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Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktas
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įpareigoja savivaldybės kontrolės ir audito tarnybas įvertinti ir pateikti savivaldybės tarybai 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. Savivaldybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 

„Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ taisyklių 6.2. punktu, turėdama savivaldybės 

kontrolieriaus išvadą dėl skolinimosi finansinio pagrįstumo, tarybos sprendimu gali kreiptis į 

Finansų ministeriją dėl trumpalaikės paskolos gavimo iš valstybės biudžeto apyvartos lėšų laikinam 

pajamų trūkumui padengti. 

Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, atsižvelgusi į Administracijos 

direktoriaus 2013-05-13 raštą Nr. R3-(4.1.16)-3822 bei į parengtą Savivaldybės tarybos sprendimo 

projektą, įvertino Šilutės rajono savivaldybės trumpalaikės paskolos ėmimo galimybes iš valstybės 

biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti. 

Audito tikslas – įvertinti Šilutės rajono savivaldybės galimybę imti trumpalaikę 2 000,0 

tūkst. Lt paskolą iš valstybės biudžeto biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui išmokėti ir 

socialinio draudimo įmokoms sumokėti.  

Auditas suplanuotas ir atliktas taip, kad būtų gauti pakankami įrodymai, kurie pagrindžia 

Šilutės rajono savivaldybės biudžeto pajamų surinkimo ir kreditinio įsiskolinimo lygį bei biudžeto 

apyvartos lėšų trūkumą. Dėl audito laiko apribojimo buvo analizuotos tik kai kurios Savivaldybės 

biudžeto išlaidos įvertinant pateiktus, bet neaudituotus duomenis ir kitą informaciją. Atliktas auditas 

suteikia pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti.  

Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto apyvartos lėšų savivaldybėms suteiktos 

trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti į savivaldybių skolinimosi limitus 

neįskaitomos
2
. Savivaldybė už trumpalaikę paskolą laikinam pajamų trūkumui padengti moka 1 

procento metines palūkanas. Finansų ministerija turi teisę paskolos sutartyje nustatytu terminu 
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negrąžintos paskolos sumą įskaityti kaip savivaldybės biudžeto gautas pajamų įmokas iki einamųjų 

biudžetinių metų pabaigos, pagal savivaldybių skolinimosi taisyklių nustatytą tvarką
3
.   

Pagal audituojamu laikotarpiu Savivaldybės apskaitoje atvaizduotus duomenis ir pateiktus 

dokumentus nustatyta: 

 Į Šilutės rajono savivaldybės biudžetą 2013-05-01 negauta 2 003,4 tūkst. Lt 

planuotų biudžeto pajamų, iš jų: iš Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių 

negauta 1 344,8 tūkst. Lt, iš Valstybės biudžeto – 658,6 tūkst. Lt.  

 Valstybinės mokesčių inspekcijos 2013-04-30 įplaukos į Savivaldybės biudžetą 

sudarė 6 515,22 tūkst. Lt, iš jų 6 356,44 tūkst. Lt pervesta Savivaldybei
4
. 

 Savivaldybės pirmojo ketvirčio pajamų planas iš viso įvykdytas 94,8 procento.  

 Savivaldybės 2013-04-01 biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas (su paskolomis) – 

54 776,5 tūkst. Lt, iš jų paskolos – 31 737,6 tūkst. Lt. 

 Lyginant biudžeto lėšų 2013-01-01 kreditinį įsiskolinimą (51 231,9 tūkst. Lt) su 

2013-04-01 kreditiniu įsiskolinimu (54 776,5tūkst. Lt), skola padidėjo 3 544,6 tūkst. Lt. 

 Kreditinio įsiskolinimo įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos – 12 

232,5 tūkst. Lt. 

 Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas ir laidavimo dokumentus dėl 

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių paskolų – 2 244,3 tūkst. Lt.  

 Savivaldybės skola 2013-04-01 sudarė 31 277,70 tūkst. Lt arba 67 proc. nuo 

patvirtintų 2013 metų Savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto Savivaldybei 

skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir 2012 metais nepanaudotų Savivaldybės biudžeto lėšų). 

Savivaldybė 2013 m. gali skolintis tik projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos 

tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti. 

Mūsų nuomone, audito metu nustatyti dalykai rodo, jog Šilutės rajono savivaldybės 

kreditinis įsiskolinimas tendencingai didėja. Yra rizika, kad Savivaldybė gali pritrūkti lėšų net 

būtiniausioms išlaidoms apmokėti.  Nenustatyti jokie apribojimai Šilutės rajono savivaldybei teisės 

aktais nustatyta tvarka imti trumpalaikę paskolą iš valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui 

padengti.  

 

   
Išvada. Teisės aktai suteikia galimybę Šilutės rajono savivaldybei kreiptis į Finansų 

ministeriją dėl trumpalaikės paskolos suteikimo iš valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui 

padengti.   

 

 

Savivaldybės kontrolierė                Jolita Stonkuvienė 
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