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Šilutė 

Išvados rengimo pagrindas ir tikslas 

Ši išvada parengta vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
1
 27 straipsnio 

1 dalies 3 punktą, kuriame nurodyta, 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, atsižvelgusi į Šilutės rajono 

savivaldybės Administracijos direktoriaus 2013-05-03 raštą Nr. R3-(4.19)-3638 ,,Dėl išvados“ ir 

Savivaldybės tarybos sprendimo projektą
2
, įvertino Šilutės rajono savivaldybės galimybes imti 

ilgalaikes paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų investicijų projektams finansuoti.  

Išvadai parengti buvo atliktas ribotos apimties finansinis auditas, kurio tikslas – įvertinti, 

ar Šilutės rajono savivaldybė, neviršydama Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytų skolinimosi limitų, turi 

galimybę imti ilgalaikes 9 166,9 tūkst. Lt paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų finansuoti 

investicijų 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 2013 m. balandžio 

1 d. ataskaitos (forma Nr. 3-sav.) bei su Savivaldybės paskolų apskaita susijusių ir kitų šiam auditui 

reikalingų dokumentų parengimą ir pateikimą. 
 

Auditoriaus atsakomybė 

  Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl Savivaldybės galimybės imti 

ilgalaikes 9 166,9 tūkst. Lt paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų finansuoti investicijų 

projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, 

įgyvendinti. 

                                                 
1
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Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus
3
. Auditas suplanuotas ir atliktas 

taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, kad Savivaldybė, skolindamasi nepažeis teisės aktais 

nustatytų skolinimosi limitų. Atliekant auditą surinkti įrodymai, kurie pagrindžia Savivaldybės 

galimybes imti ilgalaikes 9 166,9 tūkst. Lt paskolas projektams, finansuojamiems iš Europos 

Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos, įgyvendinti. Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia 

pagrindą mūsų nuomonei pareikšti. 
 

Auditoriaus nuomonė 

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba 2011-2012 m. teikė Savivaldybės tarybai išvadas 

dėl anksčiau minėtų ilgalaikių: 7 378,7 tūkst. Lt ir 1 797,4 tūkst. Lt paskolų ėmimo iš valstybės 

vardu pasiskolintų lėšų investicijų projektams finansuoti
4
. Pagal Šilutės rajono savivaldybės ir 

Finansų ministerijos 2010-2012 metais pasirašytas sutartis investicijų projektams finansuoti iš 

valstybės vardu pasiskolintų lėšų Savivaldybė iki 2013 m. kovo 31 d. iš Finansų ministerijos buvo 

gavusi 7 051,7 tūkst. Lt ilgalaikių paskolų. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, atsižvelgusi į 

pasikeitimus, įvertino tik likusios negautos dalies – 2 115,2 tūkst. Lt ilgalaikės paskolos ėmimo 

galimybes. 

Šilutės rajono savivaldybei gavus 2 115,2 tūkst. Lt ilgalaikę paskolą, bendra skola sudarytų 

71,6 procentų 2013 metų biudžeto pajamų, todėl Savivaldybė gali skolintis tik projektams, 

finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti.  

Šilutės rajono savivaldybės skolinimosi rodiklių palyginimas su Lietuvos Respublikos 2013 

metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu 

nustatytais savivaldybėms skolinimosi limitais pateiktas lentelėje.  
 

Šilutės rajono savivaldybės skolinimosi rodikliai, gavus 2 115,22 tūkst. Lt  

ilgalaikę paskolą (proc.) 

 
Eil. 

Nr. 

Skolinimosi rodiklis LR Seimo nustatyti 

skolinimosi limitai 

Skolinimosi rodiklis gavus 

ilgalaikę paskolą. 

1. Savivaldybės skola 75 71,6 

2.  Metinis grynasis skolinimasis 20 3,8 

3.  Grąžintina paskolų palūkanų suma 15 5,2 

4. Savivaldybės suteiktos garantijos  10 4,8 

Baziniu pajamų dydžiu yra laikomos 46 623,1 tūkst. Lt. 

 

Mūsų nuomone, Šilutės rajono savivaldybei, gavus ilgalaikę 2 115,2 tūkst. Lt paskolą iš 

valstybės vardu pasiskolintų lėšų finansuoti investicijų projektams, finansuojamiems iš Europos 

Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos, įgyvendinti, Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės 

biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyti skolinimosi 

limitai nebus viršyti. 

 

 

 

 

Savivaldybės kontrolierė                 Jolita Stonkuvienė 

                                                 
3
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