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IŠVADA

DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ
2015 m. kovo 19 d. Nr. K3 – I1
Pagėgiai
Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, gavusi Pagėgių savivaldybės administracijos 2015 m.
kovo 3 d. raštą Nr. R2-548 „Dėl išvados pateikimo imant ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“
ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu 1, atliko Pagėgių savivaldybės (toliau –
Savivaldybė) galimybės imti ilgalaikę paskolą vertinimą.
Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba nustatė Savivaldybės skolos būklę 2015 metų sausio 1
dienai, Savivaldybės skolinimosi limitus bei įvertino paskolos lėšų naudojimo plano tikslus. Surinkti įrodymai dėl
Savivaldybės galimybės prisiimti ilgalaikius skolinius įsipareigojimus (paskolas), kurie bus panaudoti 2015 metų
Savivaldybės biudžete2 numatytų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektų
įgyvendinimui finansuoti, suteikia pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti.
Išvada pateikiama su priedu. Jame pateikiama Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktą vertinimą
pagrindžianti informacija, Savivaldybės skolinių įsipareigojimų būklė ir skolinimosi limitų likučiai.
Išvada: Pagėgi

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuomone,

vertinus esamus skolinius

sipareigojimus, teisės aktais nustatyti Pagėgi savivaldybės skolinimosi limitai, savivaldybės skolos likutis 2015
met sausio 1 dienai suteikia galimybę imti ilgalaikę 109 147 eur

paskol ir j naudoti tik projektams,

finansuojamiems iš Europos S jungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, gyvendinti bei paimtoms
paskoloms gr žinti.

Savivaldybės kontrolierius

Dainius Kinderis

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 str. 1d. 3 p., Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr.113-4290.
Savivaldybės tarybos 2015-02-10 d. sprendimo Nr. T-19 “Dėl Pagėgių savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo” 2 priedas, www.pagegiai.lt.
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IŠVADOS NR. K3–I1 DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ
PRIEDAS
2015 m. kovo 19 d.
Pagėgiai
1. Išvados teikimo pagrindas
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu 3, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu4, Lietuvos Respublikos 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymu5 bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu6, Pagėgių savivaldybė (toliau –
Savivaldybė), norėdama prisiimti naujus skolinius įsipareigojimus, turėdama savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos išvadą, įvertina, 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 įstatymo7, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Savivaldybių skolinimosi taisyklių8
reikalavimais, bei atsižvelgdama į Pagėgių savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) raštą9, atliko
Savivaldybės skolinimosi limitų laikymosi vertinimą.
Vertinimo tikslas – nustatyti Savivaldybės jau prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams
lėšas pasirašius paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos
dokumentus, dydį bei Savivaldybės galimybes neviršijant nustatytų skolinimosi limitų prisiimti naujus ilgalaikius
įsipareigojimus - imti iki 109 147 eurų ilgalaikę paskolą 2015 m. Savivaldybės vykdomiems projektams,
finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti ir paimtoms paskoloms
grąžinti; pateikti Savivaldybės tarybai Išvadą.
2. Išvados apimtis ir metodai
Atliekant vertinimą buvo naudotasi atlikto Savivaldybės skolinimosi galimybių 2015 m. audito medžiaga,
Administracijos pateiktais dokumentais ir duomenimis darant prielaidą, kad neegzistuoja kiti su jau prisiimtais, bet
dar neįvykdytais įsipareigojimais grąžinti kreditoriams lėšas pasirašius paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo)
sutartis ir kiti įsipareigojamieji skolų dokumentai, kurie įtakotų skolinimosi pagrįstumą, bei kad visi pateikti
dokumentai buvo pilni ir galutiniai, o pridėtų dokumentų kopijos atitiko orginalus. Analizuojant 2014 metų
dokumentus, duomenys buvo gauti litais, 2015 metų duomenys – eurais, skaičiavimai ir analizė atlikta naudojantis
nustatytu kursu, kuriuo eurai (litai) perskaičiuojami į litus (eurus): 1 euras = 3.45280 lito.
3. Duomenys apie Savivaldybės finansinę būklę, pastebėjimai ir išvados

