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Šilutės rajono savivaldybės tarybai

IŠVADA
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIV ALDYBĖS GALIMYBĖS

IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ VERTINIMO
2020 m. gegužės 26 d. Nr. K14-7

Šilutė

Šilutės rajono savivaldybės administracija raštu I kreipėsi į Šilutės rajono savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybą dėl galimybės imti ilgalaikę paskolą išvados parengimo.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas' nustato, kad savivaldybės kontrolės ir
audito tarnyba rengia ir savivaldybės tarybai teikia jos sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl
savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir
laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas.

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už pateiktų
dokumentų tikrumą ir teisingumą: Skolinių įsipareigojimų 2020 m. kovo 31 d. ataskaitos (forma Nr.
3-sav.) bei su Savivaldybės paskolų apskaita susijusių ir kitų šiam vertinimui reikalingų ataskaitų,
dokumentų pateikimą. Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius tvarko paskolų
apskaitą, kontroliuoja skolos limitų vykdymą ir yra atsakingas už šias funkcijas.

Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Šilutės rajono savivaldybės
skolinimosi galimybių vertinimą, Savivaldybei paėmus ilgalaikę 720 000 (septyni šimtai dvidešimt
tūkstančių) Eur paskolą investicijų projektams finansuoti.

Skolinimosi reglamentavimas
Savivaldybių skolinimosi tai sykl ių3 4 punktas nustato, kad savivaldybė skolindamasi

įvertina, ar prisiimdama skolinius įsipareigojimus neviršys Lietuvos Respublikos atitinkamų metų
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų
skolinimosi limitų:

- savivaldybės skolos limito, į kurį įskaitomi visi savivaldybės prisiimti, bet dar

I Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-04 raštas Nr. R3-( 4.1.16.)-2226 .Dėl išvados
pateikimo" (Savivaldybės tarybos 2020-05-28 sprendimo projektas .Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą").
2 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 27 str. 1 d. 3 p.
3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimas Nr. 345 .Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių
patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais).
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neįvykdyti įsipareigojimai grąžinti kreditoriams lėšas pagal: paskolų sutartis, finansinės nuomos
(lizingo) ir veiklos nuomos sutartis, kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus;

- savivaldybės metinio grynojo skolinimosi limito, į kurį iskaitomas einamaisiais
biudžetiniais metais savivaldybės skolinantis prisiimtų ir [vykdytų įsipareigojimų sumų skirtumas
biudžetinių metų pabaigoje.

Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatyme" nustatyti savivaldybių skolinimosi ir skolos limitai:

- 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 bendra metinio grynojo skolinimosi suma Finansų ministro nustatyta tvarka
atrinkti ems projektams, kuriais prisidedama prie regiono ir (arba) savivaldybės socialinės ir
ekonominės plėtros tikslų, nustatytų strateginio planavimo dokumentuose, ir mažinamos
savivaldybės biudžeto išlaidos ir (arba) didinamos savivaldybės biudžeto pajamos, yra ne daugiau,
kaip 10 procentų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų. Kiekvienos savivaldybės biudžeto
atitiktis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatoms turi būti pasiekta per
ketverių metų laikotarpį, skaičiuojant nuo pirmų metų, kai pradedama naudoti metinio grynojo
Skolinimosi suma.

Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatyme - prognozuojamos Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto
pajamos sudaro 24 102,0 tūkst. Eur. Pagal minėtą įstatymą į skolos ir skolinimosi limitus
neįskaitornos iš valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui
padengti arba trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos, kai dėl kredito veiklos apribojimo savivaldybės
negali disponuoti savo lėšomis,

Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio
4 dalies nuostatos nurodo, "Kiekvienas valdžios sektoriui priskiriamas biudžetas, kurio planuojami
asignavimai neviršija 0,3 procento praėjusių metų BVP to meto kainomis, turi būti planuojamas,
tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad to biudžeto asignavimai neviršytų jo pajamų, išskyrus
metus, kuriais pagal Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos viešai paskelbtą ekonominės raidos
scenarijų, dėl kurio tvirtinimo kontrolės institucija paskelbė savo išvadą, numatomas neigiamas
produkcijos atotrūkis nuo potencialo. Pastaruoju atveju asignavimai negali viršyti pajamų daugiau
kaip 1,5 procento".

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 8 d. pasitarimo protokolas Nr. 18 dėl
koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių savivaldybių biudžetams ir kt. klausimais.

Savivaldybės skolinimosi limitai
Surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Savivaldybės skolinimąsi, paėmus ilgalaikę

720 tūkst. Eur paskolą investicijų projektams finansuoti.
> Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto prognozuojamos pajamos

24 102,0 tūkst. Eur, t. y. rodiklis, pagal kurį skaičiuojami skolinimosi ir skolos limitai.
) Savivaldybės skola 2020 metais negali viršyti 14461,2 tūkst. Eur (60 proc. skolos limitas).
> Savivaldybės skola 2020 metų sausio 1 d. sudarė 8 589,5 tūkst. Eur (skoliniai

4 Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas (12 straipsnis, 6 priedas).
5 Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas Nr. XII-1289.
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įsipareigojimai skaičiuojami į skolos limitą) arba 36,6 proc. biudžeto prognozuojamų pajamų.
> Savivaldybės skola 2020 metų gegužės 1 d. sudarė 8 029,7 tūkst. arba 33,3 proc. biudžeto

. .prognozuojamų pajamų.
/ Savivaldybės mokėtinos sumos:

2019-12-31 sudarė 9 831,1 tūkst. Eur, iš jų paskolos - 8722,7 tūkst. Eur (iš jų 133,2 tūkst.
Eur VB paskola).

