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1 Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo

įstatymas.
2 Ten pat.
3 Ten pat.
4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių

patvirtinimo“.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies

3 punktu, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-157 „Dėl

pavedimo Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikti išvadą“, Ignalinos

rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Ignalinos rajono savivaldybės skolinimosi

finansavimo pagrįstumo, gaunant trumpalaikę iki 1500 tūkst. Eur paskolą iš valstybės biudžeto

laikinam pajamų trūkumui padengti, vertinimą.

Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnyje numatyti savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų

limitai:

1. Savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant

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

Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių

patvirtinimo įstatymo 6 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų.

2. Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma finansų ministro nustatyta tvarka

atrinktiems projektams, kuriais prisidedama prie regiono ir (arba) savivaldybės socialinės ir

ekonominės plėtros tikslų, nustatytų strateginio planavimo dokumentuose, ir mažinamos

savivaldybės biudžeto išlaidos ir (arba) didinamos savivaldybės biudžeto pajamos, yra ne daugiau

kaip 10 procentų įstatymo1 6 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų.

3. 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 dokumentus negali viršyti

10 procentų įstatymo2 6 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų.

Įstatyme3 nurodyta, kad į skolos ir skolinimosi limitus neįskaitomos iš valstybės

biudžeto suteiktos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti arba ilgalaikės

paskolos, kai dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo ir (arba) jų licencijų atšaukimo savivaldybės

negali disponuoti savo lėšomis ar dėl to trūksta apyvartinių lėšų.

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad

Vyriausybės nustatyta tvarka4 iš valstybės biudžeto apyvartinių lėšų savivaldybėms gali būti

teikiamos trumpalaikės paskolos, kai susidarius laikinam pajamų trūkumui išnaudojamos

savivaldybės biudžeto apyvartinės lėšos.
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5https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/LT_ver/Aktual%C5%ABs_valstyb%C4%97s_finans%C5%B3_du

omenys/ERS_aprasymas_2020_kovas.pdf.
6 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 metų balandžio 8 d. protokolas Nr. 18.
7 http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/savivaldybiu-duk.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė dėl koronoviruso (COVID-19) plitimo grėsmės 2020

m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“

paskelbė visoje šalyje valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, pateikė 2020 m. kovo

26 d išvadą Nr. BPE-1 „Išvada dėl neįprastos padėties atitikties išskirtinių aplinkybių sąvokai“,

kurioje numatyta, kad susiklosčiusi neįprasta padėtis atitinka išskirtinių aplinkybių sąvoką, kurių

valstybės valdžios institucijos negali kontroliuoti, kurios daro didelį poveikį valdžios sektoriaus

finansinei būklei, arba didelio ekonominio nuosmukio, kaip numatyta 1997 metų liepos 7 d.

Tarybos reglamente (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės

politikos priežiūros bei koordinavimo.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2020 m. kovo 20 d. paskelbė ekonominės

raidos scenarijų5, pagal kurį 2020–2023 metų laikotarpiu produkcijos atotrūkis nuo potencialo bus

neigiamas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio

įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, kiekvienas valdžios sektoriui priskiriamas biudžetas, kurio

planuojami asignavimai neviršija 0,3 procento praėjusių metų BVP to meto kainomis, turi būti

planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad to biudžeto asignavimai neviršytų jo

pajamų, išskyrus metus, kuriais pagal Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos viešai paskelbtą

ekonominės raidos scenarijų, dėl kurio tvirtinimo kontrolės institucija paskelbė savo išvadą,

numatomas neigiamas produkcijos atotrūkis nuo potencialo. Pastaruoju atveju asignavimai negali

viršyti pajamų daugiau kaip 1,5 procento.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės balandžio 8 d. pasitarimo protokolo Nr. 18 2 punkte

numatyta, kad savivaldybėms Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 345 ,,Dėl Savivaldybių

skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka yra suteikiamos trumpalaikės paskolos siekiant

padėti joms suvaldyti dėl planuotų pajamų nesurinkimo atsiradusį apyvartinių lėšų trūkumą.

Sprendimo6 3 punkte numatyta, kad savivaldybės galės grąžinti šias trumpalaikes paskolas iš 2021

metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatytų

lėšų, kurių dydžiai bus nustatomi pagal faktinius savivaldybių 2020 m. negautų pajamų (išskyrus

savarankiškai administruojamas pajamas ir vietines rinkliavas) dydžius Lietuvos Respublikos

savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka7.
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8 https://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/savivaldybiu-duk.
9 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T-22 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės

2020 metų biudžeto patvirtinimo“.
10 Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimas Nr. T-115 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės

2020 metų biudžeto patikslinimo ir Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-22

„Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.
11 Ignalinos rajono savivaldybės Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2020 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita

(2020-04-22 Nr. B6-43).
12 Informaciją pateikė Finansų valdymo ir apskaitos skyrius.
13 Ignalinos rajono savivaldybės Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2020 m. kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita

(2020-04-22 Nr. B6-43).
14 Informaciją pateikė Finansų valdymo ir apskaitos skyrius.