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 str., 1 d., 1 p., Žin., 1990, Nr. 24-596, 2004, Nr.4-47, 2012, Nr.126-6323
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 28 p., 27 str. 1d. 5 p,. Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr.113-4290, 2012, Nr. 136-6958.
5
Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XII-1408 11 str., LR TAR Nr. 201420611.
6
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.
7
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 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,
8
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių 4 p., Žin., 2004, Nr. 47-1557,
2012, Nr. 35-1710, LR TAR 2015-03888.
9
Pagėgių savivaldybės administracijos 2015 m. kovo 3 d. raštas Nr. R2-548 „Dėl išvados pateikimo imant ilgalaikę paskolą investiciniams projektams
finansuoti”.
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3.1. Savivaldybės 2014 m. gruodžio 31 d. skolinimosi rodiklių apskaičiavimo baziniai dydžiai pateikiami 1, 2 ir
3 lentelėse.
Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai ir paskolos 2014 m. gruodžio 31 d.10
Eil.
Nr.

Iš viso paskolos, Iš j :
sipareigojim
ilgalaiki
suma pagal
Iš viso
sutartis

Pavadinimas

(tūkst.Lt)

1

PASKOL LIKUČIAI

2

Negrąžintų paskolų likutis metų pradžioje
Iš jų:
-vidaus paskolos valstybės vardu
-vidaus paskolos savivaldybės vardu

3
5
10
11
13
15
16
19
22
23
25
27
28

(tūkst.Lt)

Iš j
Trumpaprojektams iš laiki
ES ir kit.
tarpt. fin.
paramos
(tūkst.Lt)
(tūkst.Lt)

Apskaitos
registruose
ir DK užregistruota
suma
(tūkst.Lt)

1 lentelė
formoje Nr.3sav. užregistruota paskol ir sipareigojim suma
(tūkst.Lt)

7013,7

6121,8

6121,8

891,9

7013,7

7013,7

2891,6
4122,1

2891,6
3230,2

2891,6
3230,2

891,9

2891,6
4122,1

2891,6
4122,1

2014 m. gautos paskolos iš viso:
-gautos vidaus paskolos valstybės vardu
-gautos vidaus paskolos saviv-dybės vardu
-iš jų finansinės nuomos (lizingo) sutart.
Gautos užsienio paskolos

1916,5
107,5
1809,0
0,0

1346,5
107,5
1239,0
0,0

1346,5
107,5
1239,0
0,0

570,0
570,0
0,0

1916,5
107,5
1809,0
0,0

1916,5
107,5
1809,0
0,0

Grąžintos paskolos iš viso
grąžintos vidaus paskolos valstyb. vardu
grąžintos vid. paskolos savivaldyb.vardu
-iš jų finansinės nuomos (lizingo) sutart.

1358,1
0,0
1358,1
-

673,1

673,1

685,0

673,1

673,1

685,0

1358,1
0,0
1358,1
-

1358,1
0,0
1358,1
-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7572,1
2999,1
4573,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6795,2
2999,1
3796,1

6795,2
2999,1
3796,1

776,9
776,9

7572,1
2999,1
4573,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7572,1
2999,1
4573,0
0,0
0,0
0,0
0,0

GAUTOS PASKOLOS

GR ŽINTOS PASKOLOS

31 Grąžintos užsienio paskolos

NEGR ŽINTOS PASKOLOS

35 Negrąžintų paskolų likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje:
36 vidaus paskolos valstybės vardu
38 vidaus paskolos savivaldybės vardu
39
-iš jų finansinės nuomos (lizingo) sutart.
40
kiti skolos įsipareig. dokumentai
41
užsienio paskolos
42
užsienio paskolos sav-ės vardu
43 Savivaldybės einamaisiais metais grąžintina
paskolų ir palūkanų suma
44 NEBALANSINIAI SIPAREIGOJIMAI
45 Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal
garantijas ir laidavimo dokumentus dėl
savivaldybės kontroliuojamų įmonių paskolų

)

0,0

0,0

Savivaldybės skola pagal kreditorius 2014 m. gruodžio 31 d.
sipareigojimo faktinė suma,
Lt
1. AB DnB bankas
50 000 Lt
2. AB Swedbank
18 500 Lt
3. AB SEB bankas
84 456 Lt
4. AB SEB bankas
33 776 Lt
5. AB Šiaulių bankas
67 115 Lt
6. AB Šiaulių bankas
54 555 Lt
7. AB Šiaulių bankas
636 368 Lt
8. LR Finansų ministerija
793 626 Lt
10

