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PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ
VERTINIMO ATASKAITA
2012 m. vasario 24 d. Nr. A-2
Panevėžys
ĮŽANGA
Vertinimas atliktas vadovaujantis savivaldybės kontrolierės 2012 m. vasario 14 d. pavedimu Nr.
F-2 ( PI-1), atsižvelgus į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos 2012 m. vasario 24 d. raštą
Nr. ( 8-23 ) SD1- 531 „Dėl išvados pateikimo“. Vertinimą atliko savivaldybės kontrolierė Regina
Viškelienė .
Vertinimo tikslas - nustatyti, ar savivaldybės skolinimosi limitai leidžia savivaldybei imti 9335,0
tūkst. Lt ilgalaikę paskolą iš bankų. Paskolos tikslas : 6565,0 tūkst. Lt jau paimtoms paskoloms
refinansuoti ir 2770,0 tūkst. Lt 2012 metų biudžete numatytiems investiciniams projektams finansuoti bei
pateikti išvadą savivaldybės tarybai dėl skolinimosi limitų.
Vertinimo subjektas: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau - Administracija),
kodas – 188774594 , adresas - Vasario 16-osios 27, Panevėžys..
APIMTIS IR METODAI
Atliekant vertinimą buvo vadovautasi Administracijos pateiktų dokumentų analize su prielaida,
kad neegzistuoja kiti, su paskolų gavimu susiję dokumentai, kurie darytų įtaką pateikiamai nuomonei ir
kad visi pateikti dokumentai yra pilni ir galutiniai, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.
PASTEBĖJIMAI
Savivaldybės skolinimosi limitai. Savivaldybių
skolinimosi limitai nustatyti 2012 metų
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu 1 , atsižvelgiant į
patvirtintas tų metų savivaldybės biudžeto pajamas (neskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei
skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos
kompensacijų).
Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto pajamos, nuo kurių skaičiuojami 2012 metų skolinimosi
limitai (be valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui
grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų) 2012 metams patvirtintos 52006,5 tūkst.Lt 2 . Nustatyti
2012 metams skolinimosi limitai:
-

savivaldybės skola negali viršyti 70 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto

pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės
biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų), t.y. 36404,55 tūkst.Lt; ( 2012-02-01
Savivaldybė paėmusi 13255,8 tūkst.Lt).

1

Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo ( Žin.,
2011, Nr.163-7741) 12 str.
2
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimas Nr. „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto 2012
metams patvirtinimo“ ( 84983,7-32977,2 ).

-

metinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 20 procentų patvirtintų

pajamų, t.y. 10401,30 tūkst.Lt;
grąžintina 2012 metais savivaldybės paskolų ir palūkanų bei su paskolų ėmimu susijusių
įmokų suma negali viršyti 15 procentų patvirtintų pajamų t.y. 7800,97 tūkst.Lt; ( grąžinti 2012 metais
reikia 5308,6 tūkst. L t : ilgalaikės paskolos 2044,6 tūkst.Lt + palūkanos 656,0 tūkst.Lt + kredito linija
2635,0 tūkst.Lt).
- savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 10 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės
biudžeto pajamų , t.y. 5200,65 tūkst.Lt; ( 2012m. garantija už UAB „Krekenavos komunalinis ūkis“ 550,7
tūkst.Lt)
- į skolinimosi limitus neįskaitomos iš valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės paskolos
laikinam pajamų trūkumui padengti.
Savivaldybės skolų būklė 2012 m. vasario 1 d. Pagal savivaldybių skolinimosi taisyklių
nuostatas 3 , į savivaldybės skolinimosi limitus ir savivaldybės skolą įskaitomi tie savivaldybės
įsipareigojimai grąžinti kreditoriams lėšas pasirašius paskolų sutartis, lizingo (finansinės nuomos) ir kitus
įsipareigojamuosius skolos dokumentus, pagal kuriuos lėšos yra gautos, bet dar negrąžintos, materialinės
vertybės arba paslaugos yra gautos, bet dar neapmokėtos. Pagal Administracijos finansų skyriaus
pateiktus duomenis, savivaldybės skolą 2012 m. vasario 1 d. būklei sudaro savivaldybės įsipareigojimai
pagal šešias pasirašytas paskolų sutartis su bankais, pagal kurias lėšos gautos ir grąžinamos pagal
suderintus grafikus.
- 2002 m. rugpjūčio 19 d. pasirašyta ilgalaikės paskolos sutartis dėl 988,2 tūkst. Lt, negrąžintas
lėšų likutis 2012 m. vasario 1 d. sudaro 85,7 tūkst.Lt;
- 2006 m. gegužės 23 d. pasirašyta ilgalaikės paskolos sutartis dėl 5000,0 tūkst.Lt, negrąžintas lėšų
likutis 2012 m. vasario 1 d. sudaro 2738,4 tūkst.Lt;
- 2007 m. rugsėjo 7 d. pasirašyta ilgalaikės paskolos sutartis dėl 4600,0 tūkst.Lt, negrąžintas
likutis 2012 m. vasario 1 d. sudaro 3066,7 tūkst.Lt;
- 2008 m. gegužės 29d. pasirašyta ilgalaikės paskolos sutartis dėl 4498,3 tūkst.Lt, negrąžintas
likutis 2012 m. vasario 1 d. sudaro 3498,3 tūkst.Lt;
- 2011 m. rugsėjo 19d. pasirašyta ilgalaikės paskolos sutartis dėl 1500,0 tūkst.Lt, negrąžintas
likutis 2012 m. vasario 1 d. sudaro 1428,0 tūkst.Lt;
- 2011 m. gruodžio 13d. pasirašyta paskolos ( kredito linijos) sutartis dėl 2635,0 tūkst.Lt,
negrąžintas likutis 2012 m. vasario 1 d. sudaro 2438,7 tūkst.Lt;
Faktiškai gautos paskolos, kurių negrąžinti likučiai 2012 m. vasario 1 d. sudarė 13255,8 tūkst.Lt,
pagal finansavimo šaltinius panaudotos projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos (29,2 proc.) ir
savivaldybės biudžeto finansuojamiems projektams (70,8 proc.). Limitas išnaudotas 25,5 proc.
Savivaldybė imamas paskolas planuoja naudoti paskoloms padengti (refinansuoti), kas atitinka
nustatytiems skolinimosi tikslams (skoloms padengti) 4 ir 2012 metų biudžete numatytiems investiciniams
projektams finansuoti.
IŠVADA
Panevėžio rajono savivaldybė 2012 metais laikosi teisės aktais nustatytų skolinimosi limitų ir
gali imti ilgalaikę paskolą 9335,0Lt .
Savivaldybės kontrolierė
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Regina Viškelienė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimu Nr.345 patvirtintų savivaldybių skolinimosi taisyklių 9 punktas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimu Nr.345 patvirtintų savivaldybių skolinimosi taisyklių 3.1 punktas.

