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Pagėgių savivaldybės tarybai 
Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui 

 

IŠVADA 

DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS SKOLINIMOSI GALIMYBIŲ  

2019 m. kovo 15 d. Nr. K3-AI2 

       Pagėgiai 

Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, gavusi Pagėgių savivaldybės administracijos 

2019 m. kovo 25 d. raštą Nr. R2-446 „Dėl išvados pateikimo imant ilgalaikę paskolą investiciniams 

projektams finansuoti“ ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu1, atliko 

Pagėgių savivaldybės (toliau – Savivaldybė) skolinimosi galimybių vertinimą. 

Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba nustatė Savivaldybės skolos būklę 2019 metų 

sausio 1 dienai, Savivaldybės skolinimosi limitus. Surinkti įrodymai dėl Savivaldybės galimybės 

prisiimti ilgalaikius skolinius įsipareigojimus (paskolas), kurie bus panaudoti 2019 metų Savivaldybės 

biudžete2 numatytų investicinių 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: Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuomone, įvertinus esamus skolinius 

įsipareigojimus, teisės aktais nustatyti Savivaldybės skolinimosi limitai, skolos likutis 2019 metų sausio 

1 dienai suteikia galimybę imti ilgalaikę 264 800 eurų paskolą LR biudžeto sandaros įstatymo 10 str. 

numatytiems tikslams -  investicijų projektams finansuoti. 

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo3 4 

straipsnio 4 dalį, Savivaldybės biudžetas turi būti planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, 

kad pagal to biudžeto struktūrinį balanso rodiklį, apskaičiuotą kaupiamuoju principu, jis būtų perteklinis 

arba subalansuotas. 

 

Savivaldybės kontrolierius       Dainius Kinderis 

                                                 
1Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 str. 1 d. 3 p., Žin., 1994, Nr. 55-1049,  2008, Nr.113-4290; 2018, LR TAR 2018-11-23 Nr. 18921. 
2Savivaldybės tarybos 2019-02-20 d. sprendimo Nr. T-42 “Dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo” 1 punktas, 1 priedas (62 eil.). 
3Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties konstitucinis įstatymas; 2014, LR TAR 2014-11-18 Nr. 17028. 

mailto:d.kinderis@pagegiai.lt
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IŠVADOS NR. K3-AI2 „DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS SKOLINIMOSI GALIMYBIŲ“ PRIEDAS 

2019 m. kovo 15 d. 

Pagėgiai 
1. Išvados teikimo pagrindas 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu4 bei Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu5, Pagėgių savivaldybė (toliau – Savivaldybė), norėdama prisiimti naujus skolinius 

įsipareigojimus, turėdama savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą, įvertina, ar neviršys 

Savivaldybės skolos, skolinimosi ir garantijų limitų. 

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

Respublikos vietos savivaldos įstatymu6 bei atsižvelgdama į Pagėgių savivaldybės administracijos (toliau 

– Administracija) raštą7, atliko Savivaldybės skolos dydį nustatančių 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 įsipareigoja-

muosius skolos dokumentus dydį bei Savivaldybės galimybes neviršijant nustatytų skolinimosi limitų 

prisiimti naujus ilgalaikius įsipareigojimus - imti iki 264 800 eurų ilgalaikę paskolą 2019 m. Savivaldybės 

vykdomiems investiciniams projektams finansuoti; pateikti Savivaldybės tarybai Išvadą. 

2. Išvados apimtis ir metodai 

Atliekant vertinimą buvo naudotasi 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. Savivaldybės administracija yra atsakinga už 

vertinimui pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą. Rengiant išvadą buvo vadovaujamasi nuostata, kad 

pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs, dokumentai buvo pilni ir galutiniai, o pridėtų dokumentų 

kopijos atitiko orginalus.  

3. Savivaldybės skolos, skolinimosi ir garantijų limitai 

Savivaldybė skolinasi vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu8, Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių 

biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu9, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir 

Vyriausybės patvirtintomis taisyklėmis10. 

