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ĮVADINĖ DALIS
Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2018-01-29 gavo Varėnos rajono
savivaldybės mero raštą, kuriuo prašoma pateikti išvadą dėl galimybės Varėnos rajono savivaldybei
imti ilgalaikę 530,3 tūkst. Eur paskolą ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti ir
investicijų projektui finansuoti.
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2018 m. sausio 30 d. - vasario 7 d. atliko vertinimą
dėl galimybės savivaldybei imti ilgalaikę paskolą. Vertinimo tikslas – nustatyti ar Varėnos rajono
savivaldybė, neviršydama nustatytų skolinimosi ir skolos limitų, turi galimybę imti ilgalaikę
paskolą 530,3 tūkst. Eur ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti ir investicijų projektui
įgyvendinti.
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. Pažymime, kad pasiūlymus
tarybai dėl paskolų ėmimo teikia ir paskolų ėmimą iš valstybės biudžeto apyvartos lėšų, bankų ir
kitų kredito įstaigų organizuoja Administracijos finansų ir investicijų skyrius. 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 iš kredito
įstaigos. Atliktas vertinimas suteikė pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti.
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APRAŠOMOJI DALIS
Skolinimosi tikslai
Varėnos rajono savivaldybės administracija informavo, kad ilgalaikė 530,3 tūkst. Eur
paskola bus panaudota ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti 394,4 tūkst. Eur ir 135,9
tūkst. Eur investicijų projektui „Sveika kaimynystė: socialinė įtrauktis per fizinį aktyvumą suteikia
galimybę gyventi sveikai“ vykdyti.
Ankstesni skoliniai įsipareigojimai 394,4 tūkst. Eur, kuriuos planuojama padengti iš
paskolos lėšų, tai pagal pasirašytas ilgalaikes kredito sutartis su kredito įstaigomis 2018 m.
grąžintina šių kreditų dalis. Investicijų projekto „Sveika kaimynystė: socialinė įtrauktis per fizinį
aktyvumą suteikia galimybę gyventi sveikai“ įgyvendinimas numatytas Varėnos rajono
savivaldybės 2018–2020 metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame Varėnos rajono
savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-814, šio projekto finansavimui
2018 m. planuojama skirti 148,2 tūkst. Eur, iš jų 135,9 tūkst. Eur paskolos lėšų.
Kredito įstaigoms 2018 m. pagal pasirašytas 9 sutartis savivaldybės administracija
įsipareigojusi grąžinti 530,3 tūkst. Eur. Pasinaudojant šia paskola, bankams bus grąžinta 394,4
tūkst. Eur pagal pasirašytas 7 sutartis. Skirtumas 135,9 tūkst. Eur bus dengiamas iš apyvartos lėšų
likučio.
Skolinimosi ir skolos limitai
Varėnos rajono savivaldybės 2018 m. biudžetas nepatvirtintas. Tačiau Lietuvos Respublikos
2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo1
(toliau – Įstatymas) 13 straipsnyje nustatyta, kad savivaldybės skolinimosi ir skolos limitai
apskaičiuojami pagal šiame įstatyme nustatytus rodiklius, t.y. 7 priede prognozuojamų savivaldybės
biudžeto pajamų – 12 784 tūkst. Eur. Remiantis šiomis įstatymo nuostatomis, apskaičiuojami 2018
metų Varėnos rajono savivaldybės skolos, skolinimosi ir garantijų limitai:
1.Savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet
neapsiribojant, paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis) negali viršyti 60 procentų Įstatymo 7
priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų;
Pagal šį punktą savivaldybės skolos limitas yra 7 670 400 Eur. Paimta paskolų 4 189 883
Eur, limito likutis 3 480 517 Eur.
2.Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma negali būti teigiamas dydis;
Vadovaujantis Savivaldybių skolinimosi taisyklėmis2, į Savivaldybės metinį grynojo
skolinimosi limitą įskaitomas einamaisiais biudžetiniais metais savivaldybės skolinantis prisiimtų ir
įvykdytų įsipareigojimų sumų skirtumas biudžetinių metų pabaigoje. Varėnos rajono savivaldybės
1

Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 2017-1212 įstatymas Nr. XIII-868.
2
LR vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“.
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2018 m. prisiimtų ir įvykdytų įsipareigojimų sumų skirtumas metų pabaigoje sudarytų 530,3 tūkst.
Eur.
Siekdama, kad skolinimosi suma nebūtų teigiamas dydis, savivaldybė gali skolintis ne
daugiau kaip 530,3 tūkst. Eur.
3.Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų
įmonių prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas pagal paskolų
sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus,
įsipareigojimų negali viršyti 10 procentų Įstatymo 7 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės
biudžeto pajamų.
Pagal šį punktą savivaldybės skolos limitas yra 1 278 400 Eur. Suteikta garantijų už 440 008
Eur, limito likutis 838 392 Eur.
Į skolinimosi ir skolos limitus neįskaitomos iš valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės
paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti.
IŠVADA
Savivaldybė, paimdama ilgalaikę 530,3 tūkst. Eur banko paskolą ankstesniems skoliniams
įsipareigojimams vykdyti ir investicijų projektui finansuoti, nepažeis Lietuvos Respublikos 2018
metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13
straipsnio nuostatų.
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