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DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ
2020 m. vasario 13 d. Nr. KADV3-1
Skuodas
Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija 2020 m. vasario 5 d.
raštu Nr. (4.1.18)-R2-295 „Dėl išvados pateikimo“ kreipėsi į Skuodo rajono savivaldybės kontrolės
ir audito tarnybą (toliau – Tarnyba) su prašymu pateikti išvadą dėl Savivaldybės galimybės imti 937,4
tūkst. eurų ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti. Planuojama, kad 2020 metais bus
paimta 437,2 tūkst. eurų, o 2021 metais – 500,2 tūkst. eurų ilgalaikės paskolos suma.
Skolinimosi reglamentavimas
Pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 str. nuostatas, Savivaldybė,
laikydamasi Seimo patvirtintų skolos, skolinimosi ir garantijų limitų, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka gali imti iš vidaus kreditorių arba užsienio kreditorių ilgalaikes paskolas
investicijų projektams finansuoti ir ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti.
Savivaldybių skolinimosi taisyklės1 nustato, kad Savivaldybė skolindamasi įvertina, ar
prisiimdama skolinius įsipareigojimus neviršys atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme (toliau – Finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymas) nustatytų limitų.
Savivaldybės skolos ir garantijų limitai
Vadovaujantis 2020 metų Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo2 12 straipsnio 1
dalies 1 punkto nuostatomis, savivaldybių skolos limitas skaičiuojamas nuo šio įstatymo 6 priede
nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų. Minėtame 6 priede nurodytos
prognozuojamos Savivaldybės biudžeto pajamos – 11 032,0 tūkst. eurų.
Savivaldybės skolos limitas, į kurį įskaitomi visi Savivaldybės prisiimti, bet dar
neįvykdyti įsipareigojimai grąžinti kreditoriams lėšas pasirašius paskolų sutartis, finansinės nuomos
(lizingo) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, yra 60 procentų Finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo 6 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų, t. y. 6 619,2
tūkst. eurų.
Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai, skaičiuojami į skolos limitą, 2020 m. sausio 1 d.
buvo 2 744,7 tūkst. eurų arba 24,9 proc., iš jų:
- Savivaldybės paimtų ir negrąžintų paskolų liktis – 2 488,2 tūkst. eurų.
- Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas – 256,5 tūkst. eurų.
Savivaldybių skolinimosi taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345
„Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“.
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Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.
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Planuojama imti 937,4 tūkst. eurų ilgalaikė paskola investiciniams projektams
finansuoti Savivaldybės skolą padidintų iki 3 682,1 tūkst. eurų arba 33,4 proc.
Savivaldybės skolos limito likutis 2020 m. sausio 1 d. yra 3 874,5 tūkst. eurų.
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės valdomų
įmonių prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas pagal paskolų sutartis,
finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus negali viršyti
1 103,2 tūkst. eurų (10 procentų Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 priede nurodytų
prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų – 11 032,0 tūkst. eurų). Savivaldybės prisiimti
įsipareigojimai pagal garantijas 2020 m. sausio 1d. yra 256,5 tūkst. eurų arba 2,3 proc.
Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi limitai
Vadovaujantis Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punkto
nuostatomis, savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma finansų ministro nustatyta tvarka
atrinktiems projektams, kuriais prisidedama prie regiono ir (arba) savivaldybės socialinės ir
ekonominės plėtros tikslų, nustatytų strateginio planavimo dokumentuose, ir mažinamos
savivaldybės biudžeto išlaidos ir (arba) didinamos savivaldybės biudžeto pajamos, yra ne daugiau
kaip 10 procentų šio įstatymo 6 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų, o
visų savivaldybių bendra metinio grynojo skolinimosi suma šiems projektams yra ne daugiau kaip
0,5 procento šio įstatymo 6 priede nurodytų prognozuojamų visų savivaldybių biudžetų pajamų.
Savivaldybių skolinimosi taisyklių 4.2 punkte nurodyta, kad į savivaldybės metinio
grynojo skolinimosi limitą įskaitomas einamaisiais biudžetiniais metais savivaldybės skolinantis
prisiimtų ir įvykdytų įsipareigojimų pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir kitus
įsipareigojamuosius skolos dokumentus, sumų skirtumas biudžetinių metų pabaigoje. Savivaldybės
metinio skolinimosi suma negali būti teigiamas dydis, t. y. Savivaldybė gali skolintis tiek, kiek
grąžina skolų. Savivaldybės administracijos duomenimis, pagal paskolų grąžinimo grafiką 2020
metais planuojama grąžinti 437,2 tūkst. eurų, 2021 metais –500,2 tūkst. eurų, todėl imant ilgalaikę
paskolą nebūtų pažeisti nustatyti metinio grynojo skolinimosi limitai.
Vadovaujantis Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 3 dalies
nuostatomis, savivaldybės 2020 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus
sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2019 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas,
išskyrus sumas paskoloms grąžinti). Savivaldybės įsiskolinimas3 2019 m. sausio 1 d. buvo 489,9
tūkst. eurų, 2020 m. sausio 1 d. sumažėjo – 271,8 tūkst. eurų.
Skolinimosi pagrįstumas
Savivaldybės administracija nurodė, kad yra būtinybės imti ilgalaikę paskolą dėl
Savivaldybės vykdomų investicinių projektų:
- Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Skuodo rajono
savivaldybėje;
- Mosėdžio miestelio bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas;
- Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas;
- Skuodo rajono Notėnų seniūnijos kelio Nr. NO-32 Prialgavos k. Bartuvos g.–
Derkinčių k. Ežero g.–Šliktinės k. Mokyklos g. kapitalinis remontas;
- Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Skuode nuo Šatrijos g. iki sodų bendrijos
„Statybininkas“ ir Skuode miesto parke;
- Ylakių gimnazijos stadiono, Mokyklos g. 5 Ylakių mstl., Skuodo r. rekonstravimas;
- Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naujo pastato statyba Skuode,
Dariaus ir Girėno g. 25B;
- Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp
Klaipėdos ir Kuržemės regionų;
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Skuodo rajono savivaldybės Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita (Forma Nr. 4).
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- Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir
Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse.
Savivaldybės administracija yra atsakinga už Savivaldybės vardu prisiimtų paskolų
naudojimą pagal paskirtį teisės aktų nustatyta tvarka.
Savivaldybės administracijos nurodyta planuojamos imti 937,4 tūkst. eurų ilgalaikės
paskolos naudojimo paskirtis atitinka teisės aktų nuostatas – investiciniams projektams finansuoti.
Išvada
Skuodo rajono savivaldybė gali imti 937,4 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą investiciniams
projektams finansuoti, neviršydama Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų savivaldybės skolos,
skolinimosi ir garantijų limitų.
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