdas).  
 


Sudarius preliminarias sąmatas ir paaiškėjus, kad visų siūlomų statyti 214 bokštų, skirtų 


padengti „baltąsias dėmes“, nepavyks pastatyti dėl lėšų trūkumo, su Užsakovu suderinus, 


buvo nuspręsta sumažintų projekto apimčių (t. y. 180 naujų bokštų) poveikį naujos kartos 


judriojo ryšio aprėpčiai skaičiuoti, naudojant 5 km spindulio būdą, kadangi nėra aišku kurie 


tiksliai bokštai iš siūlomo 214 bokštų ir 45 rezervinio bokštų sąrašo bus statomi. Pažymėtina, 


kad sumažintos apimties galutinį statomų bokštų sąrašą suformuos Užsakovas projekto 


įgyvendinimo metu, papildomai dar kartą jį suderinęs su judriojo ryšio operatoriais. 


Pav. 18. Naujos kartos judriojo ryšio „baltųjų dėmių“ padengimo skaičiavimo būdų rezultatų palyginimas 
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Atlikus naujos kartos judriojo ryšio prieigos aprėpties padengimo modeliavimą pirmuoju būdu, 


t. y. tiksliuoju būdu, iš skirtingose Lietuvos vietose parinktų taškų, buvo nustatyta, kad į 214 


naujų bokštų aprėpties zoną patenkančių teritorijų ir „baltųjų dėmių“ namų ūkių skaičius 


praktiškai identiškai sutampa su į 30 Mb/s zoną patenkančių teritorijų ir „baltųjų dėmių“ namų 


ūkių skaičiumi, apskaičiuotu naudojant antrąjį metodą, jeigu yra naudojamas ne 5 km, bet 4,5 


km spindulys aplink naujai statomą bokštą (žr. Pav. 18). Atsižvelgiant į tai, 4,5 km spindulio 


metodas bus naudojamas vertinant sumažintų projekto apimčių (t. y. 180 naujų bokštų) poveikį 


naujos kartos judriojo ryšio aprėpčiai, išskaičiuojant vidutinį teritorijos ir namų ūkių skaičių, 


tenkantį vienam naujam bokštui. Vidutinis vienam bokštui tenkančios „baltųjų dėmių“ teritorijos 


plotas yra 33,5 km2, o nepadengtų namų ūkių skaičius – 144,87 (atitinkamai visos dengiamos 


teritorijos plotas – 58,31 km2, o vidutinis namų ūkių skaičius – 1 311,91). Namų ūkių skaičius 


tenkantis kiekvienam planuojamam bokštui pateiktas šios ataskaitos 3 priede. 


2.5.1.2 Judriojo ryšio padengimo statistika 


Pilnos apimties projekto rezultatai. Kaip jau buvo minėta, siūlomų statyti 214 bokštų, skirtų padengti 


„baltąsias dėmes“, ir 431 judriojo ryšio infrastruktūrinį objektą, turintį transmisijos problemų, 30 Mb/s aprėptis 


buvo apskaičiuota, naudojant tikslųjį metodą (išsamiau skyriuje „Judriojo ryšio modeliavimo prielaidų ir sąlygų 


apibrėžimas“) (žr. Pav. 17 ir 3 priedą).   


Atlikus naujos kartos judriojo ryšio padengimo skaičiavimus, nustatyta, kad bendrai naujos kartos judrusis 


ryšys padengtų 9 969 km2 „baltųjų dėmių“ teritorijos, kas sudaro 15,27% visos Lietuvos teritorijos arba 28,4% 


visų „baltųjų dėmių“ teritorijos.  


Vertinant „baltųjų dėmių“ teritorijos padengimą pagal judriojo ryšio objektų tipus, nustatyta, kad daugiausiai 


„baltųjų dėmių“ teritorijos, t. y. 14,83% visos „baltųjų dėmių“ teritorijos, padengtų 214 naujai statomų bokštų (5 


205 km2). Tuo tarpu 431 judriojo ryšio infrastruktūrinis objektas, turintis transmisijos problemų, padengtų tik 


9,3% (3 264 km2) „baltųjų dėmių“ teritorijos, o kartu nauji bokštai ir transmisijos problemų turintys objektai 


papildomai padengtų 4,27% (1 500 km2) visos „baltųjų dėmių“ užimamos teritorijos. 


 
Pav. 19. „Baltųjų dėmių“ teritorijos padengimas naujos kartos judriuoju ryšiu 


Atkreiptinas dėmesys, kad skaičiuojant visą naujos kartos judriuoju ryšiu dengiamą teritoriją, o ne tik „baltųjų 


dėmių“ teritorijas, nustatyta, kad naujos kartos judriojo ryšio infrastruktūra – 214 naujai statomų bokštų ir 431 


judriojo ryšio infrastruktūrinis objektas, turintis transmisijos problemų, – padengtų apie 27 257 km2 dydžio 


teritoriją, kas sudaro apie 41,76% visos Lietuvos teritorijos, kuri pasiskirto taip: 37% „baltųjų dėmių“ teritorija ir 


63% jau šiuo metu dengiama arba per artimiausius 3 m. 30 Mb/s greičiu planuojama padengti teritorija. 


14,83%


9,30%


4,27%


71,60%


Tik naujų bokštų dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija
Tik transmisijos probleminių objektų dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija
Naujų bokštų ir transmisijos probleminių objektų dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija
„Baltųjų dėmių“ nedengiama teritorija
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Pav. 20. Naujos kartos judriojo ryšio dengiamos teritorijos pasiskirstymas 


Tuo tarpu, apskaičiavus „baltųjų dėmių“ namų ūkius, patenkančius į planuojamą naujos kartos judriojo ryšio 


padengimo teritoriją, nustatyta, kad planuojama naujos kartos judriojo ryšio infrastruktūra – 214 naujai statomų 


bokštų ir 431 judriojo ryšio infrastruktūrinis objektas, turintis transmisijos problemų, – leistų padengti 46 639 


nepadengtų namų ūkių, t. y. namų ūkių esančių „baltųjų dėmių“ teritorijoje. Tai sudaro apie 3,46% visų Lietuvos 


namų ūkių arba 49,41% visų namų ūkių, patenkančių į „baltųjų dėmių“ teritorijas.  


Daugiausiai, t. y. 28,94% arba 26 735 „baltųjų dėmių“ namų ūkiai būtų padengti pastačius naujus bokštus (214 


vnt.), o 15,26% arba 14 096 „baltųjų dėmių“ namų ūkiai būtų padengti 431 judriojo ryšio infrastruktūrinio 


objekto, turinčio transmisijos problemų. Papildomai 5,21% arba 4 809 namų ūkiai, esantys „baltųjų dėmių“ 


teritorijoje, būtų bendrai dengiami tiek naujų bokštų, tiek transmisijos problemų turinčių objektų. 


 
Pav. 21. „Baltųjų dėmių“ namų ūkių padengimas naujos kartos judriuoju ryšiu 


Vertinant visą dengiamų namų ūkių skaičių, o ne tik namų ūkius, esančius „baltųjų dėmių“ teritorijose, 


nustatyta, kad nauja judriojo ryšio infrastruktūra gali padengti 476 196 namų ūkius, kas sudaro 36,15% visų 


Lietuvos namų ūkių, kurie pasiskirsto taip: 9,58% namų ūkių randasi „baltųjų dėmių“ teritorijoje ir 90,42% 


teritorijose, kurios jau šiuo metu yra dengiamos arba per artimiausius 3 m. bus padengtos 30 Mb/s interneto 


greičiu. 


37%


63%


„Baltųjų dėmių“ teritorija 2020 m. planuojamo padengimo teritorija


28,94%


15,26%


5,21%


50,59%


Tik naujų bokštų dengiama „baltųjų dėmių“ namų ūkiai


Tik transmisijos probleminių objektų dengiami „baltųjų dėmių“ namų ūkiai


Naujų bokštų ir transmisijos probleminių objektų dengiami „baltųjų dėmių“  namų ūkiai
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Pav. 22. Naujos kartos judriojo ryšio dengiamų namų ūkių pasiskirstymas 


Prognozuojant pilnos apimties projekto, t. y. statant visus siūlomus 214 bokštų ir prie šviesolaidinės kabelinės 


infrastruktūros prijungiant visus 431 judriojo ryšio infrastruktūrinį objektą, turintį transmisijos problemų, 


įgyvendinimo poveikį naujos kartos judriojo ryšio aprėpčiai Lietuvoje, nustatyta, kad 92,76% namų ūkių (arba 


1 221 988) turėtų 30 Mb/s judriojo ryšio galimybę 2020 m. NKIP judrusis ryšys dengtų 59,2% (arba 38 642 


km2) Lietuvos teritorijos. Vadinasi, projekto dėka būtų padengta 14,58 procentinių punktų daugiau teritorijos ir 


5,82 procentiniais punktais daugiau namų ūkių galėtų naudotis 30 Mb/s judriuoju ryšiu, lyginant su 2020 m. 


judriojo ryšio aprėpties situacija, kuomet projektas nebūtų įgyvendinamas (žr. Pav. 23). 


 
Pav. 23. Pilnos apimties projekto poveikis judriojo ryšio aprėpčiai 2020 m. 


Sumažintos apimties projekto rezultatai.  Kaip jau buvo minėta, paaiškėjus, kad visų siūlomų statyti 214 


bokštų, skirtų padengti „baltąsias dėmes“, nepavyks pastatyti dėl lėšų trūkumo, su Užsakovu suderinus, buvo 


nuspręsta atlikti sumažintų projekto apimčių, t. y. 180 naujų bokštų aprėpties analizę. Statistika buvo 


apskaičiuota, naudojant spindulio metodą (išsamiau skyriuje „Judriojo ryšio modeliavimo prielaidų ir sąlygų 


apibrėžimas“). 


9,58%


90,42%


„Baltųjų dėmių“ namų ūkiai 2020 m. planuojamo padengimo namų ūkiai
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Atlikus naujos kartos judriojo ryšio padengimo skaičiavimus, nustatyta, kad bendrai naujos kartos judrusis 


ryšys padengtų 9 089 km2 „baltųjų dėmių“ teritorijos, kas sudaro 13,9% visos Lietuvos teritorijos arba 25,9% 


visų „baltųjų dėmių“ teritorijos.  


Vertinant „baltųjų dėmių“ teritorijos padengimą pagal judriojo ryšio objektų tipus, nustatyta, kad daugiausiai 


„baltųjų dėmių“ teritorijos, t. y. 12,32% visos „baltųjų dėmių“ teritorijos, padengtų 180 naujai statomų bokštų (4 


326 km2). Tuo tarpu 431 judriojo ryšio infrastruktūrinis objektas, turintis transmisijos problemų, padengtų 


10,04% (3 524 km2) „baltųjų dėmių“ teritorijos, o kartu nauji bokštai ir transmisijos problemų turintys objektai 


papildomai padengtų 3.53% (1 240 km2) visos „baltųjų dėmių“ užimamos teritorijos. 


 
Pav. 24. „Baltųjų dėmių“ teritorijos padengimas naujos kartos judriuoju ryšiu 


Atkreiptinas dėmesys, kad skaičiuojant visą naujos kartos judriuoju ryšiu dengiamą teritoriją, o ne tik „baltųjų 


dėmių“ teritorijas, nustatyta, kad naujos kartos judriojo ryšio infrastruktūra – 180 naujai statomų bokštų ir 431 


judriojo ryšio infrastruktūrinis objektas, turintis transmisijos problemų, – padengtų apie 25 802 km2 dydžio 


teritoriją, kas sudaro apie 39,5% visos Lietuvos teritorijos, kuri pasiskirto taip: 35% „baltųjų dėmių“ teritorija ir 


65% jau šiuo metu dengiama arba per artimiausius 3 m. 30 Mb/s greičiu planuojama padengti teritorija. 


 
Pav. 25. Naujos kartos judriojo ryšio dengiamos teritorijos pasiskirstymas 


 
Tuo tarpu, apskaičiavus „baltųjų dėmių“ namų ūkius, patenkančius į planuojamą naujos kartos judriojo ryšio 


padengimo teritoriją, nustatyta, kad planuojama naujos kartos judriojo ryšio infrastruktūra – 180 naujai statomų 


bokštų ir 431 judriojo ryšio infrastruktūrinis objektas, turintis transmisijos problemų, – leistų padengti 41 875 


12,32%


10,04%


3,53%


74,10%


Tik naujų bokštų dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija
Tik transmisijos probleminių objektų dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija
Naujų bokštų ir transmisijos probleminių objektų dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija
„Baltųjų dėmių“ nedengiama teritorija


35%


65%


„Baltųjų dėmių“ teritorija 2020 m. planuojamo padengimo teritorija
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nepadengtus namų ūkius, t. y. namų ūkių esančių „baltųjų dėmių“ teritorijoje. Tai sudaro apie 3,2% visų 


Lietuvos namų ūkių arba 45,33% visų namų ūkių, patenkančių į „baltųjų dėmių“ teritorijas.  


Daugiausiai, t. y. 24,87% arba 22 971 „baltųjų dėmių“ namų ūkis būtų padengtas pastačius naujus bokštus 


(180 vnt.), o 16,52% arba 15 257 „baltųjų dėmių“ namų ūkiai būtų padengti 431 judriojo ryšio infrastruktūrinio 


objekto, turinčio transmisijos problemų. Papildomai 3,95% arba 3 648 namų ūkiai, esantys „baltųjų dėmių“ 


teritorijoje, būtų bendrai dengiami tiek naujų bokštų, tiek transmisijos problemų turinčių objektų. 


 
Pav. 26. „Baltųjų dėmių“ namų ūkių padengimas naujos kartos judriuoju ryšiu 


Vertinant visą dengiamų namų ūkių skaičių, o ne tik namų ūkius, esančius „baltųjų dėmių“ teritorijose, 


nustatyta, kad nauja judriojo ryšio infrastruktūra gali padengti 455 883 namų ūkius, kas sudaro 34,6% visų 


Lietuvos namų ūkių, kurie pasiskirsto taip: 9,19% namų ūkių randasi „baltųjų dėmių“ teritorijoje ir 90,81% 


teritorijose, kurios jau šiuo metu yra dengiamos arba per artimiausius 3 m. bus padengtos 30 Mb/s interneto 


greičiu. 


 
Pav. 27. Naujos kartos judriojo ryšio dengiamų namų ūkių pasiskirstymas 


Prognozuojant sumažintos apimties projekto, t. y. statant 180 bokštų ir prie šviesolaidinės kabelinės 


infrastruktūros prijungiant visus 431 judriojo ryšio infrastruktūrinį objektą, turintį transmisijos problemų, 


įgyvendinimo poveikį naujos kartos judriojo ryšio aprėpčiai Lietuvoje, nustatyta, kad 92,47% namų ūkių (arba 


1 218 223) turėtų 30 Mb/s judriojo ryšio galimybę, o NKIP judrusis ryšys dengtų 57,85% (arba 37 762 km2) 


Lietuvos teritorijos. Vadinasi, net ir sumažintos apimties projekto įgyvendinimas leistų padengti 13,23 


procentinių punktų daugiau teritorijos ir 5,53 procentiniais punktais daugiau namų ūkių galėtų naudotis 30 Mb/s 


24,87%


16,52%


3,95%


54,67%


Tik naujų bokštų dengiama „baltųjų dėmių“ namų ūkiai
Tik transmisijos probleminių objektų dengiami „baltųjų dėmių“ namų ūkiai
Naujų bokštų ir transmisijos probleminių objektų dengiami „baltųjų dėmių“  namų ūkiai
„Baltųjų dėmių“ nedengiami namų ūkiai
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90,81%


„Baltųjų dėmių“ namų ūkiai 2020 m. planuojamo padengimo namų ūkiai
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judriuoju ryšiu, lyginant su 2020 m. judriojo ryšio aprėpties situacija, kuomet projektas nebūtų įgyvendinamas 


(žr. Pav. 28). 


 
Pav. 28. Sumažintos apimties projekto poveikis judriojo ryšio aprėpčiai 2020 m. 
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2.5.2 Naujos kartos fiksuotojo ryšio „baltųjų dėmių“ padengimas 


2.5.2.1 Fiksuotojo ryšio modeliavimo prielaidų ir sąlygų apibrėžimas 


Atliekant „baltųjų dėmių“ padengimo naujos kartos fiksuotuoju ryšiu modeliavimą buvo naudotos naujos kartos 


prieigos tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo analizės (išsamiau žr. Pirmąją tarpinę projekto ataskaitą) metu 


naudotos modeliavimo prielaidos: 


1. Statistinių duomenų skaičiavimo metodika. Projekto rengimo metu, siekiant naudoti vieningą 


statistinių duomenų skaičiavimo metodiką, naujos kartos fiksuotojo ryšio „baltųjų dėmių“ padengimo 


shape duomenys buvo konvertuoti į 5x5m gardelės rastrinius duomenis. Rastriniai duomenys buvo 


sugretinti su Lietuvos teritorijos ribų ir namų ūkių pasiskirstymo rastriniais duomenimis, kad gardelės 


visiškai sutaptų. Atskirai apskaičiuoti „baltųjų dėmių“ ir viso dengiamo ploto statistiniai duomenys. 


2. Fiksuotojo ryšio dengiamos teritorijos. Pagal anksčiau suderintą metodiką buvo priimta prielaida, 


kad namų ūkių „galimybė“ naudotis 30 Mb/s ir didesnės spartos internetu yra teritorijoje 250 m 


spinduliu nuo movos / atsargos, jeigu šioje teritorijoje yra 10-99 gyventojų, ir teritorijoje 500 m 


spinduliu, jeigu šioje teritorijoje yra 100 ir daugiau gyventojų. Iš viso dengiama namų ūkių teritorija 


buvo vertinta nuo 1169 movų / atsargų, iš kurių nuo 483 movų / atsargų buvo apibrėžta 250 m spindulio 


teritorija, o nuo 686 movų / atsargų buvo apibrėžta 500 m spindulio teritorija. Pabrėžtina, kad namų 


ūkių padengimas nuo movų / atsargų, įrengtų ant 45 rezervinių bokštų šviesolaidinių linijų, nebuvo 


vertinamas. Kaip jau buvo minėta, šie bokštai ir atitinkamai šviesolaidinės linijos iki jų bei movos / 


atsargos būtų statomos tik tuo atveju, jeigu nebūtų pastatyta dalis bokštų iš pagrindinio 214 siūlomų 


statyti bokštų sąrašo. 


3. „Baltųjų dėmių“ duomenys. „Baltųjų dėmių“ padengimo skaičiavimui naudoti naujos kartos prieigos 


tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo analizės metu sukurti „baltųjų dėmių“ žemėlapiai ir nepadengtų 


namų ūkių 5x5m gardelės rastriniai duomenys. 


 
Pav. 29. Naujos kartos fiksuotojo ryšio „baltųjų dėmių“ padengimas 
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4. Sumažintų projekto apimčių skaičiavimas. Sumažintos projekto apimties skaičiavimui panaudotas 


vidutinis vienam naujam bokštui tenkančių fiksuotojo ryšio namų ūkių skaičiaus metodas. Naudojant 


geografinės informacinės sistemos priemones buvo suskaičiuoti visi nuo 214 naujų bokštų 


šviesolaidinių linijų suplanuotų movų / atsargų dengiami teritorijų plotai ir namų ūkiai, atsižvelgiant į 


tai, apskaičiuotas teritorijos ir namų ūkių vidurkiai tenkantys vienam bokštui. Vidutinis fiksuotojo ryšio 


namų ūkių skaičius, tenkantis vieno bokšto pajungimui, yra 15,1 nepadengti namų ūkiai, o vidutinis 


fiksuotuoju ryšiu dengiamos „baltųjų dėmių“ teritorijos plotas - 0,2755 km2 (vertinant visą teritoriją, 


vidurkiai pasiskirsto taip: vieno bokšto vidutinė dengiama fiksuotojo ryšio teritorija – 0,9108 km2, o 


vidutinis namų ūkių skaičius –118,66). Išsamiau žr. 3 priedą.  


Šis metodas pasirinktas vidutiniam galimam fiksuotuoju ryšiu dengiamos teritorijos ir namų ūkių 


apskaičiavimui, kuomet, sumažinus projekto apimtis, nežinomas tikslus planuojamų pastatyti naujų 


bokštų sąrašas, todėl atitinkamai yra nežinomas tikslus planuojamų naujų bokštų prijungimui 


reikalingų šviesolaidinių linijų sąrašas.  


2.5.2.2 Fiksuotojo ryšio padengimo statistika 


Pilnos apimties projekto rezultatai. Vadovaujantis suderinta metodika, atlikus fiksuotojo ryšio padengimo 


skaičiavimus nuo naujai suplanuotų šviesolaidinių kabelinių linijų movų / atsargų vietų, nustatyta, kad naujai 


planuojama pastatyti fiksuotojo ryšio infrastruktūra – 1510 km šviesolaidinių kabelinių linijų ir 50 km ŠKL linijų, 


skirtų FTTH prieigai – leistų padengti apie 100 km2 „baltųjų dėmių“ teritorijos, kas sudaro 0,15% visos Lietuvos 


teritorijos arba 0,29% visų „baltųjų dėmių“ teritorijos.  


   


 


Atkreiptinas dėmesys, kad skaičiuojant visą nuo naujų movų / atsargų vietų 250 m ir 500 m spinduliu dengiamą 


teritoriją, o ne tik „baltųjų dėmių“ teritorijas, nustatyta, kad naujai planuojama pastatyti fiksuotojo ryšio 


infrastruktūra leistų padengti apie 459 km2 dydžio teritoriją, kas sudaro apie 0,70% visos Lietuvos teritorijos, 


kuri pasiskirto taip: 22% „baltųjų dėmių“ teritorija ir 78% jau šiuo metu dengiama arba per artimiausius 3 m. 30 


Mb/s greičiu planuojama padengti teritorija. 


Tuo tarpu, apskaičiavus namų ūkių skaičių, kurie patenka į planuojamo naujos kartos fiksuotojo ryšio 


padengimo teritoriją, nustatyta, kad naujai planuojama pastatyti fiksuotojo ryšio infrastruktūra – 1510 km 


šviesolaidinių kabelinių linijų ir 50 km ŠKL linijų, skirtų FTTH prieigai – leistų padengti 4 544 nepadengtus 


namų ūkius, t. y. namų ūkius esančius „baltųjų dėmių“ teritorijoje. Tai sudaro apie 0,34% visų Lietuvos namų 


ūkių arba 4,92% visų namų ūkių, patenkančių į „baltųjų dėmių“ teritorijas.  


0,29%


99,71%


„Baltųjų dėmių“ dengiama teritorija


„Baltųjų dėmių“ nedengiama teritorija


22%


78%


„Baltųjų dėmių“ teritorija


2020 m. planuojamo padengimo teritorija


Pav. 30. „Baltųjų dėmių“ teritorijos 
padengimas naujos kartos fiksuotuoju ryšiu 


Pav. 31. Naujos kartos fiksuotojo ryšio 
dengiamos teritorijos pasiskirstymas 
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Vertinant visą nuo naujai planuojamų movų / atsargų vietų 250 m ir 500 m spinduliu dengiamą dengiamų namų 


ūkių skaičių, o ne tik namų ūkius, esančius „baltųjų dėmių“ teritorijose, nustatyta, kad naujai planuojama 


pastatyti fiksuotojo ryšio infrastruktūra dengs 57 614 namų ūkių, kas sudaro 4,37% visų Lietuvos namų ūkių, 


kurie pasiskirsto taip: beveik 8% namų ūkių randasi „baltųjų dėmių“ teritorijoje ir kiek daugiau nei 92% 


teritorijose, kurios jau šiuo metu yra dengiamos arba per artimiausius 3 m. bus padengtos 30 Mb/s interneto 


greičiu. 


 
Pav. 34. Pilnos apimties projekto poveikis fiksuotojo ryšio aprėpčiai 2020 m. 


Prognozuojant pilnos apimties projekto (žr. Pav. 34), t. y. tiesiant 1510 km šviesolaidinių kabelinių linijų ir 50 


km ŠKL linijų, skirtų FTTH prieigai gyvenvietėse sukurti, įgyvendinimo poveikį fiksuotojo ryšio aprėpčiai, 


nustatyta, kad 85,09% namų ūkių (arba 1 120 895) turėtų fiksuotojo šviesolaidinio ryšio galimybę, o NKIP 


fiksuotasis ryšys dengtų 7,73% (arba 5 044 km2) Lietuvos teritorijos. Vadinasi, projekto dėka būtų padengta 


0,32 procentiniais punktais daugiau Lietuvos teritorijos ir 0,63 procentiniais punktais daugiau namų ūkių galės 


4,92%


95,08%


„Baltųjų dėmių“ dengiami namų ūkiai


„Baltųjų dėmių“ nedengiami namų ūkiai


Pav. 33. „Baltųjų dėmių“ namų ūkių 


padengimas naujos kartos fiksuotuoju ryšiu 


Pav. 32. Naujos kartos fiksuotojo ryšio 


dengiamų namų ūkių pasiskirstymas 
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naudotis 30 Mb/s šviesolaidiniu ryšiu, lyginant su 2020 m. fiksuotojo ryšio aprėpties situacija be projekto 


įgyvendinimo. 


Sumažintos apimties projekto rezultatai.  Kaip jau buvo minėta, paaiškėjus, kad visų siūlomų statyti 214 


bokštų, skirtų padengti „baltąsias dėmes“, nepavyks pastatyti dėl lėšų trūkumo, su Užsakovu suderinus, buvo 


nuspręsta atlikti sumažintų projekto apimčių, t. y. 180 naujų bokštų, analizę. Dėl sumažėjusios naujų bokštų 


apimties mažės ir bokštams reikalingų prijungti šviesolaidinių linijų skaičius, atitinkamai sumažės movų / 


atsargų skaičius, nuo kurių skaičiuojamas fiksuotojo ryšio padengimas. 


Atlikus fiksuotojo ryšio padengimo skaičiavimus nuo naujai suplanuotų šviesolaidinių kabelinių linijų movų / 


atsargų vietų, nustatyta, kad naujai planuojama pastatyti fiksuotojo ryšio infrastruktūra – 1415 km šviesolaidinių 


kabelinių linijų ir 50 km ŠKL linijų, skirtų FTTH prieigai – leistų padengti apie 82,8 km2 „baltųjų dėmių“ teritorijos, 


kas sudaro 0,13% visos Lietuvos teritorijos arba 0,24% visų „baltųjų dėmių“ teritorijos.  


   


 


Atkreiptinas dėmesys, kad skaičiuojant visą nuo naujų movų / atsargų vietų 250 m ir 500 m spinduliu dengiamą 


teritoriją, o ne tik „baltųjų dėmių“ teritorijas, nustatyta, kad naujai planuojama pastatyti fiksuotojo ryšio 


infrastruktūra leistų padengti apie 428 km2 dydžio teritoriją, kas sudaro apie 0,66% visos Lietuvos teritorijos, 


kuri pasiskirto taip: 20% „baltųjų dėmių“ teritorija ir 80% jau šiuo metu dengiama arba per artimiausius 3 m. 30 


Mb/s greičiu planuojama padengti teritorija. 


Tuo tarpu, apskaičiavus namų ūkių skaičių, kurie patenka į planuojamo naujos kartos fiksuotojo ryšio 


padengimo teritoriją, nustatyta, kad naujai planuojama pastatyti fiksuotojo ryšio infrastruktūra – 1415 km 


šviesolaidinių kabelinių linijų ir 50 km ŠKL linijų, skirtų FTTH prieigai – leistų padengti 3 737 nepadengtus 


namų ūkius, t. y. namų ūkių esančių „baltųjų dėmių“ teritorijoje. Tai sudaro apie 0,28% visų Lietuvos namų ūkių 


arba 4,04% visų namų ūkių, patenkančių į „baltųjų dėmių“ teritorijas.  


Vertinant visą nuo naujai planuojamų movų / atsargų vietų 250 m ir 500 m spinduliu dengiamą dengiamų namų 


ūkių skaičių, o ne tik namų ūkius, esančius „baltųjų dėmių“ teritorijose, nustatyta, kad naujai planuojama 


pastatyti fiksuotojo ryšio infrastruktūra dengtų 53 580 namų ūkių, kas sudaro 4,1% visų Lietuvos namų ūkių, 


kurie pasiskirsto taip: 6,49% namų ūkių randasi „baltųjų dėmių“ teritorijoje ir 93,51% teritorijose, kurios jau šiuo 


metu yra dengiamos arba per artimiausius 3 m. bus padengtos 30 Mb/s interneto greičiu. 


 


0,24%


99,76%


„Baltųjų dėmių“ dengiama teritorija


„Baltųjų dėmių“ nedengiama teritorija


Pav. 36. „Baltųjų dėmių“ teritorijos 
padengimas naujos kartos fiksuotuoju ryšiu 


Pav. 35. Naujos kartos fiksuotojo ryšio 
dengiamos teritorijos pasiskirstymas 
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Prognozuojant sumažintos apimties projekto poveikį fiksuotojo ryšio aprėpčiai 2020 m., nustatyta, kad 85,05% 


namų ūkių (arba 1 120 381) turėtų NKIP fiksuotojo ryšio galimybę, o fiksuotasis ryšys dengtų 7,71% (arba 


5 034 km2) Lietuvos teritorijos. Vadinasi, projekto dėka 2020 m. NKIP fiksuotuoju ryšiu būtų padengta 0,3 


procentiniais punktais daugiau teritorijos ir 0,59 procentiniais punktais daugiau namų ūkių galėtų naudotis 30 


Mb/s šviesolaidiniu ryšiu, lyginant su 2020 m. fiksuotojo ryšio aprėptimi 2020 m. be projekto įgyvendinimo. 


 
Pav. 39. Pilnos apimties projekto poveikis fiksuotojo ryšio aprėpčiai 2020 m.  
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95,96%


„Baltųjų dėmių“ dengiami namų ūkiai


„Baltųjų dėmių“ nedengiami namų ūkiai


Pav. 38. „Baltųjų dėmių“ namų ūkių 
padengimas naujos kartos fiksuotoju ryšiu 


Pav. 37. Naujos kartos fiksuotojo ryšio 
dengiamų namų ūkių pasiskirstymas 
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2.5.3 Bendras naujos kartos plačiajuosčio ryšio „baltųjų dėmių“ padengimas 


2.5.3.1 Modeliavimo prielaidų ir sąlygų apibrėžimas 


Naujos kartos plačiajuosčio ryšio aprėpties skaičiavimai. Bendras naujos kartos plačiajuosčio ryšio 


infrastruktūros „baltųjų dėmių“ padengimo žemėlapis (žr. Pav. 40 ir ataskaitos 3 priedą) buvo suformuotas 


laikantis šios ataskaitos skyriuose „Naujos kartos fiksuoto plačiajuosčio ryšio padengimas“ ir „Naujos kartos 


judriojo plačiajuosčio ryšio padengimas“ aprašytų prielaidų ir sąlygų.  


 
Pav. 40. Bendras naujos kartos plačiajuosčio ryšio „baltųjų dėmių“ prieigos padengimas 


Žemėlapis buvo formuojamas, apjungiant „baltųjų dėmių“ padengimo fiksuotuoju ryšiu duomenis su „baltųjų 


dėmių“ padengimo judriuoju ryšiu duomenimis (žr. Pav. 41). 


  
Pav. 41. Naujos kartos fiksuotojo ir judriojo ryšio „baltųjų dėmių“ aprėpties žemėlapių fragmentai 
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Pabrėžtina, kad namų ūkių padengimas nuo 45 rezervinių bokštų dengiamos teritorijos ir nuo movų / atsargų, 


įrengtų ant šių bokštų šviesolaidinių linijų, nebuvo vertinamas. Kaip jau buvo minėta, šie bokštai ir atitinkamai 


šviesolaidinės linijos iki jų bei movos / atsargos būtų statomos tik tuo atveju, jeigu nebūtų pastatyta dalis bokštų 


iš pagrindinio 214 siūlomų statyti bokštų sąrašo. 


Sumažintų projekto apimčių skaičiavimas. Vertinant sumažintų projekto apimčių poveikį naujos kartos 


plačiajuosčio ryšio aprėpčiai, buvo naudoti ankstesniuose skyriuose apskaičiuoti ir aprašyti vidutiniai vienam 


naujam bokštui tenkantys dydžiai:  


 144,87 nepadengti „baltųjų dėmių“ namų ūkiai ir 1 311,91 visos dengiamos teritorijos namų ūkiai; 


 33,5 km2 „baltųjų dėmių“ teritorijos plotas ir 58,31 km2 visos dengiamos teritorijos plotas; 


Taip pat naudoti vidutiniai naujam bokštui tenkančių fiksuotuoju ryšiu dengiamų namų ūkių ir teritorijos kiekiai: 


 15,1 nepadengti „baltųjų dėmių“ namų ūkiai ir 118,66 visos dengiamos teritorijos namų ūkiai; 


 0,2755 km2 „baltųjų dėmių“ teritorijos plotas ir 0,9108 km2 visos dengiamos teritorijos plotas. 


Šis metodas pasirinktas, siekiant įvertinti galimą poveikį naujos kartos plačiajuosčio ryšio aprėpčiai,  


sumažinus projekto apimtis, kuomet nežinomas tikslus planuojamų pastatyti naujų bokštų sąrašas ir jų 


pajungimui prie šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros reikalingas ŠKL linijų kiekis.  


2.5.3.2 Naujos kartos plačiajuosčio ryšio padengimo statistika 


Pilnos apimties projekto rezultatai. Atlikus bendro naujos kartos fiksuotojo ir judriojo plačiajuosčio ryšio 


padengimo skaičiavimus, nustatyta, kad naujos kartos plačiajuostis ryšys, jeigu projektas būtų įgyvendintas 


pilna apimtimi, t. y. būtų pastatyta 214 bokštų, prijungti 431 judriojo ryšio infrastruktūrinis objektas, turintis 


transmisijos problemų ir nutiesta 1560 km ŠKL, padengtų 9 984 km2 „baltųjų dėmių“ teritorijos, kas sudaro 


15,29% visos Lietuvos teritorijos arba 28,44% visų „baltųjų dėmių“ teritorijos.  


Naujos kartos plačiajuosčio ryšiu dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija pagal ją dengiančias technologijas 


pasiskirstytų taip: tik fiksuotojo ryšio technologija būtų dengiama 15 km2 teritorijos, kas sudaro 0,04% „baltųjų 


dėmių“ teritorijos, tik judriojo ryšio technologija – 9 883 km2 teritorijos, kas sudaro 28,16% „baltųjų dėmių“ 


teritorijos, o abi technologijos papildomai dengtų dar 85 km2 teritorijos, kas sudaro 0,24% „baltųjų dėmių“ 


teritorijos. Nepadegta „baltųjų dėmių“ teritorijos dalis – 25 117 km2, kas sudaro 71,56% visos „baltųjų dėmių“ 


teritorijos. 


 
Pav. 42. „Baltųjų dėmių“ teritorijos padengimas naujos kartos plačiajuosčiu ryšiu 


Atkreiptinas dėmesys, kad skaičiuojant visą naujos kartos plačiajuosčio ryšiu dengiamą teritoriją, o ne tik 


„baltųjų dėmių“ teritorijas, nustatyta, kad naujos kartos judriojo ir fiksuotojo ryšio infrastruktūra leistų padengti 


apie 27 327 km2 dydžio teritoriją, kas sudaro apie 41,86% visos Lietuvos teritorijos, kuri pasiskirsto taip: 37% 


„baltųjų dėmių“ teritorija ir 63% jau šiuo metu dengiama arba per artimiausius 3 m. 30 Mb/s greičiu planuojama 


padengti teritorija. 
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71,56%


Tik fiksuotojo ryšio dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija
Tik judriojo ryšio dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija
Fiksuotojo ir judriojo ryšio dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija







65 


 


 
Pav. 43. Naujos kartos fiksuotojo ir judriojo ryšio dengiamos teritorijos pasiskirstymas 


Tuo tarpu, apskaičiavus namų ūkių skaičių, kurie patenka į planuojamo naujos kartos plačiajuosčio ryšio 


padengimo teritoriją, nustatyta, kad jeigu projektas būtų įgyvendintas pilna apimtimi, tai planuojama naujos 


kartos fiksuotojo ir judriojo ryšio infrastruktūra leistų padengti 46 051 nepadengtą namų ūkį, t. y. namų ūkį 


esantį „baltųjų dėmių“ teritorijoje. Tai sudaro apie 3,5% visų Lietuvos namų ūkių arba 49,85% visų namų ūkių, 


patenkančių į „baltųjų dėmių“ teritorijas.  


Analizuojant namų ūkių, esančių „baltųjų dėmių“ teritorijoje, padengimą pagal technologijas, apskaičiuota, kad 


bendrai fiksuotuoju ir judriuoju ryšiu yra dengiama 4,47% arba 4 132 „baltųjų dėmių“ namų ūkiai, tik fiksuotuoju 


ryšiu – 0,45% arba 412 „baltųjų dėmių“ namų ūkių, o tik judriuoju ryšiu – 44,93% arba 41 507 „baltųjų dėmių“ 


namų ūkiai. Nepadegtas „baltųjų dėmių“ namų ūkių skaičius – 46 325, kas sudaro 50,15% visų „baltųjų dėmių“ 


namų ūkių skaičių. 


 
Pav. 44. „Baltųjų dėmių“ namų ūkių padengimas naujos kartos judriuoju ryšiu 


Vertinant visą naujos kartos plačiajuosčio ryšio dengiamą dengiamų namų ūkių skaičių, o ne tik namų ūkius, 


esančius „baltųjų dėmių“ teritorijose, nustatyta, kad nauja fiksuotojo ir judriojo ryšio infrastruktūra dengs 


485 873 namų ūkius, kas sudaro 36,88% visų Lietuvos namų ūkių, kurie pasiskirsto taip: 9,48% namų ūkių 


randasi „baltųjų dėmių“ teritorijoje ir 90,52% teritorijose, kurios jau šiuo metu yra dengiamos arba per 


artimiausius 3 m. bus padengtos 30 Mb/s interneto greičiu. 
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„Baltųjų dėmių“ teritorija 2020 m. planuojamo padengimo teritorija
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Tik fiksuotojo ryšio dengiami „baltųjų dėmių“ namų ūkiai


Tik judriojo ryšio dengiami „baltųjų dėmių“ namų ūkiai


Fiksuotojo ir judriojo ryšio dengiami „baltųjų dėmių“ namų ūkiai
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Pav. 45. Naujos kartos fiksuotojo ir judriojo ryšio dengiamų namų ūkių pasiskirstymas 


Prognozuojant pilnos apimties projekto, t. y. statant visus siūlomus 214 bokštus, prijungiant 431 judriojo ryšio 


infrastruktūrinį objektą, turintį transmisijos problemų, prie šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros, ir nutiesiant 


1560 km ŠKL, įgyvendinimo poveikį naujos kartos plačiajuosčio ryšio aprėpčiai Lietuvoje 2020 m., nustatyta, 


kad 96,06% namų ūkių (arba 1 265 451) turėtų naujos kartos prieigos interneto galimybę, o NKIP ryšys dengtų 


60,11% (arba 39 241 km2) Lietuvos teritorijos. Vadinasi, projekto dėka būtų padengta 13,89 procentiniais 


punktais daugiau teritorijos ir 3,07 procentiniais punktais daugiau namų ūkių galėtų naudotis 30 Mb/s naujos 


kartos interneto ryšiu, lyginant su NKIP ryšio aprėptimi 2020 m. be projekto įgyvendinimo. 


 
Pav. 46. Pilnos apimties projekto poveikis NKIP aprėpčiai 2020 m. 


Sumažintos apimties projekto rezultatai. Atlikus bendro naujos kartos fiksuotojo ir judriojo plačiajuosčio 


ryšio padengimo skaičiavimus, sumažinus projekto apimtis, t. y. statant 180 bokštų, prijungiant 431 judriojo 


ryšio infrastruktūrinį objektą, turintį transmisijos problemų, ir nutiesiant 1465 km ŠKL, nustatyta, kad naujos 


kartos plačiajuostis ryšys padengtų 9 105 km2 „baltųjų dėmių“ teritorijos, kas sudaro 13,95% visos Lietuvos 


teritorijos arba 25,94% visų „baltųjų dėmių“ teritorijos.  


9,48%


90,52%


„Baltųjų dėmių“ namų ūkiai 2020 m. planuojamo padengimo namų ūkiai
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Naujos kartos plačiajuosčio ryšiu dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija pagal ją dengiančias technologijas 


pasiskirstytų taip: tik fiksuotojo ryšio technologija būtų dengiama 15 km2 teritorijos, kas sudaro 0,04% „baltųjų 


dėmių“ teritorijos, tik judriojo ryšio technologija – 9 011 km2 teritorijos, kas sudaro 25,67% „baltųjų dėmių“ 


teritorijos, o abi technologijos papildomai dengtų dar 78 km2 teritorijos, kas sudaro 0,22% „baltųjų dėmių“ 


teritorijos. Nepadengta „baltųjų dėmių“ teritorijos dalis – 25 996 km2, kas sudaro 74,06% visos „baltųjų dėmių“ 


teritorijos. 


 
Pav. 47. „Baltųjų dėmių“ teritorijos padengimas naujos kartos plačiajuosčiu ryšiu 


Atkreiptinas dėmesys, kad skaičiuojant visą naujos kartos plačiajuosčio ryšiu dengiamą teritoriją, o ne tik 


„baltųjų dėmių“ teritorijas, nustatyta, kad naujos kartos judriojo ir fiksuotojo ryšio infrastruktūra leistų padengti 


apie 25 872 km2 dydžio teritoriją, kas sudaro apie 39,63% visos Lietuvos teritorijos, kuri pasiskirsto taip: 35% 


„baltųjų dėmių“ teritorija ir 65% jau šiuo metu dengiama arba per artimiausius 3 m. 30 Mb/s greičiu planuojama 


padengti teritorija. 


 
Pav. 48. Naujos kartos fiksuotojo ir judriojo ryšio dengiamos teritorijos pasiskirstymas 


Tuo tarpu, apskaičiavus namų ūkių skaičių, kurie patenka į planuojamo naujos kartos plačiajuosčio ryšio 


padengimo teritoriją, nustatyta, kad jeigu projektas būtų įgyvendintas sumažinta apimtimi, tai planuojama 


naujos kartos fiksuotojo ir judriojo ryšio infrastruktūra leistų padengti 42 287 nepadengtus namų ūkius, t. y. 


namų ūkius esančius „baltųjų dėmių“ teritorijoje. Tai sudaro apie 3,21% visų Lietuvos namų ūkių arba 45,78% 


visų namų ūkių, patenkančių į „baltųjų dėmių“ teritorijas.  
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Tik fiksuotojo ryšio dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija
Tik judriojo ryšio dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija
Fiksuotojo ir judriojo ryšio dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija
„Baltųjų dėmių“ nedengiama teritotija
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Analizuojant namų ūkių, esančių „baltųjų dėmių“ teritorijoje, padengimą pagal technologijas, apskaičiuota, kad 


bendrai fiksuotuoju ir judriuoju ryšiu yra dengiama 4,11% arba 3 794 „baltųjų dėmių“ namų ūkių, tik fiksuotuoju 


ryšiu – 0,45% arba 412 „baltųjų dėmių“ namų ūkių, o tik judriuoju ryšiu – 41,22% arba 38 081 „baltųjų dėmių“ 


namų ūkių. Nepadengtas „baltųjų dėmių“ namų ūkių skaičius – 50 090, kas sudaro 54,22% visų „baltųjų dėmių“ 


namų ūkių skaičių. 


 
Pav. 49. „Baltųjų dėmių“ namų ūkių padengimas naujos kartos judriuoju ryšiu 


Vertinant visą naujos kartos plačiajuosčio ryšio dengiamą dengiamų namų ūkių skaičių, o ne tik namų ūkius, 


esančius „baltųjų dėmių“ teritorijose, nustatyta, kad nauja fiksuotojo ir judriojo ryšio infrastruktūra dengs 


465 560 namų ūkius, kas sudaro 35,3% visų Lietuvos namų ūkių, kurie pasiskirsto taip: 9,08% namų ūkių 


randasi „baltųjų dėmių“ teritorijoje ir 90,92% teritorijose, kurios jau šiuo metu yra dengiamos arba per 


artimiausius 3 m. bus padengtos 30 Mb/s interneto greičiu. 


 
Pav. 50. Naujos kartos fiksuotojo ir judriojo ryšio dengiamų namų ūkių pasiskirstymas 


Prognozuojant sumažintos apimties projekto, t. y. statant 180 bokštų, prijungiant 431 judriojo ryšio 


infrastruktūrinį objektą, turintį transmisijos problemų, prie šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros, ir nutiesiant 


1465 km ŠKL, įgyvendinimo poveikį naujos kartos plačiajuosčio ryšio aprėpčiai Lietuvoje 2020 m., nustatyta, 


kad 95,77% namų ūkių (arba 1 261 686) turėtų naujos kartos interneto prieigos galimybę, o NKIP ryšys dengtų 


58,77% (arba 38 362 km2) Lietuvos teritorijos. Vadinasi, projekto dėka būtų padengta 12,55 procentiniais 


punktais daugiau teritorijos ir 2,78 procentiniais punktais daugiau namų ūkių galės naudotis 30 Mb/s naujos 


kartos interneto ryšiu, lyginant su naujos kartos interneto prieigos aprėptimi 2020 m. be projekto įgyvendinimo. 


0,45%


41,22%


4,11%


54,22%


Tik fiksuotojo ryšio dengiami „baltųjų dėmių“ namų ūkiai


Tik judriojo ryšio dengiami „baltųjų dėmių“ namų ūkiai


Fiksuotojo ir judriojo ryšio dengiami „baltųjų dėmių“ namų ūkiai


„Baltųjų dėmių“ nedengiami namų ūkiai


9,08%


90,92%


„Baltųjų dėmių“ namų ūkiai 2020 m. planuojamo padengimo namų ūkiai
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Pav. 51. Sumažintos apimties projekto poveikis NKIP aprėpčiai 2020 m. 
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1 PRIEDAS. Automatinio planavimo algoritmo aprašymas 


Duomenų paruošimas 


Tinkamiausių bokštams vietų žemėlapio sudarymui buvo panaudoti šie duomenys: 


 DTM rastro viršūnių taškai (paimtos DTM rastro aukštikalnės, tai yra minimaliai 500 metrų spinduliu 


išsiskiriančios aukštikalnės); 


 Keliai; 


 Elektros atramos; 


 Movos; 


 Probleminės stotys. 


Naudojant ArcGIS funkcionalumą buvo sukurtas tinkamiausių vietų bokštams rastrinis GIS sluoksnis. 


Panaudoti svoriniai koeficientai: 


 DTM rastro viršūnių taškai – 0.4 koeficientas; 


 Keliai – 0.1 koeficientas; 


 Elektros atramos – 0.15 koeficientas; 


 Movos – 0.15 koeficientas; 


 Probleminės stotys – 0.2 koeficientas. 


Parinktas maksimalus atstumas, kai objektas daro įtaka – 500 metrų. Tai yra: arčiausiai objekto jis darys 


didžiausią įtaką rezultatui, einant toliau nuo objekto įtaka mažės. Galutiniam variante gaunama suminė 


reikšmė. 


 
1 pav. Svorių rastras. Kuo didesnė rastro vertė, tuo svarbesnę reikšmę jis turi 


Toliau naudodami ArcGIS funkcijas suskaičiuojame taškus – potencialias vietas bazinėms stotims, 


bokštams. Nurodyti ribojimai: 


 Aplink kandidatą negali būti jokio kito kandidato 100 metrų atstumu; 


 Minimali svorių koeficiento vertė – 30. 


Gauname 1026 galimus kandidatus. 
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2 pav. Galimi bazinių stočių kandidatai 


Toliau, namų ūkių poligonus, kurie patenka į baltąsias zonas paverčiame į taškus. Tam buvo panaudotas 


baltųjų zonų sluoksnis suskaičiuotas panaudojant planuojamą mobilaus ir fiksuoto tinklo padengimo sluoksnis 


prie jo pridėjus transmisijos probleminių objektų padengimo zonas (pagal „lf2tr3objn“ pavadinimo rastrą). 


 


3 pav. Namų ūkių taškinis sluoksnis 







72 


 


Pasinaudodami Cellular Expert funkcionalumu randame optimaliausias bazinių stočių vietas. Nufiltravus namų 


ūkių taškus, kurie turi mažiau nei 0.5 namų ūkių kaip nesvarbius. Bazinės stotys parinktos tos, kurios apima 


daugiausiai namų ūkių. Gautas bendras bazinių stočių skaičius – 300. 


 


4 pav. Bazinės stotys 


Atmetus vietas, kurios yra mažesniu nei 1km atstumu nuo esamų bokštų ir stiebų, gautas vietų potencialių 


bazinių stočių įrengimui skaičius yra 264. 
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2 PRIEDAS. FTTH prieigos gyvenviečių sąrašas 


Eil. 
Nr. 


Savivaldybė Seniūnija Gyvenvietė Gyvenvietės ID 
Namų ūkių 


skaičius 


1 Klaipėdos r. sav. Vėžaičių sen. Girininkų k. 8809 118 


2 Vilniaus r. sav. Rudaminos sen. Šveicarų k. 3699 56 


3 Vilniaus r. sav. Marijampolio sen. Akmeniškių k. 3200 84 


4 Šakių r. sav. Kidulių sen. Voverių k. 18206 72 


5 Šiaulių r. sav. Kužių sen. Verbūnų k. 21168 154 


6 Rokiškio r. sav. Rokiškio 


kaimiškoji sen. 


Skemų k. 15004 121 


7 Šiaulių r. sav. Kužių sen. Jakštaičių k. 21122 16 


8 Joniškio r. sav. Joniškio sen. Žadvainių k. 6039 65 


9 Kauno r. sav. Užliedžių sen. Paparčių k. 7409 68 


10 Kauno r. sav. Samylų sen. Dubravų k. 7380 68 


11 Radviliškio r. sav. Radviliškio sen. Miežaičių k. 13469 50 


12 Kretingos r. sav. Kūlupėnų sen. Kūlupėnų k. 9291 444 


13 Vilniaus r. sav. Kalvelių sen. Didžiosios 


Kuosinės k. 


3056 44 


14 Šiaulių r. sav. Šakynos sen. Žarėnų k. 21398 133 


15 Tauragės r. sav. Gaurės sen. Gaurės mstl. 15383 164 


16 Alytaus r. sav. Simno sen. Verebiejų k. 743 129 
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3 PRIEDAS. Žemėlapiai (kompaktinis diskas) 
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4 PRIEDAS. Tiekėjų apklausa (kompaktinis diskas) 
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5 PRIEDAS. Neformalios konsultacinės grupės protokolai (kompaktinis diskas) 
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6 PRIEDAS. Naujai statomų bokštų pasiskirstymas pagal savivaldybes 


Eil. 
Nr. 


Savivaldybės 
kodas 


Savivaldybės pavadinimas 
Planuojamų 


bokštų skaičius 
Rezervinių 


bokštų skaičius 


1 32 Akmenės rajono savivaldybė 1 1 


2 11 Alytaus miesto savivaldybė 0 0 


3 33 Alytaus rajono savivaldybė 4 0 


4 34 Anykščių rajono savivaldybė 9 0 


5 12 Birštono savivaldybė 0 0 


6 36 Biržų rajono savivaldybė 2 4 


7 15 Druskininkų savivaldybė 2 0 


8 42 Elektrėnų savivaldybė 1 1 


9 45 Ignalinos rajono savivaldybė 1 0 


10 46 Jonavos rajono savivaldybė 3 0 


11 47 Joniškio rajono savivaldybė 4 1 


12 94 Jurbarko rajono savivaldybė 3 0 


13 49 Kaišiadorių rajono savivaldybė 2 0 


14 48 Kalvarijos savivaldybė 1 0 


15 19 Kauno miesto savivaldybė 0 0 


16 52 Kauno rajono savivaldybė 5 0 


17 58 Kazlų Rūdos savivaldybė 1 0 


18 53 Kėdainių rajono savivaldybė 12 4 


19 54 Kelmės rajono savivaldybė 4 0 


20 21 Klaipėdos miesto savivaldybė 0 0 


21 55 Klaipėdos rajono savivaldybė 6 3 


22 56 Kretingos rajono savivaldybė 10 1 


23 57 Kupiškio rajono savivaldybė 6 1 


24 59 Lazdijų rajono savivaldybė 0 0 


25 18 Marijampolės savivaldybė 1 0 


26 61 Mažeikių rajono savivaldybė 5 3 


27 62 Molėtų rajono savivaldybė 4 1 


28 23 Neringos savivaldybė 0 0 


29 63 Pagėgių savivaldybė 1 0 


30 65 Pakruojo rajono savivaldybė 5 3 


31 25 Palangos miesto savivaldybė 3 0 


32 27 Panevėžio miesto savivaldybė 0 0 


33 66 Panevėžio rajono savivaldybė 10 3 


34 67 Pasvalio rajono savivaldybė 6 3 


35 68 Plungės rajono savivaldybė 3 1 


36 69 Prienų rajono savivaldybė 4 0 


37 71 Radviliškio rajono savivaldybė 11 1 


38 72 Raseinių rajono savivaldybė 6 0 


39 74 Rietavo savivaldybė 1 0 


40 73 Rokiškio rajono savivaldybė 6 1 


41 75 Skuodo rajono savivaldybė 6 1 


42 84 Šakių rajono savivaldybė 2 0 


43 85 Šalčininkų rajono savivaldybė 2 0 


44 29 Šiaulių miesto savivaldybė 0 0 


45 91 Šiaulių rajono savivaldybė 5 0 


46 87 Šilalės rajono savivaldybė 3 1 


47 88 Šilutės rajono savivaldybė 4 1 
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48 89 Širvintų rajono savivaldybė 0 0 


49 86 Švenčionių rajono savivaldybė 1 0 


50 77 Tauragės rajono savivaldybė 2 1 


51 78 Telšių rajono savivaldybė 6 2 


52 79 Trakų rajono savivaldybė 5 0 


53 81 Ukmergės rajono savivaldybė 5 1 


54 82 Utenos rajono savivaldybė 2 1 


55 38 Varėnos rajono savivaldybė 3 0 


56 39 Vilkaviškio rajono savivaldybė 4 1 


57 13 Vilniaus miesto savivaldybė 3 1 


58 41 Vilniaus rajono savivaldybė 17 3 


59 30 Visagino savivaldybė 0 0 


60 43 Zarasų rajono savivaldybė 1 0 


VISO 214 45 
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7 PRIEDAS. Žemės, reikalingos bokštų statybai, panaudojimo alternatyvų teisinė analizė 


 Reikalingi dokumentai Sąlygos, jei projektas būtų 


pripažintas valstybei svarbus 


ekonominis projektas 


Prioritetas renkantis žemę 


infrastruktūrai (greičio / 


paprastumo aspektu) 


Kitos pastabos 


Įsigijimas  


Privati nuosavybė 


(fizinis asmuo / juridinis 


asmuo) 


1. Notarinės formos žemės sklypo 


pirkimo – pardavimo sutartis, 


sudaryta su žemės sklypo 


savininku. 


