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ĮŽANGA
Vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo1 27 straipsnio 1 dalies 3 punkto
nuostatas, Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų2 III skyriaus 17.3
punkto nuostatas, atliktas auditas dėl Molėtų rajono savivaldybės galimybės imti 2017 metais iki
370,0 tūkst. eurų ilgalaikę banko paskolą investicijų projektų finansavimui ir ankstesniais metais
paimtoms paskoloms grąžinti vertinimo.
Audito tikslas – įvertinti, ar Molėtų rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) turi
galimybę imti iki 370,0 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą investicijų projektų finansavimui ir
ankstesniais metais paimtoms paskoloms grąžinti, neviršydama Lietuvos Respublikos 2017 metų
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų
savivaldybių skolos ir skolinimosi limitų.
Audituojamas subjektas – Savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188712799, adresas – Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai.
Audituojamas laikotarpis – 2017 metai.
Audituojamu laikotarpiu Molėtų rajono savivaldybės administracijai vadovauja Saulius
Jauneika. Savivaldybės skolų apskaitą tvarko Savivaldybės Finansų skyrius; skyriaus vedėja dirba
Genė Kulbienė.
Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė apie galimybę Savivaldybės administracijai imti paskolą pareiškiama Savivaldybės
tarybai pateiktoje audito išvadoje.

AUDITO APIMTIS IR METODAI
Savivaldybės taryba 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 pavedė kontrolieriui
pateikti išvadą dėl Savivaldybės galimybės imti 2017 metais iki 370,0 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą,
t. y.:
- iki 187,0 tūkst. eurų ankstesniais metais paimtoms paskoloms grąžinti;
- iki 183,0 tūkst. eurų investicijų projektams finansuoti.
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
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1994-07-07 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).
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2014-02-27 Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. B1-30.
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požiūriu, t. y. vertintas Savivaldybės skolinimosi atitikimas teisės normų privalomiems
reikalavimams.
Auditui taikyti vertinimo kriterijai – atitiktis teisės aktams, reglamentuojantiems
Savivaldybės skolinimąsi 2017 metais:
- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas1;
- Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas3;
- Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymas4;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos savivaldybių skolinimosi taisyklės5.
Audito metu buvo analizuojami vertinimui reikalingi duomenys pateikti:
- Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2017 m. sausio 1 d. ataskaitoje,
forma Nr. 1-sav.;
- Savivaldybės skolinių įsipareigojimų 2017 m. sausio 1 d. ataskaitoje, forma Nr. 3-sav.;
- Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje, forma Nr. 4;
-Savivaldybės

administracijos

Finansų

skyriaus

tvarkomos

paskolų

apskaitos

dokumentuose;
- Molėtų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo sprendime.
Savivaldybės administracija yra atsakinga už pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą.
Atliekant auditą buvo vadovaujamasi nuostata, kad pateikti duomenys yra teisingi, objektyvūs ir
išsamūs, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.
Audito įrodymai gauti taikant skaičiavimo, dokumentų peržiūros ir analitines procedūras.
PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta,
kad savivaldybės, laikydamosi Seimo patvirtintų skolinimosi limitų, Vyriausybės nustatyta tvarka
gali imti iš vidaus kreditorių arba užsienio kreditorių ilgalaikes (kurių trukmė ilgesnė kaip vieneri
metai ir grąžinimo terminas ne tais pačiais biudžetiniais metais) paskolas arba teikti garantijas dėl
paskolų, naudojamų tik investiciniams projektams finansuoti.
__________________________________________________________
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1990-07-30 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais).
2016-12-22 Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių

patvirtinimo įstatymas Nr. XIII-177.
5

2004-03-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių

patvirtinimo“ (2015-03-17 nauja redakcija).
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Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punkte nustatyta
išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija – sprendimų dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už
ilgalaikes paskolas priėmimas; šios paskolos naudojimas tik investicijų projektams, tarp jų pagal
Vyriausybės patvirtintas programas savivaldybių įgyvendinamiems energijos vartojimo efektyvumo
didinimo projektams finansuoti pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, laikantis įstatymų nustatytų
skolinimosi limitų ir gavus Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos)
išvadą.
Savivaldybių skolinimosi limitų taikymo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos
Vyriausybės patvirtintos Savivaldybės skolinimosi taisyklės. Taisyklių 4 punkte sakoma, kad
savivaldybė, skolindamasi įvertina, ar, prisiimdama skolinius įsipareigojimus, neviršys Lietuvos
Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatyme nustatytų savivaldybės skolos ir skolinimosi limitų bei įsipareigojimų pagal
garantijas limitų.
Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymo4 (toliau – Įstatymas) 13 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie savivaldybių
skolos ir skolinimosi limitai:
1. Savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet
neapsiribojant, paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis) negali viršyti 70 procentų Įstatymo 8
priede nustatytų prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir Įstatymo 7 priede nurodytų
valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos.
2. Savivaldybės, kurios biudžeto planuojami asignavimai viršija 0,3 procento praėjusių
metų bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) to meto kainomis, metinio grynojo skolinimosi suma
negali viršyti 15 procentų Įstatymo 8 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto
pajamų ir Įstatymo 7 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų
savivaldybės biudžetui sumos.
3. Savivaldybės, kurios biudžeto planuojami asignavimai neviršija 0,3 procento praėjusių
metų BVP, metinio grynojo skolinimosi suma negali būti teigiamas dydis.
Įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad į skolinimosi ir skolos limitus neįskaitomos
iš valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti ir
trumpalaikės arba ilgalaikės paskolos, kai dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo ir (arba) jų licencijų
atšaukimo savivaldybės negali disponuoti savo lėšomis ir dėl to trūksta apyvartinių lėšų.
Pagal Įstatymo 13 straipsnio nuostatas, Molėtų rajono savivaldybės skolos, skolinimosi ir
garantijų limitai skaičiuojami nuo Įstatyme nurodytų 2017 metais prognozuojamų Savivaldybės
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biudžeto pajamų – 8165,0 tūkst. eurų (9 priedas) ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos
kompensacijų Savivaldybės biudžetui – 438,0 tūkst. eurų (7 priedas) sumos, t. y. 8603,0 tūkst. eurų.
8603,0 tūkst. eurų yra suma, nuo kurios bus skaičiuojami Savivaldybės 2017 metų skolos
ir skolinimosi limitai.
Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-1 patvirtintos Savivaldybės
2017 metų biudžeto planuojamos pajamos – 16217,3 tūkst. eurų.
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos svetainėje www.finmin.lt skelbiama, kad 2016
metais BVP – 38262,1 mln. Eurų. Taigi, Savivaldybės 2017 metais planuojami asignavimai
neviršija 0,3 procento 2016 metų BVP to meto kainomis (38262,1 x 0,3 proc. būtų 114,79 mln.
Eurų), t. y. sudaro 0,05 procento 2016 metų BVP (1621,7 : 38262,1).
Vadovaujantis Įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi:
1. Molėtų rajono savivaldybės skola negali viršyti 70 procentų prognozuojamų 2017 metų
Savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų
Savivaldybės biudžetui sumos – 6022,10 tūkst. eurų (8603 x 70 proc.).
Pagal Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus pateiktas ataskaitas Savivaldybės
negrąžintų paskolų likutis 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 3034,8 tūkst. eurų, kas sudaro 35,3 proc.
Savivaldybės skolos limito.
2. Kadangi Savivaldybės 2017 metams biudžeto planuojami asignavimai neviršija 0,3
proc. 2016 metų BVP, metinio grynojo skolinimosi suma negali būti teigiamas dydis, t. y.
Savivaldybė 2017 metais gali skolintis tik tiek, kiek planuoja grąžinti paskolų.
Savivaldybės administracijai paėmus ilgalaikę iki 370,0 tūkst. eurų paskolą:
1. Savivaldybės skola sudarytų 3404,8 tūkst. eurų (3034,8 + 370,0) arba 39,6 proc.
Įstatymo 8 priede nurodytų prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir 7 priede nurodytų
valstybės biudžeto dotacijos kompensacijų Savivaldybės biudžetui sumos (3404,8 : 8603 x 100) ir
neviršytų Įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 priede nustatyto skolos limito.
2. Metinio Savivaldybės 2017 metų grynojo skolinimosi suma būtų 7,0 tūkst. Eurų
mažesnė už grąžinamų paskolų sumą. Savivaldybė pagal sutartyse numatytą skolų grąžinimo
grafiką 2017 metais numato grąžinti 377,0 tūkst. eurų (187,0 tūkst. Eurų paskolintų lėšų + 190,0
tūkst. eurų nuosavų lėšų), o naujai prisiimami įsipareigojimai – 370,0 tūkst. eurų.
Įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimas, kad metinio grynojo skolinimosi
suma negali būti teigiamas dydis, būtų įvykdytas.
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3.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 negali
viršyti 10 procentų Įstatyme nurodytos sumos (8603,0 tūkst. eurų),
2016 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl
Savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų buvo 183,0 tūkst. eurų arba 2,13
proc.
Savivaldybės administracija, imdama ilgalaikę paskolą iki 370,0 tūkst. eurų (187,0 tūkst.
eurų ankstesniais metais paimtoms paskoloms grąžinti ir 183,0 tūkst. eurų investiciniams
projektams finansuoti), neviršys Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų savivaldybių skolos,
skolinimosi bei įsipareigojimų pagal garantijas limitų.
Savivaldybės administracija yra atsakinga už Savivaldybės vardu prisiimtų paskolų
naudojimą pagal Savivaldybės tarybos nurodytą paskirtį teisės aktų nustatyta tvarka.
Ataskaita surašyta 3 egzemplioriais: Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos
direktoriui, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai.

Savivaldybės kontrolierė

Elena Putnienė