Finansų ministerijos duomenimis, per pirmąjį šių metų ketvirtį į savivaldybių biudžetus

surinkta 2 proc. daugiau pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) nei buvo planuota ir

18,7 proc. daugiau nei tą patį laikotarpį prieš metus. Tačiau remiantis ministerijos prognoze,

pajamos iš GPM dėl pasikeitusios ekonominės situacijos artimiausiais metų mėnesiais gali ženkliai

sumažėti ir bendrai į nacionalinį biudžetą GPM šiais metais gali būti surinkta apie 14,6 proc.

mažiau nei buvo planuota. Atsižvelgiant į šią prognozę, Ignalinos rajono savivaldybės

prognozuojama 2020 m. GPM netekties suma – 1 509 tūkst. Eur8.

Prasidėjęs ekonominis nuosmukis gali turėti įtakos Ignalinos rajono savivaldybės

biudžeto pajamų surinkimui. 1 ir 2 lentelėje pateikiama informacija apie 2020 metų biudžeto

pajamų plano vykdymą I–II ketvirčiais.

Ignalinos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamų planas ketvirčiais

1 lentelė

Eil.

Nr.
Pavadinimas

Patvirtintas

planas

Ketvirčiais

I II III IV

1. IŠ VISO PAJAMŲ (planas) 17768,29 3679,2 4993,6 4178,5 4916,9

2.
IŠ VISO PAJAMŲ (plano 

vykdymas)
18953,410 3670,911 4759,6612

Ignalinos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto gyventojų pajamų mokesčio vykdymas

ketvirčiais

2 lentelė

Pajamų

klasifikacijos

kodas

Pavadinimas
Patvirtinta

s planas

Ketvirčiais

I II III IV

1 1 1 1
Gyventojų pajamų 

mokestis
10343,0 2068,0 2709,0 2665,0 2901,0

1 1 1 1

Gyventojų pajamų 

mokestis 

(vykdymas)

10343,0 2024,313 2405,9914

1 1 1 1

Skirtumas 

(vykdymas 

lyginamas su planu)

-43,7 -303,01
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Pagal Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Finansų valdymo ir apskaitos

skyriaus pateiktus duomenis, bendras pajamų planas 2020 m. pirmą ketvirtį įvykdytas 99,78

procento, 3 670,9 tūkst. Eur, GPM neįvykdymą (43,7 tūkst. Eur) dengia kitų mokesčių plano

viršijimas. Nepaskirstytas apyvartinių lėšų likutis 2020 m. kovo 31 d. – 1742,2 tūkst. Eur, kurį,

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi,

savivaldybė gali naudoti apyvartinių lėšų trūkumui dengti.

Bendras pajamų planas 2020 m. antrą ketvirtį įvykdytas 95,32 procento, GPM surinkta

mažiau 11,19 procentų (303,01 tūkst. Eur) nei planuota.

Savivaldybės planuojama pasiskolinti iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

trumpalaikės paskolos suma (1500 tūkst. Eur) atitinka planuojamą GPM netektį. Pagal savivaldybės

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus pateiktą informaciją, trumpalaikę paskolą planuojama imti

siekiant suvaldyti dėl planuotų pajamų nesurinkimo atsiradusį apyvartinių lėšų trūkumą. Paskolos

lėšos bus naudojamos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui, su juo susijusiems

mokesčiams, socialinėms išmokoms (pašalpoms, kompensacijoms už šildymą, karštą, šaltą vandenį,

renovaciją) sumokėti.

Savivaldybės taryba, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, galėtų priimti sprendimą ir

pasinaudoti galimybe paimti trumpalaikę paskolą iš Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos būsimam laikinam pajamų trūkumui padengti, siekiant laiku išmokėti darbo

užmokestį iš savivaldybės biudžeto finansuojamų biudžetinių įstaigų darbuotojams,

atsiskaityti su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos, socialinių išmokų (pašalpų) gavėjais, užtikrinant šios paskolos grąžinimą

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

Laikinai einanti savivaldybės kontrolieriaus pareigas Diana Navikienė

Nuorašas tikras
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