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IŠVADA
DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS
ĮGYVENDINTI
2021-02-12 Nr. K7-2
Kėdainiai
Vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos raštu1, kuriuo prašoma parengti
išvadą dėl ilgalaikės paskolos 2 421 200 Eur iš banko paskolos ėmimo investiciniams projektams
finansuoti.
Tarnyba yra subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai
valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip
vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Tarnyba, vykdydama jai
pavestas funkcijas, rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl
Savivaldybės prisiimamų įsipareigojimų pagal paskolų sutartis
Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatyme2 nustatyta Savivaldybės tarybos išimtinė
kompetencija – sprendimų dėl Savivaldybės prisiimamų įsipareigojimų pagal paskolų sutartis
priėmimas, laikantis Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų skolos, skolinimosi bei garantijų limitų ir gavus
savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos išvadą. Savivaldybė, laikydamasi Seimo patvirtintų
skolos, skolinimosi ir garantijų limitų, Vyriausybės nustatyta tvarka 3 gali imti 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.
Pagal Vyriausybės patvirtintų Savivaldybių skolinimosi taisyklių 4 punkto 4 reikalavimus
Savivaldybė turi įvertinti, ar prisiimdama skolinius įsipareigojimus neviršys Lietuvos Respublikos
2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme
nustatytų:
- savivaldybės skolos limito, į kurį įskaitomi visi Savivaldybės prisiimti, bet dar neįvykdyti
įsipareigojimai grąžinti kreditoriams lėšas pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo), veiklos
nuomos sutartis bei kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus;
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2021-02-10 raštas Nr. AS-589
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais), 27 str. 1 d. 3 p.
3
LR Biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais),
4
LR Vyriausybės 2004-03-26 nutarimas Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ (2012-03-21
redakcija, su vėlesniais pakeitimais).
2