Vietos savivaldos įstatymas11 nustato, kad Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl paskolų ėmimo 

ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas; šias paskolas naudoja tik investicijų projektams finansuoti 

                                                 
4Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 28 p., 27 str. 1d. 3 p,. Žin., 1994, Nr. 55-1049,  2018, LR TAR 2018-11-23 Nr. 18921. 
5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių 3 p., LR TAR 2015-03888. 
6 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 str. 1 d.  3 p,. 1994, Nr. 55-1049, 2018, LR TAR 2018-11-23 Nr. 18921. 
7 Pagėgių sav. administracijos 2019 m. vasario 25 d. raštas Nr. R2-446 „Dėl išvados pateikimo imant ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti”. 
8 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 str., Žin., 1990, Nr. 24-596, 2004, Nr.4-47, 2012, Nr.126-6323 
9 Lietuvos Respublikos 2019 metų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-1710 12 str., LR TAR 2018-12-20 Nr.20968. 
10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos taisykllės, LR TAR 2015-03888. 
11 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 28, Žin.,1994, Nr.55-1049; 2018, LR TAR 2018-11-23 Nr. 18921. 
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pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi limitų ir gavus 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. 

3.1. Savivaldybės 2019 m. sausio 1 d. skolinimosi rodiklių apskaičiavimo baziniai dydžiai pateikiami 
1, 2 ir 3 lentelėse.  

Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai ir paskolos 2019 m. sausio 1 d.12 
          1 lentelė   

Eil. 

Nr. 

 

Pavadinimas 

Iš viso 
įsipareigojimų 

 

 

(tūkst.Eur) 

iš jų: 

ilgalaikių 

Iš viso 

 

(tūkst.Eur) 

 

trumpalai-

kių 

 

(tūkst.Eur) 

Apskaitos re-

gistruose ir DK 

užregistruota 

suma 

 (tūks.Eur) 

formoje Nr.3-sav. 

užregistruota 
paskolų ir įsipa-

reigojimų suma 

 (tūkst.Eur) 
1 2 3 4 6 7 8 

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

 

1988,5 
 

1988,5 
 

0,0 

 

1988,5 
 

1988,5 
2 Vidaus įsipareigojimai (3+4+5+6) 1988,5 1988,5 0,0 1988,5 1988,5 

3 Paskolos, iš jų: 1988,5 1988,5 0,0 1988,5 1988,5 

4    paskolos iš valstybės biudžeto 225,0 225,0  225,0 225,0 

5 Finansinės nuomos (lizingo) sutartys, iš jų: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6   su pinigų finansų istaigomis 0,0   0,0 0,0 

7  su finansinės išp.nuomos (lizingo) įmonėmis 0,0   0,0 0,0 

8  valdžios ir priva. subjektų partnerystės sut. 0,0   0,0 0,0 

9   veiklos nuomos sutartys 0,0   0,0 0,0 

10 Prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys, iš jų: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11   su pinigų finansų istaigomis 0,0   0,0 0,0 

12   su kitais subjektais 0,0   0,0 0,0 

13 Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai, iš jų: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14   su pinigų finansų istaigomis 0,0   0,0 0,0 

15   su kitais subjektais 0,0   0,0 0,0 

16 Užsienio įsipareigojimai 0,0   0,0 0,0 

17 Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (18+33) 260,9 260,9 0,0 260,9 260,9 

18 Vidaus įsipareigojimai 260,9 260,9 0,0 260,9 260,9 

19 Paskolos 260,9   260,9 260,9 

33 Užsienio įsipareigojimai 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 įstaigų 0,0   0,0 0,0 

34 Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (35+50) 278,9 278,9 0,0 278,9 278,9 

35 Vidaus įsipareigojimai  278,9 278,9 0,0 278,9 278,9 

36      paskolos 278,9 278,9 0,0 278,9 278,9 

50 Užsienio įsipareigojimai  0,0   0,0 0,0 

52 Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje  

 

1970,5 
 

1970,5 
 

0,0 

 

