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Investicijos 
ID

Ivesticijos pavadinimas Investicijos skaičiavimo metodika Pavienės įvesčių reikšmės Rezultatas Kartotinės įvesčių reikšmės

Įvesties šaltinio pavadinimas

Neaktualu

I_1j – išlaidos į BIM programinę įrangą. 
Vertinama vienam BIM projektui 
tenkanti išlaidų dalis 3 1

k_(p_i )  – projektui tenkanti j –tosios 
BIM investicijų komponentės dalis, 
matuojama vieneto dalimi 1 2

Įvesties šaltinio pavadinimas

Neaktualu

I_2j – einamaisiais metais patirtos 
išlaidos į BIM programinės įrangos 
techninį palaikymą . Vertinama vienam 
BIM projektui tenkanti išlaidų dalis.

k_(p_i ) – projektui tenkanti j –tosios 
BIM investicijų komponentės dalis, 
vieneto dalis

Įvesties šaltinio pavadinimas

Neaktualu
I_3j – išlaidos į BIM darbo vietos 
techninę įrangą , mobilieji įrenginiai. 

k_(p_i ) – projektui tenkanti j –tosios 
BIM investicijų komponentės dalis, 
vieneto dalis

Įvesties šaltinio pavadinimas

Neaktualu

I_4j – einamaisiais metais patirtos 
išlaidos į IT infrastruktūrą (serveriai ir 
kompiuterių tinklų įranga - įsigijimas, 
pritaikymas, modernizavimas)

k_(p_i ) – projektui tenkanti j –tosios 
BIM investicijų komponentės dalis, 
vieneto dalis

Įvesties šaltinio pavadinimas

Neaktualu

I_5j – einamaisiais metais patirtos IT 
ūkio priežiūros ir techninio palaikymo 
išlaidos

k_(p_i ) – projektui tenkanti j –tosios 
BIM investicijų komponentės dalis, 
vieneto dalis

Įvesties šaltinio pavadinimas

Neaktualu

I_6j – investicijos į projekto/įmonės 
procesų organizavimo ir palaikymo 
programinę įrangą ir infrastruktūrą
k_(p_i ) – projektui tenkanti j –tosios 
BIM investicijų komponentės dalis, 
vieneto dalis

Įvesties šaltinio pavadinimas

Neaktualu

I_7j – investicijos į kitą techninę ir 
programinę įrangą naudojamą BIM 
projektuose

I_7j – investicijos į kitą techninę ir programinę įrangą naudojamą BIM projektuose 
(fotoaparatai, lazeriniai skaneriai, dronai, VR technika, specializuotų BIM projektų 

koordinacinių centrų įrengimas, pan.) (įsigijimas ir adaptavimas). Vertinama vienam BIM 
projektui tenkanti kitų techninės ir programinės įrangos rūšių įsigijimo ir adaptavimo 

išlaidų dalis. 
k_(p_i ) – projektui tenkanti j –tosios BIM investicijų komponentės dalis, vieneto dalis. 

I_5j – einamaisiais metais patirtos IT ūkio priežiūros ir techninio palaikymo išlaidos (IT 
administratoriaus darbo vietos arba IT ūkį aptarnaujančios įmonės išlaidos). Vertinama 

vienam BIM projektui tenkanti šių išlaidų dalis. 
k_(p_i ) – projektui tenkanti j –tosios BIM investicijų komponentės dalis, vieneto dalis. 
k_(p_i ) nustatomas dalinant išlaidas po lygiai visiems einamaisiais metais vykdytiems 

projektams. Pavyzdžiui, jeigu einamaisiais metais vykdyti 2 BIM projektai, tuomet  k_(p_i 
)=0.5, jeigu 3 BIM projektai, k_(p_i )=0.33, ir t.t.).

