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IŠVADA 

DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ  

2017 m. balandžio 14 d. Nr. K3 – AI2 

       Pagėgiai 

 

Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, gavusi Pagėgių savivaldybės administracijos 2017 

m. kovo 29 d. raštą Nr. R2-559 „Dėl išvados pateikimo imant ilgalaikę paskolą investiciniams projektams 

finansuoti“ ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos statymu1, atliko Pagėgių 

savivaldybės (toliau – Savivaldybė) galimybės imti ilgalaikę paskolą vertinimą. 

Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba nustatė Savivaldybės skolos būklę 2017 metų 

sausio 1 dienai, Savivaldybės skolinimosi limitus bei vertino paskolos lėšų naudojimo plano tikslus. 

Surinkti rodymai dėl Savivaldybės galimybės prisiimti ilgalaikius skolinius sipareigojimus (paskolas), 

kurie bus panaudoti 2017 metų Savivaldybės biudžete2 numatytų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos, kitų investicinių projektų gyvendinimui finansuoti, suteikia pakankamą pagrindą 

nuomonei pareikšti.  

Išvada pateikiama su priedu. Jame pateikiama Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktą 

vertinimą pagrindžianti informacija, Savivaldybės skolinių sipareigojimų būklė ir skolinimosi limitų 

likučiai. 

Išvada: Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuomone, vertinus esamus skolinius 

sipareigojimus, teisės aktais nustatyti Pagėgių savivaldybės skolinimosi limitai, savivaldybės skolos 

likutis 2017 metų sausio 1 dienai suteikia galimybę imti ilgalaikę 200 000 eurų paskolą ir ją naudoti tik 

2017 metams numatytiems investicijų projektams gyvendinti. 

 

Savivaldybės kontrolierius       Dainius Kinderis  

 

                                                 
1Lietuvos Respublikos vietos savivaldos statymo 27 str. 1 d. 3 p., Žin., 1994, Nr. 55-1049,  2008, Nr.113-4290. 
2Savivaldybės tarybos 2017-02-23 d. sprendimo Nr. T-19 “Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo” 2 priedas, www.pagegiai.lt. 

mailto:d.kinderis@pagegiai.lt
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IŠVADOS NR. K3 – AI2 DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ 
PASKOLĄ PRIEDAS 

 

2017 m. balandžio   d. 

Pagėgiai 
 

1. Išvados teikimo pagrindas 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos statymu3, bei Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu4, Pagėgių savivaldybė (toliau – Savivaldybė), norėdama prisiimti naujus skolinius 

sipareigojimus, turėdama savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą, vertina, ar neviršys 

Savivaldybės skolos limito, metinio grynojo skolinimosi limito, ir garantijų limito. 

Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos statymu5 bei atsižvelgdama  Pagėgių savivaldybės administracijos (toliau 

– Administracija) raštą6, atliko Savivaldybės skolinimosi limitų laikymosi vertinimą.  

Vertinimo tikslas – nustatyti Savivaldybės jau prisiimtų, bet dar ne vykdytų sipareigojimų grąžinti 

kreditoriams lėšas pasirašius paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir kitus 

sipareigojamuosius skolos dokumentus, dyd  bei Savivaldybės galimybes neviršijant nustatytų 

skolinimosi limitų prisiimti naujus ilgalaikius sipareigojimus - imti iki 200 000 eurų ilgalaikę paskolą 

2017 m. Savivaldybės vykdomiems projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos, Valstybės investicijų programoje 2017 metams numatytiems investicijų projektams 

gyvendinti; pateikti Savivaldybės tarybai Išvadą. 

2. Išvados apimtis ir metodai 

Atliekant vertinimą buvo naudotasi atliekamo Savivaldybės skolos valdymo audito medžiaga, 

Administracijos pateiktais dokumentais ir duomenimis darant prielaidą, kad neegzistuoja kiti su jau 

prisiimtais, bet dar ne vykdytais sipareigojimais grąžinti kreditoriams lėšas pasirašius paskolų sutartis, 

finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir kiti sipareigojamieji skolų dokumentai, kurie takotų skolinimosi 

pagr stumą, kad visi pateikti dokumentai buvo pilni ir galutiniai, o pridėtų dokumentų kopijos atitiko 

orginalus.  