1970,5 
 

1970,5 
53 Vidaus įsipareigojimai (54+56+61+64) 1970,5 1970,5 0,0 1970,5 1970,5 

54      Paskolos, iš jų: 1970,5 1970,5 0,0 1970,5 1970,5 

58                     paskolos iš valstybės biudžeto 225,0 225,0  225,0 225,0 

67 Užsienio įsipareigojimai  0,0   0,0 0,0 

68 Savivaldybės prisiimti įsiparegojimai pagal 
garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonįų 
prisiimtų įsipareigojimų 

168,1 168,1  168,1 168,1 

                                                 
12 Savivaldybės skolinių įsipareigojimų 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr.3-sav.), patikslinta 2019-02-01. 
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Į Savivaldybės skolinimosi limitus ir Savivaldybės skolą įskaitomi tie Savivaldybės įsipareigojimai 

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

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

vertybės arba paslaugos yra gautos, bet dar neapmokėtos. 2019 m. sausio 1 d. ilgalaikiai skoliniai įsiparei-

gojimai sudarė 2 138,6 tūkst. eurų.  

Savivaldybės skola pagal kreditorius 2019 m. sausio 1 d.     
          2 lentelė 

Įsipareigojimo faktinė suma  
 

Sutartis Palūkanų 
norma % 

Grąžinimo 
terminas 

Dokumentas, suteikiantis teisę gauti 
paskolą 

1. AB SEB bankas    

     74 317,07 Eur  

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

Tarybos sprendimas Nr. T-74 

2. Luminor Bank AB bankas 

      97 804,68 Eur 

2012-06-05 1,34 2022-05-20 2012-03-29 Pagėgių savivaldybės 
Tarybos sprendimas Nr. T-90 

3. AB Swedbank    

      54 906,45 Eur 

2013-06-25 1,716  

 

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

Tarybos sprendimas Nr. T-85 

4. 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 

5. AB Šiaulių bankas    
      242 122,32 Eur 

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

Tarybos sprendimas Nr. T-87 

6. AB Šiaulių bankas    
      88 681,00 Eur 

2015-06-17 1,332 2025-06-17 2015-04-02 Pagėgių savivaldybės 

Tarybos sprendimas Nr. T-41 

7. AB Šiaulių bankas    
      390 799,14 Eur 

2016-02-26 0,984 2026-02-25 2016-01-28 Pagėgių savivaldybės 

Tarybos sprendimas Nr. T-24 

8. Luminor Bank AB bankas 

      336 938,37 Eur 

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

9. Luminor Bank AB bankas 

      79 182,78 Eur 

2016-10-24 

 

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

Tarybos sprendimas Nr. T-190 

10. AB Šiaulių bankas    
      188 723,31 Eur 

2017-06-06 1,34 2027-06-05 2017-04-27 Pagėgių savivaldybės 

Tarybos sprendimas Nr. T-61 

11. AB Šiaulių bankas    
     191 987,90 Eur 

2018-05-07 1,85 2028-05-06 2018-02-20 Pagėgių savivaldybės 

Tarybos sprendimas Nr. T-22 

Iš viso: 1 970 468,81 Eur     
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtus, bet dar 

neįvykdytusįsipareigojimus grąžinti kreditoriams lėšas pagal paskolų sutartis – 168055,13 Eur  

Į skolos limitą įskaičuoti Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai – Savivaldybės ilgalaikės paskolos 

2019 m. sausio 1 d.: 1970,5 tūkst.eurų, iš jų 1745,5 tūkst. eurų grynoji skola bankams, pagal 2018-xx-xx 

garantuotos (Savivaldybės administracijos įsipareigojimas) pagal garantijas dėl Savivaldybės kontroliuo-

jamos įmonės prisiimtus, bet dar neįvykdytus įsipareigojimus grąžinti kreditoriams lėšas pagal 2017-11-

14 sudarytą skolos grąžinimo sutartį Nr. (7.8-42) T5-9  168,1 tūkst. eurų; ir 225,0 tūkst. eurų skola 

Finansų ministerijai (į skolinimosi limitus neįskaitoma13); Savivaldybės kreditinis įsiskolinimas už 

suteiktas paslaugas ir įsigytas materialines vertybes 343,2 tūkst. eurų. Prie minėtų skolinių įsipareigoji-

mų sumos pridėjus planuojamą imti 264,8 tūkst. eurų paskolą – Savivaldybės skolos ir skolinimosi 

limitai nebus viršyti. 

