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ĮVADAS (METODIKOS PASKIRTIS IR TURINYS)
Rodiklio „Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas“ apskaičiavimo
metodiką parengė UAB „ESTEP Vilnius“ Vidaus reikalų ministerijos užsakymu pagal 2018 m. sausio 24
d. paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1S-28 dėl 2014–2020 m. ES fondų, skirtų integruotai
teritorinei plėtrai, įgyvendinimo pažangos vertinimo.
Vienas iš trijų 2014–2020 m. ES fondų, skirtų integruotai teritorinei plėtrai, įgyvendinimo pažangos
vertinimo uždavinių buvo parengti stebėsenos rodiklio „Pritrauktos papildomos materialinės
investicijos į tikslines teritorijas“ apskaičiavimo metodiką (toliau – Metodika) ir nustatyti jo reikšmę. Su
šiuo uždaviniu susiję vertinimo klausimai nurodyti lentelėje (žr. 1 lentelė).
1 lentelė. Detalizuoti ir (arba) patikslinti vertinimo klausimai ir metodai
Vertinimo klausimai
9.4.1. Kokia yra optimali stebėsenos
rodiklio „Pritrauktos papildomos
materialinės investicijos į tikslines
teritorijas“ apskaičiavimo ir jo pokyčių
vertinimo metodika? Kodėl?

Detalizuoti ir (arba) patikslinti vertinimo klausimai
1.
2.

3.
9.4.2. Kokios yra naudojimosi parengta 4.
metodika rekomendacijos?
5.
6.
7.

9.4.3. Kokia yra stebėsenos rodiklio
„Pritrauktos papildomos materialinės
investicijos į tikslines teritorijas“
reikšmė pagal kiekvieną iš tikslinių
teritorijų nuo integruotų teritorijų
vystymo programų įgyvendinimo
pradžios?

Kokie rodiklio pjūviai galimi naudojant Lietuvos statistikos departamento renkamus
duomenis apie materialines investicijas savivaldybėse?
Kokia rodiklio skaičiavimo metodika geriausiai atlieptų Veiksmų programos konkretaus
uždavinio 7.1.1 „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui,
siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“ intervencijų logiką?
Kodėl?
Kokie informacijos šaltiniai geriausiai tinka rodiklio reikšmės nustatyti, atsižvelgiant į SMART
kriterijus? Kodėl?
Kas, kada ir kaip galėtų atnaujinti informaciją apie faktines rodiklio reikšmes?
Kaip interpretuoti faktines rodiklio reikšmes?
Kaip nustatyti intervencijų indėlį į rodiklio pokyčius (poveikį)?
Kaip nuo 2007 m. keitėsi bendras materialinių investicijų ir materialinių investicijų,
finansuojamų ES fondų lėšomis, rodiklis pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų turinčiose
savivaldybėse?

8.

Kaip nuo 2014 m. keitėsi bendras materialinių investicijų rodiklis tikslinę teritoriją turinčiose
savivaldybėse (išskyrus didžiųjų miestų savivaldybes)?
9. Kaip nuo 2014 m. keitėsi materialinių investicijų, finansuotų ES fondų lėšomis, rodiklis
tikslinę teritoriją turinčiose savivaldybėse (išskyrus didžiųjų miestų savivaldybes)?
10. Kokia dalį materialinių investicijų tikslinę teritoriją turinčiose savivaldybėse 2014-2016 m.
sudarė ES fondų lėšomis finansuotos materialinės investicijos?
11. Kokios yra didžiųjų miestų tikslinėse teritorijose registruotų subjektų bendros materialinės
investicijos ir ES fondų lėšomis finansuotų materialinių investicijų dalis?

Metodiką sudaro keturios dalys:





Pirmoje dalyje pristatoma rodiklio esmė ir analizuotos rodiklio faktinių reikšmių skaičiavimo
alternatyvos, nurodant jų privalumus, trūkumus ir apribojimus.
Antroje dalyje pateiktas rodiklio faktinių reikšmių apskaičiavimo algoritmas naudojant
pasirinktą rodiklio faktinių reikšmių skaičiavimo alternatyvą.
Trečioje dalyje pateikti rodiklio faktinių reikšmių skaičiavimo rezultatai – rodiklio faktinės
reikšmės 2016 m. tikslinių teritorijų ir šalies lygiu.
Ketvirtoje dalyje pateiktos išvados – atsakymai į vertinimo klausimus.
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1 KOKIA YRA OPTIMALI RODIKLIO APSKAIČIAVIMO METODIKA?

1.1 RODIKLIO ESMĖ IR PASKIRTIS
Rodiklis „Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas“ yra ERPF specialusis
rezultato rodiklis, taikomas 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 7.1.1 uždavinio
„Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas
darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“ įgyvendinimo stebėsenai.
2 lentelė. Rodiklio pradinė ir siekiama reikšmė
Rodiklio pavadinimas

Matavimo
vienetas

Regiono
kategorija

Pradinė
reikšmė

Pritrauktos papildomos materialinės
investicijos į tikslines teritorijas

Tūkst. EUR

Mažiau
išsivystęs

164 217

Pradinės
reikšmės
metai
2012

Siektina
reikšmė
(2023)
290 000

Duomenų
šaltinis

Atsiskaitymo
dažnumas

VRM
atliekamas
tyrimas

Kartą per
metus

2

Šaltinis: 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa (2017-02-08 redakcija).

Rodiklio pradinė reikšmė nustatyta atlikus 2007–2013 m. laikotarpio tikslinių teritorijų (regioninių
ekonomikos augimo centrų ir probleminių teritorijų) analogiško rodiklio statistinę analizę. Materialinių
investicijų suma tikslinėse teritorijose prieš 2007-2013 m. ES fondų investicijas (2004–2007 m.) ir po
jų (2008–2012 m.) buvo apskaičiuota darant prielaidą, kad materialinės investicijos savivaldybės
teritorijoje pasiskirsto taip, kaip gyventojai. Siekiant apskaičiuoti, kiek papildomai materialinių
investicijų pritraukė ES fondų investicijos, iš gautos materialinių investicijų sumos buvo atimta
tikslinėms teritorijoms 2008–2012 m. išmokėta ES struktūrinė parama pagal 2007-2013 m. Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos priemones Nr. VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo
centrų plėtra“ ir Nr. VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“. Atlikus šią analizę buvo
nustatyta, kad tikslinėms teritorijoms tenkanti šalies materialinių investicijų dalis, lyginant su
laikotarpiu iki 2007-2013 m. ES fondų investicijų, padidėjo nuo 9,39 proc. 2004–2007 m. iki 9,72 proc.
2008–2012 m. Absoliučia išraiška tai atitinka 164 mln. eurų (pradinė rodiklio reikšmė).
Rodiklio siekiama reikšmė nustatyta VRM įvertinus rodiklio pradinę reikšmę bei atsižvelgus į tai, kad
2015–2016 m. pasireikš ne tik 2014–2020 m., bet ir 2007–2013 m. ES fondų investicijų poveikis.
Nustatant siekiamą rodiklio reikšmę taip pat atsižvelgta į tai, kad 2014-2020 m. numatyta finansuoti
veiklas, kurios gali pritraukti daugiau privačių investicijų (pramoninių teritorijų konversija, apleistų
teritorijų pritaikymas komercinei veiklai).
Rodiklio faktinės reikšmės pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos
rodiklių skaičiavimo aprašo1 nuostatas skaičiuojamos Vidaus reikalų ministerijai kas dvejus metus
atliekant tyrimą, remiantis Lietuvos statistikos departamento skelbiama informacija apie visų ūkio
subjektų investicijas per praėjusius dvejus kalendorinius metus.
Šio vertinimo metu turi būti parengta rodiklio skaičiavimo metodika ir apskaičiuota jo reikšmė nuo ITVP
įgyvendinimo pradžios iki 2016 m. pabaigos (duomenys už 2017 m. paslaugų sutarties įgyvendinimo
laikotarpiu nebuvo prieinami). Rodiklio skaičiavimo metodika turi atsakyti į klausimą, kiek papildomų
materialinių investicijų pritraukta į tikslines teritorijas/ savivaldybes, kuriose yra tikslinių teritorijų.

1 Patvirtintas LR finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 m. ES fondų investicijų

veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“.
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1.2 RODIKLIO FAKTINIŲ REIKŠMIŲ SKAIČIAVIMO ALTERNATYVOS
Siekiant nustatyti optimalią stebėsenos rodiklio „Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į
tikslines teritorijas“ apskaičiavimo ir jo pokyčių vertinimo metodiką buvo nagrinėtos šios alternatyvos:
1. Rodiklio faktines reikšmes skaičiuoti materialines investicijas tikslinėms teritorijoms
priskiriant pagal tikslinių teritorijų gyventojų skaičių, t. y. taikant rodiklio pradinės reikšmės
nustatymo metodiką (toliau – status quo metodas/ alternatyva Nr. 1).
2. Rodiklio faktines reikšmes skaičiuoti materialines investicijas ir jų pokyčius analizuojant
savivaldybių lygiu, t. y. naudojant Lietuvos statistikos departamento skelbiamus duomenis apie
materialines investicijas savivaldybėse (toliau – alternatyva Nr. 2).
3. Rodiklio faktines reikšmes skaičiuoti materialines investicijas tikslinėms teritorijoms
priskiriant pagal statybos leidimų skaičių tikslinėse teritorijose , t. y. tiesinės regresijos (angl.
linear regression) metodu nustačius statistinį ryšį tarp išduotų statybos leidimų skaičiaus ir
materialinių investicijų savivaldybėse, apskaičiuoti materialinių investicijų sumą tikslinėje
teritorijoje pagal tikslinei teritorijai tenkančių statybos leidimų skaičių (toliau – alternatyva Nr.
3).
4. Rodiklio faktines reikšmes skaičiuoti materialines investicijas tikslinėms teritorijoms
priskiriant pagal veikiančių ūkio subjektų skaičių metų pradžioje, t. y. analogiškai kaip
alternatyvoje Nr. 3 tiesinės regresijos metodu nustačius statistinį ryšį tarp veikiančių ūkio
subjektų skaičiaus ir materialinių investicijų savivaldybėse, apskaičiuoti materialinių investicijų
sumą tikslinėje teritorijoje pagal toje teritorijoje esančių veikiančių ūkio subjektų skaičių (toliau
– alternatyva Nr. 4).
Taikant visas nurodytas rodiklio skaičiavimo alternatyvas naudojami Lietuvos statistikos departamento
duomenys apie rodiklio „Materialinės investicijos to meto kainomis“ pokyčius savivaldybėse, tačiau
skiriasi šių duomenų analizavimo ir priskyrimo tikslinėms teritorijoms būdas.
Vadovaujantis Investicijų statistinio tyrimo metodika2 ir 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų
programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašu3, materialinės investicijos yra investicijos
ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, sukurti ir esamam materialiajam turtui atnaujinti (jo vertei
padidinti), įskaitant finansinės (išperkamosios) nuomos būdu įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą.
Materialinėms investicijoms priskiriami ataskaitiniu laikotarpiu apskaitoje registruoti statybos,
montavimo ir remonto darbai, įsigytas ilgalaikis turtas (žemė, pastatai, inžineriniai statiniai, įrenginiai,
mašinos, inventorius, transporto priemonės, kitas ilgalaikis turtas) įskaitant įsigytą finansinės
(išperkamosios) nuomos būdu (nepriklausomai nuo apmokėjimo). Materialinėms investicijoms
nepriskiriamos remonto darbų išlaidos, skirtos esamai turto būklei palaikyti (jos pripažįstamos
atitinkamų laikotarpių sąnaudomis), lėšos avansui ar skoloms apmokėti, pridėtinės vertės mokestis
(išskyrus atvejus, kai pridėtinės vertės mokestis nėra grąžinamas ir įskaitomas į turto įsigijimo vertę),
materialusis turtas, įgytas įmonėms susijungus arba pervestas iš vienos įmonės į kitos įmonės balansą,
ilgalaikis turtas, įsigytas siekiant perparduoti, finansinės investicijos.
Nors Lietuvos statistikos departamentas skaičiuoja daugiau metinių ir ketvirtinių rodiklių, susijusių su
materialinėmis investicijomis4, bet savivaldybių lygiu pateikiami tik vieno rodiklio („Materialinės
investicijos to meto kainomis“) metiniai duomenys.
Rodiklio reikšmėms apskaičiuoti yra naudojami metiniai Investicijų statistinio tyrimo duomenys.
Galutiniai metiniai Investicijų statistinio tyrimo duomenys rengiami ir skelbiami praėjus 19 mėnesių
nuo ataskaitinių metų pabaigos. Rodiklio „Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines
2 Patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2013 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. DĮ-59.
3 Patvirtintas LR finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 m. ES fondų investicijų

veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“.
4 Pavyzdžiui, „Bendros investicijos į naują statybą (naujus pastatus ir statinius)“, „Bendros investicijos į mašinas, įrengimus
transporto priemones ir inventorių“, „Bendrosios investicijos į materialųjį turtą, įskaitant įsigytą finansinės (išperkamosios)
nuomos būdu (nefinansinių įmonių)“, „Bendros investicijos įsigyjant senus pastatus ir statinius“.
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teritorijas“ skaičiavimo metodikos rengimo metu buvo prieinami išankstiniai duomenys už 2016 m.
Faktines rodiklio reikšmes tikslinga skaičiuoti tada, kai paskelbiami galutiniai duomenys (galutiniai
duomenys apie materialines investicijas savivaldybėse 2016 m. bus paskelbti 2018 m. rugsėjo 17 d.).
Rengiant rodiklio skaičiavimo metodiką papildomomis materialinėmis investicijomis yra laikomos
materialinės investicijos, finansuotos ne viešosiomis lėšomis (ES fondų ir kitomis5), išmokėtomis pagal
8 VP priemones, kurių lėšos skiriamos tik ITVP įgyvendinti.
Toliau detaliau pristatomos rodiklio skaičiavimo alternatyvos, jų taikymo privalumai ir trūkumai.