 


1. Privati žemė galėtų būti 


paimama naudoti visuomenės 


poreikiams, jei privačios žemės 


savininkas atsisakytų parduoti 


žemės sklypą, tačiau tik esant 


tam tikroms sąlygoms. 


2. Žemė visuomenės poreikiams 


iš privačios žemės savininkų 


gali būti paimama ir privačios 


žemės nuomos ir panaudos 


sutartys prieš terminą 


nutraukiamos tik išimtiniais 


atvejais Nacionalinės žemės 


tarnybos vadovo sprendimu 


pagal valstybės institucijos ar 


savivaldybės tarybos prašymą, 


kai ši žemė pagal specialiojo 


teritorijų planavimo dokumentus 


ar detaliuosius planus, 


parengtus Teritorijų planavimo 


įstatymo nustatyta tvarka, 


tenkinant viešąjį interesą 


reikalinga valstybei svarbiems 


ekonominiams projektams, kurių 


svarbą visuomenės poreikiams 


savo sprendimu pripažįsta 


Seimas arba Vyriausybė, 


1. Greičiau ir paprasčiau nei 


įsigyjant valstybei ar 


savivaldybei nuosavybes 


teise priklausančią žemę, 


nes nereikia teikti jokių 


prašymų 


valstybės/savivaldybės 


institucijoms, laukti jų 


sprendimų, dalyvauti 


aukcionuose ir pan.  


2. Tuo atveju, jeigu privati 


žemė būtų paimta 


visuomenės poreikiams: (i) 


žemės sklypo paėmimu 


visuomenės poreikiams 


suinteresuota institucija 


turėtų atlyginti žemės 


savininkui ir (ar) kitam 


naudotojui už visuomenės 


poreikiams paimamą žemę 


(Žemės įstatymo 47 str.); (ii) 


procesas gali užtrukti, nes 


žemės sklypo savininkui ir 


(ar) kitam naudotojui 


atsisakius sudaryti sutartį 


dėl žemės paėmimo 


visuomenės poreikiams ir 


1. Prieš trečiuosius asmenis 


žemės sklypo pirkimo–


pardavimo sutartis gali būti 


panaudota ir jiems sukelia 


teisines pasekmes tik tuo 


atveju, jei ji įstatymų nustatyta 


tvarka įregistruota viešame 


registre. 


2. Esminiai aspektai, kurie turi 


būti įvertinti, prieš priimant 


sprendimą įsigyti privačios 


žemės sklypą: 


- Turi būti įvertinta, kokie 


daiktai gali būti statomi ir ar 


apskritai gali būti statomi 


atitinkamame žemės sklype 


pagal nustatytą žemės sklypo 


naudojimo paskirtį ir žemės 


sklypo naudojimo būdą.  


- Turi būti įvertinta, ar nėra 


nustatyta specialiųjų žemės 


naudojimo sąlygų, kurios 


ribotų/ draustų (pavyzdžiui, 


apsaugos zonos) atitinkamo 


objekto statybą konkrečiame 


žemės sklype. 
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įgyvendinti (Lietuvos 


Respublikos žemės įstatymo 


(toliau – „Žemės įstatymas“) 45 


str. 1 d. 1 p.).3. Žemė, įstatymų 


nustatyta tvarka paimta 


visuomenės poreikiams, 


nuosavybės teise priklausytų 


valstybei (Žemės įstatymo 5 str. 


1 d. 5 p.). Paimtas visuomenės 


poreikiams žemės sklypas, 


Nekilnojamojo turto registre 


įregistruotas kaip valstybinė 


žemė, perduodamas patikėjimo 


teise, perduodamas 


neatlygintinai naudotis arba 


išnuomojamas Žemės įstatymo 


nustatyta tvarka (Žemės 


įstatymo 47 str. 11 d.). Šiuo 


atveju, tai galėtų būti atlikta 


atitinkamą visuomenės 


poreikiams paimtą žemės 


sklypą išnuomojant be aukciono 


(Žemės įstatymo 9 str. 6 d. 3 p.). 


atlyginimo už ją, galimi 


teisminiai ginčai. 


- Turi būti įvertinta, ar yra 


prieiga prie žemės sklypo ir 


tuo atveju, jeigu ne, įvertintos 


galimybės nustatyti kelio 


servitutą per gretimą sklypą. 


 


Valstybinė žemė 1. Valstybinės žemės pirkimo-


pardavimo sutartis, sudaryta su 


Nacionaline žemės tarnyba ar 


centralizuotai valdomo valstybės 


turto valdytoju. 


2. Prašymus pirkti valstybinę žemę, 


mišką ir vandens telkinius nagrinėja 


ir sprendimus priima Nacionalinė 


žemės tarnyba prie Žemės ūkio 


ministerijos. 


3. Laisvi valstybinės žemės sklypai, 


išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, 


1. Žemės įstatymas nenumato, 


kad projektą pripažinus 


valstybei svarbiu ekonominiu 


projektu, valstybinės žemės 


sklypai galėtų būti parduodami 


ne aukciono būdu. 


1. Procesas sudėtingesnis ir 


ilgesnis nei įsigyjant privatų 


žemės sklypą, nes reikia 


teikti prašymą atitinkamoms 


institucijoms, laukti jų 


atsakymų, dalyvauti 


aukcione, išlieka aukciono 


nelaimėjimo rizika. 


 


1. Žemės sklypo aukcionas 


gali būti vykdomas tais 


atvejais, kai toje teritorijoje yra 


baigtas nuosavybės teisių 


atkūrimo procesas ir žemės 


sklypas nėra užstatytas 


kitiems asmenims 


priklausančiais statiniais.  


2. Lietuvos valstybei išimtine 


nuosavybės teise 


priklausančios žemės 


(pavyzdžiui, valstybinių 
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kurios nagrinėjamu atveju nėra 


aktualios, parduodami aukciono 


būdu asmeniui, kuris už 


parduodamą žemės sklypą pasiūlo 


didžiausią kainą. 


4. Nacionalinės žemės tarnybos 
vadovas ar jo įgaliotas teritorinio 
padalinio vadovas, turėdamas 
detaliojo plano ar žemės valdos 
projekto, kuriame suprojektuotas 
parduodamas naujas kitos 
paskirties valstybinės žemės 
sklypas19, ir žemės sklypo kadastro 
duomenų bylą: (i) priima sprendimą 
nustatyti žemės sklypo kadastro 
duomenis (suformuoti žemės 
sklypą), jeigu žemės sklypas 
nesuformuotas; (ii) pagal parengtą 
valstybinės žemės sklypo kadastro 
duomenų bylą nustato žemės 
servitutus, jeigu reikiami servitutai 
nenustatyti; (iii) įregistruoja 
valstybinės žemės sklypą 
Nekilnojamojo turto registre, jeigu 
žemės sklypas neįregistruotas; (iv) 
patvirtina Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. 
nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės 
įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka 
apskaičiuotą žemės sklypo pradinę 
pardavimo kainą arba pagal 
savivaldybės tarybos nustatytą 


rezervatų, valstybinės 


reikšmės miškų ir pan.) 


nuosavybės teise kitiems 


asmenims įsigyti negalima. 


Teritorijų planavimo 


dokumentas ar žemės valdos 


projektas ir žemės sklypo 


planas rengiami asmens, 


pageidaujančio pirkti ar 


išsinuomoti žemės sklypą, 


lėšomis. 


4. Valstybinės žemės pirkimo 


– pardavimo sutartis per 3 


mėn. nuo žemės sklypo 


pardavimo turi būti pirkėjo 


lėšomis įregistruota 


Nekilnojamojo turto registre. 


5. Pirkimo–pardavimo būdu 


asmenims galima perleisti tiek 


valstybinės žemės, kad 


bendras pirktos iš valstybės 


žemės, išskyrus žemės ūkio 


paskirties žemę, plotas 


sudarytų ne daugiau kaip 150 


ha, o žemės ūkio paskirties 


žemės plotas neviršytų 


Lietuvos Respublikos žemės 


ūkio paskirties žemės įsigijimo 


                                                      


19 Naujais kitos paskirties valstybinės žemės sklypais (toliau – nauji žemės sklypai; žemės sklypai) laikomi pagal detaliuosius planus ar žemės valdos projektus kitai paskirčiai suformuoti ir Nekilnojamojo 


turto registre įregistruoti valstybinės žemės sklypai, kuriuose: (i) nėra Lietuvos ar užsienio fiziniams arba juridiniams asmenims ar kitoms užsienio organizacijoms nuosavybės teise priklausančių statinių ar 


įrenginių. Žemės sklypai, kuriuose nutiesti tik inžineriniai tinklai ar (ir) pastatyti tik neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie skirti 


pagrindiniam statiniui (jo priklausiniui) ar įrenginiui, priskiriami naujiems žemės sklypams; (ii) yra Lietuvos ar užsienio fiziniams arba juridiniams asmenims ar kitoms užsienio organizacijoms priklausančių 


laikinųjų statinių, kurių naudojimo laikas pasibaigęs 
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žemės nuomos mokesčio tarifą 
apskaičiuotą pradinį metinio žemės 
nuomos mokesčio dydį; (v) priima 
sprendimą parduoti ar išnuomoti 
aukcione valstybinės žemės sklypą. 


5. Kai aukcione išnuomojamas 


valstybinės žemės sklypas, 


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 


nutarimu perduotas savivaldybei 


valdyti patikėjimo teise, iv ir v 


papunkčiuose nurodytus veiksmus 


atlieka savivaldybės taryba. 


6. Aukcioną vykdo Valstybės žemės 


fondas. 


įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje 


nurodyto ploto. 


6. Asmuo ar susiję asmenys 


gali įsigyti tiek žemės Lietuvos 


teritorijoje, kad bendras jų iš 


valstybės įsigytos žemės ūkio 


paskirties žemės plotas 


nebūtų didesnis kaip 300 ha. 


Savivaldybės žemė 1. Sprendimą perleisti savivaldybei 


nuosavybės teise priklausančius 


žemės sklypus priima savivaldybės 


taryba. 


2. Savivaldybės žemės pirkimo - 


pardavimo sutartis. 


1. Žemės įstatymas nenumato, 


kad projektą pripažinus 


valstybei svarbiu ekonominiu 


projektu, savivaldybės žemės 


sklypai galėtų būti parduodami 


ne aukciono būdu. 


1. Procesas sudėtingesnis ir 


ilgesnis nei įsigyjant privatų 


žemės sklypą, nes reikia 


teikti prašymą atitinkamoms 


institucijoms, laukti jų 


atsakymų, dalyvauti 


aukcione ir pan. 


1. Savivaldybei nuosavybės 


teise priklausantys žemės 


sklypai, kuriuose nėra statinių 


ar įrenginių, parduodami 


aukcione Vyriausybės 


nustatyta tvarka.  


Valstybinė žemė 


išnuomota valstybės 


institucijai, juridiniam ar 


fiziniam asmeniui 


1. Valstybinės žemės pirkimo-


pardavimo sutartis, sudaryta su 


Nacionaline žemės tarnyba ar 


centralizuotai valdomo valstybės 


turto valdytoju. 


2. Aukcione išnuomotas  žemės 


sklypas nuomininkui gali būti 


parduodamas tik tada, kai jis 


atitinka be aukciono 


parduodamiems žemės sklypams 


taikomus teisės aktų reikalavimus 


(pavyzdžiui, tuo atveju, kai 


valstybinės žemės sklypas yra 


1. Išnuomota valstybinė žemė 


gali būti paimama naudoti 


visuomenės poreikiams 


2. Jeigu išnuomota valstybinė 


žemė paimama naudoti 


visuomenės poreikiams, 


valstybinės žemės nuomos 


sutartis nutraukiama prieš 


terminą, žemės sklype esančių 


statinių bei sodinių vertė ir dėl 


sutarties nutraukimo patirti 


nuostoliai valstybinės žemės 


nuomininkams atlyginami pagal 


1. Procesą 


apsunkina/pailgina tai, kad 


prieš sudarant valstybinės 


žemės pirkimo – pardavimo 


sutartį, turi būti nutraukiama 


galiojanti valstybinės žemės 


nuomos sutartis. 
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užstatytas nuomininkui nuosavybės 


teise priklausančiais statiniais ar 


įrenginiais, išskyrus tuos atvejus, 


kai pastatyti laikini statiniai, nutiesti 


tik inžineriniai tinklai ir (ar) pastatyti 


tik neturintys aiškios funkcinės 


priklausomybės ar apibrėžto 


naudojimo arba ūkinės veiklos 


pobūdžio statiniai) ir nuomininkas 


pateikia rašytinį prašymą pirkti 


žemės sklypą Nacionalinės žemės 


tarnybos teritoriniam padaliniui 


pagal žemės sklypo buvimo vietą. 


Žemės įstatymo 47 straipsnį 


arba pagal Žemės paėmimo 


visuomenės poreikiams 


įgyvendinant ypatingos 


valstybinės svarbos projektus 


įstatymą. 


Nuoma  


Privati nuosavybė 


(fizinis/juridinis asmuo) 


1. Žemės sklypo nuomos sutartis, 


sudaryta su žemės sklypo 


savininku. 


1. Privati žemė galėtų būti 


paimama naudoti visuomenės 


poreikiams, jei privačios žemės 


savininkas atsisakytų išnuomoti 


žemės sklypą. 


2. Žemė visuomenės poreikiams 


iš privačios žemės savininkų 


gali būti paimama ir privačios 


žemės nuomos ir panaudos 


sutartys prieš terminą 


nutraukiamos tik išimtiniais 


atvejais Nacionalinės žemės 


tarnybos vadovo sprendimu 


pagal valstybės institucijos ar 


savivaldybės tarybos prašymą, 


kai ši žemė pagal specialiojo 


teritorijų planavimo dokumentus 


ar detaliuosius planus, 


parengtus Teritorijų planavimo 


įstatymo nustatyta tvarka, 


1. Greičiau ir paprasčiau nei 


nuomojant valstybei ar 


savivaldybei nuosavybes 


teise priklausančią žemę, 


nes nereikia teikti jokių 


prašymų 


valstybės/savivaldybės 


institucijoms, laukti jų 


sprendimų, dalyvauti 


aukcionuose ir pan. 


1. Privačios žemės nuomos 


sutarties terminas nustatomas 


nuomotojo ir nuomininko 


susitarimu. Šalys gali sudaryti 


ir neterminuotą žemės 


nuomos sutartį. 


2. Daikto išnuomojimas 


nepanaikina ir nepakeičia 


trečiųjų asmenų teisių į tą 


daiktą. 


3. Nuomotojas prieš nuomos 


sutarties sudarymą privalo 


pranešti nuomininkui apie 


visas trečiųjų asmenų teises į 


tą daiktą (įkeitimą, servitutą, 


uzufruktą ir kt.). Jeigu 


nuomotojas šios pareigos 


neįvykdė, nuomininkas turi 


teisę reikalauti sumažinti 


nuomos mokestį arba 
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tenkinant viešąjį interesą 


reikalinga valstybei svarbiems 


ekonominiams projektams 


įgyvendinti. 


nutraukti sutartį ir atlyginti 


nuostolius. Vis dėlto, prieš 


sudarant atitinkamą nuomos 


sutartį, tikslinga išsiaiškinti, 


kokie yra nustatyti žemės 


sklypo suvaržymai. 


4. Taip pat: 


- Turi būti įvertinta, kokie 


daiktai gali būti statomi ir ar 


apskritai gali būti statomi 


atitinkamame žemės sklype 


pagal nustatytą žemės sklypo 


naudojimo paskirtį ir žemės 


sklypo naudojimo būdą.  


- Turi būti įvertinta, ar nėra 


nustatyta specialiųjų žemės 


naudojimo sąlygų, kurios 


ribotų/ draustų (pavyzdžiui, 


apsaugos zonos) atitinkamo 


objekto statybą konkrečiame 


žemės sklype. 


- Turi būti įvertinta, ar yra 


prieiga prie žemės sklypo ir 


tuo atveju, jeigu ne, įvertintos 


galimybės nustatyti kelio 


servitutą per gretimą sklypą. 


- Sutartyje turi būti nustatytas 


aiškus leidimas statyti 


atitinkamą objektą 


nuomojame žemės sklype bei 


su tuo susijusios sąlygos. 


- Jeigu nuomojamasi tik dalis 


žemės sklypo, sutartyje būtina 
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aptarti naudojimosi žemės 


sklypu tvarką. 


Valstybinė žemė 1. Valstybinės žemės nuomos 


sutartį pagal kompetenciją sudaro 


valstybinės žemės valdytojo 


funkcijas atliekanti institucija 


2. Prašymus išsinuomoti valstybinę 


žemę nagrinėja ir sprendimus 


priima Nacionalinė žemės tarnyba 


prie Žemės ūkio ministerijos, 


savivaldybių institucijos ar kita 


įstatymų nustatyta institucija. 


1. Valstybinė žemė 


išnuomojama be aukciono, jeigu 


jos reikia įgyvendinti valstybei 


svarbiems ekonominiams ar 


kultūriniams projektams, kurių 


valstybinę svarbą savo 


sprendimu pripažįsta Seimas 


arba Vyriausybė, taip pat 


regiono socialinės, ekonominės 


plėtros ir (arba) infrastruktūrinės 


plėtros projektams, kuriuos 


regiono plėtros taryba 


Vyriausybės nustatyta tvarka 


pripažįsta regioninės svarbos 


projektais (Žemės įstatymo 9 str. 


6 d. 3 p.).  


1. Procesas sudėtingesnis ir 


ilgesnis nei nuomojant 


privatų žemės sklypą, nes 


reikia teikti prašymą 


atitinkamoms institucijoms, 


laukti jų atsakymų, dalyvauti 


aukcione (jei projektas 


nepripažįstamas valstybei 


svarbiu ekonominiu 


projektu), išlieka aukciono 


nelaimėjimo rizika, rūpintis 


nuomos sutarties pratęsimu 


po 99 m. ir pan. 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1. Jei projektas nėra 


pripažįstamas valstybei 


svarbiu ekonominiu projektu. 


valstybinė žemė išnuomojama 


aukciono būdu asmeniui, kuris 


pasiūlo didžiausią nuomos 


mokestį. 


2. Valstybinės žemės nuomos 


terminas - ne ilgesnis nei 99 


m., tačiau gali būti ir 


trumpesnis, atsižvelgiant į 


statinio gyvavimo trukmę, 


apskaičiuojamą teisės aktų 


nustatyta tvarka. 


3. Terminas gali būti 


pratęsiamas Vyriausybės 


nustatytais atvejais (jeigu 


pagal teritorijų planavimo 


dokumentą ar žemės valdos 


projektą žemės sklypo 


nenumatoma naudoti kitoms 


reikmėms ir nuomininkas 


tvarkingai vykdė pagal 


valstybinės žemės nuomos 


sutartį prisiimtus 


įsipareigojimus. Žemės 


nuomos terminas gali būti 


pratęsiamas iki statinio ar 


įrenginio, esančio žemės 


sklype, ekonomiškai pagrįstos 


naudojimo trukmės termino 
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(naudojimo termino) 


pabaigos). 


4. Valstybinės žemės nuomos 


sutartis per 3 mėn. nuo jos 


sudarymo dienos turi būti 


žemės sklypo nuomininko 


lėšomis įregistruota 


Nekilnojamojo turto registre. 


5. Nuomotojo teisė kas 3 


metus perskaičiuoti žemės 


sklypo vertę, nuo kurios 


skaičiuojamas žemės sklypo 


mokestis. 


Savivaldybės žemė 1. Sprendimą išnuomoti 


savivaldybės žemės sklypą priima 


savivaldybės taryba. 


2. Sudaroma savivaldybės žemės 


nuomos sutartis.  


1. Sąlygos priklauso nuo to, ką 


nustato savivaldybės taryba/ 


Pavyzdžiui, Vilniaus miesto 


savivaldybės taryba yra 


nustačiusi, kad „<...> naujas 


žemės sklypas išnuomojamas 


aukciono būdu, išskyrus <…> 


6.1. kai jo reikia įgyvendinti 


Savivaldybei svarbiems 


ekonominiams, kultūriniams, 


švietimo, socialiniams, sveikatos 


ir aplinkos apsaugos ar kitiems 


projektams, kurių svarbą savo 


sprendimu pripažįsta Taryba 


<...>“. 


1. Procesas sudėtingesnis ir 


ilgesnis nei nuomojant 


privatų žemės sklypą, nes 


reikia teikti prašymą 


atitinkamoms institucijoms, 


laukti jų atsakymų, dalyvauti 


aukcione (jei tokia tvarka 


nustatyta atitinkamoje 


savivaldybėje), išlieka 


aukciono nelaimėjimo rizika. 


 


1. Savivaldybėms nuosavybės 


teise priklausantys žemės 


sklypai išnuomojami 


savivaldybių tarybų nustatyta 


tvarka ( gali būti tiek aukciono, 


tiek ne aukciono būdu). 


Valstybinė žemė 


išnuomota valstybės 


institucijai, juridiniam ar 


fiziniam asmeniui  


1. Žemės nuomos teisė į išnuomotą 


žemės sklypą ar jo dalį gali būti 


perleidžiama kitiems asmenims, 


gavus rašytinį nuomotojo sutikimą. 


Žemės nuomos teisė į žemės 


sklypą (jo dalį), kuriame pastatyti 


1. Projektą pripažinus valstybei 


svarbiu ekonominiu projektu, 


valstybinė žemė gali būti 


išnuomojama be aukciono. 


1. Procesą 


apsunkina/pailgina tai, kad 


prieš sudarant valstybinės 


žemės nuomos sutartį, turi 


būti nutraukiama galiojanti 


1. Jei projektas nėra 


pripažįstamas valstybei 


svarbiu ekonominiu projektu. 


valstybinė žemė išnuomojama 


aukciono būdu asmeniui, kuris 
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statiniai ar įrenginiai, gali būti 


perleidžiama kitiems asmenims tik 


tais atvejais, kai perleidžiami 


išnuomotame žemės sklype 


esantys statiniai ar įrenginiai (jų 


dalys). Jeigu perleidžiamiems 


statiniams ar įrenginiams (jų dalims) 


eksploatuoti reikia ne viso 


išnuomoto žemės sklypo, 


nuomininkas privalo pateikti 


nuomotojui žemės sklypo planą, 


kuriame būtų pažymėta 


išnuomotam statiniui ar įrenginiui 


eksploatuoti reikalinga žemės 


sklypo dalis, kurios nuomos teisę 


prašoma perleisti, ir nustatytas jos 


dydis. Perleidžiant žemės nuomos 


teisę į visą žemės sklypą, 


pakeičiama valstybinės žemės 


nuomos sutartis – joje įrašomas 


naujasis nuomininkas, tačiau 


valstybinės žemės nuomos 


sutarties sąlygos nekeičiamos. Šį 


valstybinės žemės nuomos 


sutarties pakeitimą pasirašo 


naujasis nuomininkas ir 


nuomotojas. Perleidžiant žemės 


nuomos teisę į žemės sklypo dalį, 


pakeičiama valstybinės žemės 


nuomos sutartis – joje įrašomas 


naujasis nuomininkas, nurodoma 


žemės sklypo dalis, į kurią 


perleidžiama nuomos teisė, ir 


atitinkamai sumažinamas 


ankstesniajam nuomininkui, su 


kuriuo iki žemės nuomos teisės į 


valstybinės žemės nuomos 


sutartis. 


pasiūlo didžiausią nuomos 


mokestį 


2. Žemės nuomos terminas - 


ne ilgesnis nei 99 m.  


3. Terminas gali būti 


pratęsiamas Vyriausybės 


nustatytais atvejais (jeigu 


pagal teritorijų planavimo 


dokumentą ar žemės valdos 


projektą žemės sklypo 


nenumatoma naudoti kitoms 


reikmėms ir nuomininkas 


tvarkingai vykdė pagal 


valstybinės žemės nuomos 


sutartį prisiimtus 


įsipareigojimus. Žemės 


nuomos terminas gali būti 


pratęsiamas iki statinio ar 


įrenginio, esančio žemės 


sklype, ekonomiškai pagrįstos 


naudojimo trukmės termino 


(naudojimo termino) 


pabaigos). 


4. Valstybinės žemės nuomos 


sutartis per 3 mėn. nuo jos 


sudarymo dienos turi būti 


žemės sklypo nuomininko 


lėšomis įregistruota 


Nekilnojamojo turto registre. 


5. Nuomotojo teisė kas 3 


metus perskaičiuoti žemės 


sklypo vertę, nuo kurios 


skaičiuojamas žemės sklypo 


mokestis. 
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žemės sklypo dalį perleidimo 


sudaryta valstybinės žemės 


nuomos sutartis, išnuomoto žemės 


sklypo plotas. Šį valstybinės žemės 


nuomos sutarties pakeitimą 


pasirašo visi (naujasis ir 


ankstesnysis) nuomininkai ir 


nuomotojas. 


 


Servitutas   


Privati nuosavybė 


(fizinis/juridinis asmuo) 


1. Servitutą gali nustatyti įstatymai, 


sandoriai ir teismo sprendimas, o 


įstatymo numatytais atvejais – 


administracinis aktas. 


2. Sandoriais nustatyti servitutus 


turi teisę tik pats tarnaujančiuoju 


tampančio daikto savininkas. 


3. Gali būti nustatomas statinių 


servitutas, suteikiantis teisę atremti 


viešpataujantįjį statinį į tarnaujantįjį 


daiktą arba pritvirtinti prie jo, įtvirtinti 


į tarnaujančiojo statinio sieną 


(konstrukciją) kablius ir kitokius 


pritvirtinimo dalykus bei naudotis 


jais, statyti ar montuoti statinių dalis, 


pakibusias virš tarnaujančiojo 


sklypo ar statinio, uždrausti 


tarnaujančiojo sklypo savininkui 


statyti statinius, kurie užstotų šviesą 


ar esamą vietovaizdį, taip pat atlikti 


kitus įstatymų neuždraustus 


veiksmus ar reikalauti iš 


tarnaujančiojo daikto savininko, kad 


1. Teisės aktai nenumato jokių 


lengvatų, jei projektas būtų 


pripažįstamas valstybei svarbiu 


ekonominiu projektu. 


1. Servitutas yra atlygintinis. 


Dėl servituto nustatymo 


atsiradę nuostoliai 


atlyginami įstatymų 


nustatyta tvarka. Įstatymais, 


sutartimis, teismo 


sprendimu ar 


administraciniu aktu gali būti 


nustatyta viešpataujančiojo 


daikto savininko prievolė 


mokėti vienkartinę ar 


periodinę kompensaciją 


tarnaujančiojo daikto 


savininkui. Šiuo atveju, 


atsižvelgiant į planuojamą 


statyti objektą, jo paskirtį, 


dėl nustatytinų apsaugos 


zonų ir kt., tarnaujančiojo 


daikto savininkui dėl 


nustatyto servituto gali būti 


apribota galimybė naudotis 


pakankamai dideliu žemės 


sklypo plotu, todėl tikėtina, 


jog tektų spręsti 


pakankamai didelio dydžio 


1. Iš servituto kylančios teisės 


ir pareigos subjektams 


atsiranda tik įregistravus 


servitutą, išskyrus atvejus, kai 


servitutą nustato įstatymai. 


2. Viešpataujančiojo ar 


tarnaujančiojo daikto 


savininkas turi teisę kreiptis į 


teismą ir prašyti pakeisti 


servituto turinį ar panaikinti 


servitutą, jeigu iš esmės 


pasikeičia aplinkybės ar 


atsiranda nenumatytų 


aplinkybių, dėl kurių servituto 


suteikiamų teisių įgyvendinti 


tampa neįmanoma ar labai 


sudėtinga. 


3. Nustatyti tarnaujančiajam 


daiktui naują servitutą 


leidžiama, jeigu tuo nebus 


pažeidžiamas pirmiau 


nustatytas servitutas. 


4. Hipotekos tvarka įkeistam 


nekilnojamajam daiktui 
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jis susilaikytų nuo konkrečių 


veiksmų atlikimo. 


4. Nustatant servitutą, gali būti 


nustatyta prievolė statyti statinius, 


sodinti augalus ar atlikti kitus 


darbus, kurie yra būtini servituto 


teisėms įgyvendinti. 


kompensacijos už servituto 


nustatymą klausimą. 


nustatyti servitutą leidžiama 


tik visų kreditorių sutikimu 


arba teismo sprendimu. 


5. Jeigu nustatant servitutą 


nebuvo konkrečiai nurodyta 


daikto dalis, kuriai nustatomas 


servitutas, laikoma, kad 


servitutas nustatytas visam 


daiktui. Bet jeigu pagal 


servituto suteikiamas 


tarnaujančiojo daikto 


naudojimo teises galima 


vienodai gerai pasinaudoti tiek 


visu daiktu, tiek jo dalimi ir tuo 


būtų užtikrintas tinkamas 


viešpataujančiojo daikto 


naudojimas, tarnaujančiojo 


daikto savininkas turi teisę 


nustatyti daikto dalį, kurioje 


gali būti naudojamasi servituto 


nustatytomis teisėmis. 


6. Statinių servitutas dėl 


senaties baigiasi tik tada, kai 


viešpataujančiojo daikto 


savininkas dešimt metų pats 


ar per kitus asmenis 


nesinaudojo servituto 


suteikiamomis teisėmis ir 


tarnaujančiajam daiktui 


padarė ką nors tokio, kas 


nesuderinama su naudojimusi 


servituto suteikiamomis 


teisėmis. 


7. Tais atvejais, kai servitutas 


suvaržo teisę į daikto dalį, 
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tarnaujančiojo daikto 


savininkas turi teisę reikalauti 


pakeisti daikto dalį, teisę į 


kurią suvaržo servitutas, kita 


šio daikto dalimi, jeigu toks 


pakeitimas padės 


tarnaujančiojo daikto 


savininkui išvengti dėl 


servituto atsirandančių 


pernelyg didelių nuostolių. 


Valstybinė/savivaldybės 


žemė 


Valstybinė/savivaldybės 


žemė išnuomota 


valstybės institucijai, 


juridiniam ar fiziniam 


asmeniui 


1. Administraciniu aktu servitutą 


nustato Nacionalinė žemės tarnyba 


vadovo arba jo įgalioto teritorinio 


padalinio vadovo sprendimu. 


2. Valstybinės žemės patikėtiniai turi 


teisę sudaryti sandorius dėl 


valstybinės žemės servitutų tais 


atvejais, kai servitutai negali būti 


nustatyti administraciniu aktu. 


 


1. Teisės aktai nenumato jokių 


lengvatų, jei projektas būtų 


pripažįstamas valstybei svarbiu 


ekonominiu projektu. 


1. Sprendimas nustatyti 


servitutą gali būti 


skundžiamas teisme, kas 


gali labai užvilkinti visą 


procesą. Be to, sprendimas 


nustatyti servitutą negali 


būti priimtas, jeigu iki 


teritorijų planavimo 


dokumento ar žemės valdos 


projekto patvirtinimo 


neišreikšta 


viešpataujančiuoju 


tampančio daikto savininko 


valia dėl servituto 


reikalingumo. 


1. Gali būti nustatomi statinių 


servitutai, taip pat servitutai, 


suteikiantys teisę tiesti 


požemines ir antžemines 


komunikacijas, aptarnauti jas 


bei jomis naudotis, taip pat kiti 


servitutai. 


2. Administraciniu aktu, 


Žemės servitutų nustatymo 


administraciniu aktu taisyklių, 


patvirtintų Lietuvos 


Respublikos Vyriausybės 


2004 m. spalio 14 d. nutarimu 


Nr. 1289, nustatyta tvarka, 


administraciniu aktu servitutai 


gali b8ti nustatomi: (i) 


valstybinės žemės sklypams, 


kurie pagal teritorijų 


planavimo dokumentus ar 


žemės valdos projektus 


numatomi grąžinti, perduoti ar 


suteikti nuosavybėn 


neatlygintinai, parduoti ar 


kitaip perleisti; (ii) valstybinės 


žemės sklypams, kurie pagal 
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teritorijų planavimo 


dokumentus ar žemės valdos 


projektus numatomi išnuomoti 


ar perduoti neatlygintinai 


naudoti; (iii) išnuomotiems ar 


perduotiems neatlygintinai 


naudoti valstybinės žemės 


sklypams, taip pat 


savivaldybių ir privačios 


žemės sklypams, kai pagal 


teritorijų planavimo 


dokumentus ar žemės valdos 


projektus numatomas kelio 


servitutas, suteikiantis teisę 


įvairiomis transporto 


priemonėmis privažiuoti ar 


naudojantis juo kaip pėsčiųjų 


taku prieiti prie kapinių, 


rekreacinių ir kitų gyventojų 


bendram naudojimui skirtų 


teritorijų bei gamtos ir kultūros 


paveldo teritorinių kompleksų 


ir objektų; (iv) išnuomotiems 


ar perduotiems neatlygintinai 


naudoti valstybinės žemės 


sklypams, taip pat 


savivaldybių ir privačios 


žemės sklypams, kai pagal 


teritorijų planavimo 


dokumentus ar žemės valdos 


projektus numatomas 


servitutas, suteikiantis teisę 


tiesti centralizuotus (bendro 


naudojimo) inžinerinės 


infrastruktūros tinklus 


(požemines ir antžemines 
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komunikacijas), kelius bei 


takus, jais naudotis ir juos 


aptarnauti; (v) valstybinės, 


savivaldybių ir privačios 


žemės sklypams, 


konsoliduotiems 


(pertvarkytiems) pagal žemės 


konsolidacijos projektą. 


3. Administraciniu aktu 


nustatytus servitutus 


Nekilnojamojo turto registre 


registruoja viešpataujančiuoju 


tampančio daikto savininkas 


ar patikėtinis, taip pat 


valstybės ar savivaldybės 


institucija, atsakinga už 


gamtos ir kultūros paveldo 


teritorinių kompleksų ir 


objektų, įrašytų į Vyriausybės 


įgaliotos institucijos patvirtintą 


sąrašą, apsaugą. 


4. Žemės savininkams ir 


valstybinės žemės 


patikėtiniams nuostoliai dėl 


nustatytų servitutų (išskyrus 


nuostolius žemės 


savininkams dėl servitutų, 


nustatytų sandoriais, kai 


nuostoliai atlyginami šalių 


susitarimu) turi būti atlyginami 


viešpataujančiuoju tampančio 


daikto savininko lėšomis. 


Užstatymo teisė     
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Privati nuosavybė 1. Užstatymo teisė nustatoma 


žemės savininko ir užstatymo teisės 


turėtoju tampančio asmens 


susitarimu arba žemės savininko 


nutarimu. 


1. Teisės aktai nenumato jokių 


lengvatų, jei projektas būtų 


pripažįstamas valstybei svarbiu 


ekonominiu projektu. 


1. Pasibaigus užstatymo 


teisei, nuosavybės teisė į 


statinius pereitų žemės 


savininkui, todėl jei bokštų 


neketinama po kurio laiko 


atsisakyti, šiam būdui 


neturėtų būti teikiamas 


prioritetas. 


 


Valstybinė žemė - - - 1. Užstatymo teise šiuo atveju 


būtų negalima pasinaudoti, 


nes valstybine žeme gali būti 


disponuojama ją perleidžiant 


nuosavybėn neatlygintinai, 


parduodant, išnuomojant ar 


perduodant neatlygintinai 


naudotis, sudarant sandorius 


dėl žemės konsolidacijos, 


žemės servitutų Civilinio 


kodekso ir kitų įstatymų 


nustatyta tvarka. Kiti sandoriai 


dėl valstybinės žemės negali 


būti sudaromi, jeigu kiti 


įstatymai nenustato kitaip. 


Savivaldybės žemė - - - 1. Užstatymo teise šiuo atveju 


būtų negalima pasinaudoti, 


nes savivaldybių žeme gali 


būti disponuojama ją 


perduodant valstybės 


nuosavybėn neatlygintinai, 


perduodant ją valdyti 


patikėjimo teise, parduodant, 


išnuomojant ar perduodant 


neatlygintinai naudotis, 


sudarant sandorius dėl žemės 


konsolidacijos, žemės 
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servitutų Civilinio kodekso, šio 


ir kitų įstatymų nustatyta 


tvarka. Kiti sandoriai dėl 


savivaldybių žemės negali 


būti sudaromi. 


Ilgalaikė nuoma     


Privati nuosavybė  1. Ilgalaikė nuoma nustatoma 


išnuomojamo nekilnojamojo 


daikto savininko ir 


nuomininko susitarimu arba 


testamentu. 


2. Tam, kad sudarius žemės 


ilgalaikės nuomos sutartį, 


būtų galima statyti statinius, 


būtina, kad sutartyje būtų 


įtvirtinta sąlyga (nuomotojo 


sutikimas), kad 


nuomininkas žemės sklype 


statytų statinius. 


1. Teisės aktai nenumato jokių 


lengvatų, jei projektas būtų 


pripažįstamas valstybei svarbiu 


ekonominiu projektu. 


1. Jeigu nuomos objektas 


yra žemės sklypas, ilgalaikę 


nuomą nustatančiame akte 


gali būtu numatyta 


nuomininko teisė statyti 


statinius ar sodinti sodinius, 


reikalingus žemei naudoti 


pagal paskirtį. Todėl jei 


žemės paskirtis nėra tokia, 


kad joje būtų galima tiesti 


įvairias infrastruktūras 


(statyti bokštus), šiam būdui 


neturėtų būti teikimas 


prioritetas. Be to, taikant šį 


būdą, net ir nustačius 


ilgesnį nei 25 metų žemės 


nuomos terminą, yra rizika 


dėl galimybės nutraukti 


sutartį nuomotojui 


kreipiantis į teismą. 


1. Pasikeitus nuomotojui 


ilgalaikė nuoma išlieka.  


2. Nuomininkas savo lėšomis 


privalo išlaikyti išnuomotą 


nekilnojamąjį daiktą ir jį 


remontuoti. 


3. Būtina sutartyje aptarti 


kompensavimą už nuomininko 


atliktus žemės sklypo 


pagerinimus, iš anksto aptarti, 


kokie yra reikalingi žemės 


sklypo pagerinimai (be atskiro 


nuomotojo sutikimo) arba, kitu 


atveju, nuomos sutarties 


laikotarpiu iš anksto gauti 


nuomotojo sutikimą žemės 


pagerinimui. Priešingu atveju, 


pasibaigus sutarčiai 


pagerinimai nebus atlyginti.  


4. Nekilnojamųjų daiktų 


nuomos sutartis, sudaryta 


ilgesniam kaip vienerių metų 


terminui, prieš trečiuosius 


asmenis gali būti panaudota 


tik tuo atveju, jeigu ji įstatymų 


nustatyta tvarka įregistruota 


viešame registre. 
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5. Nuomos sutartis gali būti 


terminuota arba neterminuota, 


tačiau visais atvejais sutarties 


terminas negali būti ilgesnis 


kaip vienas šimtas metų. 


Ilgalaikės nuomos sutarties 


terminas negali būti 


trumpesnis nei 10 metų. 


Praėjus 25 metams, ilgalaikės 


nuomos sutartis gali būti 


nutraukta teismo sprendimu 


pasikeitus aplinkybėms. 


6. Nuomos sutarties terminas 


nustatomas šalių susitarimu. 


Jeigu sutarties terminas joje 


nenustatytas, tai laikoma, kad 


nuomos sutartis neterminuota. 


7. Jeigu nuomos sutartis yra 


neterminuota, tai abi šalys turi 


teisę bet kada nutraukti sutartį 


įspėjusios apie tai viena kitą 


prieš vieną mėnesį iki 


nutraukimo, o kai nuomojami 


nekilnojamieji daiktai, – prieš 


tris mėnesius iki nutraukimo. 


Nuomos sutartyje gali būti 


nurodyti ir ilgesni įspėjimo 


terminai. Dėl šių priežasčių, 


siekiant užtikrinti nuomininko 


interesus, rekomenduotina 


nustatyti sutartyje nuomos 


terminą. 


8. Sutartyje turi būti aptarta, 


kaip pasibaigus nuomos 
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sutarčiai bus sprendžiamas 


pastatyto statinio klausimas. 


Sutikimas tiesti 


susisiekimo 


komunikacijas, 


inžinerinius tinklus bei 


statyti jiems funkcionuoti 


būtinus statinius 


valstybinėje žemėje, 


kurioje nesuformuoti 


žemės sklypai. 


Neaktualu, kadangi bokštai 


nepatenka tarp tokių inžinerinių 


tinklų, kuriems galėtų būti suteiktas 


atitinkamas sutikimas (Statybos 


techninio reglamento STR 


1.01.03:2017 “Statinių 


klasifikavimas” 9.7 p., Sutikimų tiesti 


susisiekimo komunikacijas, 


inžinerinius tinklus bei statyti jiems 


funkcionuoti būtinus statinius 


valstybinėje žemėje, kurioje 


nesuformuoti žemės sklypai, 


išdavimo taisyklių, patvirtintų 


Nacionalinės žemės tarnybos prie 


Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 


2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 


1P-(1.3)-265, 5 p.). 


- - - 
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8 PRIEDAS. Žemės sklypo, tinkamo bokšto statybai, alternatyvos (kompaktinis 


diskas) 
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Vartojamos sąvokos ir trumpiniai 


Lentelė 1. Vartojamos sąvokos ir trumpiniai 


Sąvokos ir 


trumpiniai 
Paaiškinimas 


EK Europos komisija 


ES Europos Sąjunga 


ESRI Jungtinių Amerikos Valstijų bendrovės „Environmental Systems Research Institute” 


(angl. sutrumpinimas ESRI), tiekiančios geografinės informacinės sistemos (GIS) 


programinės įrangos, tokios kaip ArcGIS ir kitos, bei interneto GIS ir geoduomenų bazės 


valdymo programas, pavadinimas. 


Ethernet Ethernet yra antro OSI lygmens tinklo duomenų perdavimo technologija. 


FTTH Šviesolaidinė prieiga (angl. Fiber To The Home) – tai šviesolaidinės linijos, skirtos galinių 


vartotojų prijungimui prie šviesolaidinio tinklo. 


GIS Geografinė informacinė sistema 


Investicijų 


projektas 


Naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projekto parengimo projektas 


IP IP (angl. Internet Protocol) yra pagrindinis trečio OSI lygmens duomenų perdavimo 


protokolas. 


LR Lietuvos Respublika 


LR CK Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas 


LRTC AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 


LTE LTE (angl. Long Term Evolution) yra 4G (liet. ketvirtosios kartos) judriojo ryšio 


technologija, sukurta 2009 m. 


MPLS MPLS (angl. Multiprotocol Label Switching) yra duomenų perdavimo technologija 


naudojant žymių komutavimą. Ši technologija leidžia perduoti įvairių protokolų duomenis 


naudojant vieną perdavimo technologiją. 


NKIP Naujos kartos interneto prieiga 


NKIPT Naujos kartos interneto prieigos tinklas 


NKPTI projektas Naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros plėtros projektas 


NTR Nekilnojamojo turto registras 


OSI OSI modelis (angl. Open Systems Interconnection Reference Model) yra abstraktus 


ryšio protokolų, naudojamų ryšio ir kompiuteriniuose tinkluose, aprašymas 


Poligonas Uždara geometrinė figūra, išreiškianti plotinį erdvinį objektą 


RRT Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 


Shape  Erdvinių GIS duomenų formatas  


STR Statybos techninis reglamentas 


ŠK Šviesolaidinis kabelis 


ŠKL Šviesolaidinė kabelinė linija 


Techninė 


specifikacija 


Konkurso sąlygų 3 priedas „Viešojo pirkimo „Naujos kartos interneto prieigos 


infrastruktūros plėtros investicijų techninė specifikacija““ 


Tiekėjas Subtiekėjų grupė, sudaryta iš UAB „Ernst & Young Baltic“ ir UAB „InComSystems“ 


UPS Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (angl. Uninterruptible Power Supply) užtikrina 


nepertraukiamą elektros energijos tiekimą tinklo įtampos dingimo metu. 


Užsakovas VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 


WDM WDM (angl. Wavelength Division Multiplexing) yra optinių signalų tankinimo 


technologija, leidžianti perduoti daugiau nei vieną optinį signalą viena optinio kabelio 
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Sąvokos ir 


trumpiniai 
Paaiškinimas 


skaidula. Pagal naudojamas šviesos bangas signalų perdavimui sistemos skirstomos į 


CWDM (angl. Coarse WDM) ir DWDM (angl. Dense WDM). 


4G (LTE) 4G (angl. forth generation, liet. ketvirtosios kartos) arba LTE (angl. Long Term Evolution) 


yra mobiliojo ryšio technologija, sukurta 2009 m., pažangesnė už UMTS technologiją. 
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1. ĮVADAS 


Strategijoje „Europa 2020“, kurioje ypač pabrėžiama plačiajuosčio ryšio plėtros svarba ir įtaka Europos 


augimui ir inovacijų diegimui visuose sektoriuose bei socialinei ir teritorinei sanglaudai, buvo iškelti šie 


plačiajuosčio ryšio plėtros tikslai: 


► iki 2013 m. visiems europiečiams sudaryti sąlygas naudotis baziniu plačiajuosčiu ryšiu;  


iki 2020 m. užtikrinti, kad visi europiečiai turėtų galimybę naudotis gerokai spartesniu – didesnės kaip 


30 Mb/s spartos – interneto ryšiu;  


► iki 2020 m. užtikrinti, kad 50% ar daugiau Europos namų ūkių užsisakytų 100 Mb/s ir spartesnio 


interneto ryšio paslaugą. 


2010 m. rugsėjo 7 d. EK komunikatu patvirtino strategijos „Europa 2020“ pavyzdinę iniciatyvą „Europos 


skaitmeninė darbotvarkė“, kurioje taip pat pripažįstama socialinė ir ekonominė plačiajuosčio ryšio nauda ir 


pabrėžiama jo svarba konkurencingumui, socialinei įtraukčiai ir užimtumui, todėl valstybės narės dar kartą 


įpareigotos siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų plačiajuosčio ryšio plėtros srityje, t. y., kad plačiajuostis ryšys 


(fiksuotasis ir judrusis) būtų prieinamas visiems, o interneto sparta būtų palaipsniui didinama iki 30 Mb/s ir 


daugiau, kad būtų įdiegti naujos kartos prieigos tinklai, kuriuose būtų galima užtikrinti itin spartų (daugiau kaip 


100 Mb/s) interneto ryšį.  


ES strateginiuose dokumentuose, t. y. strategijoje „Europa 2020“ ir pavyzdinėje iniciatyvoje 


„Europos skaitmeninė darbotvarkė“, numatyti šie svarbiausi valstybių narių siektini plačiajuosčio 


ryšio plėtros tikslai: 


1. visuotinis plačiajuosčio ryšio prieinamumas iki 2013 m.; 


2. visuotinis labai greito interneto (bent 30 Mb/s) prieinamumas iki 2020 m.; 


3. ne mažiau kaip 50% naudotų 100 Mb/s ir spartesnį interneto ryšį iki 2020 m. 
 


Lietuva, siekdama įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ ir pavyzdinę iniciatyvą „Europos skaitmeninė 


darbotvarkė“, į nacionalinius dokumentus, t. y. Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 metų 


programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 301, perkėlė minėtus 


plačiajuosčio ryšio plėtros tikslus ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. spalio 30 d. įsakymu 


Nr. 3-410-(E) patvirtino Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. planą.  


Minėtame plane numatyta, kad siekiant aprėpti naujos kartos interneto prieiga nepadengtą teritoriją, t. y. 


„baltąsias teritorijas“, numatomas vienas iš viešojo sektoriaus veiksmų – įgyvendinti projektą, skirtą naujos 


kartos interneto prieigos infrastruktūrai plėtoti, statant bokštus, ir iki naujai pastatytų bokštų bei senų 


bokštų, neturinčių prieigos prie šviesolaidinės infrastruktūros, nutiesiant šviesolaidinius kabelius. 


Verta atkreipti dėmesį, kad 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Komisija priėmė naują Elektroninių ryšių kodeksą 


ir paskelbė naujas iniciatyvas plačiajuosčio ryšio plėtros srityje, kuriuose iškelti trys nauji strateginiai uždaviniai 


2025 m.: 


► Visose pagrindinėse visuomeninės ir ūkinės veiklos erdvėse (pavyzdžiui, mokyklos, universitetai, 


mokslinių tyrimų centrai, transporto mazguose), visuose viešųjų paslaugų teikėjų (ligoninės ir viešojo 


administravimo įstaigos), pastatuose ir nuo skaitmeninių technologijų priklausomose įmonėse turėtų 


būti prieinamas itin spartus – gigabitinis – internetas, kurio duomenų išsiuntimo ir atsisiuntimo sparta 


siekia 1 Gb/s. 


► Visuose Europos namų ūkiuose, kaimo ir miesto, turėtų būti galimybė jungtis prie interneto, kurio 


duomenų atsisiuntimo sparta ne mažesnė kaip 100 Mb/s ir gali būti padidinta iki 1 Gb/s. 


► Visose miestų teritorijose, pagrindiniuose keliuose ir geležinkeliuose turėtų nenutrūkstamai veikti 


penktos kartos judrusis (5G) ryšys.  
 


Pažymėtina, kad nors naujosios Europos Komisijos iniciatyvos plačiajuosčio ryšio plėtros srityje buvo priimtos 


praėjus 2 metams po Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano 


patvirtinimo, tačiau jame numatytos priemonės išlieka aktualios ir jas vertinant 2025 m. tikslų pasiekimo 


kontekste. Kitaip tariant, planuojamas projektas „Naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros sukūrimo“ (toliau 


– NKPTI projektas) prisidės ir prie Europos Komisijos 2025 m. plačiajuosčio ryšio plėtros srityje iškeltų tikslų 


pasiekimo. 
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NKPTI projekto investicijų projekto (toliau – Investicijų projektas) vienas iš pagrindinių tikslų yra 


apibrėžti naujos kartos prieigos tinklo „baltąsias dėmes“ ir parinkti optimaliausią tokių teritorijų 


padengimo sprendimą. Šis tikslas įgyvendinamas dviem etapais: 


1. Pirmiausia iš elektroninių ryšių operatorių ir valstybės institucijų surenkama informacija apie jiems šiuo 


metu nuosavybės teise priklausančią naujos kartos infrastruktūrą (tiek fiksuotą, tiek judriąją) ir per 


artimiausius 3 metus planuojamą įrengti naujos kartos infrastruktūrą. Surinktos informacijos apie 


esamą ir planuojamą naujos kartos infrastruktūrą (tiek fiksuotą, tiek judriąją) pagrindu, apibrėžiamos 


naujos kartos „baltosios dėmės“ – nustatomos vietovės, kuriose naujos kartos prieigos tinklų dabar 


nėra ir kurioje privatūs investuotojai per 3 metus veikiausiai jų nediegs.  


2. Apibrėžus „baltąsias dėmes“, pereinama prie antrojo etapo – šių teritorijų padengimo naujos kartos 


plačiajuosčiu ryšiu modeliavimo. Pirmiausia identifikuotose „baltų dėmių“ vietovėse atliekamas judriojo 


plačiajuosčio ryšio modeliavimas, parenkant naujų bokštų statymo vietas, kurių pagalba „baltosios 


dėmės“ būtų padengiamos naujos kartos plačiajuosčiu ryšiu, ir tik, nustačius judriojo ryšio bokštų 


vietas, planuojamos šviesolaidinių kabelinių linijų (toliau – ŠKL) trasos iki šių bokštų didžiausią 


socialinę naudą teikiančiu maršrutu. 
 


Atsižvelgiant į tai, pirmosios projekto tarpinės ataskaitos paskirtis – pristatyti pirmojo etapo rezultatus –


pateikti naujos kartos prieigos tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo analizės rezultatus ir identifikuoti naujos 


kartos prieigos tinklo „baltąsias dėmes“ (pirmoji tarpinė ataskaita pateikta 2017 m. vasario 21 d. Užsakovui ir 


2017 m. kovo 7 d. patvirtinta Projekto priežiūros komiteto), o šios antrosios projekto tarpinės ataskaitos 


paskirtis – pristatyti antrojo etapo rezultatus – pateikti „baltųjų dėmių“ padengimo naujos kartos infrastruktūra 


(tiek judriąja, tiek fiksuotąja) modeliavimo rezultatus: siūlomas ŠKL trasas ir judriojo ryšio bokštų statymo 


vietas.  
 


Projekto antrąją tarpinę ataskaitą sudaro šios pagrindinės dalys: 


► Darbų aprašymas 


► Naujos kartos judriojo ryšio infrastruktūra 


► Naujos kartos fiksuotojo ryšio infrastruktūra 


► Naujos kartos plačiajuosčio ryšio padengimas 


► Techniniai sprendimai 


► Preliminarios sąmatos 


► Žemės panaudojimo alternatyvos 


Trumpas Projekto dosjė pateikiamas toliau esančioje lentelėje. 


Lentelė 2. Projekto dosjė 


Projekto pavadinimas 
Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projekto 


parengimas 


Sutarties pasirašymo data 2016-11-11 


Sutarties įsigaliojimo data 2016-11-21 


Sutarties trukmė 36 mėn. 


Projekto tikslas 


Įvertinti visas Naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros plėtros projekto (NKPTI 


projektas) įgyvendinimo galimybes, parinkti optimalų įgyvendinimo sprendimą ir 


visapusiškai pagrįsti projekto įgyvendinimo būdą, išlaidas, pasekmes ir pan.  


Pagrindiniai analizės objektai ir 


projekto veiklos 


► Naujos kartos prieigos tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo analizė; 


► Optimalaus „baltųjų dėmių“ padengimo naujos kartos prieigos tinklais 


sprendimo modeliavimas; 


► Investicijų projekto rengimas; 


► NKPTI projekto įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros 


panaudojimo tarifų nustatymo principų parengimas; 


► NKPTI projekto investicijų projekto pristatymas suinteresuotoms šalims; 


► Pagalbos Užsakovui derinant projektą su Europos komisija ir kitomis 


Lietuvos ir Europos sąjungos institucijomis teikimas. 
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2. „BALTŲJŲ DĖMIŲ“ PADENGIMO NAUJOS KARTOS PRIEIGOS 


TINKLAIS SPRENDIMAS 


2.1 Darbų aprašymas 


Teikiant Investicijų projekto Įvadinę ataskaitą, buvo nurodyta, kad Techninėje specifikacijoje iškeltas uždavinys 


– parinkti optimalų „baltųjų dėmių“ padengimo naujos kartos prieigos tinklais sprendimą – bus įgyvendintas, 


vykdant šias pagrindines veiklas: 


V.2.1. „Baltųjų dėmių“ padengimo modeliavimo įrankių parengimas. Ši veikla buvo skirta tinkamai 


pasiruošti darbui su specializuota geografinės informacinės sistemos pagrindu veikiančia programine įranga, 


kuri buvo reikalinga planuojant „baltųjų dėmių“ padengimą judriojo ir fiksuotojo ryšio prieigos technologijomis.  


