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IŠVADA DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS

Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba pagal Kalvarijos savivaldybės
administracijos prašymą atliko vertinimą dėl galimybės savivaldybei imti ilgalaikę komercinę
paskolą. Vertinimo tikslas – nustatyti, ar prašoma 230 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos suma
projektams įgyvendinti, neviršys teisės aktuose nustatytų savivaldybių skolinimosi limitų.
Savivaldybės administracija yra atsakinga už vertinimui pateiktų duomenų tikrumą ir
teisingumą. Atliekant vertinimą buvo vadovaujamasi nuostata, kad pateikti duomenys yra teisingi,
objektyvūs ir išsamūs, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus. Kontrolės ir audito
tarnyba, atlikdama vertinimą, pagrindinį dėmesį skyrė savivaldybės skolinimosi ir skolos limitų
laikymuisi.
Vertinimo metu surinkti duomenys pagrindžia Savivaldybės skolinius įsipareigojimus ir
suteikia pagrindą pateikti savivaldybės Tarybai išvadą dėl galimybės imti paskolą. Atliktas
vertinimas suteikė pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345
patvirtintų savivaldybių skolinimosi taisyklių 3 punktu, savivaldybė skolinasi vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir minėtomis taisyklėmis.
2016 m. gruodžio 22 d. priimto Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (toliau – Įstatymo) Nr. XIII-177
13 straipsnyje numatyta:
- Savivaldybės skola negali viršyti 70 procentų šio įstatymo 8 priede nurodytų
prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 7 priede nurodytų valstybės
biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos;
- Savivaldybė, kurios biudžeto planuojami asignavimai neviršija 0,3 proc. praėjusių metų
BVP to meto kainomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali būti teigiamas dydis.
Skolinimosi tikslai. Savivaldybės administracijos 2017 m. rugsėjo 15 d. ir 18 d. raštuose
nurodoma, kad paskola bus panaudota šių projektų įgyvendinimui:
„Priešgaisrinės apsaugos išteklių stiprinimas pasienio regione“;
„Kultūrinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas Kalvarijoje ir Suchavolėje“;
„Kalvarijos gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“.

Lėšos projektams 2017 m. bus naudojamos projektų įrangos (gaisrų gesinimo
automobilis, ugniagesių uniformos, 174 tūkst. Eur), Arklių pašto stoties (36 tūkst. Eur) ir
Kalvarijos gimnazijos sporto aikštyno (20 tūkst. Eur) rangos darbų ir paslaugų įsigijimo išlaidų
apmokėjimui. Iš viso reikalinga 230 000 €.
Kalvarijos savivaldybės 2017 metų biudžetas patvirtintas 2017-02-28 Tarybos
sprendimu Nr. T-40. Įstatymo 13 straipsnyje nustatyta, kad savivaldybės skolinimosi ir skolos
limitai apskaičiuojami pagal šiame Įstatyme nustatytus rodiklius, t. y. 8 priede prognozuojamų
savivaldybės biudžeto pajamų – 4 475 tūkst. Eur ir 7 priede nurodytų valstybės biudžeto
bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui – 496 tūkst. Eur sumos, iš viso 4 971
tūkst. Eur. Remiantis šiomis Įstatymo nuostatomis, apskaičiuojami 2017 metų Kalvarijos
savivaldybės skolos ir skolinimosi limitai:
1. Savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet
neapsiribojant, paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis) negali viršyti 70 procentų šio
Įstatymo 8 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir šio Įstatymo 7 priede
nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos.
Pagal šį punktą savivaldybės skolos limitas yra 3 479,7 tūkst. Eur. Kalvarijos savivaldybės skola
2017-06-30 dienai sudaro 1 093,1 tūkst. Eur ir neviršija Įstatymu leidžiamo skolos limito.
2. Savivaldybės, kurios biudžeto planuojami asignavimai neviršija 0,3 procento praėjusių
metų BVP to meto kainomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali būti teigiamas dydis. BVP
2016 m. kainomis sudaro 38,6 mlrd. Eur. Savivaldybės biudžeto asignavimai – 8 962,7 tūkst. Eur,
o tai yra 0,02 proc. praėjusių metų BVP to meto kainomis ir neviršija 0,3 proc.
Vadovaujantis Savivaldybių skolinimosi taisyklėmis1, į Savivaldybės metinį grynojo
skolinimosi limitą įskaitomas einamaisiais biudžetiniais metais savivaldybės skolinantis prisiimtų
ir įvykdytų įsipareigojimų sumų skirtumas biudžetinių metų pabaigoje. 2017 m. Kalvarijos
savivaldybė skolinių įsipareigojimų neprisiėmė. Savivaldybė šiais metais planuoja įvykdyti 201,3
tūkst. Eur prisiimtų skolinių įsipareigojimų. 2017 m. prisiimtų ir įvykdytų įsipareigojimų sumų
skirtumas metų pabaigoje sudarytų 201,3 tūkst. eurų.
Laikantis Įstatymo normos, kad skolinimosi suma nebūtų teigiamas dydis, Savivaldybė
gali skolintis ne daugiau kaip 201,3 tūkst. Eur.
Išvada: planuojama imti 230 000 € dydžio ilgalaikė paskola viršija teisės aktuose
nustatytus savivaldybių skolinimosi limitus, t.y. viršija Kalvarijos savivaldybės grynąjį metinį
skolinimosi limitą, todėl 230 000 € skolintis savivaldybė negali.
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Lietuvos Respublikos 2004-03-26 nutarimas Nr.345 ,,Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais
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