1.2.1 Alternatyva Nr. 1: Materialinių investicijų priskyrimas tikslinėms
teritorijoms pagal gyventojų dalį
Alternatyvos esmė. Taikant šią rodiklio skaičiavimo alternatyvą materialinės investicijos konkrečiai
tikslinei teritorijai priskiriamos pagal tikslinei teritorijai tenkančią savivaldybės gyventojų dalį
(nustatant gyventojų skaičių konkrečioje tikslinėje teritorijoje naudojami 2011 m. visuotinio gyventojų
ir būstų surašymo duomenys). Tokiu būdu buvo apskaičiuota pradinė rodiklio reikšmė (2007-2013 m.
tikslinėms teritorijoms tenkanti šalies materialinių investicijų dalis ir jos pokytis).
Alternatyvos privalumai. Ši rodiklio apskaičiavimo prieiga yra nesudėtinga ir lengvai atkartojama,
tačiau didžiausias jos privalumas yra tai, kad šiuo būdu apskaičiuotos faktinės rodiklio reikšmės būtų
palyginamos su pradine rodiklio reikšme.
Alternatyvos trūkumai, apribojimai. Skaičiuojant rodiklio reikšmę šiuo būdu yra daroma prielaida,
kad materialinės investicijos tikslinėje teritorijoje priklauso nuo gyventojų skaičiaus toje teritorijoje. Šią
prielaidą būtų sunku pagrįsti, kadangi materialinės investicijos priklauso ne tik ir ne tiek nuo gyventojų
skaičiaus, kiek nuo kitų veiksnių (įmonių skaičiaus, įmonių pajamų, tiesioginių užsienio investicijų,
geografinės padėties, susiekimo ir kitos infrastruktūros ir t. t.), todėl taikant tokią prielaidą gautos
rodiklio reikšmės būtų netikslios. Taikant šią prieigą reikalingi duomenys apie gyventojų skaičių
tikslinėse teritorijose (miestų dalyse). Tokie duomenys atnaujinami kas 10 metų visuotinių gyventojų ir
būstų surašymų metu (paskutinis atnaujinimas buvo 2011 m., planuojamas atnaujinimas 2021 m.), todėl
skaičiuojant faktines rodiklio reikšmes 2016 m., 2018 m. ir 2020 m. naujesni statistiniai duomenys apie
gyventojų skaičių tikslinėse teritorijose (miestų dalyse) nebus prieinami.

1.2.2 Alternatyva Nr. 2: Materialinių investicijų skaičiavimas savivaldybių
lygiu
Alternatyvos esmė. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos statistikos departamentas renka duomenis apie
materialinių investicijų finansavimo šaltinius6, buvo svarstoma galimybė kreiptis į Lietuvos statistikos
departamentą dėl papildomų materialinių investicijų rodiklio pjūvių išskyrimo savivaldybių lygiu
(nurodant materialines investicijas, finansuotas skirtingų šaltinių lėšomis). Taikant šią rodiklio
apskaičiavimo prieigą būtų vertinama, kaip skirtingose savivaldybių grupėse keitėsi ne ES paramos
programų lėšomis finansuojamos materialinės investicijos.
Visas Lietuvos savivaldybes pagal tai, ar jose yra išskirtų tikslinių teritorijų, kuriose vykdomos
investicijos pagal ITVP, planuota suskirstyti į 4 kategorijas (žr. 1 pav.):
1) 1 grupė: savivaldybės, kuriose yra 2014–2020 m. tikslinių teritorijų (miestų) – 23 savivaldybės;
2) 2 grupė: savivaldybės, kuriose buvo 2007–2013 m. tikslinių teritorijų ir yra 2014–2020 m.
pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų (miestų) – 20 savivaldybių;

5 Valstybės biudžeto, projekto vykdytojo ir partnerių.
6 Vienas iš galimų finansavimo šaltinių yra

ES paramos programų lėšos.
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3) 3 grupė: didžiųjų miestų savivaldybės, kuriose yra 2014–2020 m. tikslinių teritorijų (miestų
dalių) – 5 savivaldybės;
4) 4 grupė: savivaldybės, kuriose nėra tikslinių teritorijų – 12 savivaldybių.
1 pav. Savivaldybių grupės pagal tikslinių teritorijų pobūdį

Šaltinis: sudaryta ESTEP.

Taikant šią alternatyvą, rodiklio faktinės reikšmės skirtingose savivaldybių grupėse galėtų būti
skaičiuojamos skirtingai.
Rodiklio reikšmių skaičiavimas 1 ir 2 grupių savivaldybėse. Atsižvelgiant į VP 7.1.1 uždavinio
intervencijų logiką, duomenų prieinamumą ir rodiklio skaičiavimo sąnaudas, svarstyta galimybė 1 ir 2
grupių savivaldybėse rodiklį skaičiuoti savivaldybių lygiu kaip skirtumą tarp visų materialinių
investicijų savivaldybėje ir materialinių investicijų, finansuotų ES fondų lėšomis. Tokiu atveju
papildomos materialinės investicijos būtų visos investicijos, finansuotos ne ES paramos programų
lėšomis, tačiau Lietuvos statistikos departamentas neturi galimybės detalizuoti materialinių investicijų
savivaldybių lygiu pagal finansavimo šaltinius.
Rodiklio reikšmių skaičiavimas 3 grupės savivaldybėse. Šioje savivaldybių grupėje faktines rodiklio
reikšmes skaičiuojant pagal tą pačią metodiką, kaip ir kitose savivaldybių grupėse, rodiklio faktinės
reikšmės gali būti nepakankamai jautrios veiksmams, kurie vykdomi tikslinėse teritorijose (miestų
dalyse). Gali būti, kad didžiųjų miestų savivaldybių materialinių investicijų rodiklį stipriau veiks kitose
miestų dalyse (ne tikslinėse teritorijose) vykdomos investicijos. Svarstyta alternatyva šioje savivaldybių
grupėje materialines investicijas skaičiuoti tikslinių teritorijų lygiu pagal investicijų statistinę ataskaitą
teikiančios įmonės, įstaigos ar organizacijos adresą. Tačiau tokiu atveju gautos rodiklio reikšmės būtų
mažiau tikslios, nes įmonės, įstaigos ar organizacijos adresas ne visada sutampa su fizine investicijų
vieta.
Alternatyvos privalumai. Didžiausias šios skaičiavimo prieigos privalumas yra tai, kad atliekant
skaičiavimus nedaromos jokios prielaidos apie investicijų pasiskirstymą tikslinėje teritorijoje ir
likusioje savivaldybės dalyje. Todėl gauti rezultatai yra tikslūs (išskyrus didžiųjų miestų atvejus, jei
9
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materialinių investicijų rodiklis būtų skaičiuojamas pagal ataskaitą teikiančios įmonės, įstaigos ar
organizacijos adresą).
Alternatyvos trūkumai, apribojimai. Tokiu būdu apskaičiuota rodiklio reikšmė rodytų papildomas
materialinės investicijas savivaldybių, o ne tikslinių teritorijų lygiu. Nors tai iš dalies atitiktų
intervencijos logiką (siekiama padidinti ne vien tikslinių teritorijų – miestų dalių, bet ir bendrą
savivaldybių investicinį patrauklumą), tačiau Lietuvos statistikos departamentas neturi galimybių
apskaičiuoti papildomus materialinių investicijų rodiklio pjūvius (pagal finansavimo šaltinius)
savivaldybių lygiu.
Alternatyva papildomiems rodiklio pjūviams savivaldybių lygiu būtų iš visų materialinių investicijų
savivaldybėje atimti ES fondų investicijų sumą toje savivaldybėje (tokie duomenys savivaldybių lygiu
kaupiami SFMIS). Bet tai irgi sudėtinga, kadangi ne visos ES fondų investicijos tiksliai priskiriamos
savivaldybei (ES fondų investicijos Vilniaus miesto savivaldybėje būna didesnės nei kitose
savivaldybėse dėl čia priskiriamų valstybės institucijų ir įstaigų vykdomų projektų), be to, ne visos ES
fondų investicijos yra materialinės investicijos. Taip pat svarbu paminėti, kad šiuo būdu apskaičiuota
faktinė rodiklio reikšmė nebūtų palyginama su pradine rodiklio reikšme – reikėtų tikslinti pradinę ir
siekiamą reikšmes (keisti VP).

1.2.3 Alternatyva Nr. 3: Regresijos metodas, materialines investicijas
tikslinėms teritorijoms priskiriant pagal statybos leidimų skaičių
Alternatyvos esmė. Tiesinės regresijos metodo esmė – nustatyti statistinį ryšį tarp išduotų statybos
leidimų ir materialinių investicijų savivaldybėse ir vadovaujantis gautu ryšio įverčiu apskaičiuoti
materialinių investicijų sumą tikslinėje teritorijoje pagal toje teritorijoje išduotų statybos leidimų
skaičių. Šį metodą galima taikyti, jei egzistuoja stipri koreliacija tarp išduotų statybos leidimų ir
materialinių investicijų. Tokia koreliacija turėtų egzistuoti, nes siekiant statyti, atnaujinti ar
rekonstruoti pastatus reikalingas statybos leidimas, o lėšos, išleistos tokiems darbams yra priskiriamos
materialinėms investicijoms. Tačiau ši koreliacija turėtų egzistuoti su tam tikru laiko atsilikimu (bent 1
metų), nes išlaidos statybos darbams patiriamos ir apskaitomos tik prasidėjus realiems statybos
darbams, o ne statybos leidimo gavimo momentu. Nėra žinoma, koks yra šis atsilikimas, todėl
skaičiavimuose tinkamiausia naudoti bent dviejų metų statybos leidimų skaičiaus vidurkį ir dviejų metų
materialinių investicijų vidurkį.
Kadangi stipri koreliacija tarp išduotų statybos leidimų skaičiaus ir materialinių investicijų
savivaldybėse yra esminė šio metodo tinkamumo sąlyga, pirmiausia turi būti atlikta Pirsono koreliacijos
(angl. Pearson correlation) analizė, siekiant įrodyti šį ryšį. Koreliacinei analizei buvo naudoti du
kintamieji – LSD skaičiuojami rodikliai savivaldybių lygiu (N=60):
a) Kintamasis 1: Leistų statyti naujų gyvenamųjų ir negyvenamų pastatų skaičiaus 2014–2015 m.
vidurkis.
b) Kintamasis 2: Materialinių investicijų to meto kainomis 2015–2016 m. vidurkis.
Atlikus koreliacinę analizę nustatytas labai stiprus (r=0,7474) ir statistiškai reikšmingas (p<0,001)
ryšys tarp rodiklių „Leistų statyti naujų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų skaičiaus 2014–2015 m.
vidurkis“ ir „Materialinių investicijų to meto kainomis 2015–2016 m. vidurkis“ savivaldybėse. Tai
pagrindžia šio metodo tinkamumą.
Alternatyvos privalumai. Kadangi nustatytas stiprus ir statistiškai reikšmingas ryšys tarp statybos
leidimų ir materialinių investicijų, o statybos leidimai turi tikslų adresą, šis metodas leidžia tiksliau
paskirstyti materialines investicijas savivaldybės viduje, atsižvelgiant į statybos leidimų pasiskirstymą
savivaldybės teritorijoje. Šiuo metodu galima apskaičiuoti rodiklio reikšmę tikslinių teritorijų lygiu.
Alternatyvos trūkumai, apribojimai. Didžiausias šio metodo trūkumas yra gana sudėtingas jo
taikymo būdas, tačiau parengus detalią rodiklio skaičiavimo instrukciją, šis trūkumas nebus toks
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aktualus. Kitas svarbus apribojimas yra tai, kad viešai nėra skelbiami reguliariai atnaujinami duomenys
apie statybos leidimų pasiskirstymą savivaldybių teritorijose.

