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Panevėžys
Panevėžio rajono savivaldybės administracija raštu 1 kreipėsi į Panevėžio rajono savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybą dėl išvados pateikimo apie galimybę Savivaldybės administracijai imti
ilgalaikę paskolą, iki 320,00 tūkst. Eurų, investicijų projektui „pastato Alantos g. 38, Velžio k., Velžio
sen., Panevėžio r., paprastasis remontas“( toliau - Investicijų projektas).
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 2 nustato, kad 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.
Panevėžio rajono savivaldybės Administracijos direktorius yra atsakingas už pateiktų dokumentų
tikrumą ir teisingumą: Skolinių įsipareigojimų 2019 m. birželio 30 d. ataskaitos (forma Nr. 3-sav.) bei su
Savivaldybės paskolų apskaita susijusių ir kitų šiam vertinimui reikalingų dokumentų pateikimą.
Savivaldybės administracijos finansų skyrius tvarko paskolų apskaitą, kontroliuoja skolos limitų
vykdymą ir yra atsakingas už šias funkcijas.
Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Panevėžio rajono savivaldybės
skolinimosi galimybių vertinimą paėmus ilgalaikę iki 320,00 tūkst. Eur paskolą Investicijų projektui
finansuoti.
Skolinimosi reglamentavimas
Savivaldybių skolinimosi taisyklės 3 nustato, kad savivaldybė skolindamasi įvertina, ar
prisiimdama skolinius įsipareigojimus neviršys Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto
ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų skolinimosi limitų:
• savivaldybės skolos limito, į kurį įskaitomi visi savivaldybės prisiimti, bet dar neįvykdyti
įsipareigojimai grąžinti kreditoriams lėšas pagal : paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) ir veiklos
nuomos sutartis, kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus;
• savivaldybės metinio grynojo skolinimosi limito, į kurį įskaitomas einamaisiais biudžetiniais
metais savivaldybės skolinantis prisiimtų ir įvykdytų įsipareigojimų sumų skirtumas biudžetinių metų
pabaigoje.
Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatyme 4 nustatyti savivaldybių skolinimosi ir skolos limitai:
•
savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant paskolos,
finansinės nuomos (lizingo) sutartis, bet neapsiribojant jomis) negali viršyti 60 procentų šio įstatymo 6
priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų;
•
savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma Finansų ministro nustatyta tvarka
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atrinktiems projektams, kuriais prisidedama prie regiono ir (arba) savivaldybės socialinės ir ekonominės
plėtros tikslų, nustatytų strateginio planavimo dokumentuose, ir mažinamos savivaldybės biudžeto
išlaidos ir (arba) didinamos savivaldybės biudžeto pajamos, yra ne daugiau, kaip 5 procentai
prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų. Kiekvienos savivaldybės biudžeto atitiktis Fiskalinės
sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatoms turi būti pasiekta per ketverių metų laikotarpį,
skaičiuojant nuo pirmų metų, kai pradedama naudoti metinio grynojo skolinimosi suma.
Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatyme – prognozuojamos Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamos
sudaro 19 319,00 tūkst. Eur , t.y rodiklis, pagal kurį skaičiuojami skolinimosi ir skolos limitai.
Pagal anksčiau minėtą įstatymą į skolos ir skolinimosi limitus neįskaitomos iš valstybės biudžeto
suteiktos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti arba trumpalaikės ir ilgalaikės
paskolos, kai dėl kredito veiklos apribojimo savivaldybės negali disponuoti savo lėšomis.
Savivaldybės 2020 m. sausio 1 d. įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms
grąžinti) turi būti ne didesnis už 2019 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas
paskoloms grąžinti).
Savivaldybės skolinimosi limitai
Surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Savivaldybės skolos ir metinio grynojo skolinimosi
rodiklių atitikties 2019 metų Lietuvos Respublikos Seimo nustatytiems limitams vertinimus, Savivaldybei
paėmus ilgalaikę 320,00 tūkst. Eur paskolą Investicijų projektui finansuoti.
Savivaldybės skola 2019 metais negali viršyti 11591,40 tūkst. Eur (60 proc. skolos limitas).
Savivaldybės skola 2019 m. birželio 30 d. sudarė 1891,40 tūkst. Eur (skoliniai įsipareigojimai
skaičiuojami į skolos limitą) arba 9,79 proc. biudžeto prognozuojamų pajamų.
Pagal Skolinių įsipareigojimų ataskaitą 5 Savivaldybė neturi kitų vidaus įsipareigojimų, išskyrus
paskolas Savivaldybės vardu 1891,40 tūkst. Eur Savivaldybės mokėtinos sumos 2019 m. birželio 30 d.
sudarė 4099,20 tūkst. Eur, iš jų paskolos 1819,80 tūkst.Eur.
Savivaldybė 2019 metais gali skolintis tokią sumą, kiek planuoja einamaisiais metais grąžinti
paimtų paskolų. Savivaldybės 2019 metų patvirtintame biudžete numatyta 539,33 tūkst. Eur paskoloms
grąžinti 6. Savivaldybė 2019 metais iki liepos mėn. grąžino 34,24 tūkst. Eur paskolų 7.
Savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka yra atsakinga už Savivaldybės vardu
prisiimtų paskolų naudojimą pagal paskirtį.
Panevėžio rajono savivaldybė Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytų skolinimosi limitų neviršija. Tarybai pritarus,
Savivaldybė biudžetiniais metais gali skolintis 320,00 tūkst. Eur investicijų projektui „pastato Alantosg.
38., Velžio k.,Velžio sen., Panevėžio r., paprastasis remontas“.

Savivaldybės kontrolierė

Regina Zita Viškelienė

Skolinių įsipareigojimų 2019 m. birželio 30 d. ataskaita (Forma Nr. 3-sav.).
Savivaldybės tarybos 2019-02-20 sprendimas Nr.T-18 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto
patvirtinimo“.
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