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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
2021 m. balandžio d. Nr.TS
Kazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28
punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos
Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymo 13 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345
patvirtintų Savivaldybių skolinimosi taisyklių 4 punktu ir atsižvelgdama į Kazlų Rūdos savivaldybės
kontrolieriaus 2021-03-26 išvadą Nr. SĮ-2 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės imti ilgalaikę
paskolą vykdomiems investiciniams projektams finansuoti“ Kazlų Rūdos savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Leisti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai imti iki 251 000,- (du šimtai penkiasdešimt
vienas tūkstantis) eurų paskolą iš palankiausias sąlygas pasiūlysiančios kredito įstaigos Kazlų Rūdos
savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams, kuriems yra pritarusi Kazlų Rūdos
savivaldybės taryba, finansuoti.
2. Nustatyti ne trumpesnį kaip 10 (dešimt) metų paskolos grąžinimo terminą.
3. Įgalioti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti paskolos sutartį,
galimus jos pakeitimus ir kitus susijusius dokumentus.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36,
44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g.
8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
FINANSŲ SKYRIUS
Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932
Skyriaus duomenys: Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel.: (8 343) 68 620 / 95 276, el. p. finansai@kazluruda.lt

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

Nr.
Nr.

Į

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
2021-04-02
Kazlų Rūda
Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys:
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija vykdo investicinius projektus, kuriems yra pritarusi
Savivaldybės taryba. Projektų įgyvendinimui nepakanka nuosavų lėšų, todėl planuojama imti
ilgalaikę paskolą. Atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės
ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vedėjo 2021-03-19 raštą Nr. Vd-435 „Dėl įgyvendinamų projektų
kofinansavimo“, Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metais įgyvendinamų projektų kofinansavimo
dalies užtikrinimui pagal pasirašytas paramos sutartis, Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
prašo leisti imti iki 251,0 tūkst. Eur paskolą iš palankiausias sąlygas pasiūlysiančios kredito įstaigos.
Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vykdomų investicinių projektų sąrašas
Projekto pavadinimas

Paramos
sutartis

LT / PL programos
projektas
„Tarpvalstybinio
bendradarbiavimo
katalizatorius
„Targowisko – turgus“
Pėsčiųjų ir dviračių tako
prie valstybinės
reikšmės rajoninio kelio
Nr. 2602 Kazlų Rūda–
Višakio Rūda–
Bliuviškiai įrengimas
pagal projektą
„Valstybinės reikšmės
rajoninio kelio Nr. 2602

LT-PL-4R336
pasirašyta
2020-07-28

Eil.
Nr.
1.

2.

LRV 202003-04
nutarimas
Nr. 185 „Dėl
2020 metų
Kelių
priežiūros ir
plėtros
programos

Projekto
vertė
Eur / parama
Eur
382 000,0

Reikalingos
kofinansavimo
lėšų poreikis
projektui, Eur
58 000,0

Preliminarus
kofinansavimo
lėšų poreikis
2021 m.
100 000,0

1000 000,0

300 000,0

100 000,0

2

3.

Kazlų Rūda–Višakio
Rūda–Bliuviškiai ruožo
nuo 3,0 iki 12,10 km
rekonstravimo techninis
darbo projektas“

finansavimo
lėšų rezervo
valstybės
reikmėms,
susijusioms
su keliais,
finansuoti
paskirstymo“

„Fizinės reabilitacijos
metodų, skirtų
pažeidžiamoms
grupėms diegimas
pasienio regione“
IŠ VISO

LT-PL-5R366
pasirašyta
2021-02-01

185 324,0

28000,0

51000,0

251000,0

Sprendimo projekto tikslas:
Leisti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai imti iki 251,0 tūkst. Eur paskolą iš
palankiausias sąlygas pasiūlysiančios kredito įstaigos.
Galimos pasekmės: Priėmus šį sprendimą neigiamų pasekmių nenumatyta.
Kokius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą: Priėmus šį
sprendimą kitų teisė aktų pakeisti ar panaikinti nereikės.
Kiek biudžeto lėšų pareikalaus: priėmus šį sprendimą už paimtą paskolą reikės mokėti
kredito įstaigai palūkanas ir per nustatytą terminą grąžinti paskolą.
Sprendimas antikorupciniu požiūriu nevertinamas.
Kiti pagrindimai ir paaiškinimai:
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija vykdys finansinių paslaugų Viešojo pirkimo
procedūras teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, Viešųjų
pirkimų reikalavimai netaikomi paskolų (kreditų) pirkimams.
Į minėtą įstatymo išimtį nepatenka lizingai, nuoma ar pirkimai išsimokėtinai, kadangi tai
laikoma prekių pirkimu.
Administracija parengs pirkimo užduotį ir kvies kredito įstaigas teikti pasiūlymus (pirkimas
vykdomas apklausos būdu).
Pridedama Savivaldybės kontrolieriaus 2021-03-26 išvada Nr. SĮ-2 „Dėl Kazlų Rūdos
savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą vykdomiems investiciniams projektams finansuoti“ ir
informacija apie Kazlų Rūdos savivaldybės skolinimosi limitus 2021 m.
Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Finansų skyriaus vedėja

