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ATASKAITA
DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 3 745,1 TŪKST. LITŲ ILGALAIKĖS
PASKOLOS ĖMIMO GALIMYBIŲ VERTINIMO
2014-02-04 Nr. VA-1
Radviliškis
ĮŽANGA
Radviliškio rajono savivaldybės 3 745,1 tūkst. Lt ilgalaikės paskolos galimybių vertinimas
atliktas, vykdant Radviliškio rajono savivaldybės kontrolierės 2014-01-28 įsakymą Nr. V-5,
atsižvelgiant į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-01-27 raštą Nr. S217-(8.8) „Dėl skolinimosi galimybių“. Vertnimą atliko savivaldybės kontrolierė Giedrė
Sinkevičienė.
Vertinimo tikslas – nustatyti, ar Radviliškio rajono savivaldybė turi galimybę, neviršijant
teisės aktais nustatytų skolinimosi limitų, imti iš kredito įstaigos 3 745,1 tūkst. Lt ilgalaikę paskolą
2014 metų savivaldybės biudžete numatomiems investiciniams projektams finansuoti.
Audituojamas subjektas: Radviliškio rajono savivaldybės administracija (Finansų skyrius),
identifikavimo kodas 188726247. Adresas: Aušros a. 10, Radviliškis.
Tikrinamasis laikotarpis: skolos būklė 2013 m. gruodžio 31 d.
Tikrintu laikotarpiu Savivaldybės administracijos direktore dirbo Jolanta Margaitienė,
Finansų skyriaus vedėja – Rita Chlebauskienė.
Apribojimai: atliekant vertinimą buvo vadovaujamasi Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos Finansų skyriaus pateiktų dokumentų analize su prielaida, kad neegzistuoja kiti su
paskolos teikimu susiję dokumentai, kurie darytų įtaką ataskaitoje išdėstytoms išvadoms ir kad visi
pateikti dokumentai yra pilni ir galutiniai, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus. Ši
vertinimo ataskaita yra pagrindas parengti ir pateikti išvadą Savivaldybės tarybai dėl Radviliškio
rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę 3 745,1 tūkst. Lt paskolą investiciniams projektams
finansuoti. Ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma nuomonė
apie Savivaldybės galimybę imti ilgalaikę paskolą pareiškiama vertinimo išvadoje.
PASTEBĖJIMAI DĖL SKOLINIMOSI LIMITŲ
Savivaldybių skolinimosi ir paskolų naudojimo tvarką bei su paskolų limitais susijusius
rodiklius reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas1, Lietuvos Respublikos
biudžeto sandaros įstatymas2, Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
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Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas , 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais).

biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas3, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos
savivaldybių skolinimosi taisyklės4.
Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta,
kad savivaldybės, laikydamosi Seimo patvirtintų skolinimosi limitų, Vyriausybės nustatyta tvarka
gali imti iš vidaus kreditorių arba užsienio kreditorių ilgalaikes (kurių trukmė ilgesnė kaip vieneri
metai ir grąžinimo terminas ne tais pačiais biudžetiniais metais) paskolas arba teikti garantijas dėl
paskolų, naudojamų tik investicijų projektams finansuoti.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punkte nustatyta
išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija – sprendimų dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už
ilgalaikes paskolas priėmimas; šios paskolos naudojamos tik investicijų projektams finansuoti pagal
Vyriausybės nustatytą tvarką, laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi limitų ir gavus savivaldybės
kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) išvadą.
Pagal Radviliškio rajono savivaldybės Finansų skyriaus pateiktus duomenis 3 745,1 tūkst.
Lt ilgalaikę paskolą iš dar nenustatyto banko planuoja imti Radviliškio rajono savivaldybė
investicijų projektams finansuoti. Radviliškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžetas vertinant
galimybę imti iš kredito įstaigos ilgalaikę paskolą nebuvo patvirtintas, todėl vadovautasi 2014 metų
Savivaldybės biudžeto projektu.
Pagal Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio nuostatą, savivaldybės skolinimosi limitai
skaičiuojami nuo prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios
dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti sumos. Radviliškio
rajono savivaldybės biudžeto prognozuojamos pajamos 2014 metams sudaro 43 333,0 tūkst. Lt ir
valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacija savivaldybės biudžeto pajamų mažėjimui
kompensuoti 13 526,0 tūkst. Lt. Šio įstatymo 12 straipsnyje 2014 metams nustatyti šie skolinimosi
limitai:
- savivaldybės skola negali viršyti 70 procentų prognozuojamų savivaldybės biudžeto
pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų
mažėjimui kompensuoti sumos.
Pagal šio įstatymo nuostatą Savivaldybės skola negali viršyti 39 801,3 tūkst. Lt.
Savivaldybė 2013-12-31 turėjo negrąžintų paskolų už 12 034,5 tūkst. Lt. Limito likutis 27 766,8
tūkst. Lt. Paėmus 3 745,1 tūkst. Lt ilgalaikę paskolą savivaldybės skola būtų 15 779,6 tūkst. Lt ir
limito likutis sudarytų 24 021,7 tūkst. Lt. Savivaldybės skolos limitas būtų išnaudotas 27,8 proc.
- metinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 15 procentų
prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos
kompensacijų savivaldybės biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti sumos;
Pagal šio įstatymo nuostatą savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 8 528,85
tūkst. Lt. Paėmus 3 745,1 tūkst. Lt ilgalaikę paskolą limito likutis sudarytų 4 782,75 tūkst. Lt. arba
8,4 proc.
- savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 10 procentų prognozuojamų savivaldybės
biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžeto
pajamų mažėjimui kompensuoti sumos.
Pagal šio įstatymo nuostatą savivaldybės suteiktų garantijų negali viršyti 5 685,9 tūkst. Lt.
Savivaldybė yra suteikusi už 1 514,5 tūkst. Lt garantijų. Garantijų limito likutis sudarytų 4 171,4
tūkst. Lt arba 7,3 proc.
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Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo
(Žin., 2013, Nr. 140-7044) 12 straipsnis.
4
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimas Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 47-1557; 2012, Nr. 35-1710).

Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2013-10-10 sprendimu Nr. T-619 „Dėl paskolos
garantijos suteikimo“ suteikė Lietuvos Respublikos finansų ministerijai garantiją dėl UAB
„Radviliškio šiluma“ iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos imamos 2 660,0 tūkst. Lt
paskolos investicijų projektui „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB
„Radviliškio šiluma“, I ir II etapai“ finansuoti. Ši suma apskaitos registruose 2013-12-31 dar
nebuvo įtraukta, tačiau vertinant, kad Radviliškio rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą
suteikti garantą Savivaldybė bus suteikusi už 4 174,5 tūkst. Lt garantijų. Garantijų limito likutis
sudarytų 1 511,4 tūkst. Lt arba 2,7 proc.
IŠVADA
Pagal planuojamas savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamas, Radviliškio rajono
savivaldybė galėtų pasinaudoti galimybe 2014 metais paimti 3 745,1 tūkst. Lt ilgalaikę paskolą iš
kredito įstaigų tik investiciniams projektams finansuoti.
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