1.2.4 Alternatyva Nr. 4: Regresijos metodas, materialines investicijas
tikslinėms teritorijoms priskiriant pagal veikiančių ūkio subjektų
skaičių
Alternatyvos esmė. Pagal šią alternatyvą siūlomas analogiškas metodas, kaip alternatyvoje Nr. 3, tačiau
šiuo atveju materialinių investicijų priskyrimui naudojamas ne statybos leidimų skaičius, o tikslinėje
teritorijoje veikiančių ūkio subjektų skaičius.
Šios alternatyvos privalumai ir trūkumai sutampa su alternatyvos Nr. 3 privalumais ir trūkumais, tačiau
ši alternatyva geresnė dėl to, kad viešai skelbiami oficialiosios statistikos duomenys apie veikiančių ūkio
subjektų pasiskirstymą savivaldybės teritorijoje ir šie duomenys yra reguliariai atnaujinami.
Siekiant nustatyti, kuri iš dviejų alternatyvų (Nr. 3 ar Nr. 4) yra tinkamesnė prognozuoti materialinių
investicijų sumą tikslinėje teritorijoje, reikia lyginti koreliacijų tarp priklausomo nario ir nepriklausomų
narių stiprumą. Kuo stipresnė koreliacija tarp kintamųjų, tuo patikimesnis tiesinės regresijos modelis ir
jo prognozės.
Pastebėtina, kad ir šioje alternatyvoje naudojamas materialinių investicijų to meto kainomis dviejų
metų vidurkis. Tai daroma dėl šių priežasčių:





Siekiant padidinti koreliacinės analizės rezultatų palyginamumą su alternatyva Nr. 3.
Siekiant sumažinti reikalingų tiesinės regresijos modelių skaičių. Naudojant vienų metų
kintamųjų reikšmių duomenis, reikėtų sukurti ne vieną, o du regresijos modelius, norint
nustatyti dviejų metų rodiklio „Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines
teritorijas“ reikšmę, o toks analizės išplėtimas neužtikrintų tikslesnių rezultatų.
Metiniai materialinių investicijų duomenys dažnai stipriai svyruoja dėl įvairių veiksnių, todėl
dviejų metų vidurkio naudojimas sumažina šių svyravimų įtaką ryšiui tarp kintamųjų.

Koreliacinei analizei buvo naudoti du kintamieji – LSD skaičiuojami rodikliai savivaldybių lygiu (N=60):
a) Kintamasis 1: Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje 2015–2016 m. vidurkis.
b) Kintamasis 2: Materialinių investicijų to meto kainomis 2015–2016 m. vidurkis.
Atlikus koreliacinę analizę nustatytas itin stiprus (r=0,9887) ir statistiškai reikšmingas (p<0,001) ryšys
tarp rodiklių „Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus 2015–2016 m. vidurkis“ ir „Materialinių investicijų to
meto kainomis 2015–2016 m. vidurkis“ savivaldybėse.
Kadangi ryšys tarp veikiančių ūkio subjektų skaičiaus ir materialinių investicijų yra stipresnis
(r=0,9887) nei tarp statybos leidimų skaičiaus ir materialinių investicijų (r=0,7474), naudojant
veikiančių ūkio subjektų skaičiaus duomenis, galima tiksliau prognozuoti materialinių investicijų sumą
tikslinėse teritorijose.
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1.3 ANALIZUOTŲ ALTERNATYVŲ PALYGINIMAS
Siekiant nustatyti geriausią rodiklio „Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines
teritorijas“ faktinių reikšmių skaičiavimo alternatyvą, visos svarstytos rodiklio faktinių reikšmių
skaičiavimo alternatyvos analizuotos atsižvelgiant į šiuos kriterijus7:
1) Rodiklio reikšmėms apskaičiuoti reikalingų duomenų prieinamumas (ar duomenys yra viešai
prieinami, reguliariai atnaujinami);
2) Rodiklio reikšmėms apskaičiuoti reikalingų duomenų kokybė (ar duomenys yra prieinami
Lietuvos statistikos departamento oficialiosios statistikos portale, jei ne – ar yra užtikrinama
renkamų duomenų kokybė, kas yra duomenų sudarytojas);
3) Rodiklio faktinių reikšmių palyginamumas su pradine ir siekiama reikšme (geriau vertinamos
tos alternatyvos, kurias taikant apskaičiuotas faktines reikšmes galima palyginti su pradine ir
siekiama rodiklio reikšmėmis ir tos alternatyvos, kurias taikant galima analogiškai suskaičiuoti
pradinę rodiklio reikšmę);
4) Rodiklio faktinių reikšmių patikimumas, tikslumas (geriau vertinamos tos alternatyvos, kurias
taikant apskaičiuotos faktinės rodiklio reikšmės yra tikslesnės, geriau atspindinčios realius
pokyčius tikslinėse teritorijose, taip pat tos alternatyvos, kurios yra pagrįstos patikrintomis
prielaidomis).
5) Rodiklio faktinių reikšmių skaičiavimo sudėtingumas (geriau vertinamos tos alternatyvos, pagal
kurias reikia atlikti mažiau skaičiavimų arba skaičiavimus galima atlikti be išorinės pagalbos,
kad Vidaus reikalų ministerija pati galėtų apskaičiuoti rodiklio faktines reikšmes).
Lentelėje (žr. 3 lentelė) apibendrinta informacija apie analizuotų rodiklio faktinių reikšmių skaičiavimo
alternatyvų privalumus ir trūkumus.
Dvi alternatyvos (Nr. 2 ir Nr. 4) surinko vienodą balų skaičių, tačiau alternatyva Nr. 3 buvo geriau
įvertinta pagal svarbesnius kriterijus (duomenų prieinamumas, kokybė ir rodiklio reikšmės tikslumas),
todėl rodiklio faktinių reikšmių skaičiavimui siūlome alternatyvą Nr. 4 (materialinių investicijų
priskyrimas tikslinėms teritorijoms pagal veikiančių ūkio subjektų skaičių).

7 Kriterijai nustatyti atsižvelgiant į rodiklių kokybės vertinimui taikomus SMART kriterijus, pagal kuriuos stebėsenos

rodikliai turi būto konkretūs, išmatuojami, pasiekiami, patikimi, periodiškai ir laiku atnaujinami; rengiant rodiklio
skaičiavimo metodiką aktualiausi išmatuojamumo, patikimumo ir periodiško atnaujinimo kriterijai.
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3 lentelė. Rodiklio skaičiavimo alternatyvų privalumai ir trūkumai
Žymėjimas:

Alternatyvos privalumas (2 balai)

Alternatyva Nr.
1(MI priskirti TT
pagal TT
gyventojų dalį)
Alternatyva Nr. 2
(MI skaičiuoti
savivaldybių lygiu
kaip skirtumą
tarp visų MI ir MI,
finansuotų ES
fondų lėšomis)

Alternatyvos privalumas su tam
tikromis išlygomis (1 balas)

Reikalingų duomenų
prieinamumas

Reikalingų duomenų kokybė

Reikalingi duomenys apie
gyventojų skaičių tikslinėse
teritorijose (miestų dalyse)
atnaujinami tik kas 10 metų
(2011 m. ir 2021 m.).
Statistiniai duomenys apie
materialines investicijas
savivaldybėse ir SFMIS
duomenys apie ES fondų
investicijas savivaldybėse yra
prieinami.

Naudojami kokybiški ir
patikimi oficialiosios statistikos
duomenys apie gyventojus ir
materialines investicijas..

Alternatyva Nr. 3
(MI priskirti TT
regresijos
metodu, pagal
statybos leidimų
skaičių TT)

Viešai nėra prieinami VTPSI
informacinės sistemos
„Infostatyba“ duomenys apie
statybos leidimus tikslinėse
teritorijose.

Alternatyva Nr. 4
(MI priskirti TT
regresijos
metodu, pagal
veikiančių ūkio
subjektų skaičių
TT)

Statistiniai duomenys apie
materialines investicijas
savivaldybėse ir veikiančių ūkio
subjektų pasiskirstymą
savivaldybių teritorijose yra
viešai prieinami ir reguliariai
atnaujinami.

Naudojami kokybiški ir
patikimi oficialiosios statistikos
duomenys apie materialines
investicijas savivaldybėse,
tačiau gali būti sunku apibrėžti,
kokia dalis ES fondų investicijų
gali būti priskirta
materialinėms investicijoms.
VTPSI informacinėje sistemoje
„Infostatyba" renkami
duomenys yra administraciniai,
nėra aiškus jų apibendrinimo
algoritmas, todėl jie gali būti
nepalyginami..
Naudojami kokybiški ir
patikimi oficialiosios statistikos
duomenys apie veikiančių ūkio
subjektus ir materialines
investicijas.

Alternatyvos trūkumas (0 balų)

Faktinių reikšmių
palyginamumas su pradine ir
siektina reikšme
Reikšmės palyginamos, nes
apskaičiuotos taikant tokią
pačią prieigą.

Rodiklio faktinės reikšmės
patikimumas/ tikslumas

Rodiklio faktinių reikšmių
skaičiavimo sudėtingumas

Balų
skaičius

Daroma nepagrįsta prielaida,
kad materialinės investicijos
savivaldybės viduje pasiskirsto
taip, kaip gyventojai.

Vertinant skaičiavimo
sudėtingumą ši alternatyva yra
sudėtingesnė už Nr. 2 ir
paprastesnė už Nr. 3 ir Nr. 4.

0+2+2+0+1
=5 balai

Reikšmės nepalyginamos, nes
faktinės reikšmės
skaičiuojamos savivaldybių
lygiu, o pradinė ir siektina
reikšmės – TT lygiu. Reikėtų
tikslinti pradinę ir siektiną
reikšmes.

Apskaičiuotos reikšmės būtų
tikslios, tačiau ne tikslinių
teritorijų lygiu, o savivaldybių
lygiu.

Vertinant skaičiavimo
sudėtingumą ši alternatyva yra
paprasčiausia.

2+1+0+1+2
=6 balai

Reikšmės iš dalies palyginamos
su pradine reikšme, nes jos abi
apskaičiuotos TT lygiu. Yra
duomenys apie statybos
leidimus tikslinėse teritorijose
2012-2013 m., todėl būtų
galima apskaičiuoti naujas
pradines reikšmes.
Reikšmės iš dalies palyginamos
su pradine reikšme, nes jos abi
apskaičiuotos TT lygiu.
Duomenys apie veikiančių ūkio
subjektų pasiskirstymą
savivaldybių teritorijose 20122013 m. nėra prieinami, todėl
nėra galimybės apskaičiuoti
naujų pradinių reikšmių.

Gautos reikšmės yra tikslios, jei
tikslūs administraciniai
duomenys apie statybos
leidimų pasiskirstymą TT lygiu,
tačiau regresijos modelis
mažiau patikimas nei
alternatyvos Nr. 4 atveju.

Vertinant skaičiavimo
sudėtingumą ši alternatyva yra
sudėtingiausia.

1+1+0+1+0
=3 balai

Gautos reikšmės yra
tiksliausios, lyginant su kitomis
alternatyvomis.

Vertinant skaičiavimo
sudėtingumą ši alternatyva yra
sudėtingiausia.

