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NUO KLAIPöDOS M. SAVIVALDYBöS TARYBOS OPOZICIJOS
D÷l 2011 m. spalio 27 d. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos priimto sprendimo Nr. T2311 „D÷l leidimo imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti“

Po viešųjų pirkimų procedūros nustatyta Klaip÷dos “Švyturio arenos” kaina buvo viršyta
keliolika milijonų litų. Dalį šios papildomos sumos užaktavo ir galimai apmok÷jo Klaip÷dos
miesto savivaldyb÷s administracijos tarnautojai.
2011 m. spalio 27 d. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s taryba pri÷m÷ sprendimą Nr. T2-311 „D÷l
leidimo imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti“. Svarstymui pateikto sprendimo

„D÷l leidimo imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti“ projekto aiškinamojo rašto
1 punkte teigiama, kad „Sprendimo projekto esm÷ – gauti leidimą imti ilgalaikę 7.000,0 tūkst. Lt
paskolą investicijų projektams finansuoti. Pagrindinis parengto sprendimo projekto tikslas ir
uždavinys – užtikrinti investicijų projektų savalaikį finansavimą, siekiant atsiskaityti su
rangovais už atliktus darbus“, 3 punkte – „Pri÷mus šį sprendimą, būtų laiku atsiskaitoma su
statybos darbų rangovais. Taip pat būtų užtikrintas ES paramos l÷šų įsisavinimas bei projektų
rezultatų pasiekimas numatytais terminais“, o 7 punkte – „Teigiamos pasekm÷s – savalaikis
atsiskaitymas su projektų statybos rangovais, sumažintas savivaldyb÷s kreditorinis
įsiskolinimas“.
Sprendimo pavadinime, sprendimo projekte, lyd÷jusiame aiškinamajame rašte apie
numatomą investicinių projektų finansavimą rašoma daugiskaita. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s
administracijos Finansų skyriaus ved÷ja Rūta Kambarait÷ 2011 m. spalio 27 d. Klaip÷dos miesto
savivaldyb÷s tarybos pos÷dyje pristatydama sprendimo projektą į tiesioginį klausimą - kokie
projektai
bus
finansuojami?
garsiai
teig÷
(yra
vaizdo
įrašas
http://www.youtube.com/watch?v=t-lIipC5plk&feature=player_embedded), jog paskola bus
naudojama apie trisdešimties investicinių projektų, daugiausia švietimo įstaigų renovacijų,
užbaigimui, tame tarpe apie 0,5 mln. litų darželiui „Obelel÷“, tod÷l iš aiškinamojo rašto ir
pristatymo darytina išvada, kad rašoma ir kalbama apie daug investicinių projektų, tačiau
pra÷jusią savaitę viešojoje erdv÷je pasirodžiusi informacija, kad 7 mln. Lt paskola bus panaudota
sumok÷ti už vienintelį investicinį projektą – daugiafunkcinę sporto ir kultūros renginių areną
(Švyturio areną) UAB „V÷trūnai“, tod÷l tai suk÷l÷ rimtų įtarimų, kad Klaip÷dos miesto
savivaldyb÷s tarybos nariai Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos pos÷džio metu galimai buvo
klaidinami.
Po kreipimosi į Finansų skyriaus ved÷ja Rūta Kambarait÷ po pos÷džio gautas akivaizdus
įrodymas, kad savivaldyb÷s tarnautojai, tame tarpe ir pati Rūta Kambarait÷, tiksliai žinojo apie
tai, kad 7 milijonų litų paskola prašoma tik „Švyturio arenai“, nes tas raštas buvo nukreiptas jai
asmeniškai ir ji tą raštą pasiraš÷. Miesto tarybos nariai, jaučiasi apgauti, nes tuo atveju, jeigu
informacija būtų žinoma iki balsavimo, mes būtume pareikalavę ištirti kokiu pagrindu pabrango
„Švyturio arenos“ pradin÷ statybų kaina. Nujausdama šitą scenarijų, atsakingos savivaldyb÷s
tarnautojos, šiuo atveju Finansų skyriaus ved÷ja Rūta Kambarait÷, tariamai nuslepia informaciją
nuo miesto tarybos pasinaudodama savo tarnybine pad÷timi.
Atsižvelgiant į aukščiau išd÷stytus prašyme faktus, prašome visas instancijas pagal savo
kompetenciją ištirti:
- ar nepažeisti įstatymai;
- imtis visų atitinkamų priemonių d÷l asmenų patraukimo atitinkamai atsakomybei
(administracinei, baudžiamajai) d÷l galimai piktnaudžiavimo ir pasinaudojimo tarnybine
pad÷timi;
- imtis visų atitinkamų priemonių d÷l pažeidimų padarinių ir pasekmių pašalinimo;
- imtis visų atitinkamų priemonių d÷l veiksmų sustabdymo (2011 m. spalio 27 d. Klaip÷dos
miesto savivaldyb÷s tarybos priimto sprendimo Nr. T2-311 „D÷l leidimo imti ilgalaikę paskolą
investicijų projektams finansuoti“).
Pridedame:
1. http://www.youtube.com/watch?v=t-lIipC5plk&feature=player_embedded
2011 m. spalio 27 d. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos pos÷džio vaizdo įrašas.
2. Klaip÷dos m. savivaldyb÷s tarybos sprendimo „D÷l leidimo imti ilgalaikę paskolą
investicijų projektams finansuoti“ projektas
3. Aiškinamasis raštas prie Klaip÷dos m. savivaldyb÷s tarybos sprendimo „D÷l leidimo imti
ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti“ projekto.

4. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos investicijų ir ekonomikos departamento
projekto skyriaus raštas 2011 10 07 Nr. VS-4644 (kopija)
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T÷vyn÷s sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų
frakcijos pirmininkas

Arūnas Barbšys

Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos
Lietuvos Rusų sajungos grup÷s pirmininkas

Viačeslav Titov

Projektas
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DöL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ INVESTICIJŲ PROJEKTAMS
FINANSUOTI
2011 m. ______________ d. Nr.
Klaip÷da

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
Lietuvos Respublikos 2011 metų valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo (Žin., 2010, Nr. 151-7712) 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „D÷l Savivaldybių skolinimosi taisyklių
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 47-1557; 2005, Nr. 116-4203) patvirtintų Savivaldybių
skolinimosi taisyklių 3.1 papunkčiu, Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Leisti Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijai Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo nustatyta tvarka imti ilgalaikę iki 7 mln. litų paskolą iš banko ne ilgesniam kaip
15 metų terminui savivaldyb÷s investicijų projektams finansuoti.
2. Įgalioti Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos direktorių pasirašyti paskolos
sutartį.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
Lietuvos Respublikos 2011 metų valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo (Žin., 2010, Nr. 151-7712) 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „D÷l Savivaldybių skolinimosi taisyklių
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 47-1557; 2005, Nr. 116-4203) patvirtintų Savivaldybių
skolinimosi taisyklių 3.1 papunkčiu, Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Leisti Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijai Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo nustatyta tvarka imti ilgalaikę iki 7 mln. litų paskolą iš banko ne ilgesniam kaip
15 metų terminui savivaldyb÷s investicijų projektams finansuoti.
2. Įgalioti Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos direktorių pasirašyti paskolos
sutartį.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE SAVIVALDYBöS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO
„DöL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ INVESTICIJŲ PROJEKTAMS
FINANSUOTI“
1. Sprendimo projekto esm÷, tikslai ir uždaviniai.
Sprendimo projekto esm÷ – gauti leidimą imti ilgalaikę 7.000,0 tūkst. Lt paskolą
investicijų projektams finansuoti.
Pagrindinis parengto sprendimo projekto tikslas ir uždavinys – užtikrinti investicijų
projektų savalaikį finansavimą, siekiant atsiskaityti su rangovais už atliktus darbus.
2. Projekto rengimo priežastys ir kuo remiantis parengtas sprendimo projektas.