 

                                                 
13 Lietuvos Respublikos 2019 metų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-1710 12 str. 2 d., LR TAR 2018-12-20 Nr.20968. 
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Savivaldybės skolinimosi limitų rodikliai 2019 m. sausio 1 d. 
3 lentelė 

Eil 

Nr. 

Nustatyti reikalavimai 2019 metų 
valstybės biudžeto ir savivaldy-

bių biudžetų finansinių rodiklių 
patvirtinimo įstatymo 12 str.  

Skolinimo--

si limitas, 

kurio S-bė 
negali 

viršyti  
(tūkst.eurų) 

Negrąžintų 
ilgalaikių 

paskolų 
likutis 

2019-01-01 

Bendra į sko-

linimosi limi-

tus įskaitoma 
suma  
2019-01-01 

2019-02-20

Tarybos 

sprendimas

Komentarai 

tūkst.eur. % tūkst.eur. % tūkst.eur.  
1 2 3       4    5      6    7          8                             9 

1. Savivaldybė skolintis gali tik įsta-

tyme14 nustatytomis sąlygomis: 
laikydamasi skolinimosi limitų  
gali imti ilgalaikes (trukmė ilges-

nė kaip vieni metai ir grąžinimo 
terminas ne tais pačiais biudžet. 
metais) paskolas  investicijų pro-

jektams finansuoti ir ankstesniems 

įsipareigojimams vykdyti. 

      Administracija parengė spre-

ndimo projektą, kuriame pra-

šoma Tarybos pritarimo 2019 

metais Savivaldybės investi-

cinių projektų vykdymui leis-

ti prisiimti 264,8 tūkst. Eur 

finansinių įsipareigojimų. 

2. Savivaldybės skola negali vir-
šyti 60%15 nurodytų  prognozuo-

jamų Savivaldybės biudžeto 
pajamų16 (5248 tūkst. Eur.) 

3 148,8 1 970,5 37,6 2 256,8 43,0 264,8 

 

Savivaldybės skola 2019-01-

01 yra 43,0% prognozuojamų 
2019m. Savivaldybės biudže-

to pajamų. 2019 m. prisiė-

mus suplanuotus finansinius 

įsipareigojimus (264,8 t.Eur.) 

šis rodiklis gali siekti 48,1%  

3. Metinio Savivaldybės grynojo 
skolinimosi suma17 

- 

 

 

 

 

- -   - - 264,8 

 

 

 

-0,04 

Skolintis numatoma Savival-

dybės biudžeto programose 

numatytiems investiciniams 

projektams įgyvendinti.  
Laikantis nustatytų anksčiau 
paimtų paskolų grąžinimo ir 
palūkanų mokėjimo18 asigna-

vimų plano, 2019 m. grąžinti 
numatyta 264,84 tūkst.Eur.; 

grynojo skolinimosi suma 

negali būti teigiamas dydis 

4. Savivaldybės prisiimti įsiparei-

gojimai pagal garantijas dėl 
Savivaldybės kontroliuojamų 
įmonių prisiimtų įsipareigojimų 

negali viršyti 10% įstatyme19 nu-

rodytų  prognozuojamų Savival-
dybės biudžeto pajamų  

524,8 - -   168,4 3,2 3,2 Savivaldybės prisiimti įsipa-

reigojimai pagal garantijas ir 

laidavimo dokumentus 2019 

m. buvo 168,1 tūkst. eurų. 

 

Palyginus Savivaldybės skolos investiciniams projektams vykdyti 2019 metais planuojamus (prelimi-

narius) metų pabaigos skolinimosi rodiklius, galima daryti prielaidą, kad pasiskolinus 264,8 tūkst. eurų ir 

laikantis nustatytų anksčiau paimtų paskolų grąžinimo20 asignavimų plano, Savivaldybės metinio grynojo 

skolinimosi suma bus neigiama (-0,04 tūkst. Eurų). 