Sutartis

Palūkan
norma %

Gr žinimo
terminas

2004-03-15

1,53

2016-01-15

2005-06-28

1,72

2015-06-28

2006-03-27

4,0

2016-03-26

2006-06-12

4,0

2016-03-26

2007-07-11

0,87

2017-07-11

2007-10-04

0,87

2017-10-01

2008-07-01

0,92

2018-07-01

2009-10-27

3,928

2034-03-15

2 lentelė
Dokumentas, suteikiantis teisę gauti paskol
2004-02-13 Pagėgių savivaldybės Tarybos
sprendimas Nr. T-235
2005-05-12 Pagėgių savivaldybės Tarybos
sprendimas Nr.T-562
2006-02-14 Pagėgių savivaldybės Tarybos
sprendimas Nr. T-732
2006-04-13 Pagėgių savivaldybės Tarybos
sprendimas Nr. T-751
2007-03-22 Pagėgių savivaldybės Tarybos
sprendimas Nr. T-1005
2007-08-23 Pagėgių savivaldybės Tarybos
sprendimas Nr.T-105
2008-05-08 Pagėgių savivaldybės Tarybos
sprendimas Nr. T-339
2009-10-07 LR Vyriausybės nutarimas Nr.1283

Savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinė 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr.3-sav.), patikslinta 2015-02-24.

3

9. LR Finansų ministerija
185 340 Lt
10. LR Finansų ministerija
556 491 Lt
11. AB Šiaulių bankas
68 000Lt
12. LR Finansų ministerija
606 189 Lt
13. LR Finansų ministerija
38 298 Lt
14. AB SEB bankas
629 936 Lt
15. AB DnB bankas
721 700 Lt
16. LR Finansų ministerija
289 193 Lt
17. AB Swedbank
351 581 Lt (354 700)
18. LR Finansų ministerija
529 956 Lt (566 200)
19. LR Finansų ministerija
776 900 Lt
20. AB Šiaulių bankas
1 080 053 Lt (1 200 000)

Pagėgi savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Išvados priedas dėl skolinimosi
2010-06-03

3,928

2034-03-15

2010-05-12 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 523

2010-09-15

3,928

2034-03-15

2010-08-12 LR Vyriausybės nutarimas Nr.1164

2010-12-20

3,6

2015-12-30

2011-07-13

4,113

2034-09-01

2010-11-04 Pagėgių savivaldybės Tarybos
sprendimas Nr. T-931
2011-06-29 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 771

2011-09-02

4,113

2034-09-01

2011-08-17 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 903

2011-08-22

3,63

2021-08-17

2012-06-05

2,45

2022-05-20

2012-07-20

3,34

2034-09-01

2011-06-27 Pagėgių savivaldybės Tarybos
sprendimas Nr. T-74
2012-03-29 Pagėgių savivaldybės Tarybos
sprendimas Nr. T-90
2012-07-11 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 849

2013-06-25

1,89

2023-05-15

2013-07-02

3,34

2031-12-01

2013-11-20
2014-02-07
2014-07-31

1,0
2015-12-01
2024-07-15

2,37

2013-03-26 Pagėgių savivaldybės Tarybos
sprendimas Nr. T-85
2013-06-20 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 565
2013-11-08 Pagėgių savivaldybės Tarybos
sprendimai Nr. T-217, 2013-12-19 Nr. T-85
2014-05-29 Pagėgių savivaldybės Tarybos
sprendimas Nr. T-87

Iš viso: 7 572 033 (7 731 343) Lt

Savivaldybės skolinimosi limitų rodikliai 2014 m. gruodžio 31 d.(2015 m. sausio 1 d.)
Eil
Nr.

1

Nustatyti reikalavimai 2015
met valstybės biudžeto ir
savivaldybi biudžet
finansini rodikli
patvirtinimo statymo 11 str.

