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Švenčionys 

 

Mes atlikome Švenčionių rajono savivaldybės (toliau Savivaldybė) galimybės imti 

1 432 801,21 eurų ilgalaikę paskolą, kuri bus skirta Savivaldybės investicijų projektui „Švenčionių 

rajono savivaldybės administracijos pastatų 1B3p ir 7B3p, esančių Vilniaus g. 19, Švenčionys, 

modernizavimas, siekiant pastatų energinio efektyvumo didinimo“ finansuoti, vertinimą.  

Išvadą teikiame vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo1 27 straipsnio 

1 dalies 3 punktu ir atsižvelgiant į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 

m. rugsėjo 29 d. raštą Nr. (4.8)1S-3574 „Dėl išvados pateikimo“. 

 

Mūsų nuomone, Švenčionių rajono savivaldybei, paėmus 1 432 801,21eurų ilgalaikę paskolą 

investicijų projektui finansuoti, Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių 

biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo2 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu apibrėžtas skolos 

limitas nebus viršytas. 

 

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Įvertinome, kad 2022 m. rugsėjo 30 d. į Savivaldybės skolos limitą įskaitomi įsipareigojimai 

5727,4 tūkst. Eur ir planuojami prisiimti 2022 metais įsipareigojimai 1432,8 tūkst. Eur, skolos limito 

10698 tūkst. Eur, apskaičiuoto vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo3 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 

neviršys. 
 
 

 

 
1 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290) 
2 Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas (TAR, 2021-

12-22, Nr. 2021-26575) 
3 Žr. 2 išn. 
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Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vadovybės atsakomybė 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija yra atsakinga už paskolų naudojimą teisės aktų 

nustatyta tvarka, už pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą. Savivaldybės administracijos Finansų 

skyrius tvarko savivaldybės gautų paskolų apskaitą, kontroliuoja skolos limitų vykdymą ir yra už šias 

funkcijas atsakingas. Atliekant vertinimą buvo vadovautasi prielaida, kad visi pateikti dokumentai 

yra pilni ir galutiniai ir, kad neegzistuoja kiti su paskolos gavimu susiję dokumentai, kurie darytų 

įtaką išvadai.  

 

Apribojimai 

Rengiant šią išvadą vertinimas atliktas teisėtumo požiūriu, ar esami ir planuojami prisiimti 

įsipareigojimai neviršys teisės aktais nustatytų skolos ir skolinimosi limitų ir skolinimasis atitiks 

teisės aktų reikalavimus. 

 

 

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                              Milda Vainickienė 

 

 

 

Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji patarėja            Irena Rutkovskienė 

 

 

 

 