I6

Investicijos į komercinę 
bendrosios duomenų aplinkos 

(CDE), projektų valdymo, klientų 
valdymo ir kitą procesų 

organizavimo programinę įrangą 
ir infrastruktūrą (įsigijimas ir 

adaptavimas)

I_6j – investicijos į projekto/įmonės procesų organizavimo ir palaikymo (komercinę 
bendrosios duomenų aplinkos (CDE), projektų valdymo, klientų valdymo ir kitą procesų 

organizavimo) programinę įrangą ir infrastruktūrą (įsigijimas ir adaptavimas). Vertinama 
vienam BIM projektui tenkanti šių išlaidų dalis. 

k_(p_i ) – projektui tenkanti j –tosios BIM investicijų komponentės dalis, vieneto dalis. 
k_(p_i ) nustatomas dalinant išlaidas po lygiai visiems po įrangos įsigijimo vykdytiems 
projektams, įskaitant ir einamaisiais metais vykdomus projektus. Pavyzdžiui, jeigu po 
įrangos įsigijimo vykdyti 2 BIM projektai, tuomet  k_(p_i )=0.5, jeigu 3 BIM projektai, 

k_(p_i )=0.33, ir t.t.).

3,5

I_1j – išlaidos į BIM programinę įrangą (tiesioginės investicijos: licencijų įsigijimas). 
Vertinama vienam BIM projektui tenkanti išlaidų dalis. 

k_(p_i ) – projektui tenkanti j –tosios BIM investicijų komponentės dalis, matuojama 
vieneto dalimi. k_(p_i ) nustatomas dalinant išlaidas po lygiai visiems vykdytiems BIM 
projektams. Pavyzdžiui, jeigu po įrangos įsigijimo įvykdyti 2 projektai, tuomet  k_(p_i 

)=0.5, jeigu 3 projektai, k_(p_i )=0.33, ir t.t.).

Investicijos į BIM programinę 
įrangą

I1

I2 Investicijos į BIM programinės 
įrangos techninį palaikymą 

I_2j – einamaisiais metais patirtos išlaidos į BIM programinės įrangos techninį palaikymą 
(kasmetiniai atskaitymai: licencijų atnaujinimas, įrangos atstovų konsultacijos/priežiūra). 

Vertinama vienam BIM projektui tenkanti išlaidų dalis. 
k_(p_i ) – projektui tenkanti j –tosios BIM investicijų komponentės dalis, vieneto dalis. 
k_(p_i ) nustatomas dalinant išlaidas po lygiai visiems einamaisiais metais vykdytiems 

projektams. Pavyzdžiui, jeigu einamaisiais metais vykdyti 2 BIM projektai, tuomet  k_(p_i 
)=0.5, jeigu 3 BIM projektai, k_(p_i )=0.33, ir t.t.).

I4 Investicijos į IT infrastruktūrą 

I_4j – einamaisiais metais patirtos išlaidos į IT infrastruktūrą (serveriai ir kompiuterių 
tinklų įranga - įsigijimas, pritaikymas, modernizavimas). Vertinama vienam BIM projektui 

tenkanti šių išlaidų dalis. 
k_(p_i ) – projektui tenkanti j –tosios BIM investicijų komponentės dalis, vieneto dalis. 
k_(p_i ) nustatomas dalinant išlaidas po lygiai visiems einamaisiais metais vykdytiems 

projektams. Pavyzdžiui, jeigu einamaisiais metais vykdyti 2 BIM projektai, tuomet  k_(p_i 
)=0.5, jeigu 3 BIM projektai, k_(p_i )=0.33, ir t.t.).

I5 IT ūkio priežiūros ir techninio 
palaikymo išlaidos 

I7
Investicijos į kitą techninę ir 

programinę įrangą naudojamą 
BIM projektuose

I3 Investicijos į BIM darbo vietos 
techninę įrangą

I_3j – išlaidos į BIM darbo vietos techninę įrangą (aparatinė įranga (kompiuteriai), 
mobilieji įrenginiai (planšetės, mobilieji telefonai, išmanieji šalmai, kt.). Vertinama 

vienam BIM projektui tenkanti išlaidų dalis. 
k_(p_i ) – projektui tenkanti j – tosios BIM investicijų komponentės dalis, vieneto dalis. 

k_(p_i ) nustatomas dalinant išlaidas po lygiai visiems vykdytiems BIM projektams. 
Pavyzdžiui, jeigu po įrangos įsigijimo įvykdyti 2 projektai, tuomet k_(p_i )=0.5, jeigu 3 

projektai, k_(p_i )=0.33, ir t.t.).



k_(p_i ) – projektui tenkanti j –tosios 
BIM investicijų komponentės dalis, 
vieneto dalis