2+2+0+2+0
=6 balai

Šaltinis: sudaryta ESTEP.
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1.4 RODIKLIO FAKTINIŲ REIKŠMIŲ INTERPRETAVIMAS: RODIKLIO
REIKŠMIŲ POKYČIO IR INVESTICIJŲ POVEIKIO (INDĖLIO Į RODIKLIO
REIKŠMIŲ POKYČIUS) ESMĖ
Ūkio subjektų skaičius leidžia prognozuoti materialinių investicijų sumą, tačiau nėra vienintelis
materialines investicijas lemiantis veiksnys. Norint prognozuoti materialinių investicijų dydį gali
būti naudojami įvairūs rodikliai, tačiau į šioje metodikoje aprašytą tiesinės regresijos modelį yra
įtrauktas tiks veikiančių ūkio subjektų skaičius, nes šis rodiklis leidžia tiksliausiai prognozuoti
materialinių investicijų sumą savivaldybėse. Tačiau tai nereiškia, kad materialinės investicijos tam
tikroje teritorijoje priklauso tik nuo veikiančių ūkio subjektų skaičiaus. Materialinės investicijos
priklauso nuo įvairių kitų veiksnių, pavyzdžiui, gyventojų ir įmonių pajamų ir išlaidų pastatų statybai,
rekonstrukcijai, valstybės investicijų į ilgalaikį turtą, bendros šalies ekonominės situacijos ir pan. Ši
rodiklio skaičiavimo metodika ir sudarytas tiesinės regresijos modelis neturėtų būti naudojami, siekiant
įvardinti būdus ir priemones, kaip padidinti materialines investicijas tam tikroje teritorijoje.
Rodiklio reikšmių pokytis neturėtų būti prilyginamas intervencijų poveikiui. Interpretuojant
duomenis apie faktines rodiklio reikšmes ir šių reikšmių pokyčius, reikia apibrėžti ir suprasti pokyčio ir
poveikio sąvokas. Stebėsenos rodiklių faktinės reikšmės paprastai suteikia informaciją apie pokyčius,
tačiau norint nustatyti intervencijų poveikį (t. y. indėlį į rodiklio reikšmių pokyčius) reikia atlikti
papildomus skaičiavimus (tai yra ES fondų investicijų poveikio vertinimų objektas)8.
Nurodytos rodiklio skaičiavimo metodikos alternatyvos yra pakankamos pokyčiui nustatyti, tačiau
norint tinkamai interpretuoti duomenis ir nustatyti intervencijų (pagal 8 VP priemones vykdomų ES
fondų investicijų) poveikį, būtina atlikti papildomus veiksmus. Interpretuojant faktines rodiklio
reikšmes ir jų pokyčius tikslinga palyginti savivaldybių, kuriose yra išskirtų tikslinių teritorijų (miestų)
ir savivaldybių, kuriose tokių teritorijų nėra, duomenis apie materialinių investicijų pokyčius. Siekiant
įvertinti VP intervencijų poveikį (t. y. nustatyti, kiek materialines investicijas konkrečioje savivaldybėje
veikia pagal ITVP vykdomi veiksmai tikslinėse teritorijose, o kiek kiti veiksniai) reikalingi sudėtingesni
statistiniai metodai, tačiau tam turėtų būti atliekami atskiri vertinimai.
Nuo 2018 m. Lietuvos statistikos departamentas planuoja skaičiuoti alternatyvų privačių
investicijų rodiklį. Privačių materialinių investicijų pokyčiams savivaldybių lygiu nuo 2018 m. galima
bus naudoti naują Lietuvos statistikos departamento rodiklį „Bendrosios investicijos į materialųjį turtą“.
2018 m. Lietuvos statistikos departamentas paskelbs šio rodiklio reikšmes už 2016 m. savivaldybių
lygiu. Bendrosios investicijos į materialųjį turtą yra išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti,
naujam pastatyti ir esamam remontuoti (kai pailginamas turto naudingo tarnavimo laikas ir (ar)
pagerinamos jo naudingosios savybės). Įskaitomas finansinės (išperkamosios) nuomos būdu įsigytas
ilgalaikis materialusis turtas. Šis rodiklis atspindi privačias materialines investicijas, todėl jis būtų
tinkamas investicijoms savivaldybių lygiu analizuoti, lyginant tikslinių teritorijų turinčias ir jų
neturinčias savivaldybes.

8 Plačiau žr. EK metodinis dokumentas dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo stebėsenos ir vertinimo

2014–2020 m. (Guidance Document on Monitoring and Evaluation – European Regional Development Fund and Cohesion Fund
– Concepts and Recommendations) http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidancedocuments/2013/the-programming-period-2014-2020-guidance-document-on-monitoring-and-evaluation-europeanregional-development-fund-and-cohesion-fund
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2 KAIP NAUDOTI RODIKLIO APSKAIČIAVIMO METODIKĄ?
Šiame skyriuje detaliai aprašoma siūloma rodiklio „Pritrauktos papildomos materialines investicijos į
tikslines teritorijas“ skaičiavimo metodika. Norint apskaičiuoti rodiklio reikšmes iš pradžių reikia
paruošti skaičiavimams reikalingus duomenis, o vėliau – apskaičiuoti faktines rodiklio reikšmes
kiekvienoje tikslinėje teritorijoje ir šalyje. Rodiklio faktinių reikšmių apskaičiavimo algoritmas pateiktas
paveiksle (žr. 2 pav.).
2 pav. Rodiklio faktinių reikšmių apskaičiavimo proceso schema

Pasiruošimas

Žingsnis Nr. 2

Skaičiavimams
reikalingų duomenų
surinkimas ir
paruošimas

Visų materialinių
investicijų tikslinėje
teritorijoje
apskaičiavimas

Žingsnis Nr. 4
Rodiklio reikšmės
šalyje apskaičiavimas

Žingsnis Nr. 1

Žingsnis Nr. 3

Tiesinės regresijos
modelio sudarymas ir
materialinių investicijų
priklausomybės nuo
veikiančių ūkio
subjektų skaičiaus
įverčio nustatymas

Papildomų
materialinių investicijų
tikslinėje teritorijoje
apskaičiavimas (be
viešųjų investicijų)

Šaltinis: sudaryta ESTEP.

2.1 DUOMENŲ, REIKALINGŲ RODIKLIO REIKŠMĖMS APSKAIČIUOTI,
PARUOŠIMAS
Tiesinės regresijos modelio sukonstravimui ir analizės atlikimui reikalingi šie duomenys:





veikiančių ūkio subjektų skaičius kiekvienoje tikslinėje teritorijoje;
veikiančių ūkio subjektų skaičius kiekvienoje savivaldybėje;
materialinių investicijų suma kiekvienoje savivaldybėje;
išmokėtos ES fondų lėšos, LR valstybės biudžeto lėšos iš skiriamo finansavimo, projekto
vykdytojo ir partnerių lėšos (toliau – viešosios lėšos) pagal 8 VP priemones9 kiekvienoje
tikslinėje teritorijoje.

Rodiklio skaičiavimo apraše numatyta, kad faktinės rodiklio reikšmės turi būti skaičiuojamos nuo
2016 m. kas dvejus metus. Informacija apie tai, kokie duomenys, kokiu lygiu (savivaldybių ar tikslinių
teritorijų) ir už kokį laikotarpį turėtų būti naudojami skaičiuojant faktines rodiklio reikšmes pateikta
lentelėje (žr. 4 lentelė).
9 Rodiklio reikšmėms apskaičiuoti reikalingi duomenys apie išmokėtas viešąsias lėšas (ES fondų ir kitas) pagal šias 2014-

2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemones:
06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“;
07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“;
07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“;
07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“;
07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“;
07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“;
07.1.1-CPVA-V-902 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“;
07.1.1-CPVA-V-906 „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“.
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4 lentelė. Skaičiuojant rodiklio „Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines
teritorijas“ faktines reikšmes naudoti(ni) duomenys
Siūlomi rodiklio
reikšmės skaičiavimo
metai
Rodiklio reikšmės
metai
Duomenys apie
materialines investicijas
– LSD rodiklis
„Materialinės
investicijos to meto
kainomis“ savivaldybių
lygiu
Duomenys apie
veikiančius ūkio
subjektus savivaldybėse
– LSD rodiklis
„Veikiantys ūkio
subjektai metų
pradžioje“ savivaldybių
lygiu
Duomenys apie
veikiančius ūkio
subjektus tikslinėse
teritorijose – LSD
detalioji statistika
„Veikiantys ūkio
subjektai metų
pradžioje“
Duomenys apie
išmokėtas viešąsias
lėšas (ES fondų ir kitas)
tikslinėse teritorijose
pagal 8 VP priemones,
skirtas ITVP įgyvendinti

2019 m.*

2021 m.

2023 m.

2025 m.

Rodiklio reikšmė už
2015-2016 m.
Vidutinė materialinių
investicijų suma to
meto kainomis
savivaldybėse 2015–
2016 m.**

Rodiklio reikšmė už
2017-2018 m.
Vidutinė materialinių
investicijų suma to
meto kainomis
savivaldybėse 2017–
2018 m.

Rodiklio reikšmė už
2019- 2020 m.
Vidutinė materialinių
investicijų suma to
meto kainomis
savivaldybėse 2019–
2020 m.

Rodiklio reikšmė už
2021-2022 m.
Vidutinė materialinių
investicijų suma to
meto kainomis
savivaldybėse 2021–
2022 m.

Vidutinis veikiančių
ūkio subjektų
skaičius
savivaldybėse 2015–
2016 m.

Vidutinis veikiančių
ūkio subjektų
skaičius
savivaldybėse 2017–
2018 m.

Vidutinis veikiančių
ūkio subjektų
skaičius
savivaldybėse 2019–
2020 m.

Vidutinis veikiančių
ūkio subjektų
skaičius
savivaldybėse 2021–
2022 m.

Vidutinis veikiančių
ūkio subjektų
skaičius kiekvienoje
tikslinėje teritorijoje
2015–2016 m.

Vidutinis veikiančių
ūkio subjektų
skaičius kiekvienoje
tikslinėje teritorijoje
2017–2018 m.

Vidutinis veikiančių
ūkio subjektų
skaičius kiekvienoje
tikslinėje teritorijoje
2019–2020 m.

Vidutinis veikiančių
ūkio subjektų
skaičius kiekvienoje
tikslinėje teritorijoje
2021–2022 m.

Išmokėtos viešosios
lėšos (ES fondų ir
kitos) tikslinėse
teritorijose pagal 8
VP priemones,
skirtas ITVP
įgyvendinti, 2014–
2016 m.

Išmokėtos viešosios
lėšos (ES fondų ir
kitos) tikslinėse
teritorijose pagal 8
VP priemones,
skirtas ITVP
įgyvendinti, 2017–
2018 m.

Išmokėtos viešosios
lėšos (ES fondų ir
kitos) tikslinėse
teritorijose pagal 8
VP priemones,
skirtas ITVP
įgyvendinti, 2019–
2020 m.

Išmokėtos viešosios
lėšos (ES fondų ir
kitos) tikslinėse
teritorijose pagal 8
VP priemones,
skirtas ITVP
įgyvendinti, 2021–
2022 m.

* Rengiant rodiklio skaičiavimo metodiką ir skaičiuojant stebėsenos rodiklio reikšmę už 2015-2016 m. buvo
prieinami tik išankstiniai materialinių investicijų duomenys už 2016 m. Galutiniai duomenys už 2016 m. bus
paskelbti 2018 m. rugsėjo 17 d. Norint skaičiavimams naudoti galutinius materialinių investicijų duomenis,
rodiklio reikšmę už 2015-2016 m. reikėtų skaičiuoti po 2018 m. rugsėjo 17 d. arba tik 2019 m. Tokiu atveju
rengiant veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitą už 2018 m. būtų žinoma galutinė 2016 m. rodiklio reikšmė.
** VP yra numatyta, kad stebėsenos rodiklis skaičiuojamas kas dvejus metus nuo bazinių metų (2014 m.), tačiau
2016 m. stebėsenos rodiklio reikšmę siūlome skaičiuoti naudojant ne 2014-2016 m. materialinių investicijų
vidurkį, o 2015-2016 m. vidurkį, kadangi 2014 m. dar nebuvo materialinių investicijų, kurias būtų paskatinę 20142020 m. ES fondų investicijos.
Šaltinis: sudaryta ESTEP.

Lietuvos statistikos departamento rodiklių duomenų bazėje skelbiami duomenys apie materialines
investicijas ir veikiančius ūkio subjektus savivaldybių lygiu. Duomenys apie veikiančių ūkio subjektų
pasiskirstymą savivaldybių teritorijose skelbiami interaktyviajame atlase – jiems apibendrinti
reikalinga GIS aplikacija. Rengiant rodiklio skaičiavimo metodiką duomenis apie veikiančių ūkio
subjektų skaičių tikslinėse teritorijose apibendrino VRM.
Duomenys apie išmokėtas viešąsias lėšas (vertinamos ES fondų lėšos, LR valstybės biudžeto lėšos iš
skiriamo finansavimo, projekto vykdytojo ir partnerių lėšos) pagal 8 VP priemones apibendrinami
atsižvelgiant į mokėjimo prašymo gavimo datą ir savivaldybę, kurioje vykdomas projektas (išskyrus
Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybes, kuriose yra po dvi tikslines teritorijas). Kiekvienas projektas
priskiriamas konkrečiai tikslinei teritorijai (tikslinių teritorijų sąrašas pateiktas lentelėje, žr. 8 lentelė)
ir nustatoma kiekvienais metais projektui išmokėta viešųjų lėšų suma. Vėliau projektų lygio duomenys
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apibendrinami tikslinių teritorijų lygiu. Rodiklio 2015-2016 m. reikšmėms apskaičiuoti paruošti
duomenys apie projektams 2014-2016 m. išmokėtas viešąsias lėšas pateikti 4 priede (mokėjimai vyko
tik 2016 m.). Kadangi išlaidos, kurių tiesiogiai negalima priskirti materialinėms investicijoms, sudaro
tik nedidelę projektų, finansuojamų pagal 8 VP priemones, išlaidų dalį (0,7 proc. – žr. 5 lentelė, 5-7
biudžeto kategorijos), paprastumo dėlei materialinėms investicijoms siūlome priskirti visą pagal
minėtas 8 VP priemones išmokėtą viešųjų lėšų sumą.
5 lentelė. Projektų, finansuojamų pagal 8 VP priemones, išlaidos pagal išlaidų kategorijas
Biudžeto kategorija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Žemė
Nekilnojamasis turtas
Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai
Įranga, įrenginiai ir kitas turtas
Projekto vykdymas
Informavimas apie projektą
Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą
Iš viso

Projekto išlaidų
suma pagal sutartį,
Eur
0,00
0,00
264 199 491,81
26 053 603,62
208 418,81
147 423,43
1 391 254,13
292 000 191,80

Išlaidų
dalis,
proc.
0,0%
0,0%
90,5%
8,9%
0,1%
0,1%
0,5%
100,0%

Šaltinis: sudaryta ESTEP pagal VRM pateiktus SFMIS duomenis (2018-06-26).