Vaida Makaveckienė

Elektroninio dokumento nuorašas

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUS

IŠVADA
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ
VYKDOMIEMS INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai
Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai

2021 m. kovo d. Nr. SĮKazlų Rūda
Auditoriaus nuomonė dėl Kazlų Rūdos savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą
Savivaldybės taryba gali priimti sprendimą leisti imti ilgalaikę paskolą iki 251,0 tūkst. Eur iš
palankiausias sąlygas suteikiančios kredito įstaigos investiciniams projektams finansuoti iš
Savivaldybės pasiskolintų lėšų pagal Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnį, nes Lietuvos
Respublikos teisės aktais nustatyti skolinimosi limitai ir Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai
2020-12-31duomenimis suteikia šią galimybę.
Auditoriaus nuomonės pagrindimas
Vertinimas atliktas vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1
dalies 3 punktą, atsižvelgus į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 2021-03-23 raštą Nr. SD726 ,,Dėl išvados pateikimo“. Vertinimo metu įvertinta Kazlų Rūdos savivaldybės galimybė imti
ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti. Vertinimas atliktas pagal Kazlų Rūdos
savivaldybės (toliau tekste – Savivaldybė) kontrolieriaus 2021-03-23 įsakymą Nr. KI-6. Vertinimą
atliko Savivaldybės kontrolierė Inga Pečiulaitienė.
Vertinimo tikslas: įvertinti, ar Kazlų Rūdos savivaldybė (toliau – Savivaldybė), neviršydama
teisės aktais nustatytų skolinimosi limitų, gali paimti iki 251,0 tūkst. Eur paskolą investiciniams
projektams finansuoti, bei pateikti išvadą Savivaldybės Tarybai.
Pagal Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus
Investicijų poskyrio pateiktus duomenis, numatoma skolintis šiems įgyvendinamiems projektams:

2
Eil
nr.
1.

2.

3.

Projekto pavadinimas

Paramos sutartis

LT/
PL
programos
projektas
„Tarpvalstybinio
bendradarbiavimo
katalizatorius „Targowisko – turgus“
Pėsčiųjų ir dviračių tako prie
valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.
2602 Kazlų Rūda–Višakio
Rūda–Bliuviškiai įrengimas pagal
projektą „Valstybinės reikšmės
rajoninio kelio Nr. 2602 Kazlų
Rūda–Višakio Rūda–Bliuviškiai ruožo
nuo 3,0 iki 12,10 km rekonstravimo
techninis darbo projektas“

LT-PL-4R-336, sutartis
pasirašyta
2020-07-28
LRV 2020-03-04
nutarimas Nr. 185 „Dėl
2020 metų Kelių
priežiūros ir plėtros
programos finansavimo
lėšų rezervo valstybės
reikmėms, susijusioms
su keliais, finansuoti
paskirstymo“

„Fizinės reabilitacijos metodų, skirtų
pažeidžiamoms grupėms diegimas
pasienio regione“

LT-PL-5R-366, sutartis
pasirašyta 2021-02-01

Projekto vertė
Eur/ parama
Eur
382 000,0

Preliminarus
kofinansavimo lėšų
poreikis 2021m.
100 000,0

1000 000,0

100 000,0

185 324,0

51 000,0

Viso:

251 000,0

Atliekant vertinimą surinkti įrodymai, pagrindžiantys Savivaldybės skolinius įsipareigojimus
ir suteikiantys pagrindą pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl galimybės imti ilgalaikę paskolą iš
kredito įstaigos vykdomiems investiciniams projektams įgyvendinti.
Pagal Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio nuostatas, Savivaldybės skolinimosi ir skolos limitai
skaičiuojami nuo patvirtintų 2021 metų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų (6693,0
tūkst. Eur).
Savivaldybė skolindamasi įvertina, ar prisiimdama skolinius įsipareigojimus neviršys
Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyto savivaldybės skolos limito.1
Savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet
neapsiribojant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis) negali viršyti 60 procentų
prognozuojamų 2021 m. savivaldybės biudžeto pajamų t.y. 4015,8 tūkst. Eur. (6693,0 x
60/100=4015,8 tūkst. Eur). Savivaldybės vardu yra sudarytos 5 ilgalaikės sutartys su kreditoriais2.
Savivaldybės prisiimtų ir dar neįvykdytų įsipareigojimų likutis 2020 metų gruodžio 31 d. sudarė
1328,5 tūkst. Eur arba 19,9 proc. prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų
(1328,5/6693,0*100=19,9 proc.).

Savivaldybei gavus 251,0 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą, 2020 m. gruodžio 31 d.
duomenimis bendra savivaldybės skola sudarytų 1579,5 tūkst.Eur (1328,5+251,0=1579,5
tūkst. Eur) arba 23,6 proc. prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų. Savivaldybės
skolos limitas neviršytų Įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto 60 proc. limito.
Savivaldybė skolindamasi įvertina, ar prisiimdama skolinius įsipareigojimus neviršys
Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyto savivaldybės metinio grynojo skolinimosi limito. 3

1

Savivaldybių skolinimosi taisyklių 4 p.
Su AB SEB bankas, 1-a sutartis baigiasi 2024-03-31, 2-a sutartis baigiasi 2027-05-23, 3-ia sutartis baigiasi 2029-0630, 4-a sutartis baigiasi 2029-08-31, 5-a sutartis baigiasi 2030-07-31. 2020-12-31 negrąžintų paskolų likutis pagal šias
sutartis – 1328,5 tūkst. Eur.
3 Savivaldybių skolinimosi taisyklių 4.2 p.
2

3
Išlaikant fiskalinę drausmę metinis grynasis skolinimasis negali būti teigiamas dydis, t.y.
skolintis galima ne daugiau, nei planuojama grąžinti. Savivaldybės 2021 metų biudžete suplanuoti
asignavimai paskolų grąžinimui – 251,0 tūkst.Eur.
Per 2021 metus grąžinus Savivaldybės biudžete suplanuotus 251,0 tūkst. Eur paskolų,
Savivaldybė 2021 metais gali skolintis neviršijant 5 proc. 6 priede nurodytų prognozuojamų
savivaldybės biudžeto pajamų 334,7 tūkst.Eur (6693,0*5/100=334,7 tūkst.Eur).
Savivaldybė skolindamasi įvertina, ar prisiimdama skolinius įsipareigojimus neviršys
Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyto Savivaldybės garantijų limito4.
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų
įmonių prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas pagal paskolų
sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus
įsipareigojimų negali viršyti 10 procentų nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų.
2020 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl
savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų buvo 423,8 tūkst. Eur.
2021 m. kovo mėn. parengtas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl leidimo imti
ilgalaikę paskolą ir garantijos suteikimo“, kuriuo planuojama suteikti uždarajai akcinei bendrovei
„Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ garantiją dėl imamos iki 240,0 tūkst. Eur paskolos. Suteikus šią
garantiją, Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas sudarys 663,8 tūkst. Eur
(423,8+240,0= 663,8 tūkst. Eur). Savivaldybės garantijų limito likutis bus 5,5 tūkst. Eur (669,3423,8-240,0=5,5 tūkst. Eur).

Vadovybės atsakomybė
Savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už Kazlų Rūdos savivaldybės skolinių
įsipareigojimų ataskaitos bei su savivaldybės paskolų apskaita susijusių ir kitų šiam auditui
reikalingų dokumentų parengimą ir pateikimą.
Savivaldybės administracija taip pat yra atsakinga:
- už Savivaldybės vardu prisiimtų paskolų naudojimą pagal Savivaldybės tarybos nurodytą
paskirtį teisės aktų nustatyta tvarka;
- už Savivaldybės vardu pasiskolintų lėšų ir prisiimtų įsipareigojimų apskaitos tvarkymą,
savalaikio paskolų grąžinimo ir palūkanų mokėjimo nustatytais terminais kontrolę;
- kad Savivaldybės 2022 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus
sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2021 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas,
išskyrus sumas paskoloms grąžinti).
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl savivaldybės galimybės imti
ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti.
Audito apribojimas. Lietuvos Respublikos teisės aktai nereglamentuoja savivaldybės
kontrolieriaus teikiamos išvados dėl savivaldybės galimybės imti paskolą formos, turinio ir
apimties, nėra parengtų metodikų. Todėl rengiant šią išvadą apsiribota atlikti vertinimą teisėtumo
požiūriu, t.y. vertintas Savivaldybės skolinimosi atitikimas imperatyvioms teisės normoms
(privalomiems reikalavimams).

