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ĮŢANGA
Ribotos apimties finansinis auditas atliktas Kelmės rajono savivaldybės kontrolieriaus
2014 m. kovo 3 d. pavedimu Nr. KT2-2. Auditą atliko Savivaldybės kontrolierė Daiva Bruţienė.
Audito tikslas: įvertinti, ar Kelmės rajono savivaldybė, neviršydama teisės aktais
nustatytų skolinimosi limitų, turi galimybę imti 2,4726 mln. litų ilgalaikę paskolą, kurią numatoma
skirti projektams, finansuojamiems iš Valstybės investicijų programos, savivaldybės biudţeto bei
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti.
Audituojamas subjektas – Kelmės rajono savivaldybės administracija, identifikavimo
kodas 188768730. Audituojamo subjekto adresas: Vytauto Didţiojo g. 58, LT-86161 Kelmė.
Audituojamas laikotarpis – 2013-2014 metai.
Audituojamu laikotarpiu Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pareigas ėjo Irena Sirusienė, Finansų skyriui iki 2013 m. liepos mėnesio vadovavo Irina
Petkevičienė, nuo 2013 m. rugpjūčio mėnesio pareigas laikinai ėjo vyriausioji specialistė Vida
Sinkevičienė.
Audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus, o
nepriklausoma nuomonė apie savivaldybės galimybę imti 2,4726 mln. litų ilgalaikę paskolą
projektams, finansuojamiems iš Valstybės investicijų programos, savivaldybės biudţeto, Europos
Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, vykdyti, pareiškiama Kelmės rajono savivaldybės
tarybai teikiamoje audito išvadoje.
AUDITO APIMTIS IR METODAI
Savivaldybės administracija raštu kreipėsi1 pateikti išvadą dėl Savivaldybės galimybės
imti 2014 metais 2,4726 mln. Lt ilgalaikę paskolą.
Apribojimas. Lietuvos Respublikos teisės aktai nereglamentuoja savivaldybės
kontrolieriaus teikiamos išvados dėl savivaldybės galimybės imti paskolą formos, turinio ir
apimties, nėra parengtų metodikų. Todėl rengiant šią išvadą apsiribota atlikti vertinimą teisėtumo
poţiūriu, t.y., vertintas Savivaldybės skolinimosi atitikimas imperatyvioms teisės normoms
(privalomiems reikalavimams).
Auditui taikyti vertinimo kriterijai – atitiktis teisės aktams, reglamentuojantiems
Savivaldybės skolinimąsi 2014 metais:
- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas2,
1
2

