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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
 atliko Ilgalaikės paskolos ėmimo galimybių vertinimą. 

Vertinimo tikslas – įvertinti, ar teisės aktais nustatyti skolinimosi rodikliai, sąlygos bei 

faktiniai duomenys leidžia Savivaldybei imti ilgalaikę paskolą iki 2 000,0 tūkst. Lt Europos 

Sąjungos lėšomis finansuojamiems projektams iš dalies finansuoti ir pateikti Savivaldybės tarybai 

išvadą apie galimybę imti ilgalaikę paskolą. 

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, 

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

tūkst. Lt). 

Atkreiptinas dėmesys, kad Šilalės rajono savivaldybei gavus 2 000,0 tūkst. Lt ilgalaikę 

paskolą, Savivaldybės skola sudarytų 54,7 procentus patvirtintų 2014 metų prognozuojamų 

savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos 

savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti sumos ir priartėtų prie skolinimosi limito 

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

2
 Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2014-06-25 raštas Nr. B3-1535-(11.4.) „Dėl išvados pateikimo“. 

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

XII-659, 12 str., 5, 6 priedai. 
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ribos (70 proc.). Savivaldybė neturi vidinių biudžeto pajamų didinimo rezervų, todėl užtikrinti savo 

dalies projektų finansavimą gali tik paėmusi ilgalaikę paskolą. Paimta 2 000,0 tūkst. Lt paskola bus 

panaudota Savivaldybės dalies lėšų prisėdėjimui prie vykdomų projektų, įgyvendinamų projektų 

lėšų pripažintų netinkamomis finansuoti išlaidomis bei papildomiems darbams, kurie 

nefinansuojami iš projektų.  

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, gavus 2 000,0 tūkst. Lt ilgalaikę paskolą 
Lentelė  

Eil. 

Nr. 

Skolinimosi rodiklis LR Seimo nustatyti 

skolinimosi limitai 

(proc.) 

Skolinimosi rodiklis 

gavus ilgalaikę 

paskolą (proc.) 

1. Savivaldybės skola 70 54,7 

2. Metinis grynasis skolinimasis 15 5,7 

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

 

 

Mano nuomone, 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. 

 

 

 

 Ataskaita „Dėl Šilalės rajono savivaldybės ilgalaikės paskolos ėmimo galimybių 

vertinimo“ (2014-06-25 Nr. 6 – 2 (3.3)) pateikta Savivaldybės administracijos direktoriui.  
 
 

 

 

Savivaldybės kontrolierė  Liucija Kiniulienė 
 


