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Neringa
Neringos savivaldybės (toliau - Savivaldybė) administracija 2020 m. rugsėjo 3 d raštu1
kreipėsi į Neringos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą (toliau – Tarnyba) su prašymu pateikti
išvadą dėl Neringos savivaldybės galimybės imti trumpalaikę 914 000 (devyni šimtai keturiolika
tūkstančių) Eur paskolą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui
padengti. Numatoma trumpalaikės paskolos paskirtis pagal biudžeto lėšų ekonominę klasifikaciją:
darbo užmokesčiui 850,0 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokoms 12,4 tūkst. Eur, kitų prekių ir
paslaugų įsigijimo išlaidoms 51,6 tūkst. Eur.
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 trumpalaikių paskolų iš valstybės ėmimo2. Vykdydama Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo nuostatas, Tarnyba įvertino Savivaldybės finansinį pagrįstumą imti
trumpalaikę paskolą iš valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti.
Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu3 laikinam pajamų trūkumui padengti, kai
nepakanka savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų, savivaldybei gali būti teikiama trumpalaikė
paskola Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka4.
Savivaldybės administracija yra atsakinga už Savivaldybės vardu prisiimtų paskolų
naudojimą pagal Savivaldybės tarybos sprendimais nurodytą paskirtį teisės aktų nustatyta tvarka.
Pagal pateiktus Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus duomenis Savivaldybės
bendras pajamų planas 2020 m. sausio – rugpjūčio mėn. įvykdytas 68,6 proc., į biudžetą įplaukė
3537,8 tūkst. Eur mažiau nei planuota (gyventojų pajamų mokesčio surinkta 790,3 tūkst. Eur
mažiau nei planuota). Laikino pajamų trūkumo padengti iš ankstesnių metų lėšų likučio nėra
galimybės, kadangi 2020 metų pradžioje susidaręs likutis buvo paskirstytas, tvirtinant
Savivaldybės 2020 m. biudžetą, paskoloms grąžinti, trumpalaikiams įsiskolinimams ir kitoms
išlaidoms padengti.
Neringos savivaldybės administracijos 2020-09-03 raštas Nr. VV-599 „Dėl Neringos savivaldybės galimybės imti
trumpalaikę paskolą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto“.
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Teikiant šią išvadą atsižvelgta į tai:
Lietuvos Respublikos Vyriausybė dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės 2020 m.
vasario 26 d. nutarimu5 paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją visoje šalyje, nuo kovo 16 d.
iki birželio 16 d. – karantiną6, Valstybės kontrolė pagal Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties
įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 7 straipsnio 2 dalį 2020 m. kovo 27 d. pateikė savo išvadą,
kad susiklosčiusi neįprasta padėtis atitinka išskirtinių aplinkybių sąvoką, o Finansų ministerija
2020 m. kovo 20 d. paskelbė ekonominės raidos scenarijų, pagal kurį 2020-2023 metų laikotarpiu
produkcijos atotrūkis nuo potencialo bus neigiamas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės protokoliniu sprendimu7 nustatyta, kad savivaldybė,
atsiradus apyvartinių lėšų trūkumui dėl planuotų pajamų nesurinkimo, gali kreiptis į Finansų
ministeriją dėl trumpalaikių paskolų suteikimo. Bendra trumpalaikių paskolų suma negali viršyti
leistino pajamų ir išlaidų skirtumo.
Remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prognoze, dėl koronaviruso (COVID19) prasidėjęs ekonominis nuosmukis turės įtakos savivaldybių biudžetų pajamų surinkimui, gali
ženkliai mažėti pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM). Prognozuojama, kad
Neringos savivaldybės biudžeto pajamų iš GPM netektis 2020 metais gali sudaryti 914 tūkst. Eur.
Vadovaujantis aukščiau minėto Lietuvos Respublikos Vyriausybės protokolinio sprendimo 2
punktu, Savivaldybei Vyriausybės nustatyta gali būti suteikiama trumpalaikė paskola, siekiant
finansuoti dėl planuotų pajamų nesurinkimo atsiradusį apyvartinių lėšų trūkumą.
Savivaldybės planuojama pasiskolinti iš valstybės biudžeto trumpalaikės paskolos suma
(914 tūkst. Eur) atitinka prognozuojamą GPM netektį. Pagal Savivaldybės administracijos
Biudžeto skyriaus pateiktus duomenis trumpalaikę paskolą planuojama imti dėl biudžeto pajamų
trūkumo. Trumpalaikė paskola būtų naudojama Savivaldybės išlaidoms finansuoti, iš jų 850,0
tūkst. Eur darbo užmokesčio išlaidoms, 12,4 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokų išlaidoms, 51,6
tūkst. Eur prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms. Šia trumpalaike paskola bus siekiama užtikrinti
savalaikį darbo užmokesčio iš Savivaldybės biudžeto finansuojamų biudžetinių įstaigų
darbuotojams išmokėjimą, atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, su prekių, paslaugų teikėjais.
Iš valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti į
savivaldybės skolos ir skolinimosi limitus neįskaitomos8, todėl Savivaldybei paėmus iš valstybės
biudžeto trumpalaikę paskolą skolinimosi rodikliai nesikeis.
Savivaldybės planuojama imti trumpalaikės paskolos suma negali viršyti leistino pajamų ir
išlaidų skirtumo. Tuo atveju, jei savivaldybė kreipsis dėl didesnės nei faktiškai negautų pajamų
dydį atitinkančios trumpalaikės paskolos, privalės įvertinti ir prisiimti visas rizikas dėl finansinių
srautų valdymo ir trumpalaikių paskolų grąžinimo galimybių.
Savivaldybės taryba, atsižvelgdama į aukščiau pateiktą informaciją, galėtų priimti
sprendimą ir pasinaudoti galimybe paimti trumpalaikę paskolą iš Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos laikinam pajamų trūkumui padengti.
Laiku negrąžinus šios paskolos, ji atitiktų ne trumpalaikės, o ilgalaikės paskolos požymius
ir turėtų įtakos Savivaldybės skolos ir skolinimosi limitams.
Su Išvada galima susipažinti Savivaldybės interneto puslapyje adresu: www.neringa.lt .
Savivaldybės kontrolierė

Jolanta Kičiatovienė
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