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Išvados rengimo pagrindas ir tikslas 

Ši išvada parengta vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
1
 27 straipsnio 1 

dalies 3 punktą, kuriame nurodyta, kad savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnyba) rengia ir savivaldybės tarybai teikia jos sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl 

savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir 

laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas. 

Šilalės rajono savivaldybės kontrolierė, atsižvelgusi į Šilalės rajono savivaldybės 

administracijos pateiktą raštą
2
, įvertino Šilalės rajono savivaldybės galimybes refinansuoti 

įsiskolinimus bankams. 

Vertinimo tikslas – įvertinti faktinę Šilalės rajono savivaldybės skolos būklę. Nustatyti 

savivaldybės galimybes imti 2 300,0 tūkst. Lt paskolą savivaldybės paimtoms paskoloms grąžinti, t. 

y., refinansuoti. 
 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos vadovybės atsakomybė 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už Šilalės rajono 

savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinės ataskaitos (forma 

Nr. 3-sav.) bei su Savivaldybės paskolų apskaita susijusių ir kitų šiam vertinimui reikalingų 

dokumentų parengimą ir pateikimą. 
 

Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatymo
3
 12 straipsnyje numatyta, kad savivaldybių skolinimosi limitai 

nustatomi nuo prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios 

kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti sumos ir negali viršyti 70 

procentų. Savivaldybės, kurių skola sudaro daugiau kaip 40 procentų nurodytų prognozuojamų 

savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos 

savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti sumos, 2014 metais gali skolintis tik 

projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, 

įgyvendinti ir paimtoms paskoloms grąžinti. 

 

Šilalės rajono savivaldybės 2014 metais biudžeto pajamų dydis, nuo kurių skaičiuojami 

skolinimosi limitai, sudaro 35 303,0 tūkst. Lt (prognozuojamos pajamos – 26 725,0 tūkst. Lt, 

                                                 
1
 LR vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais). 

2
 Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2014-08-07 raštas Nr. B3-1767 (11.4.) „Dėl išvados rajono savivaldybės 

paskolų refinansavimo“. 
3
 LR 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 2013-12-12 Nr. 

XII-659, 12 str., 5, 6 priedai. 

mailto:liucija.kiniuliene@silale.lt


 2 

valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacija pajamų mažėjimui kompensuoti – 8 578,0 

tūkst. Lt). 

Šilalės rajono savivaldybės skolinimosi rodiklių palyginimas su Lietuvos Respublikos 2014 

metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu 

nustatytais savivaldybėms skolinimosi limitais pateiktas lentelėje. 

 

Šilalės rajono savivaldybės skolinimosi rodikliai  
Lentelė  

Eil. 

Nr. 

Skolinimosi rodiklis LR Seimo nustatyti 

skolinimosi limitai 

(proc.) 

Skolinimosi rodiklis 

pagal faktiškai 

turimas paskolas 

(proc.) 

1. Savivaldybės skola 70 53,0 

2. Metinis grynasis skolinimasis 15 5,7 

3. Savivaldybės suteiktos garantijos 10 3,7 
Skolinimosi limitų dydžiu yra laikoma 35303,0 tūkst. Lt. 

Pastebėtina, kad: 

 Šilalės rajono savivaldybės 2014-06-30 biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas (su 

paskolomis) – 19 178,9 tūkst. Lt. 

 Šilalės rajono savivaldybės 2014-06-30 negrąžintų paskolų likutis – 15 607,2 tūkst. Lt, 

iš jų: vidaus paskolos valstybės vardu – 7 704,7 tūkst. Lt ir vidaus paskolos 

savivaldybės vardu – 7 902,5 tūkst. Lt, limitas panaudotas 53,0 proc. 

 Lyginant biudžeto lėšų 2014-01-01 kreditinį įsiskolinimą (18 690,7 tūkst. Lt) su 2014-

06-30 (19 178,9 tūkst. Lt), įsiskolinimas padidėjo 488,2 tūkst. Lt arba 2,6 proc. 

 Šilalės rajono savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas ir laidavimo 

dokumentus dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių paskolų – 1302,3 tūkst. Lt arba 

3,7 proc. 

 

Įvertinus refinansuojamai sumai sudarytos naujos paskolos administracinius mokesčius ir kt. 

mokesčius galimai Savivaldybės kreditinis įsiskolinimas ženkliai nepadidėtų, tačiau atkreiptinas 

dėmesys, kad Savivaldybė neturi vidinių biudžeto pajamų didinimo rezervų, todėl gavus paskolą 

(2 300,0 tūkst. Lt), tik laikinai bus išspręstos išlaidų dengimo problemos. Dėl šios priežasties kyla 

būtinybė ieškoti išlaidų mažinimo rezervų.   

 

Mano nuomone, Skolų refinansavimas nedidina savivaldybės skolos, todėl skolų 

refinansavimui Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatymu savivaldybėms nustatyti skolinimosi limitai neturėtų būti taikomi. 

Todėl Šilalės rajono savivaldybei paėmus 2 300,0 tūkst. Lt paskolą ir ją refinansavus (ta pačia 

suma grąžinus paskolas ar jų dalį) pagal anksčiau pasirašytas kredito sutartis su bankais, 

Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 

patvirtinimo įstatyme nustatyti skolinimosi limitai nebus viršyti.   

 

 

 Ataskaita „Dėl Šilalės rajono savivaldybės galimybės refinansuoti įsiskolinimus bankams 

vertinimo“ (2014-08-11 Nr. 6 – 9 (3.3)) pateikta Savivaldybės administracijai.  
 
 

 

 
 

Savivaldybės kontrolierė  Liucija Kiniulienė 
 


