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Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas1 nustato, kad savivaldybės kontrolės ir audito 
tarnyba rengia ir savivaldybės tarybai teikia jos sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl 
savivaldybės garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės valdomų įmonių imamas 
paskolas.  

Šilutės rajono savivaldybės administracija pateikė prašymą2 Šilutės rajono savivaldybės 
kontrolės ir audito tarnybai pateikti išvadą dėl Savivaldybės galimybės suteikti uždarajai akcinei 
bendrovei „Šilutės vandenys“ 600,0 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos garantiją investicijai į atsinaujinančius 
energijos šaltinius.  
 Savivaldybių skolinimosi taisyklės3 nustato, kad savivaldybė turi įvertinti, ar, prisiimdama 
skolinius įsipareigojimus pagal garantijas, neviršys atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyto savivaldybės 
garantijų limito. Todėl, remiantis Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių 
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytu savivaldybės garantijų limitu4, buvo atliktas 
garantijų rodiklio vertinimas, Savivaldybei suteikus 600,0 tūkst. Eur garantiją valdomos įmonės imamai 
ilgalaikei paskolai investicijų projektui vykdyti.  

Vadovybės atsakomybė 
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už vertinimui pateiktų 

Savivaldybės dokumentų tikrumą ir teisingumą. Biudžeto ir finansų skyrius tvarko skolinių 
įsipareigojimų apskaitą, kontroliuoja garantijų limito vykdymą ir yra už šias funkcijas atsakingas. 

                                                             
1 Vietos savivaldos įstatymo 27 str. 1 d. 3 p. (su vėlesniais pakeitimais). 
2 Savivaldybės administracijos 2022-07-14 raštas Nr. R3-3652 „Dėl išvados pateikimo“. 
3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimas Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ (su 
vėlesniais pakeitimais), 4 d.  
4 Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 
str., 1 d. 5 p. // https://www.e-tar.lt  
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  Auditoriaus atsakomybė 
Mūsų pareiga, remiantis atliktu vertinimu, pareikšti nuomonę dėl Šilutės rajono savivaldybės 

galimybės suteikti uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Šilutės vandenys“ 600,0 tūkst. Eur 
ilgalaikės paskolos garantiją investicijai į atsinaujinančius energijos šaltinius. 

Vertinimas suplanuotas ir atliktas taip, kad būtų gautas pakankamas užtikrinimas, jog 
Savivaldybė, garantuodama valdomos įmonės imamos paskolos užtikrinimą, nepažeis Lietuvos 
Respublikos Seimo nustatytų garantijų limito ir Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuotų 
savivaldybės garantijų teikimo principų5.  

Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių 
patvirtinimo įstatyme nustatyta, kad savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 10 proc. šio įstatymo 5 
priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų6.  

Šilutės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto prognozuojamos pajamos  
29 050,00 tūkst. Eur, t. y. rodiklis, pagal kurį skaičiuojamas garantijų limitas (toliau – garantijų 
rodiklis). Savivaldybės 2022 m. įsipareigojimai pagal garantijas dėl Savivaldybės valdomų įmonių 
prisiimtų, bet dar negrąžintų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas pagal paskolų, finansinės nuomos 
(lizingo) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus negali būti didesni nei  
2 905,0 tūkst. Eur. Šilutės rajono savivaldybės prisiimtų įsipareigojimų pagal garantijas likutis  
2021-06-30 sudarė 1 546,9 tūkst. Eur7. 

Savivaldybės taryba 2010 m., 2011 m., 2017 m. yra suteikusi UAB „Šilutės vandenys“ tris 
garantijas8, kurių bendra vertė 1 834,64 tūkst. Eur, dėl ilgalaikių paskolų investicijų projektams vykdyti 
(paskolų grąžinimo terminas – 2034-03-15) ir 2022 m. vieną garantiją UAB „Šilutės autobusų parkas“ 
– 550,0 tūkst. Eur apyvartinėms lėšoms padengti (autobusams įsigyti)9. UAB „Šilutės autobusų parkas“ 
2022-06-30 paskola nebuvo paimta dėl vykstančių viešųjų pirkimų procedūrų. Įsipareigojimai pagal 
2021 m. suteiktą garantiją UAB „Šilutės šilumos tinklai“ – 340,0 tūkst. Eur apyvartinių lėšų trūkumui10 
padengti – baigėsi 2022-05-25, kredito gavėjui įvykdžius garantijoje nurodytą prievolę.  

