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VISAGINO SAVIVALDYBĖS

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

Visagino savivaldybės tarybai

IŠVADA

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI IKI 339 364 EURŲ ILGALAIKĘ PASKOLĄ

2022 m. balandžio      d. Nr. K3-

Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) Visagino

savivaldybės tarybai 2022 m. kovo  31 d. sprendimu Nr. TS- 42    „Dėl išvados pateikimo“ pavedus

Tarnybai parengti ir pateikti išvadą dėl Visagino savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą iki

339 364  eurų projektui „Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro

pastato atnaujinimas“ finansuoti atliko Visagino savivaldybės (toliau –  Savivaldybės) galimybės imti

paskolą vertinimą,

teikia nuomonę dėl Visagino savivaldybės galimybės imti iki 339 364 eurų

ilgalaikę paskolą investicijų projektui „Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir

turizmo informacijos centro pastato atnaujinimas“ finansuoti.

Mūsų nuomone, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytus savivaldybės skolinimosi,

skolos ir garantijų limitus, Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatas bei

Savivaldybės skolos, skolinimosi ir garantijų limitų likučius 2022 m. vasario 28 d., Visagino

savivaldybė 2022 metais galėtų pasiskolinti 339 364 eurų investicijų projektui „Ignalinos

atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro pastato atnaujinimas“

finansuoti.

Savivaldybės kontrolierius                                                                              Imantas Umbražiūnas

Elektroninio dokumento nuorašas
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1 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 p.
2 Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo

įstatymo 5 priedas.
3 https://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonomines-raidos-scenarijus/pranesimai-apie-

potencialaus-bvp-rodiklius

Išvados dėl Visagino savivaldybės galimybės imti iki 339 364 eurų ilgalaikę paskolą priedas

Skolinimosi reglamentavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu1, savivaldybės,

laikydamosi Seimo patvirtintų skolos ir skolinimosi limitų, Vyriausybės nustatyta tvarka gali imti iš

vidaus arba užsienio kreditorių ilgalaikes (kurių trukmė ilgesnė kaip vieni metai ir grąžinimo

terminas ne tais pačiais biudžetiniais metais) paskolas investicijų projektams finansuoti ir

ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti.

Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymu Visagino savivaldybės (toliau – Savivaldybės) prognozuojamos 2022

metų biudžeto pajamos yra 17 949 000 eurų2, skolinimosi limitai 2022 metams nustatyti taip:

1. Savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant

paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, bet neapsiribojant jomis) negali viršyti 60 procentų

Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių

patvirtinimo įstatymu prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų.

2. Savivaldybės, kurios biudžetas planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas

vadovaujantis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies

nuostatomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali viršyti 1,5 procento biudžeto pajamų dėl

2022 metams prognozuojamo neigiamo produkcijos atotrūkio nuo potencialo3.

3. Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma finansų ministro nustatyta tvarka

2019 ir 2020 metais atrinktiems projektams, kuriais prisidedama prie regiono ir (arba) savivaldybės

socialinės ir ekonominės plėtros tikslų, nustatytų strateginio planavimo dokumentuose, pasiekimo

ir mažinamos savivaldybės biudžeto išlaidos ir (arba) didinamos savivaldybės biudžeto pajamos,

atitinka lėšų sumą, kurios reikia šiems projektams įgyvendinti. Savivaldybės biudžeto atitiktis

Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatoms turi būti pasiekta per ketverių

metų laikotarpį, skaičiuojant nuo pirmų metų, kai pradėta skolintis projektams įgyvendinti.

4. Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl Savivaldybės valdomų

įmonių prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas pagal paskolų

sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus,

įsipareigojimų negali viršyti 10 procentų prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų.

https://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonomines-raidos-scenarijus/pranesimai-apie-potencialaus-bvp-rodiklius
https://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonomines-raidos-scenarijus/pranesimai-apie-potencialaus-bvp-rodiklius
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4 Visagino savivaldybės administracijos 2022-03-22 raštu Nr. (4.14 Mr) 1-1193  „Dėl duomenų pateikimo

išvadoms dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pateikti duomenys.
5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų

atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“
6 AB Šiaulių bankas 2021-02-26 sutartis Nr. KSL-2021-464799-22
7 Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo

įstatymo 13 str. 1 d. 2 p. 

Visagino savivaldybės skolos, skolinių įsipareigojimų ir garantijų vertinimas

2022 metų Savivaldybės skola neviršijanti 60 % prognozuojamų (17 949 000 eurų)

Savivaldybės biudžeto pajamų – 10 769 400 eurų.

Savivaldybės 2022 m. sausio 1 d. skolą pagal paskolų sutartis, bei kitus

įsipareigojamuosius skolos dokumentus4 sudaro 2 200 844 eurų (12,26  %), iš jų:

1. Savivaldybės pagal pasirašytas ilgalaikių paskolų sutartis su kredito įstaigomis

paimtų ir negrąžintų paskolų likutis – 780 294 eurų;

2. Paskolų įsipareigojimai pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)

programą5 – 1 180 550 eurų;

3.  Nepaimtas paskolos likutis6 – 240 000 eurų.

Per pirmus du šių metų mėnesius Savivaldybė ilgalaikių skolinių įsipareigojimų

neprisiėmė, taigi Visagino savivaldybės skolos likutis 2022 m. vasario 28 d. duomenimis sudarė

2 198 831 eurų.

Savivaldybei papildomai paėmus iki 339 364 eurų (1,07 % 2022 m. patvirtinto

Visagino savivaldybės biudžeto pajamų) investicijų projektui „Ignalinos atominės elektrinės regiono

verslo ir turizmo informacijos centro pastato atnaujinimas“ finansuoti, Visagino savivaldybės skola

sudarys 2 538 195 eurų, t. y. 14,14 % 2022 m. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų.

Savivaldybės skolos suma neviršys 2022 m. Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytos ribos (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Skolos rodiklių ir limitų palyginimas

Rodiklis Limitas 2022 metams Rodiklis

2022-02-28 duomenimis

Rodiklis 2022-02-28

duomenimis paėmus 339 364

eurų paskolą

Savivaldybės

skola

10 769 400 eurų (60 %) 2 198 831 eurų (12,25 %) 2 538 195  eurų (14,14 %)

Šaltinis – Oficialūs duomenys, pateikti Visagino savivaldybės administracijos

Metinio grynojo skolinimosi suma negali viršyti 1,5 procento biudžeto pajamų dėl

2022 metams prognozuojamo neigiamo produkcijos atotrūkio nuo potencialo7 , t. y. biudžetas gali

būti deficitinis, pajamų ir išlaidų rodiklius vertinant pinigų srautais. Leidžiamas Visagino savivaldybei

galimas deficitas 1,5 proc. nuo patvirtintų 2022 m. pajamų yra 476 561 eurų  (31 770 744  x 1,5  %).
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Savivaldybės įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės valdomų įmonių

prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų negali viršyti 1 794 900 eurų (17 949 000 x 10 %).

Savivaldybės prisiimtų įsipareigojimų pagal garantijas 2022 m. sausio 1 d. likutis yra 142 350 eurų, t.

y. 0,79 % 2022 m. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų.

____________________________
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