3. Duomenys apie Savivaldybės skolos būklę, pastebėjimai ir išvados 

Savivaldybė skolinasi vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros statymu7, Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos statymu, Lietuvos Respublikos 2017 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių 

                                                 
3Lietuvos Respublikos vietos savivaldos statymo 16 str. 2 d. 28 p., 27 str. 1d. 5 p,. Žin., 1994, Nr. 55-1049,  2008, Nr.113-4290, 2012, Nr. 136-6958, LR TAR 

2016-19345. 
4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių 3 p., Žin., 2004,  Nr. 47-1557, 

2012, Nr. 35-1710, LR TAR 2015-03888. 
5 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos statymo 27 str. 1 d.  3 p,. Žin., 2000-10-27, Nr. 91-2832, 1994, Nr. 55-1049, 2000, Nr. 91-2832, 2008, Nr.113-4290, 
6 Pagėgių savivaldybės administracijos 2017 m. kovo 29 d. raštas Nr. R2-559 „Dėl išvados pateikimo imant ilgalaikę paskolą investiciniams projektams 
finansuoti”. 
7 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros statymo 10 str., Žin., 1990, Nr. 24-596, 2004, Nr.4-47, 2012, Nr.126-6323 
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biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo statymu8, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų statymu ir 

Vyriausybės patvirtintomis taisyklėmis9. 

3.1. Savivaldybės 2017 m. sausio 1 d. skolinimosi rodiklių apskaičiavimo baziniai dydžiai pateikiami 

1, 2 ir 3 lentelėse.  

Savivaldybės skoliniai sipareigojimai ir paskolos 2017 m. sausio 1 d.10 
          1 lentelė   

Eil. 

Nr. 

 

Pavadinimas 

Iš viso 
sipareigo-

jimų 

 

 

(tūkst.Eur) 

iš jų: 

ilgalaikių 

Iš viso 

 

 

(tūkst.Eur) 

iš jų dėl pro-

jektų, finan-

suojamų iš 
ES ir kt.tarpt 

fin. paramos 

(tūkst.Eur) 

trumpa- 

laikių 

 

 

 

(tūkst.Eur) 

Apskaitos 

registruos

e 

ir DK už-

registruota 

suma 

(tūks.Eur) 

formoje Nr.3-sav. 

užregistruota 
paskolų ir sipa-

reigojimų suma 

  

(tūkst.Eur) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Skolinių sipareigojimų likutis 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+15) 

 

2146,5 

 

1946,5 

 

1921,5 

 

0,0 

 

2193,0 

 

2193,0 

2 Vidaus sipareigojimai (3+4+5+6) 2146,5 1946,5 1921,5 0,0 2193,0 2193,0 

3 Valstybės perskolinamos paskolos 868,6 868,6 868,6  868,6 868,6 

4 Paskolos iš valstybės biudžeto 225,0 225,0   225,0 225,0 

5 Vidaus paskolos su valstybėsgarantija 0    0 0 

6 Vidaus sipareigojimai sav-bės vardu, iš jų: 1052,9 1052,9 1052,9 0,0 1052,9 1052,9 

7      paskolos iš kredito staigų 1052,9 1052,9 1052,9  1052,9 1052,9 

8      finansinės nuomos (lizingo) sutartys 0,0    0,0 0,0 

9      faktoringo sutartys (be regreso teisės) 0,0    0,0 0,0 

10      restruktūrizuotų prekyb. kreditų sutartys 0,0    0,0 0,0 

11      komerciniai popieriai 0,0    0,0 0,0 

12      paprastieji ir sakomieji vekseliai 0,0    0,0 0,0 

13      kredit. reikalavimo perleidimo sutartys 0,0    0,0 0,0 

14     kiti skolos sipareigojamieji dokumentai 0,0    0,0 0,0 

15 Užsienio sipareigojimai (16+17) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18 Prisiimti skoliniai sipareigojimai, iš viso 
(19+33) 

1230,1 968,6 968,6 261,5 1230,1 1230,1 

19 Vidaus sipareigojimai (20+21+22+23) 1230,1 968,6 968,6 261,5 1230,1 1230,1 

20 Valstybės perskolinamos paskolos 0,0    0,0 0,0 

21 Paskolos iš valstybės biudžeto 261,5   261,5 261,5 261,5 

22 Vidaus paskolos su valstybės garantija 0,0      

23 Vidaus sipareigojimai savivaldybės vardu, 
iš jų: 

968,6 968,6 968,6 0,0 968,6 968,6 

24      paskolos iš kredito staigų 968,6 968,6 968,6 0,0 968,6 968,6 

33 Užsienio sipareigojimai (34+35) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34 Užsienio paskolos su valstybės garantija 0,0    0,0 0,0 

