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IŠVADA 

DĖL GALIMYBĖS SAVIVALDYBEI SUTEIKTI  GARANTIJĄ 

2022 m. birželio 17  d. Nr. PA-2 

Vilnius 

          Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau Tarnyba) gavo  Vilniaus 

rajono savivaldybės (toliau Savivaldybė) administracijos direktoriaus raštą1, kuriuo prašoma pateikti 

išvadą dėl galimybės suteikti 750 tūkst. (septynių šimtų penkiasdešimties tūkstančių) eurų garantiją 

savivaldybės kontroliuojamai įmonei UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 4 (ketverių) metų paskolai 

gauti.  

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 

punktu, atlikome vertinimą dėl  galimybės savivaldybei suteikti garantiją.  

Vertinimo tikslas – nustatyti, ar Savivaldybė, suteikdama garantiją UAB „Nemenčinės 

komunalininkas“ paskolai gauti, neviršys nustatytų garantijų limitų. 

Atlikdami vertinimą vadovavomės nuostata, kad pateikti duomenys yra teisingi, objektyvūs ir 

išsamūs, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus. Pagrindinį dėmesį skyrėme savivaldybės 

skolos, skolinimosi ir garantijų limitų laikymuisi. 

UAB „Nemenčinės komunalininkas“2 Savivaldybės administracijai atsiųstame rašte 

informavo apie projekto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektui 

Punžonių k., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav., finansuoti reikalingą sumą. Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Savivaldybės teritorijoje 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra planuojama remiantis vandens 

teikimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planu, kuriame nustatomos viešojo geriamojo 

vandens tiekimo teritorijos ir vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptys. 

Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2011-05-27 sprendimu Nr. T3-193 patvirtino Vilniaus rajono 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, pagal kurį Punžonių k. 

priskirtas prie I plėtros prioriteto. 

         Rengiant šią išvadą apsiribota atlikti vertinimą teisėtumo požiūriu. Skolinimosi teisėtumą 

vertinome analizuodami atitiktį teisės aktams, reglamentuojantiems Savivaldybės skolinimąsi 2022 

metais3. Savivaldybių skolinimosi taisyklės nustato, kad savivaldybė turi įvertinti, ar, prisiimdama 

skolinius įsipareigojimus pagal garantijas, neviršys atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyto savivaldybės 

garantinio limito. Pagal 2022 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 

įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas, savivaldybių skolos limitas skaičiuojamas nuo šio 

įstatymo 5 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų iš gyventojų pajamų 

mokesčio4. Prognozuojamos Savivaldybės biudžeto pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio – 82 

394,0 tūkst. eurų, bei minėtu įstatymu nustatytas savivaldybės garantinis limitas – 10 procentų. 

                                                 
1 2022-06-13  Nr. A33(1)-5838 „Dėl Vilniaus rajono Savivaldybės galimybės suteikti garantiją“ su papildymu; 
2 UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 2022-05-26 raštas Nr. NK-403 „Dėl garantijos suteikimo projekto finansavimui“; 
3 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais); 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimas Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ 2012-03-21 Nr. 304 (su 
vėlesniais pakeitimais); Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 2021-12-14 

įstatymas Nr.XIV-745;  
4 Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 2021-12-14 įstatymas Nr. XIV-745. 
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Savivaldybės 2022 m. įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų, 

bet dar negrąžintų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas pagal paskolų, finansinės nuomos 

(lizingo) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, negali būti didesni nei 8 239,4 tūkst. 

Eur. Savivaldybė prisiimtų įsipareigojimų pagal garantijas 2022 m. kovo 31 d.5 neturi. Suteikus 

garantiją už 750  tūkst. Eur, neviršytų Savivaldybei nustatyto skolos limito. 

Civilinio kodekso 6.90 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad garantija laikomas vienašalis garanto 

įsipareigojimas garantijoje nurodyta suma visiškai ar iš dalies atsakyti kitam asmeniui – kreditoriui, 

jeigu asmuo – skolininkas prievolės neįvykdys ar ją įvykdys netinkamai, ir atlyginti kreditoriui 

nuostolius tam tikromis sąlygomis (skolininkui tapus nemokiam ir kitais atvejais). 

 
      Bendrovės 2020, 2021 metų veiklos finansiniai rodikliai (Eur) 

Rodikliai 2020 m. 2021 m. 

Grynasis pelnas(nuostolis) (516 237) (991 536) 

Turtas 16 724 864 17 256 987 

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai, iš jų 3 950 842 2 426 440 

po vienerių metų grąžintinos skolos 505 797 509 503 

per vienerius metus grąžintinos skolos 3 445 045 1 916 937 

Per vienerius metus gautinos sumos 415 157 758 566 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 463 835 515 410 

Santykinis įsiskolinimo rodiklis (proc.) 24 14 
     Šaltiniai: Kontrolės ir audito tarnyba pagal UAB „Nemenčinės komunalininkas“ duomenis6. 

Bendrovės veikla yra nuostolinga, bet ilgalaikiai įsipareigojimai 2020-2021 m. išaugo 

nežymiai, trumpalaikiai sparčiai mažėjo (2021 m., palyginti su 2020 m., įsipareigojimai sumažėjo 

beveik dvigubai).  

Išvada 

Savivaldybė, suteikdama garantiją 750 tūkst. eurų už UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 

prisiimamus įsipareigojimus pagal paskolos sutartį, neviršys Lietuvos Respublikos 2022 metų 

valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytų 

skolos, skolinimosi ir garantijų limitų. 

  Pažymėtina, kad garantijos suteikimo terminas  iki 4  metų, todėl ji turės įtakos ir būsimiems 

metų garantijos teikimo limitams. 

 

 

 
Su išvada galima susipažinti Savivaldybės interneto puslapyje adresu www.vrsa.lt  

 

 

 

 

Savivaldybės kontrolierė                 Marija Aliošina 

                                                 
5 Vilniaus rajono savivaldybės Skolinių įsipareigojimų 2022 m. kovo 31 d. ataskaita (I ketvirčio); 
6 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus: 2021-05-13 įsakymas Nr. A27(1)-1243 „Dėl UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 2020 

metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo“, 2022-05-26 įsakymas Nr. A27(1)-1512 „Dėl UAB „Nemenčinės 

komunalininkas“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo“. 

http://www.vrsa.lt/