Įvesties šaltinio pavadinimas

I_8j – einamaisiais metais patirtos 
išlaidos apmokant išlaidas specialistų 
BIM kompetencijų tobulinimui 1 3 5

Įvesties šaltinio pavadinimas

I_9j – einamaisiais metais patirtos 
išlaidos apmokant BIM specialistų 
darbo vietų išlaidas

Įvesties šaltinio pavadinimas
I_10j – su BIM taikymu projekte 
susijusių dokumentų (EIR, PIP, BEP, 
BIM protokolas, TIDP, MIDP, pan.) 
rengimo išlaidos

Įvesties šaltinio pavadinimas

Neaktualu

I_11j  – dokumentacijos susijusios su 
BIM diegimu įmonėje įsigijimo ir 
adaptavimo/rengimo išlaidos

k_(p_i ) – projektui tenkanti j –tosios 
BIM investicijų komponentės dalis, 
vieneto dalis

Įvesties šaltinio pavadinimas

Neaktualu
I_12j – mokesčių dydis susijęs su BIM 
įrangos įsigijimu 3 1
k_(p_i ) – projektui tenkanti j –tosios 
BIM investicijų komponentės dalis, 
vieneto dalis 1 1

Suma #REF!

k_(p_i ) – projektui tenkanti j –tosios BIM investicijų komponentės dalis, vieneto dalis. 
k_(p_i ) nustatomas dalinant išlaidas po lygiai visiems po įrangos įsigijimo vykdytiems 
projektams, įskaitant ir einamaisiais metais vykdomus projektus. Pavyzdžiui, jeigu po 
įrangos įsigijimo vykdyti 2 BIM projektai, tuomet  k_(p_i )=0.5, jeigu 3 BIM projektai, 

k_(p_i )=0.33, ir t.t.).

k_(p_i ) – projektui tenkanti j –tosios BIM investicijų 
komponentės dalis, vieneto dalis 0,5

k_(p_i ) – projektui tenkanti j –tosios BIM investicijų 
komponentės dalis, vieneto dalis

I8 Išlaidos BIM kompetencijų 
tobulinimui

I_8j – einamaisiais metais patirtos išlaidos apmokant išlaidas specialistų BIM 
kompetencijų tobulinimui (einamųjų metų visų mokymų kaina, sertifikavimo išlaidos, su 

mokymais ir sertifikavimų susijusių kelionių išlaidos, kitos su mokymais susijusios 
išlaidos). Vertinama vienam BIM projektui tenkanti išlaidų dalis. 

k_(p_i ) – projektui tenkanti j –tosios BIM investicijų komponentės dalis, vieneto dalis. 
k_(p_i ) gali būti nustatomas dviem būdais: 

1) Nustatant tikslią darbo laiko apskaitoje užfiksuotą kiekvienam po mokymų vykdytam 
projektui skirtą darbo lako dalį. Pavyzdžiui, gali būti nustatyta, kad BIM specialistas po 
mokymų dirbo 2-juose projektuose, tačiau vienam projektui skyrė 60% viso darbo laiko 

(0,6 etato), o kitam tik 40% (0,4 etato), tuomet k_(p_1 )=0.6, o k_(p_2 )=0.4; 
2) Dalinant darbo laiką po lygiai visiems po mokymų vykdytiems projektams. Pavyzdžiui, 
jeigu BIM specialistas po mokymų dirbo 2-jose projektuose, tuomet k_(p_i )=0.5, jeigu 3-

jose projektuose, k_(p_i )=0.33, ir t.t.).

#REF!

#REF!

I10

Su BIM taikymu projekte 
susijusių dokumentų (EIR, PIP, 
BEP, BIM protokolas, TIDP, 

MIDP, pan.) rengimo, įsigijimo ir 
adaptavimo išlaidos I_10j – su BIM taikymu projekte susijusių dokumentų (EIR, PIP, BEP, BIM protokolas, TIDP, 

MIDP, pan.) rengimo išlaidos. Vertinama vienam BIM projektui tenkanti dokumentų 
rengimo išlaidų dalis. Neaktualu

#REF!

