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2009 m. spalio 21 d.   Nr. AI - 18 

Pasvalys 
 
 
 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo1 16 straipsnio 28 punktu, 

Savivaldybių skolinimosi taisyklių,  patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 

d. nutarimu Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“2, 3 punktu ir 

atsižvelgdami į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 7 d. raštą 

Nr. ARB -1648, atlikome ribotos apimties finansinį auditą Savivaldybės administracijoje3  kurio 

metu įvertinome Savivaldybės biudžeto finansinę būklę 2009 metų spalio 1 dienai, prognozes 2009 

metų pabaigai, planuojamus 2010 metų Savivaldybės biudžeto rodiklius bei skolinimosi galimybę 

2010 metais   ir   t e i k i a m e  išvadą dėl kreditinės linijos atidarymo 2010 metais laikinam 

apyvartinių lėšų trūkumui padengti. 

 1. Biudžeto sandaros įstatymo4 10 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad savivaldybės, 

laikydamosi Seimo patvirtintų limitų, Vyriausybės nustatyta tvarka gali skolintis. 

2. Savivaldybių skolinimosi taisyklių 3.2 punktu nustatyta, kad savivaldybė gali 

imti trumpalaikes paskolas iš vidaus ir užsienio kreditorių biudžetiniais metais laikinam 

pajamų trūkumui padengti, kai nepakanka šiam tikslui Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų. 

3. Savivaldybės 2009 metų biudžeto pajamų užduotis nevykdoma: devynių mėnesių 

bendra pajamų užduotis įvykdyta 90,0 proc., o savarankiškoms Savivaldybės funkcijoms 

vykdyti– 83,8 proc. Savivaldybės biudžeto kreditinės skolos (be paskolų) 2009 m. spalio 1 d. 

sudarė 3925,8 tūkst. Lt, iš jų 2420,7 tūkst. Lt – savarankiškoms Savivaldybės funkcijoms 

vykdyti.  

  

                                                
1 Žin., 1994,  Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91–2832; 2001, Nr. 85-2969; 2003, Nr. 73-3357, Nr. 104-4636; 2008, Nr. 113-
4290. 
2 Žin., 2004, Nr. 47 – 1557; 2005, Nr. 116 – 4203. 
3 Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2009 m. spalio 20 d. Pasvalio rajono savivaldybės 
administracijos  ribotos apimties finansinio audito ataskaita Nr. A-17. 
4 Žin.,1990, Nr. 24 – 596; 2000, Nr. 61 – 1826; 2004, Nr. 4 – 47. 
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 4. 2009 m. spalio 1 d. Savivaldybės paimtų paskolų likutis - 8270,1 tūkst. Lt.  2009 m. 

rugsėjo 9 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1 – 194 „Dėl kreditinės linijos atidarymo“  

pritarta 1000 tūkst. Lt kreditinės linijos atidarymui. Šiuo metu  vyksta sutarties pasirašymo 

procedūros. Numatoma, kad atidarius 1000 tūkst. Lt kreditinę liniją ir grąžinus pagal 

grafikus nustatytą ankstesnių kreditų dalį, paskolų likutis 2009 m. gruodžio 31 d. bus 8940,3 

tūkst. Lt. Iki metų pabaigos turi būti grąžinta ir kreditinė linija. Tuomet paskolų likutis metų 

pabaigoje sudarys 7940,3 tūkst. Lt. 

5. Savivaldybių skolinimosi limitus kasmet nustato Seimas, priimdamas Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 

įstatymą. Šiuo metu Lietuvos Respublikos 2010 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių 

biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas yra pradinėje svarstymo 

stadijoje, todėl jame pateikti skaičiai yra preliminarūs. 

 6. Pagal prognozuojamus Lietuvos Respublikos 2010 metų valstybės ir Savivaldybės 

biudžetų rodiklius, 2010 metais Savivaldybė galės skolintis 946,0 tūkst. Lt. 

 7.  Paskolos sutartis gali būti pasirašyta tik  patvirtinus Lietuvos Respublikos 2010 metų 

valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą ir Pasvalio 

rajono savivaldybės 2010 metų biudžetą. Esant būtinumui, iki minėtų teisės aktų patvirtinimo, 

Savivaldybė gali vykdyti viešojo pirkimo procedūras ir pasirašyti preliminariąją sutartį dėl 

paskolos. 

  
 
Savivaldybės kontrolierė                                                                                      Rima Juodokienė 
 
  


