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ĮŽANGA

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 1 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 Kontrolės ir audito tarnyba, gavusi Šilutės rajono savivaldybės
administracijos (toliau - Savivaldybės administracija) 2017-04-11 raštą Nr. R3-(4.1.19.)-2897 .Dėl
išvados pateikimo" bei vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu ir Savivaldybių skolinimosi
taisyklėmis", atliko Savivaldybės skolinimosi galimybių, imti ilgalaikę paskolą vertinimą.

Audito tikslas - įvertinti, ar Šilutės rajono savivaldybė, neviršydama skolinimosi limitų,
turi galimybę imti ilgalaikę 890 tūkst. Eur paskolą, investicijų projektams finansuoti bei pateikti
Savivaldybės tarybai išvadą.

Audito subjektas - Šilutės rajono savivaldybės administracija, kodas - 188723322,
Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133, Šilutė.

Audituojamas laikotarpis -2017 metai.
Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės Administracijos direktoriaus pareigas ėjo Sigitas

Šeputis, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos - Janina Valienė.
Auditą atliko Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė3.

Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, 0 nepriklausoma
nuomonė dėl Šilutės rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą pareiškiama atskirai
Šilutės rajono savivaldybės tarybai teikiamoje išvadoje.

AUDITO APIMTIS IR METODAI

Audito metu buvo analizuojami duomenys, reikalingi Savivaldybės skolinimosi rodikliams
apskaičiuoti bei Savivaldybės skolos ir paskolų pokyčiams nustatyti:

- Savivaldybės 2017 metų biudžeto rodikliai";
- Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita

(Forma Nr. I-sav);
- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (Forma Nr. 2-sav.);
- Skolinių įsipareigojimų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (Forma Nr. 3- sav.);
- Skolinių įsipareigojimų 2017 m. kovo 30 d. ataskaita (Forma Nr. 3- sav.);
- Pažyma dėl skolinių įsipareigojimų pagal kreditorius, vali utas, pradinę ir likutinę trukmę

2016 m. gruodžio 31 d.;
- Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita (Forma Nr. 4);
- Lėšų poreikis investicijų projektams finansuoti.
Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose nėra

reikšmingų iškraipymų, 0 Savivaldybė skolinasi laikydamasi teisės aktų reikalavimų. Visiškas

I Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 27 str. 1 d. 3 p. II V. žinios. 2008. Nr. 113-4290.
2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimas Nr. 345 .Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių
patvirtinimo" 4 p. IN. žinios. 2004. Nr. 47-1557 (su vėlesniais pakeitimais).
3 Šilutės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2017 m. balandžio 18 d. pavedimas Nr. K 13-2.
4 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimas Nr. TI-581 .Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų
biudžeto patvirtinimo".
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užtikrinimas neįmanomas dėl to, kad netikrinome visų (100 proc.) skolinimosi operacijų, ūkinių
įvykių ir sudarytų sandorių.

Siekiant gauti reikalingus įrodymus, atlikti:
- paskolų gavimo ir grąžinimo ūkinių operacijų bei paskolų likučių tikrinimai;
- ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalies tikrinimai;
- Savivaldybės skolos pokyčių analizė.
Skolinimosi teisėtumas vertintas analizuojant atitikti teisės aktams, reglamentuojantiems

Savivaldybės 2017 metų skolinimąsi:
- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymui,
- Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymui",
- Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymui",
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoms Savivaldybių skolinimosi taisyklėms,
- 2017 metų Savivaldybės biudžeto rodikliams,
Savivaldybės administracija (toliau - Administracija) yra atsakinga už auditui pateiktų

dokumentų tikrumą ir teisingumą. Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius tvarko
paskolų apskaitą, kontroliuoja skolos limitų vykdymą ir yra už šias funkcijas atsakingas. Rengiant
ataskaitą vadovautasi nuostata, kad pateikti duomenys yra teisingi, objektyvūs ir išsamūs, 0 pateiktų
dokumentų kopijos atitinka originalus. Audito irodymai gauti taikant dokumentų skaičiavimo,
tikrinimo, paklausimo, analitines procedūras.