I9

 Informacijos (BIM) 
vadovo/koordinatoriaus, 

informacijos valdytojo darbo 
vietų apmokėjimas

I_9j – einamaisiais metais patirtos išlaidos apmokant BIM specialistų darbo vietų išlaidas 
(darbo užmokestis, mokesčiai, kitos darbo vietos sukūrimo išlaidos). Vertinama vienam 

BIM projektui tenkanti išlaidų dalis. 
k_(p_i ) – projektui tenkanti j –tosios BIM investicijų komponentės dalis, vieneto dalis. 

k_(p_i ) gali būti nustatomas dviem būdais: 
1) Nustatant tikslią darbo laiko apskaitoje užfiksuotą kiekvienam po mokymų vykdytam 
projektui skirtą darbo lako dalį. Pavyzdžiui, gali būti nustatyta, kad BIM specialistas po 
mokymų dirbo 2-juose projektuose, tačiau vienam projektui skyrė 60% viso darbo laiko 

(0,6 etato), o kitam tik 40% (0,4 etato), tuomet k_(p_1 )=0.6, o k_(p_2 )=0.4; 
2) Dalinant darbo laiką po lygiai visiems po mokymų vykdytiems projektams. Pavyzdžiui, 
jeigu BIM specialistas po mokymų dirbo 2-jose projektuose, tuomet k_(p_i )=0.5, jeigu 3-

jose projektuose, k_(p_i )=0.33, ir t.t.).

I11

Su BIM diegimu įmonėje 
susijusios išlaidos ir 

dokumentacijos įsigijimo ir 
adaptavimo/rengimo išlaidos 

I_11j – dokumentacijos susijusios su BIM diegimu įmonėje (įmonės BIM 
politika/strategija; įmonės BIM standartai; reikalavimai; techninės specifikacijos; BIM 

naudojimo vadovai; metodikos; taisyklės; rekomendacijos; BIM mokymų programos; kiti 
BIM dokumentai) įsigijimo ir adaptavimo/rengimo išlaidos. Vertinama vienam BIM 

projektui tenkanti šių išlaidų dalis. 
k_(p_i ) – projektui tenkanti j –tosios BIM investicijų komponentės dalis, vieneto dalis. 

k_(p_i ) nustatomas dalinant išlaidas po lygiai visiems po dokumentų 
parengimo/įsigijimo/adaptavimo vykdytiems projektams, įskaitant ir einamaisiais metais 

vykdomus projektus. Pavyzdžiui, jeigu po dokumentų parengimo/įsigijimo/adaptavimo 
vykdyti 2 BIM projektai, tuomet  k_(p_i )=0.5, jeigu 3 BIM projektai, k_(p_i )=0.33, ir t.t.).

I12 Investicijoms į BIM įrangą 
tenkanti mokesčių dalis

I_12j – mokesčių dydis susijęs su BIM įrangos įsigijimu. Vertinama vienam BIM projektui 
tenkanti mokesčių dalis. 

k_(p_i ) – projektui tenkanti j –tosios su BIM įrangos įsigijimo susijusių mokesčių dalis, 
vieneto dalis. k_(p_i ) nustatomas dalinant išlaidas po lygiai visiems po įrangos įsigijimo 
vykdytiems projektams, įskaitant ir einamaisiais metais vykdomus projektus. Pavyzdžiui, 

jeigu po įrangos įsigijimo vykdyti 2 BIM projektai, tuomet  k_(p_i )=0.5, jeigu 3 BIM 
projektai, k_(p_i )=0.33, ir t.t.). 

4



Rodiklio 
ID

Rodiklio pavadinimas Rodiklio  skaičiavimo metodika Pavienės įvesčių reikšmės Rezultatas Kartotinės įvesčių reikšmės

100%

D  – vidutinis projektuotojo mėnesio darbo užmokestis su 
netiesioginėmis išlaidomis (Eur/mėn.) 1

L_p  – apskaičiuotas projektavimo trukmės sumažėjimo 
procentinis dydis (%). 1

C_p – projektavimo trukmė (mėn.) 1

P – spausdinimo išlaidos (Eur/mėn.)

R  – apskaičiuotas spausdinimo išlaidų sutaupymo 
procentinis dydis (pavyzdžiui - 30%)

C – projektavimo ir statybos trukmė (mėn.)

