RIETAVO SAVIVALDYBĖS
PASKOLŲ VALDYMO PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai

2018 metai

Asignavimų valdytojas
(-ai), kodas

Rietavo savivaldybės administracija, 188747184
Rietavo savivaldybės administracijos Teisės ir finansų skyrius,
188747184

Vykdytojas (-ai), kodas

Rietavo savivaldybės administracija, 188747184

Programos pavadinimas

Paskolų valdymo programa

Programos parengimo
argumentai

Ši programa apima paskolų, palūkanų valdymą. Rietavo
savivaldybė Tarybos sprendimais, neviršydama įstatymu nustatytų
limitų, skolinasi lėšas iš komercinių bankų, laimėjusių konkursus.
Programa siekiama laiku ir pagal su bankais ir Finansų ministerija
pasirašytas sutartis grąžinti Savivaldybės paskolas ir mokėti
palūkanas.

Ilgalaikis prioritetas
(pagal SPP)

Visuomenės socialinės gerovės kūrimas ir
efektyvus viešasis valdymas

Kodas

01

Šia programa
įgyvendinamas
įstaigos/padalinio
strateginis tikslas

Užtikrinti Savivaldybės valdymo kokybę,
racionalų jos turto ir lėšų panaudojimą, gerinti
Kodas
švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo
užimtumo sistemą, formuoti socialiai saugią ir
sveiką visuomenę

01

Programa

tęstinė

Kodas

11

Programos aprašymas
Programa apima Savivaldybės paimtų paskolų grąžinimą ir palūkanų mokėjimą 20182020 metais.
Rietavo savivaldybės administracija, įgyvendindama Strateginio plėtros plano ir
Strateginio veiklos plano tikslus, vykdo investicinius projektus, kurių finansavimui neužtenka
įvairių fondų ir Savivaldybės biudžeto lėšų.
Dėl planuojamų imti paskolų sprendžiama atskirais Tarybos sprendimais: kasmet
tvirtinant atitinkamų metų biudžetą arba biudžetinių metų eigoje – pagal poreikį. Siekiama
Savivaldybės skolinimosi poreikį patenkinti laiku, kuo mažesniais kaštais ir priimtina rizika,
neviršijant nustatytų skolinimosi limitų ir užtikrinti savalaikį priimtų įsipareigojimų vykdymą.
Dėl to Savivaldybė priversta skolintis lėšų iš komercinių bankų ir LR finansų
ministerijos.
Šiuo metu Savivaldybė turi aštuonias ilgalaikes paskolas (dvi paskolos sutartys
pasirašytos su AB SEB banku, viena paskola – su banku „Swedbank“ AB, dvi paskolos – su
DnB NORD banku ir trys paskolos – su AB Šiaulių banku).
Programos
tikslas

Laiku grąžinti paskolas ir mokėti palūkanas pagal
sutartis su bankais

Kodas

01

Tikslo aprašymas
Programos tikslas – planuoti ir valdyti Savivaldybės kreditines lėšas. Įgyvendindama Strateginio
plano tikslus, Savivaldybė vykdo investicinius projektus, kurių finansavimui neužtenka įvairių
fondų ir Savivaldybės biudžeto lėšų, todėl naudojamos iš bankų ir iš LR finansų ministerijos
skolintos lėšos. Pagal paskolų sutartyse nustatytas palūkanų normas mokamos palūkanos
komerciniams bankams ir LR finansų ministerijai.
01 uždavinys – užtikrinti paskolų grąžinimą ir palūkanų mokėjimą
01 priemonė – grąžinti bankams kreditus dalimis ir nurodytais terminais.
02 priemonė – mokėti bankams nustatytas palūkanas.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Tinkamai atlikus paskolų valdymo operacijas, bus įvykdyti Savivaldybės įsipareigojimai ir
užtikrintas Savivaldybės, kaip patikimo kreditoriaus, vardas, bus sudarytos sąlygos tolesniam
skolinimuisi pagal poreikį ir neviršijant nustatytų skolinimosi limitų.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai
Savivaldybės biudžeto lėšos, paskolos lėšos.

Veiksmai, numatyti Rietavo savivaldybės strateginiame plėtros plane, susiję su vykdoma
programa
I prioritetas – visuomenės socialinės gerovės kūrimas ir efektyvus viešasis valdymas.
1.5. tikslas – efektyvaus, gyventojų poreikius atitinkančio viešojo valdymo užtikrinimas.
II prioritetas – konkurencingas verslas, investicijų pritraukimas ir sanglaudos ekonominis
didėjimas.
2.3. tikslas – teritorinės sanglaudos didinimas.
III prioritetas – išvystyta viešoji infrastruktūra ir darni aplinka.
3.1. tikslas – teritorinio planavimo sistemos užtikrinimas Savivaldybėje.
3.2. tikslas – modernios ir saugios susisiekimo sistemos plėtra.
3.3. tikslas – efektyvios inžinerinio aprūpinimo ir viešosios infrastruktūros vystymas.
3.4. tikslas – darnios aplinkos užtikrinimas ir patrauklaus kraštovaizdžio puoselėjimas.

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai
Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. sausio 31 d. nutarimas Nr. 110 „Dėl savivaldybių skolinimosi tvarkos
patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 345 „Dėl
savivaldybių skolinimosi tvarkos patvirtinimo“.

11 Programos lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai
(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės

1. Iš viso asignavimų

Biudžetas
2017 m.

Patvirtintas
biudžetas
2018
metams

Projektas
2019
metams

Projektas
2020
metams

479,523

401,3

448,0

479,0

21,5

19,1

18,0

19,0

1.2. turtui įsigyti ir finansiniams
įsipareigojimams vykdyti

458,023

382,2

430,0

460,0

2. Finansavimo šaltiniai

479,523

401,3

448,0

479,0

2.1. Savivaldybės biudžetas

479,523

401,3

448,0

479,0

479,523

401,3

448,0

479,0

0,0

0,00

0,0

0,0

1.1. Išlaidoms
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui

2.1.1. valstybės biudžeto specialioji tikslinė
dotacija, iš jos:
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms vykdyti
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti
2.1.2. Savivaldybės funkcijoms vykdyti
2.1.3. Aplinkos apsaugos specialiosios
programos lėšos
2.1.4. įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas ir
butų nuomą lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas
2.2.2. ES lėšos
2.2.3. Visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos lėšos
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos
lėšos
2.2.5. kitos lėšos, iš jų:
2.2.5.1. 2 proc. soc. paramos lėšų

2.2.5.2. kitos lėšos
Administracijos direktorius

Vytautas Dičiūnas

Programos koordinatorė

Zita Beržonskienė