2.2 RODIKLIO FAKTINIŲ REIKŠMIŲ APSKAIČIAVIMAS
Paruošus skaičiavimams reikalingus duomenis, rodiklio faktinėms reikšmės apskaičiuoti reikėtų atlikti
tokius veiksmus:
1. Tiesinės regresijos modelio sudarymas ir materialinių investicijų priklausomybės nuo
veikiančių ūkio subjektų skaičiaus įverčio nustatymas.
2. Visų materialinių investicijų tikslinėse teritorijose apskaičiavimas.
3. Papildomų materialinių investicijų tikslinėse teritorijose apskaičiavimas.
4. Rodiklio reikšmės šalyje apskaičiavimas.
Toliau detaliai aprašytas kiekvienas žingsnis.

2.2.1 Žingsnis Nr. 1: Tiesinės regresijos modelio sudarymas ir materialinių
investicijų priklausomybės nuo veikiančių ūkio subjektų skaičiaus
įverčio nustatymas
Regresinis modelis – statistinis modelis, padedantis nustatyti vieno kintamojo priklausomybę nuo kito.
Tiesinis regresinis modelis gali būti išreiškiamas formule:
𝒀 = 𝜷𝑿 + 𝝐 ,
Kur:
𝑌 – priklausomas kintamasis (materialinių investicijų to meto kainomis 2015–2016 m. vidurkis
savivaldybėje);
𝛽 – tiesės krypties koeficientas (angl. slope);
𝑋 – nepriklausomas kintamasis (veikiančių ūkio subjektų skaičiaus 2015–2016 m. vidurkis
savivaldybėje);
𝜖 – atsitiktinė paklaida.

17

Rodiklio „Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas“
skaičiavimo metodika

Šiame analizės etape yra naudojami savivaldybių duomenys (N=6010). Šie skaičiavimai įprastai yra
atliekami su viena iš statistinės analizės programų (R, SPSS, STATA ar pan.11), tačiau juos galima atlikti
ir naudojant programą Excel (detalus regresinės analizės atlikimo proceso aprašymas naudojant
programą Excel pateiktas 2 priede). Šiame modelyje nėra įtrauktas 𝛼 (laisvasis narys, angl. intercept),
nes srauto materialinės investicijos negali būti neigiamos, todėl atliekant regresinę analizę iš
skaičiavimų šį kintamąjį reikia pašalinti.
Tiesinės regresijos analizės rezultatai atskleidžia priklausomo kintamojo (materialinių investicijų to
meto kainomis 2015–2016 m. vidurkio savivaldybėje) priklausomybę nuo nepriklausomojo kintamojo
(veikiančių ūkio subjektų skaičiaus 2015–2016 m. vidurkio savivaldybėje). Todėl remiantis jais
gauname įvertį, kiek materialinių investicijų užtikrina vienas veikiantis ūkio subjektas (toliau šis įvertis
trumpinamas – 𝑍, bet jis atitinka 𝛽 koeficientą). Kitaip tariant, jeigu tam tikroje teritorijoje 2015–
2016 m. laikotarpiu veikė vienas ūkio subjektas, toje teritorijoje materialinių investicijų suma 2015–
2016 m. laikotarpiu padidėjo gautu dydžiu 𝑍.
Rengiant rodiklio skaičiavimo metodiką svarstytas alternatyvus būdas nustatyti vienam ūkio subjektui
tenkančių materialinių investicijų sumą (įvertį 𝑍) – paprasčiausiai padalinant materialinių investicijų
sumą savivaldybėje iš toje savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skaičiaus, tačiau šis būdas nėra toks
tikslus, kaip regresijos metodu nustatytas įvertis (plačiau žr. 1 paaiškinimas).
1 paaiškinimas. Dėl alternatyvaus būdo nustatyti vienam ūkio subjektui tenkančia materialinių
investicijų sumą
Rengiant rodiklio skaičiavimo metodiką svarstytas alternatyvus būdas nustatyti vienam ūkio subjektui
tenkančių materialinių investicijų sumą, paprasčiausiai padalinti materialinių investicijų sumą savivaldybėje iš
toje savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skaičiaus. Tačiau šis būdas nebūtų tikslus, kadangi tokiu būdu
apskaičiuotas įvertis atspindėtų visoje savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų sąryšį su materialinėmis
investicijomis, o rodiklis skaičiuojamas tik tikslinėms teritorijoms, kurios yra miestuose ar jų dalyse. Tikėtina,
kad ūkio subjektai veikiantys ekonomiškai aktyvesnėse savivaldybių dalyse elgiasi kitaip nei mažiau aktyviose
dalyse. Be to, paprastuoju būdu apskaičiavus įverčio reikšmę savivaldybių lygiu susiduriama su problema, kad
šie įverčiai stipriai varijuoja laikui bėgant. Pavyzdžiui, pagal 2013–2014 m. duomenis apskaičiuotas įvertis
Rietavo savivaldybėje, lyginant su įverčiu, apskaičiuotu pagal 2015–2016 m. duomenis, skiriasi 62 proc.,
Pasvalio r. sav. – 60 proc., Šakių r. sav. – 49 proc. Detali informacija yra pateikta 3 priede.
Įvertinus kelias rodiklio skaičiavimo alternatyvas (pavyzdžiui, vienam ūkio subjektui tenkančių materialinių
investicijų aritmetinio vidurkio skaičiavimas, įverčio skaičiavimas regresijos būdu pagal skirtingus
kintamuosius) nustatyta, kad regresijos metodu pagal veikiančių ūkio subjektų duomenis apskaičiuota
stebėsenos rodiklio reikšmė tiksliausiai rodiklio „Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines
teritorijas“ reikšmę. Pritaikius tiesinės regresijos metodą yra apskaičiuojamas įvertis 𝑍, kuris atspindi, kiek
vidutiniškai vieno veikiančio ūkio subjekto buvimas, padidina materialines investicijas konkrečioje teritorijoje,
nepriklausomai nuo to, kur ši teritorija yra. Nors įvertis 𝑍 turėtų priklausyti nuo konkrečios teritorijos
geografinės padėties, tačiau nėra kitų metodų, leidžiančių patikimai nustatyti šį dydį atskirų savivaldybių ar
tikslinių teritorijų lygiu (alternatyva įverčių naudojimui būtų tik pirminių duomenų rinkimas, kuris būtų ir
brangus, ir imlus laikui, ir nebūtinai duotų tikslesnius rezultatus).
Regresijos metodu apskaičiuotas įvertis atspindi vidutinį ryšį tarp veikiančių ūkio subjektų skaičiaus ir
materialinių investicijų, todėl gali būti taikomas visoms tikslinėms teritorijoms ir yra santykinai stabilus laike
(pokytis tarp 2013-2014 m. įverčio ir 2015-2016 m. įverčio – 11 proc.). Nors tam tikrų tikslinių teritorijų lygiu
pagal vieną įvertį nustatyta materialinių investicijų suma nebus tiksli, tačiau šalies lygiu reikšmė bus tiksli.
Todėl rodiklio „Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas“ reikšmę tiksliausia
skaičiuoti regresijos metodu pagal veikiančių ūkio subjektų skaičių.

10 Tiriamų atvejų skaičius gali mažėti, jeigu skaičiavimų metu paaiškėtų, kad tam tikrose savivaldybėse yra

stiprių nuokrypių
nuo vidurkio. Kokybiškai įvertinus priežastis lemiančias tuos nuokrypius, siekiant tikslesnių skaičiavimo rezultatų galima iš
analizės tuos atvejus išimti.
11 R programa yra nemokama ir gali būti parsisiųsta iš https://www.r-project.org/. SPSS ir STATA statistinės analizės
programos yra mokamos (norint jas naudoti reikia įsigyti licenciją).
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2.2.2 Žingsnis Nr. 2: Visų materialinių investicijų tikslinėje teritorijoje
apskaičiavimas
Žinodami statistinį ryšį tarp materialinių investicijų ir veikiančių ūkio subjektų (𝑍 įvertis), naudodami
duomenis apie veikiančių ūkio subjektų skaičių tikslinėje teritorijoje galime prognozuoti materialinių
investicijų sumą konkrečioje tikslinėje teritorijoje. Tarkime, kad tam tikroje tikslinėje teritorijoje 2015–
2016 m. laikotarpiu veikiančių ūkio subjektų skaičius yra lygus 𝑖, tokiu atveju materialinių investicijų
sumą toje tikslinėje teritorijoje 2015–2016 m. galime apskaičiuoti pagal formulę:
𝑴𝑰𝑻𝑻(𝑨) = 𝒊𝑻𝑻(𝑨) ∗ 𝒁,

Kur:
MITT(A) – 2015–2016 m. materialinių investicijų suma tikslinėje teritorijoje A;
iTT(A) – 2015–2016 m. veikiančių ūkio subjektų skaičius tikslinėje teritorijoje A;
Z – tiesinės regresijos analizės metu apskaičiuotas įvertis.

2.2.3 Žingsnis Nr. 3: Papildomų materialinių investicijų tikslinėje
teritorijoje apskaičiavimas
Papildomomis materialinėmis investicijomis yra laikomos materialinės investicijos, finansuotos ne
viešosiomis (ES fondų, LR valstybės biudžeto, projekto vykdytojo ir partnerių) lėšomis, išmokėtomis
pagal 8 VP priemones, kurių lėšos gali būti naudojamos tik ITVP įgyvendinti. Todėl stebėsenos rodiklio
reikšmė tikslinėje teritorijoje 𝐴 apskaičiuojama iš gautos materialinių investicijų sumos atimant pagal
8 VP priemones išmokėtą viešųjų lėšų sumą. Galutinei rodiklio reikšmei tikslinėje teritorijoje
apskaičiuoti taikoma formulė:
𝑹𝑻𝑻(𝑨) = 𝑴𝑰𝑻𝑻(𝑨) − 𝑷𝑻𝑻(𝑨),
Kur:
𝑅𝑇𝑇(𝐴) – pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslinę teritoriją 𝐴;
𝑀𝐼𝑇𝑇(𝐴) – 2015–2016 m. materialinių investicijų suma tikslinėje teritorijoje 𝐴;
𝑃𝑇𝑇(𝐴) – 2014–2016 m. tikslinėje teritorijoje A išmokėta viešųjų investicijų suma.

2.2.4 Žingsnis Nr. 4: Rodiklio reikšmės šalyje apskaičiavimas
Rodiklio „Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas“ reikšmė šalyje
gaunama sudėjus visas tikslinių teritorijų lygiu apskaičiuotas rodiklio reikšmes.
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3 KOKIOS YRA FAKTINĖS RODIKLIO REIKŠMĖS NUO ITVP
ĮGYVENDINIMO PRADŽIOS?

3.1 ŽINGSNIS NR. 1: REGRESIJOS MODELIO REZULTATAI
Siekiant nustatyti statistinio sąryšio tarp veikiančių ūkio subjektų skaičiaus ir materialinių investicijų
sumos dydį ir tamprumą, buvo sukurtas tiesinis regresinis modelis ir atlikta regresinė analizė. Sukurtas
modelis paaiškina 98 proc. materialinių investicijų sumos sklaidos Lietuvos teritorijoje. Tai yra
ypatingai aukštas modelio aiškinamosios gebos lygis (R2). Šiuo atveju šis skaičius reiškia, kad vidutinis
veikiančių ūkio subjektų skaičius savivaldybėje paaiškina 98 proc. materialinių investicijų sumos toje
teritorijoje. Šio modelio nepamatuojami kiti veiksniai paaiškina tik likusius 2 proc. materialinių
investicijų sklaidos.
6 lentelė. Tiesinės regresijos modelis tinkamumas
Stebėjimų skaičius
P reikšmė (F) – modelio statistinis reikšmingumas
R2
Koreguotas R2
Priklausomas kintamasis
Nepriklausomas kintamasis

60
0,0000..
0,9798
0,9629
Materialinių investicijų suma to meto kainomis savivaldybėse
2015–2016 m. vidurkis, tūkst. Eur.
Veikiančių ūkio subjektų skaičius savivaldybėse 2015–2016 m.
vidurkis

Šaltinis: ESTEP.