Savivaldybės administracijos 2014-02-24 raštas Nr. (7.17) S-660..
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).
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- Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymas3,
 Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymas4,
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės5,
 Savivaldybės Tarybos patvirtintas Savivaldybės 2014 metų biudţetas6.
Audito metu buvo vertinama surinkta informacija
ir duomenys, reikalingi
savivaldybės skolinimosi rodikliams apskaičiuoti bei savivaldybės skolos ir paskolų struktūros
pokyčiams nustatyti:
•Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 17 d. sprendimas Nr. T-32 ,,Dėl
Kelmės rajono savivaldybės 2014 metų programinio biudţeto patvirtinimo“ patvirtintų Kelmės
rajono savivaldybės biudţeto pajamų 2014 metams;
•Kelmės rajono savivaldybės skolos likučiai pagal Savivaldybių skolinių
įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų 2013 m. gruodţio 31 d. ataskaitą (forma Nr. 3-sav.metinė, ketvirtinė) ir šios ataskaitos priedą Nr. 1 ,,Paţyma dėl savivaldybės skolinių įsipareigojimų
pagal kreditorius, valiutas, pradinę ir likutinę trukmę“ bei iţdo apskaitos duomenis;
•Kelmės rajono savivaldybės sudarytų su kredito įstaigomis ilgalaikių paskolų sutarčių
sąlygos;
•Kelmės rajono savivaldybės skolinimosi rodikliai, gavus 2,4726 mln. Lt ilgalaikę
paskolą projektams, finansuojamiems iš Valstybės investicijų programos, savivaldybės biudţeto,
ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos, vykdyti.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus7.
Audito metu, siekiant gauti įrodymus, reikalingus audito tikslui pasiekti, planavimo
etape buvo atlikta nuosekli Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų analizė, kuri leido
nustatyti reikšmingiausias savivaldybės paskolos gavimo ir jos panaudojimo aplinkybes, kurioms
esant savivaldybė galėtų imti ilgalaikes paskolas, ir nustatytos svarbiausios audito sritys.
Šio audito metu Kelmės rajono savivaldybės finansinių ir kitų ataskaitų duomenų
tikrumas nebuvo vertintas, nes tai nėra šio audito tikslas. Todėl nuomonė dėl finansinių ataskaitų
nebus reiškiama. Dėl šio audito specifikos audituojamo subjekto veiklos ir vidaus kontrolės
sistemos tyrimas nebuvo atliekamas.
Siekiant gauti pakankamus, tinkamus ir patikimus audito įrodymus, reikalingus audito
tikslui pasiekti, buvo atliktos nuoseklios savarankiškos audito procedūros (skaičiavimas, dokumentų
tikrinimas, paklausimas, analitinės procedūros) pagal detalią audito programą. Vertinimas atliktas,
darant prielaidą, kad patvirtintos savivaldybės pajamos nesikeis.
Savivaldybės administracija yra atsakinga uţ auditui pateiktų duomenų tikrumą ir
teisingumą. Atliekant auditą buvo vadovaujamasi nuostata, kad pateikti duomenys yra teisingi,
objektyvūs ir išsamūs, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.
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Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais).
Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas 2013-12-12 Nr. XII-659.
5
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimas Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių
patvirtinimo“ (2012-03-21 nutarimo Nr. 304 redakcija).
6
Savivaldybės Tarybos 2014-02-17 sprendimas Nr. T-32.
7
LR Valstybės kontrolieriaus 2012 m. birţelio 28 d. įsakymas Nr. V-171 ,,Dėl Valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario
21 d. įsakymo Nr. V-26 „Dėl Valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“pakeitimo“.
4
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PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS
Savivaldybės skolinimosi rodiklių lygis.
Kelmės rajono savivaldybė neviršys LR 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių įstatymo 12 straipsnyje nustatytų skolinimosi limitų, gavusi
2,4726 mln. Lt ilgalaikę paskolą, iš kurios 1,4526 mln. Lt planuojama skirti projektų,
finansuojamų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, vykdymui ir 1,02
mln. Lt – kitiems investicijų projektams finansuoti
Savivaldybių funkcijos pagal sprendimų priėmimo laisvę skirstomos
į
savarankiškąsias ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms). Įgyvendinant šias funkcijas,
savivaldybių veiklą saisto įstatymų nustatyti reikalavimai ir tvarka, kuri, kai tai numatyta
įstatymuose, nustatoma ir kituose teisės aktuose8.
Savivaldybės tarybai suteikta išimtinė teisė priimti sprendimus dėl paskolų ėmimo ir
garantijų teikimo uţ ilgalaikes paskolas, laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi limitų9; šios
paskolos naudojamos tik investicijų projektams finansuoti pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, laikantis
įstatymų nustatytų skolinimosi limitų ir gavus savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos) išvadą10.
Šie įstatymai riboja paskolų naudojimą, nurodydami, kad paskolos gali būti naudojamos
tik investicijų projektams finansuoti. Investicijų projektas - dokumentas, finansiškai (ekonomiškai),
techniškai ir socialiai pagrindţiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąţą (komercinis
projektas) bei kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei
finansavimo šaltinius ir terminus11.

