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KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

Joniškio rajono savivaldybės tarybai

IŠVADA
DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMYBIŲ IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ
2021-02-26 Nr. KV-03
Joniškis

Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba pagal gautą Joniškio rajono
savivaldybės administracijos 2021-02-17 raštą Nr. (3.49 E) S-575 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo
išvadų“ bei vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo1 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu, atliko
Joniškio rajono savivaldybės galimybių imti ilgalaikę 868300 eurų paskolą iš kredito institucijų
vertinimą.
Vertinimo tikslas – įvertinti, ar Joniškio rajono savivaldybė, neviršydama teisės aktais
nustatytų skolos ir skolinimosi limitų, turi galimybę imti ilgalaikę 868300 eurų paskolą iš kredito
institucijų ir pateikti Joniškio rajono savivaldybės tarybai išvadą.
Tikrinamas subjektas: Joniškio rajono savivaldybės administracija, identifikavimo kodas
–288712070. Adresas: Joniškis, Livonijos g. 4.
Audituojamu

laikotarpiu

savivaldybės

administracijos

direktoriaus

pareigas

ėjo

V. Kulvinskienė, finansų skyriaus vedėjos - S. Šniukienė. Vertinimas atliktas joms žinant.
Tikrinamas objektas- 2021 metų Joniškio rajono savivaldybės biudžetas ir skolinimosi
rodikliai.
Audito metu nustatyti dalykai:
Vietos savivaldos įstatymo2 16 straipsnio 2 dalies 28 p. nustatyta, kad savivaldybės tarybos
išimtinė teisė yra sprendimų dėl garantijų teikimo už savivaldybės valdomų įmonių prisiimamus
įsipareigojimus pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos
dokumentų sutartis priėmimas, laikantis Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto
1

Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas 1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533 (nauja įstatymo redakcija Nr. X-1722,
2008-09-15).
2 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533 (nauja įstatymo redakcija Nr. X-1722, 200809-15).
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ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių

patvirtinimo

įstatyme

nustatytų

skolos,

skolinimosi bei garantijų limitų ir gavus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą.
Biudžeto sandaros įstatymo3 10 str. 1 d. 1 p. nustato, kad savivaldybės, laikydamosi Seimo patvirtintų
skolos, skolinimosi ir garantijų limitų, Vyriausybės nustatyta tvarka gali: imti iš vidaus kreditorių arba
užsienio kreditorių ilgalaikes (kurių trukmė ilgesnė kaip vieni metai ir grąžinimo terminas ne tais pačiais
biudžetiniais metais) paskolas investicijų projektams finansuoti ir ankstesniems skoliniams įsipareigojimams
vykdyti;

Lietuvos Respublikos 2021 metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymo4 13 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad savivaldybės skola
(pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant paskolos, finansinės nuomos (lizingo)
sutartis, bet neapsiribojant jomis) negali viršyti 60 procentų (Vilniaus miesto savivaldybės – 75
procentų) šio įstatymo 6 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų.
Joniškio rajono savivaldybės 2021 metų prognozuojamos biudžeto pajamos5 sudaro 14829
tūkst. eurų, savivaldybės skola negali viršyti 8897,4 tūkst. eurų.
Pagal Finansų skyriaus pateiktą informaciją, 2021-02-01 Savivaldybės skola buvo 2477,05
tūkst. eurų. Panaudojus ankstesnių metų paskolos likutį 69,6 tūkst. eurų ir pilnai panaudojus
planuojamą imti 868.3 tūkst. eurų paskolą, įvertinus tai, kad per 2021 metus suplanuota grąžinti
607,1 tūkst. eurų paskolų, Savivaldybės skola 2021 m. gruodžio 31 sudarytų 2807,8 tūkst. eurų.
Teisės aktais nustatytas skolos limitas būtų išnaudotas 31,56 proc.
Įstatymo6 2 punkte nustatyta, kad savivaldybės, kurios biudžetas planuojamas, tvirtinamas,
keičiamas ir vykdomas vadovaujantis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4
straipsnio 4 dalies nuostatomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali viršyti 1,5 procento
biudžeto pajamų dėl 2021 metams prognozuojamo neigiamo produkcijos atotrūkio nuo potencialo.
Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi limitas, tai

einamaisiais biudžetiniais metais

savivaldybės skolinantis prisiimtų ir įvykdytų įsipareigojimų sumų skirtumas biudžetinių metų
pabaigoje.
Savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamos7 28205,0 tūkst. eurų, t.y. grynojo skolinimosi
limitas negali viršyti 423,075 tūkst. eurų.

3

Biudžeto sandaros įstatymas Nr. VIII-1821, 2000.07.11(Nauja įstatymo redakcija nuo 2004-01-07: Nr. IX-1946,
2003-12-23)
4

Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas 2020 m.
gruodžio 22 d. Nr. XIV-102
5 Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas 2020 m.
gruodžio 22 d. Nr. XIV-102 6 priedas.
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Ten pat
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T- 16
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Pagal

Finansų

skyriaus

pateiktą

informaciją, 2021-02-01 Savivaldybės skola

buvo 2477,05 tūkst. eurų. Panaudojus ankstesnių metų paskolos likutį 69,6 tūkst. eurų ir pilnai
panaudojus planuojamą imti 868.3 tūkst. eurų paskolą, per 2021 metus grąžinus suplanuotus 607,1
tūkst. eurų paskolų, Savivaldybės grynasis skolinimasis 2021 metais sudarytų 330,8 tūkst. eurų.
Teisės aktais Savivaldybei nustatytas 1,5 proc. grynojo skolinimosi limitas 423,08 tūkst. eurų, būtų
panaudotas 78.18 proc.

Išvada: Savivaldybei 2021 metais paėmus 868300 eurų ilgalaikę paskolą, savivaldybei
nustatyti skolos ir grynojo skolinimosi limitai nebus viršyti.
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