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Šilutė 

Išvados rengimo pagrindas ir tikslas 

Ši išvada parengta vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo1 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 2014-03-12 raštą Nr. R3-(4.1.16.)-1885 ,,Dėl išvados“2,  

atliko Savivaldybės skolinimosi galimybių vertinimą. 

Išvadai parengti buvo atliktas auditas, kurio tikslas – įvertinti, ar Šilutės rajono 

savivaldybė, neviršydama Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių 

biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytų skolinimosi limitų, turi galimybę imti 

ilgalaikę 2 953,987 tūkst. Lt paskolą Europos Sąjungos lėšomis finansuojamiems projektams iš 

dalies finansuoti.  
 

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 2014 m. sausio 1 d. 

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

reikalingų dokumentų parengimą ir pateikimą. Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų 
skyrius tvarko paskolų apskaitą, kontroliuoja skolos limitų vykdymą ir yra už šias funkcijas atsakingas. 
 

Auditoriaus atsakomybė 

  Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie Savivaldybės skolinimosi 

galimybės imti ilgalaikę 2 953,987 tūkst. Lt paskolą Europos Sąjungos lėšomis finansuojamiems 

projektams iš dalies finansuoti.  

  Auditas suplanuotas ir atliktas taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, kad Savivaldybė, 

                                                           
1 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas//Valstybės žinios. 2008. Nr. 113-4290. 
2 Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2014-03-12 raštas Nr. R3-(4.1.16.)-1885 ,,Dėl išvados‘‘ (pridedamas 

Savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl leidimo imti paskolą“). 
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skolindamasi nepažeis teisės aktais nustatytų skolinimosi limitų. Atliekant auditą surinkti įrodymai, 

pagrindžiantys Savivaldybės skolinius įsipareigojimus ir suteikiantys pagrindą pateikti 

Savivaldybės tarybai išvadą dėl galimybės imti ilgalaikę paskolą iš kredito įstaigos.  

Pastebėtina, kad:  

 Savivaldybės 2014-01-01 biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas (su paskolomis) –       

50 167,4 tūkst. Lt, iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos – 12 444,7 tūkst. Lt.  

 Savivaldybės 2014-01-01 negrąžintų paskolų likutis – 31 931,4 tūkst. Lt, iš jų ilgalaikių 

– 31 471,4  tūkst. Lt, trumpalaikių – 460,00 tūkst. Lt. 

 Lyginant biudžeto lėšų 2013-01-01 kreditinį įsiskolinimą (51 231,9 tūkst. Lt) su 2014-

01-01 (50 167,4 tūkst. Lt), įsiskolinimas sumažėjo 1 064,5 tūkst. Lt. 

  Savivaldybės 2014-01-01 panaudotas paskolų limitas – 58,0 proc. (nustatytas limitas – 

70 procentai su investiciniais projektais iš ES).  

 Pagal Savivaldybės ir Finansų ministerijos 2014 metais pasirašytas sutartis numatyta 

gauti 2 275,4 tūkst. Lt paskolų valstybės vardu. 

 Savivaldybės tarybos 2014 metų biudžete paskolų ir palūkanų grąžinimui iš viso 

numatyta 3 648,00 tūkst. Lt. 

 

Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatymo3 12 str. numatyta, kad savivaldybių skolinimosi limitai nustatomi nuo 

prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos 

kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti sumos ir  negali viršyti 70 

procentų. Savivaldybės, kurių skola sudaro daugiau kaip 40 % įstatyme nurodytų prognozuojamų 

savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos 

savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti sumos, 2014 metais gali skolintis tik 

projektams, finansuojamiems iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti ir paimtoms 

paskoloms grąžinti 

 

Šilutės rajono savivaldybės 2014 metais biudžeto pajamų dydis, nuo kurių skaičiuojami 

skolinimosi limitai, sudaro 54 274,00 tūkst. Lt (prognozuojamos pajamos – 44 090,0 tūkst. Lt, 

valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacija pajamų mažėjimui kompensuoti – 10 184 

tūkst. Lt). 

Atkreiptinas dėmesys, kad, Šilutės rajono savivaldybei gavus 2 953,987 tūkst. Lt ilgalaikę 

paskolą, Savivaldybės skola sudarytų 67,6 procentus patvirtintų 2014 metų prognozuojamų 

savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos 

savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti sumos ir priartėtų prie skolinimosi limito 

ribos (70 proc.). Savivaldybė neturi vidinių biudžeto pajamų didinimo rezervų, todėl užtikrinti savo 

dalies projektų finansavimą gali tik paėmusi ilgalaikę paskolą. Paimta 2 953,987 tūkst. Lt paskola 

bus panaudota Savivaldybės dalies lėšų prisidėjimui prie vykdomų projektų, įgyvendinamų projektų 

lėšų pripažintų netinkamomis finansuoti išlaidomis bei papildomiems darbams, kurie  

nefinansuojami iš  projektų, apmokėti šiems projektams:  

- Juknaičių savarankiško gyvenimo namų pastato rekonstravimas, 

- Minijos kaimo krantinių sutvarkymas, 
- Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso restauravimas ir teritorijos sutvarkymas bei 

pritaikymas viešiems turizmo poreikiams I etapas, 
- Šilutės miesto Naujakurių mikrorajono Karklų gatvės rekonstravimas, 

- Šilutės miesto Naujakurių mikrorajono Komunarų, Gluosnių gatvių rekonstravimas, 
- Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimas, 

                                                           
3 Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 

įstatymas (12 straipsnis, 5,6 priedėliai)//Valstybės žinios. 2013. Nr. 140-7044. 
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- Juknaičių pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija, 
- Žemaičių Naumiesčio gimnazijos pastato rekonstrukcija, 
- Verdainės pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija, 
- Kintų Vydūno centro rekonstrukcija, 

- Tradicinių amatų centro įkūrimas Švėkšnoje, 
- Žemaičių Naumiesčio muziejaus pastato sutvarkymas, 
- Vainuto seniūnijos bendruomenės pastato sutvarkymas, 
- Bendruomenės centro įrengimas Švėkšnoje, Liepų a. 25. 
 

Šilutės rajono savivaldybės skolinimosi rodiklių palyginimas su Lietuvos Respublikos 2014 

metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu 

nustatytais savivaldybėms skolinimosi limitais pateiktas lentelėje.  

 

Šilutės rajono savivaldybės skolinimosi rodikliai, gavus 2 953,987 tūkst. Lt  

ilgalaikę paskolą (proc.) 

lentelė 
Eil. 

Nr. 

Skolinimosi rodiklis LR Seimo nustatyti 

skolinimosi limitai 

Skolinimosi rodiklis gavus 

ilgalaikę paskolą 

1. Savivaldybės skola 70 67,6 

2.  Metinis grynasis skolinimasis 15 9,6 

4. Savivaldybės suteiktos garantijos  10 5,36 
Skolinimosi limitų dydžiu yra laikoma 54 274,00 tūkst. Lt 

 

Mūsų nuomone, Šilutės rajono savivaldybei gavus ilgalaikę 2 953,987 tūkst. Lt paskolą 

Europos Sąjungos lėšomis finansuojamiems projektams iš dalies finansuoti, Lietuvos Respublikos 

2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme 

nustatyti skolinimosi limitai nebus viršyti. 

 

 

Audito 2014-03-24 ataskaita „Dėl Šilutės rajono savivaldybės ilgalaikės paskolos ėmimo 

galimybių“ Nr. K1-1 pateikta Savivaldybės administracijos direktoriui. 

 

 

Savivaldybės kontrolierė      Jolita Stonkuvienė 

 

 

        


