
 

 

 
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

KONTROLIERIUS  
 

 

IŠVADA 
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARANTIJOS  PASKOLAI SUTEIKIMO  

2008 m. vasario 28 d. Nr. K1- 3/1  
Šilutė 

Šilutės rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnyba gavo Šilutės rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2008 m. vasario 19 d. raštą Nr. R3-(5.16.)-521. Vadovaudamasi 
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2000, Nr.91-2832) 17 straipsnio 22 punktu, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 345 „Dėl savivaldybių 
skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.47-1557) taisyklių 3 punktu, Šilutės rajono 
savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos nuostatų 11.11 punktu, atliko Šilutės rajono 
savivaldybės paskolos garantijos  suteikimo  uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“ 
galimybių vertinimą. Vertinimo tikslas – nustatyti, ar Šilutės rajono savivaldybė gali suteikti 
uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“ garantiją 2500 tūkst. Lt paskolai gauti, 
neviršijant teisės aktais nustatytų skolinimosi limitų.  

Šilutės rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnyba suplanavo ir atliko vertinimą taip, kad 
būtų galima pareikšti nuomonę dėl galimybės suteikti garantiją paskolai gauti ir pateikti  
Savivaldybės tarybai. 

Savivaldybių skolinimosi ir paskolų naudojimo tvarką bei su paskolų limitais susijusius 
rodiklius reglamentuoja šie teisės aktai: 

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (2000-10-12 įstatymo Nr. VIII-2018 
redakcija ir vėlesni atskirų straipsnių pakeitimai); 

2. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas (2003-12-23 įstatymo Nr. IX-1946 
redakcija); 

3. Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 
rodiklių patvirtinimo įstatymas (2007-12-15 Nr. X-1353); 

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

Šilutės rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnyba, įvertinusi Savivaldybės 2008-01-01 skolą 
bei negrąžintų paskolų likutį 2008-02-01, pateikė apskaičiuotus skolinimosi limitus 2008-02-28 
ataskaitoje Nr. K1-3, kuri yra Išvados priedas. 

 Atliktas vertinimas suteikia pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti. 
 
Išvada: teisės aktais nustatyti skolinimosi limitai bei audito metu nustatyti faktiniai 

duomenys apie Savivaldybės prisiimtus įsipareigojimus leidžia Šilutės rajono savivaldybės tarybai 
suteikti 2500 tūkst. Lt paskolos garantiją UAB „Šilutės šilumos tinklai“ investiciniams projektams 
„Šilumos gamybos efektyvumo didinimo ir aplinką tausojančių modernių technologijų diegimas“ 
bei „Šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimas Šilutės mieste“. 

 
Savivaldybės kontrolierė      Jolita Stonkuvienė 



 

 

 
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 
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ATASKAITA 
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PASKOLOS GARANTIJOS SUTEIKIMO 

GALIMYBIŲ VERTINIMO 
 

2008 m. vasario 28 d. Nr. K1-3 
Šilutė 

 
Vadovaudamasi Šilutės rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos nuostatų 11.11 

punktu, Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. vasario 19 d. raštu Nr. R3-
(5.16)-521, Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė atliko Šilutės rajono  savivaldybės paskolos 
garantijos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“ galimybių vertinimą.  

Audito tikslas: įvertinti Šilutės rajono savivaldybės galimybes suteikti 2500 tūkst. Lt 
paskolos garantiją  uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“.  

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

Audituojamas laikotarpis: 2008 m.  
Auditas atliktas 2008 m. vasario 21 – vasario 28 d. 
Audito metu atsakingais dirbo: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius 

Šarūnas Laužikas, Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Janina Valienė. Auditas atliktas jiems žinant.  
Apribojimai: rengiant ataskaitą buvo vadovaujamasi Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos pateiktų duomenų ir dokumentų analize, su prielaida, kad neegzistuoja kiti susiję 
dokumentai, kurie darytų įtaką ataskaitoje išdėstytoms išvadoms.  

Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 
rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin., 2007, Nr.132-5356) 12 straipsnio 1 dalies nuostatos numato 
šiuos savivaldybės skolinimosi limitus: 

- savivaldybės skola negali viršyti 35 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto 
pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir 
valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų); 

- metinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 20 procentų, iš jų 
metinio trumpalaikio skolinimosi suma – 10 procentų, patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto 
pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir 
valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų); 

- grąžintina tais kalendoriniais metais savivaldybės paskolų ir palūkanų bei su paskolų 
ėmimu susijusių įmokų suma negali viršyti 20 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto 
pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir 
valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų); 

- savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 5 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės 
biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių 
dotacijų ir  valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų). 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-02-15 sprendimu Nr. T1-389 ,,Dėl Šilutės 
rajono  savivaldybės 2008 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintos rajono biudžeto pajamos - 
119557,700  tūkst. Lt.  



Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 
rodiklių patvirtinimo įstatymu (4, 5, 6, 7 priedėliai)  iš valstybės biudžeto Šilutės rajono 
savivaldybės biudžetui skirta 54014,7 tūkst. Lt specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų: 

- valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirta 15026,7 tūkst. Lt;  
- mokinio krepšeliui finansuoti 31453 tūkst. Lt; 
- valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti skirta 7460 tūkst. 

