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ĮŽANGA 

  

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
1
 nuostatomis ir 

atsižvelgiant į gautą Šilalės rajono administracijos direktoriaus prašymą
2
  atliktas ilgalaikės 

paskolos investicijų projektams finansuoti ėmimo galimybių vertinimas. Planuojamos imti 

paskolos suma nurodyta prašyme (rašte), sprendimo projekto nepateikta.  

Savivaldybės kontrolierė Liucija Kiniulienė atliko patikrinimą, kuriuo siekta 

įvertinti Šilalės rajono savivaldybės ilgalaikės paskolos ėmimo galimybes. 

 Vertinimo tikslas – įvertinti, ar Šilalės rajono savivaldybė turi galimybę, neviršijant 

teisės aktais nustatytų skolinimosi limitų, imti iš kredito įstaigos 2 000,0 tūkst. Lt ilgalaikę 

paskolą investicijų projektams finansuoti.  

Subjektas – Šilalės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas – 

188773720, adresas: J.Basanavičiaus g. 2, 75136 Šilalė. 

Vertinimas – skolos būklė 2014 m. birželio 23 d. 

Tikrinimo laikotarpiu Savivaldybės administracijai vadovavo direktorius 

Valdemaras Jasevičius, Finansų skyriui – vedėja Stanislava Gedvilienė. 

 Parengti išvadą dėl paskolos ėmimo ir pateikti Savivaldybės tarybai. 

 

 

                                                 

1

 LR vietos savivaldos į statymas (su vė lesniais pakeitimais), 1994-07-07 Nr. I-533, 27 str. 1 d. 3 p.  

2

 Šilalė s rajono savivaldybė s administracijos 2014-06-25 raštas Nr. B3-1535-(1.1.4.) „Dė l išvados 

pateikimo“.  
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APIMTIS IR METODAI 

  

Tikrinimo metu buvo vertinama surinkta informacija ir duomenys, reikalingi 

savivaldybės skolinimosi rodikliams apskaičiuoti bei savivaldybės skolos ir paskolų struktūros 

pokyčiams nustatyti.  

Vertinimas atliktas, darant prielaidą, kad patvirtintos
3
 savivaldybės pajamos 

nesikeis, kad tikrinimui pateikti dokumentai yra išsamūs ir galutiniai ir neegzistuoja kiti su 

paskolų gavimu susiję dokumentai, kurie darytų įtaką pateiktai išvadai. Atlikta pateiktų duomenų 

analizė. 

 

SAVIVALDYBĖS SKOLINIMOSI GALIMYBIŲ VERTINIMAS 

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
4
 16 straipsnio 2 dalies 28 punkte 

numatyta išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra sprendimų dėl paskolų ėmimo ir 

garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas priėmimas. Paskolos naudojamos tik investicijų 

projektams finansuoti, pagal Vyriausybės nustatytą tvarką
5
, laikantis įstatymų nustatytų 

skolinimosi limitų ir gavus savivaldybės kontrolieriaus išvadą. 

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo
6
 10 straipsnio 1 dalies 1 punkte 

nustatyta, kad savivaldybės, teisės aktų nustatyta tvarka, gali imti iš vidaus kreditorių arba 

užsienio kreditorių ilgalaikes paskolas (kurių trukmė ilgesnė kaip vieni metai ir grąžinimo 

terminas ne tais pačiais biudžetiniais metais) naudojamų tik investicijų projektams finansuoti.  

Šilalės rajono savivaldybės administracijos rašto duomenimis 2 000,0 tūkst. Lt 

ilgalaikę paskolą, penkerių metų laikotarpiui iš dar nenustatyto banko, savivaldybė planuoja 

imti investicijų projektams, kurie finansuojami Europos Sąjungos lėšomis iš dalies finansuoti. 

 

Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo
7
 12 straipsnio 1 dalis, nustato savivaldybės skolinimosi 

ir skolos limitus, kad savivaldybės skola negali viršyti 70 procentų šio įstatymo 6 priedėlyje 

prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 5 priedėlyje nurodytų valstybės 

biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui 

kompensuoti sumos; metinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 15 procentų 

                                                 

3

 LR 2014 metų  Valstybė s biudž eto ir savivaldybių  biudž etų  finansinių  rodiklių  patvirtinimo į statymas, 

2013-12-12 Nr. XII-659, 5 ir 6 priedė liai. 

4

 LR vietos savivaldos į statymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vė lesniais pakeitimais). 

5

 LR Vyriausybė s 2004-03-26 nutarimas Nr. 345 „Dė l savivaldybių  skolinimosi taisyklių  patvirtinimo“ (su 

vė lesniais pakeitimais). 

6

 LR biudž eto sandaros į statymas (su vė lesniais pakeitimais), 1990-07-30 Nr. I-430.   

