
 

 

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS  

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA 
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai, 

tel. (8 41) 38 34 10, faks. (8 41) 52 60 51, el. p. kontrole@siauliai.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188657559 
 

 
I Š V A D A 

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKĖS  

8 760,8  TŪKST. EURŲ PASKOLOS ĖMIMO  

 

2016-05-17  

Šiauliai 

 

             Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 

atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. raštą 

Nr. S-1530 „Dėl išvados pateikimo“, atliko ilgalaikės 8 760,8 tūkst. Eur paskolos Savivaldybės 

paimtoms paskoloms grąžinti ėmimo vertinimą.  

Rengiant išvadą, vertintas ilgalaikės paskolos ėmimo atitikimas Lietuvos Respublikos biudžeto 

sandaros įstatymo, Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo, Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 (2012 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 304 

redakcija) nuostatoms, reglamentuojančioms savivaldybių skolinimosi limitus ir skolinimosi tvarką.  

            Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės skola 

negali viršyti 70 procentų šio įstatymo 7 priede prognozuojamų 2016 metų Savivaldybės biudžeto 

pajamų - 46 767  tūkst. Eur. Šios įstatymo 3 dalyje numatyta, kad savivaldybė, kurios biudžeto 

planuojami asignavimai neviršija 0,3 proc. praėjusių metų BVP to meto kainomis, metinio grynojo 

skolinimosi suma negali viršyti 1,5 proc. biudžeto pajamų.  

Savivaldybės skola, pagal Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus pateiktos Savivaldybės 

skolinių įsipareigojimų 2016 m. kovo 31 d. ataskaitos duomenis sudarė 10 942,4 tūkst. Eur arba 23,4 

proc. 2016 metų prognozuojamų gauti Savivaldybės biudžeto pajamų. Savivaldybė paėmusi ilgalaikę 8 

760,8 tūkst. Eur paskolą ankstesnių paskolų grąžinimui, neviršys Lietuvos Respublikos 2016 metų 

valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 11 straipsnyje 

nustatytų savivaldybių skolinimosi limitų. 

 

Išvada: Šiaulių miesto savivaldybė gali imti ilgalaikę 8 760,8 tūkst. Eur paskolą paimtoms 

paskoloms grąžinti. 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės kontrolierius               Arvydas Ušeckas 
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