savivaldybės metinio grynojo skolinimosi limito, į kurį įskaitomas einamaisiais
biudžetiniais metais savivaldybės skolinantis prisiimtų ir įvykdytų minėtų įsipareigojimų sumų
skirtumas biudžetinių metų pabaigoje.
Lietuvos Respublikos teisės aktai nereglamentuoja Savivaldybės kontrolieriaus teikiamos
Išvados dėl Savivaldybės galimybės imti paskolą formos, turinio ir apimties, nėra parengtų specialių
metodikų bei reikalavimų. Todėl rengiant šią Išvadą apsiribota atlikti vertinimą teisėtumo požiūriu,
vertintas Savivaldybės skolinimosi atitikimas imperatyvioms teisės aktų normoms (privalomiems
reikalavimams).
Tarnyba, vykdydama Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo ir Tarnybos
nuostatų 11.3 p. nuostatas bei atsižvelgdama į aukščiau nurodytų teisės aktų reikalavimus, pagal
Savivaldybės 2021 vasario 10 d. raštą įvertino Savivaldybės skolą, skolinimosi limitus ir galimybę
imti ilgalaikę 2 421 200 Eur paskolą investiciniams projektams finansuoti, nurodytiems Kėdainių
rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginiame veiklos plane 5
Skolintomis lėšomis 2021 m. planuojama vykdyti:
 1 221 200 Eur (vienas milijonas du šimtai dvidešimt vienas tūkstantis du šimtai eurų) ankstesniems
skoliniams įsipareigojimams vykdyti;
 820 000 Eur (aštuonis šimtus dvidešimt tūkstančių eurų) investiciniams projektams finansuoti:
1 Projektą "Kėdainių miesto A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės
gatvių rekonstrukcija" – 431 200 Eur (keturi šimtai trisdešimt vienas tūkstantis du šimtai eurų);
2. Kompleksiškai atnaujinti daugiabučių namų kvartalus (I etapas) – 362 300 Eur (tris šimtai
šešiasdešimt du tūkstančiai tris šimtai eurų);
3. Kompleksiškai atnaujinti daugiabučių namų kvartalus (II etapas) – 26 500 Eur (dvidešimt
šeši tūkstančiai penki šimtai eurų).
 380 000 Eur (tris šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių eurų) „Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“
viešojo pastato, esančio Mindaugo g. 21, Kėdainių m., Kėdainių r. sav., energinio efektyvumo
didinimas“ investiciniam projektui finansuoti.
Kėdainių rajono savivaldybė, vadovaudamasi 2019 m. gruodžio 17 d. įstatymo Nr. XIII-2695
12 straipsnio 1 dalies 2 punktu6 kreipėsi į Viešųjų investicijų plėtros agentūrą dėl „Kėdainių
lopšelio-darželio „Vaikystė“ viešojo pastato, esančio Mindaugo g. 21, Kėdainių m., Kėdainių r.
sav., energinio efektyvumo didinimas“
projekto tinkamumo finansuoti savivaldybės
pasiskolintomis lėšomis ir gavo Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos pritarimą. Projekto
tikslas didinti energijos vartojimo Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ pastatui šildyti
efektyvumą, mažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) kiekį bei
užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normų reikalavimams. Šis projektas yra
patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės 2020-2022 strateginiame veiklos plane.
Investicinio projekto „Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ viešojo pastato, esančio Mindaugo g.
21, Kėdainių m., Kėdainių r. sav., energinio efektyvumo didinimas“ bendra finansavimo suma
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2021-2023 m. strateginis veiklos planas 2020-12-18 Nr. TS- 287
Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2019 m.
gruodžio 17 d. įstatymas Nr. XIII-2695
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628,4 tūkst. Eur. Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos pritarimas 2020 m. skolintis 100,0
tūkst. Eur, o 2021 m. planuojama skolintis 380,0 tūkst. Eur. projektui įgyvendinti.
Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto
ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme (toliau -Įstatymas) savivaldybių
skolos, skolinimosi limitų dydžius 2021 metams. Rodiklis, pagal kurį skaičiuojami skolinimosi ir
skolos limitai – Įstatymo 6 priede nurodytos prognozuojamos Savivaldybės biudžeto pajamos –
28 686 tūkst. Eur. Savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant
paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, bet neapsiribojant jomis) 2021 metais negali viršyti
60 procentų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų sumos, t. y., 17 212 tūkst. Eur. Iš
valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti į skolos ir
skolinimosi limitus neįskaitomos. Savivaldybės prisiimti, bet dar neįvykdyti įsipareigojimai grąžinti
kreditoriams lėšas pagal visus įsipareigojamuosius dokumentus 2020 m. gruodžio 31 d. buvo
4 822,9 tūkst. Eur, kas sudarė 16,8 procentus (limitas 60 proc.) Įstatymo 6 priede nurodytų
prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų.
Savivaldybei 2021 metais paėmus 2 421,1 tūkst. Eur ilgalaikes paskolas investicijų
projektams finansuoti7 bei ankstesnių paskolų grąžinimui savivaldybės skola sudarytų
7 244,1 tūkst. Eur arba 25,3 procentus (limitas 60 proc.) Įstatyme nustatytas skolos limitas nebus
viršytas.
Įstatymo 13 str. 1 d. 2 punkte nustatyta, kad 2021 m. 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 2021 metams prognozuojamo neigiamo produkcijos
atotrūkio nuo potencialo.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, nustatyta, kad 2021 m. Savivaldybės prisiimti
įsipareigojimai dėl:
 1 221,2 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos, kuri bus skirta ankstesnių paskolų grąžinimui,
 820,0 tūkst. Eur paskolos investicijų projektams finansuoti 6;
 380,0 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos investiciniam projektui „Kėdainių lopšeliodarželio „Vaikystė“ viešojo pastato, esančio Mindaugo g. 21, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.,
energinio efektyvumo didinimas“ finansuoti;
Nebus viršyti Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyti skolos ir skolinimosi limitai, tai neįtakos
Savivaldybės skolos dydžio, metinio Savivaldybės grynojo skolinimosi limito.
Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo 13 str. 4 d. 6 Savivaldybei nustatytas reikalavimas, kad 2022
metų sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi
būti ne didesnis už buvusį 2021 m. sausio 1 d.

7

"Kėdainių miesto A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių rekonstrukcija" – 431 200 Eur;
Kompleksiškai atnaujinti daugiabučių namų kvartalus (I etapas) – 362 300 Eur; Kompleksiškai atnaujinti daugiabučių
namų kvartalus (II etapas) – 26 500 Eur

Primename, kad Savivaldybė yra atsakinga už Savivaldybės vardu prisiimtų paskolų naudojimą
pagal Savivaldybės tarybos nurodytą paskirtį teisės aktų nustatyta tvarka.
Su išvada galima susipažinti Savivaldybės interneto puslapyje adresu www.kedainiai.lt.

