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Akmenės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija 2020 m. balandžio 21 d.
raštu Nr. 992 „Dėl Savivaldybės kontrolieriaus išvados“ kreipėsi į Savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybą prašydama pateikti Savivaldybės kontrolieriaus išvadą dėl galimybės imti iš
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto trumpalaikę, ne daugiau kaip 2 000,0 tūkst. (dviejų
milijonų) Eur, paskolą laikinam Savivaldybės biudžeto pajamų trūkumui padengti. Trumpalaikę
paskolą planuojama imti numatomam Savivaldybės biudžeto pajamų trūkumui, kurį sąlygoja
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) keliamos rizikos Savivaldybės biudžetui, padengti.
Pagal Savivaldybės administracijos Planavimo ir finansų valdymo skyriaus pateiktus duomenis,
trumpalaikė paskola būtų naudojama šioms Savivaldybės išlaidoms finansuoti: darbo užmokesčiui
– 1 470,0 tūkst. (vienas milijonas keturi šimtai septyniasdešimt tūkstančių) Eur, įmokoms
socialiniam draudimui – 30,0 tūkst. (trisdešimt tūkstančių) Eur, socialinei paramai pinigais
(pašalpoms socialiai pažeidžiamiems asmenims) – 300,0 tūkst. (trys šimtai tūkstančių) Eur, prekių
ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 200,0 tūkst. (du šimtai tūkstančių) Eur.
Savivaldybės administracija prognozuoja, kad dėl pasikeitusios ekonominės situacijos nebus
vykdomas Savivaldybės biudžeto pajamų planas. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
duomenimis prognozuojama 2020 m. Savivaldybės gyventojų pajamų mokesčio netekties suma –
2 030,0 tūkst. (du milijonai trisdešimt tūkstančių) Eur. Finansavimo poreikis didės tiek dėl
neplanuotų išlaidų Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją
situaciją ir karantiną (medicininių priemonių įsigijimas, papildomas dezinfekavimas), tiek dėl
suplanuotų išlaidų pagal Savivaldybės biudžeto programas savalaikio apmokėjimo. Nepanaudotos
praėjusių metų biudžeto lėšos šiais metais yra nukreiptos kreditiniam įsiskolinimui padengti,
paskoloms grąžinti ir investicijų projektams finansuoti. Taigi planuojama imti trumpalaike paskola
siekiama užtikrinti Savivaldybės iždo likvidumą, kad būtų laiku apmokėtos sąskaitos ir nevėluotų
darbo užmokestis Savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojams, siekiama nestabdyti ir toliau
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vykdyti investicijų projektus taip prisidedant prie Lietuvos ekonomikos augimo ir verslo
skatinimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, į skolos ir skolinimosi limitus
neįskaitomos iš valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui
padengti.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Savivaldybė galėtų pasinaudoti
galimybe paimti trumpalaikę, ne daugiau kaip 2 000,0 tūkst. (dviejų milijonų) Eur, paskolą iš
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto būsimam laikinam Savivaldybės biudžeto pajamų
trūkumui padengti.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Savivaldybės administracija privalo įvertinti ir prisiimti visas
rizikas dėl finansinių srautų valdymo ir trumpalaikės paskolos grąžinimo galimybės.
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