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Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) yra subjektas,
prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Radviliškio
rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip
vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Tarnyba, vykdydama jai
pavestas funkcijas, rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl
Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir
laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas 1.
LR vietos savivaldos įstatyme2 nustatyta išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija:
sprendimų dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas priėmimas.
Savivaldybės administracija kreipėsi į Tarnybą su prašymu3 pateiktį išvadą dėl galimybės
LR teisės aktų nustatyta tvarka paimti iš Europos regioninės plėtros fondo ilgalaikę ilgesniam kaip
10 metų terminui 721 592,00 Eur paskolą, kuri reikalinga Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos investiciniam projektui „Radviliškio lopšelio-darželio Eglutė energinio efektyvumo
didinimas“ finansuoti.
Vertinimo tikslas – įvertinti Savivaldybės galimybes imti ilgalaikę paskolą ir pateikti
Savivaldybės tarybai išvadą dėl skolinimosi finansinio pagrįstumo.
Vertinamas laikotarpis – 2021 m.
Vadovybės atsakomybė. Savivaldybės administracijos direktorius atsakingas už vertinimui
pateiktų dokumentų tikrumą ir teisingumą ir paskolos lėšų panaudojimą pagal paskirtį teisės aktų
nustatyta tvarka.
Auditoriaus atsakomybė. Mūsų tikslas gauti pakankamą užtikrinimą dėl savivaldybės
skolinimosi finansinio pagrįstumo ir pateikti išvadą dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams
finansuoti ėmimo.
Apribojimai. Atliekant vertinimą buvo vadovaujamasi Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos finansų skyriaus pateiktų dokumentų analize su prielaida, kad neegzistuoja kiti su
skolinimosi susiję dokumentai, kurie darytų įtaką išdėstytoms išvadoms ir kad visi pateikti
dokumentai yra pilni ir galutiniai, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.
Savivaldybės, laikydamosi Seimo patvirtintų skolos, skolinimosi ir garantijų limitų,
Vyriausybės nustatyta tvarka4, gali imti iš vidaus kreditorių arba užsienio kreditorių ilgalaikes
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LR vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais), 27 str. 1 d. 3 p.
Ten pat, 16 str. 2 d. 28 p.
3 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 2021-05-28 raštas Nr. S-1426-(8.8) „Dėl išvados ilgalaikei paskolai“.
4 LR vyriausybės 2004-03-26 nutarimas Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais
pakeitimais).
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paskolas (kurių trukmė ilgesnė kaip vieneri metai ir grąžinimo terminas ne tais pačiais biudžetiniais
metais) investicijų projektams finansuoti ir ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti5.
Savivaldybių skolinimosi taisyklėmis nustatyta, kad į savivaldybės skolos limitą įskaitomi
visi savivaldybės prisiimti, bet dar neįvykdyti įsipareigojimai kreditoriams. 2021 metų kovo 31
dienos duomenimis Savivaldybės skolinių įsipareigojimų likutis yra 94,8 tūkst. Eur pagal vykdomą
Daugiabučių namų modernizavimo programą, kurie įskaitomi į savivaldybės skolą. Taip pat
pažymėtyna, kad Savivaldybės taryba yra priėmusi sprendimą6 pasiskolinti Radviliškio Gražinos
pagrindinės mokyklos energinio efektyvumo dininimo projektui 824,4 tūkst. Eur.
Skolinimosi rodiklių skaičiavimo pagrindu laikomos LR 2021 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo7 6 priede prognozuojamos
Savivaldybės biudžeto pajamos – 23 533,0 tūkst. Eur. Savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius
skolos dokumentus, įskaitant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, bet neapsiribojant jomis)
2021 metais negali viršyti 60 procentų prognozuojamos savivaldybės biudžeto pajamų sumos, t. y.,
14 119,8 tūkst. Eur. Limito likutis 2021 m. kovo 31 d. yra 13 200,6 tūkst. Eur. Priėmus sprendimą
pasiskolinti 721,6 tūkst. Eur, skolos limito sumos likutis būtų 12 479,0 tūkst. Eur.
Savivaldybės, kurios biudžetas planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas
vadovaujantis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo8 nuostatomis, metinio
grynojo skolinimosi suma negali viršyti 1,5 procento biudžeto pajamų dėl 2021 metams
prognozuojamo neigiamo produkcijos atotrūkio nuo potencialo. Savivaldybės 2021 metų birželio 1
d. duomenimis biudžeto pajamų planas 2021 metų – 45 059,0 tūkst. Eur. Ilgalaikių paskolų
grąžinimui lėšų nenumatyta, nes paskola Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos energinio
efektyvumo dininimo projektui 2021 metų birželio 1 d. dar nebuvo paimta. Todėl metinė grynojo
skolinimo suma neviršys 1,5 procento biudžeto pajamų.
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės valdomų įmonių
prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas pagal paskolų sutartis,
nuomos (lizingo) sutartis, kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus negali viršyti 10 procentų
prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų, t. y., 2 353,3 tūkst. Eur. 2021 metų kovo 31 dienos
duomenimis Savivaldybės skolinių įsipareigojimų pagal garantijas likutis yra 643,8 tūkst. Eur.
Atkreipiame dėmesį, kad 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatyme 9 Savivaldybei nustatytas reikalavimas, kad 2022 metų sausio 1 d.
esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už
buvusį 2021 m. sausio 1 d. Primename, kad Savivaldybė yra atsakinga už Savivaldybės vardu
prisiimtų paskolų naudojimą pagal Savivaldybės tarybos nurodytą paskirtį teisės aktų nustatyta
tvarka.
Savivaldybės 2021 metų skolinimosi limitai, įtakojantys naujos paskolos ėmimą –
Savivaldybės skolos bei metinio grynojo skolinimosi, ir bendra finansinių rodiklių analizė pagrindžia
planuojamus Savivaldybės skolinius įsipareigojimus. Savivaldybės taryba gali priimti sprendimą imti
721 592,00 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą investiciniam projektui „Radviliškio lopšelio-darželio Eglutė
energinio efektyvumo didinimas“ finansuoti.
Savivaldybės kontrolierė
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LR biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais), 10 str. 1 d. 1 p.

6 Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020-11-05 sprendimas Nr. T-356 „Dėl teikiamo projekto „Radviliškio Gražinos

pagrindinės mokyklos energinio efektyvumo didinimas“, siekiant gauti finansavimą iš Europos regioninės plėtros fondo“.
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LR 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 2020-12-20 Nr.
XIV-102, 13 str. 1 d.
8 LR Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas, 2014-11-06 Nr. XII-1289, 4 str. 4 d.
9 LR 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 2020-12-20 Nr.
XIV-102, 13 str. 4 d.
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