Skolinimosi
Negr žint
Bendra
limitas, kurio ilgalaiki
paskol
Savivaldybė paskol likutis suma
negali viršyti 2015-01-01 2015-01-01
(ūkst.eur ) tūkst.eur % tūkst. eur %

2

3

4

5

6

7

2015-03-20
Tarybos
sprendimo
projektas
tūkst.eur
8

1.

Savivaldybės skola negali
viršyti 70%11 prognozuojamų
savivaldybės biudžeto pajamų
(3288570 eurų) ir įstatyme
nurodytų valstybės biudžeto
bendrosios dotacijos kompensacijų Savivaldybės biudžetui
(605364 eurų) sumos12.

2 725,8

2 193,0 56,3 2 193,0

56,3 109,147

2.

Metinio Savivaldybės grynojo
skolinimosi suma negali viršyti
15% įstatyme13 patvirtintų
2015 metų prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir
įstatyme nurodytų valstybės
biudžeto bendrosios dotacijos
kompensacijų
Savivaldybės
biudžetui sumos.
Savivaldybės garantijų limitas
negali viršyti 10% įstatyme14
patvirtintų 2015 metų prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir įstatyme nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų
Savivaldybės biudžetui sumos.

584,1

-

-

-

-

389,4

-

-

-

-

3.

109,147

3 lentelė

Komentarai

9

Savivaldybės skola 2015-01-01 sudaro
56,3% patvirtintų 2015 m. prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir
įstatyme nurodytų valstybės biudžeto
bendrosios dotacijos kompensacijų Savivaldybės biudžetui sumos. 2015 metais prisiėmus suplanuotus finansinius
įsipareigojimus šis rodiklis gali siekti
59,1%
Skolintis numatoma Savivaldybės
investicijų valdymo ir infrastruktūros
priežiūros programoje numatytiems
projektams, finansuojamiems iš ES ir
kitos tarptautinės finansinės paramos
įgyvendinti ir paimtoms paskoloms
grąžinti. 2015 m. prisiėmus suplanuotus finansinius įsipareigojimus šis
rodiklis bus 2,8%
Savivaldybė prisiimtų įsipareigojimų
pagal garantijas ir laidavimo
dokumentus 2015 m. pradžiai neturėjo.

Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XII-1408 11 str. 1 d. 1 p., LR TAR
Nr.2014-20611
12
Ten pat, 6, 7 priedai.
13
Ten pat, 11 str. 1 d. 3 p., 6, 7 priedai.
14
Ten pat, 11 str. 1 d. 4 p., 6, 7 priedai.
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4.

Savivaldybė, kurios skola suda- 1557,55
ro daugiau kaip 40 % įstatyme15
patvirtintų 2015 m. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto
pajamų ir įstatyme nurodytų
valstybės biudžeto bendrosios
dotacijos kompensacijų Savivaldybės biudžetui sumos, 2015
metais gali skolintis tik projektams, finansuojamiems iš ES ir
kitos tarptautinės finansinės
paramos įgyvendinti ir paimtoms
paskoloms grąžinti.

2 193,0

56,3

Savivaldybės skola 2015-01-01 sudaro
56,3% įstatyme patvirtintų 2015 metų
prognozuojamų Savivaldybės biudžeto
pajamų ir įstatyme nurodytų valstybės
biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų Savivaldybės biudžetui sumos,
kas nustato Savivaldybei apribojimą
2015 m. planuoti finansinius įsipareigojimus tik projektams, finansuojamiems iš
ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos įgyvendinti ir paimtoms
paskoloms grąžinti.