AUDITO REZULTATAI
Savivaldybės skolinimosi ir skolos limitas

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta,
kad savivaldybės, laikydamosi Seimo patvirtintų skolinimosi limitų, Vyriausybės nustatyta tvarka
gali imti ilgalaikes paskolas arba teikti garantijas dėl paskolų, naudojamų tik investicijų projektams
finansuoti. Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo' 13 str. 1 d., 1 p. nustato savivaldybių skolos limitą:

~ savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet
neapsiribojant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis) negali viršyti 70 procentų šio
įstatymo 8 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 7 priede
nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos;

Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto prognozuojamos pajamos
17661,0 tūkst. Eur, valstybes biudžeto bendrosios dotacijos kompensacija - 48,0 tūkst. Eur, iš viso
17 709,0 tūkst. Eur, t. y. rodiklis, pagal kurį skaičiuojami skolinimosi ir skolos limitai (toliau -
skolinimosi rodiklis).

5 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas 1990-07-30 Nr. I-430. (su vėlesniais pakeitimais).
6 Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas, 2016-12-22 Nr. XII-I77 II https:llwww.e-tar.lt.
7 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimas Nr. 345 .Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių
patvirtinimo". IN. žinios. 2004. Nr. 47-1557 (su vėlesniais pakeitimais).
8 Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymasll https:llwww.e-tar.lt.
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Savivaldybės skolos limitas, į kurį įskaitorni visi Savivaldybės prisiimti, bet dar ne įvykdyti
įsipareigojimai grąžinti kreditoriams lėšas pasirašius paskolų sutartis, lizingo (finansinės nuomos)
sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, yra 70 proc. skolinimosi rodiklio, t. y.
12 396,3 tūkst. Eur. Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai, skaičiuojami į skolos limitą, 2017 m.
sausio 1 d. sudarė 8 682,8 tūkst. Eur (ilgalaikės paskolos) arba 49,78 proc. skolinimosi rodiklio
(17 709,0 tūkst. Eur).

Planuojama imti 890,0 tūkst. Eur ilgalaikė paskola investicijų projektams finansuoti
Savivaldybės skolą padidintų iki 9 572,8 tūkst. Eur arba 54,0 proc. skolinimosi rodiklio, tačiau tai
neviršytų Savivaldybei nustatyto skolos limito.

Savivaldybės metinis grynojo skolinimosi limitas

Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo" 13 str. 1 d. 2 ir 3 p. nustatytas savivaldybių metinis grynasis skolinimasis:

~ savivaldybė, kurios biudžeto planuojami asignavimai neviršija 0,3 proc. praėjusių metų
BVP to meto kainomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali viršyti 1,5 proc. šio įstatymo 8
priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 7 priede nurodytų
valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos;

~ savivaldybė, kurios biudžeto planuojami asignavimai neviršija 0,3 procento praėjusių
metų BVP to meto kainomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali būti teigiamas dydis.

Lietuvos statistikos departamento skelbiamas BVP to meto kainomis - 38,6 mlrd. Eur 10.

Savivaldybės tarybos 2017 metų patvirtintame biudžete numatyta 38 431,82 tūkst. Eur pajamų.
Darome išvadą, kad Savivaldybės 2017 metų planuojami asignavimai neviršija 0,3 procento (yra
0,03 proc.) praėjusių metų BVP to meto kainomis (38,6 mlrd. Eur x 0,3 proc.=115,8 mln. Eur),
todėl metinio grynojo skolinimosi suma negali būti teigiamas dydis. Savivaldybė 2017 metais gali
skolintis tokią sumą, kiek planuoja grąžinti ankstesniais metais paimtų paskolų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Savivaldybių skolinimosi taisyklių 4.2 p.
nurodyta, kad į savivaldybės metinio grynojo skolinimosi limitą įskaitomas einamaisiais
biudžetiniais metais savivaldybės skolinantis prisiimtų ir įvykdytų įsipareigojimų grąžinti
kreditoriams lėšas pasirašius paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir kitus
įsipareigojamuosius skolos dokumentus sumų skirtumas biudžetinių metų pabaigoje.

