VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriui
Povilui Poderskiui
IŠVADA
DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO
2019 m. gegužės 10 d. Nr. R-11-4
Vilnius
Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2019 m. gegužės 8 d. raštu Nr. A51-41876/19
(3.3.2.12E-EN4) kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą su prašymu
pateikti išvadą dėl Vilniaus miesto savivaldybės galimybių suteikti iki 25 968,0 tūkst. Eur garantiją
UAB „Vilniaus apšvietimas“ paskolai gauti Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklų
modernizavimo projektui įgyvendinti.
Dėl skolinimosi reglamentavimo
LR 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymu Savivaldybės prognozuojamos 2019 metų biudžeto pajamos sudaro 347 978,00 tūkst. Eur,
skolinimosi limitai 2019 metams nustatyti taip:
1. Savivaldybės skola negali viršyti 85 proc. LR 2019 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu prognozuojamų Savivaldybės
biudžeto pajamų.
2. Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma finansų ministro nustatyta tvarka (šiuo
metu ši tvarka nėra patvirtinta) atrinktiems projektams, kuriais prisidedama prie regiono ir (arba)
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dokumentuose, ir mažinamos savivaldybės biudžeto išlaidos ir (arba) didinamos savivaldybės
biudžeto pajamos, yra ne daugiau, kaip 5 procentai prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų,
o visų savivaldybių bendra metinio grynojo skolinimosi suma šiems projektams yra ne daugiau kaip
1 procentas prognozuojamų visų savivaldybių biudžetų pajamų. Kiekvienos savivaldybės biudžeto
atitiktis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatoms turi būti pasiekta per
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ketverių metų laikotarpį, skaičiuojant nuo pirmų metų, kai pradedama naudoti metinio grynojo
skolinimosi suma.
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 skolos dokumentus,
įsipareigojimų negali viršyti 10 proc. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų.
Pagal aukščiau minėtą teisės aktą Savivaldybės 2020 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas
(mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2019 m. sausio 1 d.
įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).
Dėl Savivaldybės skolos ir garantijų limitų likučių
Vadovaudamiesi LR Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu vertinome
Savivaldybės garantijos suteikimo galimybes UAB „Vilniaus apšvietimas“ dėl paskolos gavimo
Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklų modernizavimo projektui įgyvendinti. Vilniaus gatvių
apšvietimo tinklų modernizavimo kredito sutartis ir projektas nebuvo vertinti.
Atliekant vertinimą buvo vadovaujamasi Savivaldybės administracijos Finansų ir
strateginio planavimo departamento pateiktais Savivaldybės 2019 m. gegužės 1 d. skolos (pagal
paskolų sutartis, bei kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus) duomenimis. Atsižvelgiant į
aukščiau išdėstytą, nustatyta, kad:
1. Savivaldybės skola 2019 metais negali viršyti 295 781,3 tūkst. Eur. Savivaldybės skola
2019 m. gegužės 1 d. sudaro 181 401,9 tūkst. Eur, limito likutis 2019 m. gegužės 1 d. – 114 379,4
tūkst. Eur.
2. Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma turi sudaryti ne daugiau, kaip 5 procentus
prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų (2019 m. gegužės 1 d. – 17 398,9 tūkst. Eur), o visų
savivaldybių bendra metinio grynojo skolinimosi suma - ne daugiau kaip 1 procentą prognozuojamų
visų savivaldybių biudžetų pajamų (2019 m. gegužės 1 d. – 16 930,1 tūkst. Eur). 2019 m. gegužės 1
d. įvykdyta įsipareigojimų 9 763,8 tūkst. Eur daugiau, negu buvo prisiimta.
3. Savivaldybės įsipareigojimai pagal garantijas negali viršyti 34 797,8 tūkst. Eur. Prisiimtų
įsipareigojimų pagal garantijas 2019 m. gegužės 1 d. nėra, garantijų limito likutis 2019 m. gegužės
1 d. sudaro 34 797,8 tūkst. Eur.
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Atsižvelgiant į LR 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymu nustatytus savivaldybės skolinimosi, skolos ir garantijų limitus bei
Savivaldybės skolos, skolinimosi ir garantijų limitų likučius 2019 m. gegužės 1 d., Savivaldybė
galėtų pasinaudoti galimybe suteikti 25 968,0 tūkst. Eur garantiją UAB „Vilniaus apšvietimas“ dėl
bendrovės imamos paskolos Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklų modernizavimo projektui.

Savivaldybės kontrolierius

Natalija Digrienė, tel. (8 5) 213 4196, el. p. natalija.digriene@vilnius.lt
Jolita Pažusienė, tel. (8 5) 213 1080, el. p. jolita.pazusiene@vilnius.lt

Gintaras Radavičius