statymais nustatyti Savivaldybės skolinimosi limitai ir kiti skol ribojantys rodikliai 2014 metais nebuvo
viršyti.
Palyginus Savivaldybės skolos Europos Sąjungos finansuojamiems projektams vykdyti 2015 metų pradžios ir
planuojamus (preliminarius) metų pabaigos skolinimosi rodiklius, galima daryti prielaidą, kad pasiskolinus
109147,0 eurų ir laikantis nustatytų anksčiau paimtų paskolų grąžinimo ir palūkanų mokėjimo16 asignavimų plano,
skolinimosi rodikliai neturėtų ženkliai keistis (jei nesikeis patvirtintos biudžeto pajamos).
3.2 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 17 nustato, kad Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl
paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas; šias paskolas naudoja tik investicijų projektams
finansuoti pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi limitų ir gavus savivaldybės
kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) išvadą. Savivaldybės skolos aptarnavimo ir valdymo
funkcijas bei Tarybos finansų srities politiką šioje srityje vykdo ir įgyvendina Administracija įstatymų, savo veiklos
nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai – Savivaldybės skola (paskolos)
2015 m. sausio 1d. sudarė 2193,0 tūkst.eurų. Tai reiškia, kad skolinimosi limitas kitoms nei iš ES bei kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšoms yra išnaudotas18, ir Savivaldybė LR Vyriausybės nustatyta tvarka per
Finansų ministeriją gali kreiptis tik trumpalaikių19 paskolų iš valstybės biudžeto, kurios nėra įskaitomos į
skolinimosi limitus20.
2015 me skolinimosi limitai ir j skaičiavimo metodika nustato, kad savivaldybės, kuri skola sudaro
daugiau kaip 40 proc. statyme21 patvirtint 2015 met prognozuojam Savivaldybės biudžeto pajam ir
statyme nurodyt valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacij Savivaldybės biudžetui sumos,
2015 metais gali skolintis tik projektams, finansuojamiems iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos
gyvendinti ir paimtoms paskoloms gr žinti.

Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XII-1408 11 str. 2 d., LR TAR Nr.
2014-0611
16
Savivaldybės tarybos 2015-02-10 d. sprendimo Nr. T-19 “Dėl Pagėgių savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo” 3 priedas, 24, 25 eil., www.pagegiai.lt.
17
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 28, Žin.,1994, Nr.55-1049, 2008, Nr. 113-4290.
18
Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 str. 2 d., Žin., 2012, Nr.153-7823
19
Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XII-1408 11 str. 3 d., LR TAR Nr.
2014-0611
20
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 str.3d., Žin.,1990, Nr.24-596, 2004, Nr.4-47, 2008, Nr.137-5375,2011, Nr.161-7619, 2012, Nr.126-6323.
21
Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XII-1408 11 str. 2 d., LR TAR Nr.
2014-0611
15
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3.3. Savivaldybės biudžetinių įstaigų kreditiniai įsiskolinimai (be paskolų) 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė
2265,8 tūkst.Lt, iš jų pradelsti22 (kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos) – 665,5 tūkst.Lt. 2014
m. sausio 1 d. įsiskolinimai atitinkamai sudarė 2 424,6 tūkst.Lt ir 664,6 tūkst.Lt. Bendras įsiskolinimas per 2014
metus sumažėjo (-158,8 tūkst.Lt), pradelsti įsiskolinimai padidėjo 0,9 tūkst.Lt).
Savivaldybė gali skolintis, jeigu jos pradelsti įsiskolinimai už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas
prekes, palyginus su 2015 m. sausio 1 d. pradelstu įsiskolinimu, nuolat mažėja23. Pagėgių savivaldybės 2014 metų
pradelstų įsiskolinimų dinamika pateikiama 4 lentelėje.
Data

Mokėtinos sumos, kuri

4 lentelė (tūkst.Lt)
vykdymo terminas pradelstas daugiau kaip 45 dienos

2014-01-01

664,6

2014-10-31
2014-11-30
2014-12-31

683,8
670,9
665,5

Per 2014 metus Savivaldybės pradelsti siskolinimai padidėjo 0,9 tūkst Lt. Savivaldybė gali skolintis, jei
jos pradelsti siskolinimai už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir sigytas prekes, palyginus su 2015 m.
sausio 1 d. pradelstu siskolinimu, nuolat mažėja. 2014 met ketvirtame ketvirtyje Savivaldybė mažino
pradelstus siskolinimus, kas s lygojo atitikim

statymo24 reikalavimui.

3.4. Savivaldybės tarybos sprendimu25 numatyta imti 109147,0 eurų ilgalaikių paskolų iš kredito įstaigų ir valstybės biudžeto (Finansų ministerijos). Planuojamos paskolos neviršija Savivaldybės 2015 metų biudžete26
Strateginio teritorijų pkanavimo, investicijų ir projektų valdymo ir Aplinkos gerinimo programose numatytų
investicinių projektų lėšų poreikio. Savivaldybės tarybos sprendimo projekto priede27 nurodyta, kokių 2015 metų
projektų finansavimui iš savivaldybės biudžeto planuojama prisiimti finansinių įsipareigojimų už 109147,0 eurų (5
lentelė):
Programos
kodas
1.