Statistinis ryšis tarp veikiančių ūkio subjektų skaičiaus ir materialinių investicijų sumos yra statistiškai
reikšmingas ir siekia 59,985..., t. y. vienas Lietuvos teritorijoje veikiantis ūkio subjektas padidina
materialinių investicijų sumą 59,985 tūkst. Eur. Šis apskaičiuotas įvertis yra vienodas visoms
savivaldybėms. Absoliučiai daugumai Lietuvos tikslinių teritorijų jis yra pakankamai tikslus. Mažiau
tikslus jis yra didmiesčių savivaldybėms (išskyrus Vilniaus m.), aplink jas esančioms rajonų
savivaldybėms ir keletui mažesnių savivaldybių (žr. 3 pav.; savivaldybės, kurioms modelis yra mažiau
tikslus, yra labiau nutolę nuo regresijos tiesės). Lietuvos mastu šis įvertis yra itin tikslus.
7 lentelė. Tiesinės regresijos modelio rezultatai
Koeficientai
(Z įvertis)

Veikiančių ūkio
subjektų skaičiaus
2015–2016 m.
vidurkis
savivaldybėse

59,985...

Standartinė
paklaida

1,1211...

t

53,5061...

P reikšmė (t)
(kintamojo
statistinis
reikšmingu
mas)
0,0000...

Apatinis
95%
patikimumo
intervalas

Viršutinis
95%
patikimumo
intervalas

57,7417...

62,2283...

Šaltinis: ESTEP.
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3 pav. Tiesinės regresijos modelio vizualinė išraiška

Šaltinis: ESTEP.
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3.2 ŽINGSNIS NR. 2: MATERIALINĖS INVESTICIJOS 2015-2016 M.
LAIKOTARPIU KIEKVIENOJE TIKSLINĖJE TERITORIJOJE
Materialinių investicijų suma kiekvienoje tikslinėje teritorijoje buvo nustatyta padauginus veikiančių
ūkio subjektų skaičių konkrečioje teritorijoje iš regresijos metodu nustatyto įverčio. Lentelėje pateikti
skaičiavimų rezultatai.
8 lentelė. Pritrauktų materialinių investicijų tikslinėse teritorijose apskaičiavimas
ITVP

Tikslinės teritorijos
pavadinimas

Alytaus regiono
Alytaus regiono
Alytaus regiono
Alytaus regiono
Kauno miesto
Kauno miesto
Kauno regiono
Kauno regiono
Kauno regiono
Kauno regiono
Kauno regiono
Kauno regiono
Klaipėdos miesto
Klaipėdos regiono
Klaipėdos regiono
Marijampolės regiono
Marijampolės regiono
Marijampolės regiono
Panevėžio miesto
Panevėžio regiono
Panevėžio regiono
Panevėžio regiono
Panevėžio regiono
Šiaulių miesto
Šiaulių regiono
Šiaulių regiono
Šiaulių regiono
Šiaulių regiono
Šiaulių regiono
Tauragės regiono
Tauragės regiono
Tauragės regiono
Telšių regiono
Telšių regiono
Telšių regiono
Telšių regiono
Utenos regiono
Utenos regiono
Utenos regiono
Utenos regiono
Utenos regiono
Utenos regiono
Vilniaus miesto
Vilniaus miesto
Vilniaus regiono
Vilniaus regiono
Vilniaus regiono
Vilniaus regiono
Vilniaus regiono
Vilniaus regiono
Iš viso visose TT

Alytaus m.
Druskininkų m.
Lazdijų m.
Varėnos m.
Kauno Aleksoto TT
Kauno Žaliakalnio TT
Garliavos m.
Jonavos m.
Kaišiadorių m.
Kėdainių m.
Prienų m.
Raseinių m.
Klaipėdos TT
Skuodo m.
Šilutės m.
Kalvarijos m.
Marijampolės m.
Vilkaviškio m.
Panevėžio TT
Biržų m.
Kupiškio m.
Pasvalio m.
Rokiškio m.
Šiaulių TT
Joniškio m.
Kelmės m.
Kuršėnų m.
Naujosios Akmenės m.
Pakruojo m.
Jurbarko m.
Pagėgių m.
Tauragės m.
Mažeikių m.
Plungės m.
Rietavo m.
Telšių m.
Anykščių m.
Ignalinos m.
Molėtų m.
Utenos m.
Visagino m.
Zarasų m.
Vilniaus Pietinė TT
Vilniaus Šiaurinė TT
Elektrėnų m.
Lentvario m.
Šalčininkų m.
Širvintų m.
Švenčionių m.
Ukmergės m.
Iš viso visose TT

PLTT
ar TT

Veikiančių ūkio
subjektų skaičius metų
pradžioje tikslinėje
teritorijoje (2015-2016
m. suma)

PLTT
PLTT
PLTT
TT
TT
TT
TT
PLTT
TT
TT
TT
TT
TT
PLTT
TT
TT
PLTT
TT
TT
TT
TT
PLTT
PLTT
TT
PLTT
PLTT
TT
PLTT
TT
PLTT
TT
PLTT
PLTT
TT
TT
PLTT
TT
PLTT
TT
PLTT
PLTT
TT
TT
TT
TT
TT
PLTT
TT
PLTT
TT
-

3420
1058
228
381
6907
7877
549
970
452
1385
452
516
4193
293
1023
157
2339
490
4541
490
288
407
676
3315
440
415
424
273
301
559
104
1426
2132
1024
173
1112
505
276
389
1214
820
230
23374
16362
375
358
328
264
195
969
96449

Įvertis Z pagal
regresijos
rezultatus (pagal
2015-2016 m.
duomenis)
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985
59,985

Pritrauktos
materialinės
investicijos tikslinėje
teritorijoje, tūkst.
EUR 2015-2016 m.*
205 148,81
63 464,16
13 676,59
22 854,30
414 316,61
472 502,09
32 931,78
58 185,48
27 113,23
83 079,27
27 113,23
30 952,28
251 517,24
17 575,61
61 364,69
9 417,65
140 304,99
29 392,67
272 392,03
29 392,67
17 275,69
24 413,91
40 549,88
198 850,38
26 393,41
24 893,79
25 433,65
16 375,91
18 055,49
33 531,63
6 238,44
85 538,65
127 888,09
61 424,67
10 377,41
66 703,35
30 292,44
16 555,87
23 334,18
72 821,83
49 187,73
13 796,56
1 402 090,12
981 475,08
22 494,39
21 474,64
19 675,09
15 836,05
11 697,08
58 125,50
5 785 496,26

* Skaičiavimuose naudoti išankstiniai 2016 m. duomenys apie materialines investicijas savivaldybėse.
Šaltinis: sudaryta autorių pagal LSD duomenis ir regresinės analizės rezultatus.
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3.3 ŽINGSNIS NR. 3 IR NR. 4: PAPILDOMOS MATERIALINĖS INVESTICIJOS
2015-2016 M. LAIKOTARPIU KIEKVIENOJE TIKSLINĖJE TERITORIJOJE
IR ŠALYJE
Kadangi papildomomis materialinėmis investicijomis yra laikomos materialinės investicijos,
finansuotos ne viešosiomis lėšomis, išmokėtomis pagal 8 VP priemones, iš visų materialinių investicijų
konkrečioje tikslinėje teritorijoje atimama išmokėtų viešųjų lėšų suma konkrečioje tikslinėje
teritorijoje. Šis dydis yra galutinė stebėsenos rodiklio reikšmė konkrečioje tikslinėje teritorijoje. Detalūs
duomenys apie rodiklio „Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas“
reikšmes už 2015-2016 m. pateikiami lentelėje (žr. 9 lentelė).
9 lentelė. Pritrauktos papildomos materialinės investicijos tikslinėse teritorijose ir šalyje
ITVP

Tikslinės teritorijos
pavadinimas

PLTT
ar
TT

Alytaus m.
Druskininkų m.
Lazdijų m.
Varėnos m.
Kauno Aleksoto TT
Kauno Žaliakalnio TT
Garliavos m.
Jonavos m.
Kaišiadorių m.
Kėdainių m.
Prienų m.
Raseinių m.
Klaipėdos TT
Skuodo m.
Šilutės m.
Kalvarijos m.
Marijampolės m.
Vilkaviškio m.
Panevėžio TT
Biržų m.
Kupiškio m.
Pasvalio m.
Rokiškio m.
Šiaulių TT
Joniškio m.
Kelmės m.
Kuršėnų m.
Naujosios Akmenės m.
Pakruojo m.
Jurbarko m.
Pagėgių m.
Tauragės m.
Mažeikių m.
Plungės m.
Rietavo m.
Telšių m.
Anykščių m.
Ignalinos m.
Molėtų m.
Utenos m.
Visagino m.
Zarasų m.
Vilniaus Pietinė TT
Vilniaus Šiaurinė TT
Elektrėnų m.
Lentvario m.
Šalčininkų m.
Širvintų m.
Švenčionių m.
Ukmergės m.
Iš viso visose TT

PLTT
PLTT
PLTT
TT
TT
TT
TT
PLTT
TT
TT
TT
TT
TT
PLTT
TT
TT
PLTT
TT
TT
TT
TT
PLTT
PLTT
TT
PLTT
PLTT
TT
PLTT
TT
PLTT
TT
PLTT
PLTT
TT
TT
PLTT
TT
PLTT
TT
PLTT
PLTT
TT
TT
TT
TT
TT
PLTT
TT
PLTT
TT
-

Pritrauktos MI, tūkst.
EUR

2015-2016*
Alytaus regiono
Alytaus regiono
Alytaus regiono
Alytaus regiono
Kauno miesto
Kauno miesto
Kauno regiono
Kauno regiono
Kauno regiono
Kauno regiono
Kauno regiono
Kauno regiono
Klaipėdos miesto
Klaipėdos regiono
Klaipėdos regiono
Marijampolės regiono
Marijampolės regiono
Marijampolės regiono
Panevėžio miesto
Panevėžio regiono
Panevėžio regiono
Panevėžio regiono
Panevėžio regiono
Šiaulių miesto
Šiaulių regiono
Šiaulių regiono
Šiaulių regiono
Šiaulių regiono
Šiaulių regiono
Tauragės regiono
Tauragės regiono
Tauragės regiono
Telšių regiono
Telšių regiono
Telšių regiono
Telšių regiono
Utenos regiono
Utenos regiono
Utenos regiono
Utenos regiono
Utenos regiono
Utenos regiono
Vilniaus miesto
Vilniaus miesto
Vilniaus regiono
Vilniaus regiono
Vilniaus regiono
Vilniaus regiono
Vilniaus regiono
Vilniaus regiono
Iš viso visose TT

205 148,8
63 464,2
13 676,6
22 854,3
414 316,6
472 502,1
32 931,8
58 185,5
27 113,2
83 079,3
27 113,2
30 952,3
251 517,2
17 575,6
61 364,7
9 417,6
140 305,0
29 392,7
272 392,0
29 392,7
17 275,7
24 413,9
40 549,9
198 850,4
26 393,4
24 893,8
25 433,7
16 375,9
18 055,5
33 531,6
6 238,4
85 538,7
127 888,1
61 424,7
10 377,4
66 703,4
30 292,4
16 555,9
23 334,2
72 821,8
49 187,7
13 796,6
1 402 090,1
981 475,1
22 494,4
21 474,6
19 675,1
15 836,0
11 697,1
58 125,5
5 785 496,3

Išmokėta
viešųjų (ES
fondų ir
kitų) lėšų,
tūkst. EUR
2014-2016

Pritrauktos papildomos MI,
tūkst. EUR (stebėsenos
rodiklio reikšmė)
2015-2016*

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69,5
0,0
594,0
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
219,6
0,0
0,0
0,0
1 422,3
0,0
0,0
122,0
103,4
0,0
0,0
52,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
446,6
0,0
13,4
0,0
354,2
0,0
0,0
1 581,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 069,1

205 148,8
63 464,2
13 676,6
22 854,3
414 316,6
472 432,6
32 931,8
57 591,5
27 023,2
83 079,3
27 113,2
30 952,3
251 517,2
17 356,0
61 364,7
9 417,6
140 305,0
27 970,3
272 392,0
29 392,7
17 153,7
24 310,5
40 549,9
198 850,4
26 340,6
24 893,8
25 433,7
16 375,9
18 055,5
33 531,6
6 238,4
85 538,7
127 888,1
61 424,7
10 377,4
66 256,8
30 292,4
16 542,4
23 334,2
72 467,6
49 187,7
13 796,6
1 400 508,8
981 475,1
22 494,4
21 474,6
19 675,1
15 836,0
11 697,1
58 125,5
5 780 427,2

* Skaičiavimuose naudoti išankstiniai 2016 m. duomenys apie materialines investicijas savivaldybėse.
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Šaltinis: parengta autorių pagal LSD duomenis ir regresinės analizės rezultatus.

