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

2008, Nr. 113-4290) 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu, atsižvelgdami į Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos raštą1, atlikome ribotos apimties finansinį auditą Savivaldybės administracijoje, 

kurio metu įvertinome Savivaldybės biudžeto finansinę būklę ir galimybę prisiimti ilgalaikius 

skolinius įsipareigojimus  ir  t e i k i a m e  išvadą dėl kreditinės linijos ėmimo. 

 Finansų skyriaus pateiktais duomenimis, 2500 tūkst. Lt kreditinė linija bus naudojama 

aštuoniems Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2012 metais vykdomiems projektams 

finansuoti išlaidų kompensavimo būdu: Meškalaukio gyvenvietėje vandentiekio įrengimas, 

Joniškėlio bažnyčios kapitalinio remonto darbai, Kiemėnų, Žilpamūšio kaimų sporto salių 

remontas, Pumpėnų, Kriklinių miestelių viešųjų gatvių sutvarkymas, tarptautinio verslo 

informacijos tinklo sukūrimas viešosiose bibliotekose, vandens gerinimo ir geležies šalinimo 

įrenginių statybos I ir II etapai, modernios lietaus vandens nuotekų šalinimo infrastruktūros kūrimas 

Lielupės upės žemupyje.  

Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatymo2 12 straipsnyje nustatyta, kad savivaldybės skola negali viršyti 70 

procentų patvirtintų  savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei 

skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos 

kompensacijų); metinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 20 procentų 

patvirtintų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės savivaldybei skiriamų specialiųjų 

tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų); grąžintina 

2012 metais savivaldybės paskolų  ir  palūkanų bei su paskolų ėmimu susijusių įmokų suma 

negali viršyti 15 procentų patvirtintų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės 

                                                
1 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2012 m. balandžio 11 d. raštas Nr. ARB–786 „Dėl kreditinės linijos 
ėmimo“.  
2 Žin., 2011, Nr.163-7741.   
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biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų 

bendrosios dotacijos kompensacijų). 

  Pasvalio rajono Savivaldybės biudžete3 patvirtinta 69 452,0 tūkst. Lt pajamų. Iš valstybės 

biudžeto Savivaldybei skirta specialioji tikslinė dotacija – 39 245,8 tūkst. Lt. Pasvalio rajono 

savivaldybės bendras skolinimosi limitas 2012 metais – 21 144,3 tūkst. Lt. Finansų skyriaus 

duomenimis, Savivaldybės skola 2012 m. balandžio 1 d. – 9 436,7 tūkst. Lt. Visos paskolos 

ilgalaikės. Metinio Savivaldybės grynojo skolinimosi suma – 6 041,2 tūkst. Lt. Finansų skyriaus 

duomenimis, 2011 metais pasirašytos paskolų sutarties neišimta paskolų dalis 2012 m. balandžio 1 

d. sudaro 512,985 tūkst. Lt. 2012 metais naujomis paskolų sutartimis galima prisiimti skolinių 

įsipareigojimų už 5 528,2 tūkst. Lt (6 041,2 tūkst. Lt – 512,985 tūkst. Lt = 5 528,215 tūkst. Lt). 

Grąžintina 2012 metais Savivaldybės paskolų  ir  palūkanų bei su paskolų ėmimu susijusių įmokų  

suma negali viršyti 4 530,9 tūkst. Lt. Pagal Finansų skyriaus duomenis, grąžintina per 2012 metus 

savivaldybės paskolų ir palūkanų suma bei su paskolų ėmimu susijusių įmokų suma sudaro 2 060,7 

tūkst. Lt. 

Išvada. 2012 metų  skolinimosi limitai leidžia Savivaldybei imti 2 500 tūkst. Lt kreditinę 

liniją investicijų projektams finansuoti išlaidų kompensavimo būdu. 
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3 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimas Nr. T1 -10. 