35 Užsienio paskolos iš kredito staigų 0,0    0,0 0,0 

36 vykdyti skoliniai sipareigojimai, iš viso 
(37+51) 

1290,5 1029,0 1029,0 261,5 1290,5 1290,5 

37 Vidaus sipareigojimai (38+39+40+41) 1290,5 1029,0 1029,0 261,5 1290,5 1290,5 

38 Valstybės perskolinamos paskolos 868,6 868,6 868,6  868,6 868,6 

39 Paskolos iš valstybės biudžeto 261,5,0   261,5  261,5 

40 Vidaus paskolos su valstybės garantija 0,0     0,0 

41 Vidaus sipareigojimai sav-bės vardu, iš jų: 160,4 160,4 160,4 0,0 160,4 160,4 

42      paskolos iš kredito staigų 160,4 160,4 160,4  160,4 160,4 

                                                 
8 Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo statymo Nr. XIII-177 11 str., LR TAR Nr.2016-

29872. 
9 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos taisykllės, Žin., 2004,  Nr. 47-1557, 

2012, Nr. 35-1710, LR TAR 2015-03888. 
10 Savivaldybės skolinių sipareigojimų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr.3-sav.), patikslinta 2017-01-25. 
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51 Užsienio sipareigojimai (52+53) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

52 Užsienio paskolos su valstybės garantija 0,0    0,0 0,0 

53 Užsienio paskolos iš kredito staigų 0,0    0,0 0,0 

55 Skolinių sipareigojimų likutis 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (56+69) 

 

2086,1 

 

2086,1 

 

1861,1 

 

0,0 

 

2086,1 
 

2086,1 
56 Vidaus sipareigojimai (57+58+59+60) 2086,1 2086,1 1861,1 0,0 2086,1 2086,1 

57 Valstybės perskolinamos paskolos 0,0    0,0 0,0 

58 Paskolos iš valstybės biudžeto 225,0 225,0   225,0 225,0 

59 Vidaus paskolos su valstybės garantija 0,0      

60 Vidaus sipareigojimai sav-ės vardu, iš jų: 1861,1 1861,1 1861,1 0,0 1861,1 1861,1 

61      paskolos iš kredito staigų 1861,1 1861,1 1861,1  1861,1 1861,1 

69 Užsienio sipareigojimai (70+71) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

70 Užsienio paskolos su valstybės garantija 0,0    0,0 0,0 

71 Užsienio paskolos iš kredito staigų 0,0    0,0 0,0 

72 Nebalansiniai sipareigojimai 0,0    0,0 0,0 

73 Savivaldybės prisiimti siparegojimai pagal 
garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų 
mon ų prisiimtų sipareigojimų 

0,0    0,0 0,0 

 

 Savivaldybės skolinimosi limitus ir Savivaldybės skolą skaitomi tie Savivaldybės sipareigojimai 

grąžinti kreditoriams lėšas pasirašius paskolos sutartis, lizingo (finansinės nuomos) sutartis ir kitus 

sipareigojamuosius skolos dokumentus, pagal kuriuos lėšos yra gautos, bet dar negrąžintos, materialinės 

vertybės arba paslaugos yra gautos, bet dar neapmokėtos. 2017 m. sausio 1 d. ilgalaikiai skoliniai 

sipareigojimai sudarė 2 086,1 tūkst. eurų.  

Savivaldybės skola pagal kreditorius 2017 m. sausio 1 d.     
          2 lentelė 