L  – laiko skirtas vienai užklausai vidurkis vertinant visų 
užklausų skaičius per metus, val.

R – darbo įkainis Eur/val.

T_a – paklausimai alternatyviame projekte per metus, vnt.;

T_BIM – paklausimai projekte vykdytame pagal BIM 
metodologiją per metus, vnt.

Ad_a  – praėjusių laikotarpių valdymo sąnaudos 
analogiškuose projektuose, kuriuose netaikyta BIM 
metodologija (vidutinė vienam projektui tenkanti sąnaudų 
dalis);

Ad_BIM – projektų valdymo, administravimo sąnaudos, kai 
organizacijoje pradėta taikyti BIM metodologija.

A – valdymo išlaidos (Eur/mėn.)

C – projektavimo / statybos / naudojimo trukmė (mėn.);

100%

Įvesties šaltinio pavadinimas

A_l – lyginamojo objekto naudingas plotas, m2

2

P_a  – analogiško projekto atitinkamo 
statybos darbų etapo visų prekių, 
įrankių, mechanizmų pirkimų arba 
nuomos kaina ir paslaugų pirkimų 
kaina perskaičiuota vienam m2 
naudingojo ploto 13 7

A_bim  – objekto projektuojamo ir statomo taikant BIM 
metodologiją naudingas plotas, m2

1

P_pif - projekto, vykdomo taikant BIM 
metodologiją, atitinkamo statybos 
darbų etapo prekių, įrankių, 
mechanizmų pirkimų arba nuomos 
kaina ir paslaugų pirkimų kaina 
perskaičiuota vienam m2 naudingojo 
ploto 1 1

K - statybos darbų kaina, Eur

i – diskonto norma

n –  periodas

D  - vidutinis statybos projekto komandos nario mėnesio 
darbo užmokestis su netiesioginėmis išlaidomis (Eur/mėn.)

L_s  – apskaičiuotas statybos trukmės sumažėjimo 
procentinis dydis (%).

R1.7 Sutaupyto statybos laiko vertė D - vidutinis statybos projekto komandos nario mėnesio darbo užmokestis su 
netiesioginėmis išlaidomis (Eur/mėn.);
L_s – apskaičiuotas statybos trukmės sumažėjimo procentinis dydis (%). Nustatomas 

Projektavimo stadija
Jei stadija dar tik bus atliekama, prašau patikslinti sėkmės tikimybę

Pirkimai ir statyba
Jei stadija dar tik bus atliekama, prašau patikslinti sėkmės tikimybę

R1.2 Vidutinės projekto pirkimų 
vertės pokytis P_pif = (P1 + P2 + P3 +… Pn.)/A_bim

P_a  = (P1 + P2 + P3 +… Pn.)/A_l   
P_pif - projekto, vykdomo taikant BIM metodologiją, atitinkamo statybos darbų etapo 

prekių (statybinės medžiagos, konstrukcijos, ir kt. elementai), įrankių, mechanizmų pirkimų 
arba nuomos kaina ir paslaugų pirkimų kaina perskaičiuota vienam m2 naudingojo ploto.

A_bim – objekto projektuojamo ir statomo taikant BIM metodologiją naudingas plotas, m2;
P_a  – analogiško projekto atitinkamo statybos darbų etapo visų prekių (statybinės 

medžiagos, konstrukcijos, ir kt. elementai), įrankių, mechanizmų pirkimų arba nuomos 
kaina ir paslaugų pirkimų kaina perskaičiuota vienam m2 naudingojo ploto;

A_l – lyginamojo objekto naudingas plotas, m2;

178,021978

K - statybos darbų kaina, Eur;
i  – diskonto norma
n  –  periodas.

