Paruošta išsami grynųjų pajamų metodika vandentvarkos sektoriui
Rengiant vandentvarkos sektoriaus 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos projektus, atlikti grynųjų pajamų skaičiavimus ir paruošti su tuo susijusius dokumentus
bus lengviau ir paprasčiau. Agentūra naujajam finansavimo laikotarpiui vandentvarkos sektoriui
parengė išsamią, tikslią ir aiškią grynųjų pajamų skaičiavimo metodiką.
„2007–2013 metų ES struktūrinės paramos laikotarpiu susidūrėme su nemažai problemų. Grynųjų
pajamų skaičiavimus atliko ir dokumentus ruošė skirtingi konsultantai, kurių kiekvienas vadovavosi
savais kriterijais ir požiūriais – skaičiavimus rengė pagal savus, daugeliu atveju labai skirtingus,
šablonus. Parengtuose dokumentuose dažnai pasitaikydavo klaidų ir netikslumų, formuojamos
prielaidos retai būdavo pakankamai pagrįstos. Grynųjų pajamų skaičiavimams trūko bendrumo, dėl to
mums buvo sunku tarpusavyje palyginti skirtingus to paties sektoriaus projektus, atlikti projektų
lyginamąją analizę. Nemažai klausimų dėl šių skaičiavimų atliekant auditus kildavo ir Valstybės
kontrolės tarnybai“, – vardina Agentūros Planavimų ir ataskaitų skyriaus vedėja Rasa Ledzinskienė.
Naujoji grynųjų pajamų skaičiavimo metodika turėtų užtikrinti šių skaičiavimų vientisumą visuose
vandentvarkos sektoriaus projektuose ir nepalikti vietos nekonkretumui. Parengtoje metodikoje
nurodyti visi reikalingi informacijos šaltiniai, dokumentai, kuriais reikėtų remtis, taip pat aprašyti visi
žingsniai, kuriuos būtina atlikti. Agentūrai taip pat bus lengviau vertinti projektus – visi projektai bus
vertinami pagal vieningą metodiką, turės aiškius vertinimo kriterijus, bus nesunkiai palyginami
tarpusavyje.
„Galiausiai, naujoji grynųjų pajamų skaičiavimo metodika leis grynųjų pajamų skaičiavimus atlikti
patiems projektų vykdytojams. Artimiausiu laiku bus rengiami bendrieji mokymai potencialiems
projektų vykdytojams, kuriuose mes neabejotinai skirsime dėmesio grynųjų pajamų skaičiavimų ir
naujos metodikos aiškinimui. Norisi tikėti, jog išklausę mokymus, įsigilinę į metodiką nemaža dalis
projektų vykdytojų gebės patys parengti grynųjų pajamų skaičiavimus ir taip sutaupyti lėšų, kurios
anksčiau buvo skiriamos samdomiems ekspertams. Skaičiavimus atlikti patiems nebus sudėtinga, o
prireikus, mielai pakonsultuosime“, – tvirtina R. Ledzinskienė.
Pasak skyriaus vedėjos, kardinalių pakeitimų naujajam laikotarpiui, lyginant su 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos laikotarpiu, nėra. Tačiau R. Ledzinskienė pabrėžia, jog duomenys bus imami iš
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kainų nustatymo metodikos, taip pat šiek tiek keisis reikalaujamas turto naudingo
tarnavimo laikas ir reinvesticijų dydis. Vamzdynams bus taikomas ne mažesnis nei 50 metų naudingo
tarnavimo laiko reikalavimas, o nuotekų valymo ir vandens gerinimo įrenginiams – 35 metų. Taip pat
numatoma nustatyti maksimalų galimų reinvesticijų dydį.
Parengę išsamią grynųjų pajamų skaičiavimo metodiką vandentvarkos sektoriui, Agentūros
specialistai ruošia palengvinimus ir kitų sektorių projektų rengėjams. Šiuo metu ruošiamos grynųjų
pajamų skaičiavimo metodikos taršos mažinimo ir dumblo tvarkymo sektorių projektams.
Grynųjų pajamų skaičiavimo metodiką galite rasti čia: https://www.apva.lt/lt/finansine-analize.html

