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Lazdijų rajono savivaldybės tarybai

IŠVADA
DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS
PAIMTI TRUMPALAIKĘ PASKOLĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ
MINISTERIJOS

2020 m. balandžio 24 d. Nr. AR 3.7-3
Lazdijai

Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2020 m. balandžio 22 d. raštu Nr. 1-1121 ,,Dėl
išvados dėl skolinimosi finansinio pagrįstumo“ kreipėsi į Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybą su prašymu pateikti išvadą dėl galimybės Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka paimti trumpalaikę iki 1 000 000 (vieno milijono) Eur paskolą iš Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos, siekiant prisidėti prie ekonomikos skatinimo ir padėti išsaugoti darbo vietas
rajono verslui, įgyvendinti Lazdijų rajono savivaldybės suplanuotus investicijų, rangos darbų ir
kitus projektus, laiku užtikrinti Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų
darbuotojams darbo užmokesčio išmokėjimą ir atsiskaitymą su „Sodros“ biudžetu, socialinių
pašalpų socialiai pažeidžiamiems asmenims išmokėjimą, nuostolių dėl keleivių vežimo
kompensavimą, miesto tvarkymą, gatvių priežiūrą ir apšvietimą bei kitų prekių ir paslaugų
įsigijimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsniu, į skolos ir skolinimosi limitus
neįskaitomos iš valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui
padengti.

Pagal Savivaldybės administracijos Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus pateiktus
duomenis, trumpalaikę 1 000,0 tūkst. Eur paskolą iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
planuojama imti dėl numatomo biudžeto pajamų trūkumo, kurį sąlygoja COVID-19 (koronaviruso
infekcijos) keliamos rizikos Lazdijų rajono biudžetui, padengti. Ši trumpalaikė paskola būtų
naudojama Savivaldybės išlaidoms finansuoti: darbo užmokesčiui – 250,0 tūkst. Eur, įmokoms
socialiniam draudimui – 3,6 tūkst. Eur, socialinėms išmokoms – 360,0 tūkst. Eur, nuostolių dėl
keleivių vežimo kompensavimui – 45,0 tūkst. Eur, gyvenamųjų vietovių ūkio išlaidoms – 60,0
tūkst. eurų; kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 149,4 tūkst. Eur, ilgalaikio materialiojo
ir nematerialiojo turto įsigijimui – 132,0 tūkst. Eur.
Savivaldybė numato, kad laikinai nebus vykdomas pajamų planas. Finansavimo poreikis
didės tiek dėl nenumatytų išlaidų dėl ekstremalios situacijos (medicininių priemonių įsigijimas,
papildomas dezinfekavimas,), tiek dėl būtinumo užtikrinti paslaugų Savivaldybei savalaikį
apmokėjimą, su karantinu susijusių išlaidų ir kitų suplanuotų išlaidų apmokėjimą. Šia trumpalaike
paskola siekiama užtikrinti Savivaldybės iždo likvidumą, kad būtų laiku apmokėtos sąskaitos ir
nevėluotų darbo užmokestis biudžetinių įstaigų darbuotojams.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, Savivaldybė galėtų pasinaudoti galimybe paimti
trumpalaikę iki 1 000,0 tūkst. Eur paskolą iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos būsimam
laikinam pajamų trūkumui padengti. Laiku negrąžinus šios paskolos, ji atitiktų jau ne
trumpalaikės, o ilgalaikės paskolos požymius ir turėtų įtakos Savivaldybės skolos ir skolinimosi
limitams.
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