RIETAVO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
IŠVADA
DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKĖS PASKOLOS PAĖMIMO
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Rietavas

Rietavo savivaldybės kontrolierius, vadovaudamasis Rietavo savivaldybės administracijos
direktoriaus Vytauto Dičiūno 2021 m. vasario 10 d. raštu Nr. R4-184, atliko Rietavo savivaldybės
paskolos paėmimo galimybių vertinimą.
Vertinimo tikslas – nustatyti, ar Rietavo savivaldybė turi galimybę 5 metams imti iš
kredito įstaigos ilgalaikę iki 260,0

tūkst. Eur paskolą, neviršydama

teisės aktais nustatytų

skolinimosi limitų.
Apribojimai.

Atliekant

vertinimą

buvo

vadovaujamasi

Rietavo

savivaldybės

administracijos Finansų skyriaus pateikta 2021 m. biudžeto dokumentų analize su prielaida, kad
nėra kitų su paskolos gavimu susijusių dokumentų, kurie darytų įtaką pateiktai išvadai, kad
pateikti duomenys yra teisingi, objektyvūs ir išsamūs, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka
originalus.
Rengiant išvadą dėl galimybės imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti,
buvo išanalizuoti teisės aktai, reglamentuojantys Savivaldybių skolinimąsi ir įvertinta, ar
Savivaldybė, imdama ilgalaikę paskolą, neviršys Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme1 nustatytų
Savivaldybių skolos ir skolinimosi limitų. Vertinimui buvo naudojami Savivaldybės
administracijos Finansų skyriaus pateikti duomenys apie Savivaldybės vardu prisiimtus skolinius
įsipareigojimus 2020-12-31 ir 2021 metais numatytas paskolų grąžinimo išlaidas.
Fiskalinės drausmės įstatymas2 nurodo, kad Savivaldybė gali skolintis savo parinktiems
projektams finansuoti, jeigu išpildo Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo
konstitucinio įstatyme nustatytą sąlygą, kad Savivaldybės biudžetas turi būti planuojamas,
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tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad, sprendžiant pagal to biudžeto struktūrinį balanso
rodiklį, apskaičiuotą kaupiamuoju principu, jis būtų perteklinis arba subalansuotas.
Vadovaujantis jau minėto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1
punktu, Savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant paskolos,
finansinės nuomos (lizingo) sutartis, bet neapsiribojant jomis) negali viršyti 60 procentų šio
įstatymo 6 priede nurodytų prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų. Rietavo savivaldybei
2021 m. prognozuojamos pajamos sudaro 4725,0 tūkst. Eur, todėl Savivaldybės skola 2021 m.
turi būti ne didesnė nei 2835,0 tūkst. Eur. Įvertinus per 2020 m. paimtas paskolas ir kitus turimus
skolinius įsipareigojimus, Savivaldybės skola 2020 m. gruodžio 31 d. – 1302,7 tūkst. Eur, tai
reiškia, kad nepanaudotas skolos limito likutis metų pradžiai buvo 1532,3 tūkst. Eur.
Pagal jau prisiimtus įsipareigojimus, 2021 m. Rietavo savivaldybė kredito įstaigoms turi
grąžinti paskolų už 259,1 tūkst. Eur.
Savivaldybės administracijos prašoma 260 tūkst. Eur paskola penkerių metų laikotarpiui
būtų naudojama:
-135,0 tūkst. – Eur investiciniams projektams finansuoti;
-125,0 tūkst. Eur – jau turimų paskolų refinansavimui.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą nustatyta, kad:
1. Savivaldybės skola 2021 metais negali viršyti 2835,0 tūkst. Eur. 2020 m. gruodžio 31
d. faktiškai paimta paskolų 1302,7 tūkst. Eur. Gavus 260,0 tūkst. Eur paskolą, likutis
būtų 1497,7 tūkst. Eur arba 52,8 proc. leidžiamo limito.
2. Prašomos paskolos dalis – 125,0 tūkst. Eur, skirta jau paimtų paskolų refinansavimui,
neturėtų didinti Savivaldybės skolos rodiklių, taip pat šiai sumai neturėtų padidėti Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma.
Rietavo savivaldybės kontrolieriaus nuomone, teisės aktais nustatyti skolinimosi limitai
ir audito metu patikrinti faktiniai duomenys apie Savivaldybės prisiimtus turtinius
įsipareigojimus suteikia galimybę Rietavo savivaldybei Tarybos sprendimu imti iš kredito
įstaigų 260,0 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą ir naudoti ją tik Europos Sąjungos lėšomis
finansuojamų projektų finansavimui.
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