R1.3 Sutaupymai dėl tiksliau nustatytų 
kainų vykdant pirkimus projekte

R1.21

Tikslaus skaitmenizuotų 
duomenų perdavimo laiko vertė 

(užklausų dėl projekto 
informacijos tikslinimo 

sumažėjimo vertė)

R1.6 Sutaupyto statinio projektavimo 
laiko vertė

D  – vidutinis projektuotojo mėnesio darbo užmokestis su netiesioginėmis išlaidomis 
(Eur/mėn.).
L_p – apskaičiuotas projektavimo trukmės sumažėjimo procentinis dydis (%). Nustatomas 
vadovaujantis skaičiavimo rekomendacijomis rodikliui (R1.4). Lyginamas atliktų 
projektavimo darbų faktinis laikas su planuotu;
 C_p – projektavimo trukmė (mėn.);

1

R1.12 Spausdinimo-kopijavimo išlaidų 
sumažėjimo vertė

P – spausdinimo išlaidos (Eur/mėn.);
R – apskaičiuotas spausdinimo išlaidų sutaupymo procentinis dydis (pavyzdžiui - 30%). 
Nustatomas vadovaujantis skaičiavimo rekomendacijomis rodikliui (R1.11). Dydis turi būti 
apskaičiuotas įvykdžius bandomąjį BIM projektą. Skaičiuojamas pokytis projekto 
dokumentacijos spausdinimo išlaidų sumažėjimo taikant skaitmenines technologijas, 
palyginus su analogiškais ankstesnių laikotarpių projektais.
C – projektavimo ir statybos trukmė (mėn.);

L – laiko skirtas vienai užklausai vidurkis (nustatomas ekspertiniu vertinimu) vertinant visų 
užklausų skaičius per metus, val. (duomenys apie užklausas surenkami apklausus projekto 
dalyvius);
R – darbo įkainis Eur/val.;
Ta – paklausimai alternatyviame projekte per metus, vnt.;
TBIM  – paklausimai projekte vykdytame pagal BIM metodologiją per metus, vnt.

R2.6 Valdymo išlaidų sumažėjimo 
vertė

A – valdymo išlaidos (Eur/mėn.). Valdymo išlaidas sudaro tiesiogiai už projektą atsakingo 
personalo ir aukščiausios valdymo grandies atstovų konkrečiam projektui skirto darbo laiko 
išlaidos. Duomenys kaupiami įmonės buhalterinės apskaitos dokumentuose.
C  – projektavimo / statybos / naudojimo trukmė (mėn.);

R2.5 Valdymo išlaidų sumažėjimas
Ad_a – praėjusių laikotarpių valdymo sąnaudos analogiškuose projektuose, kuriuose 
netaikyta BIM metodologija (vidutinė vienam projektui tenkanti sąnaudų dalis);
Ad_BIM – projektų valdymo, administravimo sąnaudos, kai organizacijoje pradėta taikyti 
BIM metodologija.

100%

100%



C_s – statybos trukmė (mėn.)

C – Projekto trukmė, mėn. 12

L  –  empiriškai nustatytas viso projekto trukmės sumažėjimo 
procentinis dydis (perskaičiuota į vieneto dalis) 1

I – metinė infliacija, (perskaičiuota į vieneto dalis) 1

K – statybos darbų kaina, Eur; 1

K_p – projektavimo klaidų taisymų arba statybos darbų 
defektų šalinimo kaina, Eur. 1

U - užklausų dėl darbų pakartotino perdarinėjimo, projekte, 
kuriame netaikyta BIM, skaičius 3

R  -sumažintų pakartotinai atliekamų darbų apimčių 
procentinis dydis (%, pvz., 100 ar 50 proc.) 4

V  - statybos darbų kaina (Eur.)

E  – rangovo statybvietės išlaidos (%)

Z – statybvietės valdymo išlaidų dalis (40%) visuose 
statybvietės išlaidose

F  - apskaičiuotas statybos aikštelė valdymo sutaupymo 
procentinis dydis (%)

V - Statybos darbų kaina, Eur.

L - sutaupymų dėl sumažintų papildomų nenumatytų darbų 
apimčių procentinis dydis (%)

I_a – fiksuotų nelaimingų atsitikimų įvykusių alternatyviame 
projekte išmokų vertė

I_BIM – fiksuotų nelaimingų atsitikimų įvykdžius projektą 
pagal BIM metodologijos saugos priemones, išmokų vertė

R1.20

Sutaupymų dėl rizikų 
(nelaimingų atsitikimų) 

sumažėjimo statybos aikštelėje 
vertė V - Statybos darbų kaina, Eur.; V - Statybos darbų kaina, Eur.