Lietuvos Respublikos Seimas yra patvirtinęs savivaldybių skolinimosi limitų dydţius
2014 metams. Skolinimosi rodiklių skaičiavimo pagrindu laikomos Lietuvos Respublikos 2014
metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 6
priedėlyje prognozuojamų savivaldybės biudţeto pajamų ir šio įstatymo 5 priedėlyje nurodytų
valstybės biudţeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudţetui pajamų maţėjimui
kompensuoti sumos12.
Atsiţvelgiant į tai, kas nustatyta įstatymuose, Kelmės rajono savivaldybės
skolinimosi rodiklių apskaičiavimo baziniu dydţiu yra laikoma 44824,0 tūkst. Lt:
- 32312,0 tūkst. Lt- 2014 metų Kelmės rajono savivaldybės prognozuojamos
pajamos.
- 12512,0 tūkst. Lt - 2014 metų valstybės biudţeto bendrosios dotacijos
kompensacijos savivaldybių biudţetams pajamų maţėjimui kompensuoti;
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LR vietos savivaldos įstatymo (Ţin., 2008, Nr. 113-4290) 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas.
LR vietos savivaldos įstatymo (Ţin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 28 punktas
10
Ten pat.
11
LR investicijų įstatymo (LR 1999 m liepos 7 d. įstatymas Nr. VIII-1312) 2 straipsnio 10 dalis.
12
Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymo (2013 m. gruodţio 12 d. Nr. XII-659) 12 straipsnis.
9
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Kaip jau anksčiau minėta, savivaldybių skolinimosi limitus nustato Lietuvos
Respublikos Seimas13, o Lietuvos Respublikos Vyriausybė - savivaldybių skolinimosi rodiklių
apskaičiavimo taisykles14.
Savivaldybės ilgalaikės 2,4726 mln. Lt paskolos ES finansuojamiems projektams
vykdyti gavimo galimybei turi įtakos trys skolinimosi rodikliai:
- bendra savivaldybės skola, į kurį įskaitomi visi savivaldybės prisiimti, bet dar
neįvykdyti įsipareigojimai grąţinti kreditoriams lėšas pasirašius paskolų sutartis, finansinės nuomos
(lizingo) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus15. Į savivaldybės skolinimosi
limitus ir savivaldybės skolą įskaitomi tie savivaldybės įsipareigojimai grąţinti kreditoriams lėšas
pasirašius paskolų sutartis, lizingo (finansinės nuomos) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos
dokumentus, pagal kuriuos lėšos yra gautos, bet dar negrąţintos, materialinės vertybės arba
paslaugos gautos, bet dar neapmokėtos. Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto apyvartos lėšų
savivaldybėms suteiktos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti į savivaldybės
skolinimosi limitus neįskaitomos.
Kiti įsipareigojamieji skolos dokumentai - dokumentai, kuriais patvirtinamas
skolinantis prisiimtas įsipareigojimas (neapimantis įsipareigojimų, prisiimamų išplatinant
Vyriausybės vertybinius popierius, pasirašant paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis,
suteikiant valstybės garantijas) grąţinti dokumentuose nurodytą pinigų sumą šiuose dokumentuose
sutartomis (nustatytomis) sąlygomis (komerciniai popieriai, paprastieji ir įsakomieji vekseliai,
depozitų sertifikatai ir pan.)16.
Savivaldybės bendra skola negali viršyti 70 procentų Lietuvos Respublikos 2014
metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 6
priedėlyje prognozuojamų savivaldybės biudţeto pajamų ir šio įstatymo 5 priedėlyje nurodytų
valstybės biudţeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudţetui pajamų maţėjimui
kompensuoti sumos;
Savivaldybės, kurių skola sudaro daugiau kaip 40 procentų šio įstatymo 6 priedėlyje
prognozuojamų savivaldybės biudţeto pajamų ir šio įstatymo 5 priedėlyje nurodytų valstybės
biudţeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudţetui pajamų maţėjimui kompensuoti
sumos, 2014 metais gali skolintis tik projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos
Savivaldybės skola šiuo metu sudaro apie 37,4 proc. todėl savivaldybė gali
skolintis ne tik projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti, bet ir kitiems investiciniams
13

Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymo (2013 m. gruodţio 12 d. Nr. XII-659) 12 straipsnis.
14
LR Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės (2012-03-25
redakcija).
15
Ten pat, 4.1 p.
16
LR Valstybės skolos įstatymo (LR 2010 m. lapkričio 23 d. įstatymo Nr. XI-1162 redakcija) 2 straipsnio 5 dalis.
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projektams vykdyti.
Savivaldybei gavus 2,4726 mln. Lt ilgalaikę paskolą, (2014 m. sausio 1 d.
duomenimis) bendra savivaldybės skola sudarytų 42,9 proc.
- metinio savivaldybės grynojo skolinimosi limitas, į kurį įskaitomi einamaisiais
biudţetiniais metais savivaldybės prisiimti, bet dar neįvykdyti įsipareigojimai grąţinti kreditoriams
lėšas pasirašius paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius
skolos dokumentus, atėmus einamaisiais biudţetiniais metais pagal šiuos įsipareigojimus grąţintas
lėšas17.
Metinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 15 procentų įstatymo
6 priedėlyje prognozuojamų savivaldybės biudţeto pajamų ir šio įstatymo 5 priedėlyje nurodytų
valstybės biudţeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudţetui pajamų maţėjimui
kompensuoti sumos;18.
Auditui pateiktoje Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus
informacijoje apie planuojamas 2014 metais kredito įstaigoms grąžinti paskolas ir
sumokėti palūkanas nurodyta, kad Kelmės rajono savivaldybė pagal einamaisiais
metais prisiimtus įsipareigojimus pradės grąžinti 2016 metais.
- savivaldybės garantijų limitas, į kurį įskaitomi savivaldybės prisiimti įsipareigojimai
pagal garantijas ir laidavimus dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų, bet dar neįvykdytų
įsipareigojimų grąţinti kreditoriams lėšas pasirašius paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo)
sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus.
Savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 10 procentų įstatymo 6 priedėlyje
prognozuojamų savivaldybės biudţeto pajamų ir įstatymo 5 priedėlyje nurodytų valstybės biudţeto
bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudţetui pajamų maţėjimui kompensuoti
sumos.19.
Savivaldybės garantijų rodiklis sudarytų 0,04 proc.
Kelmės rajono savivaldybės skolinimosi rodiklių lygis, gavus 2,4726 mln. Lt paskolą
Skolinimosi rodikliams apskaičiuoti bazinis pajamų dydis - 44824,0 tūkst. Lt
Eil.
Nr.

1.

17

LR 2014 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymu
nustatyti skolinimosi limitai20

savivaldybės skola negali viršyti 70
procentų
įstatymo
6
priedėlyje
prognozuojamų savivaldybės biudţeto

Savivaldyb
ės
skola
negali
viršyti
(tūkst. Lt)

31376,8

Faktiškai yra
2014-01-01

Tūkst. lt

%

Savivaldybės skolinimosi rodikliai,
gavus 2,4726 mln. paskolą, kuri bus
naudojama
ES
finansuojamiems
projektams vykdyti
2014 m. sausio 1 2014 m. gruodžio
d. ٭
31 d.٭٭
Tūkst. Lt
%
Tūkst. Lt
%

16761,4

37,4

19234,0

42,9

16428,7

36,7

LR Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės (2012-03-25
redakcija), 4.2 p.
18
Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymo (2013 m. gruodţio 12 d. Nr. XII-659) 12 straipsnis.
19
Ten pat.
20
Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymo (2013 m. gruodţio 12 d. Nr. XII-659) 12 straipsnis.
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2.

3.

4.

pajamų ir šio įstatymo 5 priedėlyje
nurodytų valstybės biudţeto bendrosios
dotacijos kompensacijų savivaldybės
biudţetui
pajamų
maţėjimui
kompensuoti sumos;
metinio
savivaldybės
grynojo
skolinimosi suma negali viršyti 15
procentų
įstatymo
6 priedėlyje
prognozuojamų savivaldybės biudţeto
pajamų ir šio įstatymo 5 priedėlyje
nurodytų valstybės biudţeto bendrosios
dotacijos kompensacijų savivaldybės
biudţetui
pajamų
maţėjimui
kompensuoti sumos;
savivaldybės garantijų limitas negali
viršyti
10
procentų
įstatymo
6 priedėlyje
prognozuojamų
savivaldybės biudţeto pajamų ir
įstatymo 5 priedėlyje nurodytų
valstybės biudţeto bendrosios dotacijos
kompensacijų savivaldybės biudţetui
pajamų maţėjimui kompensuoti sumos.
Savivaldybės, kurių skola sudaro
daugiau kaip 40 procentų šio įstatymo
6
priedėlyje
prognozuojamų
savivaldybės biudţeto pajamų ir šio
įstatymo 5 priedėlyje nurodytų
valstybės biudţeto bendrosios dotacijos
kompensacijų savivaldybės biudţetui
pajamų maţėjimui kompensuoti sumos,
2014 metais gali skolintis tik
projektams,
finansuojamiems
iš
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos, įgyvendinti ir
paimtoms paskoloms grąţinti.