sipareigojimo faktinė suma,  
 

Sutartis Palūkanų 
norma % 

Grąžinimo 
terminas 

Dokumentas, suteikiantis teisę gauti 
paskolą 

1. AB Šiaulių bankas     
     3 887,57 Eur 

2007-07-11 0,267 2017-07-11 2007-03-22 Pagėgių savivaldybės 

Tarybos sprendimas Nr. T-1005 

2. AB Šiaulių bankas 

     5 269,66 Eur 

2007-10-04 0,26 2017-10-01 2007-08-23 Pagėgių savivaldybės 

Tarybos sprendimas Nr.T-105 

3. AB Šiaulių bankas   
     86 010,19 Eur 

2008-07-01 0,46 2018-07-01 2008-05-08 Pagėgių savivaldybės 

Tarybos sprendimas Nr. T-339 

4. AB SEB bankas    

     128 379,47 Eur  

2011-08-22 1,482 2021-08-17 2011-06-27 Pagėgių savivaldybės 

Tarybos sprendimas Nr. T-74 

5. AB DNB bankas 

      153 411,73 Eur 

2012-06-05 1,781 2022-05-20 2012-03-29 Pagėgių savivaldybės 
Tarybos sprendimas Nr. T-90 

6. AB Swedbank    

     79 929,65 Eur 

2013-06-25 1,716  

 

2023-05-15 2013-03-26 Pagėgių savivaldybės 

Tarybos sprendimas Nr. T-85 

7. LR Finansų ministerija    
      225 005,79 Eur  

2013-11-20 

2014-02-07 

2015-12-21 

1,0 2020-12-31 2013-11-08, 2013-12-19 ir 2015-10-29 

Pagėgių savivaldybės Tarybos sprendi-

mai Nr.T-217, Nr. T-244 ir Nr. T-195 

8. AB Šiaulių bankas    
      326 459,68 Eur 

2014-07-31 1,95 2024-07-15 2014-05-29 Pagėgių savivaldybės 

Tarybos sprendimas Nr. T-87 

9. AB Šiaulių bankas    
      109 147,00 Eur 

2015-06-17 1,559 2025-06-17 2015-04-02 Pagėgių savivaldybės 

Tarybos sprendimas Nr. T-41 

10. AB Šiaulių bankas    
      444 699,14 Eur 

2016-02-26 1,126 2026-02-25 2016-01-28 Pagėgių savivaldybės 

Tarybos sprendimas Nr. T-24 

11. AB DNB bankas 

      423 898,37 Eur 

2016-07-13 1,14 2026-07-14 2016-05-26 Pagėgių savivaldybės 
Tarybos sprendimas Nr. T-126 

12. AB DNB bankas 

      99 978,22 Eur 

2016-10-24 

 

1,14 2026-09-30 2016-09-29 Pagėgių savivaldybės 

Tarybos sprendimas Nr. T-190 

Iš viso: 2 086 076,47 Eur     
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Savivaldybės skoliniai sipareigojimai – Savivaldybės skola (paskolos) 2017 m. sausio 1 d. buvo 

2086,1 tūkst.eurų, iš jų 1861,1 tūkst. eurų grynoji skola bankams ir 225,0 tūkst. eurų  skola Finansų minis-

terijai (  skolinimosi limitus ne skaitoma11); Savivaldybės kreditinis siskolinimas už suteiktas paslaugas ir 

sigytas materialines vertybes 612,0 tūkst. eurų. Prie minėtų skolinių sipareigojimų sumos pridėjus 

planuojamą imti 200,0 tūkst. eurų paskolą – Savivaldybės skolos limitai nebus viršyti. 

statymais nustatyti Savivaldybės skolinimosi limitai ir kiti skolą ribojantys rodikliai 2017 

metais nėra viršyti.  

 

Savivaldybės skolinimosi limitų rodikliai 2017 m. sausio 1 d. 
3 lentelė 

Eil 

Nr. 

Nustatyti reikalavimai 2017 

metų valstybės biudžeto ir 
savivaldybių biudžetų 
finansinių rodiklių 
patvirtinimo statymo 13 str.  

Skolinimo--

si limitas, 

kurio Savi-

valdybė 
negali 

viršyti  
(tūkst.eurų) 

Negrąžintų 
ilgalaikių 

paskolų 
likutis 

2017-01-01 

Bendra  sko-

linimosi limi-

tus skaitoma 
suma  

2017-01-01 

2017-02-23 
Tarybos 

sprendimas 

Komentarai 

tūkst.eur. % tūkst.eur. % tūkst.eur.  

1 2 3       4    5      6    7          8                             9 

1. Savivaldybė skolintis gali tik 

statyme12 nustatytomis sąly-

gomis: laikydamasi Seimo 

patvirtintų skolinimosi limitų, 
Vyriausybės nustatyta tvarka 
gali imti iš vidaus kreditorių 
arba užsienio kreditorių ilga-

laikes (kurių trukmė ilgesnė 
kaip vieni metai ir grąžinimo 
terminas ne tais pačiais biu-

džetiniais metais) paskolas 
arba teikti garantijas dėl pa-

skolų, naudojamų tik invest-

ticijų projektams finansuoti. 

