RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

IŠVADA
DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
2015-08-20 Nr. VA-5
Radviliškis
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3
punktu, atsižvelgdami į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos raštą,1 atlikome ribotos
apimties finansinį auditą Savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija), kurio metu
įvertinome Savivaldybės biudžeto finansinę būklę ir galimybę prisiimti ilgalaikius skolinius
įsipareigojimus ir teikiame išvadą dėl paskolos ėmimo.
Administracijos pateiktais duomenimis ilgalaikė paskola iki 800,0 tūkst. Eur bus
naudojama 2015 metais vykdomiems investicijų projektams, kurių sąrašas numatomas tvirtinti
2015 m. rugpjūčio 20 d. vyksiančiame Savivaldybės tarybos posėdyje, finansuoti.
Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymo (toliau – Rodiklių patvirtinimo įstatymas) 11 straipsnio 1 dalimi
nustatyti savivaldybių skolinimosi limitai:
1) savivaldybės skola negali viršyti 70 procentų šio įstatymo 7 priede prognozuojamų
savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 6 priede nurodytų valstybės biudžeto
bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos;
2) metinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 15 procentų (Vilniaus
miesto savivaldybės – 25 procentų) šio įstatymo 7 priede prognozuojamų
savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 6 priede nurodytų valstybės biudžeto
bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos.
Radviliškio rajono savivaldybei 2015 metams Rodiklių patvirtinimo įstatymo 7 priede
patvirtinta 14 472,9 tūkst. Eur prognozuojamų pajamų, o 6 priede – 2480,3 tūkst. Eur valstybės
biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos Savivaldybės pajamų mažėjimui kompensuoti.
Savivaldybės skolos limitai 2015 metais skaičiuojami nuo 16 953,2 tūkst. Eur.
Nustatytas Radviliškio rajono savivaldybės skolos limitas 2015 metams (16 953,2 tūkst.
Eur x 70 proc.) – 11 867,2 tūkst. Eur. Finansų skyriaus duomenimis Savivaldybės skola 2015 m.
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rugpjūčio 1 d. – 2 409,1 tūkst. Eur. Nepanaudotas bendros skolos limitas 2015 m. rugpjūčio 1 d.
– 9 458,1 tūkst. Eur.
Nustatytas Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi limitas 2015 metams (16 953,2
tūkst. Eur x 15 proc.) – 2 543,0 tūkst. Eur. Jei 2015 m. rugpjūčio 20 d. Savivaldybė taryba priims
sprendimą dėl 800,0 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos ėmimo, tai nepanaudotas savivaldybės
metinio grynojo skolinimosi limitas būtų – 1 743,0 tūkst. Eur.
IŠVADA
Teisės aktais nustatyti skolinimosi limitai neviršyti ir suteikia galimybę Radviliškio
rajono savivaldybei tarybos sprendimu imti iš kredito įstaigų iki 800,0 tūkst. Eur ilgalaikę
paskolą tik investicijų projektams finansuoti.
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