Vykdant šią veiklą, ankstesnių veiklų1 metu surinktų ir sumodeliuotų geografinių sluoksnių pagrindu, 


suformuota „baltųjų dėmių“ žemėlapio GIS duomenų bazė, apimanti visą reikalingą informaciją, į kurią reikia 


atsižvelgti, parenkant optimalias ir alternatyvias bokštų, skirtų „baltoms dėmėms“ uždengti, statymo vietas:  


 naujos kartos plačiajuosčio ryšio 30 Mb/s padengimo žemėlapis su išskirtomis judriojo ryšio 


infrastruktūrinių objektų, turinčių statinio ir (ar) transmisijos problemų, aprėpties zonomis; 


 koncentruotos nepadengtų namų ūkių teritorijos (atskirai išskiriant teritorijas kuriose ir (ar) aplink kurias 


yra 100 / 50 / 10 ir daugiau nepadengtų namų ūkių);  


 probleminių judriojo ryšio infrastruktūrinių objektų taškų sluoksnis; 


 4G (LTE) ryšio operatorių esami ir per artimiausius 3 metus planuojama įrengti judriojo ryšio 


infrastruktūriniai objektai, išskirti pagal tipus: bokštas / stiebai ar ūkinės paskirties objektas (vandens 


bokštas, kaminas, pastatas ir pan.);  


 bendras Lietuvos namų ūkių teritorinio pasiskirstymo GIS sluoksnis ir naujos kartos interneto prieigos 


tinklu nepadengtų namų ūkių GIS sluoksnis;  


 skaitmeninis erdvinis Lietuvos reljefo modelis, georeferenciniai „Maps.lt“ geografiniai duomenys ir t.t.  


Remiantis minėta GIS duomenų baze, buvo skurtas interaktyvus internetinis GIS žemėlapis (žr. 1 pav.), kurį 


savo darbui naudojo judriojo ryšio planuotojai ir neformalios konsultacinės grupės nariai detaliam „baltųjų 


dėmių“ padengimo planavimo duomenų ir rezultatų peržiūrai bei analizei. 
 


 
Pav. 1. Žemėlapio, skirto „baltųjų dėmių“ padengimo planavimo duomenų peržiūrai bei analizei, pavyzdys 


 


Atkreiptinas dėmesys, kad šios veiklos metu, siekiant didesnės judriojo ryšio planavimo darbų kokybės bei 


tikslumo, buvo papildomai suformuotas GIS sluoksnių rinkinys, reikalingas automatiniam bokštų statymo vietų 


planavimo algoritmui sukurti (išsamiau žr. 1 priedą).  


 


                                                      


1 Turima omenyje veiklos, skirtos esamos Naujos kartos plačiajuosčio ryšio aprėpties situacijai nustatyti ir žemėlapui suformuoti. 
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Taip pat, vykdant šią veiklą, be ankstesnių veiklų metu surinktos GIS duomenų bazės, buvo surinkti ir naudoti 


šie papildomi duomenys: elektros pastočių vietos2 ir žemės sklypų savininkų informacija (valstybinė žemė, 


privati ir t.t.) „baltosiose dėmėse“3, - t. y. papildoma informacija, į kurią taip pat turėjo atsižvelgti judriojo ir 


fiksuotojo ryšio planuotojai, parinkdami optimalias bokštų, skirtų „baltoms dėmėms“ uždengti, statymo vietas 


ir ŠKL trasas. 


V.2.2. „Baltųjų dėmių“ padengimo judriojo ryšio prieigos technologijomis modeliavimas. Šios veiklos 


metu, remiantis suformuota „baltųjų dėmių“ žemėlapio GIS duomenų baze ir naudojant specializuotą radijo 


tinklo planavimo bei GIS programinę įrangą, buvo parinktos potencialios bokštų, skirtų padengti „baltąsias 


dėmes“, statymo vietos.  


Pirminį potencialių bokštų, skirtų padengti „baltąsias dėmes“, statymo vietų sąrašą sudarė 731 vieta, kuri buvo 


atrinkta, remiantis dviem skirtingais planavimo būdais: 


 „rankiniu“ planavimo – du radijo tinklo planuotojai, dirbdami vienas nuo kito atskirai / izoliuotai, 


naudodamiesi specializuota radijo tinklo planavimo įranga, rankiniu būdu atitinkamai parinko 167 ir 


300 potencialių bokštų statymo vietų.  
 


Pabrėžtina, kad radijo tinklo planuotojai, planuodami „baltųjų dėmių“ padengimą vadovavosi šiais su 


judriojo ryšio operatoriais ir Užsakovu suderintais pirminiais prioritetais, leidžiančiais prioretizuoti 


„baltąsias dėmes“, t. y. pirmiausia buvo stengiamasi uždengti šias „baltųjų dėmių“ teritorijas: 


1. nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijas, turinčias 100 ir daugiau nepadengtų namų ūkių 


ir nuo kurių ne didesniu kaip 1 km atstumu yra nutolęs objektas, turintis statinio problemų; 


2. nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijas, turinčias 50 ir daugiau nepadengtų namų ūkių ir 


nuo kurių ne didesniu kaip 1 km atstumu yra nutolęs objektas, turintis statinio problemų; 


3. nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijas, turinčias 100 ir daugiau nepadengtų namų ūkių; 


4. nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijas, turinčias 50 ir daugiau nepadengtų namų ūkių; 


5. nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijas, turinčios 10 ir daugiau nepadengtų namų ūkių ir 


nuo kurių ne didesniu kaip 1 km atstumu yra nutolęs objektas, turintis statinio problemų; 


6. vietos šalia objektų, turinčių statinio problemų (iki 1 km atstumu); 


7. nepadengtų namų ūkių koncentracijos teritorijas, turinčias 10 ir daugiau nepadengtų namų ūkių; 


8. kitos, radijo tinklo planuotojų identifikuotos, bokštams tinkamos vietos, kurios yra netoli objektų, 


turinčių statinio problemų (iki 3 km atstumu), arba vietos dengiančios kelias nepadengtų namų 


ūkių koncentracijos teritorijas.4 
 


 automatiniu planavimo – naudojant ArcGIS programinės įrangos funkcijų algoritmą pagal vietų 


bokštų statymui reikšmingų geografinių sluoksnių duomenų ir jiems suteiktų svorių duomenis 


(išsamiau žr. 1 priedą) automatizuotu būdu identifikuotos 264 potencialios bokštų statymo vietos. 


Automatinio bokštų statymo vietų planavimo algoritmo naudojimas leido patikrinti ir papildyti „rankinio“ 


planavimo rezultatus, papildomai įvertinant nepadengtų ūkių vietas, aplinkinį reljefą, atstumus iki kelių, 


elektros pajungimo taškų, ŠKL tinklo movų ir pan. 


Neformalioje konsultacinėje darbo grupėje kartu su judriojo ryšio operatorių radijo tinklo planavimo specialistais 


ir Užsakovu buvo priimta sąlyga, kad „baltųjų dėmių“ padengimui bus naudojami 70 metrų bokštai, todėl 


pradžioje nuspręsta naujos kartos judriojo ryšio prieigos aprėpties padengimą skaičiuoti 5 km spinduliu aplink 


bokšto statymo vietą. Tokiu būdu, naudojant geografinės informacinės sistemos priemones, kiekvienai 


potencialiai 731 bokšto, skirto „baltųjų dėmių“ padengimui, statymo vietai buvo apskaičiuotas judriojo ryšio 


prieigos tinklo padengimas, nurodant konkretų nepadengtų namų ūkių skaičių ir bendrą namų ūkių skaičių, 


patenkantį į 5 km aprėpties spindulį, apibrėžtą aplink kiekvieną potencialų bokštą. 


Neformalios konsultacinės darbo grupės susitikimų metu buvo sutarta, kad judriojo ryšio operatorių radijo tinklo 


planavimo specialistai peržiūrės pateiktą pirminį 731 potencialios bokštų statymo vietos sąrašą, įvertins 


kiekvienos iš šių vietų tinkamumą jų 4G (LTE) tinklo stočių įrengimui, sureitinguos jas, o esant poreikiui, 


                                                      


2 Duomenys apie ESO tinklus gauti iš VĮ Registrų centro REGIA portalo (http://www.regia.lt). 
3 Duomenys gauti iš VĮ Registrų centro. 
4 Atkreiptinas dėmesys, kad šie prioritetai buvo nustatyti, derinat du esminius „baltųjų dėmių“ padengimo optimaliu sprendiniu kriterijus: 
nepadengtų namų ūkių skaičių ir judriojo ryšio operatorių suinteresuotumą pasinaudoti projekto rezultatais. 
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patikslins ir (ar) papildys sąrašą vietomis, kurios jų požiūriu būtų tinkamos nepadengtų namų ūkių padengimui, 


įvedant siūlomų vietų koordinates. 


Atsižvelgiant į tai, kad vis Lietuvos teritorija buvo sudalinta į 189 dalis arba 189 Thiessen poligonus (išsamiau 


žr. Pirmoje tarpinėje projekto ataskaitoje), neformalios konsultacinės darbo grupės susitikimų metu nuspręsta 


731 potencialios bokštų statymo vietos sąrašo peržiūrą suskaidyti į tris etapus (žr. 2 pav.). Po kiekvieno 


planavimo etapo pabaigos neformalios konsultacinės darbo grupės nariai aptardavo gautus planavimo 


rezultatus. 


Pabrėžtina, kad visų 4G (LTE) ryšio operatorių radijo tinklo planavimo specialistai peržiūrėjo ir įvertino 731 


potencialią bokšto statymo vietą, pažymėdami kiekvienos iš jų tinkamumą, be to papildė šį sąrašą savo 


siūlomomis vietomis – iš viso sąrašas buvo papildytas 246 naujomis 4G (LTE) ryšio operatorių pasiūlytomis 


vietomis. Atsižvelgiant į tai, buvo organizuotas antras „baltųjų dėmių“ padengimo judriojo ryšio prieigos 


technologijomis planavimo ciklas, kad 4G (LTE) ryšio operatoriai galėtų įvertinti ir išreitinguoti kitų judriojo ryšio 


operatorių pasiūlytas potencialias bokštų, skirtų padengti „baltąsias dėmes“, statymo vietas. Apibendrinant, iš 


viso buvo išnagrinėtos ir įvertintos 977 potencialios bokštų, skirtų padengti „baltąsias dėmes“, statymo vietos. 
 


 
 


Pav. 2. „Baltųjų dėmių“ žemėlapio 189 Thiessen poligonų padalinimas į tris grupes, etapus. 
 


Gavus ir apibendrinus 4G (LTE) ryšio operatorių radijo tinklo planavimo specialistų 977 vietų vertinimo 


rezultatus, per keletą derinimo su judriojo ryšio operatoriais iteracijų, buvo atrinkta 214 potencialių bokštų, 


skirtų padengti „baltąsias dėmes“, statymo vietų, kurios atitiko šiuos atrankos kriterijus: 


 bokštas dengia ne mažiau kaip 140 nepadengtų namų ūkių ir jo statybai pritaria ne mažiau kaip 3 


operatoriai (175 vietų); 


 bokštas dengia mažiau nei 140 nepadengtų namų ūkių, tačiau jo statybai pritaria visi 4 operatoriai (39 


vietos). 


Taip pat buvo suformuotas rezervinis 45 bokštų sąrašas, kurį sudaro 2 tipų bokštai, atitinkantys šiuos atrankos 


kriterijus: 


 bokštas dengia ne mažiau kaip 120 nepadengtų namų ūkių ir jo statybai pritaria ne mažiau kaip 2 


operatoriai (28 vnt.); 
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 bokštas dengia mažiau nei 120 nepadengtų namų ūkių, tačiau jo statybai pritaria bent 3 operatoriai 


(17 vnt.). 


Pažymėtina, kad planavimo metu, 4G (LTE) ryšio operatoriai patikslino savo 2020 m. plėtros planus, t. y. el. 


paštu informavo, kad iki 2020 m. nepastatys 20 judriojo ryšio infrastruktūros objektų ir paprašė įtraukti 19 


judriojo ryšio infrastruktūros objektų į šio projekto apimtį.5 


Suformavus galutinius 214 siūlomų statyti ir 45 rezervinių bokštų žemėlapių sąrašus, jie dar kartą buvo 


pristatyti neformalios konsultacinės darbo grupės nariams, suteikiant pakankamai laiko 4G (LTE) ryšio 


operatorių radijo tinklo planavimo specialistams juos peržiūrėti ir, esant poreikiui, pateikti pastabas. 


Neformalios konsultacinės darbo grupės nariai pritarė pateiktoms bokštų, skirtų padengti „baltąsias dėmes“, 


statymo vietoms, kurios apibrėžtos taškų X, Y koordinatėmis LKS-94 koordinačių sistemoje su 1 km spindulio 


paklaidos tolerancija bokšto statymo vietai nuo nurodytos taško vietos (išsamiau žr. 3 priedą). Nagrinėjant 


žemės, reikalingos bokštų statybai, alternatyvas, buvo pasiūlytos dvi žemės sklypo, tinkamo bokšto statybai, 


alternatyvos: esant galimybei, privatus ir valstybinis žemės sklypas, nesant galimybės – abu privatūs arba abu 


valstybiniai (išsamiau žr. 8 priedą). 


Atrinktų bokštų statymo vietų žemėlapis pateiktas žemiau (žr. Pav. 3), o išsamiau apie siūlomus statyti bokštus 


aprašyta šios ataskaitos skyriuje „Siūloma naujos kartos judriojo ryšio infrastruktūra“ ir „Naujos kartos judriojo 


ryšio „baltųjų dėmių“ padengimas“.  


 
 


Pav. 3. 214 siūlomų statyti bokštų (violetiniai taškai) ir 45 rezervinių bokštų (raudoni taškai) žemėlapis 
 


Taip pat pažymėtina, kad su neformalia konsultacine darbo grupe buvo dirbama ne tik, nustatant bokštų, skirtų 


padengti „baltąsias dėmes“ statymo vietas, bet ir apibrėžiant siūlomą judriojo ryšio techninį sprendimą 


                                                      


5 Atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė el. ryšių operatorių pateikti duomenys apie jų plėtros planus iki 2020 m., atitinkamai keisis naujos kartos 
ryšio padengimo ir „baltųjų dėmių“ duomenys, todėl galutinėje ataskaitoje bus patikslintas naujos kartos interneto prieigos tinklo 
infrastruktūros žemėlapis ir su juo susiję statistiniai duomenys. 
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(išsamiau žr. skyriuje „Naujos kartos judriojo ryšio prieigos techninis sprendimas“), t. y. nustatant bokšto aukštį, 


leistinus talpinamos įrangos svorius ir kt. svarbius parametrus. Galutinis naujos kartos judriojo ryšio prieigos 


techninis sprendimas, kuris yra aprašomas šios ataskaitos skyriuje „Naujos kartos judriojo ryšio prieigos 


techninis sprendimas“, taip pat buvo suderintas su neformalios konsultacinės darbo grupės nariais be pastabų. 


V.2.3. „Baltųjų dėmių“ padengimo fiksuotos prieigos technologijomis modeliavimas. Kaip jau buvo 


minėta Įvadinėje ataskaitoje, Techninėje specifikacijoje yra įtvirtintas tam tikras „baltųjų dėmių“ padengimo 


naujos kartos plačiajuosčio ryšio prieiga modeliavimo eiliškumas, t. y. identifikavus „baltąsias dėmes“, 


pirmiausia yra modeliuojamas šios teritorijos padengimas judriuoju ryšiu (nustatomos bokštų statymo vietos), 


o tuomet parenkama ŠKL trasa didžiausiu socialinę naudą teikiančiu maršrutu iki naujai planuojamo statyti 


bokšto ir judriojo ryšio infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos problemų. 


Atsižvelgiant į tai, tik suderinus su neformalia konsultacine grupe galutines 214 siūlomų statyti bokštų ir 45 


rezervinių bokštų įrengimo vietas, buvo pradėtas fiksuotojo ryšio modeliavimas: 


1. Pirmiausia modeliuojant fiksuotą infrastruktūrą geografinėje informacinėje sistemoje buvo suplanuotos 


ir nubraižytos konkrečios siūlomos šviesolaidinių kabelinių linijų trasos iki 214 siūlomų statyti bokštų, 


t. y. suplanuotas šių bokštų prijungimas prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinės 


infrastruktūros. Papildomai šviesolaidinės linijos suplanuotos ir nubraižytos į 45 rezervinius bokštus, 


kurie galėtų būti statomi likus projekto lėšų arba dėl tam tikrų priežasčių nepavykus pastatyti kai kurių 


bokštų iš pagrindinio 214 siūlomų statyti bokštų sąrašo. Iš viso suplanuota apie 596 km šviesolaidinių 


linijų iki 214 siūlomų statyti bokštų ir dar apie 122 km iki 45 rezervinių bokštų. 


2. Tuomet buvo sprendžiamas objektų, turinčių transmisijos problemų, prijungimas prie šviesolaidinės 


kabelinės infrastruktūros: 


a. Rengiant pirmąją tarpinę projekto ataskaitą, 4G (LTE) ryšio operatoriai nurodė, kad 349 jų 


objektų, neturi ŠKL transmisijos tipo, todėl ateityje augant duomenų perdavimo kiekiui, iškils 


tinkamos naujos kartos 30 Mb/s judriojo ryšio sklaidos problemos dėl ribotos galimybės 


bazinėms stotims užtikrinti reikiamos spartos duomenų perdavimo srautą. Atsižvelgiant į tai, 


modeliuojant „baltųjų dėmių“ padengimą fiksuotąja prieiga, suplanuotas ir minėtų objektų 


prijungimas prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros. Iš viso 


suplanuotos ir nubraižytos šviesolaidinės kabelinės linijos į 341 judriojo ryšio operatorių 


statinius (atlikus papildomą analizę, 6 objektų buvo atsisakyta, paaiškėjus, kad jie jau turi ŠKL 


įvadą,dar 2 objektų buvo atsisakyta, kad judriojo ryšio operatoriai nurodė nebeplanuojantys 


statyti šių objektų iki 2020 m.). Šių bokštų prijungimui prie šviesolaidinės kabelinės 


infrastruktūros reikia apie 720 km šviesolaidinių linijų. 


b. Rengiant pirmąją tarpinę projekto ataskaitą, 4G (LTE) ryšio operatoriai taip pat nurodė, kad 


dar 88 objektai turi ne tik ŠKL transmisijos, bet ir statinio problemų, t. y. žemės / statinio 


savininkai nepratęsia sutarčių, prasta statinio būklė ar statinys netinkamas bazinių stočių 


montavimui, netinkamas aukštingumas ir kt.). Atsižvelgiant į tai, visi šie objektai kartu su 


neformalios konsultacinės darbo grupės nariais buvo dar kartą išanalizuoti, sprendžiant dalies 


šių objektų prijungimo prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinės kabelinės 


infrastruktūros tikslingumą. Pakartotinai buvo analizuoti ir atrinkti tik tie objektai, kurių 


nepavyko išspręsti statant naujus bokštus ir kurie, atlikus papildomą analizę su judriojo ryšio 


operatoriais, buvo identifikuoti kaip tinkami tolimesniam 4G (LTE) ryšio operatorių įrangos 


talpinimui. Iš 88 objektų, turinčių transmisijos ir objekto problemų, atrinkti 56 objektai, kuriems 


šios veiklos metu buvo suplanuotos šviesolaidinės kabelinės linijos. Iš viso suplanuota, kad 


šių bokštų prijungimui prie šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros, reikia apie 80 km 


šviesolaidinių linijų. 


c. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 2017 m. balandžio mėn. pabaigoje oficialiu 


raštu kreipėsi į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ su prašymu prie šviesolaidinio kabelinio tinklo 


prijungti minėtame rašte nurodytus pasienio bokštus, kuriais sutartomis sąlygomis galėtų 


ateityje naudotis ir 4G (LTE) ryšio operatoriai, tokiu būdu padidinant bendrą 30 Mb/s 


padengiamumą Lietuvoje. Atsižvelgiant į tai ir Užsakovo nurodymą, Tiekėjas atrinko 17 


pasienio bokštų, kurie yra tinkami mobiliųjų operatorių bazinių stočių montavimui, ir suplanavo 


jų prijungimą prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros. Šių 


bokštų prijungimui reikės apie 74 km šviesolaidinių linijų. 
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d. 2017 m. balandžio 24 d. – gegužės 7 d. vykstančių konsultacijų metu UAB „TELE2“ pateikė 


prašymą prijungti 17 jiems priklausančių judriojo ryšio infrastruktūros statinių prie VšĮ 


„Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros, kurie anksčiau nebuvo 


įtraukti į projekto apimtį, nes AB „TELIA Lietuva“ buvo nurodžiusi, kad iki 2020 m. planuoja į 


šiuos objektus atvesti savo šviesolaidines kabelines linijas. AB „TELIA Lietuva“ patvirtinus, 


kad šių objektų pajungimo nebeplanuoja iki 2020 m., pastarieji buvo įtraukti į projekto apimtį 


ir iki jų suplanuotos bei nubraižytos šviesolaidinės kabelinės linijos. Numatyta, kad UAB 


„TELE2“ papildomų bokštų prijungimui prie šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros iš viso 


reiks apie 41 km šviesolaidinių linijų. 


Pažymėtina, kad planuojant šviesolaidines linijas iki naujai statomų bokštų ir judriojo ryšio 


infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos problemų, buvo atsižvelgta į galimybę linijas suplanuoti 


didžiausią socialinę naudą teikiančiu maršrutu, t. y. planuojant visas ŠKL trasas, pastarųjų maršrutas 


buvo renkamas, atsižvelgiant į galimybę šviesolaidinį kabelį iki šių bokštų ir objektų tiesti ne 


trumpiausiu, bet didžiausią socialinę naudą teikiančiu maršrutu, įvertinant nepadengtų namų ūkių 


koncentracijos vietas, jų dydį, gyventojų tankį, operatorių suinteresuotumą ir kitus svarbius kriterijus. 


To pasėkoje suplanuota, kad naujos šviesolaidinės kabelinės linijos bus pravestos pro 133 


koncentruotas nepadengtų namų ūkių teritorijas, o rezervinių bokštų šviesolaidinės linijos bus 


pravestos dar pro 20 koncentruotų nepadengtų namų ūkių teritorijų. 


3. Atsižvelgiant į Užsakovo nurodymus, papildomai buvo suplanuotos FTTH prieigos linijos 25 didesnėse 


gyvenvietėse, tačiau po viešųjų konsultacijų, atsižvelgiant į  AB „TELIA Lietuva“ pateiktas pastabas ir 


suderinus su Užsakovu, buvo nuspręsta pašalinti iš sąrašo 15 gyvenviečių ir papildyti jį 6 naujai 


pasiūlytomis gyvenvietėmis. To pasekoje, suplanuota, kad FTTH prieigos linijos bus įrengtos 16 


gyvenviečių, o šių linijų bendras ilgis siekia 15,3 km (išsamiau žr. 2 priedą). Papildomai Užsakovas 


nurodė, kad turi būti numatytas 34,7 km šviesolaidinių linijų (apytiksliai po 1 km ilgio FTTH prieigos 


liniją per gyvenvietę), skirtų FTTH prieigos įrengimui, rezervas, kuris būtų naudojamas projekto 


įgyvendinimo metu, jeigu el. ryšių operatoriai išreikštų papildomą poreikį. Atsižvelgiant į tai, iš viso 


FTTH prieigos įrengimui numatyta 50 km šviesolaidinių linijų. 


Apibendrinant, visų minėtų judriojo ryšio infrastruktūros objektų prijungimui prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 


šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros reikia apie 1510 km šviesolaidinių kabelinių linijų ir 50 km FTTH 


šviesolaidinių kabelinių linijų. 


Pažymėtina, kad visos naujai planuojamos ŠKL trasos buvo suderintos su neformalia konsultacine grupe ir 


pateiktos viešoms konsultacijoms (išsamiau žr. 3 priedą), išskyrus ŠKL trasas iki 17 UAB „TELE2“ 


priklausančių judriojo ryšio infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos problemų, kadangi šie objektai į 


projekto apimtį įtraukti viešųjų konsultacijų metu. Taip pat po viešųjų konsultacijų buvo pakeistas FTTH prieigos 


linijų sąrašas dėl AB „TELIA Lietuva“ pateiktų pastabų: buvo panaikintos 15 gyvenviečių FTTH prieigos linijos 


ir subraižytos 6 papildomų naujų gyvenviečių FTTH prieigos linijos (išsamiau žr. 2 priedą). 


Atkreiptinas dėmesys, kad modeliuojant „baltųjų dėmių“ padengimą fiksuotojo ryšio prieiga, visa naujoji ŠKL 


infrastruktūra, atsižvelgiant į Užsakovo nurodymą, buvo planuojama nuo VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 


priklausančios šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros. Be to, siekiant kuo didesnio ŠKL trasų ilgio tikslumo, 


naujoji ŠKL infrastruktūra buvo planuojama pagal kelių infrastruktūrą, numatant preliminarias movų / atsargų 


vietas. Movų / atsargų vietos buvo parinktos planuojant namų ūkių prijungimo galimybę prie naujai statomos 


šviesolaidinės infrastruktūros ir atsižvelgiant į galimybę toliau plėsti VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinį 


kabelinį tinklą. Iš viso suplanuotos 1836 movų / atsargų vietos, įskaitant 120 movų / atsargų vietų, kurios buvo 


suplanuotos ant rezervinių bokštų šviesolaidinių kabelinių linijų.  


V.2.4. Siūlomų techninių sprendimų apibendrinimas ir aprašymas. Kaip jau buvo minėta, su neformalia 


konsultacine darbo grupe buvo dirbama ne tik, nustatant bokštų, skirtų padengti „baltąsias dėmes“ statymo 


vietas ir derinant galimas ŠKL trasas, bet ir apibrėžiant siūlomą judriojo ir fiksuotojo ryšio techninį sprendimą 


(išsamiau apie jį žr. skyriuje „Naujos kartos judriojo ryšio prieigos techninis sprendimas“ ir  skyriuje „Naujos 


kartos fiksuotojo ryšio prieigos techninis sprendimas“), t. y. nustatant bokšto aukštį, leistinus talpinamos 


įrangos svorius ir kt. svarbius parametrus. Atsižvelgiant į tai, šios veiklos vykdymo metu, buvo apibendrinti ir 


aprašyti techniniai sprendimai suderinti su neformalia konsultacine grupe bei Užsakovu, pagal tai paruošta 
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medžiaga potencialių tiekėjų apklausai, siekiant sudaryti preliminarias techninių sprendimų įgyvendinimo 


sąmatas.  


Taip pat šios veiklos metu surinkta informacija apie Užsakovo lūkesčius dėl duomenų perdavimo tinklo 


struktūrinės schemos (išsamiau žr. skyriuje „Naujos kartos fiksuotojo ryšio prieigos techninis sprendimas“), 


aptartas Užsakovui reikalingos aktyvinės įrangos tipas ir kiekiai. Surinktos informacijos pagrindu, paruošta 


medžiaga potencialių tiekėjų apklausai. 


V.2.5. Žemės, reikalingos bokšto statybai, panaudojimo alternatyvų analizė. Šios veiklos metu buvo 


išsamiai išnagrinėtos žemės, reikalingos bokštų statybai, panaudojimo alternatyvos atliekant teisinių žemės 


nuosavybės formų analizę. Analizės metu buvo vertinamos įvairios žemės panaudojimo alternatyvos: pirkimas, 


nuoma, servitutas, užsatatymo teisė, ilgalaikė nuoma, žemės paėmimas visuomenės poreikiams (išsamiau žr. 


7 priedas). Atsižvelgiant į galiojančią teisinę bazę buvo pasiūlytos priimtiniausios alternatyvos (žr. 8 priedas), 


įvertinta kainos ir pasikeitimų rizika bei greitis ir teisinis paprastumas, pateikta papildoma informacija dėl galimų 


rizikų, svarstytinų procesą lengvinančių aplinkybių. 


V.2.6. Preliminarių sąmatų, reikalingų bokštų statybai, parengimas. Šios veiklos metu, parengus „baltųjų 


dėmių“ padengimo techninius sprendimus ir siekiant preliminariai apskaičiuota techninių sprendimų, kurie 


apimtų ir aktyvinės įrangos, elektros perdavimo, kitos bokštų eksploatacijai reikalingos įrangos bei 


infrastruktūros (pavyzdžiui, privažiavimo keliai, teritorijos aptvėrimas ir pan.) iki potencialių siūlomų bokštų 


(stiebų) statymo vietų įrengimo sprendimus, sąmatą, buvo atliekama potencialių tiekėjų apklausa.  


Potencialių tiekėjų apklausa, reikalinga techninių sprendimų įgyvendinimo preliminariai sąmatai sudaryti, buvo 


suskaidyta į 4 dalis, pagal perkamų paslaugų / darbų pobūdį (išsamiau žr. ataskaitos 4 priedą): 


1. Bokšto ir su juos susijusios infrastruktūros įrengimo darbai, įskaitant visas reikalingas 


medžiagas. Su neformalios konsultacinės grupės nariais buvo suformuotas ir suderintas judriojo ryšio 


prieigos techninio sprendimo aprašymas, kuris buvo išsiųstas keturiems judriojo ryšio operatorių 


rekomenduotiems potencialiems pilno bokšto techninio sprendimo tiekėjams – UAB koncernas 


„ALGA“, UAB „Eltel Networks“, UAB „Empower-Fidelitas“ ir UAB „Fima“ – prašant pateikti preliminarų 


kainos pasiūlymą. Visi keturi tiekėjai pateikė savo komercinius pasiūlymus, kurie net keletą kartų viršijo 


realius rinkos įkainius. Įvertinus šias aplinkybes ir pasitarius su Užsakovu, buvo priimtas sprendimas 


apklausti 4G (LTE) ryšio operatorius, kurie nuolat rinkos sąlygomis perka praktiškai identiškus judriojo 


ryšio infrastruktūrinių objektų įrengimo darbus. Atsižvelgiant į tai, judriojo ryšio prieigos techninio 


sprendimo, kuris apimtų ir dalį aktyvinės įrangos, elektros perdavimo, kitos bokštų eksploatacijai 


reikalingos įrangos bei infrastruktūros (privažiavimo keliai, teritorijos aptvėrimas ir pan.) iki potencialių 


siūlomų bokštų statymo vietų įrengimo sprendimus, įgyvendinimo įrengimo preliminari sąmata 


parengta remiantis 4G (LTE) ryšio operatorių pateiktais duomenimis. Pažymėtina, kad visi 4G (LTE) 


ryšio operatoriai, išskyrus UAB „TELE2“ pateikė preliminarius įkainius, kuriais perka identiškus darbus 


ir paslaugas iš rinkos. 
 


2. Šviesolaidinių kabelinių linijų tiesimo darbai, įskaitant visas reikalingas medžiagas. Užklausa, 


prašant pateikti preliminarias ŠKL įrengimo kainas, įskaitant visas reikalingas medžiagas, buvo 


išsiųsta trims potencialiems tiekėjams: UAB „KRS“, UAB „Eltel Networks“ ir UAB „Itelsis“. Šių 


potencialių teikėjų pasiūlytos kainos taip pat (nors ne taip ženkliai) viršijo įkainius, pagal kuriuos šiuo 


metu VšĮ „Plačiajuostis internetas“ perka identiškus darbus, t. y. turi sudaręs sutartis dėl identiškų 


darbų atlikimo. Atsižvelgiant į tai, nuspręsta naudoti trijų potencialių teikėjų pasiūlytų kainų ir VšĮ 


„Plačiajuostis internetas“ dviejų vėliausiai pasirašytų sutarčių įkainių vidurkius. 
 


3. Generatorių įsigijimas, įskaitant pristatymo ir montavimo darbus. Užklausa, prašant pateikti 


preliminarias generatorių įsigijimo, įskaitant pristatymo ir montavimo darbus, kainas, buvo pateikta 


trims potencialiems tiekėjams: UAB „VARICOM”, UAB „Automatikos sistemos“ ir UAB „Fima“. 


Pasiūlymus pateikė tik du tiekėjai, t. y. UAB „VARICOM” ir UAB „Automatikos sistemos“, todėl 


papildomai apklaustas dar vienas galimas tiekėjas – UAB „Energotecha“. Remiantis ekspertiniu 


vertinimu, tiekėjų pasiūlytos kainos atitinka rinkos kainas, todėl preliminarių sąmatų skaičiavimui bus 


naudojamas šių trijų potencialių teikėjų pasiūlytų kainų vidurkis. 
 


4. Aktyvinės įrangos duomenų perdavimo paslaugų teikimui įsigijimas, įskaitant pristatymo ir 


montavimo darbus. Užklausa, prašant pateikti preliminarias aktyvinės įrangos – stotinių įrenginių 
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įsigijimo, įskaitant pristatymo ir montavimo darbus, kainas, buvo pateikta trims potencialiems 


tiekėjams: UAB „Komsetas“, UAB „Blue Bridge“ ir UAB „Heksimus“. Visi tiekėjai pateikė preliminarius 


kainos pasiūlymus, kurie remiantis ekspertiniu vertinimu, atitinka rinkos kainas, todėl preliminarių 


sąmatų skaičiavimui bus naudojamas šių trijų potencialių teikėjų pasiūlytų kainų vidurkis. 


Pažymėtina, kad siekiant kuo didesnio tikslumo, rengiant techninių sprendimų sąmatas, atstumai 


(šviesolaidinio kabelio, elektros perdavimo trasos ir privažiavimo kelio ilgis) buvo apskaičiuoti pagal konkrečią 


siūlomo statyti bokšto vietą (skaičiuota vienai bokšto statymo vietos alternatyvai). Apskaičiavus konkrečius 


šviesolaidinio kabelio, elektros perdavimo trasos ir privažiavimo kelio ilgius, buvo išvesti ilgių vidurkiai, 


tenkantys vienam bokštui, kurie buvo naudojami preliminarių sąmatų sudarymui. 


Tuo tarpu žemės, reikalingos bokštų statybai, kaina buvo apskaičiuota: 


1. įvertinant vidutinę žemės rinkos kainą bei kainų dinamiką; 


2. analogiškų projektų vykdymo praktiką bei realijas; 


3. planuojamų statyti bokštų skaičių ir jų santykį kaimiškose vietovėse ir miesteliuose; 


4. su Projekto įgyvendinimu susijusias žemės kainos pasikeitimo rizikas.  
 


V.2.7. Techninių sprendimų viešas pristatymas. Atsižvelgiant į Techninės specifikacijos 10.2.8. punkto 


reikalavimą, prieš teikiant parengtus techninius sprendinius derinimui su suinteresuotoms šalims, 2017 m. 


balandžio 24 d. buvo suorganizuotas viešas parengtų techninių sprendimų ir sumodeliuotų fiksuotojo ir judriojo 


ryšio prieigos technologijos tinklo segmentų, skirtų „baltųjų dėmių“ padengimui, pristatymas suinteresuotoms 


šalims, kurio metu buvo pristatytas interaktyvus žemėlapis, planuojama sukurti naujos kartos judriojo ir 


fiksuotojo ryšio prieigos infrastruktūra, jos kiekis, planuojamas poveikis naujos kartos aprėpčiai ir kt. svarbūs 


aspektai, taip pat atsakyta į kilusius suinteresuotų šalių klausimus. Pažymėtina, kad šiuo pristatymu buvo 


siekiama, kad suinteresuotos šalys geriau suvoktų techninių sprendimų parinkimo procesą, kas atitinkamai 


palengvintų tarpinių rezultatų derinimą su pastarosiomis.  
 


Papildomai, kaip jau buvo minėta Pirmoje tarpinėje ataskaitoje, Užsakovas iš pagrindinių el. ryšių operatorių ir 


juos atstovaujančių asociacijų sudarė neformalią konsultacinę darbo grupę, su kurios nariais Tiekėjas derino 


visus su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus. Žemiau pateikiama informacija apie vykusius susitikimus 


su neformalios konsultacinės darbo grupės nariais (susitikimų protokolai pridėti ataskaitos 5 priede). 


Lentelė 3. Neformalios konsultacinės darbo grupės susitikimų tvarkaraštis 


 


V.2.8. Viešos konsultacijos su suinteresuotomis šalimis. Atsižvelgiant į Techninės specifikacijos 10.2.8. 


punkto reikalavimą, siekiant įsitikinti skaitmeninio naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros žemėlapio ir 


SUSITIKIMŲ TVARKARAŠTIS 


Penktadienis 


2017.03.03 
 


14:00   Neformali naujos kartos judriojo ryšio darbo grupė 


Antradienis 
2017.03.07 


 
09:00  Neformali naujos kartos judriojo ryšio darbo grupė 


Trečiadienis 
2017.03.15 


 
13:00  Neformali naujos kartos judriojo ryšio darbo grupė 


Trečiadienis 
2017.03.29 


 
13:00  Neformali naujos kartos judriojo ryšio darbo grupė 


Pirmadienis 
2017.04.03 


 
09:00  Neformali naujos kartos judriojo ryšio darbo grupė 


Trečiadienis 
2017.04.12 


 
13:00  Neformali konsultacinė darbo grupė 


Pirmadienis 
2017.04.24 


 
13:00 Viešas pristatymas 
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parinktų techninių sprendimų tikslumu, 2017 m. balandžio 24 d. parengtas žemėlapis ir techninių sprendimų 


informacija buvo viešai paskelbti VšĮ „Plačiajuostis internetas“ interneto svetainėje (siekiant nepažeisti 


konfidencialumo principo – skelbiamos informacijos apimtis buvo suderinta su VšĮ „Plačiajuostis internetas“), 


prašant suinteresuotas šalis per 2 sav., esant poreikiui, patikslinti duomenis apie savo poreikius, 


prieštaravimus dėl naujai planuojamos įrengti naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros. Siekiant užtikrinti 


didesnį informuotumą apie viešąsias konsultacijas, papildomai visiems Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 


tarnybos svetainėje skelbiamiems elektroninių ryšių paslaugų teikėjams Perkančioji organizacija 2017 m. 


balandžio 24 d. išsiuntė raštą Nr. ESSF-R-13, prašydama pateikti pastabas. Viešosioms konsultacijos teiktus 


žemėlapius galima rasti ataskaitos 3 priede. 


V.2.9. Tarpinių rezultatų tikslinimas po konsultacijų. Viešųjų konsultacijų su suinteresuotomis šalimis metu 


gautos šios pastabos: 


 UAB „TELE2“ pateikė prašymą prijungti 17 jiems priklausančių judriojo ryšio infrastruktūros statinių 


prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros, kurie anksčiau nebuvo 


įtraukti į projekto apimtį, nes AB „TELIA Lietuva“ buvo nurodžiusi, kad iki 2020 m. planuoja į šiuos 


objektus atvesti šviesolaidines kabelines linijas. AB „TELIA Lietuva“ el. paštu patvirtinus, kad šių 


objektų pajungimo nebeplanuoja, pastarieji buvo įtraukti į projekto apimtį ir iki jų suplanuotos bei 


nubraižytos šviesolaidinės kabelinės linijos. 


 4G (LTE) ryšio operatoriai patikslino savo plėtros planus, nurodydami, kad iki 2020 m. nepastatys 20 


judriojo ryšio infrastruktūros objektų  ir paprašė dalį jų, t. y. 19 bokštų, įtraukti į šio projekto apimtį. 


 Patikslintas 4G (LTE) ryšio operatorių įvardintų objektų, turinčių transmisijos problemą, sąrašas – 


atsisakyta 8 objektų, paaiškėjus, kad jie jau turi ŠKL įvadą arba judriojo ryšio operatoriai nebeplanuoja 


jų pastatyti iki 2020 m. 


 AB „TELIA Lietuva“ peržiūrėjusi siūlomų įrengti FTTH linijų sąrašą pateikė pastabas, nurodydama 


gyvenvietes, kuriose netikslinga įrengti suplanuotas FTTH linijas, ir pasiūlydama naują 186 


gyvenviečių sąrašą, kur pageidautų, kad projekto metu būtų įrengta FTTH prieiga. Atlikus 186 pateiktų 


teritorijų GIS duomenų analizę, buvo nustatyta, kad galimybė įrengti FTTH prieigą (FTTH prieigą 


galima įrengti tik „baltosiose dėmėse“ šalia naujai statomų šviesolaidinių linijų) yra tik 51 gyvenvietėje, 


tačiau juose, remiantis iš el. ryšių operatorių surinkta informacija, yra numatyta to paties el. ryšių 


operatoriaus FTTH plėtra iki 2020 m. Atsižvelgiant tai, AB „TELIA Lietuva“ buvo paprašyta patikslinti 


gyvenviečių sąrašą, nurodant kuriuose gyvenvietėse nevystys savo FTTH tinklo iki 2020 m. Po 


papildomo duomenų patikslinimo AB „TELIA Lietuva“ nurodė tik 6 gyvenvietes, kuriuose nevystys 


FTTH ir kurias būtų galima įtraukti į šio projekto apimtį. Atsižvelgiant į el. ryšių operatoriaus pateiktas 


pastabas ir suderinus su Užsakovu, buvo patikslintas gyvenviečių, kuriose planuojamas FTTH prieigos 


linijos, sąrašas: atsisakyta 15 gyvenviečių ir papildyta 6 naujomis gyvenvietėmis. Iš viso FTTH prieiga 


suplanuota 16 gyvenviečių (apie 15 km ŠKL). Taip pat Užsakovas, atsižvelgdamas į el. ryšio 


operatoriaus pastabas, nurodė suformuoti beveik 35 km šviesolaidinių linijų, skirtų FTTH prieigos 


įrengimui, rezervą, todėl FTTH prieigos įrengimui iš viso numatyta ne 15 km, bet 50 km šviesolaidinių 


linijų.6 


Atsižvelgiant į gautas pastabas, žemėlapiai ir su tuo susiję statistiniai duomenys buvo atitinkamai patikslinti. 


Visus žemėlapius, kurie buvo teikiami viešoms konsultacijoms, ir po viešų konsultacijų patikslintus žemėlapius 


galia rasti šios ataskaitos 3 priede. 


V.2.10. Tarpinės ataskaitos II parengimas ir pateikimas PO. Šios veiklos metu buvo susisteminti duomenys 


ir aprašyta planuojama įrengti naujos kartos interneto prieigos infrastruktūra, patikslintas skaitmeninis naujos 


kartos prieigos tinklo infrastruktūros žemėlapis, pristatyti siūlomi techniniai sprendimai, aprašytos žemės, 


reikalingos bokštų statybai, panaudojimo alternatyvos, pateikti sąmatų rengimo duomenys ir pan.  
 


  


                                                      


6 Atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė el. ryšių operatorių (tiek judriojo ryšio, tiek fiskuotojo ryšio operatorių) pateikti duomenys apie jų plėtros 
planus iki 2020 m., atitinkamai buvo perskaičiuoti ir pakeisti naujos kartos plačiajuosčio ryšio padengimo ir „baltųjų dėmių“ duomenys, 
pristatyti pirmoje tarpinėje ataskaitoje. 
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2.2 Naujos kartos judriojo ryšio infrastruktūra 


2.2.1 Naujos kartos judriojo ryšio prieigos techninis sprendimas 


Bokštas. Apie 70 m aukščio bokštai (su visa pagal reikalavimus reikalinga bokšto įranga: įžeminimas, 


eksploatacijos saugumo įranga, signalizacinės lempos, poilsio aikštele ir t.t.), skirti I-III vėjo rajonui, 


priklausomai nuo bokšto statymo vietos. Priemiesčiuose gali būti naudojami ir mažesnio apie 50 m – 60 m 


aukščio bokštai.  


Bokšto tipas ir apkrova. Turi būti 2 žiedinės konstrukcijos 2-juose lygiuose. Viršutinė 6 m bokšto sekcija, 


skirta įrengti ne mažiau kaip 2-jų operatorių 3-sektorius kiekviename iš jų. Operatorių įrangai, antenoms 


(GSM/UMTS/LTE/RRL ir t.t.) laikikliai tvirtinami ant žiedinių konstrukcijų. Operatorių įrangai viršutinėje 


sekcijoje (antenoms, radijo siųstuvams ir t.t.) turi būti numatyta viso iki 2,9 m2 vėjo ploto ir iki 225 kg svorio per 


operatorių. Kiekvieno iš 4 operatorių įrangai papildomai numatyta ne mažiau kaip 0,5 m2 vėjo ploto ir iki 100 


kg svorio žemiau esančioje kitoje 6 m sekcijoje. Papildomai turi būti numatytos įrangą, antenas laikančiųjų 


konstrukcijų apkrovos. Bendras ryšio antenų ir įrengimų plotas bokšto viršutiniuose 12 m turi būti iki 16,5 m2, 


o svoris – iki 1500 kg. Principinė bokšto ir žiedinių konstrukcijų išdėstymo schema pateikta žemiau: 


Pav. 4. Principinė bokšto ir žiedinių konstrukcijų išdėstymo schema 
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Taip pat turi būti numatytas ne mažiau kaip 4 papildomų operatorių nedidelių gabaritų ir svorio (iki Ø0.6 RRL 


ir t.t.) įrangos kabinimas žemesnėse bokšto sekcijose – žemiau nei 58 m aukštyje. Bokšto apkrovų detalizacija 


pateikta lentelėje: 


Lentelė 4. Bokšto apkrovų detalizacija 


Operatorius Įranga Gabaritai, m 
Svoris, 


kg 
Kiekis 


Viso 
svoris, kg 


Vėjo 
plotas, m² 


Viso vėjo 
plotas, m² 


Viršutinė 6 m bokšto sekcija, esanti viršutinėje žiedinėje konstrukcijoje  


1 Operatorius 
GSM/UMTS/LTE 
panelinė antena 
(pvz. 7755.00) 


2.658x0.280x0.125 25 3 75 0,7 2,1 


  Radijo blokas RRU 0.380x0.485x0.170 25 6 150 0,12 0,7 


  Atsargai           0,1 


2 Operatorius 
GSM/UMTS/LTE 
panelinė antena 
(pvz. 7755.00) 


2.658x0.280x0.125 25 3 75 0,7 2,1 


  Radijo blokas RRU 0.380x0.485x0.170 25 6 150 0,12 0,7 


  Atsargai           0,1 


Kita / kitų operatorių 
įranga 


        50   0,7 


   
 Suma: 500 kg  6,5 m² 


Viršutinė 6 m bokšto sekcija, esanti apatinėje žiedinėje konstrukcijoje  


3 Operatorius 
GSM/UMTS/LTE 
panelinė antena 
(pvz. 7755.00) 


2.658x0.280x0.125 25 3 75 0,7 2,1 


  Radijo blokas RRU 0.380x0.485x0.170 25 6 150 0,12 0,7 


  Atsargai           0,1 


4 Operatorius 
GSM/UMTS/LTE 
panelinė antena 
(pvz. 7755.00) 


2.658x0.280x0.125 25 3 75 0,7 2,1 


  Radijo blokas RRU 0.380x0.485x0.170 25 6 150 0,12 0,7 


  Atsargai           0,1 


Kita / kitų operatorių 
įranga 


        50   0,7 


    
Suma: 500 kg  6,5 m² 


Antroje nuo viršaus 6 m bokšto sekcijoje 


1 Operatorius Radijo blokas RRU 0.380x0.485x0.170 25 3 75 0,12 0,36 


  Atsargai       25   0,14 


2 Operatorius Radijo blokas RRU 0.380x0.485x0.170 25 3 75 0,12 0,36 


  Atsargai       25   0,14 


3 Operatorius Radijo blokas RRU 0.380x0.485x0.170 25 3 75 0,12 0,36 


  Atsargai       25   0,14 


4 Operatorius Radijo blokas RRU 0.380x0.485x0.171 25 3 75 0,12 0,36 


  Atsargai       25   0,14 


Kita/kitų operatorių 
įranga 


        100 kg   1,4 m² 


    Suma: 500 kg  3,4 m² 


Viso viršutinėse dviejose 6 m sekcijose (nuo 58 iki 70 m): 1500 kg  16,5 m² 


Kiekvienoje iš 6 m sekcijų, esančių žemiau 58 m 


Kita/kitų operatorių 
įranga 


        200 kg   2,0 m² 
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Šviesolaidinis ir elektros kabelis. Bokšte turi būti instaliuoti ne mažiau kaip keturi 24 skaidulų optiniai kabeliai 


ir ne mažiau kaip keturi 2x25/16mm2 48VDC elektros kabeliai ne mažiau kaip 4-ių operatorių įrangos 


pasijungimui kabeliais (jumpers) bokšto viršuje (64 m aukštyje) ir apačioje (konteineryje). 


Standartai. Visos konstrukcijos turi būti karštai cinkuojamos. Padengimas lydaline 80um cinko danga turi būti 


atliekamas vadovaujantis standartais LST EN ISO 14713. LST EN ISO 1461 ir LST L ENV 1990-1:2002- 


10.3.2. punktu. Elementų paviršiaus paruošimas turi atitikti LST EN ISO 12944-4, LST EN. ISO 8501-1 ir LST 


EN ISO 8503-2 standartų reikalavimus. Dangos ilgaamžiškumas – ne mažiau 25 metų. 


Outdoor ir indoor sprendiniai. Turi būti pastatomas telekomunikacinės įrangos konteineris su optiniu įvadu 


ir įranga operatorių pasijungimui prie optinio tinklo bendrame VšĮ „Plačiajuostis internetas“ priklausančiame 


konteineryje. Šalia konteinerio, bokšto kryptimi turi būti įrengta 3mx4m aikštelė, paruošta įrengti 6 


telekomunikacinės įrangos lauko tipo (outdoor) 19‘ spintas, su virš aikštelės įrengtomis kabelių kopėčiomis 


elektros ir telekomunikacijų kabelių pajungimu prie aikštelėje talpinamos įrangos. 


Konteineris. Apšiltintas telekomunikacinės įrangos konteineris turi būti pritaikytas 5 telekomunikacinių 19‘ 


spintų (600x800) įrengimui, t. y. iki 1 (½ arba 1) 19‘ spintos per operatorių, leidžiant montuoti nedaug šilumos 


skleidžiančią įrangą, tokią kaip: interconect‘ai, transmisija, DC PSU ir pan., bei neleidžiant montuoti viduje 


daug šilumos skleidžiančios įrangos, tokios kaip: radijo siųstuvai / imtuvai ir t.t. 


Konteinerio vidiniai matmenys turi būti ne mažesni nei 2700x2100x2500 mm, sienų storis ne mažesnis nei 150 


mm, apšildomas ne plonesne nei 100 mm storio akmens vata (arba analogiškomis medžiagomis), šiluminė 


varža ne mažesnė nei 2.7 m2 K/W. Grindys pagamintos iš ne mažiau nei 24 mm storio cemento drožlių plokštės 


(„Cetris“), padengtos antistatiniu linoleumu. Vidaus metalinė dalis turi būti padengiama gruntu bei 


apipurškiama  antikorozine danga. Durys turi būti atsidarančios į išorę (815x2000 mm), sumontuotos 


konteinerio šoninėje sienoje per vidurį. Free cooling sistema turi būti montuojama priešingoje pusėje nei durys 


(su galimybe lengvai pakeisti ją į kondicionierių). Elektros paskirstymo dėžė turi būti montuojama dešinėje 


pusėje už durų, kurioje montuojasi 4 kontroliniai skaitikliai ir automatinis mikroklimato rėžimo valdymas. 


Konteinerio viduje turi būti sumontuotas (sukomplektuota) elektrinis šildytuvas, 4 (600x800) telekomunikacinių 


įrenginių spintos ir viena įvadinė elektros paskirstymo spinta. 


Vėdinimas. Konteinerio viduje turi būti sumontuota ventiliacija bei šaldymo sistema, reikiamai temperatūrai 


palaikyti bei drėgmei užtikrinti (angl. free cooling), kuri turi būti pritaikyta pakeitimui kondicionavimo įranga (50 


vnt.) tuo atveju, jeigu konteineryje savo įrangą vienu metu talpintų daugiau nei 3 operatoriai. 


Maitinimas. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ priklausančiame konteineryje turėtų būti įrengtas trifazis AC 380-


400V maitinimas operatoriaus pasijungimui, 5kW per operatorių. Konteinerio išorėje turi būti įrengtas vienas 


bendras lizdas ir vienas rezervinis kiekvieno iš operatoriaus atsarginiam dyzelinio generatoriaus maitinimo 


pajungimui. 


Rezervinis maitinimas. Iš projekto lėšų turėtų būti įsigyjami penki 20 kW mobilūs dyzeliniai generatoriai, skirti 


elektros energijos palaikymui avarijų atveju. 


Aikštelė. Bazinės stoties statinių ir įrengimų aikštelė (10x10 m) turi būti aptveriama 2,4 m aukščio vielos tinklo 


tvora (2 m aukščio metalinio tinklo ir 3 eilės spygliuotos vielos) ir įrengiami rakinami vartai. Aikštelė ir 50 cm 


perimetras aplink aikštelę turi būti išklojamas neaustine geotekstile „Tipptex“ (tipas 4735, UAB „ViaCon Baltic“ 


arba analogiška), o pati aikštelė padengiama 0,10 m stambios frakcijos skaldos danga. 


Turi būti įrengiama nuotolinė 3 vaizdo kamerų bokšto aplinkos vaizdo stebėjimo įranga per VšĮ „Plačiajuostis 


internetas“ tinklą pajungta į centrinį valdymo centrą. Turi būti įrengtas privažiavimas prie bokšto. 
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2.2.2 Žemės, reikalingos naujos kartos judriojo ryšio infrastruktūrai, panaudojimo 
alternatyvos 


Siekiant išsamiai išnagrinėti žemės, reikalingos bokštų statybai, panaudojimo alternatyvas ir pasiūlyti 


konkrečius sprendimo būdus buvo atlikta teisinių žemės nuosavybės formų analizė. Žemės panaudojimo 


alternatyvos (įsigijimas, nuoma, servitutas, užstatymo teisė, ilgalaikė nuoma) buvo vertinamos teisinių žemės 


nuosavybės formų (privati nuosavybė, valstybinė žemė, savivaldybės žemė, valstybinė žemė išnuomota 


valstybės institucijai, juridiniam ar fiziniam asmeniui) perspektyvoje (išsamiau žr. 7 priedą). 