7

 LR 2014 metų  valstybė s biudž eto ir savivaldybių  biudž etų  finansinių  rodiklių  patvirtinimo į statymas, 

2013-12-12 Nr. XII-659.  
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šio įstatymo 6 priedėlyje prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 5 

priedėlyje nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės 

biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti sumos; savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 

10 procentų šio įstatymo 6 priedėlyje prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir šio 

įstatymo 5 priedėlyje nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų 

savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti sumos.  

Šilalės rajono savivaldybei 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu
8
 patvirtino 2014 metų Šilalės rajono savivaldybės: 

-  biudžeto prognozuojamas pajamas – 26 725,0 tūkst. Lt; 

- valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybės biudžetui 

pajamų mažėjimui kompensuoti – 8 578,0 tūkst. Lt. 

Iš viso 35303,0 tūkst. Lt, t.y. šis rodiklis suteikia galimybę apskaičiuoti Šilalės rajono 

savivaldybės 2014 metų skolinimosi ir skolos limitus. 

Įvertinus Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo
9
 12 straipsnio 1 dalies nuostatas dėl 2014 metams 

nustatytų skolinimosi limitų, apskaičiavau Savivaldybės skolinimosi limitus: 

1. Savivaldybės skola negali viršyti 70 procentų šio įstatymo 6 priedėlyje prognozuojamų 

savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 5 priedėlyje nurodytų valstybės biudžeto 

bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui 

kompensuoti sumos. 

Pagal šį punktą Savivaldybės skolinimosi ir skolos limitas yra 24712,1 tūkst. Lt. Paimta 

paskolų ir suteikta garantijų už 17302,7 tūkst. Lt (sudaro 49,0 procento), limito likutis 7409,4 

tūkst. Lt. Paėmus 2 000,0 tūkst. Lt ilgalaikę paskolą, paimtų paskolų likutis sudarytų 19302,7 

tūkst. Lt, o limito likutis sudarytų 5409,4 tūkst. Lt. Savivaldybės skolos limitas būtų išnaudotas 

54,7 procento.  

 

2.  Metinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 15 procentų šio 

įstatymo 6 priedėlyje prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 5 

priedėlyje nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės 

biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti sumos. 

Pagal šį punktą metinio Savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 5295,4 tūkst. Lt. 

Šiais metais paskolų dar nepaimta. Paėmus 2000,0 tūkst. Lt ilgalaikę paskolą limito likutis 

sudarytų 3295,4 tūkst. Lt (5295,4 – 2000,0), o metinio savivaldybės grynojo skolinimosi limitas 

būtų išnaudotas 5,7 procento. 

                                                 

8

 LR 2014 metų  Valstybė s biudž eto ir savivaldybių  biudž etų  finansinių  rodiklių  patvirtinimo į statymas, 

2013-12-12 Nr. XII-659, 6 ir 5 priedė liai. 

9

 LR 2014 metų  Valstybė s biudž eto ir savivaldybių  biudž etų  finansinių  rodiklių  patvirtinimo į statymas, 

2013-12-12 Nr. XII-659. 
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3. Savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 10 procentų šio įstatymo 6 priedėlyje 

prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 5 priedėlyje nurodytų 

valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų 

mažėjimui kompensuoti sumos. 

Savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 3530,3 tūkst. Lt. Savivaldybė suteiktų garantijų 

suma sudaro 1306,4 tūkst. Lt arba 3,7 procento. Limito likutį sudaro 2223,9 tūkst. Lt.   

 

Rodiklių įstatymo
10

 12 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad savivaldybės, kurių skola 

sudaro daugiau kaip 40 procentų šio įstatymo 6 priedėlyje prognozuojamų savivaldybės 

biudžeto pajamų ir šio įstatymo 5 priedėlyje nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos 

kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti sumos, 2014 metais gali 

skolintis tik projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos, įgyvendinti ir paimtoms paskoloms grąžinti. 

Šilalės rajono savivaldybės skola sudaro 49,0 procento šio įstatymo 6 priedėlyje 

prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 5 priedėlyje nurodytų valstybės 

biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui 

kompensuoti sumos. Paėmus šią paskolą (2000,0 tūkst. Lt) savivaldybės skola siektų 54,7 

procento šio įstatymo 6 priedėlyje prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 

5 priedėlyje nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės 

biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti sumos. 

 

IŠVADA. Šilalės rajono savivaldybei gavus ilgalaikę 2 000,0 tūkst. Lt paskolą Europos 

Sąjungos lėšomis finansuojamiems projektams iš dalies finansuoti, Lietuvos Respublikos 2014 

metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme 

nustatyti skolinimosi limitai nebus viršyti. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė    Liucija Kiniulienė 

 

 

Susipažinome: 
 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius 

Valdemaras Jasevičius 

2014-06- 

 

Finansų skyriaus vedėja 
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 LR 2014 metų  valstybė s biudž eto ir savivaldybių  biudž etų  finansinių  rodiklių  patvirtinimo į statymas, 

2013-12-12 Nr. XII-659. 
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Stanislava Gedvilienė 

2014-06- 