      Savivaldybės 2017-04-27 

posėdžiui Administracija, vado-

vaudamasi Savivaldybės tary-

bos sprendimu13 yra parengusi 

sprendimo projektą, kuriame 
prašoma tarybos pritarimo Sa-

vivaldybės investicinių projek-

tų 2017 metais vykdymui leisti 
prisiimti 200 tūkst.eurų finan-

sinių sipareigojimų. 

2. Savivaldybės skola negali 
viršyti 70%14 prognozuo-

jamų savivaldybės biu-

džeto pajamų (4045 tūkst. 
eurų) ir statyme nurodytų 
valstybės biudžeto bendro-

sios dotacijos kompensacijų 
Savivaldybės biudžetui 
(118 tūkst.eurų) sumos15. 

2 914,1 2 086,1 50,1 2 473,1 59,4 200,0 Savivaldybės skola 2017-01-01 

yra 59,4% patvirtintų 2017 m. 
prognozuojamų Savivaldybės 
biudžeto pajamų ir statyme 
nurodytų valstybės biudžeto 
bendrosios dotacijos kompen-

sacijų Savivaldybės biudžetui 
sumos. 2017 metais prisiėmus 
suplanuotus finansinius sipa-

reigojimus šis rodiklis gali 
siekti 64,2%  

3. Metinio Savivaldybės gry- 624,5 - -   - - 200,0 Skolintis numatoma Savivaldy-

                                                 
11 Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo statymo Nr.XIII-177 13 str. 2 d., LR TAR 2016-12-29 

Nr.29872. 
12 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros statymo 10 str. 1 d. 1 p., Žin., 1990, Nr. 24-596, 2004, Nr.4-47, 2012, Nr.126-6323 
13Savivaldybės tarybos 2017-02-23 d. sprendimo Nr. T-19 “Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo” 1.2 punktas ir 2 priedas, www.pagegiai.lt. 
14 Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo statymo Nr.XIII-177 13 str. 1 d. 1 p., LR TAR 2016-

12-29 Nr.29872. 
15 Ten pat, 7, 8 priedai. 
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nojo skolinimosi suma ne-

gali viršyti 15% statyme16 

patvirtintų 2017 metų pro-

gnozuojamų Savivaldybės 
biudžeto pajamų ir statyme 

nurodytų valstybės biudžeto 
bendrosios dotacijos kom-

pensacijų Savivaldybės biu-

džetui sumos.  
Savivaldybės kurios biu-

džeto planuojami asignavi-
mai neviršija 0,3% praėju-

sių metų BVP, metinio gry-

nojo skolinimosi suma ne-

gali būti teigiamas dydis.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-62,0 

bės strateginio, teritorijų plana-

vimo, investicijų ir projektų 
valdymo programoje numaty-

tiems investiciniams projek-

tams gyvendinti. 2017 m. 

prisiėmus suplanuotus finansi-
nius sipareigojimus šis rodiklis 
gali siekti 4,8% 

 

 

Laikantis nustatytų anksčiau 
paimtų paskolų grąžinimo ir 
palūkanų mokėjimo18 asigna-

vimų plano, grąžinti 2017 m. 
numatyta 262,0 tūkst.eurų. 

4. Savivaldybės garantijų limi-
tas negali viršyti 10% sta-

tyme19 patvirtintų 2017 m. 

prognozuojamų Savivaldy-

bės biudžeto pajamų ir sta-

tyme nurodytų valstybės biu-

džeto bendrosios dotacijos 
kompensacijų Savivaldybės 
biudžetui sumos. 

416,3 - -   - -  Savivaldybė prisiimtų siparei-
gojimų pagal garantijas ir laida-

vimo dokumentus 2017 m. 

pradžiai neturėjo. 

 

Palyginus Savivaldybės skolos investiciniams projektams vykdyti 2017 metais planuojamus 

(preliminarius) metų pabaigos skolinimosi rodiklius, galima daryti prielaidą, kad pasiskolinus 200,0 tūkst. 

eurų ir laikantis nustatytų anksčiau paimtų paskolų grąžinimo ir palūkanų mokėjimo20 asignavimų plano, 

skolinimosi rodikliai ženkliai nesikeis. 

