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IŠVADA 

 
DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO  

 
2011 m. balandžio 22 d.   Nr. AI - 10 

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

2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 85-2969; 2003, Nr. 73-3357, Nr. 104-4636; 2008, Nr. 113-4290; 

2009, Nr. 159-7206) 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Savivaldybių skolinimosi taisyklių,  patvirtintų 

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

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

savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 13 d. raštą Nr. ARB -747 „Dėl  išva-

dos pateikimo“, atlikome ribotos apimties finansinį auditą Savivaldybės administracijoje, kurio me-

tu įvertinome Savivaldybės biudžeto finansinę būklę,  kreditinius  įsipareigojimus, lėšų poreikį  Sa-

vivaldybės  investiciniams  projektams  finansuoti  2011  metais,  skolinimosi  galimybes  ir  

 t e i k i a m e  išvadą dėl ilgalaikės paskolos  ėmimo investiciniams projektams finansuoti. 

1. Savivaldybių skolinimosi taisyklių1,  patvirtintų  Lietuvos Respublikos Vyriausy-

bės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtini-

mo“ 3.1 punktu nustatyta, kad savivaldybė gali imti ilgalaikes vidaus ir užsienio paskolas in-

vesticijų projektams finansuoti, nesunaudojamiesiems kilnojamiesiems ir nekilnojamiesiems 

daiktams įsigyti, skoloms dengti. 

 

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

nių rodiklių patvirtinimo įstatymo2 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). 

                                                 
1 Žin., 2004, Nr. 47-1557 
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Pasvalio rajono Savivaldybės biudžete3 patvirtinta 71498,2 tūkst. Lt pajamų ir  tiek 

pat asignavimų. Iš valstybės biudžeto Savivaldybei skirta specialioji  tikslinė dotacija – 

40546,2 tūkst. Lt. 

 Pasvalio rajono savivaldybės bendras skolinimosi limitas 2011 metais – 12380,8 tūkst. 

Lt, metinio Savivaldybės grynojo skolinimosi suma – 6190,4 tūkst. Lt. Savivaldybės skola 

2011 m. balandžio 15 d. – 8925,8 tūkst. Lt. Visos paskolos ilgalaikės, paimtos ankstesniais me-

tais, išskyrus 732 tūkst. Lt ilgalaikę paskolą, kuri paimta 2011 metais. 

 

3. Pasvalio rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimus ir įsipareigojo iš dalies fi-

nansuoti 19 vykdomų ir numatomų 2011 metais  pradėti vykdyti investicinių projektų, kurių 

bendra 2011 metų vertė apie 24682,7 tūkst. Lt, Savivaldybės dalis - apie 3076,5 tūkst. Lt. 

 

4. 2010 metų  skolinimosi limitai leidžia Savivaldybei imti 2200 tūkst. Lt ilgalaikę pa-

skolą. 

 

 
 
Savivaldybės kontrolierė                                                                                      Rima Juodokienė 
 
  
 

 
 

 
 

 
2 Žin., 2010, Nr.151-7712 
3 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 9 d. sprendimas Nr. T1 -16. 