6723,6

-

-

2472,6

5,5

2472,6

5,5

4482,4

16,7

0,04

16,7

0,04

-

-

17929,6

16761,4

37,4

19234,0

42,9

16428,7

36,7

Šaltinis: Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario17 d. sprendimas Nr.T-32 „Dėl 2014
metų Kelmės rajono savivaldybės programinio biudţeto“, Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus paţyma apie
planuojamas 2014 metais kredito įstaigoms grąţinti paskolas ir sumokėti palūkanas bei Savivaldybių skolinių
įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų 2013 m. gruodţio 31 d. ataskaitas (forma Nr. 3-sav. metinė) bei iţdo
apskaitos registrai.
*Skolinimosi rodiklių lygis 2014 m. sausio 1 d. apskaičiuotas, vadovaujantis negrąţintų paskolų likučiais 2014-01-01.
**Skolinimosi rodiklių lygis 2014 m. gruodţio 31 d. apskaičiuotas, vadovaujantis preliminariais paskolų likučiais metų
pabaigai duomenimis, darant prielaidą, kad biudţeto pajamų dydis per metus nesikeis.
Savivaldybės skolinimosi rodiklių, gavus 2,4726 mln. Lt paskolą, santykis
su nustatytais limitais pagal 2014 m. sausio 1 d. paskolų likučių duomenis (proc.)

Šaltinis: Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario17 d. sprendimas Nr.T-32 „Dėl 2014
metų Kelmės rajono savivaldybės programinio biudţeto“, Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus paţyma apie
planuojamas 2014 metais kredito įstaigoms grąţinti paskolas ir sumokėti palūkanas bei Savivaldybių skolinių
įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų 2013 m. gruodţio 31 d. ataskaitas (forma Nr. 3-sav. metinė).
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Palyginus Kelmės rajono savivaldybės skolos ES finansuojamiems ir kitiems
projektams vykdyti preliminarius 2014 m. pabaigos skolinimosi rodiklius su 2014 m. pradţios
skolinimosi rodikliais, darytina prielaida, kad gavus 2,4726 mln. Lt paskolą, laikantis suplanuotų
paskolų ir palūkanų mokėjimo, skolinimosi rodikliai metų pabaigoje gali sumaţėti.
Savivaldybės ilgalaikių paskolų analizė
Kelmės rajono savivaldybės skola pagal savivaldybės tarybos patvirtintus
(patikslintus) 2009 - 2014 m. laikotarpio planinius savivaldybės biudžeto pajamų duomenis
neviršijo atitinkamo laikotarpio Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių įstatymu patvirtintų skolos limitų investicijų projektams
finansuoti bei ES finansuojamiems projektams vykdyti.
Savivaldybė 2014 m. sausio 1 d. buvo įsipareigojusi trims kredito įstaigoms ir LR finansų
ministerijai pagal dešimt kredito sutarčių.

Kelmės rajono savivaldybė 2014 m. sausio 1 d. turėjo negrąţintų paskolų likutį
15527,96 tūkst. Lt, kuris susidarė pagal 10 kredito sutarčių:
- pagal 3 sutartis – 2265,7 tūkst. Lt, kurių galiojimas baigiasi 2034 metais;
- pagal 4 sutartis – 9538,2 tūkst. Lt, kurių galiojimas baigiasi 2018-2020 metais;
- pagal 3 sutartis – 3724,06 tūkst. Lt, kurių galiojimas baigiasi 2015-2017 metais;
Savivaldybės skolos 2014-01-01 pagal kredito sutartis struktūra
Eil.
Nr.