100%

P_pl – Statinio plotas (m2) 1
E – šilumos energijos sąnaudos (kWh/m2) 1
U – energijos vartojimo sutaupymas, %. 1
R – šilumos energijos kaina (Eur/kWh) 1
O_p – pastato naudojimo laikotarpis (metai) 1

T_av-a - analogiškų objektų vidutinis prastovų dėl neplaninių 
darbų laikas 2
T_av-BIM – analizuojamų objektų vidutinis prastovų dėl 
neplaninių darbų laikas, kai statinių/įrenginių eksploatacijai 
taikoma BIM metodologiją 1

C_r – vidutinė avarijų padarinių likvidavimo kaina, 
Eur/metus 2

S_n - ankstesnių laikotarpių vidutinis neplaninių prastovų, 
avarijų skaičius per metus 1
Ad_a – praėjusių laikotarpių valdymo sąnaudos 
analogiškuose projektuose, kuriuose netaikyta BIM 
metodologija (vidutinė vienam projektui tenkanti sąnaudų 
dalis) 2

Ad_BIM – projektų valdymo, administravimo sąnaudos, kai 
organizacijoje pradėta taikyti BIM metodologija 1

A – valdymo išlaidos (Eur/mėn.) 50

L_s – apskaičiuotas statybos trukmės sumažėjimo procentinis dydis (%). Nustatomas 
vadovaujantis skaičiavimo rekomendacijomis rodikliui (R1.4). Lyginamas atskirų statybos 
darbų etapų atliktų statybos darbų faktinis laikas su planuotu;
C_s  – statybos trukmė (mėn.);

Naudojimas

R1.14 Statybos aikštelės valdymo 
išlaidų sumažėjimo vertė

V - statybos darbų kaina (Eur.);
E – rangovo statybvietės išlaidos (%) nustatomos iš sąmatos vadovaujantis bendraisiais 
ekonominiais normatyvais (9 arba 12 proc.);
Z – statybvietės valdymo išlaidų dalis (40%) visuose statybvietės išlaidose;
F - apskaičiuotas statybos aikštelė valdymo sutaupymo procentinis dydis (%). Nustatomas 
vadovaujantis skaičiavimo rekomendacijomis rodikliui (R1.13). Dydis turi būti apskaičiuotas 
įvykdžius bandomąjį BIM projektą;

R1.16

R2.4 C_r – vidutinė avarijų padarinių likvidavimo kaina, Eur/metus. Rodiklis apima žmonių darbo 
valandas, medžiagų, įrangos kainą, baudas ir pan.; 
S_n - ankstesnių laikotarpių vidutinis neplaninių prastovų, avarijų skaičius per metus.

Avarijų, prastovų arba 
neplaninių priežiūros darbų 

sumažėjimo vertė
100

R2.3
Neplaninių atsijungimų/ 

prastovų/ avarijų likvidavimo 
valandų skaičiaus pokytis T_av-a - analogiškų objektų vidutinis prastovų dėl neplaninių darbų laikas;

T_av-BIM  – analizuojamų objektų vidutinis prastovų dėl neplaninių darbų laikas, kai 
statinių/įrenginių eksploatacijai taikoma BIM metodologiją. 50

R1.19

Jei stadija dar tik bus atliekama, prašau patikslinti sėkmės tikimybę

R1.10
Sutaupymų dėl sumažėjusių 
pakartotinai atliekamų darbų 

(defektų taisymo) vertė

K_p – projektavimo klaidų taisymų arba statybos darbų defektų šalinimo kaina, Eur.;
R -sumažintų pakartotinai atliekamų darbų apimčių procentinis dydis (%, pvz., 100 ar 50 
proc.). Nustatomas vadovaujantis skaičiavimo rekomendacijomis rodikliui (R1.9). 
Skaičiuojamas vidutinis dėl netikslių sprendinių ar projekto klaidų pakartotinai atliekamų 
darbų ir procedūrų pokytis, lyginant su analogiškuose projektuose, kuriuose netaikyta BIM 
metodologija, pakartotinai vykdytų darbų ar procedūrų apimtimis;
U - užklausų dėl darbų pakartotino perdarinėjimo, projekte, kuriame netaikyta BIM, 
skaičius

Sutaupymų dėl sumažėjusių 
papildomų (nenumatytų) darbų 

apimčių vertė

V - Statybos darbų kaina, Eur.;
L - sutaupymų dėl sumažintų papildomų nenumatytų darbų apimčių procentinis dydis (%). 
Nustatomas vadovaujantis skaičiavimo rekomendacijomis rodikliui (R1.15). Dydis turi būti 
nustatytas įvykdžius bandomąjį BIM projektą. Skaičiuojamas projekto metu atliekamų 
nenumatytų darbų pokytis, lyginant su analogiškuose projektuose, kuriuose netaikyta BIM 
metodologija, atliekamų nenumatytų darbų apimtimis.