2016 m. pradžioje Lietuvoje teritorijoje veikė 99,2 tūkst. ūkio subjektų, iš jų – 49,5 tūkst. tikslinėse
teritorijose. 2015-2016 m. laikotarpiu materialinės investicijos Lietuvoje buvo 12,66 mlrd. Eur. Taikant
šią rodiklio apskaičiavimo metodiką buvo nustatyta, kad materialinės investicijos tikslinėse teritorijose
2015–2016 m. siekė 5,785 mlrd. Eur, iš kurių tik 5 mln. Eur (0,08 proc.) buvo viešosios (ES fondų ir
kitos) investicijos pagal 8 VP priemones, skirtas ITVP įgyvendinti. Tikėtina, kad reikšmingą dalį 20152016 m. materialinių investicijų sumos šalyje sudarė 2007–2013 m. laikotarpio ES fondų lėšos, kadangi
vertinamu laikotarpiu vis dar buvo vykdomi mokėjimai pagal 2007-2013 m. veiksmų programas. Kokią
dalį visų materialinių investicijų tikslinėse teritorijose sudaro 2007-2013 m. ES struktūrinė parama
rengiant Metodiką nagrinėta nebuvo.
Nustatyta, kad stebėsenos rodiklio „Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines
teritorijas“ reikšmė 2015-2016 m. be viešųjų investicijų yra 5,780 mlrd. Eur. Tai sudaro 46 proc. visų
materialinių investicijų Lietuvoje. Kitaip sakant, beveik pusė visų materialinių investicijų vykdoma ITVP
tikslinėse teritorijose. Taikant šią Metodiką apskaičiuota faktinė rodiklio reikšmė negali būti lyginama
su pradine rodiklio reikšme, kadangi skiriasi šių rodiklio reikšmių apskaičiavimo metodologija. Pradinė
rodiklio reikšmė buvo apskaičiuota vadovaujantis 2007-2013 m. laikotarpio patirtimi. Tuo laikotarpiu
Lietuvoje buvo tik 20 tikslinių teritorijų (14 probleminių teritorijų ir 7 regioniniai augimo centrai)12,
kurioms pradinės reikšmės nustatymo metu buvo išmokėta apie 71 mln. Eur ES fondų lėšų. Nustatant
pradinę reikšmę vertintas tikslinėms teritorijoms tenkančios materialinių investicijų dalies pokytis
lyginant materialines investicijas iki 2007–2013 m. ES fondų investicijų ir 2008-2012 m., o ne visa
materialinių investicijų suma, kaip daroma pagal šią Metodiką.

12 Mažeikių r. sav. buvo ir probleminė teritorija, ir regioninis augimo centras, todėl bendroje sumoje buvo tik 20 tikslinių

teritorijų.
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4 IŠVADOS (ATSAKYMAI Į VERTINIMO KLAUSIMUS)
9.4.1. Kokia yra optimali stebėsenos rodiklio „Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į
tikslines teritorijas“ apskaičiavimo ir jo pokyčių vertinimo metodika? Kodėl?
Siekiant nustatyti optimalią stebėsenos rodiklio faktinių reikšmių skaičiavimo metodiką analizuotos 4
alternatyvos, kurios skiriasi pagal tai, kokiu lygiu (savivaldybių ar tikslinių teritorijų) skaičiuojamos
stebėsenos rodiklio reikšmės ir pagal tai, koks kintamasis naudojamas siekiant paskirstyti materialines
investicijas savivaldybių teritorijose (nagrinėti trys alternatyvūs kintamieji: tikslinės teritorijos
gyventojų dalis; statybos leidimų skaičius tikslinėje teritorijoje ir veikiančių ūkio subjektų skaičius
tikslinėje teritorijoje).
10 lentelė. Analizuotos rodiklio faktinių reikšmių skaičiavimo alternatyvos

MI
priskyrimui
reikalingas
kintamasis

Pagal TT gyventojų dalį
Pagal statybos leidimų skaičių tikslinėje teritorijoje
Pagal veikiančių ūkio subjektų skaičių tikslinėje
teritorijoje
(be papildomo kintamojo)

Rodiklio reikšmių skaičiavimo lygis
Tikslinių teritorijų
Savivaldybių lygiu
lygiu
Alternatyva Nr. 1
Alternatyva Nr. 3
Alternatyva Nr. 4
-

Alternatyva Nr. 2

Visos nagrinėtos alternatyvos buvo palygintos pagal 5 kriterijus (tokius kaip rodiklio faktinėms
reikšmės apskaičiuoti reikalingų duomenų prieinamumas, kokybė, rodiklio faktinių reikšmių tikslumas,
patikimumas ir palyginamumas su pradine ir siekiama reikšme bei skaičiavimo sudėtingumas) ir
nustatyta, kad alternatyva Nr. 2 (rodiklio reikšmių skaičiavimas savivaldybių lygiu pagal Lietuvos
statistikos departamento skelbiamus duomenis) ir alternatyva Nr. 4 (regresijos metodas, materialines
investicijas tikslinėms teritorijoms priskiriant pagal veikiančių ūkio subjektų skaičių) surinko vienodą
balų skaičių. Tačiau, kadangi alternatyva Nr. 4 buvo geriau įvertinta pagal svarbesnius kriterijus, tokius
kaip rodiklio faktinėms reikšmėms apskaičiuoti reikalingų duomenų prieinamumas, kokybė ir rodiklio
reikšmių tikslumas, ši alternatyva pasirinkta kaip optimaliausia.
9.4.2. Kokios yra naudojimosi parengta metodika rekomendacijos?
Detali rodiklio faktinių reikšmių apskaičiavimo instrukcija pateikta 2 dalyje. Rodiklio faktinių reikšmių
skaičiavimui palengvinti parengta automatizuota Excel skaičiuoklė (žr. 5 priedą).
9.4.3. Kokia yra stebėsenos rodiklio „Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines
teritorijas“ reikšmė pagal kiekvieną iš tikslinių teritorijų nuo integruotų teritorijų vystymo
programų įgyvendinimo pradžios?
2015-2016 m. rodiklio reikšmė visose tikslinėse teritorijose buvo 5,780 mlrd. Eur (vertinant pagal
išankstinius 2016 m. materialinių investicijų duomenis). Tai sudaro 46 proc. visų materialinių
investicijų Lietuvoje. Palyginimui, tikslinėse teritorijose 2016 m. veikė 47 proc. visų šalyje veikusių ūkio
subjektų, taigi, materialinių investicijų pasiskirstymas atitiko ūkio subjektų pasiskirstymą (plačiau žr. 3
dalį).
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1 PRIEDAS. RODIKLIO „PRITRAUKTOS PAPILDOMOS MATERIALINĖS INVESTICIJOS Į TIKSLINES TERITORIJAS“
SKAIČIAVIMO APRAŠAS
Rodiklio
kodas
R.S.347

Rodiklio
pavadinimas
„Pritrauktos
papildomos
materialinės
investicijos į
tikslines
teritorijas“

Matavimo
vienetai
Tūkst. Eur

Sąvokų apibrėžtys
Materialinės investicijos (angl. investments in tangible fixed assets) – investicijos
ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, sukurti ir esamam materialiajam turtui
atnaujinti (jo vertei padidinti). Įskaitomas finansinės (išperkamosios) nuomos
būdu įsigytas ilgalaikis materialusis turtas (šaltinis: Investicijų statistinio tyrimo
metodika, patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2013 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. DĮ-59„Dėl Investicijų statistinio tyrimo
metodikos patvirtinimo“,
http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/677335/Metodika_2013DI59.pdf).
Ilgalaikis materialusis turtas – 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis
materialusis turtas“, patvirtinto Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m.
rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. VAS-9 „Dėl 12-ojo verslo apskaitos standarto
„Ilgalaikis materialusis turtas“ naujos redakcijos“, 7 straipsnyje nustatyta, kad
materialusis turtas turi būti priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus
šiuos požymius:
1. įmonė ketina jį naudoti ilgiau nei vienus metus;
2. įmonė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimais laikotarpiais;
3. įmonė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
4. turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią
ilgalaikio materialiojo turto vieneto savikainą, įmonės nusistatytą kiekvienai turto
grupei;
5. įmonei yra perduota su materialiuoju turtu susijusi rizika
(šaltinis: 12-asis verslo apskaitos standartas „Ilgalaikis materialusis turtas“,
patvirtintas Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 16 d.
įsakymu Nr. VAS-9 „Dėl 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis
materialusis turtas“ naujos redakcijos“).

Apskaičiavimo
tipas
Įvedamasis

Skaičiavimo
būdas
Skaičiuojamas
Lietuvos
Respublikos vidaus
reikalų ministerijai
kas dvejus metus
atliekant tyrimą,
remiantis Lietuvos
statistikos
departamento
teikiama
informacija apie
visų ūkio subjektų
investicijas per
praėjusius dvejus
kalendorinius
metus. Detali
tyrimo metodika
bus pateikta tyrimo
ataskaitoje.

Duomenų
šaltinis
Pirminiai
šaltiniai:
Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos kas
dvejus metus
atliekamo
tyrimo
ataskaita.
Antriniai
šaltiniai:
metinės
veiksmų
programos
įgyvendinimo
ataskaitos,
2014–2020
metų Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
posistemis
(SFMIS2014).

Pasiekimo
momentas
Pasiekta
stebėsenos rodiklio
reikšmė nustatoma,
kai pasibaigus
dvejiems
kalendoriniams
metams nuo
bazinių metų (2014
m.) Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerija atlieka
tyrimą, kurio metu,
remiantis Lietuvos
statistikos
departamento
paskelbta
informacija apie
visų ūkio subjektų
investicijas per
praėjusius dvejus
kalendorinius
metus,
apskaičiuojama
pasiekta
stebėsenos rodiklio
reikšmė.

Institucija
Už duomenų
apie pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
apskaičiavimą
ir registravimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakinga
Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerija.

Tikslinės teritorijos – pagal Partnerystės sutarties, apibrėžiančios Europos
struktūrinių ir investavimo struktūrinių fondų paramą 2014–2020 m. laikotarpiu,
patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr.
C(2014)4234, 3.1.2 dalyje nurodytus principus išskirtos tikslinės teritorijos: 5
didžiųjų miestų tikslinės teritorijos (miestų dalys), kuriose įgyvendinami 2013 m.
gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013
dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos
augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas
Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL 2006 L 347, p. 289), 7 straipsnyje
nurodyti tvarios miestų plėtros veiksmai; savivaldybių centrų ir miestų nuo 6 iki
100 tūkstančių gyventojų grupėje (išskyrus 5 didžiuosius miestus) išskirtos
tikslinės teritorijos ir pereinamojo laikotarpio tikslinės teritorijos (maži ir
vidutiniai miestai, t. y. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu išskirti
regioniniai ekonomikos augimo centrai (7 miestai) ir probleminių teritorijų
savivaldybių centrai (14 miestų)).

Šaltinis: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 1K-8 redakcija).
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2 PRIEDAS. REGRESIJOS ANALIZĖS ATLIKIMAS NAUDOJANT PROGRAMĄ
EXCEL
Tiesinės regresijos analizės metodu yra nustatomas statistinis ryšys tarp dviejų ar daugiau kintamųjų.
Naudojant statistinio ryšio įvertį galima prognozuoti vieno kintamojo reikšmę, kai yra žinoma kito
kintamojo reikšmė. Toliau pateikiama instrukcija, kaip taikyti tiesinės dvinarės regresijos analizės
metodą naudojant programą Excel.
Standartinė Excel versija neturi savyje įjungtos tiesinės regresijos analizės funkcijos, todėl pirmiausia
šią funkciją reikia aktyvuoti. Tai galima padaryti Excel lape paspaudus „File“  „Options“  „Add-Ins“
 „Go“ (žr. 4 pav.) ir atsidariusiame lange aktyvavus „Analysis ToolPak“ funkciją (žr. 5 pav.)
4 pav. Excel tiesinės regresijos analizės funkcijos aktyvavimas

5 pav. Excel tiesinės regresijos analizės funkcijos aktyvavimas

Kitas žingsnis – duomenų paruošimas:


Apskaičiuojamas vidutinis veikiančių ūkio subjektų skaičius kiekvienoje savivaldybėje per
atitinkamą laikotarpį (pavyzdžiui, skaičiuojant 2018 m. stebėsenos rodiklio reikšmę,
reikalingi duomenys apie veikiančių ūkio subjektų skaičių savivaldybėje 2017–2018 m.) – šį
rodiklį toliau vadiname VŪS1718 arba nepriklausomu kintamuoju;
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Apskaičiuojama vidutinė materialinių investicijų suma to meto kainomis kiekvienoje
savivaldybėje per atitinkamą laikotarpį (pavyzdžiui, skaičiuojant 2018 m. stebėsenos
rodiklio reikšmę, reikalingi duomenys apie vidutines materialines investicijas kiekvienoje
savivaldybėje 2017–2018 m.) – šį rodiklį toliau vadiname MI1718 arba priklausomu
kintamuoju.

