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DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS PAĖMIMO  

 
2011 m. kovo 15 d.   Nr. AI - 1 

Pasvalys 
 
 
 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994,  Nr. 55-1049; 

2008, Nr. 113-4290;) 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Savivaldybių skolinimosi taisyklių,  patvirtin-

tų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl savivaldybių sko-

linimosi taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 47-1557) 3 punktu ir atsižvelgdami į Pasvalio rajo-

no savivaldybės administracijos 2011 m. kovo 3 d. raštą Nr. ARB -452 „Dėl  išvados pateikimo“, 

atlikome ribotos apimties finansinį auditą Savivaldybės administracijoje, kurio metu įvertinome Sa-

vivaldybės biudžeto finansinę būklę,  Vaškų seniūnijos vietinės reikšmės kelio Vaškai  - Grūžiai 

taisymo (remonto) darbų pobūdį ir išlaidų apmokėjimo šaltinius, skolinius  įsipareigojimus, skoli-

nimosi galimybes ir  t e i k i a m e  išvadą dėl ilgalaikės paskolos  ėmimo. 

1. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo1  10 straipsnio 1 dalimi nustaty-

ta, kad savivaldybės, laikydamosi Seimo patvirtintų skolinimosi limitų, Vyriausybės nustatyta 

tvarka gali imti ilgalaikes vidaus arba užsienio paskolas (kurių trukmė ilgesnė kaip vieni metai 

ir grąžinimo terminas ne tais pačiais biudžetiniais metais) arba teikti garantijas dėl paskolų, 

naudojamų tik investicijų projektams finansuoti. 

 Savivaldybių skolinimosi taisyklių,  patvirtintų  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ 2 

3.1 punktu nustatyta, kad savivaldybė gali imti ilgalaikes vidaus ir užsienio paskolas investici-

jų projektams finansuoti, nesunaudojamiesiems kilnojamiesiems ir nekilnojamiesiems daik-

tams įsigyti, skoloms dengti. 

 Vietinės reikšmės kelio Vaškai–Grūžiai, jungiančio rajoninės reikšmės kelius Vaškai –

Puodžiai Nr. 3104 su keliu Grūžiai–Paliepiai Nr. 3130 remontui investicijų projektas neparengtas. 

Pagal Savivaldybės administracijos pateiktus dokumentus (2008 m. rugpjūčio 26 d. su UAB „Pa-

svalio melioracija“ sudaryta statybos rangos sutartis Nr. ASR – 405, tarpiniai darbų priėmimo 

aktai, apmokėjimui pateikti dokumentai) mes negalime nustatyti ir pasisakyti, koks kelio remon-

                                                
1 Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47; 2010, Nr. 153-7781. 
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tas – kapitalinis ar einamasis –  buvo atliktas. Iš tarpinių atliktų darbų priėmimo aktų matyti, kad  

buvo uždėta nauja žvyro danga, įrengtos pralaidos, padarytos nuovažos ir kt., t.y.  atlikti  kelio 

remonto darbai pagerino naudingąsias jo savybes  ir pailgino tarnavimo laiką, todėl tikėtina, kad 

buvo atliktas esminis ilgalaikio nekilnojamojo turto  (kelio) pagerinimas. 

2. Vaškų seniūnijos vietinės reikšmės kelio Vaškai  - Grūžiai remontas užbaigtas 2009 

metais, su rangovu Savivaldybės administracija atsiskaitė, tačiau iki šiol objekto užbaigimo 

įforminimo darbai neatlikti, kelias nepripažintas tinkamu naudoti. 

  Už atliktus kelio remonto darbus Savivaldybės administracija rangovui UAB „Pasvalio 

melioracija“ sumokėjo 1881,98 tūkst. Lt: 1150,0 tūkst. Lt iš Kelių priežiūros ir plėtros pro-

gramos; 731,98 tūkst. Lt Pasvalio rajono savivaldybės skolintomis lėšomis (trumpalaikė  kre-

ditinė linija). 

 3. Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansi-

nių rodiklių patvirtinimo įstatymo3 12 straipsniu nustatyta, kad savivaldybės skola negali vir-

šyti 40 procentų patvirtintų  savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto 

savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendro-

sios dotacijos kompensacijų), o metinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 

20 procentų, iš jų metinio trumpalaikio skolinimosi suma – 10 procentų,  patvirtintų  savival-

dybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių 

dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų). 

 Pasvalio rajono savivaldybės 2011 metų biudžete patvirtinta4 71498,2 tūkst. Lt paja-

mų, iš jų - 40546,2 tūkst. Lt valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos. Skolinimosi 

limitas 2011 metais – 12380,8 tūkst. Lt, metinio Savivaldybės grynojo skolinimosi suma – 

6190,4 tūkst. Lt.  

 Savivaldybės skola 2011 m. kovo 1 d. – 8371,2 tūkst. Lt. 

2011 metų  skolinimosi limitai leidžia Savivaldybei imti 732 tūkst. Lt ilgalaikę paskolą. 

 

 
 
Savivaldybės kontrolierė                                                                                      Rima Juodokienė 
 
  
 

 

                                                                                                                                                            
2 Žin., 2004, Nr. 47 – 1557, 2005, Nr. 116-4203. 
3 Žin., 2010, Nr.151-7712 .   
4 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011m. vasario 9 d. sprendimas Nr. T1 -16 
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