Savivaldybės kontrolierė

Zita Valiauskienė
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Kėdainių rajono savivaldybės tarybai

2021-02-12

Nr.K5-5

IŠVADA
DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO GALIMYBIŲ
2021-02-12
Kėdainiai
Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, gavusi Kėdainių rajono
savivaldybės administracijos 2021-02-10 raštą Nr. AS-589 „Dėl išvados pateikimo“,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos nuostatais, įvertino Kėdainių rajono
savivaldybės galimybes 2021 metais imti 1 221 200 Eur ilgalaikę banko paskolą, ankstesnėms
ilgalaikės banko paimtoms paskoloms grąžinti.
2021 m. Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai dėl ilgalaikės paskolos, kuri bus skirta
ankstesnių paskolų grąžinimui, neįtakos Savivaldybės skolos dydžio, metinio Savivaldybės grynojo
skolinimosi limito.
Savivaldybės taryba gali priimti sprendimą imti 1 221 200 Eur ilgalaikę paskolą ankstesnių
paskolų grąžinimui.

Savivaldybės kontrolierė

Zita Valiauskienė
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Kėdainių rajono savivaldybės tarybai
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
direktoriui Arūnui Kacevičiui

2021-02-12

Nr.K5-7

IŠVADA
DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS
ĮGYVENDINTI
2021-02-12
Kėdainiai
Vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos raštu, kuriuo prašoma parengti
išvadą dėl ilgalaikės paskolos 820 000 Eur iš banko paskolos ėmimo investiciniams projektams
finansuoti:
1. Įgyvendinti projektą "Kėdainių miesto A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo,
Pavasario ir Žemaitės gatvių rekonstrukcija" – 431 200 Eur (keturi šimtai trisdešimt vienas
tūkstantis du šimtai eurų);
2. Kompleksiškai atnaujinti daugiabučių namų kvartalus (I etapas) – 362 300 Eur (tris
šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai tris šimtai eurų);
3. Kompleksiškai atnaujinti daugiabučių namų kvartalus (II etapas) – 26 500 Eur
(dvidešimt šeši tūkstančiai penki šimtai eurų).
Išvada
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniu įstatymo
4 straipsnio 4 dalimi nustatyta, kad mažųjų savivaldybių (visų savivaldybių, išskyrus Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų) išlaidos 1,5 procento gali viršyti pajamas, t. y. biudžetas gali būti
su deficitu, pajamų ir išlaidų rodiklius vertinant pinigų srautais.
Įvertinus Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto finansines galimybes savivaldybės taryba
galėtų priimti sprendimą imti 820 000 Eur ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti.
Skola kredito įstaigoms neviršys Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnyje nustatyto skolinimosi
limito.

Savivaldybės kontrolierė

Zita Valiauskienė
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Kėdainių rajono savivaldybės tarybai
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
direktoriui Arūnui Kacevičiui

2021-02-12

Nr.K5-6

IŠVADA
DĖL ILGALAIKĖS BANKO PASKOLOS ĖMIMO INVESTICINIAM PROJEKTUI
„KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIKYSTĖ“ VIEŠOJO PASTATO ENERGETINIO
EFEKTYVUMO DIDINIMAS
2021-02-12
Kėdainiai
Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, gavusi Kėdainių rajono
savivaldybės administracijos 2021-02-10 raštą Nr. AS-589 „Dėl išvados pateikimo“,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos nuostatais, įvertino Kėdainių rajono
savivaldybės galimybes 2021 metais imti 380 000 Eur (trijų šimtų aštuoniasdešimt tūkstančių eurų)
„Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ viešojo pastato, esančio Mindaugo g. 21, Kėdainių m.,
Kėdainių r. sav., energinio efektyvumo didinimas“ investiciniam projektui finansuoti.
Savivaldybės taryba galėtų priimti sprendimą imti iki 380,0 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą
investiciniam projektui „Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ viešojo pastato, esančio Mindaugo
g. 21, Kėdainių m., Kėdainių r. sav., energinio efektyvumo didinimas“ finansuoti.

Savivaldybės kontrolierė

Zita Valiauskienė