Toliau paveiksle yra pateikiamas žemės panaudojimo alternatyvų palyginimo apibendrinimas. Žemės 


panaudojimo alternatyvoms bei susijusioms nuosavybės teisinėms formoms, atsižvelgiant į kainos ir 


pasikeitimų riziką bei greitį ir teisinį paprastumą, buvo priskirtas I, II arba III pasirinkimo prioritetas (I prioritetas 


– alternatyvos, palankiausios bokštų statybai, II prioritetas – alternatyvos, vidutiniškai palankios bokštų 


statybai, o III prioritetas – alternatyvos, mažiausiai palankios bokštų statybai). Valstybinės / savivaldybės 


žemės įsigijimas yra palankiausia alternatyva. 


 


 
Pav. 5. Žemės panaudojimo alternatyvų palyginimas 


2.2.2.1 Žemės sklypo įsigijimo procesas ir trukmė 


Žemės sklypo įsigijimas, kai pardavėjas - fizinis ar privatus juridinis asmuo: 


1. derybos su potencialiu žemės sklypo pardavėju bei rašytinės formos žemės sklypo pirkimo – 


pardavimo sutarties rengimas. Šiuo atveju terminas kiekvienu individualiu atvejų gali būti skirtingas 


(priklauso nuo derybų, sutarties rengimo/derinimo eigos). Pagal praktiką procesas gali užtrukti apie 1 


mėn.; 


2. Sutarties notarinis tvirtinimas. Paprastai notaras peržiūri Sutartį per 1 savaitę nuo kreipimosi; 


3. Sutarties registracija Nekilnojamojo turto registre (toliau – „NTR“). Siekiant įregistruoti naująjį žemės 


sklypo savininką, yra pateikiamas prašymas, kuris turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 10 d. d. po 


prašymo padavimo arba asmens prašymu tai galima padaryti skubos tvarka per vieną darbo dieną.7 


                                                      


7 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimas Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“. 
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Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, tikėtina, kad žemės pirkimas iš fizinio ar privataus juridinio asmens gali trukti 


2 mėn. ir daugiau. 


Tuo atveju, jei perkama žemė būtų išnuomota, reikia įvertinti tai, kad būtų reikalinga išspręsti nuomos sutarties 


nutraukimo klausimą, kas gali prailginti žemės įsigijimo procesą (arba, pavyzdžiui, jei būtų perkama žemės 


ūkio paskirties žemė, kurioje ketinimo pirkti metu vyksta žemės ūkio veikla, tikėtina, reikėtų palaukti iki žemės 


ūkio derliau nuėmimo). 


Kiekvienu individualiu atveju žemės sklypo nuomos sutartyse nustatyti įsipareigojimai bei terminai gali būti 


skirtingi. 


Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas (toliau – „LR CK“) 6.656 str. 1 d. nustato, kad kai nuomojama žemės 


ūkio paskirties žemė, žemės nuomos sutartis prieš terminą nuomininko reikalavimu gali būti nutraukta apie tai 


iš anksto pranešus nuomotojui ne vėliau kaip prieš tris mėnesius, o kai nuomojama kitokios paskirties žemė, 


– ne vėliau kaip prieš du mėnesius. 


Remiantis LR CK 6.564 str. 1 d. žemės nuomos sutartis prieš terminą nuomotojo reikalavimu gali būti 


nutraukta: 


1. jeigu žemės nuomininkas naudoja žemę ne pagal sutartį ar pagrindinę tikslinę žemės naudojimo 


paskirtį; 


2. jeigu žemės nuomininkas ilgiau kaip tris mėnesius nuo žemės nuomos sutartyje nustatyto nuomos 


mokesčio mokėjimo termino šio mokesčio nesumoka; 


3. kitais nuomos sutartyje nustatytais atvejais. 


LR CK 4.169 str. 2 d. nustatyta, kad ilgalaikę nuomą nustatančiame akte tiek nuomotojo, tiek nuomininko 


iniciatyva gali būti numatyti priešlaikinės ilgalaikės nuomos pabaigos pagrindai.  


Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, tuo atveju, jei perkama žemė būtų išnuomota, nuomos sutartį galima būtų 


nutraukti vienu iš aukščiau nurodytų pagrindų ir aukščiau nurodytais terminais arba kiekvienu atveju atskirai 


atsižvelgiant į tai, kokios sąlygos nurodytos nuomos sutartyje. 


Tuo atveju, jei perkama žemė yra suteikta neatlygintinai naudotis (panauda), vadovaujantis LR CK 


nuostatomis, bet kuri panaudos sutarties šalis bet kada turi teisę nutraukti neterminuotą panaudos sutartį, 


įspėjusi apie tai kitą šalį prieš 3 mėn., jeigu sutartis nenustato kitokio termino. Taigi, tuo atveju, jei dėl norimo 


įsigyti žemės sklypo būtų sudaryta terminuota panaudos sutartis, reikėtų kiekvienu atveju žiūrėti, kokios 


nutraukimo sąlygos nurodytos sutartyje. Jei sutartis nenumatytų sutarties prie terminą nutraukimo galimybės 


panaudos davėjo iniciatyva, gali būti, kad panaudos gavėjas nesutiktų su sutarties nutraukimu prieš terminą. 


Pažymėtina, kad valstybinė žemė taip pat gali būti perduota laikinai neatlygintinai naudotis (panauda) 


valstybės institucijoms, savivaldybėms, miškų urėdijoms, valstybinių rezervatų direkcijoms, valstybinių parkų 


direkcijoms, kitoms iš valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomoms įstaigoms, tradicinėms religinėms 


bendruomenėms ir bendrijoms, viešosioms įstaigoms, veikiančioms pagal Viešųjų įstaigų įstatymą, kai bent 


vienas iš jų dalininkų yra valstybės ar savivaldybės institucija, ir viešosioms įstaigoms – mokykloms. 


Žemės sklypo įsigijimas, kai pardavėjas - Lietuvos Respublika8: 


Asmuo, turėdamas informacijos, kad valstybinio žemės sklypo aukcionas nėra paskelbtas ir tuo metu sklypas 


dar nėra parduodamas ar išnuomojamas, arba nėra priimtas sprendimas dėl atitinkamo žemės sklypo 


grąžinimo natūra, turi teisę teikti prašymą Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui, jog, atitinkamai, 


toks žemės sklypas būtų parduodamas ar išnuomojamas (valstybinį žemės sklypą papildomai gali nuomoti 


centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas). 


Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo parduoti - išnuomoti 


žemės sklypą ir dokumentų, kuriuos privalo pateikti asmuo, pageidaujantis pirkti - išsinuomoti žemės sklypą, 


                                                      


8 Atsižvelgiant į tai, kad labiausiai tikėtina, kad bus įsigyjami ir (ar) išsinuomojami žemės ūkio paskirties žemės sklypai, analizės metu 
buvo vertinamas būtent tokios žemės sklypo paskirties pardavimo reguliavimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. 
nutarimas Nr. 261 „Dėl Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisyklių patvirtinimo“). Kitų paskirčių 
reguliavimas gali skirtis. 
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gavimo prašymą parduoti - išsinuomoti žemės sklypą pateikusį asmenį raštu informuoja, ar bus rengiami 


dokumentai, siekiant paskelbti aukcioną ir sudaryti pirkimo-pardavimo ar nuomos sutartį. Jeigu priimamas 


sprendimas atsisakyti rengti dokumentus pirkimo-pardavimo ar nuomos sutarčiai sudaryti, jame išdėstomi 


atsisakymo motyvai ir nurodoma, kad sprendimas gali būti skundžiamas per 1 mėn. nuo sprendimo įteikimo 


suinteresuotai šaliai dienos (LR administracinių bylų teisenos įstatymo 29 str. 1 d.). 


Sprendimas parduoti ar išnuomoti žemės sklypą turi būti priimtas ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo žemės valdos 


projekto ar teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo dienos.  


Kaip nustato, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1179 patvirtintas „Viešame 


aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo 


sudarymo tvarkos aprašas“, viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų 


daiktų sąrašo arba Vyriausybės patvirtinto Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų 


nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo projektus rengia centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, o 


Viešame aukcione parduodamo savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo arba 


savivaldybių tarybų patvirtinto Viešame aukcione parduodamo savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų 


nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo projektus – savivaldybių administracijos. 


Į Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą arba 


Viešame aukcione parduodamo savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, be kitų 


daiktų, gali būti bešeimininkis, konfiskuotas, valstybės paveldėtas, į valstybės pajamas paimtas ar perduotas 


nekilnojamasis turtas. 


Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo projektą arba 


Vyriausybės patvirtinto Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų 


daiktų sąrašo pakeitimo projektą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas rengia pagal gautus iki 


einamųjų metų balandžio 1 d. arba spalio 1 d. valstybės turto valdytojų pasiūlymus dėl valstybės nekilnojamojo 


turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų įtraukimo arba išbraukimo. 


Papildomai, vertinant aukščiau išdėstytą, manytina, kad teikiamiems pasiūlymams gali būti daroma įtaka pagal 


pateiktus fizinių ir (ar) juridinių asmenų prašymus.  


Tuo atveju, jei yra sprendimas organizuoti aukcioną, aukciono organizavimo terminai yra kaip nurodyta 


žemiau: 


1. Apie valstybinės žemės sklypo pardavimą aukcione ne vėliau kaip prieš 2 mėn. iki aukciono pradžios 


Valstybės žemės fondas skelbia savo interneto svetainėje http://aukcionai.vzf.lt/; 


2. Laimėjus aukcioną, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai jis pasibaigia, aukciono laimėtojui 


pateikiamas Valstybės žemės fondo parengtas valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo 


sutarties projektas. Kartu aukciono laimėtojui pranešama, kad apie valstybinės žemės sklypo pirkimo 


– pardavimo sutarties pasirašymo vietą, dieną ir tikslų laiką jį informuos valstybinės žemės sklypo 


pardavėjas; 


3. Aukciono laimėtojas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo 


sutarties projekto gavimo patvirtina, kad sutinka su šiame sutarties projekte išdėstytomis valstybinės 


žemės sklypo pirkimo sąlygomis; 


4. Pasirašius sutartį, pirkėjas privalo įregistruoti nuosavybės teisę į žemės sklypą NTR.  Nuosavybės 


teisė įregistruojama ne vėliau kaip per 10 d. d. po prašymo padavimo arba asmens prašymu skubos 


tvarka per 1 d. d. 


Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, tikėtina, kad valstybinės žemės pirkimas užtruktų apie 3 mėn. ir daugiau nuo 


paskelbimo apie aukcioną dienos (priklauso nuo to, prieš kiek laiko informuojama apie aukciono pradžią ir per 


kiek laiko nuo sklypo pirkimo – pardavimo sutarties projekto pateikimo yra pasirašoma sutartis). Tuo tarpu, 


jeigu pageidaujamas įsigyti valstybinės žemės sklypas apskritai nebūtų įtrauktas į vieną iš aukščiau nurodytų 


sąrašų, įsigijimo procesas, tikėtina, užtruktų gerokai ilgiau, dar daugiau, be išankstinės tokio proceso 


sėkmingumo garantijos. 


 


 



http://aukcionai.vzf.lt/
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Žemės sklypo įsigijimas, kai pardavėjas - Savivaldybė: 


1. Apie žemės sklypų pardavimą aukcione ne vėliau kaip prieš 15 k. d. iki aukciono dokumentų 


registravimo pradžios aukciono komisija skelbia leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai 


pranešimai“ ir vietos laikraštyje; 


2. Aukcionas turi būti surengtas ne anksčiau kaip po 45 k. d. ir ne vėliau kaip po 60 k. d. nuo informacijos 


apie žemės sklypų pardavimą paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“; 


3. Savivaldybės administracijos direktorius aukciono komisijos teikimu per 5 d. d. po aukciono patvirtina 


aukciono rezultatus; 


4. Patvirtinus žemės sklypo pardavimo aukciono rezultatus, aukciono komisija per 15 d. d. parengia 


savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties projektą; 


5. Aukciono komisija, parengusi žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties projektą, laimėtojui įteikia 


ar išsiunčia (registruotu laišku) sutarties projekto kopiją, praneša sutarties pasirašymo vietą, dieną ir 


tikslų laiką (iš anksto tai suderinusi su aukciono laimėtoju) ir papildomai nurodo, kad per pranešime 


nustatytą terminą jis turi sumokėti sutarties projekte nurodytą sumą į nurodytas finansų įstaigų (skyrių, 


filialų) sąskaitas.9 


Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, tikėtina, kad savivaldybės žemės pirkimas užtruktų apie 3 mėn. ir daugiau 


nuo paskelbimo apie aukcioną dienos. 


Savivaldybės žemės pardavimo/nuomos iniciavimas yra analogiškas tam atvejui, kai pardavėjas - Lietuvos 


Respublika. 


2.2.2.2 Su žemės sklypų įsigijimu susijusios rizikos ir jų valdymo priemonės 


Planuojant bokštų statybą ir ketinant pirkti tam tikrą žemės sklypą, svarbu išnagrinėti šiuos dokumentus: 


1. Žemės sklypo planą. 


2. Pažymą iš NTR apie sklypą, daiktines teises į jį ir šių teisių turėtojus, daiktinių teisių suvaržymus, 


juridinius faktus ir kitas žymas, įregistruotus NTR. 


3. Jei žemės sklype yra pastatų – šių pastatų  kadastrinių matavimų bylą ir įregistravimo NTR pažymą. 


Nagrinėjant šiuos dokumentus, reiktų atkreipti dėmesį į: 


 ar nėra nustatytų servitutų, uzufruktų; 


 ar sklype nėra nustatytos užstatymo teisės; 


 ar dėl sklypo nėra sudarytų nuomos / ilgalaikės nuomos sutarčių; 


 ar žemės sklypui nėra uždėtas areštas; 


 ar nėra įsiteisėjusių teismo sprendimų ir teismo nutarčių, turinčių įtakos sklypo teisiniam statusui; 


 ar sklypas nėra priskirtas šeimos turtui; 


 ar sklypas nėra įkeistas (hipoteka);  


 ar sklypas ar jame esantys pastatai nėra įrašyti į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą; 


 ar sklypas nėra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje arba jų apsaugos zonoje; 


 ar nėra nekilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento ar specialių naudojimo sąlygų 


nustatyti daiktinių teisių į sklypą suvaržymų. 


Taip pat ketinant pirkti tam tikrą žemės sklypą patartina atkreipti dėmesį į savivaldybių ir vietovės lygmens 


bendruosius planus, kuriuose yra nurodyti leistini užstatymo intensyvumo ir užstatymo aukščio privalomieji 


reikalavimai. 


Esant nustatytiems servitutams, uzufruktams, sudarytoms nuomos, ilgalaikės nuomos sutartims, taip pat tais 


atvejais, jei turtas būtų priskirtas šeimos turtui ar būtų kt. aukščiau nurodytų suvaržymų, perkamos žemės 


sklypo naudojimas gali būti negalimas, t.y. gali būti, kad pirmiausia reikės panaikinti turto suvaržymus (prieš 


perkant žemės sklypą arba jį nusipirkus). 


                                                      


9 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 2 d. nutarimas Nr. 925 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo neatlygintinai 
savivaldybių nuosavybėn ir Savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų pardavimo aukcione“. 
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Kai ketinamas įsigyti žemės sklypas areštuotas, žemės sklypo pardavimas yra negalimas, taigi pirmiausia 


būtina panaikinti turto areštą: 


 remiantis turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo sprendimo (nutarties) arba kitos institucijos 


ar pareigūno, turinčių teisę panaikinti turto areštą, sprendimo duomenimis; 


 remiantis turto pardavimo (perdavimo išieškotojui) akto duomenimis, kai turtas parduotas (perduotas 


išieškotojui); 


 remiantis nurodytu antstolio pranešimu apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pabaigą; 


 pasibaigus turto arešto terminui. 


Svarbu pažymėti, kad šių pagrindų atsiradimo terminai kiekvienu atveju gali būti skirtingi. 


Esant vienam iš aukščiau nurodytų veiksmų, turto arešto faktas išregistruojamas ne vėliau kaip per 8 darbo 


valandas po to, kai turto arešto registro tvarkytojas gauna turto arešto akto panaikinimo faktą patvirtinančius 


dokumentus ar duomenis iš duomenų tiekėjo (teismai, antstoliai, prokurorai, Valstybinė mokesčių inspekcija 


prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, 


Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos bankas, kitos valstybės 


institucijos ir pareigūnai, turintys teisę areštuoti turtą). Pats sprendimas dėl turto arešto panaikinimo gali 


užtrukti labai ilgai, priklausomai nuo to, kokiu pagrindu turtas buvo areštuotas.  


Jei ketinamas pirkti žemės sklypas yra įkeistas (hipoteka), jo pardavimas taip pat gali būti apribotas. Hipoteka 


pasibaigia, kai: 


 yra tinkamai įvykdytas skolinis įsipareigojimas arba hipoteka užtikrinta prievolė pasibaigia kitais 


hipotekos sandoryje nustatytais pagrindais; 


 teismo sprendimu ar kitu pagrindu panaikinama hipoteka; 


 hipotekos kreditorius arba hipotekos kreditoriaus buvimo vieta nežinoma dešimt metų nuo skolos 


mokėjimo termino pabaigos; 


 kitais atvejais. 


Duomenys apie hipotekos išregistravimą ne vėliau kaip per 8 darbo valandas perduodami tam tikram 


susijusiam registrui (Nekilnojamojo turto registrui ar Juridinių asmenų registrui) ir kitoms valstybės 


informacinėms sistemoms. Hipotekos panaikinimo terminai gali būti skirtinti, kadangi jie priklauso nuo 


pagrindų, kuriems esant hipoteka buvo suteikta bei hipotekos sutarties sąlygų. 


Tuo atveju, jei ketinamam pirkti turtui yra nustatytas servitutas, jis gali būti panaikintas: 


 jo atsisakius; 


 tam pačiam asmeniui tapus ir viešpataujančiojo, ir tarnaujančiojo daikto savininku; 


 žuvus viešpataujančiajam ar tarnaujančiajam daiktui; 


 pablogėjus tarnaujančiojo daikto būklei; 


 išnykus servituto būtinumui; 


 suėjus senaties 10 (dešimties) metų terminui. 


Dėl servituto pabaigos į Nekilnojamojo turto registrą gali kreiptis tarnaujančiojo ar viešpataujančiojo daikto 


savininkas. Servitutas turi būti išregistruojamas pagal aukščiau nurodytus pagrindus ne vėliau kaip per 3 d. d.  


Pažymėtina, kad bokštų statybos procesas būtų lengvesnis, jei būtų perkama žemė, neturinti suvaržymų 


(servitutų, nuomos sutarčių, arešto ir t.t.).  


2.2.2.3 Specialusis teritorijų planavimas 


Specialusis teritorijų planavimas gali palengvinti / pagreitinti pasirengimo bokštų statybai procesą. 


Specialaus planavimo tikslai – planuojamoje teritorijoje nustatyti bokštų ir stiebų plėtros prioritetines kryptis ir 


užtikrinti darnią bokštų ir stiebų plėtrą, numatyti teritorijas šiai plėtrai ir nustatyti planuojamos teritorijos 


naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, kad ketinama statyti didelį 


kiekį bokštų visoje Lietuvos teritorijoje, manytina, kad procesą palengvintų specialusis planavimas. Taip pat 


procesą galėtų palengvinti, jei projektas būtų įtrauktas į valstybės/savivaldybės svarbių projektų sąrašą (tokiu 


atveju nereikėtų keisti kiekvieno žemės sklypo paskirties atskirai, nes valstybei svarbių projektų išdėstymas 


būtų numatytas valstybės bendrajame arba valstybės dalies bendrajame plane). 
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Specialusis teritorijų planavimas (bokštų statybai) vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo 


ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 3-306(1.5 E)/D1-632 „Dėl elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo 


specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“. 


Specialusis planavimas yra 3 lygmenų: 


 valstybės lygmens – planuojama visa valstybės teritorija ar jos dalys, išsiskiriančios administraciniu 


(regionai, apskritys) ar funkciniu bendrumu, taip pat kontinentinis šelfas ir išskirtinė ekonominė zona 


Baltijos jūroje (planai rengiami masteliu M 1:100 000–1:400 000; plano rengėjas gali papildomai 


naudoti ir kitus mastelius sprendiniams aiškiai ir įskaitomai išreikšti); 


 savivaldybės lygmens – planuojama teritorija, išsiskirianti administraciniu (savivaldybės) ar funkciniu 


bendrumu (planai rengiami masteliu M 1:20 000–M 1:50 000; plano rengėjas gali papildomai naudoti 


ir kitus mastelius sprendiniams aiškiai ir įskaitomai išreikšti); 


 vietovės lygmens – planuojamos savivaldybės teritorijos dalys: miestai (ar jų dalys), miesteliai (ar jų 


dalys), kaimai ir viensėdžiai (planai rengiami masteliu M 1:500–M 1:10 000; plano rengėjas gali 


papildomai naudoti ir kitus mastelius sprendiniams aiškiai ir įskaitomai išreikšti). 


Planavimo organizatoriai yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija rengiant valstybės lygmens planus 


bei savivaldybės administracijos direktorius – rengiant savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens planus. 


Juridiniai asmenys ar jų padaliniai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 6 str. 


3 d. nustatyta tvarka, gali teikti pasiūlymus planavimo organizatoriams dėl vietovės lygmens planų rengimo, 


keitimo, koregavimo ir (ar) finansavimo.  


Sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas, likus ne mažiau kaip 10 


darbo dienų iki jo priėmimo, turi būti paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje, sprendimą rengti 


atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą ketinančios priimti valstybės institucijos interneto svetainėje ir 


seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje drauge su informacija, iki kada 


ir kur galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais ir siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. 


Visus gautus pasiūlymus planavimo organizatorius registruoja ir kartu su teritorijų planavimo dokumento 


rengėju išnagrinėja, apsvarsto, įvertina ir priima arba atmeta. Sprendimus dėl pritarimo pasiūlymams ar jų 


atmetimo priima planavimo organizatorius. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo organizatorius ne 


vėliau kaip per 10 d. d. nuo pasiūlymo gavimo atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 


dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu 


pasiūlymai teikti šioje sistemoje, nurodydamas, ar į pasiūlymus atsižvelgta ar neatsižvelgta, ir pateikdamas 


motyvus, kodėl neatsižvelgta. 


Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs visuomenės pateiktus pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, 


parengia priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinimo medžiagą su paaiškinimais, kaip atsižvelgta 


į visuomenės nuomonę, visuomenės dalyvavimo ataskaitą, visuomenės pasiūlymų ir atsakymų į juos kopijas 


kartu su parengtais teritorijų planavimo dokumentais planavimo organizatorius teikia teritorijų planavimo 


dokumentą tikrinančiai institucijai. 


Savivaldybės administracijos direktorius (planavimo organizatorius) per 10 d. d. privalo priimti sprendimą dėl 


pateikto pasiūlymo arba motyvuotai jį atmesti (atmetimo priežastys gali būti įvairios – reikalingų dokumentų 


nepateikimas, terminų nesilaikymas, prašymo trūkumai). Priėmus sprendimą rengti, koreguoti ar keisti siūlomą 


vietovės lygmens planą, planavimo iniciatoriai su savivaldybės administracijos direktoriumi Teritorijų 


planavimo įstatymo 6 str. 3 d. nustatyta tvarka ir sąlygomis sudaro teritorijų planavimo proceso inicijavimo 


sutartį, o prieš tvirtinant planą Teritorijų planavimo įst. 6 str. 4 d. nustatyta tvarka ir sąlygomis pasirašo plano 


sprendinių įgyvendinimo sutartį. 


Valstybės lygmens planas pradedamas rengti susisiekimo ministrui priėmus sprendimą dėl plano rengimo 


pradžios ir planavimo tikslų. Savivaldybės ir vietovės lygmens planas pradedamas rengti savivaldybės tarybai 


priėmus sprendimą dėl plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Atkreiptinas dėmesys, kad planavimo 


organizatorius privalo viešai skelbti apie priimtą spendimą dėl plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir 


planavimo darbų programą.  


Planavimo organizatorius sudaro sutartį su plano rengėju ir jam pateikia sprendimą dėl plano rengimo, 


planavimo darbų programą ir planavimo sąlygas, išrašą iš Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 
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dokumentų registro apie numatomoje planuoti teritorijoje galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, 


naujausius georeferencinio pagrindo kadastro duomenis ir (ar) kitus valstybinius erdvinių duomenų rinkinius, 


Miškų valstybės kadastro, Saugomų teritorijų valstybės kadastro, Nekilnojamojo turto kadastro ir registro, 


Kultūros vertybių registro, Žemės gelmių registro duomenis, atliktų mokslinių tyrimų ataskaitų (būtinų planui 


rengti) ir kitų planavimo dokumentų ir priimtų sprendimų bokštų ir stiebų plėtros srityje. Teikiamų dokumentų ir 


duomenų sąrašas priklauso nuo plano rengimo sutartyje nustatytų planavimo tikslų ir plano uždavinių, todėl 


duomenys, būtini planui rengti, ir jų pateikimo terminai kiekvienu konkrečiu atveju gali būti numatomi plano 


rengimo sutartyje. Projektui rengti reikalingus duomenis skaitmenine arba spausdintine forma projekto 


rengėjas gauna iš planavimo organizatoriaus arba iš šių duomenų oficialių teikėjų ar platintojų. 


Planavimo procedūrų dokumentai: 


 sprendimas dėl plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų; 


 planavimo darbų programa;  


 planavimo sąlygos;  


 koncepcija, jeigu planavimo darbų programoje numatyta ją parengti; 


 strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita; 


 visuomenės dalyvavimo ataskaita; 


 derinimo ir išvadų dėl valstybės lygmens plano dokumentai, Teritorijų planavimo komisijos posėdžio 


dėl savivaldybės ir vietovės lygmens plano protokolas; 


 valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos plano patikrinimo aktas. 


Patvirtinto valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentacija yra privaloma kitiems 


rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams. Iš to darytina išvada, kad to paties ar žemesnio lygmens 


teritorijų planavimo dokumentai negalės prieštarauti patvirtintam specialiajam teritorijų planavimui. 


Specialusis teritorijų planavimas konkretizuoja savivaldybės bendrąjį planą ir atitinkamos savivaldybės tarybos 


sprendimu specialiojo teritorijų planavimo dokumentai yra integruojami, kaip savivaldybės bendrojo plano 


sudedamosios dalys. Vertinant tai, matyti, kad papildomai nereikia kreiptis į kiekvieną savivaldybę individualiai, 


pateikiant tam tikrus prašymus ar kitus reikalingus dokumentus.10 


Specialiojo teritorijų planavimo stadijos. Specialiojo teritorijų planavimo stadijas sudaro parengiamoji, 


rengimo ir baigiamoji: 


1. Parengiamoji 


Planavimo organizatorius sudaro sutartį su plano rengėju ir jam pateikia sprendimą dėl plano rengimo, 


planavimo darbų programą ir planavimo sąlygas, išrašą iš Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 


dokumentų registro apie numatomoje planuoti teritorijoje galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, 


naujausius georeferencinio pagrindo kadastro duomenis ir (ar) kitus valstybinius erdvinių duomenų 


rinkinius. Teikiamų dokumentų ir duomenų sąrašas priklauso nuo plano rengimo sutartyje nustatytų 


planavimo tikslų ir plano uždavinių, todėl duomenys, būtini planui rengti, ir jų pateikimo terminai 


kiekvienu konkrečiu atveju gali būti numatomi plano rengimo sutartyje; 


Prieš pradėdamas rengti planą, planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo parengia planavimo 


sąlygas ir raštu kreipiasi į Susisiekimo ministeriją ar Savivaldybę (priklauso nuo lygmens), kad ši 


pateiktų planavimo sąlygas. Planavimo sąlygos išduodamos arba motyvuotas atsakymas apie 


neišdavimo priežastis dėl valstybės lygmens planų pateikiamas per 15 darbo dienų, dėl savivaldybės 


lygmens ir vietovės lygmens planų – per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos 


Planavimo organizatorius planavimo darbų programoje: 


 numato planuojamą teritoriją; 


 atsižvelgdamas į planavimo tikslus ir teritorijų planavimo lygmenį, nustato konkrečius plano 


uždavinius: 


 plėtoja bokštus ir stiebus ir numatyti jų plėtrai reikalingas teritorijas; 


                                                      


10 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2013, Nr. 76-3824). 
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 numato bokštų, stiebų ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo 


sąlygas; 


 numato motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti; 


 numato bokštams ir stiebams funkcionuoti reikalingus servitutus; 


 numato bokštų ir stiebų išdėstymą; 


 numato atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą ir kitus teisės aktais pagrįstus uždavinius;  


 nurodo, kokie turi būti atlikti tyrimai ir (ar) galimybių studijos; 


 nurodo, ar bus atliekamas plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas; 


 nurodo, ar bus rengiama bokštų ir stiebų vystymo koncepcija; koncepcija rengiama planavimo 


organizatoriaus pasirinkimu ir kai numatomos kelios plano sprendinių alternatyvos. 


2. Rengimo: 


 esamos būklės įvertinimas – tam tikros srities planuojamos veiklos vystymo galimybių teritorijoje 


vertinimas, esamų tendencijų ir problemų nustatymas; 


 bendrųjų sprendinių formavimas – į planuojamą teritoriją, teritorijų planavimo lygmenį, 


atitinkamo lygmens bendrojo plano nuostatas, nustatomi bokštų ir stiebų vystymo prioritetai ir 


galimybių vertinimas: perspektyvinis bokštų ir stiebų vystymo poreikio įvertinimas; bokštų ir 


stiebų vystymo galimybių prognozė; išnagrinėjamos į planuojamą teritoriją patenkančios žemės 


nuosavybės formos; 


 sprendinių konkretizavimas – atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenį, parengiami konkretūs 


planuojamos bokštų ir stiebų plėtros sprendiniai, aiškinamasis raštas ir brėžiniai, kuriuose 


apibrėžiama: (i) esami ir planuojami bokštai ir stiebai ir jų plėtrai reikalingos teritorijos; (ii) 


nurodomi planuojami bokštų ir stiebų aukščiai, radijo ryšio stočių įrengimo aukščiai, planuojami 


aprėpties spinduliai ir kita. 


3. Baigiamoji: 


 plano sprendinių viešinimo stadija; 


 plano derinimo stadija – parengto plano derinimas planavimo sąlygas išdavusiose institucijose; 


 plano tikrinimo stadija – parengto plano tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą 


atliekančioje institucijoje; 


 plano tvirtinimas ir registravimas – Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų 


registre. 


Planų derinimo procedūrą atlieka planavimo sąlygas išdavusios institucijos (valstybės lygmeniu) ir 


Teritorijų planavimo komisija (savivaldybės ir vietovės lygmeniu), kurioms pateikiami planavimo 


procedūrų dokumentai. Derinančios institucijos planus turi išnagrinėti ir išvadą dėl valstybės lygmens 


plano derinimo ar atsisakymo jį derinti turi pateikti per 20 d. d., Teritorijų planavimo komisija dėl 


savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens plano – per 15 d. d. nuo planavimo organizatoriaus 


prašymo derinti planus pateikimo dienos. 


Derinančios institucijos, gavusios planus, pagal kompetenciją patikrina, ar: 


 įvykdyti derinančios institucijos išduotų planavimo sąlygų reikalavimai; 


 planas suderintas su galiojančiais aukštesnio ar to paties lygmens teritorijų planavimo 


dokumentais, įregistruotais Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre; 


 plano turinys neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems teritorijų 


planų rengimą, visuomenės (viešajam) interesui;  


 atitinka specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijų planavimo normų reikalavimus. 
 


Valstybės lygmens planas yra suderintas, jeigu jam pritarė ir pateikė išvadas visos derinančios 


institucijos. Jeigu išvada dėl pateikto plano derinimo arba nederinimo per nustatytą terminą 


neišduodama ir planavimo organizatoriui nepranešta apie išvados neišdavimo priežastis, laikoma, kad 


planas yra suderintas, o planavimo organizatorius turi teisę parengtą planą teikti valstybinę priežiūrą 


atliekančiai institucijai. 


Savivaldybės ir vietovės lygmens planas yra suderintas, jeigu tam pritaria visi Teritorijų planavimo 


komisijos nariai (dalyvavę posėdyje ar pritarimą pateikę raštu). Derinimo procedūros rezultatai 


įforminami protokolu. Jeigu bent vienas komisijos narys nepritaria plano derinimui, jis nepritarimo 
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motyvus pateikia Teritorijų planavimo komisijos pirmininkui, kuris gali kreiptis į instituciją, delegavusią 


šį komisijos narį, prašydamas patvirtinti arba pripažinti nepagrįstais komisijos nario motyvus. Jeigu 


planui nepritariama, turi būti pateikti nepritarimo motyvai, išdėstyti derinimo procedūros protokole.  


2.2.2.4 Reikalavimai statybai 


Bokštų statybos bendrieji reikalavimai. Bokštų, kaip ypatingų statinių statybą reglamentuoja atitinkami STR 


bei Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-978 


patvirtintos „Elektroninių ryčių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“.  


Renkanti konkrečią bokšto statybos vietą, pažymėtina, kad teisės aktuose nenumatytas bokštų atstumas nuo 


gyvenamųjų namų, tačiau tokius objektus statyti leidžiama tik tada, kai jie atitinka visuomenės sveikatos 


saugos reikalavimus.   


Rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) privalomi: 


statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas arčiau kaip 1 


m. atstumu nuo sklypo ribos (išskyrus jei turimi servituto nustatymą patvirtinantys dokumentai); 


Atkreiptinas dėmesys, kad sutikimai nebus reikalingi, jei bokšto statyba bus leidžiama pagal galiojantį teritorijų 


planavimo dokumentą (bendrąjį planą, detalųjį planą, specialųjį planą), atsižvelgiant į tai, kad teritorijų 


planavimo dokumentas yra viešai svarstomas su visuomene ir jo derinimo stadijoje sprendžiami visi 


sutikimo/prieštaravimo klausimai.  


Pažymėtina, kad, tuo atveju, jei yra projektuojamas didesnės negu 25 W efektyviosios spinduliuotės galios 


radiotechninis objektas ūkinei komercinei veiklai vykdyti, yra taikomi reikalavimai, nurodyti Lietuvos higienos 


normoje HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir 


matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos 


apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-199. Šiame įsakyme nurodyta, kad elektromagnetinio 


lauko intensyvumo parametrų vertės gyvenamojoje aplinkoje (t.y. gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties 


pastatų patalpos, gyvenamosios patalpos, įrengtos negyvenamuosiuose pastatuose, ir šių pastatų aplinka, 


apimanti nurodytiems pastatams priklausančius žemės sklypus bei 40 m atstumu nuo pastatų sienų esančius 


želdynus su vaikų žaidimo ir sporto aikštelėmis, ramaus poilsio vietomis vyresnio amžiaus ir neįgaliems 


žmonėms, kuriuose žmones veikia arba gali veikti elektromagnetinis laukas) neturi būti didesnės nei žemiau 


pateikiamoje lentelėje nurodytos leidžiamosios vertės: 


Lentelė 5. Elektromagnetinio lauko leidžiamos vertės 


Radijo dažnių 
juosta 


Elektrinio lauko 
stipris (E), V/m 


Magnetinio lauko 
stipris (H), A/m 


Magnetinio srauto 
tankis (B), µT 


Energijos srauto 
tankis (S), W/m2 


1 2 3 4 5 


10 kHz−150 kHz 25,0 1,45 1,80 − 


0,15 MHz−1 MHz 15,0 0,12 0,16 − 


1 MHz−10 MHz 10,0 0,013 0,016 − 


10 MHz−400 MHz − − − 0,2 


400 MHz−2000 MHz − − − f/2000 


2 GHz–300 GHz − − − 1 


1 pastaba. f – dažnis, MHz (megahercais). 


2 pastaba. 100 kHz–10 GHz radijo dažnių juostoje S, E2, H2 ir B2 vertės apskaičiuojamos kaip vidurkiai per bet kurį 6 minučių laikotarpį. 


3 pastaba. Esant aukštesniam nei 10 GHz dažniui S vertės apskaičiuojamos kaip vidurkiai per bet kurį 68
1


𝑓1,05
 minučių laikotarpį, f 


išreikštas GHz (gigahercais). 


4 pastaba. Impulsinių moduliuotų elektromagnetinių laukų didžiausios akimirkinės vertės, kai radijo dažniai viršija 10 MHz, nustatomos 
taip, kad vieno impulso pločio vidutinis energijos srauto tankis neviršytų energijos srauto tankio verčių daugiau nei 1000 kartų. 


5 pastaba. Į radijo dažnių juostą, nurodytą lentelės 1 skilties kiekvienoje eilutėje, viršutinė radijo dažnių juostos riba yra įskaitytina, o 
apatinė – ne. 







29 


 


Atsižvelgiant į tai, tuo atveju, jei perkamos žemės sklypas ribotųsi su gyvenamąja aplinka, reikėtų atkreipti 


dėmesį į aukščiau nurodytus parametrus ir pagal tai spręsti dėl reikalingo žemės sklypo ploto.  


Konservacinės paskirties sklypai ir statybos galimybės. Konservacinės paskirties žemei yra priskiriami 


rezervatai ir rezervatinės apyrubės, valstybės ir savivaldybės saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų 


žemės sklypai, kuriuose draudžiama ūkinė veikla, nesusijusi su šių objektų ir jų užimtų teritorijų specialia 


priežiūra ir apsauga. 


Konservacinės paskirties žemei priskiriami žemės sklypai pagal teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės 


valdos projektuose nustatytą naudojimo būdą skirstomi į: 


 gamtinių rezervatų žemės sklypus; 


 kultūros paveldo objektų žemės sklypus. 


Konservacinės paskirties teritorijose galima tik su šių teritorijų priežiūra ir apsauga susiję statiniai. Atsižvelgiant 


į tai, jose galėtų būti statomi tik, pavyzdžiui, gaisrinės saugos, apžvalginiai bokštai. Atitinkamai, svarstant 


tokiose teritorijos statyti telekomunikacijų bokštus, turi būti įvertinama galimybė statinį panaudoti ir su 


konservacinės paskirties teritorijos priežiūra ir apsauga susijusiais tikslais. 


Bokšto statinio įteisinimas. Kaip ir bet kokiam kitam statiniui, pabaigus bokšto statybas yra būtina gauti 


statybos užbaigimo aktą. Statybos užbaigimo aktas yra reikalingas tam, kad būtų galima statinį (bokštą) 


eksploatuoti pagal jo paskirtį. 


Statybos užbaigimo akto gavimo procesas: 


 statytojas ar jo įgaliojas asmuo teikia prašymą kartu su visais privalomais pateikti dokumentais 


padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje; 


 statybos užbaigimo akto registravimas NTR. 


 su prašymu dėl statybos užbaigimo akto išdavimo bendruoju atveju pateikiami šie dokumentai: 


 statinio projektas (paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida, jei statinio projektas buvo 


keičiamas): techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. Jei techninio projekto 


arba techninio darbo projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai 


nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, techninis 


projektas arba techninis darbo projektas nepateikiami, o pateikiama darbo projekto paskutinė laida (jei 


buvo projektuojama dviem etapais); 


 statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma, patvirtinanti, kad statinio projekto, pagal kurį buvo 


išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami (jei jie nebuvo keičiami); 


 statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma apie atliktus statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas 


statybą leidžiantis dokumentas, pakeitimus, atskirai aprašant esminių statinių projekto sprendinių 


pakeitimus ir nurodant motyvus, kodėl juos pakeitus, nereikėjo gauti naujo statybą leidžiančio 


dokumento; 


 statybą leidžiantis dokumentas (jei jis nebuvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“); 


 dokumentų, kurie bus pateikiami komisijai, sąrašas; 


 statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os); 


 statytojo paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą (jei prašymą pateikia įgaliotas 


asmuo); 


 pritarimai statinio projektui (jei tokie buvo reikalingi). 


Statybos užbaigimo akto išdavimas paprastai trunka apie 35 k. d. nuo kreipimosi.  


Statyba – ŠKL. Ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir nėra 


traktuojami kaip statyba. 


2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo nemažai teisės aktų, reguliuojančių statybų ir su tuo susijusias sritis, pakeitimų. 


Buvo pakeistas LR statybų įstatymas, įvairūs Statybų techniniai reglamentai. Tačiau šiuose pakeitimuose 


nebuvo numatyta kabelių klojimo režimo pakitimų, t.y. kabelių klojimas nėra laikomas statybomis net ir 


pasikeitus reglamentavimui. Taip pat šiuo metu nėra informacijos (t.y. nėra užregistruota naujų teisės aktų 


pakeitimų) apie tai, kad ketinama keisti kabelių klojimo režimą (t.y. jų klojimą pripažinti statybomis). 
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2.2.2.5 Žemės paskirtis ir jos keitimo procesas 


Žemės naudojimo paskirtis nustatoma formuojant naujus žemės sklypus. Siekiant pakeisti jau suformuoto 


žemės sklypo paskirtį ir/ar būdą (būdus), turi būti keičiamas/-i:  


 teritorijų planavimo dokumentai:  


o savivaldybės lygmens bendrasis planas ir (ar) vietovės lygmens bendrasis planas (tuo atveju, 


jei urbanizuotoje ar urbanizuojamoje teritorijoje nėra parengti detalieji planai); 


o savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens detalieji planai;  


o specialiojo teritorijų planavimo dokumentai (tame tarpe inžinerinės infrastruktūros vystymo 


planai); 


 žemės valdos projektai.  


Sprendimą pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) pagal žemės savininko pateiktą 


prašymą priima detalųjį planą, specialiojo teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą tvirtinanti 


institucija kartu su sprendimu patvirtinti detalųjį planą, specialiojo teritorijų planavimo dokumentą ar žemės 


valdos projektą, o urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai detalieji planai neparengti, sprendimą 


pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą pagal savivaldybės lygmens bendrąjį 


planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jei šis parengtas, priima savivaldybės administracijos direktorius.  


Sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) priimamas kartu su sprendimu 


patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą. 


Jeigu rengiamo teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto tikslas (vienas iš tikslų) – pakeisti 


žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus), atskiras prašymas pakeisti žemės naudojimo paskirtį ir (ar) 


būdą (būdus) neteikiamas. 


Prašyme turi būti nurodyta žemės sklypo savininko fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens 


pavadinimas ir buveinė; žemės sklypo, kurio pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) 


pageidaujama pakeisti, kadastro numeris ir adresas (jeigu suteiktas); esama ir pageidaujama žemės sklypo 


pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai). Kartu su prašymu turi būti pateikiamos žemės 


sklypo, kurio pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) pageidaujama pakeisti, Nekilnojamojo 


turto registro išrašo (pažymėjimo) ir plano kopijos. Jeigu prašoma nustatyti skirtingus žemės naudojimo būdus 


atskiroms žemės sklypo dalims, žemės sklypo plane turi būti nurodytos sklypo dalys su konkrečiais 


pageidaujamais žemės naudojimo būdais. 


Savivaldybės bendrojo plano, savivaldybių dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų keitimą ir koregavimą 


organizuoja savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės bendrojo plano ir savivaldybių dalių 


bendrųjų planų keitimas tvirtinamas savivaldybės tarybos sprendimu, o detaliojo plano – planavimo 


organizatoriaus sprendimu. Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai turi iniciatyvos teisę ir gali teikti 


pasiūlymus dėl bendrųjų ir detaliųjų planų rengimo, keitimo, koregavimo ir/ar finansavimo.  


Tuo atveju, jei sprendimą priima savivaldybės administracijos direktorius, jo  sprendimas pakeisti pagrindinę 


žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) priimamas per 10 d. d. nuo aukščiau nurodytų privalomų 


dokumentų ir prašymo pateikimo savivaldybės administracijos direktoriui. 


Kiek gali užtrukti žemės paskirties keitimo procesas, priklauso nuo to, kokį dokumentą (teritorijų planavimo) 


gali reikėti keisti, Tuo atveju, jei paskirties keitimas neprieštarautų rajono, kuriame yra žemė, bendrojo plano 


ar kitų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, paskirtį, greičiausiai, pakeisti nebus labai sudėtinga ir 


neužtruks ilgai.  


Tuo atveju, jei reikėtų keisti tam tikrus teritorijų planavimo dokumentus, pavyzdžiui, detalųjį planą, gali reikėti 


rengti planavimo sąlygas, atlikti esamos būklės įvertinimą ir bendrųjų sprendinių formavimą, kt. 
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2.2.3 Siūloma naujos kartos judriojo ryšio infrastruktūra 


Baigus planuoti „baltųjų dėmių“ padengimą naujos kartos judriojo ryšio infrastruktūra, buvo suformuotas 


galutinis 214 siūlomų statyti ir 45 rezervinių bokštų sąrašas, nurodant konkrečias siūlomų bokštų statymo vietų  


X, Y koordinates LKS-94 koordinačių sistemoje, kartu numatant ir 1 km spindulio paklaidą nuo nurodytos 


bokšto statymo vietos (išsamiau žr. 3 priedą). Atrinktų bokštų statymo vietų žemėlapis pateiktas žemiau (žr. 


Pav. 6). 


 
Pav. 6. 214 siūlomų statyti bokštų ir 45 rezervinių bokštų žemėlapis 


 


Atkreiptinas dėmesys, kad rengiant pirmąją tarpinę projekto ataskaitą, judriojo ryšio operatorių buvo prašoma 


įvardinti statinius, kurie dėl tam tikrų priežasčių (sutarčių su savininkais nepratęsimo, prastos statinio būklės 


ar statinio netinkamumo bazinių stočių montavimui, netinkamo aukštingumo ir kt.) ilgalaikėje perspektyvoje 


nebegalės būti naudojami bazinių stočių talpinimui. Bendrai visi 4G (LTE) ryšio operatoriai nurodė, kad tokių  


judriojo ryšio infrastruktūrinių objektų, turinčių statinio problemų ir iš kurių ateityje nebebus galima užtikrinti 


naujos kartos 30 Mb/s 4G (LTE) ryšio Lietuvos gyventojams teikimo, yra 285 vienetai. 


Paskaičiuota, kad naujai siūlomi statyti 214 bokštų išsprendžia 81 iš 285 judriojo ryšio operatorių įvardintų 


judriojo ryšio infrastruktūrinių objektų, turinčių statinio problemų, keliamas aprėpties problemas, o 45 


rezerviniai bokštai – papildomai išsprendžia dar 9 probleminių objektų aprėpties problemas. 


Taip pat pažymėtina, kad formuojant judriojo ryšio infrastruktūrinių objektų, turinčių statinio problemų, sąrašą, 


judriojo ryšio operatorių taip pat buvo prašoma įvertinti ne tik savo objektų, bet ir kitų judriojo ryšio operatorių 


įvardintų probleminių objektų aktualumą, t. y. pateikus bendrą objektų, turinčių statinio problemų, sąrašą buvo 


prašoma nurodyti, ar pakeitus šį probleminį objektą naujai planuojamu statyti bokštu / stiebu, operatoriai būtų 


suinteresuoti į jį perkelti savo 4G (LTE) bazines stotis, šiuo metu esančias šalia probleminio objekto ant kitų 


ūkinės paskirties objektų.  
 


Apskaičiuota, kad 4 judriojo ryšio operatoriai nurodė 24 tuos pačius probleminius objektus, kurių pakeitimu yra 


suinteresuoti, 3 operatoriai – 49 objektus, 2 operatoriai – 142 objektus ir po 1 operatorių – 70 objektų. 
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Pav. 7. Objektų, turinčių statinio problemų, pasikartojimas 


Atsižvelgiant į tai, nustatyta, kad naujai siūlomi statyti bokštai išsprendžia šiuos 4G (LTE) ryšio operatorių 


įvardintus judriojo ryšio infrastruktūrinius objektus, turinčius statinio problemų: 10 objektų, kurių aktualumą 


įvardino 4 judriojo ryšio operatoriai, 22 objektus, kuriuos įvardino 3 operatoriai, 41 objektą, kuriuos įvardino 2 


operatoriai ir 8 objektus, kuriuos įvardino po 1 operatorių. Atitinkamai rezerviniai bokštai: 1 objektą, kurio 


aktualumą įvardino 4 judriojo ryšio operatoriai, 2 objektus, kuriuos įvardino 3 operatoriai ir 6 objektus, kuriuos 


įvardino 2 operatoriai. 


Vertinant siūlomų statyti 214 bokštų ir 45 rezervinių bokštų pasiskirstymą pagal savivaldybes, nustatyta, kad 


214 bokštai planuojami statyti 50 savivaldybių, o rezerviniai bokštai – 26 savivaldybėse iš 60 Lietuvoje esančių 


savivaldybių (išsamiau žr. 6 priedą). Vadinasi, 10 savivaldybių dėl poreikio nebuvimo apskritai neplanuojama 


statyti bokštų. Šios savivaldybės yra: Alytaus miesto, Birštono, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Lazdijų 


rajono, Neringos, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto, Širvintų rajono ir Visagino savivaldybės. 


Vidutinis bokštų skaičius tenkantis vienai savivaldybei atitinkamai yra 4,28 pagal 214 bokštų sąrašą ir 1,73 


pagal rezervinių bokštų sąrašą. Daugiausiai bokštų siūloma statyti Vilniaus rajono savivaldybėje – 17, o 


mažiausiai bokštų (po 1 bokštą) – Akmenės rajono, Elektrėnų, Ignalinos rajono, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, 


Marijampolės, Pagėgių, Rietavo, Švenčionių rajono ir Zarasų rajono savivaldybėse. Vertinant rezervinių bokštų 


pasiskirstymą pagal savivaldybes, daugiausiai bokštų, t. y. po 4 rezervinius bokštus, suplanuota Biržų rajono 


ir Kėdainių rajono savivaldybėse. Po vieną rezervinį bokštą suplanuota 17 savivaldybių teritorijose. 


 
Pav. 8. Planuojamų bokštų pasiskirstymas pagal vietoves 


Iš siūlomų statyti 214 bokštų net 97,2% bokštų (208 bokštai) yra suplanuoti kaimiškosiose vietovėse (žr. 


Pav. 8). Tik 6 bokštai suplanuoti savivaldybių priemiesčiuose: po 3 bokštus Palangos miesto savivaldybės 


teritorijoje ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos priemiesčiuose. Iš 45 rezervinių bokštų sąrašo taip pat 
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didžioji dalis, t. y. 97,8% rezervinių bokštų (44 bokštai), yra suplanuoti kaimiškosiose vietovėse ir tik vienas 


bokštas planuojamas Vilniaus miesto savivaldybės priemiestinėje gyvenvietėje. 


Pažymėtina, kad iš 5 didžiųjų miestų11 tik Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiose priemiestinėse 


gyvenvietėse yra suplanuota pastatyti 3 bokštus, atsižvelgiant į judriojo ryšio operatorių neformalioje 


konsultacinėje darbo grupėje išsakytas pastabas, kad ateityje 2020 m. jie negalės užtikrinti naujos kartos 


judriojo ryšio 30 Mb/s dėl nepakankamos bazinių stočių talpos šiose teritorijose.  


Atkreiptinas dėmesys, kad rengiant Pirmąją tarpinę projekto ataskaitą, esama ir 2020 m. planuojama naujos 


kartos judriojo ryšio 30 Mb/s aprėptis buvo sumodeliuota pagal suderintą metodiką (išsamiau žr. Pirmąją 


tarpinę projekto ataskaitą) su priimta sąlyga, kad 2020 m. planuojamo naujos kartos judriojo ryšio aprėpties 


modeliavimui bus naudojamas lygiai tas pats skaičiavimo modelis, kuris buvo naudotas nustatant esamą, t. y. 


2017 m., 4G (LTE) ryšio aprėptį, kadangi: 


 naujausi kontroliniai RRT matavimai, kurie naudoti rezultatų palyginimui, buvo atlikti žiemą, t. y. 


geresnėmis nei vidutinės signalų sklidimo sąlygomis; 


 esama naujos kartos judriojo ryšio aprėptis yra suskaičiuota su minimaliomis, t. y. 20% tinklo 


apkrovimo prielaidomis; 


 2016 m. ir 2017 m. sausio 4 d. RRT atlikti 4G (LTE) ryšio spartos matavimai atlikti esant nedideliam 


tinklo apkrovimui, kuris, prognozuojama, kad per ateinančius kelis metus padidės kelis kartus. Tai 


darys neigiamą įtaką 4G (LTE) tinklo spartai, ypač tinklo aprėpties zonų pakraščiuose, kur yra ribotos 


galimybės plėsti tinklo talpą; 


 nors minėtą neigiamą įtaką 4G (LTE) tinklo greitaveikai darantys faktoriai ateityje galėtų būti 


kompensuoti, panaudojant būsimas 4G (LTE) technologijos modernizavimo galimybes, tokias kaip 


apjungtas duomenų perdavimas (angl. joint transmission), naudojant jas kartu su išorinėmis 


stiprinančiomis antenomis, tačiau (1) išorinė visomis kryptimis stiprinanti antena (omni tipo) praktiškai 


nepagerina ryšio kokybės bei spartos, jei nėra naudojamas apjungtas duomenų perdavimas (angl. 


joint transmission), nes kartu su naudingu signalu yra sustiprinami ir triukšmai, o (2) išorinės kryptinės 


stiprinančios antenos naudojimas neleidžia pasinaudoti būsimomis 4G (LTE) technologijos 


modernizavimo galimybėmis, tokiomis kaip apjungtas duomenų perdavimas (angl. joint transmission), 


kuri leidžia padidinti greitaveiką dėl signalų gaunamų iš skirtingų 4G (LTE) stočių. 
 


Rengiant antrąją tarpinę projekto ataskaitą, neformalioje konsultacinėje darbo grupėje kartu su judriojo ryšio 


operatorių radijo tinklo planavimo specialistais ir Užsakovu buvo nuspręsta, kad 2020 m. planuojamo naujos 


kartos judriojo ryšio aprėpties modeliavimui priimta prielaida, kad per ateinančius kelis metus 4G (LTE) tinklo 


apkrovimas, lyginant su esama situacija, padidės kelis kartus yra netinkama naujos kartos judriojo ryšio 


aprėpties prognozavimui Vilniaus miesto priemiesčių zonoms. Pažymėtina, kad jau dabar šios teritorijos yra 


sparčiai apgyvendinamos, ko pasėkoje naujos kartos judriojo ryšio apkrovimas šiose teritorijose sparčiai didėja 


ir didės – ne kelis kartus, kaip vidutiniškai buvo prognozuojama, bet dešimtį ir net daugiau kartų, – kas darys 


neigiamą įtaką judriojo ryšio aprėpčiai 2020 m., kurios praradimus bus galima kompensuoti tik naujų bokštų 


statyba priemiesčių zonose. Atsižvelgiant į tai, suplanuota, kad Vilniaus miesto priemiesčiuose / pakraščiuose 


bus pastatyti 3 bokštai, kurių vietas nurodė patys judriojo ryšio operatoriai ir dėl kurių susitarė visi keturi 4G 


(LTE) ryšio operatoriai. 


