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Prienų rajono savivaldybės tarybai
Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui
IŠVADA DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS

2019 m. vasario 5 d. Nr. 01-5
Prienų rajono savivaldybės administracija 2019 m. vasario 5 d. raštu Nr. (7.17)-R3-748
prašo leisti imti iki 242151 Eur paskolą projektui „Darželio-mokyklos pastato, Kauno g. 2C,
Prienai, modernizavimas“ finansuoti.
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnyje nurodyta, kad savivaldybės,
laikydamosi Seimo patvirtintų skolinimosi limitų, Vyriausybės nustatyta tvarka gali imti iš vidaus
kreditorių arba užsienio kreditorių ilgalaikes (kurių trukmė ilgesnė kaip vieni metai ir grąžinimo
terminas ne tais pačiais biudžetiniais metais) paskolas arba teikti garantijas dėl paskolų, naudojamų
tik investicijų projektams finansuoti.
Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių įstatymo 12 straipsnyje nurodyta:
- savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant paskolos,
finansinės nuomos (lizingo) sutartis, bet neapsiribojant jomis) negali viršyti 60 procentų šio
įstatymo 6 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų;
- savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma finansų ministro nustatyta tvarka
atrinktiems projektams, kuriais prisidedama prie regiono ir (arba) savivaldybės socialinės ir
ekonominės plėtros tikslų, nustatytų strateginio planavimo dokumentuose, ir mažinamos
savivaldybės biudžeto išlaidos ir (arba) didinamos savivaldybės biudžeto pajamos, yra ne daugiau
kaip 5 procentai šio įstatymo 6 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų, o
visų savivaldybių bendra metinio grynojo skolinimosi suma šiems projektams yra ne daugiau kaip
1 procentas šio įstatymo 6 priede nurodytų prognozuojamų visų savivaldybių biudžetų pajamų;
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- kiekvienos savivaldybės biudžeto atitiktis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio
įstatymo nuostatoms turi būti pasiekta per ketverių metų laikotarpį, skaičiuojant nuo pirmų metų,
kai pradedama naudoti metinio grynojo skolinimosi suma;
- savivaldybės 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).
Pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos pateiktus duomenis Prienų rajono
savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant paskolos, finansinės
nuomos (lizingo) sutartis, bet neapsiribojant jomis) 2019-01-01 sudarė 2543,3 tūkst. Eur, t. y. 18
procentų Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių įstatymo 6 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų (14026 tūkst.
Eur). Prienų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto projekte paskolų grąžinimui numatyta 310,6
tūkst. Eur. Prienų rajono savivaldybės administracija skolintis per 2019 metus planuoja ne daugiau,
nei grąžins paskolų. Tokiu atveju Savivaldybės skola nedidėtų.
Projekto „Darželio-mokyklos pastato, Kauno g. 2C, Prienai, modernizavimas“ vykdymui
Prienų rajono savivaldybės taryba pritarė 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T3-86. Minėto projekto
darbams atlikti Prienų rajono savivaldybės administracija 2018 m. birželio 27 d. sudarė Mokymo
paskirties pastato darželio-mokyklos, esančios Kauno g. 2C, Prienuose, išorės atnaujinimo
(modernizavimo) darbų sutartį už 706897,69 Eur. Pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos
Buhalterijos skyriaus pateiktus duomenis per 2018 metus pagal minėtą sutartį buvo apmokėta už
atliktus darbus 464746,83 Eur. Darbams, kuriuos planuojama finansuoti ilgalaikės paskolos
lėšomis, užbaigti 2019 metais reikia 242150,86 Eur.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių įstatyme nustatytus skolinimosi ir skolos limitus ir į Prienų rajono
savivaldybės skolą, Savivaldybė gali imti ilgalaikę paskolą iki 242151 eurų projektui „Darželiomokyklos pastato, Kauno g. 2C, Prienai, modernizavimas“ finansuoti.
Vadovaujantis šia išvada pasirašyti su kreditoriais paskolos sutartį galima iki 2019 m.
gruodžio 31 d.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo
konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad kiekvienas valdžios sektoriui priskiriamas
biudžetas, kurio planuojami asignavimai neviršija 0,3 procento praėjusių metų BVP to meto
kainomis, turi būti planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad to biudžeto
asignavimai neviršytų jo pajamų, išskyrus metus, kuriais pagal Vyriausybės arba jos įgaliotos
institucijos viešai paskelbtą ekonominės raidos scenarijų, dėl kurio tvirtinimo kontrolės institucija
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paskelbė savo išvadą, numatomas neigiamas produkcijos atotrūkis nuo potencialo. Pastaruoju atveju
asignavimai negali viršyti pajamų daugiau kaip 1,5 procento.
Ši išvada per vieną mėnesį nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų
apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80,
Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9,
Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).
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