2020-03-31 sudarė 11982,8 tūkst. Eur, iš jų paskolos - 8 345,1 tūkst. Eur (iš jų 133,2 tūkst.
Eur VB paskola).

> Savivaldybės 2020 metų patvirtintame biudžete numatyta 1 600,0 tūkst. Eur paskoloms
grąžinti, iš jų 133,2 tūkst. Eur paskola iš valstybės biudžeto, kuri neįskaičiuojama į skolinimosi
limitus.

> Savivaldybė 2020 m. sausio-balandžio mėn. grąžino 564,4 tūkst. Eur paskolų". Negrąžintų
ilgalaikių paskolų likutis 2020 metų balandžio 1 d. - 8345,1 tūkst. Eur.

> Savivaldybės taryba 2020-02-27 sprendimu Nr. Tl-252 Savivaldybės administracijai leido
imti 1 466,0 tūkst. Eur paskolą (2020 m. limitas išnaudotas). Pagal pasirašytą sutartį su AS
"Citadele banka,,7 2020 metais gegužės 1 d., nepanaudoto kredito likutis -1 461,4 tūkst. Eur.

\ Tačiau Finansų ministerijos yra paskelbtas ekonominės raidos scenarijus, pagal kurį 2020-
2023 m. produkcijos atotrūkis nuo potencialo bus neigiamas", bei Valstybės kontrolės pateikta
išvada yra numatyta, kad mažųjų savivaldybių išlaidos 1,5 procento gali viršyti pajamas, t. y.
biudžetas gali būti deficitinis, pajamų ir išlaidų rodiklius vertinant pinigų srautais. Savivaldybės gali
turėti didesnių išlaidų nei buvo planuota ir patvirtinta Savivaldybių tarybų.

> Šilutės rajono savivaldybės 2020 m. patvirtintos pajamos 47 99,15 tūkst. Eur9. Galimas
deficito dydis 1,5 procento nuo pajamų sudaro 720,0 tūkst. Eur 10. Savivaldybė 2020 m. gali
skolintis 720,0 tūkst. Eur.

Lėšu poreikis investicijų projektams finansuoti
Išanalizavus Administracijos Ūkio skyriaus pateiktus dokumentus nustatyta, kad

Savivaldybė planuoja imti ilgalaikę 720,0 tūkst. Eur paskolą investicijų projektams finansuoti,
numatytiems Savivaldybės 2019-2021 m. veiklos plane. Projektų, objektų sąrašas bei Savivaldybės
2020 m. lėšų poreikis pateiktas lentelėje.

lentelė (Eur
Eil. Projekto, objekto Bendra Savivaldybė
Nr. pavadinimas objekto s lėšų Pastabos

vertė poreikis
1. Šilutės miesto 2343000 200000,00 Šilutės miesto istorinio parko infrastrukturos (kartu

stadiono panaudojant Šilutės miesto stadiono infrastruktūrą)
sutvarkymas. sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui,

sveikatingumo renginiams, Nr. 07.1.1-CPVA-R-90S.
Stadiono sutvarkymo darbai, įrengiant dangą ir elastin]
pasluoksnį.

6 Savivaldybės Biudžeto ir finansų skyriaus banko išrašas.
7 Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir "Citadele banka" 2020-04-08 kredito sutartis.
8 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 8 d. pasitarimo protokolas Nr. 18.
9Savivaldybės tarybos 2020 m. vasario mėn. 27 d. sprendimas Nr. TI-251 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2020 metų
biudžeto patvirtinimo".
10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 8 d. pasitarimo sprendimo (protokolo Nr. 18, 19 klausimai)
priedas.
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2. Daugiafunkcinio 6650000 520000,00 Pastato rekonstrukcija, įrengiant sporto salę, plaukimo
sporto baseiną, pramoginę SPA zoną bei patalpas, pritaikytas
komplekso, įvairioms sporto šakoms. Valstybės investicijų lėšos
Rusnės g. 10, sudaro 2 200 tūkst. Eur (2020 m. skirta 1 250 tūkst.
Šilutėje Eur). Rangos darbų sutarties terminas 2021m.
rekonstravimas. balandžio mėn.

Iš viso 720000,00

Savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka yra atsakinga už Savivaldybės
vardu prisiimtų paskolų naudojimą pagal paskirtį tik investicijų projektams, tarp jų pagal
Vyriausybės patvirtintas programas savivaldybių įgyvendinami ems energijos vartojimo efektyvumo
didinimo projektams.

Mūsų nuomone, Šilutės rajono savivaldybė, skolindamasi 720,00 tūkst. Eur investicijų
projektams finansuoti, neviršys teisės aktais nustatytų skolinimosi limitu.

Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė

(