 


   


                                                      


11 Rengiant pirmąją tarpinę ataskaitą buvo priimta prielaida, kad visų 5 didžiųjų miestų ir savivaldybių centrų teritorijos yra pilnai padengtos 


30 Mb/s ryšiu. 
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2.3 Naujos kartos fiksuotojo ryšio infrastruktūra 


2.3.1 Naujos kartos fiksuotojo ryšio prieigos techninis sprendimas 


Šviesolaidinė kabelinė infrastruktūra.  Atsižvelgiant į Užsakovo nurodymus, visos naujos šviesolaidinės 


kabelinės linijos buvo suplanuotos tik nuo VšĮ „Plačiajuostis internetas“ priklausančios šviesolaidinės kabelinės 


infrastruktūros, t. y. šviesolaidiniai kabeliai jungti nuo VšĮ „Plačiajuostis internetas“ priklausančių movų ir 


atsargų vietų. Pažymėtina, kad planuojant naujas ŠKL trasas, buvo priimta sąlyga, jeigu ties reikalinga naujo 


šviesolaidinio kabelio prijungimo vieta VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidiniame kabelyje nėra movos ar 


atsargos, o atstumas esama kabelio trasa iki artimiausios movos ar atsargos yra didesnis nei 1 km, suderinus 


su Užsakovu, naujų linijų prijungimas prie esamos infrastruktūros buvo suplanuotas įrengiant įdūrą ant esamo 


VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinio kabelio. 


Šviesolaidinių kabelinių linijų ilgis. Kaip jau buvo minėta šios ataskaitos skyriuje „Darbų aprašymas“, 


fiksuotojo ryšio šviesolaidinės kabelinės linijos yra suplanuotos į šiuos objektus: 


1. NAUJAI STATOMUS BOKŠTUS. Pirmiausia buvo suplanuotas naujai statomų 214 bokštų prijungimas 


prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros. Apskaičiuota, kad šių 


objektų prijungimui reikia apie 596 km šviesolaidinių linijų.  
 


Papildomai šviesolaidinės linijos suplanuotos ir nubraižytos į 45 rezervinius bokštus, kurie galėtų būti 


statomi likus, jeigu dėl tam tikrų priežasčių nepavyks pastatyti kai kurių bokštų iš pagrindinio 214 


siūlomų statyti bokštų sąrašo. Šių bokštų prijungimui prie šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros 


reikia apie 122 km. 
 


2. OBJEKTUS, TURINČIUS TRANSMISIJOS PROBLEMŲ: 


a. Į 341 judriojo ryšio infrastruktūros objektą, kurį 4G (LTE) ryšio operatoriai dar pirmosios 


tarpinės ataskaitos rengimo įvardino kaip transmisijos problemų turinčius objektus. 


Papildomai, viešųjų konsultacijų metu AB „Telia Lietuva“ patikslinus planuojamų pastatyti 


šviesolaidinių kabelinių linijų duomenis, šviesolaidinės kabelinės linijos buvo suplanuotos į dar 


17 objektų, turinčių transmisijos problemų. Iš viso prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 


šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros planuojama prijungti 358 objektus, turinčius 


transmisijos problemų, tam reiks apie 760 km šviesolaidinių kabelinių linijų. 


b. Į 56 judriojo ryšio infrastruktūros objektus, kuriuos 4G (LTE) ryšio operatoriai dar pirmosios 


tarpinės ataskaitos rengimo įvardino kaip statinio ir transmisijos problemų turinčius objektus. 


Iš viso suplanuota, kad šių bokštų prijungimui prie šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros, 


reikia apie 80 km šviesolaidinių kabelinių linijų. 


c. Į 17 pasienio bokštų, priklausančių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, kuriais 


taip pat galėtų naudotis ir 4G (LTE) ryšio operatoriai. Šių bokštų prijungimui reikės apie 74 km 


šviesolaidinių linijų. 


Apibendrinant, visų minėtų judriojo ryšio infrastruktūros objektų prijungimui prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 


šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros reikia apie 1510 km šviesolaidinių kabelinių linijų. Šis ŠKL linijų ilgis 


bus naudojamas skaičiuojant fiksuotojo ryšio techninio sprendimo preliminarią įgyvendinimo sąmatą. 


Pažymėtina, kad papildomai suplanuotos ir subraižytos šviesolaidinės kabelinės linijos į 45 rezervinius 


bokštus, kurių bendras ilgis 122 km, nebus įtrauktos į preliminarių sąmatų skaičiavimą, kadangi jos būtų  


statomos tik tuo atveju, jeigu nepavyktų pastatyti dalies bokštų iš pagrindinio 214 siūlomų statyti bokštų sąrašo 


arba gavus papildomą finansavimą ir pan. 


Movų / atsargų įrengimo vietos ir skaičius. Planuojant šviesolaidines kabelines linijas buvo suplanuotos 


kabelio movų / atsargų vietos, skirtos galimam vartotojų prijungimui prie naujai planuojamo tinklo arba 


tolimesnei naujų linijų plėtrai. Movų / atsargų vietos buvo parinktos šalia namų ūkių vietų arba kelių sankryžų, 


kur ateityje galėtų būti planuojamos naujos šviesolaidinės kabelinės linijos (žr. Pav. 9). Iš viso suplanuota 1716 


movų / atsargų vietų, papildomai numatyta dar 120 movų / atsargų vietų, kurios suplanuotos ant naujai statomų 


rezervinių bokštų šviesolaidinių kabelinių linijų. 
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Didžiausią socialinę naudą teikiantis maršrutas. Planuojant šviesolaidines kabelines linijas iki naujais 


statomų bokštų ir judriojo ryšio infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos problemų, buvo atsižvelgta į 


galimybę linijas suplanuoti didžiausią socialinę naudą teikiančiu maršrutu. Kitaip tariant, planuojant ŠKL trasą, 


buvo įvertintos visos didesnės koncentracijos „baltųjų dėmių“ namų ūkių vietos ir esant galimybei suplanuotas 


šviesolaidinių kabelinių linijų pravedimas pro šias teritorijas. Iš viso naujos šviesolaidinės kabelinės linijos 


suplanuotos ir pravestos pro 133 didesnės koncentracijos „baltųjų dėmių“ namų ūkių vietas, kitaip tariant pro 


133 koncentruotas nepadengtų namų ūkių teritorijas12: 21 teritoriją, iš kurių kiekvienoje yra nuo 10 iki 50 


nepadengtų namų ūkių, 56 teritorijas, turinčias nuo 50 iki 100 nepadengtų namų ūkių, ir 56 teritorijas, turinčias 


daugiau nei 100 nepadengtų namų ūkių. Rezervinių bokštų šviesolaidinės linijos papildomai praeina pro 20 


koncentruotų nepadengtų namų ūkių teritorijų: 7 teritorijas, kurių kiekvienoje yra nuo 10 iki 50 nepadengtų 


namų ūkių, 11 teritorijų, turinčių nuo 50 iki 100 nepadengtų namų ūkių, ir 2 teritorijas, turinčias daugiau nei 100 


nepadengtų namų ūkių. 


FTTH linijos gyvenvietėse. Atsižvelgiant į Užsakovo nurodymus ir viešųjų konsultacijų metu gautas pastabas, 


buvo atrinkta 16 gyvenviečių (gyvenviečių sąrašas pateiktas šios ataskaitos 2 priede), kuriuose papildomai 


suplanuotos FTTH prieigos linijos išvedžiojimas (iš viso 15,3 km ŠKL). Šios linijos skirtos palengvinti fiksuotojo 


ryšio operatoriams galutinių vartotojų prijungimą prie naujos kartos fiksuotojo ryšio infrastruktūros. 


Pažymėtina, kad planuojant FTTH linijų išvedžiojimą gyvenvietėse buvo atsižvelgiama į fiksuotojo ryšio 


operatorių suinteresuotumą atitinkamomis teritorijomis, t. y. atrinktos tos gyvenvietės, kurios yra nepadengtos 


naujos kartos ryšiu ir kurias fiksuotojo ryšio operatoriai įvardino kaip turinčias potencialo tolimesnei plėtrai, 


jeigu šio projekto metu būtų nutiestos FTTH linijos šiose gyvenvietėse. Papildomai, atsižvelgiant į Užsakovo 


pageidavimus, yra numatytas rezervinis 35 km FTTH prieigos šviesolaidinių linijų kiekis, kuris projekto 


įgyvendinimo metu galėtų būti panaudotas įrengiant FTTH prieigą, jeigu tokį poreikį išreikštų el. ryšių 


operatoriai. Šių šviesolaidinių linijų trasa turės būti derinama su el. ryšių operatoriais projektavimo metu.  


                                                      


12 Išsamiau žr. pirmoje tarpinėje ataskaitoje. 


Pav. 9. Planuojamų naujų movų/atsargų vietos 
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Pažymėtina, kad šiuo metu Užsakovas nėra apsisprendęs dėl techninio FTTH prieigų panaudojimo sprendimo, 


todėl šioje ataskaitoje šių linijų techninis sprendimas nedetalizuojamas. Tiekėjas rekomenduoja, FTTH prieigų 


įrengimui naudoti mikro šviesolaidinius kabelius (angl. Micro Tube Cable), o movas vartotojų prijungimui 


montuoti nedideliu atstumu arba leisti el. ryšių operatoriams verti vartotojų kabelius iki FTTH prieigos movų į 


paklotus apsauginius vamzdžius.  


Skaičiuojant fiksuotojo ryšio techninio sprendimo preliminarią įgyvendinimo sąmatą, bus naudojamas 50 km 


FTTH prieigos linijų kiekis. 


Šviesolaidinio kabelio tipas. Naujų šviesolaidinių kabelinių linijų kabelio standartas turėtų būti parinktas 


pagal linijų statybos metu gailosiančius naujausius standartus. Siūloma naudoti G.652 serijos standarto 


kabelius, kadangi tokio tipo kabelius šiuo metu naudoja Užsakovas. Skaidulų skaičių šviesolaidiniame kabelyje 


reiktų parinkti pagal planuojamų vartotojų, kurie bus prijungiami, skaičių. Trumpiems bokštų įvadams (iki 1 km) 


rekomenduojama naudoti 12 skaidulų kabelius (tokio kiekio skaidulų pakanka paslaugų į bokštą teikimui). 


Ilgesnėms linijoms rekomenduojama naudoti ne mažiau kaip 24 skaidulų kabelius, o planuojant FTTH prieigas 


numatyti galimybę kiekvieną vartotoją prijungti prie bokšte sumontuotos aktyvinės įrangos atskira skaidula. 


Tokiu atveju bokšto įvado kabelio talpa turi būti ne mažesnė nei planuojamų prijungti prie fiksuotojo tinklo 


vartotojų skaičius. Šviesolaidinio kabelio skaidulų skaičius gali būti didinamas, esant poreikiui suteikti daugiau 


duomenų perdavimo ar skaidulų nuomos paslaugų bokšte. Tikslų skaidulų skaičių reikėtų derinti projektavimo 


metu, atsižvelgiant į Užsakovo poreikius. 


Tinko struktūrinė schema. Atsižvelgiant į Užsakovo pageidavimus, paslaugas į bokštus ir kitiems vartotojams 


siūloma teikti pagal dabartinį užsakovo teikiamų paslaugų principą (žr. Pav. 10).  
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Pav. 10. Aktyvinio duomenų perdavimo tinklo struktūrinė schema 


Tai reiškia, kad bokštuose sumontuota aktyvinė įranga šviesolaidinėmis linijomis būtų sujungiama su 


dabartiniu VšĮ „Plačiajuostis internetas“ duomenų perdavimo tinklu. Pagal esamo tinklo topologiją ir esamo 


šviesolaidinio tinklo resursus, bokštuose sumontuoti komutatoriai būtų jungiami tiesiogiai į savivaldybių 


centrinius mazgus arba per tarpinius VšĮ „Plačiajuostis internetas“ duomenų perdavimo tinklo mazgus. Tuo 
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atveju, kai el. ryšių operatoriai, neturi centrinių sujungimo taškų visose Lietuvos savivaldybėse, aukšto 


patikimumo agreguotų paslaugų perdavimui į gretimoje savivaldybėje esančius el. ryšių operatorių centrinius 


sujungimo taškus naudoti IP/MPLS maršrutizatorius. Kabelinių linijų skaidulų trūkumo atveju turėtų būti 


naudojama DWDM srautų sutankinimo įranga. Prie aktyvinės įrangos turėtų būti sumontuoti nepertraukiamo 


maitinimo šaltiniai (UPS), o ilgesnio elektros tiekimo sutrikimo atveju turi būti sumontuoti stacionarūs 


generatoriai arba elektros tiekimas turės būti užtikrintas mobiliųjų vežiojamų generatorių pagalba. 


Aktyvinė įranga.  Fiksuotojo ryšio infrastruktūros sukūrimui reikalinga aktyvinė duomenų perdavimo tinklo 


įranga. Judriojo ryšio operatoriai nurodė, kad planuoja užsakyti duomenų perdavimo paslaugas į naujai 


statomus arba projekto metu prie šviesolaidinio tinklo prijungiamus judriojo ryšio infrastruktūros objektus. 


Siūloma paslaugų teikimui naudoti Užsakovo taikomą duomenų perdavimo paslaugų modelį, t. y. savivaldybių 


ribose duomenų perdavimo paslaugas el. ryšių operatoriams teikti naudojant Ethernet technologiją, o jungiant 


paslaugą į kitos savivaldybės teritorijoje esantį el. ryšių operatoriaus agreguojantį tinklo mazgą, paslaugą tarp 


savivaldybių perduoti IP/MPLS tinklu, siekiant užtikrinti aukštą paslaugos pateikiamumo lygį. Visa aktyvinė 


įranga pagal montavimo vietą suskirstyta į šias grupes: 


1. Bokštuose montuojama aktyvinė įranga: 


a. Prie visų naujai statomų bokštų turi būti sumontuoti komutatoriai, skirti didmeninių duomenų 


perdavimo paslaugų teikimui. Vartotojų jungimui rekomenduojama naudoti 1 Gb/s arba 


10 Gb/s šviesolaidines sąsajas, o su VšĮ „Plačiajuostis internetas“ duomenų perdavimo tinklu 


sujungti naudojant 10 Gb/s šviesolaidines sąsajas. Komutatoriai turi turėti MPLS, BGP, IS-IS, 


OSPF, VPLS, L2, L3 VPN, jungimo į loginį vienetą (angl. stacking), BPDU tuneliavimo, 


įeinančio srauto ribojimo (angl. ingress shaping), QoS 8 eilių, SDN / OpenFlow, sFlow, igmp 


snooping funkcionalumą. Taip pat privalo turėti dubliuotą 230V maitinimą ir galimybę naudoti 


48V maitinimą. Bokštuose turėtų būti sumontuota 214 klientinių komutatorių komplektų, jeigu 


bus statomi visi 214 bokštų. 


b. Taip pat visuose bokštuose turi būti sumontuoti nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS), 


leidžiantys užtikrinti paslaugų teikimą elektros iš ESO tinklų dingimo atveju. Sumontuoti 


nepertraukiamo maitinimo šaltiniai turi laikyti 1 kWh apkrovą ne mažiau kaip 4 val., turi būti 


maitinami nuo 230V tinklo ir turėti nuotolinį valdymą. Bokštuose turėtų būti sumontuota 214 


nepertraukiamo maitinimo šaltinių (UPS), jeigu bus statomi visi 214 bokštų. 


c. Bokštų aplinkos stebėjimui ir valdymui turi būti sumontuota MON stebėjimo sistema, kuri 


apimtų elektros apskaitos, signalizacijos, elektromechaninių spynų, aplinkos jutiklių / daviklių, 


kondicionavimo / šildymo sistemos, generatoriaus parametrų stebėjimą ir valdymą. Bokštuose 


turėtų būti sumontuota 214 MON stebėjimo sistemų, jeigu bus statomi visi 214 bokštų. 


d. Naujai statomuose bokštuose turi būti sumontuota po 3 vaizdo stebėjimo kameras aplinkos 


stebėjimui, kurios duomenų perdavimo tinklu būtų sujungiamos su centriniu VšĮ „Plačiajuostis 


internetas“ valdymo centru. IP kameros turi būti ne mažesnės kaip 4Mp rezoliucijos, su 


infraraudonųjų spindulių pašvietimu, antivandalinės, pritaikytos lauko sąlygoms, turėti judesio 


aptikimo (angl. motion control) funkciją ir POE maitinimą. Vaizdo stebėjimo kameros yra 


įskaičiuotos į bokštų statybos sąmatą. 


2. Vežiojama aktyvinė įranga: 


a. Ilgesniam elektros tiekimo bokštuose užtikrinimui turi būti numatyti vežiojami generatoriai. Šie 


generatoriai turi turėti maksimalų galingumą ne mažiau kaip 20 kW. Jų variklis turi būti 


dyzelinis, aušinamas skysčiu. Išėjimo įtampa turi būti trifazė 400V ir vienfazė 230V. Iš viso 


numatyti 5 vežiojami generatoriai ilgesniam elektros tiekimo bokštuose užtikrinimui. 


3. Centrinių VšĮ „Plačiajuostis internetas“ mazgų aktyvinė įranga: 


a. Kadangi Užsakovo esamo IP/MPLS agregavimo tinklo pralaidumo nepakaks naujų paslaugų 


į bokštus teikimui, būtina atlikti šio agregavimo tinklo resursų išplėtimą. Sujungimams tarp 


mazgų reikėtų naudoti 10 Gb/s ar didesnės spartos sąsajas. Sąsajų spartą ir kiekį 


rekomenduojama parinkti tinklo statybos metu pagal tuo metu gailosiančias sąsajų kainas ir 


reikalingą tinklo pralaidumo poreikį. IP/MPLS maršrutizatoriai turi turėti MPLS, BGP, IS-IS, 


OSPF, VPLS, L2, L3 VPN, MPLS-TE, jungimo į loginį vienetą (angl. stacking), QoS 8 eilių, 


SDN / OpenFlow, sFlow, funkcionalumą. Taip pat šie maršrutizatoriai turi būti modulinės 


konstrukcijos ir palaikyti 40 Gb/s ir 100 Gb/s sąsajas. Maršrutizatorių maitinimas turi būti 


dubliuotas 230V. 
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b. Bokštuose sumontuotų komutatorių prijungimui prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ duomenų 


perdavimo tinklo būtina centriniuose mazguose sumontuoti centrinius komutatorius. 


Komutatoriai turi turėti MPLS, BGP, IS-IS, OSPF, VPLS, L2, L3 VPN, jungimo į loginį vienetą 


(angl. stacking), BPDU tuneliavimo, įeinančio srauto ribojimo (angl. ingress shaping), QoS 8 


eilių, SDN / OpenFlow, sFlow, igmp snooping funkcionalumą. Taip pat turi turėti dubliuotą 


230V maitinimą ir galimybę naudoti 48V maitinimą. Komutatoriai turi palaikyti 10Gb/s sąsajas 


bokštuose sumontuotų komutatorių prijungimui ir 40 Gb/s arba 100Gb/s sąsajas sujungimui 


su naujai montuojamais IP/MPLS maršrutizatoriais. 


c. Pagal Užsakovo pateiktą duomenų perdavimo tinklo informaciją, IP/MPLS maršrutizatorių 


apjungimui reikalinga WDM tankinimo įranga. Ši įranga naudojama dėl nepakankamo VšĮ 


„Plačiajuostis internetas“ turimų laisvų skaidulų skaičiaus naujiems sujungimams įrengti ir dėl 


didelio atstumo tarp mazgų, dėl kurių negalima įrenginių sujungti naudojant tik šviesolaidines 


sąsajas. Siūloma montuoti DWDM įrangą dėl didesnio kanalų skaičiaus ir galimybės stiprinti 


signalus perduodant juos didesniu atstumu. Nauja DWDM įranga turi turėti ne mažiau kaip 40 


DWDM kanalų, būti ne daugiau kaip 5U aukščio ir pilnai suderinama su Užsakovo turimomis 


OSN plokštėmis. Įrenginyje turi būti ne mažiau, kaip 10 vietų plokščių montavimui, o 


maitinimas turi būti 230V su galimybe montuoti 48V maitinimo blokus. 


d. Dėl papildomai sumontuotos įrangos Užsakovo centriniuose mazguose esami 


nepertraukiamo maitinimo šaltiniai nesugebės užtikrinti elektros tiekimo ne mažiau kaip 4 val. 


dėl išaugusio elektros poreikio, todėl šiuose mazguose būtina sumontuoti stacionarius 


generatorius. Generatorių išėjimo įtampa turi būti trifazė 400V ir vienfazė 230V. Jų variklis turi 


būti dyzelinis, aušinamas skysčiu. Generatoriai komplektuojami kartu su automatinio 


rezervinio įvado įjungimo įrenginiu (ARĮ) ir turi turėti nuotolinę stoties darbo kontrolę ir valdymą 


per interneto ryšį. Generatorių maksimalus galingumas turi būti ne mažiau, kaip 10 kW. 


Pagal dabartinę Užsakovo tinklo topologiją reikės atnaujinti 50 agreguojančių IP/MPLS 


maršrutizatorių. IP/MPLS maršrutizatorių sujungimams numatyta 50 DWDM komplektų. Taip pat 


planuojama sumontuoti 50 centrinių komutatorių bokštuose montuojamų komutatorių prijungimui prie 


VšĮ „Plačiajuostis internetas“ duomenų perdavimo tinklo ir numatyti 25 stacionarūs generatoriai 


elektros tiekimo užtikrinimui centriniuose mazguose. 


4. Valdymo sistemų aktyvinė įranga: 


a. Padidėsiančiam valdymo sistemų kiekiui būtina atlikti Užsakovo naudojamos virtualizavimo 


sistemos praplėtimą. Šį praplėtimą sudaro aparatinės įrangos (virtualizavimo serveriai) ir 


programinės įrangos (virtualizavimo ir archyvavimo programinė įranga) išplėtimas. 


Virtualizavimo serveriai turi būti dviejų procesorių ir turėti ne mažiau kaip po 20 branduolių. 


Juose turi būti galimybė sumontuoti ne mažiau kaip 512 GB operatyviosios atminties. Šie 


serveriai turi palaikyti naujo standarto FC ir 10 Gb/s bei 1 Gb/s Ethernet sąsajas. 


Virtualizavimo programinė įranga turi būti pilnai suderinama su esamais ir siūlomais 


virtualizavimo serveriais ir palaikyti Užsakovo turimos vMotion programinės įrangos 


funkcionalumą, perkeliant virtualią mašiną iš vieno serverio į kitą, neįtakojant jos veikimo. 


Naujų valdymo sistemų diegimui virtualizavimo aplinkoje būtina įsigyti operacinių sistemų 


virtualioms mašinoms licencijų. Serverio operacinės sistemos turi būti pilnai suderinamos su 


naudojama Microsoft Active Directory sistema ir turi būti pateiktos su ne mažiau kaip po 30 


vartotojų prisijungimo licencijų. 


b. Dėl išaugsiančio duomenų kiekio poreikio būtina atlikti duomenų masyvo praplėtimą. Šie 


duomenų masyvai bus skirti tinklo valdymo sistemų, atsarginių kopijų, vaizdo įrašų ir kitos 


informacijos saugojimui. Masyvai turi būti pilnai dubliuoti, su SSD diskais. Masyvų talpa turi 


būti ne mažiau, kaip 100TB ir komplektuojami su naujausio FC standarto SAN komutatoriaisi. 


c. Tinklo valdymo sistemų licencijų praplėtimas skirtos naujai perkamos įrangos įtraukimui į 


esamas tinklo valdymo sistemas, todėl būtina atlikti Užsakovo naudojamų Tivoli valdymo 


sistemų licencijų praplėtimą. 


d. Duomenų perdavimo tinklo apsaugai būtina sumontuoti ugniasienes. Ugniasienės skirtos 


užtikrinti saugią prieigą prie tinklo ir tinklo valdymo sistemų. Įrenginiai turi palaikyti 4x10Gb/s 


sąsajas, loginį įrenginių apjungimą, turėti DoS ir atakų prevencijos (angl. Intrusion Prevention 


System (IPS)) apsaugą ir užtikrinti aukštą patikimumą  
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e. Bokštuose sumontuotų vaizdo kamerų duomenų įrašymui reikalingi vaizdo įrašymo įrenginiai. 


Šie įrenginiai turi būti pilnai suderinami su bokštuose montuojamomis vaizdo kameromis. 


Vaizdo įrašymo įrenginiai yra įskaičiuoti į bokštų statybos sąmatą. 


Jeigu bus statomi visi 214 bokštų, tuomet valdymo sistemų praplėtimui reikia įsigyti 2 virtualizavimo 


serverius ir 1 virtualizavimo ir archyvavimo programinės įrangos komplektą, 1 duomenų masyvo 


komplektą, numatyti 20 serverio operacinių sistemų licencijų ir 367 tinklo valdymo licencijų praplėtimą. 


Papildomai Užsakovas nurodė poreikį įsigyti GIS sistemos funkcionalumo praplėtimo ir saugumo informacijos 


įrašų valdymo sprendimą, taip pat nurodė didesnį komutatorių ir virtualizavimo serverių kiekį, tačiau dėl 


nepakankamų projektui skirtų lėšų šie komponentai nėra įtraukti į projekto apimtį.GIS sistemos praplėtimas 


susijęs su tinklo padidėjimu ir naujų funkcijų atsiradimu (dėl atsirasiančios bokštų infrastruktūros priežiūros ir 


eksploatacijos), o saugumo informacijos įrašų valdymo sprendimo sistema naudojama išankstiniam tinklo 


įrenginių problemų aptikimui, taip iš anksto išvengiant įrangos gedimų ir tinklo kibernetinio pažeidimo. 


Atsižvelgiant į tai, jeigu projekto įgyvendinimo metu, įvykdžius viešuosius pirkimus, būtų sutaupyta lėšų, 


rekomenduojama šiuos komponentus įsigyti.  


2.3.2 Siūloma naujos kartos fiksuotojo ryšio infrastruktūra 


 
Pav. 11. Planuojama naujos kartos fiksuotojo ryšio infrastruktūra 


Visa esama VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidine infrastruktūra ir nuo jos suplanuota naujai statoma 


fiksuotojo ryšio infrastruktūra yra atvaizduota Pav. 11, didesnės rezoliucijos žemėlapis pateiktas ataskaitos 3 


priede. 
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Pav. 12. Šviesolaidinių kabelinių linijų pasiskirstymas pagal jungiamų objektų tipus 


Kaip jau buvo minėta kituose šios ataskaitos skyriuose, apskaičiuota, kad naujų bokštų ir kitų judriojo ryšio 


infrastruktūros objektų, turinčių transmisijos problemų, prijungimui prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 


šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros iš viso reikės apie 1510 km šviesolaidinių kabelinių linijų: į 214 naujų 


bokštų suplanuota pakloti 596 km šviesolaidinių linijų, į transmisijos problemų turinčius judriojo ryšio 


infrastruktūros objektus – 914 km, kurie išsiskaido taip:  


 358 objektus, turinčius tik transmisijos problemų, – 760 km; 


 56 objektai, turintys tieks statinio, tiek transmisijos problemų, – 80 km; 


 17 Vidaus reikalų ministerijai priklausančių pasienio bokštų – dar apie 74 km šviesolaidinių linijų.  


Vidutinis šviesolaidinės kabelinės linijos ilgis, reikalingas vienam judriojo ryšio infrastruktūros objektui prijungti 


prie VšĮ „Plačiajuostis internetas“ šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros, yra apie 2,34 km. Beveik pusė, t. y. 


net 47%, visų linijų yra trumpesnės nei 1 km, 25% linijų ilgis nuo 1 km iki 3 km, 11,4% linijų ilgis nuo 3 km iki 


5 km, 10,7% linijų ilgis nuo 5 km iki 8 km, 4,5% linijų ilgis nuo 8 km iki 11 km ir 1% linijų yra ilgesnės nei 11 


km. 


 
Pav. 13. Šviesolaidinių kabelinių linijų pasiskirstymas pagal ilgį 


 


Galiausiai dar 50 km šviesolaidinių kabelinių linijų yra numatyta FTTH prieigai užtikrinti. Kaip jau buvo minėta, 


atsižvelgiant į el. ryšių operatorių ir Užsakovo pasiūlymus, 16 gyvenviečių suplanuota nutiesti 15,3 km FTTH 


šviesolaidinių linijų, o likęs 34,7 km šviesolaidinių linijų kiekis numatytas kaip rezervas, kuris projekto 


įgyvendinimo metu galėtų būti panaudotas įrengiant FTTH prieigą, jeigu tokį poreikį išreikštų el. ryšių 


operatoriai. Šių šviesolaidinių linijų įrengimo vietos ir konkreti trasa turėtų būti derinama su el. ryšių operatoriais 


projekto įgyvendinimo metu. Įvertinant tai, kad vidutinė FTTH prieigos linija neviršija 1 km, paskaičiuota, kad 
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panaudojus 34,7 km šviesolaidinių linijų rezervą, būtų galima įrengti FTTH prieigą 34 papildomose 


gyvenvietėse. 
 


Pažymėtina, kad papildomai šviesolaidinės kabelinės linijos suplanuotos ir subraižytos ir į 45 rezervinius 


bokštus – iš viso apie 122 km šviesolaidinių linijų, tačiau jos bus statomos tik tuo atveju, jeigu nepavyktų 


pastatyti dalies bokštų iš pagrindinio 214 siūlomų statyti bokštų sąrašo. Vidutinis linijos ilgis yra 2,7 km. Didžioji 


dalis, t. y. net 40% linijų yra trumpesnės nei 1 km, 24% linijų ilgis nuo 1 km iki 3 km, 13% linijų ilgis nuo 3 km 


iki 5 km, 18% linijų ilgis nuo 5 km iki 8 km ir 4% linijų yra ilgesnės nei 8 km. 


 
Pav. 14. Rezervinių bokštų šviesolaidinių kabelinių linijų pasiskirstymas pagal ilgį 


 


Būsimų vartotojų prijungimui ir tolimesnei naujos kartos interneto prieigos tinklų plėtrai iš viso numatytos / 


suplanuota 1716 movų / atsargų vietų: apie 41 proc. arba 708 movų / atsargų vietos suplanuotos ant naujai 


statomų bokštų šviesolaidinių kabelinių linijų ir 59 proc. arba 1008 movų / atsargų vietų – ant objektų, turinčių 


transmisijos problemų, šviesolaidinių kabelinių linijų. Papildomai numatyta dar apie 120 movų / atsargų vietų, 


kurios suplanuotos ant rezervinių bokštų šviesolaidinių kabelinių linijų. 


 
Pav. 15. Movų /atsargų pasiskirstymas pagal jungiamų objektų tipus 
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Kaip jau buvo minėta, suplanuotos naujos šviesolaidinės kabelinės linijos yra pravestos pro 153 koncentruotas 


nepadengtų namų ūkių teritorijas: 


 Transmisijos probleminių objektų linijos praeina pro 24 koncentruotas nepadengtų namų ūkių 


teritorijas: 7 vietovėse yra nuo 10 iki 50 nepadengtų namų ūkių, 10 vietovių yra nuo 50 iki 100 


nepadengtų namų ūkių ir 7 vietovėse yra virš 100 nepadengtų namų ūkių.  


 Daugiausiai koncentruotų nepadengtų namų ūkių teritorijų pasiekiamos jungiant naujai statomus 


bokštus (109 vietos): 14 vietovių yra nuo 10 iki 50 nepadengtų namų ūkių, 46 vietovėse yra nuo 50 iki 


100 nepadengtų namų ūkių ir 49 vietovėse yra virš 100 nepadengtų namų ūkių.  


 Rezervinių bokštų šviesolaidinės linijos užvedamos į 20 koncentruotų nepadengtų namų ūkių teritorijų: 


7 vietovėse yra nuo 10 iki 50 nepadengtų namų ūkių, 11 vietovių yra nuo 50 iki 100 nepadengtų namų 


ūkių ir 2 vietovėse yra virš 100 nepadengtų namų ūkių. 


 


Pav. 16. Namų ūkių koncentracijos vietų pasiskirstymas pagal planuojamų šviesolaidinių linijų tipus 
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2.4 Preliminari siūlomo sprendinio įgyvendinimo sąmata 


Bokšto įrengimo kaina. Siekiant apskaičiuoti naujos kartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros, skirtos padengti „baltąsias dėmes“, taikant mišrų sprendimą, t. y. statant 


judriojo ryšio bokštus ir iki jų nutiesiant šviesolaidines kabelines linijas, infrastruktūros įrengimui reikalingas investicijas, buvo atlikta potencialių tiekėjų apklausa. 


Pirmiausia buvo apklausti tie potencialūs paslaugų teikėjai, kurie gali pasiūlyti pilną judriojo ryšio infrastruktūros objektų įrengimo sprendinį, t. y. nuo bokšto techninio 


darbo projekto parengimo iki jo pridavimo VĮ Registrų centras.   


Su neformalios konsultacinės grupės nariais buvo suformuotas ir suderintas judriojo ryšio prieigos techninio sprendimo aprašymas (išsamiau žr. 4 priedą), kuris buvo 


išsiųstas keturiems judriojo ryšio operatorių rekomenduotiems potencialiems pilno bokšto techninio sprendimo tiekėjams – UAB koncernas „ALGA“, UAB „Eltel 


Networks“, UAB „Empower-Fidelitas“ ir UAB „Fima“ – prašant pateikti preliminarų kainos pasiūlymą. Visi keturi tiekėjai pateikė savo komercinius pasiūlymus, tačiau 


pastarieji net keletą kartų viršijo realius rinkos įkainius (išsamiau žr. 4 priedą). Įvertinus šias aplinkybes ir pasitarius su Užsakovu, buvo priimtas sprendimas apklausti 


4G (LTE) ryšio operatorius, kurie nuolat rinkos sąlygomis perka praktiškai identiškus darbus. Atsižvelgiant į tai, judriojo ryšio prieigos techninio sprendimo, kuris apimtų 


ir dalį aktyvinės įrangos, elektros perdavimo, kitos bokštų eksploatacijai reikalingos įrangos bei infrastruktūros (privažiav imo keliai, teritorijos aptvėrimas ir pan.) iki 


potencialių siūlomų bokštų statymo vietų įrengimo sprendimus, įgyvendinimo įrengimo preliminari sąmata parengta remiantis 4G (LTE) ryšio operatorių pateiktais 


duomenimis (išsamiau žr. 4 priedą). Kainų įverčius pateikė visi 4G (LTE) ryšio operatoriai, išskyrus UAB „TELE2“. 


Pažymėtina, kad siekiant kuo didesnio tikslumo, rengiant techninių sprendimų sąmatas, atstumai (šviesolaidinio kabelio, elektros perdavimo trasos ir privažiavimo 


kelio ilgis) buvo apskaičiuoti pagal konkrečią siūlomo statyti bokšto vietą (skaičiuota vienai bokšto statymo vietos alternatyvai). Apskaičiavus konkrečius šviesolaidinio 


kabelio, elektros perdavimo trasos ir privažiavimo kelio ilgius, buvo išvesti ilgių vidurkiai, tenkantys vienam bokštui, kurie bus naudojami preliminarių sąmatų sudarymui: 


vidutinis privažiavimo kelio ilgis yra 50 m, vidutinis elektros perdavimo trasos ilgis yra 770 m, vidutinis šviesolaidinio kabelio ilgis iki naujai statomų bokštų yra 2,8 km. 


Atkreiptinas dėmesys, kad vidutinis elektros perdavimo trasos ilgis yra 770 m, tačiau AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - ESO) kompensuoja dalį iki 40 proc. 


elektros perdavimo trasos įrengimo kaštų, apskaičiuotų pagal jų patvirtintus tarifus. Atsižvelgiant į tai, remiantis ESO 2017 m. birželio 1 d. patvirtintais tarifais,13 buvo 


apskaičiuota galima elektros perdavimo tnklo įrengimo sąmata. 


Tuo tarpu žemės, reikalingos bokštų statybai, kaina buvo apskaičiuota: 


1. įvertinant vidutinę žemės rinkos kainą bei kainų dinamiką; 


2. analogiškų projektų vykdymo praktiką bei realijas; 


3. planuojamų statyti bokštų skaičių ir jų santykį kaimiškose vietovėse ir miesteliuose; 


4. su Projekto įgyvendinimu susijusias žemės kainos pasikeitimo rizikas.  
 


Lentelė 6. Bokšto įrengimo preliminari sąmata 


Eil. 


Nr. 


Darbai / medžiagos / 


paslaugos 


Mato 


vnt. 
Kiekis 


AB „Telia 


Lietuva“ 
LRTC 


UAB „BITĖ 


Lietuva“ 
UAB „TELE2“ Vidurkiai 


Vnt. kaina 


(EUR be PVM) 


Vnt. kaina 


(EUR be PVM) 


Vnt. kaina 


(EUR be PVM) 


Vnt. kaina 


(EUR be PVM) 


Vnt. kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 


                                                      


13 Išsamiau žr. www.eso.lt. 
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1. 


Žemės sklypo parinkimas, 


sklypo nupirkimo sutarties su 


žemės savininku suderinimas ir 


jo nupirkimas14, reikalingų 


projektų (specialiųjų, bendrųjų, 


detaliųjų, techninių, statybos) 


parengimas ir suderinimas, 


leidimo statybai gavimas 


Kompl. 214 15 000,00 12 278,00 17 000,00 ___________ 14 759,00 3 158 426,00 


2. 70 m aukščio bokšto, skirto II 


vėjo rajonui, kaina 
Vnt. 214 40 000,00 45 000,00 34 000,00 ___________ 39 667,00 8 488 738,00 


3. 


Bokšto pamatų įrengimas su 


medžiagomis, bokšto 


montavimas, aikštelės apie 


bokštą suformavimas,  


konteinerio pastatymas, tvoros 


įrengimas  


Kompl. 214 22 000,00 33 052,00 50 000,00 ___________ 35 017,00 7 493 638,00 


4. 


Konteineris su vidaus įranga, 


įskaitant elektros įvado nuo 


elektros skydo sklypo ribose iki 


konteinerio atvedimą  


Kompl. 214 10 000,00 24 456,00 10 000,00 ___________ 14 819,00 3 171266,00 


5. 


Likusi bokšto pastatymo ir 


bokšto teritorijos įrengimo, 


sutvarkymo kaina, kuri 


nenumatyta 2, 3 ir 4 punktuose  


Kompl. 214 3 000,00 9 468,00 4 500,00 ___________ 5 656,00 1 210 384,00 


6. Papildomai: 


6.1. 3,5 m pločio ir 50 m ilgio 


privažiavimo kelias 
Vnt. 214 4 000,00 6 750,00 5 000,00 ___________ 5 250,00 1 123 500,00 


6.2. 
770 m ilgio elektros kabelio 


klojimas pagal LESTO išduotas 


sąlygas   


Vnt. 214 15 400,00 5 253,00 15 400,00 ___________ 7 581,00 1 622 334,00 


7. 
Statinio pridavimas ir 


užregistravimas VĮ Registrų 


centre 


Vnt. 214 2 000,00 1 747,00 2 000,00 ___________ 1 916,00 410 024,00 


VISO: 111 400,00 138 004,00 137 900,00 ___________ 124 664,00 26 678 096,00 


8. Žemės kaina (1 a sklypas) Vnt. 214 ___________ ___________ ___________ ___________ 5 000,00 1 070 000,00 


VISO:     129 664,00 27 748 096,00 


 


                                                      


14 Žemės nupirkimo kaina neįskaičiuota.  
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Remiantis 4G (LTE) ryšio operatorių pateiktais duomenimis, apskaičiuota, kad vieno bokšto statybos darbų vidutinė rinkos kaina yra apie 124 664,00 Eur, neįskaitant 


žemės sklypo, reikalingo bokšto statybai, įsigijimo kainos. Pastarojo vertė gali svyruoti, priklausomai nuo vietos, tačiau vidutiniškai 1 aro sklypo kaina siekia apie 5 000 


Eur. Vadinasi, vieno bokšto statybos išlaidos su žemės sklypo įsigijimu sudaro 129 664,00 Eur, o bendra 214 bokštų įrengimo kaina siektų 27 748 096,00 Eur. 


ŠKL statybos kaina. Atlikus potencialių judriojo ryšio bokštų įrengimo paslaugų tiekėjų apklausą, buvo vykdoma šviesolaidinių kabelinių linijų tiesimo darbų ( įskaitant 


visas reikalingas medžiagas) potencialių tiekėjų apklausa. Užklausa, prašant pateikti preliminarias ŠKL įrengimo kainas, įskaitant visas reikalingas medžiagas, buvo 


išsiųsta trims potencialiems tiekėjams: UAB „KRS“, UAB „Eltel Networks“ ir UAB „Itelsis“ (išsamiau žr. 4 priedą). 
 


Lentelė 7. Potencialių tiekėjų pasiūlyta ŠKL įrengimo kaina 


Eil. 


Nr. 
Darbai / medžiagos / paslaugos 


Mato 


vnt. 
Kiekis 


UAB „KRS“ UAB „Eltel Networks“ UAB „Itelsis“ Vidurkis 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 


1. 


1 km ŠKL įrengimo kaina, įskaitant 


visas medžiagas. Vidutinis linijos ilgis 


0,5 km 


Km 132  15 960,00 2 106 720,00 18 000,00 2 376 000,00 14 321,00 1 890 372,00 16 094,00 2 124 408,00 


2. 


1 km ŠKL įrengimo kaina, įskaitant 


visas medžiagas. Vidutinis linijos ilgis 4 


km 


Km 1378  14 520,00 20 008 560,00 16 100,00 22 185 800,00 12 483,00 17 201 574,00 14 368,00 19 799 104,00 


3. 


1 km ŠKL įrengimo kaina, įskaitant 


visas medžiagas, gyvenvietėse 


Vidutinis linijos ilgis 1 km 


Km 50  20 860,00 1 043 000,00 17 050,00 852 500,00 20 791,00 1 039 550,00 19 567,00 978 350,00 


VISO:  _________ 23 158 280,00  _________ 25 414 300,00  _________ 20 131 496,00  ________ 22 901 862,00 


 


Šių potencialių teikėjų pasiūlytos kainos taip pat (nors ne taip ženkliai kaip bokštų atveju) viršijo įkainius, pagal kuriuos šiuo metu VšĮ „Plačiajuostis internetas“ perka 


identiškus darbus, t. y. turi sudaręs sutartis dėl identiškų darbų atlikimo (išsamiau žr. 4 priedą). Pavyzdžiui, remiantis paskutinės VšĮ „Plačiajuostis internetas“ sudarytos 


sutarties įkainiais, 1 km ŠKL įrengimo kaina, įskaitant visas medžiagas, sudaro tik 11 109,00 Eur. Anksčiau pasirašytų sutarčių įkainiai dar mažesni – apie 10 000 Eur 


/ ŠKL km. Atsižvelgiant į tai, nuspręsta naudoti trijų potencialių teikėjų pasiūlytų kainų ir VšĮ „Plačiajuostis internetas“ dviejų vėliausiai pasirašytų sutarčių įkainių 


vidurkius.  


Pabrėžtina, kad VšĮ „Plačiajuostis internetas“ nėra tiesęs FTTH šviesolaidinių linijų gyvenvietėse, todėl buvo pasiūlyta preliminarių sąmatų skaičiavimui naudoti 


potencialių tiekėjų pateiktų kainų vidurkį, t.y. 19 567,00 Eur. Užsakovas, motyvuodamas, kad atliekamų darbų pobūdis iš esmės nesiskiria nuo įprasto ŠKL klojimo, 


nusprendė ŠKL klojimo gyvenvietėse įkainį prilyginti ŠKL klojimo įkainiui, t. y. 11 824,00 Eur. 


Lentelė 8. ŠKL įrengimo preliminari sąmata 


Eil. 


Nr. 
Darbai / medžiagos / paslaugos 


Mato 


vnt. 
Kiekis 


Tiekėjų pasiūlymų vidurkis Sutarties I įkainiai Sutarties II įkainiai Bendras vidurkis 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 
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1. 
1 km ŠKL įrengimo kaina, įskaitant visas 


medžiagas 
Km 1510 14 519,00 21 923 690,00 11 109,00 16 774 590,00 9 845,00 14 865 950,00 11 824,00 17 854 240,00 


2. 
1 km įrengimo kaina, įskaitant visas 


medžiagas, gyvenvietėse 
Km 50 ______ ______ ______ ______ ______ ______ 11 824,00 591 200,00 


VISO: ______ 21 923 690,00 ______ 16 774 590,00 ______ 14 865 950,00 ______ 18 445 440,00 


 


Remiantis šiais įkainiais, apskaičiuota, kad 1 km ŠKL įrengimo kaina, įskaitant visas medžiagas, yra apie 11 824,00 Eur, todėl norint nutiesti 1510 km šviesolaidinių 


kabelinių linijų, kurios yra skirtos 214 naujų bokštų ir 431 judriojo ryšio infrastruktūrinių objektų, turinčių transmisijos problemų, prijungimui prie VšĮ „Plačiajuostis 


internetas“ šviesolaidinės infrastruktūros, reiktų 17 854 240,00 Eur. Tuo tarpu 50 km šviesolaidinių linijų, skirtų FTTH prieigai gyvenvietėse, tiesimui reiktų dar 


591 200,00Eur. 


Aktyvinės įrangos, reikalingos duomenų perdavimo paslaugų teikimui, kaina. Užklausa, prašant pateikti preliminarias aktyvinės įrangos – stotinių įrenginių 


įsigijimo, įskaitant pristatymo ir montavimo darbus, kainas, buvo pateikta trims potencialiems tiekėjams: UAB „Komsetas“, UAB „Blue Bridge“ ir UAB „Heksimus“. Visi 


tiekėjai pateikė preliminarius kainos pasiūlymus (išsamiau žr. 4 priedą), kurie remiantis ekspertiniu vertinimu, atitinka rinkos kainas, todėl preliminarių sąmatų 


skaičiavimui bus naudojamas šių trijų potencialių teikėjų pasiūlytų kainų vidurkis. 


Lentelė 9. Aktyvinės įrangos preliminari sąmata 


Eil. 


Nr. 


Darbai / medžiagos / 


paslaugos 


Mato 


vnt. 
Kiekis 


UAB „Komsetas“ UAB „Blue Bridge“ UAB „Heksimus“ Vidurkis 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 
Suma 


(EUR be PVM) 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 


1. Maršrutizatoriai Vnt. 50 48 000,00 2 400 000,00 44 500,00 2 225 000,00 42 400,00 2 120 000,00 44 967,00 2 248 350,00 


2. L2 kanalinio lygmens įranga 


2.1. Centriniai komutatoriai Vnt. 50 9 400,00 470 000,00 10 000,00 500 000,00 9 100,00 455 000,00 9 500,00 475 000,00 


2.2. Klientiniai komutatoriai Vnt. 214 5 600,00 1 198 400,00 5 200,00 1 112 800,00 4 800,00 1 027 200,00 5 200,00 1 112 800,00 


3. WDM įranga (esamos WDM įrangos praplėtimas) 


3.1. DWDM komplektas  Vnt. 50 43 000,00 2 150 000,00 44 500,00 2 225 000,00 40 000,00 2 000 000,00 42 500,00 2 125 000,00 


4. Serverinė dalis 


4.1. Duomenų masyvas Vnt. 1 520 000,00 520 000,00 490 000,00 490 000,00 430 000,00 430 000,00 480 000,00 480 000,00 


4.2. Virtualizavimo serveriai  Vnt. 2 15 400,00 30 800,00 17 000,00 34 000,00 12 500,00 25 000,00 14 967,00 29 934,00 


4.3. 
Virtualizavimo ir archyvavimo 


programinė įranga  
Kompl. 1 113 000,00 113 000,00 105 000,00 105 000,00 112 300,00 112 300,00 110 100,00 110 100,00 
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4.4. 
Tinklo valdymo sistemų licencijų 


praplėtimas  
Vnt. 367 570,00 209 190,00 650,00 238 550,00 600,00 220 200,00 607,00 222 769,00 


4.5. 
Operacinės sistemos 


virtualioms mašinoms  
Vnt. 20 410,00 8 200,00 410,00 8 200,00 418,00 8 360,00 413,00 8 260,00 


4.6. Ugniasienė Vnt. 2 90 000,00 180 000,00 77 500,00 155 000,00 58 000,00 116 000,00 75 167,00 150 334,00 


4.7. MON sistema Vnt. 214 1 000,00 214 000,00 920,00 196 880,00 950,00 203 300,00 957,00 204 798,00 


4.8. 
Nepertraukiami maitinimo 


šaltiniai 
Vnt. 214 2 100,00 449 400,00 2 000,00 428 000,00 1 900,00 406 600,00 2 000,00 428 000,00 


VISO: ______ 7 942 990,00 ______ 7 718 430,00 ______ 7 123 960,00 ______ 7 595 345,00 


 


Remiantis tiekėjų pasiūlytų kainų vidurkiais, apskaičiuota, kad aktyvinės įrangos įsigijimo išlaidos sudarytų beveik 7,6 mln. Eur, t. y. 7 595 345,00 Eur, jeigu būtų 


statomi visi 214 bokštų. Sumažėjus statomų bokštų skaičiui, taip pat mažėtų dalies aktyvinės įrangos kiekiai.  


Generatorių įsigijimo, įskaitant pristatymo ir montavimo darbus, kaina. Galiausiai užklausa, prašant pateikti preliminarias generatorių įsigijimo, įskaitant 


pristatymo ir montavimo darbus, kainas, buvo pateikta trims potencialiems tiekėjams: UAB „VARICOM”, UAB „Automatikos sistemos“ ir UAB „Fima“. Pasiūlymus 


pateikė tik du tiekėjai, t. y. UAB „VARICOM” ir UAB „Automatikos sistemos“, todėl papildomai apklaustas dar vienas galimas tiekėjas – UAB „Energotecha“ (išsamiau 


žr. 4 priedą). Remiantis ekspertiniu vertinimu, tiekėjų pasiūlytos kainos atitinka rinkos kainas, todėl preliminarių sąmatų skaičiavimui bus naudojamas šių trijų potencialių 


teikėjų pasiūlytų kainų vidurkis. 


Lentelė 10. Generatorių preliminari sąmata 


 


Apskaičiuota, kad generatorių preliminari sąmata siekia 389 800,00 Eur. Sąmata apskaičiuota laikantis sąlygos, kad bus statomi visi 214 bokštų.  


Eil. 


Nr. 


Darbai / medžiagos / 


paslaugos 


Mato 


vnt. 
Kiekis 


UAB „VARICOM” UAB „Automatikos sistemos“ UAB „Energotecha“ Vidurkis 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 
Suma 


(EUR be PVM) 
Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 
Suma 


(EUR be PVM) 
Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 
Suma 


(EUR be PVM) 
Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 
Suma 


(EUR be PVM) 


1. Vežiojamas generatorius  Vnt.  5  17 800,00 89 000,00 12 500,00 62 500,00 7 891,00 39 455,00 12 730,00 63 650,00 


2. 
Generatorius (savivaldybių 


mazgams su ARĮ) 
Vnt. 25 13 200,00  330 000,00 16 200,00 405 000,00 9 738,00 243 450,00 13 046,00 326 150,00 


VISO: ______ 419 000,00 _______ 467 500,00 _______ 282 905,00 _______ 389 800,00 
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Remiantis tiekėjų pateiktų kainų pasiūlymais, apskaičiuota, kad bendra preliminari siūlomo techninio sprendimo įgyvendinimo sąmata siektų kiek daugiau negu 54 mln. 


Eur, neįskaičiuojant tokių išlaidų kaip: projekto administravimo, techninės priežiūros ir viešinimo išlaidų15. Atsižvelgiant į tai, kad projekto įgyvendinimui iš viso yra skirta 


apie 49,5 mln. Eur16, tampa akivaizdu, kad projekto pilna apimtimi, t. y. visi siūlomi 214 bokštų ir 1560 km šviesolaidinių kabelinių linijų, įgyvendinti nepavyks. 


Užsakovas, įvertinęs projekto biudžeto apribojimus, priėmė sprendimą mažinti naujai statomų bokštų kiekį. 


Vadovaujantis pateiktomis kainomis, preliminariai galima prognozuoti, kad įvertinus projekto biudžeto apribojimus, bus galima pastatyti tik apie 180 naujų bokštų ir 


nutiesti apie 1465 km ŠKL, įskaitant 50 km ŠKL, skirtų FTTH prieigai gyvenvietėse sukurti.17 Sumažėjus siūlomų statyti bokštų skaičiui, dėl mažesnio galimo paslaugų 


skaičiaus bus galima sumontuoti klientinius komutatorius ir nepertraukiamus maitinimo šaltinius ne prie visų bokštų. Į dalį bokštų paslaugos būtų teikiamos iš kitų 


Užsakovo tinkle sumontuotų klientininių komutatorių. Atsižvelgiant į tai, su Užsakovu suderinta, kad statant 180 naujų bokštų, projekto metu užtenka įsigyti po 150 


klientinių komutatorių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinių. Atkreiptinas dėmesys, kad viešųjų pirkimų metu, neretai yra pasiūlomos mažesnės kainos nei preliminarių 


sąmatų sudarymui naudojamos, tokiu atveju statomų bokštų ir tiesiamų šviesolaidinių linijų kiekiai atitinkamai galėtų būti didinami. 


Pabrėžtina, kad Užsakovas, atsižvelgdamas į projekto biudžeto apribojimus ir dėl to sumažėjusį siūlomų statyti bokštų skaičių, nusprendė, kad šiame projekto rengimo 


etape nėra tikslinga atrinkinėti, kurie tiksliai bokštai bus statomi iš 214 sąrašo (prireikus ir iš rezervinio sąrašo), kadangi iki projekto įgyvendinimo pradžios gali pasikeisti 


judriojo ryšio operatorių preferencijos, todėl rekomenduojama galutinį statomų bokštų sąrašą, suformuotą iš 214 siūlomų statyti bokštų ir (ar) 45 rezervinių bokštų 


sąrašo, sudaryti ir dar kartą suderinti su judriojo ryšio operatoriais projekto įgyvendinimo metu, prieš pradedant konkrečius darbus. 