5 lentelė (eurais)
Valstybinės
funkcijos
kodas
2.

04

05

05

Asignavim valdytojai/Valstybinės funkcijos

3.

IV. Strateginio, teritorijų planavimo, investicijų ir projektų
valdymo programa
04. Ekonomika
Pagėgių savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų
rengimas, III etapas Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-71-012
V. Aplinkos gerinimo programa
05. Aplinkos apsauga, tame sk:
Nuotėkų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra
Pagėgių savivaldybėje, Vilkyškiuose ir Šilgaliuose VP3-3.1AM-01- V-02-066
Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros plėtra
Pagėgių savivaldybėje (Būbliškėse, Natkiškiuose) Nr. VP3-

Finansavimo
šaltinis
4.

Planuojami 2015 m.
finansiniai
sipareigojimai
5.

8 973,0

151

8 973,0
8 973,0

151

100 174,0
100 174,0

8 689,0
16 141,0

Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr.4-sav.), išlaidų ekonominės klasifikacijos kodai 2 ir 3.
Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XII-1408 11 str., 4 d., LR TAR
Nr.2014-0611
24
Ten pat, 11 str., 4 d.
25
Savivaldybės tarybos 2015-02-10 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo“ 2 priedas, www.pagegiai.lt.
26
Ten pat, 1.1 p.
27
Savivaldybės tarybos 2015-03-10 sprendimų projekto „Dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti ėmimo“ priedas.

22

23
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3.1-AM-01-V-05-019
Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
plėtra, Nr. VP3-3.2-AM-01V-02-007
22 560,0
Vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros plėtra
Pagėgių savivaldybėje (Būbliškėse, Benininkuose,
Pagėgiuose, Natkiškiuose) Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-019
52 784,0
Iš viso:
109 147,0

Administracija planuoja, kad paskolos bus grąžinamos Savivaldybės biudžeto lėšomis, palūkanos už paimtas
paskolas turės būti mokamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų, patvirtintų palūkanoms ir kitoms susijusioms išmokoms
mokėti.
Skolinimosi poreikis 2015 metais (109 147,0 eur ), Administracijos teikimu, susidarė dėl ankstesniais
metais pradėt

bei nauj

Europos S jungos struktūrini

finansavimo iš Savivaldybės lėš

ir investicini

projekt

fond

lėšomis vykdom

projekt

dalinio

rengimo. Prisiimant naujus skolinius

sipareigojimus turi būti atkreiptas dėmesys paskol ir palūkan gr žinimo laikotarpius, t. y. 2016 – 2017
metus
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo28 nuostatomis, ilgalaikės paskolos gali būti imamos tik projektams, finansuojamiems iš ES ir
kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti ir paimtoms skoloms grąžinti.
4. Išvados:
4.1. Patvirtintos 2015 metų Savivaldybės biudžeto būsimų finansinių įsipareigojimų pajamos – 109 147 eurų,
kurias planuojama gauti prisiimant ilgalaikius įsipareigojimus (paskolas) kredito įstaigoms; šiuo planavimu
siekiama padengti dalį Savivaldybės biudžeto pajamų trūkumo bei užtikrinti savalaikes Savivaldybės projektų lėšų,
finansuojamuose iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, dalies įmokas.
4.2. Planuojamos 2015 metais paimti paskolos suma neviršija nustatytų Savivaldybės skolinimosi limitų.
4.3. Teisės aktais patvirtinti skolinimosi limitai nustato Savivaldybei apribojimą 2015 metais planuoti
finansinius įsipareigojimus tik projektams, finansuojamiems iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos
įgyvendinti ir paimtoms paskoloms grąžinti; bei nuolat mažinti pradelstus įsiskolinimus už suteiktas paslaugas,
atliktus darbus ir įsigytas prekes, palyginus su 2015 metų sausio 1 dienos pradelstu įsiskolinimu.

Savivaldybės kontrolierius

Dainius Kinderis

Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XII-1408 11 str. 2 d., LR TAR Nr.
2014-20611
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