Lt. 
- speciali tikslinė dotacija programoms – 75 tūkst. Lt; 

Bendrosios dotacijos kompensacija Valstybės biudžetui 13709 tūkst. Lt ir bendrosios 
dotacijos kompensacija Valstybės biudžetui už 2007 metus – 1234,1 tūkst. Lt. 

Savivaldybės 2008 metais patvirtintos biudžeto pajamos, nuo kurių skaičiuojami 
skolinimosi limitai, t.y. be valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialių tikslinių dotacijų bei 
valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų, sudaro 50599,9 tūkst. Lt.  

Įvertinus Lietuvos Respublikos 2008 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (2007-12-15 Nr. X-1353) 12 straipsnio 1 dalies 
reikalavimus ir patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės 2008 m. biudžeto pajamas, atlikti 
paskaičiavimai, kurių rezultatais nustatyta:  

- Savivaldybės skola negali viršyti 17709,9 tūkst. Lt;  
- metinio Savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 10120 tūkst. Lt, iš jų 

metinio trumpalaikio skolinimosi suma – 5060 tūkst. Lt; 
- grąžintina šiais kalendoriniais metais Savivaldybės paskolų ir palūkanų bei su paskolų 

ėmimu susijusių įmokų suma negali viršyti 10120 tūkst. Lt; 
- Savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 2530 tūkst. Lt. 

Pagal Šilutės rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus pateiktą 
informaciją ir dokumentus nustatyta: 

Šilutės rajono savivaldybės 2008-01-01 biudžeto kreditorinis įsiskolinimas – 33042,9 tūkst. 
Lt, iš jų: paskolos – 14446,3 tūkst. Lt (Forma Nr. 6 - debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita 
2008-01-01). Ilgalaikės paskolos sudarė 13546,3 tūkst. Lt, trumpalaikės paskolos – 900 tūkst. Lt. 
Taip pat nustatyta, kad Savivaldybė nėra suteikusi garantijų Savivaldybės kontroliuojamoms 
įmonėms (Forma Nr. 3, savivaldybių skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų 
ataskaita 2008-01-01). Kreditorinio įsiskolinimo, susidariusio iki 2008 metų sausio 1d. dengimo 
grafike (Tarybos 2008-02-15 sprendimo Nr. T1- 389 priedas Nr.7) 2008 metais numatyta grąžinti 
bankams – 3376 tūkst. Lt paskolų. Savivaldybės 2008-02-01 negrąžintų paskolų  likutis: ilgalaikių 
paskolų – 13005,6 tūkst. Lt, trumpalaikių paskolų – 900 tūkst. Lt. 

Susipažinus su pateiktais dokumentais nustatyta, kad  planuojama sutekti 2500 tūkst. Lt 
garantiją paskolai gauti UAB „Šilutės šilumos tinklai“ investiciniams projektams „Šilumos 
gamybos efektyvumo didinimo ir aplinką tausojančių modernių technologijų diegimas“ bei 
„Šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimas Šilutės mieste“. Šiuos  projektus bendrovė teiks 
Lietuvos Respublikos verslo paramos agentūrai, siekiant gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
paramą.  

Pagal teisės aktuose numatytus limitus atlikti  skaičiavimai ir  nustatyta, kad Šilutės rajono 
savivaldybės skola 2008-01-01 negali viršyti 17709,9 tūkst. Lt (skaičiavimai atlikti darbo 
dokumentuose). Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės kreditorių įsiskolinimas yra finansinis 
įsipareigojimas, kuris nėra įskaitomas į Savivaldybių skolinimosi taisyklėse (Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004-03-26 nutarimas Nr. 345) numatytus ir savivaldybėms taikomus savivaldybių 
skolinimosi limitus (savivaldybės skolą, metinį savivaldybės grynojo skolinimosi limitą ar metinį 
savivaldybės trumpalaikio skolinimosi limitą). Savivaldybei suteikus 2500 tūkst. Lt paskolos 
garantą UAB „Šilutės šilumos tinklai“, Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai sudarys 15005,6 
tūkst. Lt arba 30,64 proc. patvirtintų 2008 metų savivaldybės biudžeto pajamų  (neįskaitant iš 
valstybės biudžeto skiriamų specialių tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios 
dotacijos kompensacijų ) – Įstatymu patvirtinta iki 35 proc. Savivaldybės garantijų limitas sudarys 
4,94 proc. ir neviršys patvirtinto 5 proc. limito. 



 
Išvada: Šilutės rajono savivaldybės  skolinimosi limitai leidžia Savivaldybės tarybai 

suteikti 2500 tūkst. Lt  paskolos garantą uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“ 
investiciniams projektams „Šilumos gamybos efektyvumo didinimo ir aplinką tausojančių modernių 
technologijų diegimas“ bei „Šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimas Šilutės mieste“. 

 
Ataskaita surašyta 3 egzemplioriais: Šilutės rajono savivaldybės tarybai, 

Savivaldybės administracijos direktoriui,  Savivaldybės kontrolieriaus tarnybai.  
 

 
 
 
 
 
 

Savivaldybės kontrolierė                    Jolita Stonkuvienė 
 
 