Lentelė 11. Preliminari techninio sprendimo įgyvendinimo sąmata 


                                                      


15 Tikslus biudžetas bus sudarytas trečiosios tarpinės ataskaitos rengimo metu. 
16 Tokį projekto biudžetą nurodė Užsakovas. 
17 Tikslus statomų bokštų kiekis bus nustatytas trečioje tarpinėje ataskaitoje, kuomet, rengiant investicijų projektą, bus sudaromas bendras projekto biudžetas.  
18 Kaip jau buvo minėta, vidutinis šviesolaidinės linijos ilgis iki naujai statomo bokšto yra apie 2,8 km, todėl mažinant bokštų skaičių, atitinkamai mažinamas ir bendras ŠKL kiekis. 


Eil. 


Nr. 
Darbai / medžiagos / paslaugos 


Mato 


vnt. 


PILNA PROJEKTO APIMTIS SUMAŽINTA PROJEKTO APIMTIS 


Kiekis 
Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 
Kiekis 


Vieneto kaina 


(EUR be PVM) 


Suma 


(EUR be PVM) 


BOKŠTAI 


1.1. Bokštų statyba Kompl. 214 124 664,00 26 678 096,00 180 124 664,00 22 439 520,00 


1.2. Žemė, reikalinga bokštų statybai Vnt. 214 5 000,00 1 070 000,00 180 5 000,00 900 000,00 


ŠVIESOLAIDINĖS KABELINĖ LINIJOS 


2. 
1 km ŠKL įrengimo kaina, įskaitant 


visas medžiagas. 
Km 1 510 11 824,00 17 854 240,00 141518 11 824,00 16 730 960,00 


FTTH ŠVIESOLAIDINĖS KABELINĖS LINIJOS 


3. 
1 km ŠKL įrengimo kaina, įskaitant 


visas medžiagas, gyvenvietėse 
Km 50 11 824,00 591 200,00 50 11 824,00 591 200,00 







49 


 


 


AKTYVINĖ ĮRANGA 


4.1. Maršrutizatoriai Vnt. 50 44 967,00 2 248 350,00 50 44 967,00 2 248 350,00 


4.2. Centriniai komutatoriai Vnt. 50 9 500,00 475 000,00 50 9 500,00 475 000,00 


4.3. Klientiniai komutatoriai Vnt. 214 5 200,00 1 112 800,00 150 5 200,00 780 000,00 


4.4. DWDM komplektas Vnt. 50 42 500,00 2 125 000,00 50 42 500,00 2 125 000,00 


4.5. Duomenų masyvas Vnt. 1 480 000,00 480 000,00 1 480 000,00 480 000,00 


4.6. Virtualizavimo serveriai  Vnt. 2 14 967,00 29 934,00 2 14 967,00 29 934,00 


4.7.. 
Virtualizavimo ir archyvavimo 


programinė įranga  
Kompl. 1 110 100,00 110 100,00 1 110 100,00 110 100,00 


4.8. 
Tinklo valdymo sistemų licencijų 


praplėtimas  
Vnt. 367 607,00 222 769,00 305 607,00 185 135,00 


4.9. 
Operacinės sistemos virtualioms 


mašinoms  
Vnt. 20 413,00 8 260,00 20 413,00 8 260,00 


4.10. Ugniasienė Vnt. 2 75 167,00 150 334,00 2 75 167,00 150 334,00 


4.11. MON sistema Vnt. 214 957,00 204 798,00 180 957,00 172 260,00 


GENERATORIAI IR NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAI 


5.1. Vežiojamas generatorius  Vnt.  5 12 730,00 63 650,00  5 12 730,00 63 650,00 


5.2. 
Generatorius (savivaldybių mazgams 


su ARĮ) 
Vnt.  25 13 046,00 326 150,00 25 13 046,00 326 150,00 


5.3. 
Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai su 


nuvežimu į vietą ir sumontavimu  
Vnt.  214 2 000,00 428 000,00 150 2 000,00 300 000,00 


VISO: ______ 54 178 681,00 VISO: ______ 48 115 853,00 
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2.5 Naujos kartos plačiajuosčio ryšio padengimas 


2.5.1 Naujos kartos judriojo ryšio „baltųjų dėmių“ padengimas 


2.5.1.1 Judriojo ryšio modeliavimo prielaidų ir sąlygų apibrėžimas 


Atliekant „baltųjų dėmių“ padengimo naujos kartos judriuoju ryšiu modeliavimą buvo naudotos naujos kartos 


prieigos tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo analizės (išsamiau žr. Pirmąją tarpinę projekto ataskaitą) metu 


naudotos modeliavimo prielaidos: 


1. Statistinių duomenų skaičiavimo metodika. Projekto rengimo metu, siekiant naudoti vieningą 


statistinių duomenų skaičiavimo metodiką, naujos kartos fiksuotojo ryšio „baltųjų dėmių“ padengimo 


shape duomenys buvo konvertuoti į 5x5m gardelės rastrinius duomenis. Rastriniai duomenys buvo 


sugretinti su Lietuvos teritorijos ribų ir namų ūkių pasiskirstymo rastriniais duomenimis, kad gardelės 


visiškai sutaptų. Atskirai apskaičiuoti „baltųjų dėmių“ ir viso dengiamo ploto statistiniai duomenys. 


2. „Baltųjų dėmių“ duomenys. „Baltųjų dėmių“ padengimo skaičiavimui naudoti naujos kartos prieigos 


tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo analizės metu sukurti „baltųjų dėmių“ žemėlapiai ir nepadengtų 


namų ūkių 5x5m gardelės rastriniai duomenys. 


 
Pav. 17. Naujos kartos judriojo ryšio „baltųjų dėmių“ padengimas 


 


3. Judriojo ryšio dengiamos teritorijos. Judriojo ryšio dengiamumas buvo modeliuojamas dviem 


būdais:  


a. Pagal pirmosios tarpinės projekto ataskaitos rengimo metu su judriojo ryšio operatoriais 


suderintą metodiką (žr. Pav. 17), kurios pagrindas buvo RRT 2015 m. atliktų judriojo ryšio 


operatorių 30 Mb/s aprėpties skaičiavimų metodika (išsamiau žr. Pirmąją tarpinę projekto 


ataskaitą), naudota esamos ir 2020 m. naujos kartos judriojo ryšio aprėpčiai apskaičiuoti.  


Naudojant šią metodiką, antrosios tarpinės ataskaitos rengimo metu, buvo sumodeliuotas 


galimas projekto poveikis naujos kartos judriojo ryšio aprėpčiai (toliau – tikslusis būdas), jeigu 
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projektas būtų įgyvendintas visa rekomenduojama apimtimi, t. y. pastatant 214 bokštų ir prie 


šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros prijungiant 431 judriojo ryšio infrastruktūrinius 


objektus, turinčius transmisijos problemų. 


4. Sumažintų projekto apimčių skaičiavimas: 


b. Neformalios konsultacinės darbo grupės susitikimų metu buvo sutarta, kad planavimo etape 


kiekvienos potencialios bokšto, skirto „baltųjų dėmių“ padengimui, statymo vietos vertinimui ir 


bendro judriojo ryšio tinklo padengimo pokyčiui vertinti vieną bokšto potencialią vietą pakeitus 


kita, skaičiavimams bus naudojamas geografinės informacinės sistemos priemonėmis 


apskaičiuotas judriojo ryšio prieigos tinklo padengimas, nurodant konkretų nepadengtų namų 


ūkių skaičių ir bendrą namų ūkių skaičių, patenkantį į 5 km aprėpties spindulį, apibrėžtą aplink 


kiekvieną potencialų bokštą (toliau – 5 km spindulio būdas).  
 


Sudarius preliminarias sąmatas ir paaiškėjus, kad visų siūlomų statyti 214 bokštų, skirtų 


padengti „baltąsias dėmes“, nepavyks pastatyti dėl lėšų trūkumo, su Užsakovu suderinus, 


buvo nuspręsta sumažintų projekto apimčių (t. y. 180 naujų bokštų) poveikį naujos kartos 


judriojo ryšio aprėpčiai skaičiuoti, naudojant 5 km spindulio būdą, kadangi nėra aišku kurie 


tiksliai bokštai iš siūlomo 214 bokštų ir 45 rezervinio bokštų sąrašo bus statomi. Pažymėtina, 


kad sumažintos apimties galutinį statomų bokštų sąrašą suformuos Užsakovas projekto 


įgyvendinimo metu, papildomai dar kartą jį suderinęs su judriojo ryšio operatoriais. 


Pav. 18. Naujos kartos judriojo ryšio „baltųjų dėmių“ padengimo skaičiavimo būdų rezultatų palyginimas 
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Atlikus naujos kartos judriojo ryšio prieigos aprėpties padengimo modeliavimą pirmuoju būdu, 


t. y. tiksliuoju būdu, iš skirtingose Lietuvos vietose parinktų taškų, buvo nustatyta, kad į 214 


naujų bokštų aprėpties zoną patenkančių teritorijų ir „baltųjų dėmių“ namų ūkių skaičius 


praktiškai identiškai sutampa su į 30 Mb/s zoną patenkančių teritorijų ir „baltųjų dėmių“ namų 


ūkių skaičiumi, apskaičiuotu naudojant antrąjį metodą, jeigu yra naudojamas ne 5 km, bet 4,5 


km spindulys aplink naujai statomą bokštą (žr. Pav. 18). Atsižvelgiant į tai, 4,5 km spindulio 


metodas bus naudojamas vertinant sumažintų projekto apimčių (t. y. 180 naujų bokštų) poveikį 


naujos kartos judriojo ryšio aprėpčiai, išskaičiuojant vidutinį teritorijos ir namų ūkių skaičių, 


tenkantį vienam naujam bokštui. Vidutinis vienam bokštui tenkančios „baltųjų dėmių“ teritorijos 


plotas yra 33,5 km2, o nepadengtų namų ūkių skaičius – 144,87 (atitinkamai visos dengiamos 


teritorijos plotas – 58,31 km2, o vidutinis namų ūkių skaičius – 1 311,91). Namų ūkių skaičius 


tenkantis kiekvienam planuojamam bokštui pateiktas šios ataskaitos 3 priede. 


2.5.1.2 Judriojo ryšio padengimo statistika 


Pilnos apimties projekto rezultatai. Kaip jau buvo minėta, siūlomų statyti 214 bokštų, skirtų padengti 


„baltąsias dėmes“, ir 431 judriojo ryšio infrastruktūrinį objektą, turintį transmisijos problemų, 30 Mb/s aprėptis 


buvo apskaičiuota, naudojant tikslųjį metodą (išsamiau skyriuje „Judriojo ryšio modeliavimo prielaidų ir sąlygų 


apibrėžimas“) (žr. Pav. 17 ir 3 priedą).   


Atlikus naujos kartos judriojo ryšio padengimo skaičiavimus, nustatyta, kad bendrai naujos kartos judrusis 


ryšys padengtų 9 969 km2 „baltųjų dėmių“ teritorijos, kas sudaro 15,27% visos Lietuvos teritorijos arba 28,4% 


visų „baltųjų dėmių“ teritorijos.  


Vertinant „baltųjų dėmių“ teritorijos padengimą pagal judriojo ryšio objektų tipus, nustatyta, kad daugiausiai 


„baltųjų dėmių“ teritorijos, t. y. 14,83% visos „baltųjų dėmių“ teritorijos, padengtų 214 naujai statomų bokštų (5 


205 km2). Tuo tarpu 431 judriojo ryšio infrastruktūrinis objektas, turintis transmisijos problemų, padengtų tik 


9,3% (3 264 km2) „baltųjų dėmių“ teritorijos, o kartu nauji bokštai ir transmisijos problemų turintys objektai 


papildomai padengtų 4,27% (1 500 km2) visos „baltųjų dėmių“ užimamos teritorijos. 


 
Pav. 19. „Baltųjų dėmių“ teritorijos padengimas naujos kartos judriuoju ryšiu 


Atkreiptinas dėmesys, kad skaičiuojant visą naujos kartos judriuoju ryšiu dengiamą teritoriją, o ne tik „baltųjų 


dėmių“ teritorijas, nustatyta, kad naujos kartos judriojo ryšio infrastruktūra – 214 naujai statomų bokštų ir 431 


judriojo ryšio infrastruktūrinis objektas, turintis transmisijos problemų, – padengtų apie 27 257 km2 dydžio 


teritoriją, kas sudaro apie 41,76% visos Lietuvos teritorijos, kuri pasiskirto taip: 37% „baltųjų dėmių“ teritorija ir 


63% jau šiuo metu dengiama arba per artimiausius 3 m. 30 Mb/s greičiu planuojama padengti teritorija. 


14,83%


9,30%


4,27%


71,60%


Tik naujų bokštų dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija
Tik transmisijos probleminių objektų dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija
Naujų bokštų ir transmisijos probleminių objektų dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija
„Baltųjų dėmių“ nedengiama teritorija
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Pav. 20. Naujos kartos judriojo ryšio dengiamos teritorijos pasiskirstymas 


Tuo tarpu, apskaičiavus „baltųjų dėmių“ namų ūkius, patenkančius į planuojamą naujos kartos judriojo ryšio 


padengimo teritoriją, nustatyta, kad planuojama naujos kartos judriojo ryšio infrastruktūra – 214 naujai statomų 


bokštų ir 431 judriojo ryšio infrastruktūrinis objektas, turintis transmisijos problemų, – leistų padengti 46 639 


nepadengtų namų ūkių, t. y. namų ūkių esančių „baltųjų dėmių“ teritorijoje. Tai sudaro apie 3,46% visų Lietuvos 


namų ūkių arba 49,41% visų namų ūkių, patenkančių į „baltųjų dėmių“ teritorijas.  


Daugiausiai, t. y. 28,94% arba 26 735 „baltųjų dėmių“ namų ūkiai būtų padengti pastačius naujus bokštus (214 


vnt.), o 15,26% arba 14 096 „baltųjų dėmių“ namų ūkiai būtų padengti 431 judriojo ryšio infrastruktūrinio 


objekto, turinčio transmisijos problemų. Papildomai 5,21% arba 4 809 namų ūkiai, esantys „baltųjų dėmių“ 


teritorijoje, būtų bendrai dengiami tiek naujų bokštų, tiek transmisijos problemų turinčių objektų. 


 
Pav. 21. „Baltųjų dėmių“ namų ūkių padengimas naujos kartos judriuoju ryšiu 


Vertinant visą dengiamų namų ūkių skaičių, o ne tik namų ūkius, esančius „baltųjų dėmių“ teritorijose, 


nustatyta, kad nauja judriojo ryšio infrastruktūra gali padengti 476 196 namų ūkius, kas sudaro 36,15% visų 


Lietuvos namų ūkių, kurie pasiskirsto taip: 9,58% namų ūkių randasi „baltųjų dėmių“ teritorijoje ir 90,42% 


teritorijose, kurios jau šiuo metu yra dengiamos arba per artimiausius 3 m. bus padengtos 30 Mb/s interneto 


greičiu. 


37%


63%


„Baltųjų dėmių“ teritorija 2020 m. planuojamo padengimo teritorija


28,94%


15,26%


5,21%


50,59%


Tik naujų bokštų dengiama „baltųjų dėmių“ namų ūkiai


Tik transmisijos probleminių objektų dengiami „baltųjų dėmių“ namų ūkiai


Naujų bokštų ir transmisijos probleminių objektų dengiami „baltųjų dėmių“  namų ūkiai
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Pav. 22. Naujos kartos judriojo ryšio dengiamų namų ūkių pasiskirstymas 


Prognozuojant pilnos apimties projekto, t. y. statant visus siūlomus 214 bokštų ir prie šviesolaidinės kabelinės 


infrastruktūros prijungiant visus 431 judriojo ryšio infrastruktūrinį objektą, turintį transmisijos problemų, 


įgyvendinimo poveikį naujos kartos judriojo ryšio aprėpčiai Lietuvoje, nustatyta, kad 92,76% namų ūkių (arba 


1 221 988) turėtų 30 Mb/s judriojo ryšio galimybę 2020 m. NKIP judrusis ryšys dengtų 59,2% (arba 38 642 


km2) Lietuvos teritorijos. Vadinasi, projekto dėka būtų padengta 14,58 procentinių punktų daugiau teritorijos ir 


5,82 procentiniais punktais daugiau namų ūkių galėtų naudotis 30 Mb/s judriuoju ryšiu, lyginant su 2020 m. 


judriojo ryšio aprėpties situacija, kuomet projektas nebūtų įgyvendinamas (žr. Pav. 23). 


 
Pav. 23. Pilnos apimties projekto poveikis judriojo ryšio aprėpčiai 2020 m. 


Sumažintos apimties projekto rezultatai.  Kaip jau buvo minėta, paaiškėjus, kad visų siūlomų statyti 214 


bokštų, skirtų padengti „baltąsias dėmes“, nepavyks pastatyti dėl lėšų trūkumo, su Užsakovu suderinus, buvo 


nuspręsta atlikti sumažintų projekto apimčių, t. y. 180 naujų bokštų aprėpties analizę. Statistika buvo 


apskaičiuota, naudojant spindulio metodą (išsamiau skyriuje „Judriojo ryšio modeliavimo prielaidų ir sąlygų 


apibrėžimas“). 


9,58%


90,42%


„Baltųjų dėmių“ namų ūkiai 2020 m. planuojamo padengimo namų ūkiai
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Atlikus naujos kartos judriojo ryšio padengimo skaičiavimus, nustatyta, kad bendrai naujos kartos judrusis 


ryšys padengtų 9 089 km2 „baltųjų dėmių“ teritorijos, kas sudaro 13,9% visos Lietuvos teritorijos arba 25,9% 


visų „baltųjų dėmių“ teritorijos.  


Vertinant „baltųjų dėmių“ teritorijos padengimą pagal judriojo ryšio objektų tipus, nustatyta, kad daugiausiai 


„baltųjų dėmių“ teritorijos, t. y. 12,32% visos „baltųjų dėmių“ teritorijos, padengtų 180 naujai statomų bokštų (4 


326 km2). Tuo tarpu 431 judriojo ryšio infrastruktūrinis objektas, turintis transmisijos problemų, padengtų 


10,04% (3 524 km2) „baltųjų dėmių“ teritorijos, o kartu nauji bokštai ir transmisijos problemų turintys objektai 


papildomai padengtų 3.53% (1 240 km2) visos „baltųjų dėmių“ užimamos teritorijos. 


 
Pav. 24. „Baltųjų dėmių“ teritorijos padengimas naujos kartos judriuoju ryšiu 


Atkreiptinas dėmesys, kad skaičiuojant visą naujos kartos judriuoju ryšiu dengiamą teritoriją, o ne tik „baltųjų 


dėmių“ teritorijas, nustatyta, kad naujos kartos judriojo ryšio infrastruktūra – 180 naujai statomų bokštų ir 431 


judriojo ryšio infrastruktūrinis objektas, turintis transmisijos problemų, – padengtų apie 25 802 km2 dydžio 


teritoriją, kas sudaro apie 39,5% visos Lietuvos teritorijos, kuri pasiskirto taip: 35% „baltųjų dėmių“ teritorija ir 


65% jau šiuo metu dengiama arba per artimiausius 3 m. 30 Mb/s greičiu planuojama padengti teritorija. 


 
Pav. 25. Naujos kartos judriojo ryšio dengiamos teritorijos pasiskirstymas 


 
Tuo tarpu, apskaičiavus „baltųjų dėmių“ namų ūkius, patenkančius į planuojamą naujos kartos judriojo ryšio 


padengimo teritoriją, nustatyta, kad planuojama naujos kartos judriojo ryšio infrastruktūra – 180 naujai statomų 


bokštų ir 431 judriojo ryšio infrastruktūrinis objektas, turintis transmisijos problemų, – leistų padengti 41 875 


12,32%


10,04%


3,53%


74,10%


Tik naujų bokštų dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija
Tik transmisijos probleminių objektų dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija
Naujų bokštų ir transmisijos probleminių objektų dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija
„Baltųjų dėmių“ nedengiama teritorija


35%


65%


„Baltųjų dėmių“ teritorija 2020 m. planuojamo padengimo teritorija
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nepadengtus namų ūkius, t. y. namų ūkių esančių „baltųjų dėmių“ teritorijoje. Tai sudaro apie 3,2% visų 


Lietuvos namų ūkių arba 45,33% visų namų ūkių, patenkančių į „baltųjų dėmių“ teritorijas.  


Daugiausiai, t. y. 24,87% arba 22 971 „baltųjų dėmių“ namų ūkis būtų padengtas pastačius naujus bokštus 


(180 vnt.), o 16,52% arba 15 257 „baltųjų dėmių“ namų ūkiai būtų padengti 431 judriojo ryšio infrastruktūrinio 


objekto, turinčio transmisijos problemų. Papildomai 3,95% arba 3 648 namų ūkiai, esantys „baltųjų dėmių“ 


teritorijoje, būtų bendrai dengiami tiek naujų bokštų, tiek transmisijos problemų turinčių objektų. 


 
Pav. 26. „Baltųjų dėmių“ namų ūkių padengimas naujos kartos judriuoju ryšiu 


Vertinant visą dengiamų namų ūkių skaičių, o ne tik namų ūkius, esančius „baltųjų dėmių“ teritorijose, 


nustatyta, kad nauja judriojo ryšio infrastruktūra gali padengti 455 883 namų ūkius, kas sudaro 34,6% visų 


Lietuvos namų ūkių, kurie pasiskirsto taip: 9,19% namų ūkių randasi „baltųjų dėmių“ teritorijoje ir 90,81% 


teritorijose, kurios jau šiuo metu yra dengiamos arba per artimiausius 3 m. bus padengtos 30 Mb/s interneto 


greičiu. 


 
Pav. 27. Naujos kartos judriojo ryšio dengiamų namų ūkių pasiskirstymas 


Prognozuojant sumažintos apimties projekto, t. y. statant 180 bokštų ir prie šviesolaidinės kabelinės 


infrastruktūros prijungiant visus 431 judriojo ryšio infrastruktūrinį objektą, turintį transmisijos problemų, 


įgyvendinimo poveikį naujos kartos judriojo ryšio aprėpčiai Lietuvoje, nustatyta, kad 92,47% namų ūkių (arba 


1 218 223) turėtų 30 Mb/s judriojo ryšio galimybę, o NKIP judrusis ryšys dengtų 57,85% (arba 37 762 km2) 


Lietuvos teritorijos. Vadinasi, net ir sumažintos apimties projekto įgyvendinimas leistų padengti 13,23 


procentinių punktų daugiau teritorijos ir 5,53 procentiniais punktais daugiau namų ūkių galėtų naudotis 30 Mb/s 


24,87%


16,52%


3,95%


54,67%


Tik naujų bokštų dengiama „baltųjų dėmių“ namų ūkiai
Tik transmisijos probleminių objektų dengiami „baltųjų dėmių“ namų ūkiai
Naujų bokštų ir transmisijos probleminių objektų dengiami „baltųjų dėmių“  namų ūkiai
„Baltųjų dėmių“ nedengiami namų ūkiai


9,19%


90,81%


„Baltųjų dėmių“ namų ūkiai 2020 m. planuojamo padengimo namų ūkiai
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judriuoju ryšiu, lyginant su 2020 m. judriojo ryšio aprėpties situacija, kuomet projektas nebūtų įgyvendinamas 


(žr. Pav. 28). 


 
Pav. 28. Sumažintos apimties projekto poveikis judriojo ryšio aprėpčiai 2020 m. 
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2.5.2 Naujos kartos fiksuotojo ryšio „baltųjų dėmių“ padengimas 


2.5.2.1 Fiksuotojo ryšio modeliavimo prielaidų ir sąlygų apibrėžimas 


Atliekant „baltųjų dėmių“ padengimo naujos kartos fiksuotuoju ryšiu modeliavimą buvo naudotos naujos kartos 


prieigos tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo analizės (išsamiau žr. Pirmąją tarpinę projekto ataskaitą) metu 


naudotos modeliavimo prielaidos: 


1. Statistinių duomenų skaičiavimo metodika. Projekto rengimo metu, siekiant naudoti vieningą 


statistinių duomenų skaičiavimo metodiką, naujos kartos fiksuotojo ryšio „baltųjų dėmių“ padengimo 


shape duomenys buvo konvertuoti į 5x5m gardelės rastrinius duomenis. Rastriniai duomenys buvo 


sugretinti su Lietuvos teritorijos ribų ir namų ūkių pasiskirstymo rastriniais duomenimis, kad gardelės 


visiškai sutaptų. Atskirai apskaičiuoti „baltųjų dėmių“ ir viso dengiamo ploto statistiniai duomenys. 


2. Fiksuotojo ryšio dengiamos teritorijos. Pagal anksčiau suderintą metodiką buvo priimta prielaida, 


kad namų ūkių „galimybė“ naudotis 30 Mb/s ir didesnės spartos internetu yra teritorijoje 250 m 


spinduliu nuo movos / atsargos, jeigu šioje teritorijoje yra 10-99 gyventojų, ir teritorijoje 500 m 


spinduliu, jeigu šioje teritorijoje yra 100 ir daugiau gyventojų. Iš viso dengiama namų ūkių teritorija 


buvo vertinta nuo 1169 movų / atsargų, iš kurių nuo 483 movų / atsargų buvo apibrėžta 250 m spindulio 


teritorija, o nuo 686 movų / atsargų buvo apibrėžta 500 m spindulio teritorija. Pabrėžtina, kad namų 


ūkių padengimas nuo movų / atsargų, įrengtų ant 45 rezervinių bokštų šviesolaidinių linijų, nebuvo 


vertinamas. Kaip jau buvo minėta, šie bokštai ir atitinkamai šviesolaidinės linijos iki jų bei movos / 


atsargos būtų statomos tik tuo atveju, jeigu nebūtų pastatyta dalis bokštų iš pagrindinio 214 siūlomų 


statyti bokštų sąrašo. 


3. „Baltųjų dėmių“ duomenys. „Baltųjų dėmių“ padengimo skaičiavimui naudoti naujos kartos prieigos 


tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo analizės metu sukurti „baltųjų dėmių“ žemėlapiai ir nepadengtų 


namų ūkių 5x5m gardelės rastriniai duomenys. 


 
Pav. 29. Naujos kartos fiksuotojo ryšio „baltųjų dėmių“ padengimas 
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4. Sumažintų projekto apimčių skaičiavimas. Sumažintos projekto apimties skaičiavimui panaudotas 


vidutinis vienam naujam bokštui tenkančių fiksuotojo ryšio namų ūkių skaičiaus metodas. Naudojant 


geografinės informacinės sistemos priemones buvo suskaičiuoti visi nuo 214 naujų bokštų 


šviesolaidinių linijų suplanuotų movų / atsargų dengiami teritorijų plotai ir namų ūkiai, atsižvelgiant į 


tai, apskaičiuotas teritorijos ir namų ūkių vidurkiai tenkantys vienam bokštui. Vidutinis fiksuotojo ryšio 


namų ūkių skaičius, tenkantis vieno bokšto pajungimui, yra 15,1 nepadengti namų ūkiai, o vidutinis 


fiksuotuoju ryšiu dengiamos „baltųjų dėmių“ teritorijos plotas - 0,2755 km2 (vertinant visą teritoriją, 


vidurkiai pasiskirsto taip: vieno bokšto vidutinė dengiama fiksuotojo ryšio teritorija – 0,9108 km2, o 


vidutinis namų ūkių skaičius –118,66). Išsamiau žr. 3 priedą.  


Šis metodas pasirinktas vidutiniam galimam fiksuotuoju ryšiu dengiamos teritorijos ir namų ūkių 


apskaičiavimui, kuomet, sumažinus projekto apimtis, nežinomas tikslus planuojamų pastatyti naujų 


bokštų sąrašas, todėl atitinkamai yra nežinomas tikslus planuojamų naujų bokštų prijungimui 


reikalingų šviesolaidinių linijų sąrašas.  


2.5.2.2 Fiksuotojo ryšio padengimo statistika 


Pilnos apimties projekto rezultatai. Vadovaujantis suderinta metodika, atlikus fiksuotojo ryšio padengimo 


skaičiavimus nuo naujai suplanuotų šviesolaidinių kabelinių linijų movų / atsargų vietų, nustatyta, kad naujai 


planuojama pastatyti fiksuotojo ryšio infrastruktūra – 1510 km šviesolaidinių kabelinių linijų ir 50 km ŠKL linijų, 


skirtų FTTH prieigai – leistų padengti apie 100 km2 „baltųjų dėmių“ teritorijos, kas sudaro 0,15% visos Lietuvos 


teritorijos arba 0,29% visų „baltųjų dėmių“ teritorijos.  


   


 


Atkreiptinas dėmesys, kad skaičiuojant visą nuo naujų movų / atsargų vietų 250 m ir 500 m spinduliu dengiamą 


teritoriją, o ne tik „baltųjų dėmių“ teritorijas, nustatyta, kad naujai planuojama pastatyti fiksuotojo ryšio 


infrastruktūra leistų padengti apie 459 km2 dydžio teritoriją, kas sudaro apie 0,70% visos Lietuvos teritorijos, 


kuri pasiskirto taip: 22% „baltųjų dėmių“ teritorija ir 78% jau šiuo metu dengiama arba per artimiausius 3 m. 30 


Mb/s greičiu planuojama padengti teritorija. 


Tuo tarpu, apskaičiavus namų ūkių skaičių, kurie patenka į planuojamo naujos kartos fiksuotojo ryšio 


padengimo teritoriją, nustatyta, kad naujai planuojama pastatyti fiksuotojo ryšio infrastruktūra – 1510 km 


šviesolaidinių kabelinių linijų ir 50 km ŠKL linijų, skirtų FTTH prieigai – leistų padengti 4 544 nepadengtus 


namų ūkius, t. y. namų ūkius esančius „baltųjų dėmių“ teritorijoje. Tai sudaro apie 0,34% visų Lietuvos namų 


ūkių arba 4,92% visų namų ūkių, patenkančių į „baltųjų dėmių“ teritorijas.  


0,29%


99,71%


„Baltųjų dėmių“ dengiama teritorija


„Baltųjų dėmių“ nedengiama teritorija


22%


78%


„Baltųjų dėmių“ teritorija


2020 m. planuojamo padengimo teritorija


Pav. 30. „Baltųjų dėmių“ teritorijos 
padengimas naujos kartos fiksuotuoju ryšiu 


Pav. 31. Naujos kartos fiksuotojo ryšio 
dengiamos teritorijos pasiskirstymas 
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Vertinant visą nuo naujai planuojamų movų / atsargų vietų 250 m ir 500 m spinduliu dengiamą dengiamų namų 


ūkių skaičių, o ne tik namų ūkius, esančius „baltųjų dėmių“ teritorijose, nustatyta, kad naujai planuojama 


pastatyti fiksuotojo ryšio infrastruktūra dengs 57 614 namų ūkių, kas sudaro 4,37% visų Lietuvos namų ūkių, 


kurie pasiskirsto taip: beveik 8% namų ūkių randasi „baltųjų dėmių“ teritorijoje ir kiek daugiau nei 92% 


teritorijose, kurios jau šiuo metu yra dengiamos arba per artimiausius 3 m. bus padengtos 30 Mb/s interneto 


greičiu. 


 
Pav. 34. Pilnos apimties projekto poveikis fiksuotojo ryšio aprėpčiai 2020 m. 


Prognozuojant pilnos apimties projekto (žr. Pav. 34), t. y. tiesiant 1510 km šviesolaidinių kabelinių linijų ir 50 


km ŠKL linijų, skirtų FTTH prieigai gyvenvietėse sukurti, įgyvendinimo poveikį fiksuotojo ryšio aprėpčiai, 


nustatyta, kad 85,09% namų ūkių (arba 1 120 895) turėtų fiksuotojo šviesolaidinio ryšio galimybę, o NKIP 


fiksuotasis ryšys dengtų 7,73% (arba 5 044 km2) Lietuvos teritorijos. Vadinasi, projekto dėka būtų padengta 


0,32 procentiniais punktais daugiau Lietuvos teritorijos ir 0,63 procentiniais punktais daugiau namų ūkių galės 


4,92%


95,08%


„Baltųjų dėmių“ dengiami namų ūkiai


„Baltųjų dėmių“ nedengiami namų ūkiai


Pav. 33. „Baltųjų dėmių“ namų ūkių 


padengimas naujos kartos fiksuotuoju ryšiu 


Pav. 32. Naujos kartos fiksuotojo ryšio 


dengiamų namų ūkių pasiskirstymas 


 


7,89%


92,11%


„Baltųjų dėmių“ namų ūkiai


2020 m. planuojamo padengimo namų ūkiai
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naudotis 30 Mb/s šviesolaidiniu ryšiu, lyginant su 2020 m. fiksuotojo ryšio aprėpties situacija be projekto 


įgyvendinimo. 


Sumažintos apimties projekto rezultatai.  Kaip jau buvo minėta, paaiškėjus, kad visų siūlomų statyti 214 


bokštų, skirtų padengti „baltąsias dėmes“, nepavyks pastatyti dėl lėšų trūkumo, su Užsakovu suderinus, buvo 


nuspręsta atlikti sumažintų projekto apimčių, t. y. 180 naujų bokštų, analizę. Dėl sumažėjusios naujų bokštų 


apimties mažės ir bokštams reikalingų prijungti šviesolaidinių linijų skaičius, atitinkamai sumažės movų / 


atsargų skaičius, nuo kurių skaičiuojamas fiksuotojo ryšio padengimas. 


Atlikus fiksuotojo ryšio padengimo skaičiavimus nuo naujai suplanuotų šviesolaidinių kabelinių linijų movų / 


atsargų vietų, nustatyta, kad naujai planuojama pastatyti fiksuotojo ryšio infrastruktūra – 1415 km šviesolaidinių 


kabelinių linijų ir 50 km ŠKL linijų, skirtų FTTH prieigai – leistų padengti apie 82,8 km2 „baltųjų dėmių“ teritorijos, 


kas sudaro 0,13% visos Lietuvos teritorijos arba 0,24% visų „baltųjų dėmių“ teritorijos.  


   


 


Atkreiptinas dėmesys, kad skaičiuojant visą nuo naujų movų / atsargų vietų 250 m ir 500 m spinduliu dengiamą 


teritoriją, o ne tik „baltųjų dėmių“ teritorijas, nustatyta, kad naujai planuojama pastatyti fiksuotojo ryšio 


infrastruktūra leistų padengti apie 428 km2 dydžio teritoriją, kas sudaro apie 0,66% visos Lietuvos teritorijos, 


kuri pasiskirto taip: 20% „baltųjų dėmių“ teritorija ir 80% jau šiuo metu dengiama arba per artimiausius 3 m. 30 


Mb/s greičiu planuojama padengti teritorija. 


Tuo tarpu, apskaičiavus namų ūkių skaičių, kurie patenka į planuojamo naujos kartos fiksuotojo ryšio 


padengimo teritoriją, nustatyta, kad naujai planuojama pastatyti fiksuotojo ryšio infrastruktūra – 1415 km 


šviesolaidinių kabelinių linijų ir 50 km ŠKL linijų, skirtų FTTH prieigai – leistų padengti 3 737 nepadengtus 


namų ūkius, t. y. namų ūkių esančių „baltųjų dėmių“ teritorijoje. Tai sudaro apie 0,28% visų Lietuvos namų ūkių 


arba 4,04% visų namų ūkių, patenkančių į „baltųjų dėmių“ teritorijas.  


Vertinant visą nuo naujai planuojamų movų / atsargų vietų 250 m ir 500 m spinduliu dengiamą dengiamų namų 


ūkių skaičių, o ne tik namų ūkius, esančius „baltųjų dėmių“ teritorijose, nustatyta, kad naujai planuojama 


pastatyti fiksuotojo ryšio infrastruktūra dengtų 53 580 namų ūkių, kas sudaro 4,1% visų Lietuvos namų ūkių, 


kurie pasiskirsto taip: 6,49% namų ūkių randasi „baltųjų dėmių“ teritorijoje ir 93,51% teritorijose, kurios jau šiuo 


metu yra dengiamos arba per artimiausius 3 m. bus padengtos 30 Mb/s interneto greičiu. 


 


0,24%


99,76%


„Baltųjų dėmių“ dengiama teritorija


„Baltųjų dėmių“ nedengiama teritorija


Pav. 36. „Baltųjų dėmių“ teritorijos 
padengimas naujos kartos fiksuotuoju ryšiu 


Pav. 35. Naujos kartos fiksuotojo ryšio 
dengiamos teritorijos pasiskirstymas 


20%


80%


„Baltųjų dėmių“ teritorija


2020 m. planuojamo padengimo teritorija
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Prognozuojant sumažintos apimties projekto poveikį fiksuotojo ryšio aprėpčiai 2020 m., nustatyta, kad 85,05% 


namų ūkių (arba 1 120 381) turėtų NKIP fiksuotojo ryšio galimybę, o fiksuotasis ryšys dengtų 7,71% (arba 


5 034 km2) Lietuvos teritorijos. Vadinasi, projekto dėka 2020 m. NKIP fiksuotuoju ryšiu būtų padengta 0,3 


procentiniais punktais daugiau teritorijos ir 0,59 procentiniais punktais daugiau namų ūkių galėtų naudotis 30 


Mb/s šviesolaidiniu ryšiu, lyginant su 2020 m. fiksuotojo ryšio aprėptimi 2020 m. be projekto įgyvendinimo. 


 
Pav. 39. Pilnos apimties projekto poveikis fiksuotojo ryšio aprėpčiai 2020 m.  


4,04%


95,96%


„Baltųjų dėmių“ dengiami namų ūkiai


„Baltųjų dėmių“ nedengiami namų ūkiai


Pav. 38. „Baltųjų dėmių“ namų ūkių 
padengimas naujos kartos fiksuotoju ryšiu 


Pav. 37. Naujos kartos fiksuotojo ryšio 
dengiamų namų ūkių pasiskirstymas 
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63 


 


2.5.3 Bendras naujos kartos plačiajuosčio ryšio „baltųjų dėmių“ padengimas 


2.5.3.1 Modeliavimo prielaidų ir sąlygų apibrėžimas 


Naujos kartos plačiajuosčio ryšio aprėpties skaičiavimai. Bendras naujos kartos plačiajuosčio ryšio 


infrastruktūros „baltųjų dėmių“ padengimo žemėlapis (žr. Pav. 40 ir ataskaitos 3 priedą) buvo suformuotas 


laikantis šios ataskaitos skyriuose „Naujos kartos fiksuoto plačiajuosčio ryšio padengimas“ ir „Naujos kartos 


judriojo plačiajuosčio ryšio padengimas“ aprašytų prielaidų ir sąlygų.  


 
Pav. 40. Bendras naujos kartos plačiajuosčio ryšio „baltųjų dėmių“ prieigos padengimas 


Žemėlapis buvo formuojamas, apjungiant „baltųjų dėmių“ padengimo fiksuotuoju ryšiu duomenis su „baltųjų 


dėmių“ padengimo judriuoju ryšiu duomenimis (žr. Pav. 41). 


  
Pav. 41. Naujos kartos fiksuotojo ir judriojo ryšio „baltųjų dėmių“ aprėpties žemėlapių fragmentai 
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Pabrėžtina, kad namų ūkių padengimas nuo 45 rezervinių bokštų dengiamos teritorijos ir nuo movų / atsargų, 


įrengtų ant šių bokštų šviesolaidinių linijų, nebuvo vertinamas. Kaip jau buvo minėta, šie bokštai ir atitinkamai 


šviesolaidinės linijos iki jų bei movos / atsargos būtų statomos tik tuo atveju, jeigu nebūtų pastatyta dalis bokštų 


iš pagrindinio 214 siūlomų statyti bokštų sąrašo. 


Sumažintų projekto apimčių skaičiavimas. Vertinant sumažintų projekto apimčių poveikį naujos kartos 


plačiajuosčio ryšio aprėpčiai, buvo naudoti ankstesniuose skyriuose apskaičiuoti ir aprašyti vidutiniai vienam 


naujam bokštui tenkantys dydžiai:  


 144,87 nepadengti „baltųjų dėmių“ namų ūkiai ir 1 311,91 visos dengiamos teritorijos namų ūkiai; 


 33,5 km2 „baltųjų dėmių“ teritorijos plotas ir 58,31 km2 visos dengiamos teritorijos plotas; 


Taip pat naudoti vidutiniai naujam bokštui tenkančių fiksuotuoju ryšiu dengiamų namų ūkių ir teritorijos kiekiai: 


 15,1 nepadengti „baltųjų dėmių“ namų ūkiai ir 118,66 visos dengiamos teritorijos namų ūkiai; 


 0,2755 km2 „baltųjų dėmių“ teritorijos plotas ir 0,9108 km2 visos dengiamos teritorijos plotas. 


Šis metodas pasirinktas, siekiant įvertinti galimą poveikį naujos kartos plačiajuosčio ryšio aprėpčiai,  


sumažinus projekto apimtis, kuomet nežinomas tikslus planuojamų pastatyti naujų bokštų sąrašas ir jų 


pajungimui prie šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros reikalingas ŠKL linijų kiekis.  


2.5.3.2 Naujos kartos plačiajuosčio ryšio padengimo statistika 


Pilnos apimties projekto rezultatai. Atlikus bendro naujos kartos fiksuotojo ir judriojo plačiajuosčio ryšio 


padengimo skaičiavimus, nustatyta, kad naujos kartos plačiajuostis ryšys, jeigu projektas būtų įgyvendintas 


pilna apimtimi, t. y. būtų pastatyta 214 bokštų, prijungti 431 judriojo ryšio infrastruktūrinis objektas, turintis 


transmisijos problemų ir nutiesta 1560 km ŠKL, padengtų 9 984 km2 „baltųjų dėmių“ teritorijos, kas sudaro 


15,29% visos Lietuvos teritorijos arba 28,44% visų „baltųjų dėmių“ teritorijos.  


Naujos kartos plačiajuosčio ryšiu dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija pagal ją dengiančias technologijas 


pasiskirstytų taip: tik fiksuotojo ryšio technologija būtų dengiama 15 km2 teritorijos, kas sudaro 0,04% „baltųjų 


dėmių“ teritorijos, tik judriojo ryšio technologija – 9 883 km2 teritorijos, kas sudaro 28,16% „baltųjų dėmių“ 


teritorijos, o abi technologijos papildomai dengtų dar 85 km2 teritorijos, kas sudaro 0,24% „baltųjų dėmių“ 


teritorijos. Nepadegta „baltųjų dėmių“ teritorijos dalis – 25 117 km2, kas sudaro 71,56% visos „baltųjų dėmių“ 


teritorijos. 


 
Pav. 42. „Baltųjų dėmių“ teritorijos padengimas naujos kartos plačiajuosčiu ryšiu 


Atkreiptinas dėmesys, kad skaičiuojant visą naujos kartos plačiajuosčio ryšiu dengiamą teritoriją, o ne tik 


„baltųjų dėmių“ teritorijas, nustatyta, kad naujos kartos judriojo ir fiksuotojo ryšio infrastruktūra leistų padengti 


apie 27 327 km2 dydžio teritoriją, kas sudaro apie 41,86% visos Lietuvos teritorijos, kuri pasiskirsto taip: 37% 


„baltųjų dėmių“ teritorija ir 63% jau šiuo metu dengiama arba per artimiausius 3 m. 30 Mb/s greičiu planuojama 


padengti teritorija. 
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28,16%


0,24%


71,56%


Tik fiksuotojo ryšio dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija
Tik judriojo ryšio dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija
Fiksuotojo ir judriojo ryšio dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija
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Pav. 43. Naujos kartos fiksuotojo ir judriojo ryšio dengiamos teritorijos pasiskirstymas 


Tuo tarpu, apskaičiavus namų ūkių skaičių, kurie patenka į planuojamo naujos kartos plačiajuosčio ryšio 


padengimo teritoriją, nustatyta, kad jeigu projektas būtų įgyvendintas pilna apimtimi, tai planuojama naujos 


kartos fiksuotojo ir judriojo ryšio infrastruktūra leistų padengti 46 051 nepadengtą namų ūkį, t. y. namų ūkį 


esantį „baltųjų dėmių“ teritorijoje. Tai sudaro apie 3,5% visų Lietuvos namų ūkių arba 49,85% visų namų ūkių, 


patenkančių į „baltųjų dėmių“ teritorijas.  


Analizuojant namų ūkių, esančių „baltųjų dėmių“ teritorijoje, padengimą pagal technologijas, apskaičiuota, kad 


bendrai fiksuotuoju ir judriuoju ryšiu yra dengiama 4,47% arba 4 132 „baltųjų dėmių“ namų ūkiai, tik fiksuotuoju 


ryšiu – 0,45% arba 412 „baltųjų dėmių“ namų ūkių, o tik judriuoju ryšiu – 44,93% arba 41 507 „baltųjų dėmių“ 


namų ūkiai. Nepadegtas „baltųjų dėmių“ namų ūkių skaičius – 46 325, kas sudaro 50,15% visų „baltųjų dėmių“ 


namų ūkių skaičių. 


 
Pav. 44. „Baltųjų dėmių“ namų ūkių padengimas naujos kartos judriuoju ryšiu 


Vertinant visą naujos kartos plačiajuosčio ryšio dengiamą dengiamų namų ūkių skaičių, o ne tik namų ūkius, 


esančius „baltųjų dėmių“ teritorijose, nustatyta, kad nauja fiksuotojo ir judriojo ryšio infrastruktūra dengs 


485 873 namų ūkius, kas sudaro 36,88% visų Lietuvos namų ūkių, kurie pasiskirsto taip: 9,48% namų ūkių 


randasi „baltųjų dėmių“ teritorijoje ir 90,52% teritorijose, kurios jau šiuo metu yra dengiamos arba per 


artimiausius 3 m. bus padengtos 30 Mb/s interneto greičiu. 


37%


63%


„Baltųjų dėmių“ teritorija 2020 m. planuojamo padengimo teritorija
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4,47%
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Tik fiksuotojo ryšio dengiami „baltųjų dėmių“ namų ūkiai


Tik judriojo ryšio dengiami „baltųjų dėmių“ namų ūkiai


Fiksuotojo ir judriojo ryšio dengiami „baltųjų dėmių“ namų ūkiai
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Pav. 45. Naujos kartos fiksuotojo ir judriojo ryšio dengiamų namų ūkių pasiskirstymas 


Prognozuojant pilnos apimties projekto, t. y. statant visus siūlomus 214 bokštus, prijungiant 431 judriojo ryšio 


infrastruktūrinį objektą, turintį transmisijos problemų, prie šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros, ir nutiesiant 


1560 km ŠKL, įgyvendinimo poveikį naujos kartos plačiajuosčio ryšio aprėpčiai Lietuvoje 2020 m., nustatyta, 


kad 96,06% namų ūkių (arba 1 265 451) turėtų naujos kartos prieigos interneto galimybę, o NKIP ryšys dengtų 


60,11% (arba 39 241 km2) Lietuvos teritorijos. Vadinasi, projekto dėka būtų padengta 13,89 procentiniais 


punktais daugiau teritorijos ir 3,07 procentiniais punktais daugiau namų ūkių galėtų naudotis 30 Mb/s naujos 


kartos interneto ryšiu, lyginant su NKIP ryšio aprėptimi 2020 m. be projekto įgyvendinimo. 


 
Pav. 46. Pilnos apimties projekto poveikis NKIP aprėpčiai 2020 m. 


Sumažintos apimties projekto rezultatai. Atlikus bendro naujos kartos fiksuotojo ir judriojo plačiajuosčio 


ryšio padengimo skaičiavimus, sumažinus projekto apimtis, t. y. statant 180 bokštų, prijungiant 431 judriojo 


ryšio infrastruktūrinį objektą, turintį transmisijos problemų, ir nutiesiant 1465 km ŠKL, nustatyta, kad naujos 


kartos plačiajuostis ryšys padengtų 9 105 km2 „baltųjų dėmių“ teritorijos, kas sudaro 13,95% visos Lietuvos 


teritorijos arba 25,94% visų „baltųjų dėmių“ teritorijos.  


9,48%


90,52%


„Baltųjų dėmių“ namų ūkiai 2020 m. planuojamo padengimo namų ūkiai
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Naujos kartos plačiajuosčio ryšiu dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija pagal ją dengiančias technologijas 


pasiskirstytų taip: tik fiksuotojo ryšio technologija būtų dengiama 15 km2 teritorijos, kas sudaro 0,04% „baltųjų 


dėmių“ teritorijos, tik judriojo ryšio technologija – 9 011 km2 teritorijos, kas sudaro 25,67% „baltųjų dėmių“ 


teritorijos, o abi technologijos papildomai dengtų dar 78 km2 teritorijos, kas sudaro 0,22% „baltųjų dėmių“ 


teritorijos. Nepadengta „baltųjų dėmių“ teritorijos dalis – 25 996 km2, kas sudaro 74,06% visos „baltųjų dėmių“ 


teritorijos. 


 
Pav. 47. „Baltųjų dėmių“ teritorijos padengimas naujos kartos plačiajuosčiu ryšiu 


Atkreiptinas dėmesys, kad skaičiuojant visą naujos kartos plačiajuosčio ryšiu dengiamą teritoriją, o ne tik 


„baltųjų dėmių“ teritorijas, nustatyta, kad naujos kartos judriojo ir fiksuotojo ryšio infrastruktūra leistų padengti 


apie 25 872 km2 dydžio teritoriją, kas sudaro apie 39,63% visos Lietuvos teritorijos, kuri pasiskirsto taip: 35% 


„baltųjų dėmių“ teritorija ir 65% jau šiuo metu dengiama arba per artimiausius 3 m. 30 Mb/s greičiu planuojama 


padengti teritorija. 


 
Pav. 48. Naujos kartos fiksuotojo ir judriojo ryšio dengiamos teritorijos pasiskirstymas 


Tuo tarpu, apskaičiavus namų ūkių skaičių, kurie patenka į planuojamo naujos kartos plačiajuosčio ryšio 


padengimo teritoriją, nustatyta, kad jeigu projektas būtų įgyvendintas sumažinta apimtimi, tai planuojama 


naujos kartos fiksuotojo ir judriojo ryšio infrastruktūra leistų padengti 42 287 nepadengtus namų ūkius, t. y. 


namų ūkius esančius „baltųjų dėmių“ teritorijoje. Tai sudaro apie 3,21% visų Lietuvos namų ūkių arba 45,78% 


visų namų ūkių, patenkančių į „baltųjų dėmių“ teritorijas.  
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Tik fiksuotojo ryšio dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija
Tik judriojo ryšio dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija
Fiksuotojo ir judriojo ryšio dengiama „baltųjų dėmių“ teritorija
„Baltųjų dėmių“ nedengiama teritotija
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„Baltųjų dėmių“ teritorija 2020 m. planuojamo padengimo teritorija
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Analizuojant namų ūkių, esančių „baltųjų dėmių“ teritorijoje, padengimą pagal technologijas, apskaičiuota, kad 


bendrai fiksuotuoju ir judriuoju ryšiu yra dengiama 4,11% arba 3 794 „baltųjų dėmių“ namų ūkių, tik fiksuotuoju 


ryšiu – 0,45% arba 412 „baltųjų dėmių“ namų ūkių, o tik judriuoju ryšiu – 41,22% arba 38 081 „baltųjų dėmių“ 


namų ūkių. Nepadengtas „baltųjų dėmių“ namų ūkių skaičius – 50 090, kas sudaro 54,22% visų „baltųjų dėmių“ 


namų ūkių skaičių. 


 
Pav. 49. „Baltųjų dėmių“ namų ūkių padengimas naujos kartos judriuoju ryšiu 


Vertinant visą naujos kartos plačiajuosčio ryšio dengiamą dengiamų namų ūkių skaičių, o ne tik namų ūkius, 


esančius „baltųjų dėmių“ teritorijose, nustatyta, kad nauja fiksuotojo ir judriojo ryšio infrastruktūra dengs 


465 560 namų ūkius, kas sudaro 35,3% visų Lietuvos namų ūkių, kurie pasiskirsto taip: 9,08% namų ūkių 


randasi „baltųjų dėmių“ teritorijoje ir 90,92% teritorijose, kurios jau šiuo metu yra dengiamos arba per 


artimiausius 3 m. bus padengtos 30 Mb/s interneto greičiu. 


 
Pav. 50. Naujos kartos fiksuotojo ir judriojo ryšio dengiamų namų ūkių pasiskirstymas 


Prognozuojant sumažintos apimties projekto, t. y. statant 180 bokštų, prijungiant 431 judriojo ryšio 


infrastruktūrinį objektą, turintį transmisijos problemų, prie šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros, ir nutiesiant 


1465 km ŠKL, įgyvendinimo poveikį naujos kartos plačiajuosčio ryšio aprėpčiai Lietuvoje 2020 m., nustatyta, 


kad 95,77% namų ūkių (arba 1 261 686) turėtų naujos kartos interneto prieigos galimybę, o NKIP ryšys dengtų 


58,77% (arba 38 362 km2) Lietuvos teritorijos. Vadinasi, projekto dėka būtų padengta 12,55 procentiniais 


punktais daugiau teritorijos ir 2,78 procentiniais punktais daugiau namų ūkių galės naudotis 30 Mb/s naujos 


kartos interneto ryšiu, lyginant su naujos kartos interneto prieigos aprėptimi 2020 m. be projekto įgyvendinimo. 
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Tik judriojo ryšio dengiami „baltųjų dėmių“ namų ūkiai
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Pav. 51. Sumažintos apimties projekto poveikis NKIP aprėpčiai 2020 m. 
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1 PRIEDAS. Automatinio planavimo algoritmo aprašymas 


Duomenų paruošimas 


Tinkamiausių bokštams vietų žemėlapio sudarymui buvo panaudoti šie duomenys: 


 DTM rastro viršūnių taškai (paimtos DTM rastro aukštikalnės, tai yra minimaliai 500 metrų spinduliu 


išsiskiriančios aukštikalnės); 


 Keliai; 


 Elektros atramos; 


 Movos; 


 Probleminės stotys. 


Naudojant ArcGIS funkcionalumą buvo sukurtas tinkamiausių vietų bokštams rastrinis GIS sluoksnis. 


Panaudoti svoriniai koeficientai: 


 DTM rastro viršūnių taškai – 0.4 koeficientas; 


 Keliai – 0.1 koeficientas; 


 Elektros atramos – 0.15 koeficientas; 


 Movos – 0.15 koeficientas; 


 Probleminės stotys – 0.2 koeficientas. 


Parinktas maksimalus atstumas, kai objektas daro įtaka – 500 metrų. Tai yra: arčiausiai objekto jis darys 


didžiausią įtaką rezultatui, einant toliau nuo objekto įtaka mažės. Galutiniam variante gaunama suminė 


reikšmė. 


 
1 pav. Svorių rastras. Kuo didesnė rastro vertė, tuo svarbesnę reikšmę jis turi 


Toliau naudodami ArcGIS funkcijas suskaičiuojame taškus – potencialias vietas bazinėms stotims, 


bokštams. Nurodyti ribojimai: 


 Aplink kandidatą negali būti jokio kito kandidato 100 metrų atstumu; 


 Minimali svorių koeficiento vertė – 30. 