3.2 Vietos savivaldos statymas21 nustato, kad Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl paskolų 

ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas; šias paskolas naudoja tik investicijų projektams finan-

suoti pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, laikantis statymų nustatytų skolinimosi limitų ir gavus Savival-

dybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) išvadą. Savivaldybės skolos aptarnavimo 

ir valdymo funkcijas bei Tarybos finansų srities politiką šioje srityje vykdo ir gyvendina Administracija 

statymų, savo veiklos nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

Reikšmingi skolinimosi galimybėms Savivaldybės sipareigojimai 2017-01-01 sudaro 59,4% statyme 

patvirtintų 2017 metų prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir statyme nurodytų valstybės 

biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų Savivaldybės biudžetui sumos, kas nustato Savivaldybei 

pareigojimą 2017 m. planuoti tik statymu apribotus ir nustatytus finansinius sipareigojimus. 

                                                 
16 Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo statymo Nr.XIII-177 13 str. 1 d. 2 p., 7, 8 priedai LR 

TAR 2016-12-29 Nr.29872.  
17 Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo statymo Nr.XIII-177, 13 str. 1 d. 3 p., LR TAR 2016-

12-29 Nr.29872. 
18Savivaldybės tarybos 2017-02-23 d. sprendimo Nr. T-19 “Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo” 3 priedas, 24, 25 eil., www.pagegiai.lt. 
19 Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo statymo Nr.XIII-177, 13 str. 1 d. 4 p., 7, 8 priedai. 
20Savivaldybės tarybos 2017-02-23 d. sprendimo Nr. T-19 “Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo” 3 priedas, 24, 25 eil., www.pagegiai.lt. 
21 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos statymo 16 str. 2 d. 28, Žin.,1994, Nr.55-1049,  2008, Nr. 113-4290, LR TAR 2016-19345. 
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3.3. Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 

patvirtinimo statyme22 nustatyta, kad 2017 m. sausio 1 d. esantis siskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus 

sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2016 m. sausio 1 d. siskolinimą (mokėtinas sumas, 

išskyrus sumas paskoloms grąžinti). Savivaldybės biudžetinių staigų kreditiniai siskolinimai – mokėtinos 

sumos – (be paskolų) 2017 m. sausio 1 d.  sudarė 612,0  tūkst. eurų, iš jų pradelsti23 (kurių vykdymo 

terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos) – 143,5 tūkst. eurų. 2016 m. sausio 1 d. siskolinimai 

atitinkamai sudarė 450,1 tūkst. eurų ir 60,3 tūkst.eurų. Bendras siskolinimas per 2016 metus padidėjo 

161,9 tūkst. eurų, pradelsti siskolinimai padidėjo 83,2 tūkst. eurų.  

statymas24 nustato Savivaldybei reikalavimą per 2016 metus nedidinti kreditinių siskolinimų 

(mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti). Savivaldybės 2016 metų skolą nustatančiose 

ataskaitose nurodyti duomenys rodo, kad šis rodiklis viršijamas 161,9 tūkst. eurų, arba  daugiau 

kaip 73 procentiniais punktais.  

 

3.4. Savivaldybės tarybos sprendimo projekto priede25 nurodyta, kokių 2017 m. projektų finansavimui 

iš Savivaldybės biudžeto planuojama prisiimti finansinių sipareigojimų už 200,0 tūkst.Eur. (4 lentelė): 

Savivaldybės projektai, kurių finansavimui planuojama prisiimti skoliniusi sipareigojimus 2017 m. 
          4  lentelė 

(tūkst.eurų) 

Program.

kodas 

Funkcijos 

kodas 

IV. Strateginio, teritorijų planavimo, investicijų ir projektų valdymo 
programa 

Finansavimo 

šaltinis  

Būsimi finansiniai 
sipareigojimai 

(preliminarūs) 

04.   