R1.17

Sutaupytos šilumos energijos 
vertė (po pastato 

modernizavimo) kai 
modernizavimo projektui rengti 

ir įgyvendinti taikyta BIM 
metodologija

P_pl – Statinio plotas (m2);
E – šilumos energijos sąnaudos (kWh/m2);
U – energijos vartojimo sutaupymas, %.;
R – šilumos energijos kaina (Eur/kWh); 
O_p – pastato naudojimo laikotarpis (metai). 1

Sąnaudų/išmokų dėl rizikų 
(nelaimingų atsitikimų) įvykusių 
statybos aikštelėje sumažėjimas I_a  – fiksuotų nelaimingų atsitikimų įvykusių alternatyviame projekte išmokų vertė;

I_BIM  – fiksuotų nelaimingų atsitikimų įvykdžius projektą pagal BIM metodologijos saugos 
priemones, išmokų vertė.

12

R1.8

Praradimų dėl pinigų 
nuvertėjimo sumažėjimo vertė 

dėl trumpesnio projekto 
įgyvendinimo laiko C  – Projekto trukmė, mėn.;

 L  –  empiriškai nustatytas viso projekto trukmės sumažėjimo procentinis dydis 
(perskaičiuota į vieneto dalis). Nustatomas vadovaujantis skaičiavimo rekomendacijomis 
rodikliui (R1.4). Lyginamas viso projekto trukmės faktinis laikas su planuotu;
I – metinė infliacija, (perskaičiuota į vieneto dalis);
K  – statybos darbų kaina, Eur; 1

R2.6 Valdymo išlaidų sumažėjimo 
vertė

A – valdymo išlaidos (Eur/mėn.). Valdymo išlaidas sudaro tiesiogiai už projektą atsakingo 

R2.5 Valdymo išlaidų sumažėjimas
Ad_a – praėjusių laikotarpių valdymo sąnaudos analogiškuose projektuose, kuriuose 
netaikyta BIM metodologija (vidutinė vienam projektui tenkanti sąnaudų dalis);
Ad_BIM – projektų valdymo, administravimo sąnaudos, kai organizacijoje pradėta taikyti 
BIM metodologija. 50

100%



C – projektavimo / statybos / naudojimo trukmė (mėn.) 1
Suma 2615

R2.6
vertė

A – valdymo išlaidos (Eur/mėn.). Valdymo išlaidas sudaro tiesiogiai už projektą atsakingo 
personalo ir aukščiausios valdymo grandies atstovų konkrečiam projektui skirto darbo laiko 
išlaidos. Duomenys kaupiami įmonės buhalterinės apskaitos dokumentuose.
C  – projektavimo / statybos / naudojimo trukmė (mėn.); 2500



Rodiklio 
ID

Rodiklio pavadinimas Rodiklio  skaičiavimo metodika Rezultatas

I_BiM – investicijos į BIM darbo metodų diegimą, Eur; #REF!

S_BIM_i – i-toji sutaupymų dėl BIM taikymo komponentė 
analizuojamame projekte, EUR. 2615

S_BIM_i – i-toji sutaupymų dėl BIM taikymo komponentė 
analizuojamame projekte, EUR. 2615
I_BiM – investicijos į BIM darbo metodų diegimą, 
tenkan2ios vienam projektui, Eur; #REF!

#REF!SBIM - IBIMBIM taikymo efektas

Pavienės įvesčių reikšmės

R2.1 Investicijų į BIM metodologiją 
grąža

S_BIM_i – i-toji sutaupymų dėl BIM taikymo komponentė analizuojamame projekte, EUR. 
I_BIM – investicijos į BIM darbo metodų diegimą, Eur; #REF!
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