Gauname 1026 galimus kandidatus. 
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2 pav. Galimi bazinių stočių kandidatai 


Toliau, namų ūkių poligonus, kurie patenka į baltąsias zonas paverčiame į taškus. Tam buvo panaudotas 


baltųjų zonų sluoksnis suskaičiuotas panaudojant planuojamą mobilaus ir fiksuoto tinklo padengimo sluoksnis 


prie jo pridėjus transmisijos probleminių objektų padengimo zonas (pagal „lf2tr3objn“ pavadinimo rastrą). 


 


3 pav. Namų ūkių taškinis sluoksnis 
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Pasinaudodami Cellular Expert funkcionalumu randame optimaliausias bazinių stočių vietas. Nufiltravus namų 


ūkių taškus, kurie turi mažiau nei 0.5 namų ūkių kaip nesvarbius. Bazinės stotys parinktos tos, kurios apima 


daugiausiai namų ūkių. Gautas bendras bazinių stočių skaičius – 300. 


 


4 pav. Bazinės stotys 


Atmetus vietas, kurios yra mažesniu nei 1km atstumu nuo esamų bokštų ir stiebų, gautas vietų potencialių 


bazinių stočių įrengimui skaičius yra 264. 
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2 PRIEDAS. FTTH prieigos gyvenviečių sąrašas 


Eil. 
Nr. 


Savivaldybė Seniūnija Gyvenvietė Gyvenvietės ID 
Namų ūkių 


skaičius 


1 Klaipėdos r. sav. Vėžaičių sen. Girininkų k. 8809 118 


2 Vilniaus r. sav. Rudaminos sen. Šveicarų k. 3699 56 


3 Vilniaus r. sav. Marijampolio sen. Akmeniškių k. 3200 84 


4 Šakių r. sav. Kidulių sen. Voverių k. 18206 72 


5 Šiaulių r. sav. Kužių sen. Verbūnų k. 21168 154 


6 Rokiškio r. sav. Rokiškio 


kaimiškoji sen. 


Skemų k. 15004 121 


7 Šiaulių r. sav. Kužių sen. Jakštaičių k. 21122 16 


8 Joniškio r. sav. Joniškio sen. Žadvainių k. 6039 65 


9 Kauno r. sav. Užliedžių sen. Paparčių k. 7409 68 


10 Kauno r. sav. Samylų sen. Dubravų k. 7380 68 


11 Radviliškio r. sav. Radviliškio sen. Miežaičių k. 13469 50 


12 Kretingos r. sav. Kūlupėnų sen. Kūlupėnų k. 9291 444 


13 Vilniaus r. sav. Kalvelių sen. Didžiosios 


Kuosinės k. 


3056 44 


14 Šiaulių r. sav. Šakynos sen. Žarėnų k. 21398 133 


15 Tauragės r. sav. Gaurės sen. Gaurės mstl. 15383 164 


16 Alytaus r. sav. Simno sen. Verebiejų k. 743 129 
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3 PRIEDAS. Žemėlapiai (kompaktinis diskas) 
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4 PRIEDAS. Tiekėjų apklausa (kompaktinis diskas) 
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5 PRIEDAS. Neformalios konsultacinės grupės protokolai (kompaktinis diskas) 
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6 PRIEDAS. Naujai statomų bokštų pasiskirstymas pagal savivaldybes 


Eil. 
Nr. 


Savivaldybės 
kodas 


Savivaldybės pavadinimas 
Planuojamų 


bokštų skaičius 
Rezervinių 


bokštų skaičius 


1 32 Akmenės rajono savivaldybė 1 1 


2 11 Alytaus miesto savivaldybė 0 0 


3 33 Alytaus rajono savivaldybė 4 0 


4 34 Anykščių rajono savivaldybė 9 0 


5 12 Birštono savivaldybė 0 0 


6 36 Biržų rajono savivaldybė 2 4 


7 15 Druskininkų savivaldybė 2 0 


8 42 Elektrėnų savivaldybė 1 1 


9 45 Ignalinos rajono savivaldybė 1 0 


10 46 Jonavos rajono savivaldybė 3 0 


11 47 Joniškio rajono savivaldybė 4 1 


12 94 Jurbarko rajono savivaldybė 3 0 


13 49 Kaišiadorių rajono savivaldybė 2 0 


14 48 Kalvarijos savivaldybė 1 0 


15 19 Kauno miesto savivaldybė 0 0 


16 52 Kauno rajono savivaldybė 5 0 


17 58 Kazlų Rūdos savivaldybė 1 0 


18 53 Kėdainių rajono savivaldybė 12 4 


19 54 Kelmės rajono savivaldybė 4 0 


20 21 Klaipėdos miesto savivaldybė 0 0 


21 55 Klaipėdos rajono savivaldybė 6 3 


22 56 Kretingos rajono savivaldybė 10 1 


23 57 Kupiškio rajono savivaldybė 6 1 


24 59 Lazdijų rajono savivaldybė 0 0 


25 18 Marijampolės savivaldybė 1 0 


26 61 Mažeikių rajono savivaldybė 5 3 


27 62 Molėtų rajono savivaldybė 4 1 


28 23 Neringos savivaldybė 0 0 


29 63 Pagėgių savivaldybė 1 0 


30 65 Pakruojo rajono savivaldybė 5 3 


31 25 Palangos miesto savivaldybė 3 0 


32 27 Panevėžio miesto savivaldybė 0 0 


33 66 Panevėžio rajono savivaldybė 10 3 


34 67 Pasvalio rajono savivaldybė 6 3 


35 68 Plungės rajono savivaldybė 3 1 


36 69 Prienų rajono savivaldybė 4 0 


37 71 Radviliškio rajono savivaldybė 11 1 


38 72 Raseinių rajono savivaldybė 6 0 


39 74 Rietavo savivaldybė 1 0 


40 73 Rokiškio rajono savivaldybė 6 1 


41 75 Skuodo rajono savivaldybė 6 1 


42 84 Šakių rajono savivaldybė 2 0 


43 85 Šalčininkų rajono savivaldybė 2 0 


44 29 Šiaulių miesto savivaldybė 0 0 


45 91 Šiaulių rajono savivaldybė 5 0 


46 87 Šilalės rajono savivaldybė 3 1 


47 88 Šilutės rajono savivaldybė 4 1 
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48 89 Širvintų rajono savivaldybė 0 0 


49 86 Švenčionių rajono savivaldybė 1 0 


50 77 Tauragės rajono savivaldybė 2 1 


51 78 Telšių rajono savivaldybė 6 2 


52 79 Trakų rajono savivaldybė 5 0 


53 81 Ukmergės rajono savivaldybė 5 1 


54 82 Utenos rajono savivaldybė 2 1 


55 38 Varėnos rajono savivaldybė 3 0 


56 39 Vilkaviškio rajono savivaldybė 4 1 


57 13 Vilniaus miesto savivaldybė 3 1 


58 41 Vilniaus rajono savivaldybė 17 3 


59 30 Visagino savivaldybė 0 0 


60 43 Zarasų rajono savivaldybė 1 0 


VISO 214 45 
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7 PRIEDAS. Žemės, reikalingos bokštų statybai, panaudojimo alternatyvų teisinė analizė 


 Reikalingi dokumentai Sąlygos, jei projektas būtų 


pripažintas valstybei svarbus 


ekonominis projektas 


Prioritetas renkantis žemę 


infrastruktūrai (greičio / 


paprastumo aspektu) 


Kitos pastabos 


Įsigijimas  


Privati nuosavybė 


(fizinis asmuo / juridinis 


asmuo) 


1. Notarinės formos žemės sklypo 


pirkimo – pardavimo sutartis, 


sudaryta su žemės sklypo 


savininku. 


 


1. Privati žemė galėtų būti 


paimama naudoti visuomenės 


poreikiams, jei privačios žemės 


savininkas atsisakytų parduoti 


žemės sklypą, tačiau tik esant 


tam tikroms sąlygoms. 


2. Žemė visuomenės poreikiams 


iš privačios žemės savininkų 


gali būti paimama ir privačios 


žemės nuomos ir panaudos 


sutartys prieš terminą 


nutraukiamos tik išimtiniais 


atvejais Nacionalinės žemės 


tarnybos vadovo sprendimu 


pagal valstybės institucijos ar 


savivaldybės tarybos prašymą, 


kai ši žemė pagal specialiojo 


teritorijų planavimo dokumentus 


ar detaliuosius planus, 


parengtus Teritorijų planavimo 


įstatymo nustatyta tvarka, 


tenkinant viešąjį interesą 


reikalinga valstybei svarbiems 


ekonominiams projektams, kurių 


svarbą visuomenės poreikiams 


savo sprendimu pripažįsta 


Seimas arba Vyriausybė, 


1. Greičiau ir paprasčiau nei 


įsigyjant valstybei ar 


savivaldybei nuosavybes 


teise priklausančią žemę, 


nes nereikia teikti jokių 


prašymų 


valstybės/savivaldybės 


institucijoms, laukti jų 


sprendimų, dalyvauti 


aukcionuose ir pan.  


2. Tuo atveju, jeigu privati 


žemė būtų paimta 


visuomenės poreikiams: (i) 


žemės sklypo paėmimu 


visuomenės poreikiams 


suinteresuota institucija 


turėtų atlyginti žemės 


savininkui ir (ar) kitam 


naudotojui už visuomenės 


poreikiams paimamą žemę 


(Žemės įstatymo 47 str.); (ii) 


procesas gali užtrukti, nes 


žemės sklypo savininkui ir 


(ar) kitam naudotojui 


atsisakius sudaryti sutartį 


dėl žemės paėmimo 


visuomenės poreikiams ir 


1. Prieš trečiuosius asmenis 


žemės sklypo pirkimo–


pardavimo sutartis gali būti 


panaudota ir jiems sukelia 


teisines pasekmes tik tuo 


atveju, jei ji įstatymų nustatyta 


tvarka įregistruota viešame 


registre. 


2. Esminiai aspektai, kurie turi 


būti įvertinti, prieš priimant 


sprendimą įsigyti privačios 


žemės sklypą: 


- Turi būti įvertinta, kokie 


daiktai gali būti statomi ir ar 


apskritai gali būti statomi 


atitinkamame žemės sklype 


pagal nustatytą žemės sklypo 


naudojimo paskirtį ir žemės 


sklypo naudojimo būdą.  


- Turi būti įvertinta, ar nėra 


nustatyta specialiųjų žemės 


naudojimo sąlygų, kurios 


ribotų/ draustų (pavyzdžiui, 


apsaugos zonos) atitinkamo 


objekto statybą konkrečiame 


žemės sklype. 
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įgyvendinti (Lietuvos 


Respublikos žemės įstatymo 


(toliau – „Žemės įstatymas“) 45 


str. 1 d. 1 p.).3. Žemė, įstatymų 


nustatyta tvarka paimta 


visuomenės poreikiams, 


nuosavybės teise priklausytų 


valstybei (Žemės įstatymo 5 str. 


1 d. 5 p.). Paimtas visuomenės 


poreikiams žemės sklypas, 


Nekilnojamojo turto registre 


įregistruotas kaip valstybinė 


žemė, perduodamas patikėjimo 


teise, perduodamas 


neatlygintinai naudotis arba 


išnuomojamas Žemės įstatymo 


nustatyta tvarka (Žemės 


įstatymo 47 str. 11 d.). Šiuo 


atveju, tai galėtų būti atlikta 


atitinkamą visuomenės 


poreikiams paimtą žemės 


sklypą išnuomojant be aukciono 


(Žemės įstatymo 9 str. 6 d. 3 p.). 


atlyginimo už ją, galimi 


teisminiai ginčai. 


- Turi būti įvertinta, ar yra 


prieiga prie žemės sklypo ir 


tuo atveju, jeigu ne, įvertintos 


galimybės nustatyti kelio 


servitutą per gretimą sklypą. 


 


Valstybinė žemė 1. Valstybinės žemės pirkimo-


pardavimo sutartis, sudaryta su 


Nacionaline žemės tarnyba ar 


centralizuotai valdomo valstybės 


turto valdytoju. 


2. Prašymus pirkti valstybinę žemę, 


mišką ir vandens telkinius nagrinėja 


ir sprendimus priima Nacionalinė 


žemės tarnyba prie Žemės ūkio 


ministerijos. 


3. Laisvi valstybinės žemės sklypai, 


išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, 


1. Žemės įstatymas nenumato, 


kad projektą pripažinus 


valstybei svarbiu ekonominiu 


projektu, valstybinės žemės 


sklypai galėtų būti parduodami 


ne aukciono būdu. 


1. Procesas sudėtingesnis ir 


ilgesnis nei įsigyjant privatų 


žemės sklypą, nes reikia 


teikti prašymą atitinkamoms 


institucijoms, laukti jų 


atsakymų, dalyvauti 


aukcione, išlieka aukciono 


nelaimėjimo rizika. 


 


1. Žemės sklypo aukcionas 


gali būti vykdomas tais 


atvejais, kai toje teritorijoje yra 


baigtas nuosavybės teisių 


atkūrimo procesas ir žemės 


sklypas nėra užstatytas 


kitiems asmenims 


priklausančiais statiniais.  


2. Lietuvos valstybei išimtine 


nuosavybės teise 


priklausančios žemės 


(pavyzdžiui, valstybinių 
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kurios nagrinėjamu atveju nėra 


aktualios, parduodami aukciono 


būdu asmeniui, kuris už 


parduodamą žemės sklypą pasiūlo 


didžiausią kainą. 


4. Nacionalinės žemės tarnybos 
vadovas ar jo įgaliotas teritorinio 
padalinio vadovas, turėdamas 
detaliojo plano ar žemės valdos 
projekto, kuriame suprojektuotas 
parduodamas naujas kitos 
paskirties valstybinės žemės 
sklypas19, ir žemės sklypo kadastro 
duomenų bylą: (i) priima sprendimą 
nustatyti žemės sklypo kadastro 
duomenis (suformuoti žemės 
sklypą), jeigu žemės sklypas 
nesuformuotas; (ii) pagal parengtą 
valstybinės žemės sklypo kadastro 
duomenų bylą nustato žemės 
servitutus, jeigu reikiami servitutai 
nenustatyti; (iii) įregistruoja 
valstybinės žemės sklypą 
Nekilnojamojo turto registre, jeigu 
žemės sklypas neįregistruotas; (iv) 
patvirtina Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. 
nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės 
įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka 
apskaičiuotą žemės sklypo pradinę 
pardavimo kainą arba pagal 
savivaldybės tarybos nustatytą 


rezervatų, valstybinės 


reikšmės miškų ir pan.) 


nuosavybės teise kitiems 


asmenims įsigyti negalima. 


Teritorijų planavimo 


dokumentas ar žemės valdos 


projektas ir žemės sklypo 


planas rengiami asmens, 


pageidaujančio pirkti ar 


išsinuomoti žemės sklypą, 


lėšomis. 


4. Valstybinės žemės pirkimo 


– pardavimo sutartis per 3 


mėn. nuo žemės sklypo 


pardavimo turi būti pirkėjo 


lėšomis įregistruota 


Nekilnojamojo turto registre. 


5. Pirkimo–pardavimo būdu 


asmenims galima perleisti tiek 


valstybinės žemės, kad 


bendras pirktos iš valstybės 


žemės, išskyrus žemės ūkio 


paskirties žemę, plotas 


sudarytų ne daugiau kaip 150 


ha, o žemės ūkio paskirties 


žemės plotas neviršytų 


Lietuvos Respublikos žemės 


ūkio paskirties žemės įsigijimo 


                                                      


19 Naujais kitos paskirties valstybinės žemės sklypais (toliau – nauji žemės sklypai; žemės sklypai) laikomi pagal detaliuosius planus ar žemės valdos projektus kitai paskirčiai suformuoti ir Nekilnojamojo 


turto registre įregistruoti valstybinės žemės sklypai, kuriuose: (i) nėra Lietuvos ar užsienio fiziniams arba juridiniams asmenims ar kitoms užsienio organizacijoms nuosavybės teise priklausančių statinių ar 


įrenginių. Žemės sklypai, kuriuose nutiesti tik inžineriniai tinklai ar (ir) pastatyti tik neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie skirti 


pagrindiniam statiniui (jo priklausiniui) ar įrenginiui, priskiriami naujiems žemės sklypams; (ii) yra Lietuvos ar užsienio fiziniams arba juridiniams asmenims ar kitoms užsienio organizacijoms priklausančių 


laikinųjų statinių, kurių naudojimo laikas pasibaigęs 
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žemės nuomos mokesčio tarifą 
apskaičiuotą pradinį metinio žemės 
nuomos mokesčio dydį; (v) priima 
sprendimą parduoti ar išnuomoti 
aukcione valstybinės žemės sklypą. 


5. Kai aukcione išnuomojamas 


valstybinės žemės sklypas, 


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 


nutarimu perduotas savivaldybei 


valdyti patikėjimo teise, iv ir v 


papunkčiuose nurodytus veiksmus 


atlieka savivaldybės taryba. 


6. Aukcioną vykdo Valstybės žemės 


fondas. 


įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje 


nurodyto ploto. 


6. Asmuo ar susiję asmenys 


gali įsigyti tiek žemės Lietuvos 


teritorijoje, kad bendras jų iš 


valstybės įsigytos žemės ūkio 


paskirties žemės plotas 


nebūtų didesnis kaip 300 ha. 


Savivaldybės žemė 1. Sprendimą perleisti savivaldybei 


nuosavybės teise priklausančius 


žemės sklypus priima savivaldybės 


taryba. 


2. Savivaldybės žemės pirkimo - 


pardavimo sutartis. 


1. Žemės įstatymas nenumato, 


kad projektą pripažinus 


valstybei svarbiu ekonominiu 


projektu, savivaldybės žemės 


sklypai galėtų būti parduodami 


ne aukciono būdu. 


1. Procesas sudėtingesnis ir 


ilgesnis nei įsigyjant privatų 


žemės sklypą, nes reikia 


teikti prašymą atitinkamoms 


institucijoms, laukti jų 


atsakymų, dalyvauti 


aukcione ir pan. 


1. Savivaldybei nuosavybės 


teise priklausantys žemės 


sklypai, kuriuose nėra statinių 


ar įrenginių, parduodami 


aukcione Vyriausybės 


nustatyta tvarka.  


Valstybinė žemė 


išnuomota valstybės 


institucijai, juridiniam ar 


fiziniam asmeniui 


1. Valstybinės žemės pirkimo-


pardavimo sutartis, sudaryta su 


Nacionaline žemės tarnyba ar 


centralizuotai valdomo valstybės 


turto valdytoju. 


2. Aukcione išnuomotas  žemės 


sklypas nuomininkui gali būti 


parduodamas tik tada, kai jis 


atitinka be aukciono 


parduodamiems žemės sklypams 


taikomus teisės aktų reikalavimus 


(pavyzdžiui, tuo atveju, kai 


valstybinės žemės sklypas yra 


1. Išnuomota valstybinė žemė 


gali būti paimama naudoti 


visuomenės poreikiams 


2. Jeigu išnuomota valstybinė 


žemė paimama naudoti 


visuomenės poreikiams, 


valstybinės žemės nuomos 


sutartis nutraukiama prieš 


terminą, žemės sklype esančių 


statinių bei sodinių vertė ir dėl 


sutarties nutraukimo patirti 


nuostoliai valstybinės žemės 


nuomininkams atlyginami pagal 


1. Procesą 


apsunkina/pailgina tai, kad 


prieš sudarant valstybinės 


žemės pirkimo – pardavimo 


sutartį, turi būti nutraukiama 


galiojanti valstybinės žemės 


nuomos sutartis. 
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užstatytas nuomininkui nuosavybės 


teise priklausančiais statiniais ar 


įrenginiais, išskyrus tuos atvejus, 


kai pastatyti laikini statiniai, nutiesti 


tik inžineriniai tinklai ir (ar) pastatyti 


tik neturintys aiškios funkcinės 


priklausomybės ar apibrėžto 


naudojimo arba ūkinės veiklos 


pobūdžio statiniai) ir nuomininkas 


pateikia rašytinį prašymą pirkti 


žemės sklypą Nacionalinės žemės 


tarnybos teritoriniam padaliniui 


pagal žemės sklypo buvimo vietą. 


Žemės įstatymo 47 straipsnį 


arba pagal Žemės paėmimo 


visuomenės poreikiams 


įgyvendinant ypatingos 


valstybinės svarbos projektus 


įstatymą. 


Nuoma  


Privati nuosavybė 


(fizinis/juridinis asmuo) 


1. Žemės sklypo nuomos sutartis, 


sudaryta su žemės sklypo 


savininku. 


1. Privati žemė galėtų būti 


paimama naudoti visuomenės 


poreikiams, jei privačios žemės 


savininkas atsisakytų išnuomoti 


žemės sklypą. 


2. Žemė visuomenės poreikiams 


iš privačios žemės savininkų 


gali būti paimama ir privačios 


žemės nuomos ir panaudos 


sutartys prieš terminą 


nutraukiamos tik išimtiniais 


atvejais Nacionalinės žemės 


tarnybos vadovo sprendimu 


pagal valstybės institucijos ar 


savivaldybės tarybos prašymą, 


kai ši žemė pagal specialiojo 


teritorijų planavimo dokumentus 


ar detaliuosius planus, 


parengtus Teritorijų planavimo 


įstatymo nustatyta tvarka, 


1. Greičiau ir paprasčiau nei 


nuomojant valstybei ar 


savivaldybei nuosavybes 


teise priklausančią žemę, 


nes nereikia teikti jokių 


prašymų 


valstybės/savivaldybės 


institucijoms, laukti jų 


sprendimų, dalyvauti 


aukcionuose ir pan. 


1. Privačios žemės nuomos 


sutarties terminas nustatomas 


nuomotojo ir nuomininko 


susitarimu. Šalys gali sudaryti 


ir neterminuotą žemės 


nuomos sutartį. 


2. Daikto išnuomojimas 


nepanaikina ir nepakeičia 


trečiųjų asmenų teisių į tą 


daiktą. 


3. Nuomotojas prieš nuomos 


sutarties sudarymą privalo 


pranešti nuomininkui apie 


visas trečiųjų asmenų teises į 


tą daiktą (įkeitimą, servitutą, 


uzufruktą ir kt.). Jeigu 


nuomotojas šios pareigos 


neįvykdė, nuomininkas turi 


teisę reikalauti sumažinti 


nuomos mokestį arba 
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tenkinant viešąjį interesą 


reikalinga valstybei svarbiems 


ekonominiams projektams 


įgyvendinti. 


nutraukti sutartį ir atlyginti 


nuostolius. Vis dėlto, prieš 


sudarant atitinkamą nuomos 


sutartį, tikslinga išsiaiškinti, 


kokie yra nustatyti žemės 


sklypo suvaržymai. 


4. Taip pat: 


- Turi būti įvertinta, kokie 


daiktai gali būti statomi ir ar 


apskritai gali būti statomi 


atitinkamame žemės sklype 


pagal nustatytą žemės sklypo 


naudojimo paskirtį ir žemės 


sklypo naudojimo būdą.  


- Turi būti įvertinta, ar nėra 


nustatyta specialiųjų žemės 


naudojimo sąlygų, kurios 


ribotų/ draustų (pavyzdžiui, 


apsaugos zonos) atitinkamo 


objekto statybą konkrečiame 


žemės sklype. 


- Turi būti įvertinta, ar yra 


prieiga prie žemės sklypo ir 


tuo atveju, jeigu ne, įvertintos 


galimybės nustatyti kelio 


servitutą per gretimą sklypą. 


- Sutartyje turi būti nustatytas 


aiškus leidimas statyti 


atitinkamą objektą 


nuomojame žemės sklype bei 


su tuo susijusios sąlygos. 


- Jeigu nuomojamasi tik dalis 


žemės sklypo, sutartyje būtina 
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aptarti naudojimosi žemės 


sklypu tvarką. 


Valstybinė žemė 1. Valstybinės žemės nuomos 


sutartį pagal kompetenciją sudaro 


valstybinės žemės valdytojo 


funkcijas atliekanti institucija 


2. Prašymus išsinuomoti valstybinę 


žemę nagrinėja ir sprendimus 


priima Nacionalinė žemės tarnyba 


prie Žemės ūkio ministerijos, 


savivaldybių institucijos ar kita 


įstatymų nustatyta institucija. 


1. Valstybinė žemė 


išnuomojama be aukciono, jeigu 


jos reikia įgyvendinti valstybei 


svarbiems ekonominiams ar 


kultūriniams projektams, kurių 


valstybinę svarbą savo 


sprendimu pripažįsta Seimas 


arba Vyriausybė, taip pat 


regiono socialinės, ekonominės 


plėtros ir (arba) infrastruktūrinės 


plėtros projektams, kuriuos 


regiono plėtros taryba 


Vyriausybės nustatyta tvarka 


pripažįsta regioninės svarbos 


projektais (Žemės įstatymo 9 str. 


6 d. 3 p.).  


1. Procesas sudėtingesnis ir 


ilgesnis nei nuomojant 


privatų žemės sklypą, nes 


reikia teikti prašymą 


atitinkamoms institucijoms, 


laukti jų atsakymų, dalyvauti 


aukcione (jei projektas 


nepripažįstamas valstybei 


svarbiu ekonominiu 


projektu), išlieka aukciono 


nelaimėjimo rizika, rūpintis 


nuomos sutarties pratęsimu 


po 99 m. ir pan. 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1. Jei projektas nėra 


pripažįstamas valstybei 


svarbiu ekonominiu projektu. 


valstybinė žemė išnuomojama 


aukciono būdu asmeniui, kuris 


pasiūlo didžiausią nuomos 


mokestį. 


2. Valstybinės žemės nuomos 


terminas - ne ilgesnis nei 99 


m., tačiau gali būti ir 


trumpesnis, atsižvelgiant į 


statinio gyvavimo trukmę, 


apskaičiuojamą teisės aktų 


nustatyta tvarka. 


3. Terminas gali būti 


pratęsiamas Vyriausybės 


nustatytais atvejais (jeigu 


pagal teritorijų planavimo 


dokumentą ar žemės valdos 


projektą žemės sklypo 


nenumatoma naudoti kitoms 


reikmėms ir nuomininkas 


tvarkingai vykdė pagal 


valstybinės žemės nuomos 


sutartį prisiimtus 


įsipareigojimus. Žemės 


nuomos terminas gali būti 


pratęsiamas iki statinio ar 


įrenginio, esančio žemės 


sklype, ekonomiškai pagrįstos 


naudojimo trukmės termino 
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(naudojimo termino) 


pabaigos). 


4. Valstybinės žemės nuomos 


sutartis per 3 mėn. nuo jos 


sudarymo dienos turi būti 


žemės sklypo nuomininko 


lėšomis įregistruota 


Nekilnojamojo turto registre. 


5. Nuomotojo teisė kas 3 


metus perskaičiuoti žemės 


sklypo vertę, nuo kurios 


skaičiuojamas žemės sklypo 


mokestis. 


Savivaldybės žemė 1. Sprendimą išnuomoti 


savivaldybės žemės sklypą priima 


savivaldybės taryba. 


2. Sudaroma savivaldybės žemės 


nuomos sutartis.  


1. Sąlygos priklauso nuo to, ką 


nustato savivaldybės taryba/ 


Pavyzdžiui, Vilniaus miesto 


savivaldybės taryba yra 


nustačiusi, kad „<...> naujas 


žemės sklypas išnuomojamas 


aukciono būdu, išskyrus <…> 


6.1. kai jo reikia įgyvendinti 


Savivaldybei svarbiems 


ekonominiams, kultūriniams, 


švietimo, socialiniams, sveikatos 


ir aplinkos apsaugos ar kitiems 


projektams, kurių svarbą savo 


sprendimu pripažįsta Taryba 


<...>“. 


1. Procesas sudėtingesnis ir 


ilgesnis nei nuomojant 


privatų žemės sklypą, nes 


reikia teikti prašymą 


atitinkamoms institucijoms, 


laukti jų atsakymų, dalyvauti 


aukcione (jei tokia tvarka 


nustatyta atitinkamoje 


savivaldybėje), išlieka 


aukciono nelaimėjimo rizika. 


 


1. Savivaldybėms nuosavybės 


teise priklausantys žemės 


sklypai išnuomojami 


savivaldybių tarybų nustatyta 


tvarka ( gali būti tiek aukciono, 


tiek ne aukciono būdu). 


Valstybinė žemė 


išnuomota valstybės 


institucijai, juridiniam ar 


fiziniam asmeniui  


1. Žemės nuomos teisė į išnuomotą 


žemės sklypą ar jo dalį gali būti 


perleidžiama kitiems asmenims, 


gavus rašytinį nuomotojo sutikimą. 


Žemės nuomos teisė į žemės 


sklypą (jo dalį), kuriame pastatyti 


1. Projektą pripažinus valstybei 


svarbiu ekonominiu projektu, 


valstybinė žemė gali būti 


išnuomojama be aukciono. 


1. Procesą 


apsunkina/pailgina tai, kad 


prieš sudarant valstybinės 


žemės nuomos sutartį, turi 


būti nutraukiama galiojanti 


1. Jei projektas nėra 


pripažįstamas valstybei 


svarbiu ekonominiu projektu. 


valstybinė žemė išnuomojama 


aukciono būdu asmeniui, kuris 
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statiniai ar įrenginiai, gali būti 


perleidžiama kitiems asmenims tik 


tais atvejais, kai perleidžiami 


išnuomotame žemės sklype 


esantys statiniai ar įrenginiai (jų 


dalys). Jeigu perleidžiamiems 


statiniams ar įrenginiams (jų dalims) 


eksploatuoti reikia ne viso 


išnuomoto žemės sklypo, 


nuomininkas privalo pateikti 


nuomotojui žemės sklypo planą, 


kuriame būtų pažymėta 


išnuomotam statiniui ar įrenginiui 


eksploatuoti reikalinga žemės 


sklypo dalis, kurios nuomos teisę 


prašoma perleisti, ir nustatytas jos 


dydis. Perleidžiant žemės nuomos 


teisę į visą žemės sklypą, 


pakeičiama valstybinės žemės 


nuomos sutartis – joje įrašomas 


naujasis nuomininkas, tačiau 


valstybinės žemės nuomos 


sutarties sąlygos nekeičiamos. Šį 


valstybinės žemės nuomos 


sutarties pakeitimą pasirašo 


naujasis nuomininkas ir 


nuomotojas. Perleidžiant žemės 


nuomos teisę į žemės sklypo dalį, 


pakeičiama valstybinės žemės 


nuomos sutartis – joje įrašomas 


naujasis nuomininkas, nurodoma 


žemės sklypo dalis, į kurią 


perleidžiama nuomos teisė, ir 


atitinkamai sumažinamas 


ankstesniajam nuomininkui, su 


kuriuo iki žemės nuomos teisės į 


valstybinės žemės nuomos 


sutartis. 


pasiūlo didžiausią nuomos 


mokestį 


2. Žemės nuomos terminas - 


ne ilgesnis nei 99 m.  


3. Terminas gali būti 


pratęsiamas Vyriausybės 


nustatytais atvejais (jeigu 


pagal teritorijų planavimo 


dokumentą ar žemės valdos 


projektą žemės sklypo 


nenumatoma naudoti kitoms 


reikmėms ir nuomininkas 


tvarkingai vykdė pagal 


valstybinės žemės nuomos 


sutartį prisiimtus 


įsipareigojimus. Žemės 


nuomos terminas gali būti 


pratęsiamas iki statinio ar 


įrenginio, esančio žemės 


sklype, ekonomiškai pagrįstos 


naudojimo trukmės termino 


(naudojimo termino) 


pabaigos). 


4. Valstybinės žemės nuomos 


sutartis per 3 mėn. nuo jos 


sudarymo dienos turi būti 


žemės sklypo nuomininko 


lėšomis įregistruota 


Nekilnojamojo turto registre. 


5. Nuomotojo teisė kas 3 


metus perskaičiuoti žemės 


sklypo vertę, nuo kurios 


skaičiuojamas žemės sklypo 


mokestis. 
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žemės sklypo dalį perleidimo 


sudaryta valstybinės žemės 


nuomos sutartis, išnuomoto žemės 


sklypo plotas. Šį valstybinės žemės 


nuomos sutarties pakeitimą 


pasirašo visi (naujasis ir 


ankstesnysis) nuomininkai ir 


nuomotojas. 


 


Servitutas   


Privati nuosavybė 


(fizinis/juridinis asmuo) 


1. Servitutą gali nustatyti įstatymai, 


sandoriai ir teismo sprendimas, o 


įstatymo numatytais atvejais – 


administracinis aktas. 


2. Sandoriais nustatyti servitutus 


turi teisę tik pats tarnaujančiuoju 


tampančio daikto savininkas. 


3. Gali būti nustatomas statinių 


servitutas, suteikiantis teisę atremti 


viešpataujantįjį statinį į tarnaujantįjį 


daiktą arba pritvirtinti prie jo, įtvirtinti 


į tarnaujančiojo statinio sieną 


(konstrukciją) kablius ir kitokius 


pritvirtinimo dalykus bei naudotis 


jais, statyti ar montuoti statinių dalis, 


pakibusias virš tarnaujančiojo 


sklypo ar statinio, uždrausti 


tarnaujančiojo sklypo savininkui 


statyti statinius, kurie užstotų šviesą 


ar esamą vietovaizdį, taip pat atlikti 


kitus įstatymų neuždraustus 


veiksmus ar reikalauti iš 


tarnaujančiojo daikto savininko, kad 


1. Teisės aktai nenumato jokių 


lengvatų, jei projektas būtų 


pripažįstamas valstybei svarbiu 


ekonominiu projektu. 


1. Servitutas yra atlygintinis. 


Dėl servituto nustatymo 


atsiradę nuostoliai 


atlyginami įstatymų 


nustatyta tvarka. Įstatymais, 


sutartimis, teismo 


sprendimu ar 


administraciniu aktu gali būti 


nustatyta viešpataujančiojo 


daikto savininko prievolė 


mokėti vienkartinę ar 


periodinę kompensaciją 


tarnaujančiojo daikto 


savininkui. Šiuo atveju, 


atsižvelgiant į planuojamą 


statyti objektą, jo paskirtį, 


dėl nustatytinų apsaugos 


zonų ir kt., tarnaujančiojo 


daikto savininkui dėl 


nustatyto servituto gali būti 


apribota galimybė naudotis 


pakankamai dideliu žemės 


sklypo plotu, todėl tikėtina, 


jog tektų spręsti 


pakankamai didelio dydžio 


1. Iš servituto kylančios teisės 


ir pareigos subjektams 


atsiranda tik įregistravus 


servitutą, išskyrus atvejus, kai 


servitutą nustato įstatymai. 


2. Viešpataujančiojo ar 


tarnaujančiojo daikto 


savininkas turi teisę kreiptis į 


teismą ir prašyti pakeisti 


servituto turinį ar panaikinti 


servitutą, jeigu iš esmės 


pasikeičia aplinkybės ar 


atsiranda nenumatytų 


aplinkybių, dėl kurių servituto 


suteikiamų teisių įgyvendinti 


tampa neįmanoma ar labai 


sudėtinga. 


3. Nustatyti tarnaujančiajam 


daiktui naują servitutą 


leidžiama, jeigu tuo nebus 


pažeidžiamas pirmiau 


nustatytas servitutas. 


4. Hipotekos tvarka įkeistam 


nekilnojamajam daiktui 
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jis susilaikytų nuo konkrečių 


veiksmų atlikimo. 


4. Nustatant servitutą, gali būti 


nustatyta prievolė statyti statinius, 


sodinti augalus ar atlikti kitus 


darbus, kurie yra būtini servituto 


teisėms įgyvendinti. 


kompensacijos už servituto 


nustatymą klausimą. 


nustatyti servitutą leidžiama 


tik visų kreditorių sutikimu 


arba teismo sprendimu. 


5. Jeigu nustatant servitutą 


nebuvo konkrečiai nurodyta 


daikto dalis, kuriai nustatomas 


servitutas, laikoma, kad 


servitutas nustatytas visam 


daiktui. Bet jeigu pagal 


servituto suteikiamas 


tarnaujančiojo daikto 


naudojimo teises galima 


vienodai gerai pasinaudoti tiek 


visu daiktu, tiek jo dalimi ir tuo 


būtų užtikrintas tinkamas 


viešpataujančiojo daikto 


naudojimas, tarnaujančiojo 


daikto savininkas turi teisę 


nustatyti daikto dalį, kurioje 


gali būti naudojamasi servituto 


nustatytomis teisėmis. 


6. Statinių servitutas dėl 


senaties baigiasi tik tada, kai 


viešpataujančiojo daikto 


savininkas dešimt metų pats 


ar per kitus asmenis 


nesinaudojo servituto 


suteikiamomis teisėmis ir 


tarnaujančiajam daiktui 


padarė ką nors tokio, kas 


nesuderinama su naudojimusi 


servituto suteikiamomis 


teisėmis. 


7. Tais atvejais, kai servitutas 


suvaržo teisę į daikto dalį, 
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tarnaujančiojo daikto 


savininkas turi teisę reikalauti 


pakeisti daikto dalį, teisę į 


kurią suvaržo servitutas, kita 


šio daikto dalimi, jeigu toks 


pakeitimas padės 


tarnaujančiojo daikto 


savininkui išvengti dėl 


servituto atsirandančių 


pernelyg didelių nuostolių. 


Valstybinė/savivaldybės 


žemė 


Valstybinė/savivaldybės 


žemė išnuomota 


valstybės institucijai, 


juridiniam ar fiziniam 


asmeniui 


1. Administraciniu aktu servitutą 


nustato Nacionalinė žemės tarnyba 


vadovo arba jo įgalioto teritorinio 


padalinio vadovo sprendimu. 


2. Valstybinės žemės patikėtiniai turi 


teisę sudaryti sandorius dėl 


valstybinės žemės servitutų tais 


atvejais, kai servitutai negali būti 


nustatyti administraciniu aktu. 


 


1. Teisės aktai nenumato jokių 


lengvatų, jei projektas būtų 


pripažįstamas valstybei svarbiu 


ekonominiu projektu. 


1. Sprendimas nustatyti 


servitutą gali būti 


skundžiamas teisme, kas 


gali labai užvilkinti visą 


procesą. Be to, sprendimas 


nustatyti servitutą negali 


būti priimtas, jeigu iki 


teritorijų planavimo 


dokumento ar žemės valdos 


projekto patvirtinimo 


neišreikšta 


viešpataujančiuoju 


tampančio daikto savininko 


valia dėl servituto 


reikalingumo. 


1. Gali būti nustatomi statinių 


servitutai, taip pat servitutai, 


suteikiantys teisę tiesti 


požemines ir antžemines 


komunikacijas, aptarnauti jas 


bei jomis naudotis, taip pat kiti 


servitutai. 


2. Administraciniu aktu, 


Žemės servitutų nustatymo 


administraciniu aktu taisyklių, 


patvirtintų Lietuvos 


Respublikos Vyriausybės 


2004 m. spalio 14 d. nutarimu 


Nr. 1289, nustatyta tvarka, 


administraciniu aktu servitutai 


gali b8ti nustatomi: (i) 


valstybinės žemės sklypams, 


kurie pagal teritorijų 


planavimo dokumentus ar 


žemės valdos projektus 


numatomi grąžinti, perduoti ar 


suteikti nuosavybėn 


neatlygintinai, parduoti ar 


kitaip perleisti; (ii) valstybinės 


žemės sklypams, kurie pagal 
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teritorijų planavimo 


dokumentus ar žemės valdos 


projektus numatomi išnuomoti 


ar perduoti neatlygintinai 


naudoti; (iii) išnuomotiems ar 


perduotiems neatlygintinai 


naudoti valstybinės žemės 


sklypams, taip pat 


savivaldybių ir privačios 


žemės sklypams, kai pagal 


teritorijų planavimo 


dokumentus ar žemės valdos 


projektus numatomas kelio 


servitutas, suteikiantis teisę 


įvairiomis transporto 


priemonėmis privažiuoti ar 


naudojantis juo kaip pėsčiųjų 


taku prieiti prie kapinių, 


rekreacinių ir kitų gyventojų 


bendram naudojimui skirtų 


teritorijų bei gamtos ir kultūros 


paveldo teritorinių kompleksų 


ir objektų; (iv) išnuomotiems 


ar perduotiems neatlygintinai 


naudoti valstybinės žemės 


sklypams, taip pat 


savivaldybių ir privačios 


žemės sklypams, kai pagal 


teritorijų planavimo 


dokumentus ar žemės valdos 


projektus numatomas 


servitutas, suteikiantis teisę 


tiesti centralizuotus (bendro 


naudojimo) inžinerinės 


infrastruktūros tinklus 


(požemines ir antžemines 
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komunikacijas), kelius bei 


takus, jais naudotis ir juos 


aptarnauti; (v) valstybinės, 


savivaldybių ir privačios 


žemės sklypams, 


konsoliduotiems 


(pertvarkytiems) pagal žemės 


konsolidacijos projektą. 


3. Administraciniu aktu 


nustatytus servitutus 


Nekilnojamojo turto registre 


registruoja viešpataujančiuoju 


tampančio daikto savininkas 


ar patikėtinis, taip pat 


valstybės ar savivaldybės 


institucija, atsakinga už 


gamtos ir kultūros paveldo 


teritorinių kompleksų ir 


objektų, įrašytų į Vyriausybės 


įgaliotos institucijos patvirtintą 


sąrašą, apsaugą. 


4. Žemės savininkams ir 


valstybinės žemės 


patikėtiniams nuostoliai dėl 


nustatytų servitutų (išskyrus 


nuostolius žemės 


savininkams dėl servitutų, 


nustatytų sandoriais, kai 


nuostoliai atlyginami šalių 


susitarimu) turi būti atlyginami 


viešpataujančiuoju tampančio 


daikto savininko lėšomis. 


Užstatymo teisė     
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Privati nuosavybė 1. Užstatymo teisė nustatoma 


žemės savininko ir užstatymo teisės 


turėtoju tampančio asmens 


susitarimu arba žemės savininko 


nutarimu. 


1. Teisės aktai nenumato jokių 


lengvatų, jei projektas būtų 


pripažįstamas valstybei svarbiu 


ekonominiu projektu. 


1. Pasibaigus užstatymo 


teisei, nuosavybės teisė į 


statinius pereitų žemės 


savininkui, todėl jei bokštų 


neketinama po kurio laiko 


atsisakyti, šiam būdui 


neturėtų būti teikiamas 


prioritetas. 


 


Valstybinė žemė - - - 1. Užstatymo teise šiuo atveju 


būtų negalima pasinaudoti, 


nes valstybine žeme gali būti 


disponuojama ją perleidžiant 


nuosavybėn neatlygintinai, 


parduodant, išnuomojant ar 


perduodant neatlygintinai 


naudotis, sudarant sandorius 


dėl žemės konsolidacijos, 


žemės servitutų Civilinio 


kodekso ir kitų įstatymų 


nustatyta tvarka. Kiti sandoriai 


dėl valstybinės žemės negali 


būti sudaromi, jeigu kiti 


įstatymai nenustato kitaip. 


Savivaldybės žemė - - - 1. Užstatymo teise šiuo atveju 


būtų negalima pasinaudoti, 


nes savivaldybių žeme gali 


būti disponuojama ją 


perduodant valstybės 


nuosavybėn neatlygintinai, 


perduodant ją valdyti 


patikėjimo teise, parduodant, 


išnuomojant ar perduodant 


neatlygintinai naudotis, 


sudarant sandorius dėl žemės 


konsolidacijos, žemės 
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servitutų Civilinio kodekso, šio 


ir kitų įstatymų nustatyta 


tvarka. Kiti sandoriai dėl 


savivaldybių žemės negali 


būti sudaromi. 


Ilgalaikė nuoma     


Privati nuosavybė  1. Ilgalaikė nuoma nustatoma 


išnuomojamo nekilnojamojo 


daikto savininko ir 


nuomininko susitarimu arba 


testamentu. 


2. Tam, kad sudarius žemės 


ilgalaikės nuomos sutartį, 


būtų galima statyti statinius, 


būtina, kad sutartyje būtų 


įtvirtinta sąlyga (nuomotojo 


sutikimas), kad 


nuomininkas žemės sklype 


statytų statinius. 


1. Teisės aktai nenumato jokių 


lengvatų, jei projektas būtų 


pripažįstamas valstybei svarbiu 


ekonominiu projektu. 


1. Jeigu nuomos objektas 


yra žemės sklypas, ilgalaikę 


nuomą nustatančiame akte 


gali būtu numatyta 


nuomininko teisė statyti 


statinius ar sodinti sodinius, 


reikalingus žemei naudoti 


pagal paskirtį. Todėl jei 


žemės paskirtis nėra tokia, 


kad joje būtų galima tiesti 


įvairias infrastruktūras 


(statyti bokštus), šiam būdui 


neturėtų būti teikimas 


prioritetas. Be to, taikant šį 


būdą, net ir nustačius 


ilgesnį nei 25 metų žemės 


nuomos terminą, yra rizika 


dėl galimybės nutraukti 


sutartį nuomotojui 


kreipiantis į teismą. 


1. Pasikeitus nuomotojui 


ilgalaikė nuoma išlieka.  


2. Nuomininkas savo lėšomis 


privalo išlaikyti išnuomotą 


nekilnojamąjį daiktą ir jį 


remontuoti. 


3. Būtina sutartyje aptarti 


kompensavimą už nuomininko 


atliktus žemės sklypo 


pagerinimus, iš anksto aptarti, 


kokie yra reikalingi žemės 


sklypo pagerinimai (be atskiro 


nuomotojo sutikimo) arba, kitu 


atveju, nuomos sutarties 


laikotarpiu iš anksto gauti 


nuomotojo sutikimą žemės 


pagerinimui. Priešingu atveju, 


pasibaigus sutarčiai 


pagerinimai nebus atlyginti.  


4. Nekilnojamųjų daiktų 


nuomos sutartis, sudaryta 


ilgesniam kaip vienerių metų 


terminui, prieš trečiuosius 


asmenis gali būti panaudota 


tik tuo atveju, jeigu ji įstatymų 


nustatyta tvarka įregistruota 


viešame registre. 







95 


 


5. Nuomos sutartis gali būti 


terminuota arba neterminuota, 


tačiau visais atvejais sutarties 


terminas negali būti ilgesnis 


kaip vienas šimtas metų. 


Ilgalaikės nuomos sutarties 


terminas negali būti 


trumpesnis nei 10 metų. 


Praėjus 25 metams, ilgalaikės 


nuomos sutartis gali būti 


nutraukta teismo sprendimu 


pasikeitus aplinkybėms. 


6. Nuomos sutarties terminas 


nustatomas šalių susitarimu. 


Jeigu sutarties terminas joje 


nenustatytas, tai laikoma, kad 


nuomos sutartis neterminuota. 


7. Jeigu nuomos sutartis yra 


neterminuota, tai abi šalys turi 


teisę bet kada nutraukti sutartį 


įspėjusios apie tai viena kitą 


prieš vieną mėnesį iki 


nutraukimo, o kai nuomojami 


nekilnojamieji daiktai, – prieš 


tris mėnesius iki nutraukimo. 


Nuomos sutartyje gali būti 


nurodyti ir ilgesni įspėjimo 


terminai. Dėl šių priežasčių, 


siekiant užtikrinti nuomininko 


interesus, rekomenduotina 


nustatyti sutartyje nuomos 


terminą. 


8. Sutartyje turi būti aptarta, 


kaip pasibaigus nuomos 
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sutarčiai bus sprendžiamas 


pastatyto statinio klausimas. 


Sutikimas tiesti 


susisiekimo 


komunikacijas, 


inžinerinius tinklus bei 


statyti jiems funkcionuoti 


būtinus statinius 


valstybinėje žemėje, 


kurioje nesuformuoti 


žemės sklypai. 


Neaktualu, kadangi bokštai 


nepatenka tarp tokių inžinerinių 


tinklų, kuriems galėtų būti suteiktas 


atitinkamas sutikimas (Statybos 


techninio reglamento STR 


1.01.03:2017 “Statinių 


klasifikavimas” 9.7 p., Sutikimų tiesti 


susisiekimo komunikacijas, 


inžinerinius tinklus bei statyti jiems 


funkcionuoti būtinus statinius 


valstybinėje žemėje, kurioje 


nesuformuoti žemės sklypai, 


išdavimo taisyklių, patvirtintų 


Nacionalinės žemės tarnybos prie 


Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 


2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 


1P-(1.3)-265, 5 p.). 


- - - 
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8 PRIEDAS. Žemės sklypo, tinkamo bokšto statybai, alternatyvos (kompaktinis 


diskas) 
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Vartojamos sąvokos ir trumpiniai 


Lentelė 1. Vartojamos sąvokos ir trumpiniai 


Sąvokos ir 


trumpiniai 
Paaiškinimas 


EK Europos komisija 


NKPTI projektas Naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros plėtros projektas 


ŠKL Šviesolaidinė kabelinė linija 


Tarifai Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros projekto įgyvendinimo metu 


sukurtos infrastruktūros tarifai 


Techninė 


specifikacija 


Konkurso sąlygų 3 priedas „Viešojo pirkimo „Naujos kartos interneto prieigos 


infrastruktūros plėtros investicijų techninė specifikacija““ 


Investicijų 


projektas 


Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projektas  
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1. ĮVADAS 


Strategijoje „Europa 2020“, kurioje ypač pabrėžiama plačiajuosčio ryšio plėtros svarba ir įtaka Europos 


augimui ir inovacijų diegimui visuose sektoriuose bei socialinei ir teritorinei sanglaudai, buvo iškelti šie 


plačiajuosčio ryšio plėtros tikslai: 


► iki 2013 m. visiems europiečiams sudaryti sąlygas naudotis baziniu plačiajuosčiu ryšiu;  


iki 2020 m. užtikrinti, kad visi europiečiai turėtų galimybę naudotis gerokai spartesniu – didesnės kaip 


30 Mb/s spartos – interneto ryšiu;  


► iki 2020 m. užtikrinti, kad 50% ar daugiau Europos namų ūkių užsisakytų 100 Mb/s ir spartesnio 


interneto ryšio paslaugą. 


2010 m. rugsėjo 7 d. EK komunikatu patvirtino strategijos „Europa 2020“ pavyzdinę iniciatyvą „Europos 


skaitmeninė darbotvarkė“, kurioje taip pat pripažįstama socialinė ir ekonominė plačiajuosčio ryšio nauda ir 


pabrėžiama jo svarba konkurencingumui, socialinei įtraukčiai ir užimtumui, todėl valstybės narės dar kartą 


įpareigotos siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų plačiajuosčio ryšio plėtros srityje, t. y., kad plačiajuostis ryšys 


(fiksuotasis ir judrusis) būtų prieinamas visiems, o interneto sparta būtų palaipsniui didinama iki 30 Mb/s ir 


daugiau, kad būtų įdiegti naujos kartos prieigos tinklai, kuriuose būtų galima užtikrinti itin spartų (daugiau kaip 


100 Mb/s) interneto ryšį.  


ES strateginiuose dokumentuose, t. y. strategijoje „Europa 2020“ ir pavyzdinėje iniciatyvoje 


„Europos skaitmeninė darbotvarkė“, numatyti šie svarbiausi valstybių narių siektini plačiajuosčio 


ryšio plėtros tikslai: 


1. visuotinis plačiajuosčio ryšio prieinamumas iki 2013 m.; 


2. visuotinis labai greito interneto (bent 30 Mb/s) prieinamumas iki 2020 m.; 


3. ne mažiau kaip 50% naudotų 100 Mb/s ir spartesnį interneto ryšį iki 2020 m. 
 


Lietuva, siekdama įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ ir pavyzdinę iniciatyvą „Europos skaitmeninė 


darbotvarkė“, į nacionalinius dokumentus, t. y. Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 metų 


programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 301, perkėlė minėtus 


plačiajuosčio ryšio plėtros tikslus ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. spalio 30 d. įsakymu 


Nr. 3-410-(E) patvirtino Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. planą.  


Minėtame plane numatyta, kad siekiant aprėpti naujos kartos interneto prieiga nepadengtą teritoriją, t. y. 


„baltąsias teritorijas“, numatomas vienas iš viešojo sektoriaus veiksmų – įgyvendinti projektą, skirtą naujos 


kartos interneto prieigos infrastruktūrai plėtoti, statant bokštus, ir iki naujai pastatytų bokštų bei senų 


bokštų, neturinčių prieigos prie šviesolaidinės infrastruktūros, nutiesiant šviesolaidinius kabelius. 


Verta atkreipti dėmesį, kad 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Komisija priėmė naują Elektroninių ryšių kodeksą 


ir paskelbė naujas iniciatyvas plačiajuosčio ryšio plėtros srityje, kuriuose iškelti trys nauji strateginiai uždaviniai 


2025 m.: 


► Visose pagrindinėse visuomeninės ir ūkinės veiklos erdvėse (pavyzdžiui, mokyklos, universitetai, 


mokslinių tyrimų centrai, transporto mazguose), visuose viešųjų paslaugų teikėjų (ligoninės ir viešojo 


administravimo įstaigos), pastatuose ir nuo skaitmeninių technologijų priklausomose įmonėse turėtų 


būti prieinamas itin spartus – gigabitinis – internetas, kurio duomenų išsiuntimo ir atsisiuntimo sparta 


siekia 1 Gb/s. 


► Visuose Europos namų ūkiuose, kaimo ir miesto, turėtų būti galimybė jungtis prie interneto, kurio 


duomenų atsisiuntimo sparta ne mažesnė kaip 100 Mb/s ir gali būti padidinta iki 1 Gb/s. 


► Visose miestų teritorijose, pagrindiniuose keliuose ir geležinkeliuose turėtų nenutrūkstamai veikti 


penktos kartos judrusis (5G) ryšys.  
 


Pažymėtina, kad nors naujosios Europos Komisijos iniciatyvos plačiajuosčio ryšio plėtros srityje buvo priimtos 


praėjus 2 metams po Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano 


patvirtinimo, tačiau jame numatytos priemonės išlieka aktualios ir jas vertinant 2025 m. tikslų pasiekimo 


kontekste. Kitaip tariant, planuojamas projektas „Naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros sukūrimo“ (toliau 


– NKPTI projektas) prisidės ir prie Europos Komisijos 2025 m. plačiajuosčio ryšio plėtros srityje iškeltų tikslų 


pasiekimo. 
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Atsižvelgiant į tai, ketvirtosios projekto tarpinės ataskaitos paskirtis – pristatyti ketvirtojo etapo rezultatus 


– pateikti naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros projekto įgyvendinimo metu sukurtos 


infrastruktūros tarifų (toliau – Tarifai) nustatymo metodinius principus, operatorių apklausos metu surinktų 


duomenų pagrindu suformuotas Tarifų komponentes ir orientacinius Tarifų dydžius bei susijusias prielaidas. 