Pagal 2011-10-07 Investicijų ir ekonomikos departamento projektų skyriaus raštą Nr.
VS-4644, atsiskaityti su investicinių projektų rangovais už atliktus darbus prašoma 7 mln. Lt.
Kadangi savivaldyb÷ 2011 metais neturi finansinių išteklių, iš kurių būtų galima skirti papildomą
finansavimą, administracijos vadovyb÷s nurodymu rengiamas tarybos sprendimo projektas imti
ilgalaikę paskolą iš banko investicijų projektams finansuoti.
3. Kokių rezultatų laukiama.
Pri÷mus šį sprendimą, būtų laiku atsiskaitoma su statybos darbų rangovais. Taip pat būtų
užtikrintas ES paramos l÷šų įsisavinimas bei projektų rezultatų pasiekimas numatytais terminais.
4. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai.
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnybos išvada d÷l ilgalaik÷s paskolos
÷mimo, kuria nustatyta, kad Savivaldyb÷s administracija neviršija leistino skolinimosi limito.
5. Išlaidų sąmatos, skaičiavimai, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.
Sprendimo projekto rengimo medžiagos pagrindas – Investicijų ir ekonomikos
departamento projektų skyriaus 2011-10-07 raštas Nr. VS-4644.
Šiuo metu savivaldyb÷ turi pasirašiusi 3 paskolų sutartis su 3 komerciniais bankais, iš jų:
su AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriumi – 2002 m. rugpjūčio 13 d. sutartis Nr.
030064-001-01. Negrąžinta paskolos dalis 2011 m. rugs÷jo 30 d. – 685,67 tūkst. litų. Paskolos
grąžinimo terminas 2012-07-15;
su AB SEB banku - 2007 m. vasario 26 d. sutartis Nr.0040712021500-21/J4-131.
Negrąžinta paskolos dalis 2011 m. rugs÷jo 30 d. – 15 817,8 tūkst. litų. Paskolos grąžinimo
terminas 2017-07-31;
su AB DnB NORD banku - 2011 m. sausio 11 d. sutartis Nr. K2300-2011-3/J12-5.
2012 m. sausio 1 d. paimtos ir negrąžintos paskolos dalis – 79 002,9 tūkst. litų. Paskolos
grąžinimo terminas 2024-06-30.
Pagal LR 2011 metų valstyb÷s biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymą, savivaldyb÷s skolos limitą sudaro 40 proc. patvirtintų 2011 metų biudžeto
pajamų, t. y. 89 756,6 tūkst. Lt bei papildomas 30 proc. skolos limitas projektams,
finansuojamiems iš ES ir kitos tarptautin÷s finansin÷s paramos, t. y. 67 317,4 tūkst. Lt.
Pagal pasirašytas paskolos sutartis (įskaitant ir planuojamą imti naują paskolą)
savivaldyb÷ 2012 m. sausio 1 d. bus panaudojusi 45,3 proc. viso skolinimosi limito.
6. L÷šų poreikis sprendimo įgyvendinimui.
Pa÷mus paskolą, jos aptarnavimui (palūkanų mok÷jimui) bus reikalingos papildomos
l÷šos, t. y. metiniam paskolų aptarnavimui įvertinus vidutinę tarpbankinę palūkanų normą
papildomai reik÷s apie 280-300 tūkst. Lt.
7. Galimos teigiamos ar neigiamos sprendimo pri÷mimo pasekm÷s.
Teigiamos pasekm÷s – savalaikis atsiskaitymas su projektų statybos rangovais,
sumažintas savivaldyb÷s kreditorinis įsiskolinimas. Neigiamų pasekmių nenumatoma.
Finansų skyriaus ved÷ja

Rūta Kambarait÷

