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DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI 752,2 TŪKST. EURŲ
ILGALAIKĘ PASKOLĄ
2015 m. birželio 23 d. Nr. K14-10
Šilutė
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas1 nustato, kad savivaldybės kontrolės ir
audito tarnyba rengia ir savivaldybės tarybai teikia jos sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl
savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir
laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas.
Šilutės rajono savivaldybės administracija raštu2 pateikė prašymą Šilutės rajono
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikti išvadą dėl galimybės imti ilgalaikę
752,2 tūkst. eurų paskolą investicijų projektams iš dalies finansuoti.
Savivaldybių skolinimosi taisyklės3 nustato, kad savivaldybė skolindamasi įvertina, ar,
prisiimdama skolinius įsipareigojimus, neviršys atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų skolinimosi
limitų. Todėl, remiantis Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme4 nustatytais skolinimosi limitais, buvo atliktas
Savivaldybės skolinimosi rodiklių vertinimas, Savivaldybei paėmus ilgalaikę 752,2 tūkst. eurų
paskolą projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos,
įgyvendinti.
Šilutės rajono savivaldybės administracijos vadovybės atsakomybė
Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktorius yra atsakingas už Šilutės rajono
savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinės 2015 m. sausio 1 d.
ataskaitos (forma Nr. 3-sav.) bei su Savivaldybės paskolų apskaita susijusių ir kitų šiam auditui
reikalingų dokumentų parengimą ir pateikimą. Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų
skyrius tvarko paskolų apskaitą, kontroliuoja skolos limitų vykdymą ir yra už šias funkcijas
atsakingas.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie Savivaldybės skolinimosi
galimybę imti ilgalaikę 752,2 tūkst. eurų paskolą projektams, finansuojamiems iš Europos
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Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti. Manome, kad surinkti įrodymai
suteikia pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti.
Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatyme nustatyta, kad savivaldybių skolinimosi ir skolos limitai (toliau – skolinimosi
limitai) skaičiuojami nuo patvirtintų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės
biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybės biudžetui sumos6. Šilutės rajono
savivaldybės 2015 metais biudžeto pajamų dydis, nuo kurių skaičiuojami skolinimosi limitai,
sudaro 16 387,2 tūkst. eurų (prognozuojamos pajamos – 14 780,31 tūkst. eurų, valstybės biudžeto
bendrosios dotacijos kompensacija – 1 606,86 tūkst. eurų).
Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatyme nustatyti savivaldybių skolinimosi ir skolos limitai:
- savivaldybės skola negali viršyti 70 procentų prognozuojamų savivaldybės biudžeto
pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos;
savivaldybės, kurių skola sudaro daugiau kaip 40 procentų prognozuojamų savivaldybės biudžeto
pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos,
2015 metais gali skolintis tik projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos, įgyvendinti ir paimtoms paskoloms grąžinti;
- metinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 15 procentų įstatymo 7 ir 6
prieduose nustatytos, sumos.
 Atsižvelgiant į įstatymu nustatytus limitus ir prognozuojamų pajamų dydį bei valstybės
biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos sumą 16 387,2 tūkst. eurų, Šilutės rajono savivaldybės
skola 2015 metais negali viršyti 11 471,0 tūkst. eurų (16 387,2 tūkst. eurų x 70 proc.), metinio
Savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 2 458,1 tūkst. eurų (16 387,2 tūkst. eurų x 15
proc.).
 Šilutės rajono savivaldybės skola 2015 m. balandžio 1 d.:
- Savivaldybės prisiimti ir neįvykdyti įsipareigojimai pagal pasirašytas ilgalaikio kredito
sutartis su kredito įstaigomis ir Finansų ministerija – 9 838,1 tūkst. eurų5 (iš jų: valstybės
perskolinamos paskolos – 2 611 tūkst. eurų, Savivaldybės vardu paskolos 7 024,3 tūkst. eurų ir
faktoringai – 202,7 tūkst. eurų) arba 60 proc.
 Savivaldybės faktiškai prisiimti ir dar neįvykdyti įsipareigojimai grąžinti kreditoriams
lėšas pagal ilgalaikių kreditų sutartis 2015 m. balandžio 1 d. sudarė daugiau kaip 40 proc.
prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos
kompensacijos savivaldybės biudžetui sumos, todėl Savivaldybė 2015 metais gali skolintis tik
projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos,
įgyvendinti ir paimtoms paskoloms grąžinti.
- Savivaldybės ilgalaikių paskolų dalis, tenkanti projektams, finansuojamiems iš ES ir
kitos tarptautinės paramos 2015 m. balandžio 1 d buvo 3702,1 tūkst. eurų arba 22,6 proc. (nuo
prognozuojamų pajamų dydžio ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos).
 Šilutės rajono savivaldybei gavus ilgalaikę 752,2 tūkst. eurų paskolą, Savivaldybės
skolinimosi ir skolos rodikliai 2015 m. balandžio 1 d. duomenimis būtų:
Savivaldybės skola – 10590,3 tūkst. eurų (numatomi imti 752,2 tūkst. eurų ir
negrąžinti įsipareigojimai 9 838,1 tūkst. eurų) arba 64,63 proc. patvirtintų 2015 metų
prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos
kompensacijos savivaldybės biudžetui sumos (limitas 70 proc.).
Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma – -291,0 tūkst. eurų (einamaisiais
metais numatomi imti 798,8 tūkst. eurų minus planuojami grąžinti pagal ankstesnius
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įsipareigojimus – 820,5 tūkst. eurų6 plius faktoringai 269,0 tūkst. eurų be palūkanų) arba -1,8 proc.
(limitas 15 proc.).
Nuo 2015 sausio 1 d. įsigaliojo reikalavimas, kad Savivaldybė gali skolintis, jeigu jos
pradelsti įsiskolinimai už suteiktas paslaugas, atlikus darbus ir įsigytas prekes, palyginti su 2015
sausio 1 d. pradelstu įsiskolinimu, nuolat mažėja.
 Remiantis pateiktais Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. kovo 31 d. ataskaitos (forma
Nr. 4) duomenimis nustatyta:
- Savivaldybės 2015-01-01 biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas (su skoliniais
įsipareigojimais) – 13 270,2 tūkst. eurų, iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos
– 2 161,7 tūkst. eurų.
- Savivaldybės 2015-04-01 biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas (su skoliniais
įsipareigojimais) – 14 341,9 tūkst. eurų, iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos
– 2 044,6 tūkst. eurų.
- Pradelsti įsiskolinimai kai įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, 2015 m.
balandžio 1 d, sumažėjo 117,1 tūkst. eurų.
Mūsų nuomone, Šilutės rajono savivaldybė turi galimybę, 2015 m. balandžio 1 d.
duomenimis, paimti ilgalaikę 752,2 tūkst. eurų paskolą projektams, finansuojamiems iš Europos
Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti ir paimtoms paskoloms grąžinti,
neviršydama Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų Savivaldybės skolos ir metinio Savivaldybės grynojo
skolinimosi limitų bei prisilaikydama nuostatos, kad pradelsti įsiskolinimai mažėja.

Savivaldybės kontrolierė

Jolita Stonkuvienė

Savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimas Nr. T1-2417 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto
patvirtinimo“ 3 priedas 06 programa Biudžeto ir finansų skyrius 14.1. savarankiškųjų funkcijų finansavimo lėšos.
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