IV. Strateginio, teritorijų planavimo, investicijų ir projektų valdymo 
programa   200,0 

    04. Ekonomika   87,0 

  04. Pagėgių miesto Turgaus aikštės rengimas ir jos prieigų sutvarkymas 42 10,0 

    Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas   5,0 

    

Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g.46, 
Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių 
sutvarkymas   12,0 

    Pėsčiųjų ir dviračių takų rengimas prie Jankaus gatvės Pagėgiuose   9,0 

    

Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės 
regiono savivaldybėse   20,0 

    

Pagėgių savivaldybės Vilkyškių miestelio kultūros namų pastato ir 
infrastruktūros sutvarkymas   10,0 

    

Privažiavimo ir stovėjimo aikštelės prie Pagėgių savivaldybės 
M.Jankaus muziejaus infrastruktūros sutvarkymas   5,0 

    

Pagėgių savivaldybės Rukų kaimo Kamanos, Vilties ir Paupio gatvių 
infrastruktūros sutvarkymas   8,0 

    

Pagėgių savivaldybės Natkiškių kaimo Vilties gatvės infrastruktūros 
sutvarkymas   8,0 

    05. Aplinkos apsauga   42,0 

  05. 

Apleistos teritorijos už Kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir 
pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams 42 7,0 

    Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje   13,0 

    Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra   22,0 

                                                 
22 Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo statymo Nr.XIII-177 13 str. 3 d., LR TAR 2016-12-29 

Nr.29872. 
23 Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr.4), išlaidų ekonominės klasifikacijos kodai 2 ir 3.  
24 Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo statymo Nr.XIII-177 13 str. 3 d., LR TAR 2016-12-29 

Nr.29872. 
25 Savivaldybės tarybos 2017-04-06 sprendimų projekto „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ priedas „Pagėgių savivaldybės 

biudžeto planuojamos skolintos lėšos investiciniams projektams finansuoti“. 
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    07. Sveikatos apsauga   10,0 

  07. Pagėgių Pirminės sveikatos priežiūros centro modernizavimas 42 10,0 

    08. Poilsis, kultūra ir religija    5,0 

  08. 

Savivaldybes jungiančių turizmo trąsų ir turizmo maršrutų 
infrastruktūros plėtra Tauragės regione  42 5,0 

    09. Švietimas   10,0 

    Mokyklos tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių pradinėje mokykloje 42 4,0 

  09. 

Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Pagėgių meno ir 
sporto mokykloje   6,0 

    10. Socialinė apsauga   46 

    

Modernizuoti veikiančius palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių 
globos namus Pagėgiuose 42 15,0 

    Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje  31,0 

    Iš viso:    200,0 

 

Skolinimosi poreikis 2017 metais (200 000,0 eurų), Administracijos teikimu, susidarė dėl 

ankstesniais metais pradėtų bei naujų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis vykdomų 

projektų dalinio finansavimo iš Savivaldybės lėšų, investicinių bei techninių projektų rengimo, 

paraiškų rengimo ir kitų tyrimų. Prisiimant naujus skolinius sipareigojimus turi būti atkreiptas 

dėmesys  paskolų grąžinimo ir palūkanų mokėjimo laikotarpius, visų pirma 2018 – 2019 metus.  

 

Administracija nurodė, kad paskolos ir palūkanos už paimtas paskolas bus mokamos iš Savivaldybės 

biudžeto lėšų, patvirtintų palūkanoms ir kitoms susijusioms išmokoms mokėti. 

4. Išvados: 

4.1.  Patvirtintos 2017 metų Savivaldybės biudžeto būsimų finansinių sipareigojimų pajamos – 200,0 

tūkst. eurų,  kurias planuojama gauti prisiimant ilgalaikius sipareigojimus (paskolas) kredito staigoms; 

šiuo planavimu siekiama padengti dal  Savivaldybės biudžeto pajamų trūkumo bei užtikrinti savalaikes 

Savivaldybės projektų lėšų dalies mokas. 

4.2. Planuojamos 2017 metais paimti 200,0 tūkst. eurų paskolos suma neviršija nustatytų Savivaldybės 

skolinimosi limitų. 

4.3. Savivaldybės biudžetinių staigų mokėtinos sumos už suteiktas prekes ir paslaugas (be paskolų) 

per 2016 metus padidėjo 73 procentiniais punktais – bendras siskolinimas per 2016 metus padidėjo 161,9 

tūkstančiais eurų, pradelsti siskolinimai padidėjo 83,2 tūkstančiais eurų. 

4.4. Teisės aktai nustato Savivaldybei pareigojimą 2017 metais planuoti finansinius sipareigojimus 

tik investicijų projektams gyvendinti.  

 

Savivaldybės kontrolierius                                                                           Dainius Kinderis  
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