Pagal Administracijos biudžeto ir finansų skyriaus pateiktus dokumentus nustatėme, kad
Savivaldybės 2017 metų patvirtintame biudžete numatyta 981,0 tūkst. Eur paskoloms grąžinti ir
235,3 tūkst. Eur palūkanoms dengti. Todėl 2017 metais gali skolintis 981,0 tūkst. Eur ir metinio
grynojo skolinimosi likutis nebus teigiamas dydis. Per 2017 metų I ketvirtį - grąžinta 245,2 tūkst.
Eur paskolų. Paskolų likutis 2017 m. balandžio 1 d. buvo 8 437,6 tūkst. Eurll. Pagal Skolinių
įsipareigojimų ataskaitą Savivaldybė neturi kitų vidaus įsipareigojimų, išskyrus paskolas

9 Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas// https://www.e-tar.lt
\0 https://osp.stat.gov.lt
II Skolinių įsipareigojimų 2017 kovo 31d. ataskaita (Forma 3-sav.)
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Savivaldybės vardu bei 133,2 Eur paskolą iš valstybės biudžeto'<, kuri neįsiskaičiuoja į skolinimosi
limitus. Pažymėtina, kad Savivaldybė pagal 2016 m. spalio 21 d. kreditavimo sutartį Nr. KS-2016-
028-07 su akcine bendrove Šiaulių bankul3 audito metu nebuvo paėmusi 91,0 tūkst. Eur paskolos
investiciniams projektams finansuoti (kredito panaudojimo terminas 2016-12-31). Galimybė gauti
šią sumą perkelta į 2017 m. Šiais biudžetiniais metais Savivaldybė galėtų skolintis bei sudaryti
naują kreditavimo sutartį 890,0 tūkst. Eur suma.

Planuojama imti 890,0 tūkst. Eur ilgalaikė paskola investicijų projektams finansuoti
neviršytų Savivaldybei nustatyto metinio grynojo skolinimosi limito.

Skolinimosi pagrįstumas

Savivaldybė skolindamasi visuomet turi įvertinti, ar, prisiimdama skolinius
įsipareigojimus, neviršys atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų skolinimosi lirnitų.

Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatyme įtvirtinta nuostata, kad savivaldybės 2018 m. sausio 1 d. esantis
įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2017
m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

Savivaldybės mokėtinos sumos (kreditinis įsiskolinimas):
- 2016-01-01 sudarė 10 943,2 tūkst. Eur, iš jų paskolos - 9263,1 tūkst. Eur.
- 2017-01-01 sudarė 10 236,4 tūkst. Eur, iš jų paskolos - 8 816,0 tūkst. Eur (iš jų

įvykdymo terminas pradelstas daugiau kaip 45 dienos - 415,6 tūkst. Eur).
Savivaldybės mokėtinos sumos per 2016 metus sumažėjo 706,7 tūkst. Eur, iš jų paskolos

sumažėjo 447,0 tūkst. Eur arba 4,8 proc.
Savivaldybės paskolos 2017-03-31 sudarėl4 8 570,8 tūkst. Eur. Per šių metų I ketvirtį

paskolos sumažėjo 2,9 proc.
Atlikus auditą gavome pakankamą užtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose nėra

reikšmingų iškraipymų. Savivaldybės įsiskolinimo (įskaitant paskolas) kitimas 2014-2016 m.
pateikiamas 1 lentelėje.

Šilutės rajono Savivaldybės įsiskolinimo 2014-2016 m. kitimas
1 lentelė (tūkst Eur)

Savivaldybės Mokėtinos sumos Paskolos Gautos Grąžintos
Metai įsiskolinimas (su išskyrus sumas paskolos paskolos

paskolomis) paskoloms 2rąžinti .
2014-12-31 13 270,3 3272,5 9997,8 1 333,7 583,9
2015-12-31 10943,2 1 680,0 9263,1 646,8 1 652,0
2016-12-31 '10236,4 1 420,4 8816,0 3028,5 3475,6
2017-12-31* 9465,4 649,6 8815,8 981,0 981,0

*prognozuoJaml duomenys
Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad Savivaldybės įsiskolinimas (įskaitant paskolas)

per paskutiniuosius trejus metus sumažėjo 3 033,9 tūkst. Eur arba 22,86 proc.

