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Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba pagal gautą Joniškio rajono
savivaldybės administracijos raštą1, kuriame prašoma parengti išvadą dėl Joniškio rajono
savivaldybės galimybių imti trumpalaikę paskolą iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos gauti
trumpalaikę paskolą iki 700000 eurų paskolą numatomam biudžeto pajamų trūkumui padengti.
Savivaldybės kontrolierė atliko Savivaldybės galimybės imti trumpalaikę paskolą 2021 m. biudžeto
laikinam pajamų trūkumui padengti vertinimą.
Savivaldybės administracija nurodė, kad trumpalaikės paskolos lėšos planuojamos naudoti
biudžetinių įstaigų darbo užmokesčiui.
Trumpalaikės paskolos ėmimo galimybių vertinimą atlikau vadovaudamasi Vietos
savivaldos įstatymu2, Biudžeto sandaros įstatymu3, Lietuvos Respublikos 2021 m. valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu4, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės patvirtintomis savivaldybių skolinimosi taisyklėmis5.
Vertinimo tikslas – įvertinti Joniškio rajono savivaldybės skolinimosi finansinį pagrįstumą
imant trumpalaikę 700000 eurų paskolą iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos laikinam
Savivaldybės biudžeto pajamų trūkumui padengti ir pateikti Savivaldybės tarybai išvadą.
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Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2021-04-29 raštas Nr . 3(49E)S-2018 „Dėl trumpalaikės paskolos

ėmimo išvadų“
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Lietuvos respublikos Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio I dalies 3 punktas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su
pakeitimais)
3 Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais)
4 Lietuvos Respublikos 2021 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas
2020-12—22 Nr. XIV-102
5 Savivaldybių skolinimosi taisyklės, patvirtintos Lietuvos Resublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimu Nr. 345, (su
vėlesniais pakeitimais)
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Tikrinamas subjektas: Joniškio rajono

savivaldybės

administracija,

identifikavimo

kodas –288712070. Adresas: Joniškis, Livonijos g. 4.
Vertinimo metu savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas ėjo

T. Armonavičius,

, finansų skyriaus vedėjos - S. Šniukienė. Vertinimas atliktas jiems žinant.
Tikrinamas objektas- 2021 metų Joniškio rajono savivaldybės biudžetas I ketvirčio pajamų
įvykdymas.
Vertinimo metu surinkti įrodymai, suteikiantys pagrindą pateikti savivaldybės tarybai išvadą
dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos respublikos Finansų ministerijos su prielaida, kad
neegzistuoja kiti su paskolos gavimu susiję dokumentai, kurie darytų įtaką pateiktai išvadai.

Vertinimo metu nustatyti dalykai
Biudžeto sandaros įstatymo6 10 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad Savivaldybė,
laikydamasi Seimo patvirtintų skolos, skolinimosi ir garantijų limitų, Vyriausybės nustatyta tvarka
gali imti iš vidaus kreditorių arba užsienio kreditorių trumpalaikes (kurių grąžinimo terminas tais
pačiais biudžetiniais metais) paskolas laikinam biudžeto pajamų trūkumui padengti, kai nepakanka
šiam tikslui biudžeto apyvartinių lėšų.
Lietuvos Respublikos 2021 metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymo7 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad iš valstybės biudžeto suteiktos
trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti į skolos ir skolinimosi limitus
neįskaitomos, taip pat neįskaitomos tokios paskolos, suteiktos 2020 m.
Savivaldybės skolinimosi taisyklių 9 punktu nustatyta, kad Finansų ministerija iš valstybės
biudžeto apyvartinių lėšų savivaldybėms gali teikti trumpalaikes paskolas laikinam pajamų
trūkumui padengti prioriteto tvarka: darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, socialinėms
išmokoms (pašalpoms) mokėti, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms, materialiojo ir nematerialiojo
turto įsigijimo išlaidoms, kitoms išlaidoms. Palūkanos nustatomos pagal finansų ministro įsakymą
ir kiekvienai savivaldybei yra skirtingos.
Savivaldybė biudžeto paskirstyme ketvirčiais II ir II ketvirtyje suplanuota pajamų mažiau
nei asignavimų. Suplanuotas deficitas planuojamas dengti skolintomis lėšomis. IV ketvirtyje
suplanuotas deficito išlyginimas.(1 lentelė.)
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Biudžeto sandaros įstatymas Nr. VIII-1821, 2000.07.11(Nauja įstatymo redakcija nuo 2004-01-07: Nr. IX-1946,
2003-12-23)
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Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas 2020 m.
gruodžio 22 d. Nr. XIV-102
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1 lentelė Informacija apie biudžetopaskirstymą ketvirčiais
Roduklis

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Pajamos

6845,6

8287,9

5529,5

7902,0

Išlaidos

6773,2

10147,3

7222,1

5900,2

Joniškio rajono savivaldybės 2021 m. bidžeto8 I ketvirčio pajamų planas įvykdytas 92,6
proc. (planas 7361 tūkst. eurų, gauta 6819,8 tūkst. eurų). Atsižvelgiant į dėl COVID – 19
pandemijos išaugusį neapibrėžtumą, į didėjantį neužtikrintumą dėl ekonomikos atsigavimo, stiprėja
scenarijus, kad pajamos gali būti mažesnės nei planuotos.

Išvada: Teisės aktai suteikia galimybę Joniškio rajono savivaldybei kreiptis į Lietuvos
Respublikos Finansų ministeriją dėl trumpalaikės paskolos suteikimo iš valstybės biudžeto, laikinam
pajamų trūkumui padengti.

Joniškio rajono savivaldybės biudžete II ir III ketvirčiuose yra

suplanuotas pajamų trūkumas, kurį planuojama išlyginti IV ketvirtyje.

Pastebėjimas
Laiku negrąžinus paskolos, ji atitiktų jau ne trumpalaikės, o ilgalaikės paskolos požymius
ir turėtų įtakos Savivaldybės skolos ir skolinimosi limitams.

Savivaldybės administracijos atsakomybė
Joniškio rajono savivaldybės administracija yra atsakinga už paskolų naudojimą teisės aktų
nustatyta tvarka, už pateiktų duomenų teisingumą.

Savivaldybės kontrolierė
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Alma Žukauskytė

Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 02-25 sprendimas Nr. T-14 “Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2021 metų bioudžeto
patvirtinimo”
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