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ŠILUTĖS RAJONO SAVIV ALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
Biudžetinė įstaiga, Lietuvininkų g. 8, LT-99133 Šilutė, tel. (8441) 53 110, tel. (8 441) 52 330,
faks. (8 441) 51 517,el. p. jolita.stonkuviene@silute.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188698374

Šilutės rajono savivaldybės tarybai
IŠVADA
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIV ALDYBĖS GALIMYBĖS PAIMTI TRUMPALAIKĘ
PASKOLĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
2020 m. gruodžio 16 d. Nr. K14-11
Šilutė

Šilutės rajono savivaldybės administracija
kontrolės ir audito tarnybą (toliau

raštu I kreipėsi į Šilutės rajono savivaldybės

Tarnyba) su prašymu pateikti išvadą dėl galimybės Lietuvos

Respublikos

teisės aktų nustatyta tvarka paimti iš Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

trumpalaikę

1 500,0 tūkst. Eur (vieno milijono penkių šimtų Eur) paskolą, siekiant finansuoti dėl

planuotų pajamų ne surinkimo atsiradusi apyvartinių lėšų trūkumą.
Vadovaudamasi
skolinimosi taisyklių'

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis

sativaldybių

5 punkto nuostatomis, Savivaldybė gali kreiptis į Finansų ministeriją dėl

trumpalaikės paskolos ėmimo iš valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti. Lietuvos
Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymo 12 straipsnis nustato, kad į skolos ir skolinimosi

limitus neįskaitomos

iš valstybės

biudžeto suteiktos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti; 3 punktas numato,
kad savivaldybės 2021 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas

(mokėtinos sumos, išskyrus sumas

paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2020 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinos sumos,
išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

I Šilutės
rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2020-12-11 raštas Nr. R3-( 4.1.9.)-6699 "Dėl išvados
pateikimo" (Savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio mėn. 17 d. sprendimo projektas .Dėl trumpalaikės paskolos").
2 Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004-03-26 nutarimas Nr. 345 .Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių
patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais).
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Lietuvos Respublikos
nuosmukis

turės

įtakos

Vyriausybės

savivaldybių

pasitarime",

biudžetų

numatyta,

pajamų

kad prasidėjęs

surinkimui,

todėl

ekonominis

savivaldybėms

Savivaldybių skolinimosi nustatyta tvarka yra suteikiamos trurnpalaikės paskolos siekiant padėti
joms suvaldyti dėl planuotų pajamų nesurinkimo

atsiradusi apyvartinių lėšų trūkumą. Taip pat

numatyta, kad savivaldybės galės grąžinti trumpalaikes paskolas iš 2021 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatytų lėšų, kurių dydžiai bus
nustatomi

pagal

administruojamas

faktinius

savivaldybių

2020

m. negautų

pajamų

(išskyrus

savarankiškai

pajamas ir vietines rinkliavas) dydžius nustatyta tvarka4. Lietuvos Respublikos

finansų ministerija teikia informaciją apie prognozuojamus savivaldybių biudžetų negautų planuotų
gyventojų pajamų mokesčio (toliau - GPM) dydžius, kad savivaldybės galėtų atsakingai vertinti
trumpalaikių

paskolų poreikį, jų dydžių pagrįstumą

ir savo galimybes

trumpalaikes

paskolas

grąžinti. Šilutės rajono savivaldybei 2020 m prognozuojama gyventojų pajamų mokesčio netekties
suma-I

750 tūkst. Eur.5
Pagal Savivaldybės administracijos

Biudžeto ir finansų skyriaus pateiktus duomenis, dėl

karantino šalyje paskelbimo ir viruso COVID-19 plitimo bei neigiamo jo poveikio ekonomikai,
prognozuojama,

kad

Šilutės

rajono

savivaldybė

negaus

didelės

dalies

planuotų

pajamų

Savivaldybės biudžete 2020 m. sausio-lapkričio mėn. surinkta mažiau pajamų, negu planuota, t.y.
55 336,7 tūkst. Eur arba 96,8 proc. Pagrindinę dalį negautų pajamų sudaro pajamos iš GPM, surinkta 18 384,5 tūkst. Eur arba 88,0 proc. Į biudžetą negauta 2 508,2 tūkst. Eur GPM. Esant
tokiam pajamų surinkimo procentui, sudėtinga prognozuoti realų Savivaldybės biudžeto pajamų
trūkumą, vykdyti biudžete numatytus įsipareigojimus. darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui,
socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms mokėti, tvarkant miesto ir gyvenviečių viešąjį ūkį. Dėl
planuotų ir negautų biudžeto pajamų atsiradus apyvartinių
kreiptis į Finansų ministeriją

dėl trumpalaikės

lėšų trūkumui,

Savivaldybė

galėtų

paskolos suteikimo. Už suteiktas trumpalaikes

paskolas laikinam pajamų trūkumui padengti savivaldybė mokėtų metines palūkanas, ne mažesnes
už valstybės skolinimosi kainą, apskaičiuotas Finansų ministro nustatyta tvarka.
Savivaldybės mokėtinos sumos 2020 m. sausio 1 d. sudarė 9 831,1 tūkst. Eur, iš jų
ilgalaikės paskolos - 8 722,7 tūkst. Eur, 2020 m. rugsėjo 30 d. - 12 842,8 tūkst. Eur, iš jų ilgalaikės
paskolos - 7929,7 tūkst. Eur. Lyginant kreditinį įsiskolinimą metų pradžioje su trečio ketvirčio
pabaiga, skola padidėjo

3 804,3 tūkst. Eur (be paskolų).

Tam pačiam laikotarpiui

ilgalaikės

paskolos sumažėjo 793 tūkst. Eur. Planuojama imti iki 1 500 tūkst. Eur trumpalaikė paskola būtų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-04-08 pasitarimo protokolinis sprendimas .Dėl korono viruso (COVID-19)
sukeltų pasekmių savivaldybių biudžetams", 3 punktas.
4 Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos istatymas, 13 str.
5 https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/fi
les/2020 Jugsejis(2). pdf
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naudojama Savivaldybės išlaidoms finansuoti: darbo užmokesčiui - 800,0 tūkst. Eur, socialinio
draudimo įmokoms - 10,0 tūkst. Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms - 690,0 tūkst Eur. Šia
trumpalaike

paskola

siekiama

užtikrinti

Savivaldybės

įsipareigojimai - laiku padengti kreditoriniai įsiskolinimai,
Covid-19 situacijos,

0

iždo

likvidumą,

kad būtų vykdomi

susidarę dėl nepalankios epideminės

pajamų nesurinkimo atveju - užtikrinamas būtinųjų savarankiškų funkcijų

vykdymas.

Atsižvelgiant
galimybe paimti

j anksčiau

trumpalaikę

išdėstytus dalykus, Savivaldybė

iki 1500,0 tūkst. Eur paskolą

pagrjstai

iš Lietuvos

galėtų pasinaudoti
Respublikos finansų

ministerijos laikinam pajamų trūkumui padengti.

Savivaldybės kontrolierė

Jolita Stonkuvienė