12 Trumpalaikė 133,2 tūkst. Eur paskola gauta iš Finansų ministerijos 2011 metais biudžetinių įstaigų darbo
užmokesčiui išmokėti dėl įšaldytų lėšų banke "Snoras" 2015 metais nebuvo grąžinta. Vadovaujantis istatymu nuo 2016
metų bus laikoma ilgalaike paskola, kurios grąžinimas numatytas iki 2020-12-31.
13 Šilutės rajono savivaldybės 2016 m. spalio 21 d. kreditavimo sutartis Nr. KS-2016-028-07 su akcine bendrove Šiaulių
bankas investiciniams projektams finansuoti pagal 2016-08-18 Tarybos sprendimą Nr. Tl-431.
14 Savivaldybės skolinių įsipareigojimų 2017 m. kovo 31 d. ataskaita, Forma 3-sav.
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Išanalizavus Administracijos Dkio skyriaus ir Planavimo ir plėtros skyriaus pateiktus
dokumentus nustatyta, kad Savivaldybė planuoja imti ilgalaikę 890,0 tūkst. Eur paskolą investicijų
projektams finansuoti. Projektų, objektų sąrašas bei lėšų poreikis pateiktas 2 lentelėje.

Lėšų poreikis investicijų projektams finansuoti

Eil. Projekto, objekto pavadinimas Savivaldybės
Nr. lėšų poreikis
1. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pastato vidaus patalpų remontas 328,761
2. Vilkyčių pagrindinės mokyklos lietaus vandens nuvedimo sistemos, nuogrindos pakeitimas, 47,100

dalinis drenažas, pajudėjusios sienos remontas
3. Katvčiu pagrindinės mokyklos pastato, esančio Šilutės g., Katyčių k., stogo remontas 41,700
4. Mokyklos pastato Jazminų g. 3, Usėnų k., Silutės r. sav., bibliotekos patalpų įrengimas 31,900
5. Kintų pagrindinės mokyklos Kuršių g. 19, Kintų mstl., Silutės r. sav., remonto darbai 29,000
6. Šilutės pirmosios gimnazijos pastato, esančio K. Kalinausko g. 2, Šilutėje, vidaus remontas 100,000

578,461
7. Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas (techninis projektas) 135,036
8. Šilutės m. Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, 12,000

suformuoiant rekreacijas (techninis projektas)
9. Šilutės kulturos ir pramogų centro pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas bendruomenės 68,500

poreikiams (techninis projektas)
10. Bibliotekos pastato, esančio Tilžės g.12, (techninis projektas) 7,503
11. Šilutės m. Lietuvininkų, Tilžės, K. Kalinausko g. Atgimimo al. ir Laisvės al. rekonstrukcija, 35,966

įrengiant modernias eismo saugos priemones (techninis projektas)
12. Juknaičių savarankiškų gyvenimo namų pastato dalies sutvarkymas 5,000
13. Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šilutės rajono savivaldybėįe 40,000
14. Šilutės meno mokyklos pastato rekonstrukcija, pritaikant patalpas ugdymui (tech. projektas) 7,534

311,539
Iš viso: 890,000

2 lentelė (tūkst Eur)

Savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka yra atsakinga už Savivaldybės
vardu prisiimtų paskolų naudojimą pagal paskirtį.

Savivaldybės administracijos planuojamos imti 890,0 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos
naudojimo paskirtis atitinka teisės aktuose reglamentuotas skolinimosi galimybes - investicijų
projektams finansuoti.

Savivaldybė Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytų skolinimosi limitų neviršija, todėl, Tarybai pritarus, gali
imti ilgalaikę 890,0 tūkst. eurų paskolą investicijų projektams finansuoti. Savivaldybės metinio
grynojo skolinimosi suma nebus teigiamas dydis, kadangi 2017 metų planuojami asignavimai
neviršija 0,3 procento praėjusių metų BVP to meto kainomis.

Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė


