VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybai
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui
IŠVADA DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ
PASKOLĄ INVESTICINIAM PROJEKTUI FINANSUOTI
2021 m. rugpjūčio 3 d. Nr. PA-2/1
Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2021 m. liepos 12 raštu Nr.A33(1)-5925 prašo
parengti išvadą dėl galimybės imti ilgalaikę 600 tūkst. Eur paskolą investicijų projektui „Valčiūnų
vaikų lopšelio-darželio atnaujinimas (modernizavimas)“ (toliau – Projektas) finansuoti.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas1 nustato, kad savivaldybės kontrolės ir audito
tarnyba rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės
prisiimamų įsipareigojimų pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos
dokumentų sutartis, garantijų suteikimo kreditoriams už savivaldybės valdomų įmonių prisiimamus
įsipareigojimus pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos
dokumentų sutartis.
Lietuvos Respublikos teisės aktai nereglamentuoja Savivaldybės kontrolieriaus teikiamos
Išvados dėl Savivaldybės galimybės imti paskolą formos, turinio ir apimties, nėra parengtų specialių
metodikų bei reikalavimų. Todėl rengiant šią Išvadą apsiribota atlikti vertinimą teisėtumo požiūriu,
vertintas Savivaldybės skolinimosi atitikimas imperatyvias teisės aktų normas.
Skolinimosi reglamentavimas ir limitai

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme2 numatyta, 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 vieneri metai ir grąžinimo terminas ne tais pačiais biudžetiniais metais) paskolas
investicijų projektams finansuoti ir ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti.
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Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių įstatyme3 (toliai – 2021 m. Rodiklių įstatymas) nurodyta:
- 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;
-

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.
Vertinimo rezultatai
Pagal 2021 m. Rodiklių įstatymo 6 priedą prognozuojamos Vilniaus rajono savivaldybės
(toliau – Savivaldybė) 2021 metų biudžeto pajamos sudaro 71 366 tūkst. Eur. Savivaldybės skola
negali viršyti 60 procentų nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų, t. y. negali būti
didesnė nei 42 819,6 tūkst. Eur.
Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai4, skaičiuojami į skolos limitą, 2021 m. birželio 30 d.
buvo 1 593,2 tūkst. Eur, arba 2, 23 proc, iš jų:
-

pagal pasirašytas ilgalaikių paskolų sutartis su kredito įstaigomis paimtų ir negrąžintų paskolų

likutis – 1 587,6 tūkst. Eur;
-

paskolų įsipareigojimas pagal daugiabučių namų modernizavo programą5 - 5,6 tūkst. Eur.
Kaip minėta Rodiklių įstatyme savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma negali viršyti

1,5 procento biudžeto pajamų6, t. y. iki šios dienos patvirtinto savivaldybės biudžeto duomenimis
negali būti didesnė kaip 1 790,7 tūkst. Eur suma. Pagal pateiktus duomenis birželio 30 d. šių metų
metinio grynojo skolinimo suma sudaro 148,2 tūkst. Eur. Priklausomai nuo savivaldybės 2021 metais
faktiškai prisiimtų ir grąžintų įsipareigojimų bei nuo patikslintų savivaldybės biudžeto pajamų (jei
biudžeto pajamos teisės aktų nustatyta tvarka bus tikslinamos) skolinimosi duomenys pinigine ir
procentine išraiška keisis. Todėl svarbu vertinti ar prisiimdama skolinius įsipareigojimus Savivaldybė
neviršys Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyto savivaldybės metinio grynojo skolinimosi limito.
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5
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-09-23 nutarimas Nr. 1213 „Dėl daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programos patvirtinimo“
6
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 -02-26 sprendimo Nr. T-30 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2021 metų
biudžeto patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) duomenimis, savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamos 115 198,3
tūkst. Eur, metų pradžios lėšų likutis – 4 181,9 tūkst. Eur.
3
4

3
Atkreipiame dėmesį į tai, kad Rodiklių įstatymo Savivaldybei nustatytas reikalavimas, kad
2022 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi
būti ne didesnis už 2021 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms
grąžinti).
IŠVADA: Savivaldybė gali imti 600,0 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą investicijų projektui
„Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio atnaujinimas (modernizavimas)“ finansuoti.
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