Įvertinus prašomos suteikti garantijos sumą (600,0 tūkst. Eur) ir 2022 m. birželio 30 d. 
duomenis apie Šilutės rajono savivaldybės tarybos suteiktas garantijas, pagal kurias Savivaldybės 
kontroliuojamos įmonės yra prisiėmusios, bet dar neįvykdžiusios įsipareigojimų grąžinti kreditoriams 
lėšas pagal paskolų sutartis (1 546,9 tūkst. Eur) bei 2022 m. suteiktą garantiją (550 tūkst. Eur), 
Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai pagal garantijas sudarytų 2 696,9 tūkst. Eur arba 9,3 proc. 
(limitas 10 proc.).  

Pastebėjimas. Garantijos suma atitinkamai sumažėja po kiekvieno garanto mokėjimo pagal 
garantiją. Taip pat garantijos limito pokytis priklauso nuo kiekvienais metais patvirtintų prognozuojamų 
pajamų. 

Išanalizavus pateiktus dokumentus nustatyta, kad susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms ir 
                                                             
5 Biudžeto sandaros įstatymo 10 str.1d. 5 p., Vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 28 p. 
6 Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 5 
priedas (su pakeitimais). 
7 Skolinių įsipareigojimų 2022 birželio 30d. ataskaita. 
8 Savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimas Nr. 1-1485 „Dėl garantijos suteikimo“; 2010-12-01 sprendimas Nr. T1-1588 
„Dėl leidimo imti paskolą ir garantijos suteikimo“, Savivaldybės meras 2011-03-30 „Garantija“ Nr. R3-(2.16)-2491, Tarybos 
2017-07-27 sprendimas Nr. T1-763 „Dėl garantijos suteikimo“, Savivaldybės meras 2018-01-24 „Garantija“. 
9 Tarybos 2022-05-26 sprendimas Nr. T1-1063 „Dėl garantijos suteikimo“, 
10 UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 2021-05-04 raštas Nr. 2R-(1.16)-275 „Dėl Bendrovės paskolos apyvartinėms lėšoms 
garanto“. 
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UAB „Šilutės vandenys“  2022 m. pasirašius naują elektros energijos sutartį su nauju elektros energijos 
tiekėju, elektros energijos kaina įmonei vidutiniškai pabrango 63 proc. Neplanuotos būsimos išlaidos 
nebuvo įtrauktos į paslaugų kainas, kurios įsigaliojo nuo 2022-07-01. Tokiu atveju, įstatymas nenumato 
paslaugų kainų perskaičiavimo. Įvertinusi esamą situaciją bei prognozes energetikos srityje, atlikusi 
objektų energijos suvartojimo analizę, UAB „Šilutės vandenys“ priėmė sprendimą investuoti į 
atsinaujinančius energijos šaltinius – saulės energiją, naudoti savo pačių pagamintą žaliąją energiją. 
Bendrovė per metus sunaudoja daugiau kaip 3 mln. kWh energijos. Planuojamos investicijos vertė apie 
600,0 tūkst. Eur. Įgyvendinus investiciją ir panaudojus saulės energiją, bus pagaminama apie 600 tūkst. 
kWh elektros energijos svarbiausiuose objektuose. Planuojama, kad investicija atsipirks per penkerius 
metus. 

Pastebėjimas. Bendrovės 2019 m. veiklos rezultatas buvo neigiamas, nuostolis sudarė 28,95 
tūkst. Eur, 2020 m. ir 2021 m. veiklos rezultatas – teigiamas, atitinkamai pelnas sudarė 79,919 tūkst. 
Eur ir 14,793 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio mėn. 31 d. ir 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. Pelno (nuostolių) 
ataskaitos). Išlieka rizika, kad blogėjant UAB „Šilutės vandenys“ finansinei būklei, gali būti laiku 
negrąžinti prisiimti skoliniai įsipareigojimai ir šią prievolę vykdyti gali tekti Šilutės rajono savivaldybės 
administracijai. 

Vertinimo metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Savivaldybės garantijų rodiklio, 
suteikus 600,0 tūkst. Eur garantiją, vertinimą, bei įsitikinome, kad ilgalaikė paskola, kurios grąžinimą 
garantuos Savivaldybė, bus skirta investicijai į atsinaujinančius energijos šaltinius, į švarias energijos 
technologijas ir prisidės prie energetinio saugumo ir konkurencingumo didinimo. Manome, kad surinkti 
įrodymai suteikia pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti. 

Mūsų nuomone, Šilutės rajono savivaldybei suteikus uždarajai akcinei bendrovei UAB „Šilutės 
vandenys“ 600,0 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos garantiją investicijai į atsinaujinančius energijos 
šaltinius, nebus viršytas Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytas Savivaldybės garantijų limitas. 
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