4

Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo
13 str.

4
Auditas suplanuotas ir atliktas taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog Savivaldybė,
skolindamasi ir garantuodama kontroliuojamų įmonių imamų paskolų grąžinimo užtikrinimą,
nepažeis teisės aktais nustatytų skolinimosi limitų.
Atliekant auditą surinkti įrodymai, pagrindžiantys Savivaldybės skolinius įsipareigojimus ir
suteikiantys pagrindą pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl galimybės imti ilgalaikę paskolą iš
kredito įstaigos projektams, iš dalies finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos, įgyvendinti.
Išvada: Per 2021 m. grąžinus Savivaldybės biudžete suplanuotus 251,0 tūkst. Eur paskolų,
Kazlų Rūdos savivaldybės taryba gali priimti sprendimą leisti imti ilgalaikę paskolą iki 251,0 tūkst.
Eur iš palankiausias sąlygas suteikiančios kredito įstaigos investiciniams projektams finansuoti, nes
Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyti skolinimosi limitai ir Kazlų Rūdos savivaldybės
prisiimti įsipareigojimai 2020-12-31 duomenimis suteikia šią galimybę.

Savivaldybės kontrolierė

Inga Pečiulaitienė

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Kazlų Rūdos savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Išvada Dėl Kazlų Rūdos saviv aldybės galimybės imti
ilgalaikę paskolą vykdomiems investiciniams projektams
finansuoti

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-03-26 Nr. SI-2

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Inga Pečiulaitienė Savivaldybės kontrolierė

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-03-26 10:44

Parašo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas

2020-09-15 13:18 - 2023-09-15 13:18

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20210319.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-03-26)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 2021-03-26 nuorašą suformavo Inga Pečiulaitienė
atspausdinęs darbuotojas
Paieškos nuoroda

-

Papildomi metaduomenys

-

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ SKOLINIMOSI LIMITO APSKAIČIAVIMAS
(2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio nuostatos)

Negrąžintų
paskolų
likutis
2020-12-31

Savivaldybės skola negali
viršyti 60% 6 priede nurodytų
prognozuojamų savivaldybės
biudžeto pajamų

Metinio grynojo skolinimo
suma
išlaikant fiskalinę drausmę,
skolintis galima tiek, kiek
grąžiname 2021 m. paskolų

2 687,3 tūkst. eur

251,0 tūkst. eur

Savivaldybės prisiimti
įsipareigojimai pagal
garantijas, negali viršyti 10 %
6 priede nurodytų
prognozuojamų savivaldybės
biudžeto pajamų

Kazlų Rūdos savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams – 545 187 Eur
(AB SEB bankas baigiasi sutartis 2024-03-31)
Kazlų Rūdos savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams – 149 705 Eur
(AB SEB bankas baigiasi sutartis 2027-05-23)
Kazlų Rūdos savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams – 179 187 Eur
(AB SEB bankas baigiasi sutartis 2029-06-30)
Kazlų Rūdos savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams – 243 715 Eur
(AB SEB bankas baigiasi sutartis 2029-08-31)
Kazlų Rūdos savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams – 210 700 Eur
(AB SEB bankas baigiasi sutartis 2030-07-31)
1 328 494 Eur (1 328,5 tūkst.eurų) – negrąžintų paskolų likutis 2020 12 31
Suteiktų garantijų likutis 2020 12 31

423 794,62 (423,8 tūkst. eurų)

5,5* tūkst. eur

Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 m. (Finansinių rodiklių įstatymo 6 priedas prognozuojamos pajamos 6 693,0) = 4 015,8-1 328,5 = 2 687,3 tūkst. eur
Metinis grynasis skolinimasis – 251,0 tūkst. eur
Paskolų grąžinimas bankams pagal grafiką – 251,0 tūkst. eur (skolintis galima tiek, kiek grąžiname paskolų);
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas – Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 m. (Finansinių rodiklių įstatymo 6 priedas prognozuojamos pajamos 6 693,0) = 669,3-423,8-240,0* = 5,5*
tūkst. eur.
*2021-03-26 tarybos sprendimas Nr. TS-64 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą ir garantijos suteikimo“ suteikta uždarajai akcinei bendrovei „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ garantija dėl imamos iki
240,0 tūkst. Eur. paskolos.
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