Viena Excel eilutė turi atspindėti tos pačios savivaldybės duomenis. Paruoštus duomenis tiesinės
regresijos metodu galima išanalizuoti paspaudus „Data“  „Data Analysis“ ir pasirinkus analizės tipą –
„Regression“. Atsidariusiame lange prie „Input Y Range“ nurodome priklausomojo kintamojo duomenis,
įskaitant pavadinimą, o prie „Input X Range“ nurodome nepriklausomojo kintamojo duomenis, įskaitant
pavadinimą. Taip pat pažymime, kad naudojame kintamųjų pavadinimus („Labels“) ir nustatome, kad
mūsų analizuojamu atveju konstanta lygi nuliui („Constant is Zero“).
6 pav. Regresijos analizės pasirinktys

Atlikus šiuos veiksmus, šalia mūsų duomenų susikuria regresijos rezultatų išvesties lentelė, kurioje yra
pateikiamas apskaičiuotas beta koeficientas (Z = 𝛽). 2016 m. atveju šis koeficientas lygus 59,9850311.
Šis beta koeficientas gali būti naudojamas siekiant prognozuoti materialinių investicijų sumą tam tikroje
tikslinėje teritorijoje.
7 pav. Regresijos analizės rezultatų išvesties lentelė
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3 PRIEDAS. PAPRASTUOJU BŪDU IR REGRESIJOS METODU APSKAIČIUOTŲ
ĮVERČIŲ PALYGINIMAS

Elektrėnų sav.
Šalčininkų r. sav.
Širvintų r. sav.
Švenčionių r. sav.
Trakų r. sav.
Ukmergės r. sav.
Vilniaus m. sav.
Vilniaus r. sav.
Alytaus m. sav.
Alytaus r. sav.
Druskininkų sav.
Lazdijų r. sav.
Varėnos r. sav.
Birštono sav.
Jonavos r. sav.
Kaišiadorių r. sav.
Kauno m. sav.
Kauno r. sav.
Kėdainių r. sav.
Prienų r. sav.
Raseinių r. sav.
Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos r. sav.
Kretingos r. sav.
Neringos sav.
Palangos m. sav.
Skuodo r. sav.
Šilutės r. sav.
Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos sav.
Marijampolės sav.
Šakių r. sav.
Vilkaviškio r. sav.
Biržų r. sav.
Kupiškio r. sav.
Panevėžio m. sav.
Panevėžio r. sav.
Pasvalio r. sav.
Rokiškio r. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių m. sav.
Šiaulių r. sav.
Jurbarko r. sav.
Pagėgių sav.
Šilalės r. sav.
Tauragės r. sav.
Mažeikių r. sav.
Plungės r. sav.
Rietavo sav.
Telšių r. sav.
Anykščių r. sav.
Ignalinos r. sav.
Molėtų r. sav.
Utenos r. sav.
Visagino sav.
Zarasų r. sav.
Lietuvos Respublika

Įvertis be
regresijos
pagal LSD
duomenis
(MI
vidurkis/
VŪS
vidurkis)

Įvertis be
regresijos
pagal LSD
duomenis
(MI
vidurkis/
VŪS
vidurkis)

Įverčių
pokytis,
proc.

Įvertis
pagal
regresiją

Apatinė
95%
patikimu
mo riba

Viršutinė
95%
patikimu
mo riba

Įvertis
pagal
regresiją

Apatinė
95%
patikimu
mo riba

Viršutinė
95%
patikimu
mo riba

Įverčių
pokytis,
proc.

2014

2016

2016/
2014
-5%
-43%
-24%
-7%
3%
-2%
-16%
-10%
-4%
20%
-31%
-35%
8%
-18%
-1%
-7%
0%
-18%
36%
16%
-6%
-7%
19%
3%
-33%
7%
28%
-3%
-20%
-30%
36%
49%
6%
6%
5%
-13%
0%
60%
-10%
20%
-10%
-19%
12%
-21%
27%
6%
20%
18%
-30%
-7%
-5%
-15%
62%
20%
-16%
12%
0%
23%
-35%
-21%
-4%

2014

2014

2014

2016

2016

2016

2016/
2014
-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%
-11%
-11%
-11%
-11%
-11%
-11%
-11%
-11%
-11%
-11%
-11%
-11%

166,87
61,95
56,73
80,20
83,83
46,11
71,68
110,11
37,67
171,80
72,57
57,20
40,69
101,35
98,05
61,99
49,60
98,80
53,82
30,49
52,85
91,83
151,80
45,04
72,18
60,29
20,78
44,75
71,38
77,94
51,62
45,79
40,68
37,50
42,43
41,35
57,52
39,70
58,25
73,81
55,50
36,41
58,52
69,01
44,09
66,35
41,85
59,69
44,33
48,81
59,47
62,23
30,67
46,01
44,79
37,54
39,05
65,89
148,36
38,72
68,44

158,83
35,28
43,14
74,99
86,37
45,39
60,49
98,91
36,01
206,23
49,77
37,02
43,88
82,87
96,76
57,66
49,55
81,16
73,30
35,27
49,94
85,30
181,19
46,44
48,72
64,67
26,62
43,31
56,87
54,60
70,45
68,19
43,31
39,67
44,66
36,02
57,45
63,67
52,53
88,77
49,84
29,34
65,48
54,51
56,02
70,29
50,10
70,14
30,92
45,58
56,67
52,95
49,62
55,19
37,74
42,06
38,93
81,25
95,85
30,44
65,87

67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37
67,37

64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42
64,42

70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32
70,32

59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99
59,99

57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74
57,74

62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23
62,23

Šaltinis: parengta autorių pagal LSD duomenis ir regresinės analizės rezultatus.
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4 PRIEDAS. SKAIČIUOJANT 2015-2016 M. RODIKLIO REIKŠMES NAUDOTI
DUOMENYS APIE 2014-2016 M. TIKSLINĖSE TERITORIJOSE IŠMOKĖTAS
VIEŠĄSIAS (ES FONDŲ IR KITAS) LĖŠAS
11 lentelė. Duomenys projektų lygiu
Projekto
kodas

Projekto pavadinimas

07.1.1-CPVA-V902-01-0001

Apleistos teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir
geležinkelio Šiauliai–Klaipėda, Telšių mieste, infrastruktūros
rekonstravimas
Dauniškio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos
sutvarkymas
Vilkaviškio miesto centrinės J. Basanavičiaus aikštės ir jos prieigų
sutvarkymas
Kaišiadorių miesto Prezidento A.M. Brazausko parko
sutvarkymas ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo
poreikiams
Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste,
konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas
Jonavos miesto žemutinės dalies sutvarkymo ir pasiekiamumo
gerinimas
Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų
kvartalų sutvarkymas
Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas

Telšių m.

Skuodo miesto Žydų kvartalo sutvarkymas: dangų įrengimas ir
apšvietimo sistemų modernizavimas
Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymas (dangos ir
apšvietimo sistemos modernizavimas, prekybos paviljonų
statyba)
Daugiabučių namų kvartalų Ignalinos mieste kompleksinis
sutvarkymas
Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų
Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, modernizavimas
Kauno valstybinio lėlių teatro pastato atnaujinimas

07.1.1-CPVA-V902-01-0003
07.1.1-CPVA-R905-41-0001
07.1.1-CPVA-R905-21-0001
07.1.1-CPVA-R905-51-0001
07.1.1-CPVA-R903-21-0001
07.1.1-CPVA-R903-61-0001
07.1.1-CPVA-R903-51-0001
07.1.1-CPVA-R903-31-0001
07.1.1-CPVA-R903-31-0002
07.1.1-CPVA-R903-91-0001
07.1.1-CPVA-V304-01-0001
07.1.1-CPVA-V304-01-0002
07.1.1-CPVA-V304-01-0003
07.1.1-CPVA-R305-61-0001

Valstybinio jaunimo teatro pastatų Arklių g.5, Karmelitų g.2,
Vilnius, modernizavimas
Joniškio kultūros centro modernizavimas

Projekto TT

2015 m.
išmokėta
viešųjų (ES
fondų ir kitų)
lėšų
0,0

2016 m.
išmokėta
viešųjų (ES
fondų ir kitų)
lėšų
446 586,1

Utenos m.

0,0

354 206,7

Vilkaviškio
m.
Kaišiadorių
m.

0,0

1 422 325,6

0,0

90 000,0

Kupiškio m.

0,0

121 966,8

Jonavos m.

0,0

593 960,3

Joniškio m.

0,0

46 335,9

Pasvalio m.

0,0

103 393,1

Skuodo m.

0,0

54 205,3

Skuodo m.

0,0

165 379,0

Ignalinos m.

0,0

13 431,8

Vilniaus
Pietinė TT
Kauno
Žaliakalnio
TT
Vilniaus
Pietinė TT
Joniškio m.

0,0

1 036 917,6

0,0

69 477,7

0,0

544 398,7

0,0

6 509,0

Iš viso

0,0

5 069 093,6

12 lentelė. Duomenys tikslinių teritorijų lygiu
Projekto TT
Telšių m.
Utenos m.
Vilkaviškio m.
Kaišiadorių m.
Kupiškio m.
Jonavos m.
Joniškio m.
Pasvalio m.
Skuodo m.
Ignalinos m.
Vilniaus Pietinė TT
Kauno Žaliakalnio TT
Iš viso

2015 m. išmokėta viešųjų
(ES fondų ir kitų) lėšų
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2016 m. išmokėta viešųjų
(ES fondų ir kitų) lėšų
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2016 m. išmokėta viešųjų
(ES fondų ir kitų) lėšų
446 586,1
354 206,7
1 422 325,6
90 000,0
121 966,8
593 960,3
52 844,9
103 393,1
219 584,3
13 431,8
1 581 316,4
69 477,7
5 069 093,6
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5 PRIEDAS. AUTOMATIZUOTA RODIKLIO FAKTINIŲ REIKŠMIŲ
SKAIČIUOKLĖ
Pateikta atskirai (Excel failas, tik el. versija).
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6 PRIEDAS. LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO DETALIOSIOS
STATISTIKOS DUOMENŲ APIBENDRINIMAS TIKSLINIŲ TERITORIJŲ LYGIU
(TECHNINIS APRAŠAS)
1. Tikslinių teritorijų ribos apibrėžtos SHAPE failuose (SHAPE failo formatas yra *.zip archyvas,
kuriame yra visi SHAPE failą lydintys failai):
a. Miestai_1_20
b. Miestai_21_40
c. Miestai_41_60
d. Miestai_61_80
e. Miestai_81_100
f. Miestai_100_110
2. Duomenys skelbiami Lietuvos statistikos departamento svetainėje:
https://osp.stat.gov.lt/detalioji-statistika (kairėje viršuje pasirinkti „Veikiantys ūkio subjektai“,
o žemiau – „Veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pradžioje“)
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3. Paspausti ikoną „Brėžti ribas / įkelti duomenis“, toliau – „SHAPE įkėlimas“ ir mygtukas
„Pasirinkti failą“:

4. Paspaudus mygtuką „Pasirinkti failą“ pažymėti vieną iš SHAPE failų (pavyzdžiui,
„Miestai_1_20”). Viršuje pasirinkti metus. Žemėlapyje raudonai bus pažymėtos tikslinių
teritorijų ribos ir nurodytas veikiančių ūkio subjektų skaičius atitinkamų metų pradžioje:

Šiuos duomenis galima apdoroti rankiniu būdu (naudojant programą Excel) arba galima eksportuoti į
SHAPE ir apdoroti naudojant GIS programinę įrangą (5-7 žingsniai).
Kadangi yra 6 failai su tikslinių teritorijų ribomis („Miestai_1_20” ir t.t.), kartojant 3-4 punktuose (jei
duomenys tvarkomi rankiniu būdu) atvaizduojami vis kitų tikslinių teritorijų (didžiųjų miestų dalių
arba mažų ir vidutinių miestų) duomenys.
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5-8 punktuose nurodyti veiksmai turi būti atliekami tik tuo atveju, jei duomenims apdoroti
naudojama GIS programinė įranga (tai nėra būtina).
5. Norint duomenis apdoroti naudojant GIS programinę įrangą, juos reikia eksportuoti į SHAPE:

6. Paspaudus „Eksportuoti į SHAPE“ pasirinkti (pažymėti varnele) aktualų rodiklį ir gardelę (2,50
km). Spausti mygtuką “Eksportuoti”:
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7. Bus suformuotas atitinkamas SHAPE failas su duomenimis (*.zip archyvas, pavyzdžiui
„GRID_EXPORT_20180619_121724“), kurį reikia išsisaugoti (failo pavadinime tikslinga
nurodyti tikslines teritorijas (pagal tikslinių teritorijų ribų failo pavadinimą) ir metus,
pavyzdžiui „GRID_EXPORT_20180619_121724_M1_20_2017“. Failo pavadinimas sudarytas
pagal šią schemą GRID_EXPORT_(data)_(laikas)_(tikslinių teritorijų žyma)_(metai). Šie failai
toliau apdorojami naudojant GIS programinę įrangą.

8. Kadangi yra 6 failai su tikslinių teritorijų ribomis („Miestai_1_20” ir t.t.), kartojant 3-7
punktuose (jei naudojama GIS programinė įranga) nurodytus veiksmus, vienų metų
duomenims sudaromi atitinkamai 6 duomenų failai
(„GRID_EXPORT_(data)_(laikas)_M1_20_2017“ ir t.t.).
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