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JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

Joniškio rajono savivaldybės tarybai

IŠVADA
DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMYBIŲ 2022-2023 METAIS IMTI
ILGALAIKĘ IKI 1700000 EURŲ PASKOLĄ
2022-02-10 Nr. KV-4
Joniškis

Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, vadovaudamasi Vietos savivaldos
įstatymo 16 str. 2 d. 28 p., 27 str. 1 d. 3 p. ir atsižvelgdama į Joniškio rajono savivaldybės
administracijos 2022-02-04 raštą Nr. (3,18 E)S-535”Dėl ilgalaikių paskolų išvadų” atliko Joniškio
rajono savivaldybės galimybių imti 1700000 eurų ilgalaikę paskolą iš AB Šiaulių banko vertinimą,
ir teikia Joniškio rajono savivaldybės tarybai išvadą.
Išvados teikimo metu

savivaldybės skolinimąsi ir jo limitus reglamentavo Biudžeto

sandaros įstatymas1,2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymas2, savivaldybių skolinimosi taisyklės3.
Patirtų išlaidų kompensavimą, įgyvendinant projektus pagal Viešųjų pastatų energinio
efektyvumo didinimo programos4 priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui,
finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ reglamentavo Klimato kaitos programos
kompensacinių išmokų mokėjimo savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimui tvarkos aprašas5.
Jei teisės aktų nuostatos dėl savivaldybių skolinimosi ir 2023 išliks nepakitusios ir
savivaldybės skola ir skolinimosi limitai neviršys juose nustatytų dydžių, Joniškio rajono
savivaldybė gali 2022-2023 metais imti 1700000 eurų ilgalaikę paskolą investiciniam projektui
1

Biudžeto sandaros įstatymas Nr. VIII-1821, 2000.07.11(Nauja įstatymo redakcija nuo 2004-01-07: Nr. IX-1946,
2003-12-23).
2

Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas 2020 m.
gruodžio 14 d. Nr. XIV-745.
3

Savivaldybių skolinimosi taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimu Nr. 345
(2012-03-21 nutarimo Nr. 304 redakcija su vėlesniais pakeitimais)
4 Lietuvos Respublikos vyriausybės 2014-11-26 nutarimas Nr. 1328 (2015-11-18 nutarimo Nr. 1209 redakcija)
5 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro2020 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. D1-359 https://www.vipa.lt/wpcontent/uploads/2020/06/D1-359_RedakcijaNr_1.pdf

2

“Joniškio

“Saulės”

pagrindinės

mokyklos

energinio efektyvumo didinimas” finansuoti.

Investicinio projekto pagrįstumo nevertinome.
Išvada: Joniškio rajono savivaldybė 2022-2023 metais gali imti ilgalaikę 1700000 eurų
paskolą investiciniam projektui “Joniškio “Saulės” pagrindinės mokyklos energinio efektyvumo
didinimas” įgyvendinti iš AB Šiaulių bankas, skolinimosi sąlygos paskolos ėmimo metu atitiks
savivaldybių skolinimąsi reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.
Išvada teikiama kartu su ataskaita.
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