Viešojo ir privataus sektorių partnerystės
tikslingumo vertinimo ir partnerystės klausimyno
rengimo metodinių rekomendacijų 3 priedas
FINANSINIŲ GALIMYBIŲ ĮGYVENDINTI VPSP PROJEKTĄ VERTINIMO LENTELĖS FORMA

Finansinių galimybių įgyvendinti PP vertinimas

Projekto įgyvendinimo metai

Laikotarpio
pradžios data1
(20XX-01-01)
1

1.

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.2..
1. 2.1.

1–

Metinė pinigų suma, kuria disponuoja Valdžios subjektas2, laikotarpio
pradžioje
Nurodoma Valdžios subjekto gaunamų lėšų suma (išskyrus Europos Sąjungos
(toliau – ES) paramos lėšų, paskirtų projektų pagrindu).
Valstybės kontroliuojamas Valdžios subjektas
Nurodomos visos lėšos skiriamos Valdžios subjekto valdymo sričiai
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimu
Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ (Žin., 2010, Nr. 38-1784)
Asignavimai turtui įsigyti
Asignavimai išlaidoms
Savivaldybės kontroliuojamas Valdžios subjektas
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos
Nurodomos tikslinės dotacijos gaunamos investiciniams projektams
įgyvendinti, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
vykdyti, mokinio krepšelio lėšos ir pan.

Laikotarpio pradžios datą laikykite IP ir PK rengimo metus. Finansinius srautus planuokite pilnų kalendorinių metų tikslumu.
-Valdžios subjektas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2127) 2 straipsnio 17 dalyje.
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Pajamos
Surenkami mokesčiai, turto pardavimo pajamos viešosios paslaugos vartotojų
(tiek fizinių, tiek juridinių asmenų, nepriklausomai nuo jų tipo, sektoriaus ir
pan.) mokėjimai viešajam sektoriui už naudojimąsi teikiamomis paslaugomis
Dotacijos iš kito valdymo lygio
Nurodomos dotacijos, gaunamos iš kitų institucijų, skirtos kapitalui formuoti ir
veiklai vykdyti (išskyrus ES paramos lėšų, paskirtų projektų pagrindu)
Valstybės kontroliuojamo Viešojo subjekto turimi įsipareigojimai ir
vykdomos prievolės (2.1+2.2+2.3+2.4.)
Nurodomos visos jau sudarytų ilgalaikių sutarčių su privačiais juridiniais
asmenimis vykdymui reikalingos lėšos
Investicijų projektų vykdymas
Nurodomos Viešojo subjekto pradėtų vykdyti investicijų projektų sumos
kiekvienais ataskaitinio laikotarpio metais. Investicijų išlaidos, kai
investuojama įgyvendinant ES struktūrinių fondų ir kitos negrąžintinos
paramos lėšomis finansuojamus investicijų projektus, į šią eilutę įtraukiamos
tik ta dalimi, kuria Viešasis subjektas pats prisideda prie investicijų projektų
įgyvendinimo.
Viešojo subjekto lėšos skiriamos pradėtiems investiciniams projektams
įgyvendinti
Paskolų3, gautų investiciniams projektams įgyvendinti grąžinimas
(paskolų grąžinimo sumos kiekvienais ataskaitinio laikotarpio metais,
remiantis jau pasirašytų paskolų sutarčių grąžinimo grafikais)
Paskolų, gautų investiciniams projektams įgyvendinti, aptarnavimo išlaidos
Paskolų palūkanų sumos kiekvienais ataskaitinio laikotarpio metais, remiantis
jau pasirašytų paskolų sutarčių grąžinimo grafikais
Ilgalaikės sutartys, susijusios su veiklos vykdymu
Nurodomos lėšos, reikalingos Viešojo subjekto su privačiais juridiniais
asmenimis sudarytoms ilgalaikėms sutartims dėl Paslaugos teikimo vykdyti,
kiekvienais ataskaitinio laikotarpio metais

Taikoma tik viešojo sektoriaus subjektams, kuriems teisė skolintis suteikta Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 86-2045; 2005, Nr. 83-3041) ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros
įstatyme (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47).
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Kitos (nurodykite)
Planuojami įgyvendinti IP4
Disponuojamos lėšų sumos ir turimų sutartinių įsipareigojimų skirtumas
(galimybė prisiimti naujus įsipareigojimus) (1-2)
Užpildoma naudojant šios lentelės 1-2 eilučių duomenis: tai aritmetinis 1 ir 2
eilutės skirtumas. Šios eilutės paskirtis – Viešojo subjekto disponuojamų
finansinių išteklių balanso įvertinimas ir sumos, kurios ribose galimas lėšų
perskirstymas bei naujų įsipareigojimų prisiėmimas, įvertinimas
Skolinimosi limitas5
Jei taikoma, nurodomas konkretus skolinimosi limitas kiekvienais
prognozuojamais ataskaitinio laikotarpio metais.
Metinė pinigų suma, kuria gali disponuoti Valdžios subjektas, įvertinus
skolinimosi limitą (4+3)
Užpildoma naudojant šios lentelės 3 ir 4 eilučių duomenis: tai aritmetinė ir 3
eilučių suma. Teigiamas rezultatas parodo, kad Viešasis subjektas disponuoja
laisvomis lėšomis.
Lėšų poreikis vertinamam PP įgyvendinti6
Nurodomas Viešojo subjekto metinio atlyginimo mokėjimų dydis Privačiam
subjektui (nominalia išraiška).
Viešojo subjekto disponuojamos lėšos, įvertinus metinio atlyginimo
mokėjimą Privačiam subjektui (5-6).
Užpildoma naudojant šios lentelės 5 ir 6 eilučių duomenis: tai aritmetinis 5 ir 6
eilučių skirtumas. Teigiamas rezultatas parodo, kad Viešojo subjekto
finansinės galimybės įgyvendinti PP yra pagrįstos.

_______________________
Nurodoma planuojamų įgyvendinti rengiamų arba parengtų bei pateiktų CPVA vertinimui, tačiau dar neįgyvendinamų investicijų projektų įsipareigojimų suma ;
Taikoma tik viešojo sektoriaus subjektams, kuriems teisė skolintis suteikta Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatyme ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme.
6Metinio atlyginimo mokėjimų dydžio suma apskaičiuojama PP rodiklių apskaičiavimo skaičiuoklės 6.4 darbalaukyje “PP rodikliai” stulpelyje “Rodiklio “Maksimali Viešojo subjekto mokėjimų vertė Privačiam
subjektui" nurodytą sumą (Nominaliąja išraiška (su PVM)) padalinus iš projekto ataskaitinio laikotarpio trukmės (metais).
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