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PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA
SPRENDIMAS
DöL ILGALAIKöS PASKOLOS öMIMO
2020 m. kovo 26 d. Nr. TPakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28
punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2020
metų valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12
straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „D÷l
Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdama į Pakruojo rajono savivaldyb÷s
Kontrol÷s ir audito tarnybos 2020 m. kovo d. išvadą Nr. AT- „D÷l Pakruojo rajono savivaldyb÷s
galimyb÷s imti 580 000 Eur ilgalaikę paskolą investicinių projektų finansavimui“, Pakruojo rajono
savivaldyb÷s taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Imti ilgalaikę 580 000 (penki šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų banko paskolą
investiciniams projektams, nurodytiems šio sprendimo priede, finansuoti.
2. Nustatyti ne ilgesnį kaip 10 metų paskolos grąžinimo terminą.
3. Paskolos grąžinimą ir palūkanų mok÷jimą garantuoti Pakruojo rajono savivaldyb÷s biudžeto
l÷šomis.
4. Pavesti Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijai teis÷s aktų nustatyta tvarka parinkti
kreditą suteiksiantį banką.
5. Įgalioti Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos direktorių pasirašyti paskolos sutartį
ir visus reikalingus dokumentus ilgalaikei paskolai gauti.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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Projekto pavadinimas

Suma, Eur

2
Neformaliojo švietimo infrastruktūros, esančios L. Giros g. 4,
Pakruojis, tobulinimas
Buvusios Pakruojo m. spaustuv÷s pastato konversija
Pakruojo gaisrin÷s pastato (unikalus kodas 30734) tvarkyba ir
pritaikymas viešosioms ir kultūros reikm÷ms
Linkuvos vaikų lopšelio darželio „Šaltin÷lis“ pastato
modernizavimas
Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas
Pakruojo miesto sporto baz÷s atnaujinimas ir pl÷tra
Pakruojo m. Kruojos up÷s pakrančių ir miesto parko sutvarkymas
Linkuvos m. kompleksiškas atnaujinimas ir pl÷tra
Kraštovaizdžio būkl÷s gerinimas Pakruojo rajono savivaldyb÷s
teritorijoje (II etapas)
Pakruojo m. Laisv÷s aikšt÷s sutvarkymas ir pritaikymas
bendruomeniniams ir verslo poreikiams
Pakruojo m. turgaviet÷s sutvarkymas ir pritaikymas verslo
poreikiams
Socialin÷ partneryst÷ – socialiai pažeidžiamų asmenų integracija į
visuomen÷s gyvenimą
Viešosios infrastruktūros atnaujinimas Lygumų miestelyje
Pakruojo r. savivaldyb÷s Pašvitinio seniūnijos Pamūšio kaimo
kultūros namų atnaujinimas
Savivaldybes jungiančios turizmo informacin÷s infrastruktūros
pl÷tra Šiaulių regione
Pakruojo m. J. Basanavičiaus gatv÷s rekonstravimas
Kartų įgalinimas socialinei integracijai
L÷šos skirtos sumok÷ti už techninių projektų parengimą,
ekspertiz÷s paslaugų suteikimą, turto draudimą, statybą leidžiančių
dokumentų ir kitų dokumentų, reikalingų projektų įgyvendinimui,
atsiskaitymui už įgyvendintus projektus, parengimą
Linkuvos karmelitų vienuolyno namo tvarkyba ir pritaikymas
kultūrinei, švietimo, katalikiškai bažnytinei veiklai ir viešosioms
reikm÷ms
Iš viso:
_______________________________________

3
50 000,00
38 410,00
37 210,00
9 620,00
58 000,00
16 590,00
12 500,00
14 080,00
25 890,00
5 170,00
18 750,00
65 500,00
2 500,00
2 500,00
3 490,00
8 498,37
30 000,00
51 291,63

130 000,00
580 000,00

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS
FINANSŲ SKYRIUS
Savivaldyb÷s biudžetin÷ įstaiga, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis,
tel.: (8 421) 69 090, 69 088, faks. (8 421) 69 090, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288733050

Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybai

2020-03-09

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DöL
ILGALAIKöS PASKOLOS öMIMO“
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Parengtas sprendimo projektas d÷l ilgalaik÷s 580 000 eurų paskolos investiciniams projektams
finansuoti.
2. Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių atstovai) ir reng÷jai. Projekto
iniciatorius Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Finansų skyrius. Projektą pareng÷ Pakruojo
rajono savivaldyb÷s administracijos Finansų skyriaus ved÷ja Ingrida Kosteckien÷ (8 421) 61 694 .
3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami projekte aptarti teisiniai santykiai.
Savivaldyb÷s gali skolintis vadovaudamosi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo
10 straipsniu. Savivaldybių skolinimosi limitus nustato Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas. Savivaldybių skolinimosi tvarką
nustato Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 patvirtintos
Savivaldybių skolinimosi taisykl÷s. Savivaldyb÷s taryba, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo
16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, priima sprendimus d÷l paskolų ÷mimo.
4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, kokių teigiamų rezultatų
laukiama. N÷ra.
5. Galimos neigiamos priimto sprendimo projekto pasekm÷s ir kokių priemonių reik÷tų
imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. Neigiamų pasekmių nenumatoma.
6. Kokius teis÷s aktus būtina priimti, kokius galiojančius teis÷s aktus būtina pakeisti ar
pripažinti netekusiais galios pri÷mus sprendimo projektą. Pri÷mus šį teis÷s aktą galiojančių
sprendimų keisti nereik÷s.
7. Sprendimo projektui įgyvendinti reikalingos l÷šos, finansavimo šaltiniai. Paskola ir
palūkanos bus dengiamos iš rajono savivaldyb÷s biudžeto l÷šų, skirtų paskoloms ir palūkanoms
mok÷ti. Numatoma grąžinti iki 2027 m. gruodžio 31 d.
8. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados. Savivaldyb÷s
kontrol÷s ir audito tarnybos išvada.
9. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai. Vertinimas neatliekamas.
10. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas. Vertinimas neatliekamas.
11. Kiti, iniciatoriaus nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Sprendimo projekte numatyta imti ilgalaikę 580 000 eurų paskolą investiciniams projektams
finansuoti. Paskolą planuojama imti iki 10 metų terminui. Paskola bus grąžinama iš savivaldyb÷s
biudžeto l÷šų kiekvienais metais lygiomis dalimis.
Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracija vykdys finansinių paslaugų viešojo pirkimo
procedūras teis÷s aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, Viešųjų
pirkimų reikalavimai netaikomi paskolų (kreditų) pirkimams.
Į min÷tą įstatymo išimtį nepatenka lizingai, nuoma ar pirkimai išsimok÷tinai, kadangi tai
laikoma prekių pirkimu.
Administracija parengs pirkimo užduotį ir kvies kredito įstaigas teikti pasiūlymus (pirkimas
vykdomas apklausos būdu).
Pri÷mus šį sprendimą, būtų užtikrintas tęstinių projektų vykdymas bei prad÷ti įgyvendinti
nauji projektai.
12. Pridedami dokumentai.
Kontrol÷s ir audito tarnybos išvada.

Finansų skyriaus ved÷ja

Ingrida Kosteckien÷