Trumpas Projekto dosjė pateikiamas toliau esančioje lentelėje. 


Lentelė 2. Projekto dosjė 


Projekto pavadinimas 
Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų 


projekto parengimas 


Sutarties pasirašymo data 2016-11-11 


Sutarties įsigaliojimo data 2016-11-21 


Sutarties trukmė 36 mėn. 


Projekto tikslas 


Įvertinti visas Naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros plėtros projekto 


(NKPTI projektas) įgyvendinimo galimybes, parinkti optimalų 


įgyvendinimo sprendimą ir visapusiškai pagrįsti projekto įgyvendinimo 


būdą, išlaidas, pasekmes ir pan.  


Pagrindiniai analizės objektai 


ir projekto veiklos 


► Naujos kartos prieigos tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo 


analizė; 


► Optimalaus „baltųjų dėmių“ padengimo naujos kartos prieigos 


tinklais sprendimo modeliavimas; 


► Investicijų projekto rengimas; 


► NKPTI projekto įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros 


panaudojimo tarifų nustatymo principų parengimas; 


► NKPTI projekto investicijų projekto pristatymas suinteresuotoms 


šalims; 


► Pagalbos Užsakovui derinant projektą su Europos komisija ir 


kitomis Lietuvos ir Europos sąjungos institucijomis teikimas. 
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2. NKPTI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO METU SUKURTOS 


INFRASTRUKTŪROS PANAUDOJIMO TARIFŲ NUSTATYMAS  


2.1 Darbų aprašymas 


Teikiant naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projekto (toliau – Investicijų 


projektas) įvadinę ataskaitą, buvo nurodyta, kad Techninėje specifikacijoje iškeltas uždavinys – parengti 


NKPTI projekto įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros panaudojimo tarifų (toliau – Tarifai) nustatymo 


principus – bus įgyvendintas, vykdant šias pagrindines veiklas: 


► V.4.1. Analogiškas paslaugas teikiančių ir ketinančių pirkti ūkio subjektų apklausa; 


► V.4.2. Tarifų nustatymo metodinių principų parengimas; 


► V.4.3. Orientacinių tarifų dydžių nustatymas; 


► V.4.4. Tarifų nustatymo metodinių principų viešas pristatymas; 


► V.4.5. Viešos konsultacijos su suinteresuotomis šalimis. 


V.4.1. Analogiškas paslaugas teikiančių ir ketinančių pirkti ūkio subjektų apklausa 


Siekiant tinkamai įvertinti Tarifų komponentes buvo atlikta analogiškas paslaugas teikiančių ir ketinančių pirkti 


ūkio subjektų apklausa. Apklausa buvo atliekama el. paštu, tačiau siekiant užtikrinti didesnį respondentų 


aktyvumą, tinkamą pateiktų klausimų interpretavimą, papildomai buvo susitikta su respondentais gyvai. 


Pasirinktas interviu metodas, papildantis struktūruotą apklausą, leido rinkos dalyviams užduoti papildomus 


klausimus ir įvertinti platesnį kontekstą, rinkos dalyvių požiūrį į naujus Tarifus. Atlikus apklausą buvo parengtas 


ir VšĮ „Plačiajuostis internetas“ pateiktas apklausos rezultatų apibendrinimas.  


Surinktų duomenų pagrindu buvo suformuotos šios Tarifų komponentės:  


► vieta viršutinėje ir žemiau esančioje bokšto sekcijose taikant dviejų tipų Tarifų komponenčių 


diferenciaciją (Eur/mėn); 


► vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai (Eur/mėn./1 antena); 


► vieta bendrajame (RAIN) konteineryje (Eur/mėn./1U);  


► vieta bokšto teritorijoje, šalia konteinerio (Eur/mėn./1 kv.m). 


Šios komponentės detaliau aprašomos ketvirtos tarpinės ataskaitos pirmame priede (žr. 1 PRIEDAS). Svarbu 


paminėti, kad papildoma Tarifų diferenciacija nėra numatoma. Visgi, esant poreikiui papildomai skatinti 


paklausą, numatoma nuolaidų schema, analogiška dabar VšĮ „Plačiajuostis internetas“ taikomai. 


Paslaugos, kurios bus teikiamos naujai sukurtos infrastruktūros pagrindu, tačiau savo esme atitinka šiuo metu 


VšĮ „Plačiajuostis internetas“ teikiamas paslaugas, bus teikiamos pagal šiuo metu siūlomų įsigyti paslaugų 


tarifus ir sąlygas.  


V.4.2. Tarifų nustatymo metodinių principų parengimas 


Tarifų nustatymo metodiniai principai buvo parengti remiantis gerąja praktika bei VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 


paslaugų ir jų tarifų nustatymo principais viešai skelbiamais VšĮ „Plačiajuostis internetas“ interneto svetainėje1.  


Tarifų nustatymo metodiniai principai išsamiau aprašomi šios ataskaitos pirmame priede (žr. 1 PRIEDAS).  


V.4.3. Orientacinių tarifų dydžių nustatymas 


Remiantis parengtais Tarifų nustatymo metodiniais principais ir suformuotomis Tarifų komponentėm is buvo 


apskaičiuoti orientaciniai Tarifų dydžiai.  


Orientaciniai Tarifų dydžiai buvo apskaičiuoti pagal: 


► planuojamų investicijų apimtį (galutinis statomų bokštų skaičius, gyvenvietės, per kurias bus tiesiama 


šviesolaidinio kabelio linijų trasa, kt.); 


                                                      


1 Šaltinis: https://www.placiajuostis.lt/upload/files/PI_tarifu_nustatymo_principai.pdf  



https://www.placiajuostis.lt/upload/files/PI_tarifu_nustatymo_principai.pdf
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► planuojamų teikti paslaugų kiekį pagal kiekvieną Tarifų komponentę; 


► su kiekviena Tarifų komponente susijusias veiklos ir tęstinumo užtikrinimo išlaidas;  


► rinkos kainas. 


Lentelė 3. Orientaciniai Tarifų dydžiai 


Nr. Orientaciniai Tarifų dydžiai EUR/mėn 


1. Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta 


žemiau esančioje bokšto sekcijoje įrangai (1-3 RRU per sektorių) ir 


vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai 


90,00 


2. Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta 


žemiau esančioje bokšto sekcijoje įrangai (4-7 RRU per sektorių) ir 


vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai 


130,00 


3. Vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai (Eur/1 antena) 6,00 


4. Vieta bendrajame (RAIN) konteineryje (Eur/1U) 2,90 


5. Vieta bokšto teritorijoje, šalia konteinerio (Eur/1 kv. m) 20,00 


Tarifų dydžiai yra orientaciniai, dėl to tikslinant investicijų dydį bei apimtį gali pakisti. Tarifai taip pat gali būti 


keičiami atsižvelgiant į rinkos kainų dinamiką. 


Žemiau esančioje lentelėje pateikiama naujai kuriamos infrastruktūros veiklos ir tęstinumo užtikrinimo išlaidų 


detalizacija. Metinė šių išlaidų suma siekia 575.000 eurų. Tarifų komponentės buvo nustatomos taip, kad 


padengtų su atitinkama paslauga susijusias veiklos ir tęstinumo užtikrinimo išlaidas. 


Lentelė 4. Veiklos išlaidos 


Nr. Veiklos išlaidos Išlaidų suma (EUR/metus) 


1. Tinklo priežiūros išlaidos, iš viso 68.000 


1.1. Fizinis gedimo vietos nustatymas 4.000 


1.2. Pasyvinės tinklo dalies gedimų šalinimas 38.000 


1.3 Kabelių trasų priežiūra 26.000 


2. Bokšto priežiūros išlaidos, iš viso 350.000 


2.1. Bokšto eksploatacinės išlaidos 350.000 


3. Paslaugų priežiūros išlaidos, iš viso 96.000 


3.1 Paslaugų valdymas, profilaktika 3.000 


3.2 Paslaugų stebėjimas 4.000 


3.3 Nepertraukiamo el. energijos tiekimo užtikrinimas 5.000 


3.4 Patalpų priežiūra 30.000 


3.5 Teritorijos priežiūra 54.000 


4. Paslaugų administravimo išlaidos, iš viso 50.000 


4.1 Administracinės ir ūkinės veiklos 50.000 


5. Elektros energijos išlaidos, iš viso 11.000 


5.1 Ekeltros energijos sąnaudos 11.000 


IŠ VISO 575.000 


Tarifų pagrindu nebus siekiama susigražinti investuotų lėšų ar gauti investicijų grąžos, tačiau Tarifų dydis 


leidžia padengti planuojamas sąnaudas bei užtikrinti paslaugų teikimo tęstinumą. Atitinkmai veiklos pajamos 


buvo planuojamos atsižvelgiant paslaugų kiekį, kainą ir sklaidos (planuojamos suteikti paslaugų dalies 


atitinkamais metais) prielaidas.
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Lentelė 5. Veiklos pajamos 


    2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 


  VEIKLOS PAJAMOS, EUR 529.321 564.637 577.273 577.273 578.569 578.569 579.217 579.735 580.254 580.772 581.290 581.809 582.327 582.846 583.364 583.882 584.401 584.919 


1. Vieta viršutinėje bokšto 
sekcijoje įrangai (3 sektoriai) 
su vieta žemiau esančioje 
bokšto sekcijoje įrangai (1-3 
RRU per sektorių) ir vieta 
vidurinėje bokšo sekcijoje 
įrangai 


131.220 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 


  Sklaida, (%)  90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 


  Kiekis, (vnt)  135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 


  Kaina, (Eur/m) 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 


2. Vieta viršutinėje bokšto 
sekcijoje įrangai (3 sektoriai) 
su vieta žemiau esančioje 
bokšto sekcijoje įrangai (4-7 
RRU per sektorių) ir vieta 
vidurinėje bokšo sekcijoje 
įrangai 


189.540 200.070 210.600 210.600 210.600 210.600 210.600 210.600 210.600 210.600 210.600 210.600 210.600 210.600 210.600 210.600 210.600 210.600 


  Sklaida, (%) 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 


  Kiekis, (vnt)  135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 


  Kaina, (Eur/m) 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 


3. Vieta vidurinėje bokšto 
sekcijoje įrangai 


1.296 1.296 2.592 2.592 3.888 3.888 4.536 5.054 5.573 6.091 6.610 7.128 7.646 8.165 8.683 9.202 9.720 10.238 


  Sklaida, (%) 10 10 20 20 30 30 40 40 40 50 50 60 60 60 70 70 80 80 


  Kiekis, (vnt) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 


  Kaina, (Eur/m) 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 


4. Vieta bendrajame (RAIN) 
konteineryje 


84.564 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 


  Sklaida, (%) 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 


  Kiekis, (U) 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 


  Kaina, (Eur/m) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 


5. Vieta bokšto teritorijoje, šalia 
konteinerio 


14.580 15.390 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 


  Sklaida, (%) 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 


  Kiekis, (vnt)  68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 


  Kaina, (Eur/m) 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 


6. Transmisijos objektai 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 


  Sklaida, (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 


  Kiekis, (vnt)  433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 


  Rinkos kaina, (Eur/m) 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 


7. ŠKL gyvenvietėse 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 


  Sklaida, (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 


  Kiekis, (vnt)  16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 


  Rinkos kaina, (Eur/m) 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 


Sukurtos infrastruktūros pagrindu teikiamų paslaugų transmisijos problemų turinčių objektų atveju bei duomenų perdavimo paslaugų gyvenvietėse atveju bus taikomi esami patvirtinti VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tarifai2. 


                                                      


2 Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce 



https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce





9 


 


V.4.4. Tarifų nustatymo metodinių principų viešas pristatymas 


Šia veikla buvo numatomas Tarifų nustatymo metodinių principų viešas pristatymas. Tarifų nustatymo 


metodiniai principai ir orientaciniai dydžiai yra planuojami viešai pristatyti suinteresuotoms šalims kartu su 


trečia tarpine ataskaita. 


V.4.5. Viešos konsultacijos su suinteresuotomis šalimis 


Projekto Tarifų nustatymo principai ir orientaciniai dydžiai buvo pristatyti suinteresuotoms šalims viešosioms 


konsultacijoms. El. paštu siųstas raštas yra pateikiamas kaip pirmas priedas (žr. 1 PRIEDAS).  
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1 PRIEDAS 


Dėl projekto „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų 


projekto parengimas“ įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros tarifų 


taikymo  


VšĮ „Plačiajuostis internetas“ ir ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „Ernst & Young Baltic“ ir UAB 


„InComSystems“, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ užsakymu rengia Lietuvos naujos kartos interneto 


prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projektą (toliau – Projektas). 


Projekto tikslas – įvertinti visas naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros įgyvendinimo 


galimybes Lietuvoje, parinkti optimalų įgyvendinimo sprendimą, pagrįsti projekto įgyvendinimo būdą, 


išlaidas, pasekmes ir pan. 


Siekiant tinkamai įgyvendinti minėtą Projektą, 2017 m. gegužės mėn. buvo atliekama plačiajuosčio ryšio 


(tiek fiksuotojo, tiek belaidžio) rinkos dalyvių apklausa. Vadovaujantis Projekto metu nustatytais Naujos 


kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros projekto įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros 


tarifų (toliau – Tarifai) metodiniais principais ir surinktų duomenų pagrindu buvo suformuotos Tarifų 


komponentės. Siekiant įsitikinti parengtų Tarifų komponenčių bei orientacinių Tarifų dydžių atitikimu 


Projekto tikslams ir paslaugų naudotojų poreikiams, maloniai prašome Jūsų, esant poreikiui, iki 2017 


m. liepos 5 d. el. paštu adresu lukas.mykolaitis@lt.ey.com pateikti pastabas dėl Tarifų komponenčių 


ir orientacinių dydžių patikslinimo ir (ar) papildymo. Kilus papildomiems klausimams, prašome kreiptis 


anksčiau nurodytu el. pašto adresu. 


Tarifų nustatymo bendrieji principai 


Projekto metu kuriamos infrastruktūros panaudojimo paslaugų tarifai pilnai atitiks VšĮ „Plačiajuostis 


internetas“ paslaugų ir jų tarifų nustatymo principus viešai skelbiamus VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 


interneto svetainėje3. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ naudodamasis Projekto metu sukurta infrastruktūra 


teiks tik didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas.  


Tarifai bus nustatomi atsižvelgiant į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ veiklos tikslą – tenkinti viešuosius 


interesus, efektyviai ir tinkamai panaudojant savininko padarytus įnašus į įstaigos kapitalą ir naudojant 


plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą, sukurti plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą kaimiškųjų seniūnijų 


viešojo sektoriaus institucijoms ir sudaryti prielaidas teikti plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas 


kaimiškųjų vietovių bendruomenių nariams, atitinkamai tarifai turi: 


1. mažinti skaitmeninę atskirtį sukuriant palankias mažmeninio plačiajuosčio ryšio 


paslaugų teikimo galimybes visoje Lietuvoje taip padedant panaikinti skaitmeninę 


takoskyrą, susijusią su galimybe naudotis plačiajuosčiu ryšiu Lietuvos miestuose ir 


kaimuose; 


2. leisti užtikrinti mažmeninių plačiajuosčio ryšio paslaugų kainų palyginamumą kaimo ir miesto 


vietovėse atsižvelgiant tiek į didmeninių tiek į mažmeninių paslaugų kainą; 


3. siekti sumažinti konkurencijos iškraipymą. Pažymėtina, kad suskurta NKP infrastruktūra nebus 


naudojama subsidijos gavėjo mažmeninėms paslaugoms teikti; 


4. nediskriminuoti rinkos dalyvių ar jų grupių sudarant visiems mažmeninio plačiajuosčio ryšio 


tiekėjams gauti vienodo lygio paslaugas už tą pačią kainą bei tokiomis pačiomis sąlygomis; 


5. užtikrinti optimalų sukurtos infrastruktūros panaudojimą vengiant per aukštų Tarifų, kurie ribotų 


infrastruktūros panaudojimą, ir per žemų Tarifų, kurie neskatintų rinkos dalyvių ekonomiškai 


naudotis naujai sukurta infrastruktūra; 


6. būti skaidrūs, nuspėjami ir stabilūs skelbiant aiškius ir nedviprasmiškus tarifų nustatymų 


principus ir užtikrinant rinkos dalyvių lūkesčius atitinkantį jų galiojimo terminą.  


                                                      


3 Šaltinis: https://www.placiajuostis.lt/upload/files/PI_tarifu_nustatymo_principai.pdf  



https://www.placiajuostis.lt/upload/files/PI_tarifu_nustatymo_principai.pdf
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Tarifų struktūra 


1. Nustatant Tarifus bus siekiama, kad jie būtų pakankami su atitinkamomis paslaugomis susijusioms 


ir proporcingoms VšĮ „Plačiajuostis internetas“ veiklos ir tinklo palaikymo sąnaudoms padengti. Bus 


siekiama užtikrinti sąnaudų padengimo principą vertinant naujas paslaugas, kaip grupę, t.y. bus 


siekiama, kad visos paslaugos, kurioms teikti naudojama Projekto metu sukurta infrastruktūra, 


padengtų susijusius kaštus. Tačiau paslaugos tarifas nebus priklausomas nuo paslaugos tekimo 


kaštų konkrečioje geografinėje vietovėje – visi vartotojai už tokią pačią paslaugą mokės vienodą 


tarifą. Papildomai numatoma taikyti paklausos skatinimo priemones, pavyzdžiui, objektyviais 


kriterijais remiantis atrinktoms teritorijoms bus taikomos papildomos nuolaidos. Preliminariai yra 


numatomas taikyti panašus paklausos skatinimo modelis kaip šiuo metu taikomas duomenų 


perdavimo paslaugoms – Susisiekimo ministro tvirtinamas 50 proc. sumažintas tarifas ir galiojantis 


visiems rinkos dalyviams apibrėžtose teritorijose, kuriose reikalinga imtis paklausos skatinimo 


priemonių, siekiant, kad užsibrėžti tikslai būtų įgyvendinti, o sukurta infrastruktūra – tinkamai 


panaudojama. Toks sąrašas būtų skelbiamas kartą per metus, o į jį būtų įtraukiamos geografinės 


vietovės, kuriose praėjusius 12 mėnesių ar ilgesnį laikotarpį nebuvo teikiama nei viena paslauga. 


2. Siekiant užtikrinti optimalų sukurtos infrastruktūros panaudojimą, bus investuojama į 


infrastruktūrą, kurios palaikymo sąnaudos, o kartu ir susijusių paslaugų Tarifai, būtų kuo 


mažesni.  


3. Projekto investicijos bus finansuojamos 85 % Europos Sąjungos skiriamomis lėšomis ir 15 % 


Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Tarifai turės užtikrinti Projekto metu sukurtos infrastruktūros 


palaikymą ir tęstinumą, tačiau Tarifų pagrindu nebus siekiama susigražinti investuotų lėšų ar 


gauti investicijų grąžos. Susidaręs pelnas, jei toks bus, bus investuojamas į tinklo savybių 


gerinimą bei tolimesnę plėtrą. 


Tarifų komponentės 


Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros projekto įgyvendinimo metu sukurtos 


infrastruktūros pagrindu teikiamų naujų paslaugų tarifai bus sudaryti iš keturių pagrindinių komponenčių, 


pateikiamų toliau esančioje lentelėje.  


Nr. Tarifų komponentė Matavimo vienetas 


1.  Vietai viršutinėje ir žemiau esančioje bokšto sekcijose taikoma dviejų 


tipų Tarifų komponentės diferenciacija: 


1.1. Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta 


žemiau esančioje bokšto sekcijoje įrangai (1-3 RRU per sektorių)  


1.2. Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta 


žemiau esančioje bokšto sekcijoje įrangai (4-7 RRU per sektorių) 


Eur/mėn. 


2.  Vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai Eur/mėn./1 antena 


3.  Vieta bendrajame (RAIN) konteineryje Eur/mėn./1U 


4.  Vieta bokšto teritorijoje, šalia konteinerio Eur/mėn./1 kv. m 


Papildoma Tarifų diferenciacija, negu kaip dabar yra pateikiama lentelėje, nėra numatoma. 


Orientaciniai Tarifų dydžiai 


Orientaciniai Tarifų dydžiai buvo apskaičiuoti pagal: 


► planuojamų investicijų apimtį (galutinis statomų bokštų skaičius, gyvenvietės, per kurias bus 


tiesiama šviesolaidinio kabelio linijų trasa, kt.); 


► planuojamų teikti paslaugų kiekį pagal kiekvieną tarifo komponentę; 


► su kiekviena tarifo komponente susijusias veiklos ir tęstinumo užtikrinimo išlaidas;  


► rinkos kainas. 
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Žemiau esančioje lentelėje pateikiami Tarifų komponentėms priskirti mėnesiniai Tarifų dydžiai. 
 


Nr. Orientaciniai Tarifų dydžiai EUR/MĖN. 


1. Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta žemiau esančioje 


bokšto sekcijoje įrangai (1-3 RRU per sektorių) ir vieta vidurinėje bokšto 


sekcijoje įrangai 


90,00 


2. Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta žemiau esančioje 


bokšto sekcijoje įrangai (4-7 RRU per sektorių) ir vieta vidurinėje bokšto 


sekcijoje įrangai 


130,00 


3. Vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai (Eur/1 antena) 6,00 


4. Vieta bendrajame (RAIN) konteineryje (Eur/1U) 2,90 


5. Vieta bokšto teritorijoje, šalia konteinerio (Eur/1 kv. m) 20,00 


Sukurtos infrastruktūros pagrindu teikiamų paslaugų transmisijos problemų turinčių objektų atveju bei 


duomenų perdavimo paslaugų gyvenvietėse atveju bus taikomi esami patvirtinti VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 


tarifai4. 


Pateikti Tarifų dydžiai yra orientaciniai, dėl to tikslinant investicijų dydį bei apimtį gali pakisti. Tarifai taip pat gali 


būti keičiami atsižvelgiant į rinkos kainų dinamiką. 


 


                                                      


4 Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce 



https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce
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Vartojamos sąvokos ir trumpiniai 


Lentelė 1. Vartojamos sąvokos ir trumpiniai 


Sąvokos ir 


trumpiniai 
Paaiškinimas 


EK Europos komisija 


NKPTI projektas Naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros plėtros projektas 


ŠKL Šviesolaidinė kabelinė linija 


Tarifai Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros projekto įgyvendinimo metu 


sukurtos infrastruktūros tarifai 


Techninė 


specifikacija 


Konkurso sąlygų 3 priedas „Viešojo pirkimo „Naujos kartos interneto prieigos 


infrastruktūros plėtros investicijų techninė specifikacija““ 


Investicijų 


projektas 


Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projektas  
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1. ĮVADAS 


Strategijoje „Europa 2020“, kurioje ypač pabrėžiama plačiajuosčio ryšio plėtros svarba ir įtaka Europos 


augimui ir inovacijų diegimui visuose sektoriuose bei socialinei ir teritorinei sanglaudai, buvo iškelti šie 


plačiajuosčio ryšio plėtros tikslai: 


► iki 2013 m. visiems europiečiams sudaryti sąlygas naudotis baziniu plačiajuosčiu ryšiu;  


iki 2020 m. užtikrinti, kad visi europiečiai turėtų galimybę naudotis gerokai spartesniu – didesnės kaip 


30 Mb/s spartos – interneto ryšiu;  


► iki 2020 m. užtikrinti, kad 50% ar daugiau Europos namų ūkių užsisakytų 100 Mb/s ir spartesnio 


interneto ryšio paslaugą. 


2010 m. rugsėjo 7 d. EK komunikatu patvirtino strategijos „Europa 2020“ pavyzdinę iniciatyvą „Europos 


skaitmeninė darbotvarkė“, kurioje taip pat pripažįstama socialinė ir ekonominė plačiajuosčio ryšio nauda ir 


pabrėžiama jo svarba konkurencingumui, socialinei įtraukčiai ir užimtumui, todėl valstybės narės dar kartą 


įpareigotos siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų plačiajuosčio ryšio plėtros srityje, t. y., kad plačiajuostis ryšys 


(fiksuotasis ir judrusis) būtų prieinamas visiems, o interneto sparta būtų palaipsniui didinama iki 30 Mb/s ir 


daugiau, kad būtų įdiegti naujos kartos prieigos tinklai, kuriuose būtų galima užtikrinti itin spartų (daugiau kaip 


100 Mb/s) interneto ryšį.  


ES strateginiuose dokumentuose, t. y. strategijoje „Europa 2020“ ir pavyzdinėje iniciatyvoje 


„Europos skaitmeninė darbotvarkė“, numatyti šie svarbiausi valstybių narių siektini plačiajuosčio 


ryšio plėtros tikslai: 


1. visuotinis plačiajuosčio ryšio prieinamumas iki 2013 m.; 


2. visuotinis labai greito interneto (bent 30 Mb/s) prieinamumas iki 2020 m.; 


3. ne mažiau kaip 50% naudotų 100 Mb/s ir spartesnį interneto ryšį iki 2020 m. 
 


Lietuva, siekdama įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ ir pavyzdinę iniciatyvą „Europos skaitmeninė 


darbotvarkė“, į nacionalinius dokumentus, t. y. Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 metų 


programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 301, perkėlė minėtus 


plačiajuosčio ryšio plėtros tikslus ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. spalio 30 d. įsakymu 


Nr. 3-410-(E) patvirtino Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. planą.  


Minėtame plane numatyta, kad siekiant aprėpti naujos kartos interneto prieiga nepadengtą teritoriją, t. y. 


„baltąsias teritorijas“, numatomas vienas iš viešojo sektoriaus veiksmų – įgyvendinti projektą, skirtą naujos 


kartos interneto prieigos infrastruktūrai plėtoti, statant bokštus, ir iki naujai pastatytų bokštų bei senų 


bokštų, neturinčių prieigos prie šviesolaidinės infrastruktūros, nutiesiant šviesolaidinius kabelius. 


Verta atkreipti dėmesį, kad 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Komisija priėmė naują Elektroninių ryšių kodeksą 


ir paskelbė naujas iniciatyvas plačiajuosčio ryšio plėtros srityje, kuriuose iškelti trys nauji strateginiai uždaviniai 


2025 m.: 


► Visose pagrindinėse visuomeninės ir ūkinės veiklos erdvėse (pavyzdžiui, mokyklos, universitetai, 


mokslinių tyrimų centrai, transporto mazguose), visuose viešųjų paslaugų teikėjų (ligoninės ir viešojo 


administravimo įstaigos), pastatuose ir nuo skaitmeninių technologijų priklausomose įmonėse turėtų 


būti prieinamas itin spartus – gigabitinis – internetas, kurio duomenų išsiuntimo ir atsisiuntimo sparta 


siekia 1 Gb/s. 


► Visuose Europos namų ūkiuose, kaimo ir miesto, turėtų būti galimybė jungtis prie interneto, kurio 


duomenų atsisiuntimo sparta ne mažesnė kaip 100 Mb/s ir gali būti padidinta iki 1 Gb/s. 


► Visose miestų teritorijose, pagrindiniuose keliuose ir geležinkeliuose turėtų nenutrūkstamai veikti 


penktos kartos judrusis (5G) ryšys.  
 


Pažymėtina, kad nors naujosios Europos Komisijos iniciatyvos plačiajuosčio ryšio plėtros srityje buvo priimtos 


praėjus 2 metams po Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano 


patvirtinimo, tačiau jame numatytos priemonės išlieka aktualios ir jas vertinant 2025 m. tikslų pasiekimo 


kontekste. Kitaip tariant, planuojamas projektas „Naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros sukūrimo“ (toliau 


– NKPTI projektas) prisidės ir prie Europos Komisijos 2025 m. plačiajuosčio ryšio plėtros srityje iškeltų tikslų 


pasiekimo. 
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Atsižvelgiant į tai, ketvirtosios projekto tarpinės ataskaitos paskirtis – pristatyti ketvirtojo etapo rezultatus 


– pateikti naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros projekto įgyvendinimo metu sukurtos 


infrastruktūros tarifų (toliau – Tarifai) nustatymo metodinius principus, operatorių apklausos metu surinktų 


duomenų pagrindu suformuotas Tarifų komponentes ir orientacinius Tarifų dydžius bei susijusias prielaidas. 


Trumpas Projekto dosjė pateikiamas toliau esančioje lentelėje. 


Lentelė 2. Projekto dosjė 


Projekto pavadinimas 
Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų 


projekto parengimas 


Sutarties pasirašymo data 2016-11-11 


Sutarties įsigaliojimo data 2016-11-21 


Sutarties trukmė 36 mėn. 


Projekto tikslas 


Įvertinti visas Naujos kartos prieigos tinklo infrastruktūros plėtros projekto 


(NKPTI projektas) įgyvendinimo galimybes, parinkti optimalų 


įgyvendinimo sprendimą ir visapusiškai pagrįsti projekto įgyvendinimo 


būdą, išlaidas, pasekmes ir pan.  


Pagrindiniai analizės objektai 


ir projekto veiklos 


► Naujos kartos prieigos tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo 


analizė; 


► Optimalaus „baltųjų dėmių“ padengimo naujos kartos prieigos 


tinklais sprendimo modeliavimas; 


► Investicijų projekto rengimas; 


► NKPTI projekto įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros 


panaudojimo tarifų nustatymo principų parengimas; 


► NKPTI projekto investicijų projekto pristatymas suinteresuotoms 


šalims; 


► Pagalbos Užsakovui derinant projektą su Europos komisija ir 


kitomis Lietuvos ir Europos sąjungos institucijomis teikimas. 
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2. NKPTI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO METU SUKURTOS 


INFRASTRUKTŪROS PANAUDOJIMO TARIFŲ NUSTATYMAS  


2.1 Darbų aprašymas 


Teikiant naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projekto (toliau – Investicijų 


projektas) įvadinę ataskaitą, buvo nurodyta, kad Techninėje specifikacijoje iškeltas uždavinys – parengti 


NKPTI projekto įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros panaudojimo tarifų (toliau – Tarifai) nustatymo 


principus – bus įgyvendintas, vykdant šias pagrindines veiklas: 


► V.4.1. Analogiškas paslaugas teikiančių ir ketinančių pirkti ūkio subjektų apklausa; 


► V.4.2. Tarifų nustatymo metodinių principų parengimas; 


► V.4.3. Orientacinių tarifų dydžių nustatymas; 


► V.4.4. Tarifų nustatymo metodinių principų viešas pristatymas; 


► V.4.5. Viešos konsultacijos su suinteresuotomis šalimis. 


V.4.1. Analogiškas paslaugas teikiančių ir ketinančių pirkti ūkio subjektų apklausa 


Siekiant tinkamai įvertinti Tarifų komponentes buvo atlikta analogiškas paslaugas teikiančių ir ketinančių pirkti 


ūkio subjektų apklausa. Apklausa buvo atliekama el. paštu, tačiau siekiant užtikrinti didesnį respondentų 


aktyvumą, tinkamą pateiktų klausimų interpretavimą, papildomai buvo susitikta su respondentais gyvai. 


Pasirinktas interviu metodas, papildantis struktūruotą apklausą, leido rinkos dalyviams užduoti papildomus 


klausimus ir įvertinti platesnį kontekstą, rinkos dalyvių požiūrį į naujus Tarifus. Atlikus apklausą buvo parengtas 


ir VšĮ „Plačiajuostis internetas“ pateiktas apklausos rezultatų apibendrinimas.  


Surinktų duomenų pagrindu buvo suformuotos šios Tarifų komponentės:  


► vieta viršutinėje ir žemiau esančioje bokšto sekcijose taikant dviejų tipų Tarifų komponenčių 


diferenciaciją (Eur/mėn); 


► vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai (Eur/mėn./1 antena); 


► vieta bendrajame (RAIN) konteineryje (Eur/mėn./1U);  


► vieta bokšto teritorijoje, šalia konteinerio (Eur/mėn./1 kv.m). 


Šios komponentės detaliau aprašomos ketvirtos tarpinės ataskaitos pirmame priede (žr. 1 PRIEDAS). Svarbu 


paminėti, kad papildoma Tarifų diferenciacija nėra numatoma. Visgi, esant poreikiui papildomai skatinti 


paklausą, numatoma nuolaidų schema, analogiška dabar VšĮ „Plačiajuostis internetas“ taikomai. 


Paslaugos, kurios bus teikiamos naujai sukurtos infrastruktūros pagrindu, tačiau savo esme atitinka šiuo metu 


VšĮ „Plačiajuostis internetas“ teikiamas paslaugas, bus teikiamos pagal šiuo metu siūlomų įsigyti paslaugų 


tarifus ir sąlygas.  


V.4.2. Tarifų nustatymo metodinių principų parengimas 


Tarifų nustatymo metodiniai principai buvo parengti remiantis gerąja praktika bei VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 


paslaugų ir jų tarifų nustatymo principais viešai skelbiamais VšĮ „Plačiajuostis internetas“ interneto svetainėje1.  


Tarifų nustatymo metodiniai principai išsamiau aprašomi šios ataskaitos pirmame priede (žr. 1 PRIEDAS).  


V.4.3. Orientacinių tarifų dydžių nustatymas 


Remiantis parengtais Tarifų nustatymo metodiniais principais ir suformuotomis Tarifų komponentėm is buvo 


apskaičiuoti orientaciniai Tarifų dydžiai.  


Orientaciniai Tarifų dydžiai buvo apskaičiuoti pagal: 


► planuojamų investicijų apimtį (galutinis statomų bokštų skaičius, gyvenvietės, per kurias bus tiesiama 


šviesolaidinio kabelio linijų trasa, kt.); 


                                                      


1 Šaltinis: https://www.placiajuostis.lt/upload/files/PI_tarifu_nustatymo_principai.pdf  



https://www.placiajuostis.lt/upload/files/PI_tarifu_nustatymo_principai.pdf
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► planuojamų teikti paslaugų kiekį pagal kiekvieną Tarifų komponentę; 


► su kiekviena Tarifų komponente susijusias veiklos ir tęstinumo užtikrinimo išlaidas;  


► rinkos kainas. 


Lentelė 3. Orientaciniai Tarifų dydžiai 


Nr. Orientaciniai Tarifų dydžiai EUR/mėn 


1. Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta 


žemiau esančioje bokšto sekcijoje įrangai (1-3 RRU per sektorių) ir 


vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai 


90,00 


2. Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta 


žemiau esančioje bokšto sekcijoje įrangai (4-7 RRU per sektorių) ir 


vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai 


130,00 


3. Vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai (Eur/1 antena) 6,00 


4. Vieta bendrajame (RAIN) konteineryje (Eur/1U) 2,90 


5. Vieta bokšto teritorijoje, šalia konteinerio (Eur/1 kv. m) 20,00 


Tarifų dydžiai yra orientaciniai, dėl to tikslinant investicijų dydį bei apimtį gali pakisti. Tarifai taip pat gali būti 


keičiami atsižvelgiant į rinkos kainų dinamiką. 


Žemiau esančioje lentelėje pateikiama naujai kuriamos infrastruktūros veiklos ir tęstinumo užtikrinimo išlaidų 


detalizacija. Metinė šių išlaidų suma siekia 575.000 eurų. Tarifų komponentės buvo nustatomos taip, kad 


padengtų su atitinkama paslauga susijusias veiklos ir tęstinumo užtikrinimo išlaidas. 


Lentelė 4. Veiklos išlaidos 


Nr. Veiklos išlaidos Išlaidų suma (EUR/metus) 


1. Tinklo priežiūros išlaidos, iš viso 68.000 


1.1. Fizinis gedimo vietos nustatymas 4.000 


1.2. Pasyvinės tinklo dalies gedimų šalinimas 38.000 


1.3 Kabelių trasų priežiūra 26.000 


2. Bokšto priežiūros išlaidos, iš viso 350.000 


2.1. Bokšto eksploatacinės išlaidos 350.000 


3. Paslaugų priežiūros išlaidos, iš viso 96.000 


3.1 Paslaugų valdymas, profilaktika 3.000 


3.2 Paslaugų stebėjimas 4.000 


3.3 Nepertraukiamo el. energijos tiekimo užtikrinimas 5.000 


3.4 Patalpų priežiūra 30.000 


3.5 Teritorijos priežiūra 54.000 


4. Paslaugų administravimo išlaidos, iš viso 50.000 


4.1 Administracinės ir ūkinės veiklos 50.000 


5. Elektros energijos išlaidos, iš viso 11.000 


5.1 Ekeltros energijos sąnaudos 11.000 


IŠ VISO 575.000 


Tarifų pagrindu nebus siekiama susigražinti investuotų lėšų ar gauti investicijų grąžos, tačiau Tarifų dydis 


leidžia padengti planuojamas sąnaudas bei užtikrinti paslaugų teikimo tęstinumą. Atitinkmai veiklos pajamos 


buvo planuojamos atsižvelgiant paslaugų kiekį, kainą ir sklaidos (planuojamos suteikti paslaugų dalies 


atitinkamais metais) prielaidas.







8 


 


Lentelė 5. Veiklos pajamos 


    2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 


  VEIKLOS PAJAMOS, EUR 529.321 564.637 577.273 577.273 578.569 578.569 579.217 579.735 580.254 580.772 581.290 581.809 582.327 582.846 583.364 583.882 584.401 584.919 


1. Vieta viršutinėje bokšto 
sekcijoje įrangai (3 sektoriai) 
su vieta žemiau esančioje 
bokšto sekcijoje įrangai (1-3 
RRU per sektorių) ir vieta 
vidurinėje bokšo sekcijoje 
įrangai 


131.220 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 145.800 


  Sklaida, (%)  90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 


  Kiekis, (vnt)  135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 


  Kaina, (Eur/m) 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 


2. Vieta viršutinėje bokšto 
sekcijoje įrangai (3 sektoriai) 
su vieta žemiau esančioje 
bokšto sekcijoje įrangai (4-7 
RRU per sektorių) ir vieta 
vidurinėje bokšo sekcijoje 
įrangai 


189.540 200.070 210.600 210.600 210.600 210.600 210.600 210.600 210.600 210.600 210.600 210.600 210.600 210.600 210.600 210.600 210.600 210.600 


  Sklaida, (%) 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 


  Kiekis, (vnt)  135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 


  Kaina, (Eur/m) 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 


3. Vieta vidurinėje bokšto 
sekcijoje įrangai 


1.296 1.296 2.592 2.592 3.888 3.888 4.536 5.054 5.573 6.091 6.610 7.128 7.646 8.165 8.683 9.202 9.720 10.238 


  Sklaida, (%) 10 10 20 20 30 30 40 40 40 50 50 60 60 60 70 70 80 80 


  Kiekis, (vnt) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 


  Kaina, (Eur/m) 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 


4. Vieta bendrajame (RAIN) 
konteineryje 


84.564 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 93.960 


  Sklaida, (%) 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 


  Kiekis, (U) 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 


  Kaina, (Eur/m) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 


5. Vieta bokšto teritorijoje, šalia 
konteinerio 


14.580 15.390 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 


  Sklaida, (%) 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 


  Kiekis, (vnt)  68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 


  Kaina, (Eur/m) 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 


6. Transmisijos objektai 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 105.341 


  Sklaida, (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 


  Kiekis, (vnt)  433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 


  Rinkos kaina, (Eur/m) 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 


7. ŠKL gyvenvietėse 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 


  Sklaida, (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 


  Kiekis, (vnt)  16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 


  Rinkos kaina, (Eur/m) 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 


Sukurtos infrastruktūros pagrindu teikiamų paslaugų transmisijos problemų turinčių objektų atveju bei duomenų perdavimo paslaugų gyvenvietėse atveju bus taikomi esami patvirtinti VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tarifai2. 


                                                      


2 Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce 



https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce
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V.4.4. Tarifų nustatymo metodinių principų viešas pristatymas 


Šia veikla buvo numatomas Tarifų nustatymo metodinių principų viešas pristatymas. Tarifų nustatymo 


metodiniai principai ir orientaciniai dydžiai yra planuojami viešai pristatyti suinteresuotoms šalims kartu su 


trečia tarpine ataskaita. 


V.4.5. Viešos konsultacijos su suinteresuotomis šalimis 


Projekto Tarifų nustatymo principai ir orientaciniai dydžiai buvo pristatyti suinteresuotoms šalims viešosioms 


konsultacijoms. El. paštu siųstas raštas yra pateikiamas kaip pirmas priedas (žr. 1 PRIEDAS).  
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1 PRIEDAS 


Dėl projekto „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros investicijų 


projekto parengimas“ įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros tarifų 


taikymo  


VšĮ „Plačiajuostis internetas“ ir ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „Ernst & Young Baltic“ ir UAB 


„InComSystems“, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ užsakymu rengia Lietuvos naujos kartos interneto 


prieigos infrastruktūros plėtros investicijų projektą (toliau – Projektas). 


Projekto tikslas – įvertinti visas naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros įgyvendinimo 


galimybes Lietuvoje, parinkti optimalų įgyvendinimo sprendimą, pagrįsti projekto įgyvendinimo būdą, 


išlaidas, pasekmes ir pan. 


Siekiant tinkamai įgyvendinti minėtą Projektą, 2017 m. gegužės mėn. buvo atliekama plačiajuosčio ryšio 


(tiek fiksuotojo, tiek belaidžio) rinkos dalyvių apklausa. Vadovaujantis Projekto metu nustatytais Naujos 


kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros projekto įgyvendinimo metu sukurtos infrastruktūros 


tarifų (toliau – Tarifai) metodiniais principais ir surinktų duomenų pagrindu buvo suformuotos Tarifų 


komponentės. Siekiant įsitikinti parengtų Tarifų komponenčių bei orientacinių Tarifų dydžių atitikimu 


Projekto tikslams ir paslaugų naudotojų poreikiams, maloniai prašome Jūsų, esant poreikiui, iki 2017 


m. liepos 5 d. el. paštu adresu lukas.mykolaitis@lt.ey.com pateikti pastabas dėl Tarifų komponenčių 


ir orientacinių dydžių patikslinimo ir (ar) papildymo. Kilus papildomiems klausimams, prašome kreiptis 


anksčiau nurodytu el. pašto adresu. 


Tarifų nustatymo bendrieji principai 


Projekto metu kuriamos infrastruktūros panaudojimo paslaugų tarifai pilnai atitiks VšĮ „Plačiajuostis 


internetas“ paslaugų ir jų tarifų nustatymo principus viešai skelbiamus VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 


interneto svetainėje3. VšĮ „Plačiajuostis internetas“ naudodamasis Projekto metu sukurta infrastruktūra 


teiks tik didmenines plačiajuosčio ryšio paslaugas.  


Tarifai bus nustatomi atsižvelgiant į VšĮ „Plačiajuostis internetas“ veiklos tikslą – tenkinti viešuosius 


interesus, efektyviai ir tinkamai panaudojant savininko padarytus įnašus į įstaigos kapitalą ir naudojant 


plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą, sukurti plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą kaimiškųjų seniūnijų 


viešojo sektoriaus institucijoms ir sudaryti prielaidas teikti plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas 


kaimiškųjų vietovių bendruomenių nariams, atitinkamai tarifai turi: 


1. mažinti skaitmeninę atskirtį sukuriant palankias mažmeninio plačiajuosčio ryšio 


paslaugų teikimo galimybes visoje Lietuvoje taip padedant panaikinti skaitmeninę 


takoskyrą, susijusią su galimybe naudotis plačiajuosčiu ryšiu Lietuvos miestuose ir 


kaimuose; 


2. leisti užtikrinti mažmeninių plačiajuosčio ryšio paslaugų kainų palyginamumą kaimo ir miesto 


vietovėse atsižvelgiant tiek į didmeninių tiek į mažmeninių paslaugų kainą; 


3. siekti sumažinti konkurencijos iškraipymą. Pažymėtina, kad suskurta NKP infrastruktūra nebus 


naudojama subsidijos gavėjo mažmeninėms paslaugoms teikti; 


4. nediskriminuoti rinkos dalyvių ar jų grupių sudarant visiems mažmeninio plačiajuosčio ryšio 


tiekėjams gauti vienodo lygio paslaugas už tą pačią kainą bei tokiomis pačiomis sąlygomis; 


5. užtikrinti optimalų sukurtos infrastruktūros panaudojimą vengiant per aukštų Tarifų, kurie ribotų 


infrastruktūros panaudojimą, ir per žemų Tarifų, kurie neskatintų rinkos dalyvių ekonomiškai 


naudotis naujai sukurta infrastruktūra; 


6. būti skaidrūs, nuspėjami ir stabilūs skelbiant aiškius ir nedviprasmiškus tarifų nustatymų 


principus ir užtikrinant rinkos dalyvių lūkesčius atitinkantį jų galiojimo terminą.  


                                                      


3 Šaltinis: https://www.placiajuostis.lt/upload/files/PI_tarifu_nustatymo_principai.pdf  



https://www.placiajuostis.lt/upload/files/PI_tarifu_nustatymo_principai.pdf





11 


 


Tarifų struktūra 


1. Nustatant Tarifus bus siekiama, kad jie būtų pakankami su atitinkamomis paslaugomis susijusioms 


ir proporcingoms VšĮ „Plačiajuostis internetas“ veiklos ir tinklo palaikymo sąnaudoms padengti. Bus 


siekiama užtikrinti sąnaudų padengimo principą vertinant naujas paslaugas, kaip grupę, t.y. bus 


siekiama, kad visos paslaugos, kurioms teikti naudojama Projekto metu sukurta infrastruktūra, 


padengtų susijusius kaštus. Tačiau paslaugos tarifas nebus priklausomas nuo paslaugos tekimo 


kaštų konkrečioje geografinėje vietovėje – visi vartotojai už tokią pačią paslaugą mokės vienodą 


tarifą. Papildomai numatoma taikyti paklausos skatinimo priemones, pavyzdžiui, objektyviais 


kriterijais remiantis atrinktoms teritorijoms bus taikomos papildomos nuolaidos. Preliminariai yra 


numatomas taikyti panašus paklausos skatinimo modelis kaip šiuo metu taikomas duomenų 


perdavimo paslaugoms – Susisiekimo ministro tvirtinamas 50 proc. sumažintas tarifas ir galiojantis 


visiems rinkos dalyviams apibrėžtose teritorijose, kuriose reikalinga imtis paklausos skatinimo 


priemonių, siekiant, kad užsibrėžti tikslai būtų įgyvendinti, o sukurta infrastruktūra – tinkamai 


panaudojama. Toks sąrašas būtų skelbiamas kartą per metus, o į jį būtų įtraukiamos geografinės 


vietovės, kuriose praėjusius 12 mėnesių ar ilgesnį laikotarpį nebuvo teikiama nei viena paslauga. 


2. Siekiant užtikrinti optimalų sukurtos infrastruktūros panaudojimą, bus investuojama į 


infrastruktūrą, kurios palaikymo sąnaudos, o kartu ir susijusių paslaugų Tarifai, būtų kuo 


mažesni.  


3. Projekto investicijos bus finansuojamos 85 % Europos Sąjungos skiriamomis lėšomis ir 15 % 


Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Tarifai turės užtikrinti Projekto metu sukurtos infrastruktūros 


palaikymą ir tęstinumą, tačiau Tarifų pagrindu nebus siekiama susigražinti investuotų lėšų ar 


gauti investicijų grąžos. Susidaręs pelnas, jei toks bus, bus investuojamas į tinklo savybių 


gerinimą bei tolimesnę plėtrą. 


Tarifų komponentės 


Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros projekto įgyvendinimo metu sukurtos 


infrastruktūros pagrindu teikiamų naujų paslaugų tarifai bus sudaryti iš keturių pagrindinių komponenčių, 


pateikiamų toliau esančioje lentelėje.  


Nr. Tarifų komponentė Matavimo vienetas 


1.  Vietai viršutinėje ir žemiau esančioje bokšto sekcijose taikoma dviejų 


tipų Tarifų komponentės diferenciacija: 


1.1. Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta 


žemiau esančioje bokšto sekcijoje įrangai (1-3 RRU per sektorių)  


1.2. Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta 


žemiau esančioje bokšto sekcijoje įrangai (4-7 RRU per sektorių) 


Eur/mėn. 


2.  Vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai Eur/mėn./1 antena 


3.  Vieta bendrajame (RAIN) konteineryje Eur/mėn./1U 


4.  Vieta bokšto teritorijoje, šalia konteinerio Eur/mėn./1 kv. m 


Papildoma Tarifų diferenciacija, negu kaip dabar yra pateikiama lentelėje, nėra numatoma. 


Orientaciniai Tarifų dydžiai 


Orientaciniai Tarifų dydžiai buvo apskaičiuoti pagal: 


► planuojamų investicijų apimtį (galutinis statomų bokštų skaičius, gyvenvietės, per kurias bus 


tiesiama šviesolaidinio kabelio linijų trasa, kt.); 


► planuojamų teikti paslaugų kiekį pagal kiekvieną tarifo komponentę; 


► su kiekviena tarifo komponente susijusias veiklos ir tęstinumo užtikrinimo išlaidas;  


► rinkos kainas. 
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Žemiau esančioje lentelėje pateikiami Tarifų komponentėms priskirti mėnesiniai Tarifų dydžiai. 
 


Nr. Orientaciniai Tarifų dydžiai EUR/MĖN. 


1. Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta žemiau esančioje 


bokšto sekcijoje įrangai (1-3 RRU per sektorių) ir vieta vidurinėje bokšto 


sekcijoje įrangai 


90,00 


2. Vieta viršutinėje bokšto sekcijoje įrangai (3 sektoriai) su vieta žemiau esančioje 


bokšto sekcijoje įrangai (4-7 RRU per sektorių) ir vieta vidurinėje bokšto 


sekcijoje įrangai 


130,00 


3. Vieta vidurinėje bokšto sekcijoje įrangai (Eur/1 antena) 6,00 


4. Vieta bendrajame (RAIN) konteineryje (Eur/1U) 2,90 


5. Vieta bokšto teritorijoje, šalia konteinerio (Eur/1 kv. m) 20,00 


Sukurtos infrastruktūros pagrindu teikiamų paslaugų transmisijos problemų turinčių objektų atveju bei 


duomenų perdavimo paslaugų gyvenvietėse atveju bus taikomi esami patvirtinti VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 


tarifai4. 


Pateikti Tarifų dydžiai yra orientaciniai, dėl to tikslinant investicijų dydį bei apimtį gali pakisti. Tarifai taip pat gali 


būti keičiami atsižvelgiant į rinkos kainų dinamiką. 


 


                                                      


4 Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce 



https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcb13001e6411e586708c6593c243ce





VšĮ Plačiajuostis 
internetas 

Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros 
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PRIEDAS NR. 5 INVESTICIJŲ PROJEKTO DUOMENŲ SUVESTINĖ  

Eil. 

Nr. 

Investicijų projekto 

duomenys 
Investicijų projekto duomenų aprašymas 

1. Viešoji paslauga, 

kurios kokybei gerinti 

skirtas investicijų 

projektas 

Projektas yra skirtas išplėsti VšĮ „Plačiajuosti internetas“ 

teikiamų didmeninių duomenų perdavimo paslaugų geografinę 

ir namų ūkių aprėptį, vystant VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 

naujos kartos judriojo ir fiksuotojo ryšio infrastruktūrą. 

Projektas sprendžia šių pagrindinių tikslinių grupių problemas ir 

tenkina jų poreikius: 

• „Baltųjų dėmių“ teritorijose esančių namų ūkių; 

• „Baltųjų dėmių“ teritorijose ūkinę veiklą vykdančių ir (ar) 

planuojančių vykdyti juridinių asmenų; 

• „Baltųjų dėmių“ teritorijose veiklą vykdančių ir (ar) 

planuojančių vykdyti ūkininkų; 

• „Baltųjų dėmių“ teritorijose viešąsias paslaugas 

teikiančių arba viešojo administravimo funkcijas 

vykdančių institucijų; 

• Interneto prieigos paslaugų teikėjų. 

2. Projekto tikslas Projekto tikslas – sudaryti prielaidas gyventojams prisijungti 

prie naujos kartos prieigos tinklo teritorijose, kurių šiuo metu 

nedengia naujos kartos prieigos infrastruktūra („baltosios 

dėmės“), ir kuriose minėtos infrastruktūros plėtra nenumatyta 

artimiausių trijų metų laikotarpyje. 

3. Projekto veiklos Pagrindinės Projekto veiklos skaidomos į šiuos etapus: 

• Statyba ir tiesimas; 

• Įrengimas; 

• Projekto administravimas ir vykdymas. 

4. Projekto pareiškėjas VšĮ „Plačiajuostis internetas“. 

5. Projekto partneriai Projektą planuojama įgyvendinti be partnerių. 

6. Projekto biudžetas, Eur II alternatyva – 49.492.064 Eur 

7. Prašomas 

finansavimas, Eur 

II alternatyva – 49.499.278 Eur 

8. Projekto įgyvendinimo 

vieta 

Projekto įgyvendinimas šiose savivaldybėse: 

• Akmenės rajono; 
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• Alytaus rajono; 

• Anykščių rajono; 

• Biržų rajono; 

• Druskininkų; 

• Elektrėnų; 

• Ignalinos rajono; 

• Jonavos rajono; 

• Joniškio rajono; 

• Jurbarko rajono; 

• Kaišiadorių rajono; 

• Kalvarijos; 

• Kauno rajono; 

• Kazlų Rūdos; 

• Kėdainių rajono; 

• Kelmės rajono; 

• Klaipėdos rajono; 

• Kretingos rajono; 

• Kupiškio rajono; 

• Marijampolės; 

• Mažeikių rajono; 

• Molėtų rajono; 

• Pagėgių; 

• Pakruojo rajono; 

• Palangos miesto; 

• Panevėžio rajono; 

• Pasvalio rajono; 

• Plungės rajono; 

• Prienų rajono; 

• Radviliškio rajono; 

• Raseinių rajono; 

• Rietavo; 

• Rokiškio rajono; 



VšĮ Plačiajuostis 
internetas 

Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros 
investicijų projekto parengimas 192 lapas iš 192 

 

Pateikta informacija yra konfidenciali  

• Skuodo rajono; 

• Šakių rajono; 

• Šalčininkų rajono; 

• Šiaulių rajono; 

• Šilalės rajono; 

• Šilutės rajono; 

• Švenčionių rajono; 

• Tauragės rajono; 

• Telšių rajono; 

• Trakų rajono; 

• Ukmergės rajono; 

• Utenos rajono; 

• Varėnos rajono; 

• Vilkaviškio rajono; 

• Vilniaus miesto; 

• Vilniaus rajono; 

• Zarasų rajono. 

9. Projekto įgyvendinimo 

trukmė 

36 mėnesiai 

 