Kreditorius

Paskolos
sutarties
sudarymo
data

Paskolos sutarties numeris

Skolos likutis

Paskolos
grąžinimo
terminas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

„Danske Bank“
AB Swed bankas
AB SEB bankas
LR finansų ministerija
LR finansų ministerija
AB SEB bankas
LR finansų ministerija
AB SEB bankas
AB SEB bankas
„Danske Bank“

2007-05-18
2009-06-22
2010-07-10
2010-07-09
2010-12-29
2011-06-20
2011-07-13
2012-05-25
2013-06-11
2013-09-18

K200705-0535/SŢ-379
09-046654IN/SŢ-361
0661012020058-48/SŢ-378
638/SŢ-369
686/SŢ-707
0661112020160-72/SŢ-348
719/SŢ-405
0641212020075-72/SŢ-298
0641312020096-72?SŢ-337
K201309-0038?SŢ-499

1217164,15
21362,62
2485528,49
1233293,20
247641,21
4778045,77
784799,99
2571800,41
766665,22
1421659,24

2015-12-31
2016-10-31
2017-12-29
2034-03-15
2034-03-15
2018-12-31
2034-09-01
2019-12-31
2020-12-31
2018-12-31

Viso:

15527960,30

Šaltinis: Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir administracijos Finansų skyriaus pateikta
informacija.
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Paskolų grąžinimas pagal grafikus ( 2013 m. gruodžio 31 d.)

Šaltinis: Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir administracijos Finansų skyriaus pateikta
informacija.

Kelmės rajono savivaldybės skolos santykio pastaraisiais metais kitimas su
patvirtintomis biudţeto pajamomis savarankiškosioms funkcijoms vykdyti pateiktas lentelėje
Savivaldybės skolos ir patvirtintų biudţeto pajamų savarankiškosioms
funkcijoms vykdyti santykio 2009-2014 m. dinamika
Metų
pabaiga

Patvirtin
tos
(patikslin
tos)
biudžeto
pajamos
(tūkst. Lt)

Savivaldy
bės skola
(tūkst. Lt)

2009
2010
2011
2012
2013
2014

44017,4
32381,8
33964,0
33884,5
37001,5
49897,7
su soc.
paramai
skirtais
pinigais.

12436,3
12113,7
15126,9
16059,6
15528,0
16428,7

(prelimina
riai metų
galui)

Investicijų
projek
tams
finansuoti
(tūkst. Lt)
7578,4
5790,1
4818,8
5632,2
4760,7
4598,2

Iš jos:
ES finansuoja
miems
projektams
vykdyti (tūkst.
Lt)
4011,9
6323,6
10308,1
10427,4
10767,3
11830,5

Iš jos:

Savivaldy
bės skolos
ir pajamų
santykis
(proc.)

Investicijų
projektams
finansuoti
(proc.)

ES
finansuojamie
ms projektams
vykdyti (proc.)

28,3
37,4
44,5
47,4
42,0
32,4

17,2
17,9
14,2
16,6
12,9
9,2

9,1
19,5
30,3
30,8
29,1
23,2

Šaltinis: Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir administracijos Finansų skyriaus pateikta
informacija.

2014 m. pabaigoje, nepasikeitus patvirtintų biudţeto pajamų dydţiui, gavus 2,4726
tūkst. Lt paskolą ir grąţinus 2788,6 tūkst. Lt paskolas bei padengus šiais metais garantiją 16,7 tūkst.
Lt, bendra skola 2014 metų pabaigoje sudarytų 36,7 proc. biudţeto pajamų ir, palyginus su 2014
metų pradţia, sumaţėtų apie 6,2 proc.).
LR

Seimo nustatyti savivaldybėms

skolinimosi limitai

nebuvo viršijami.

