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IŠVADA 

DĖL SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS SUTEIKTI GARANTIJĄ 

2022 m. spalio 20 d. Nr. PA-6 

Vilnius 

 

Vilniaus rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija direktoriaus raštu1 prašo 

pateikti išvadą dėl galimybės suteikti 1 500,00 tūkst. Eur (vieno milijono penkių šimtų tūkstančių 

eurų) garantiją Savivaldybės kontroliuojamai įmonei UAB „Nemėžio komunalininkas“ paskolai gauti 

apyvartinių lėšų trūkumui padengti ir laiku atsiskaityti su tiekėjais. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 

punktu, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba įvertino Savivaldybės galimybę garantuoti už 

uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ 1 500,00 tūkst. Eur paskolos grąžinimą.  

Vadovybės atsakomybė 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už vertinimui pateiktų 

dokumentų tikrumą ir teisingumą. Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius 

tvarko skolinių įsipareigojimų apskaitą, Biudžeto planavimo skyrius kontroliuoja garantijų limito 

vykdymą ir yra už šias funkcijas atsakingi. 

Auditoriaus atsakomybė 

Nustatyti, ar Savivaldybė, suteikdama garantiją UAB „Nemėžio komunalininkas“ neviršys 

nustatytų garantijų limitų. Rengiant šią išvadą, apsiribota atlikti vertinimą teisėtumo požiūriu. 

Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatyme2 nustatyta, kad savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas 

dėl savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams 

lėšas pagal paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kitus įsipareigojamuosius skolos 

dokumentus negali viršyti 10 procentų šio įstatymo 5 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės 

biudžeto pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio. Įstatymo 5 priede Savivaldybės 2022 metų 

prognozuojamos biudžeto pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio – 82 394,0 tūkst. Eur3. 

Savivaldybės 2022 metais prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės valdomų įmonių 

prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas pagal paskolų sutartis, 

 
1 2022-10-18 raštas Nr. A33(1)-11257 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės galimybės suteikti garantiją“. 
2 Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymas, 2004 m. 

kovo 26 d. Nr. 345 (su vėlesniais pakeitimais), 13 str. 
3 Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymas, 2004 m. 

kovo 26 d. Nr. 345 (su vėlesniais pakeitimais), 5 priedas. 
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finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus negali būti didesni 

nei 8 239,4 tūkst. Eur. Į 2022 m. rugsėjo 30 d.4 Savivaldybės garantijų limitą įskaitomi jau prisiimti 

įsipareigojimai pagal garantijas: 

- garantija UAB ,,Nemenčinės komunalininkas“ gauti 750,00 tūkst. Eur paskolai 

projektui ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimo Punžonių k., Buivydžių 

sen., Vilniaus r. sav.“ įgyvendinti; 

- garantija 500,00 tūkst. Eur UAB ,,Nemenčinės komunalininkas“ kredito linijai pirkti 

apyvartinių lėšų trūkumui padengti. 

Limito likutis 2022 m. rugsėjo 30 d. sudaro 6 989,4 tūkst. Eur.  

 

Išvada 

Savivaldybė, suteikdama garantiją 1 500,00 tūkst. Eur už UAB „Nemėžio komunalininkas“ 

paskolą apyvartinių lėšų trūkumui padengti, neviršys Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės 

biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatyto garantijų limito. 

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

 

 

 

 

Savivaldybės kontrolierė            Marija Aliošina 

 
4 Vilniaus rajono savivaldybės skolinių įsipareigojimų 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 

http://www.vrsa.lt/