                                                 
14 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 str. 1 d. 1 p., Žin., 1990, Nr. 24-596, 2004, Nr.4-47, 2012, Nr.126-6323 
15 Lietuvos Respublikos 2019 metų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-1710 12 str  1 d. 1 p., LR LR TAR 2018-12-20 Nr.20968. 
16 Ten pat, 6 priedas. 
17 Ten pat, 12 str. 1 d. 2 p. 
18Savivaldybės tarybos 2019-02-20 d. sprendimo Nr..T-42 “Dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo” 2 priedas, 24 eil. 
19 Lietuvos Respublikos 2019 metų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-1710 12 str. 1 d. 3 p., 6 priedas, LR TAR 2018-12-20 Nr.20968. 
20Savivaldybės tarybos 2019-02-20 sprendimo Nr..T-42 “Dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo” 2 priedas, 24 eil. 



 Išvados dėl Pagėgių savivaldybės skolinimosi galimybių priedas 

 

                                                                                                        Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 
 

6 

Reikšmingi skolinimosi galimybėms Savivaldybės įsipareigojimai 2019-01-01 sudaro 43,0% įstatyme 

patvirtintų 2019 metų Savivaldybės biudžeto pajamų ir įstatyme nurodytų prognozuojamų Savivaldybės 

biudžeto pajamų, kas nustato Savivaldybei įpareigojimą 2019 m. planuoti tik įstatymu apribotus ir 

nustatytus finansinius įsipareigojimus. 

3.2. 2019 metų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme21 nustatyta, kad 2020 m. sausio 1 d. esantis 

įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2019 m. 

sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).  

Savivaldybės biudžetinių įstaigų kreditiniai įsiskolinimai – mokėtinos sumos – (be paskolų) 2019 m. 

sausio 1 d.  sudarė 343,2  tūkst. eurų22, iš jų pradelsti (kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 

dienos) – 10,4 tūkst. eurų. 2018 m. sausio 1 d. įsiskolinimai atitinkamai sudarė 389,3 tūkst. eurų ir 3,7 

ūkst.eurų. Bendras įsiskolinimas per 2018 metus sumažėjo 46,1 tūkst. eurų, pradelsti įsiskolinimai 

padidėjo 6,7 tūkst. eurų.  

Administracija nurodė, kad paskolos bus dengiamos iš Savivaldybės biudžeto valdymo tobulinimo 

programoje numatytų paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti lėšų sutartyse su kredito įstaigomis 

nustatytais grafikais. 

4. Išvados: 

4.1.  Patvirtintos 2019 metų Savivaldybės biudžeto būsimų finansinių įsipareigojimų pajamos, kurias 

planuojama gauti prisiimant ilgalaikius įsipareigojimus (paskolas) kredito įstaigose; šiuo planavimu 

siekiama padengti dalį Savivaldybės biudžeto pajamų trūkumo bei užtikrinti savalaikes Savivaldybės 

projektų lėšų dalies įmokas. 

4.2. Planuojamos 2019 metais paimti 264,8 tūkst. eurų paskolos suma neviršija nustatytų Savivaldybės 

skolos, skolinimosi ir garantijų limitų. 

4.3. Teisės aktai nustato Savivaldybei įpareigojimą 2019 metais planuoti finansinius įsipareigojimus 

tik investicijų projektams finansuoti ir ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti. 

4.4. Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymas nustato, kad Savivaldybės biudžetas turi 

būti planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad pagal to biudžeto struktūrinį balanso 

rodiklį, apskaičiuotą kaupiamuoju principu, jis būtų perteklinis arba subalansuotas 

 

 

Savivaldybės kontrolierius                                                                           Dainius Kinderis 

                                                 
21 Lietuvos Respublikos 2019 metų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-1710 12 str. 3 d., LR TAR 2018-12-20 Nr.20968. 
22 Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr.4), išlaidų ekonominės klasifikacijos kodai 2 ir 3.  
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