Savivaldybės skolos lyginimas palyginus su nustatytais skolinimosi limitais (proc.) su LR Seimo
nustatytais skolinimosi limitais parodo, kad, imant paskolas, savivaldybėje visą laiką buvo
laikomasi teisės aktų reikalavimų.
Savivaldybės gautinos paskolos paskirtis
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Kelmės rajono savivaldybė ketina imti iki 2,4726 mln. Lt ilgalaikę paskolą, iš jos:
- iki 1,4526 mln. Lt paskolą Europos Sąjungos finansuojamiems projektų bendrajam
finansavimui;
- iki 1,02 mln. Lt paskolą kitiems investicijų projektams finansuoti.
Audito metu nustatyta, kad nėra parengti tarybos sprendimai dėl užsakovo funkcijų
perdavimo savivaldybės administracijai ir kitiems subjektams.
Nėra priimti tarybos sprendimai dėl pritarimo vykdyti bei neparengti investiciniai
projektai Tytuvėnų miesto centrinės aikštės ir šalia esančios teritorijos sutvarkymo ir
pritaikymo visuomenės poreikiams bei Kelmės miesto centrinės dalies sutvarkymo Raseinių
g. kvartalo projekto II ir III dalis bei dėl pritarimo įgyvendinti Šiaulių regiono
komunalinių biologiškai skaidrių atliektų tvarkymo infrastruktūros plėtrą.
Savivaldybės, laikydamosi Seimo patvirtintų skolinimosi limitų, Vyriausybės
nustatyta tvarka gali imti ilgalaikes vidaus ir uţsienio paskolas (kurių trukmė ilgesnė kaip vieneri
metai ir grąţinimo terminas ne tais pačiais biudţetiniais metais) arba teikti garantijas dėl paskolų,
naudojamų tik investicijų projektams finansuoti21. Investavimas - šio įstatymo nustatytais būdais
atliekami investuotojo veiksmai, kuriais jis įgyja nuosavybės teisę arba kreditoriaus reikalavimo teisę į
investavimo objektą arba teisę šį objektą valdyti ir naudoti22.

Investicijų projektas - dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai
pagrindţiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąţą (komercinis projektas) bei kitus
efektyvumo rodiklius, nurodantis projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius
ir terminus23.
Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra sprendimų dėl savivaldybės
teritorijos raidos analizės ir dėl bendrųjų ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių,
demografinių, nusikaltimų kontrolės ir prevencijos, ekologinių, sveikatos ir kitų programų
projektų rengimo priėmimas24. Sprendimą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto
investavimo taip pat priima savivaldybės taryba, o prieš priimant atitinkamą sprendimą, būtina jį
ekonomiškai ir socialiai pagrįsti. Sprendimai dėl valstybės ir savivaldybių turto investavimo
priimami Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu tenkinami ne maţiau kaip trys šiame įstatyme
nurodyti investavimo kriterijai25. Tačiau, prieš investuojant, savivaldybės vykdomoji institucija,
teikdama savivaldybės tarybai pasiūlymą dėl sprendimo priėmimo investuoti savivaldybės turtą,
nurodo poreikio investuoti motyvus, taip pat ekonomiškai ir socialiai pagrįstą laukiamą
rezultatą (apibendrintą sprendimą grindžiančią informaciją, sąnaudų bei naudos analizės ar
kitais visuotinai pripažintais projektų vertinimo metodais atliktais tyrimais projekto

21

LR Biudţeto sandaros įstatymo (LR 2003 m. gruodţio 23 d. įstatymo Nr. IX-1946 redakcija) 10 straipsnio 1 dalies 1
punktas.
22

LR Investicijų įstatymo (1999 m. liepos 7 d. įstatymas Nr. VIII-1312)
LR Investicijų įstatymo (1999 m. liepos 7 d. įstatymas Nr. VIII-1312) 2 straipsnio 10 dalis.
24
LR Vietos savivaldos įstatymo (LR 2010 m. birţelio 30 d. įstatymo Nr. XI-971 redakcija) 16 straipsnio 2 dalies 41p.
25
LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (LR 2008 m. sausio 29 d. įstatymo Nr. X1440 redakcija) 19 straipsnio 1 dalis ir LR 2009 m. liepos 21 d. įstatymo Nr. XI-374 19 straipsnio 2 dalis.
23
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ekonominiam ir socialiniam tikslingumui nustatyti)26. Ilgalaikė paskola bet kokiu tikslu gali
būti imama ir naudojama tik atitinkamai parengtiems (savivaldybės tarybai priėmus sprendimą
dėl konkrečių projektų rengimo) investicijų projektams finansuoti.
LR vietos savivaldos įstatymo27 16 str. 2 d. 30 p. nurodo, kad sprendimų dėl
socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos, dėl pavedimo
savivaldybės administracijai ir kitiems subjektams atlikti šių darbų uţsakovo funkcijas yra
išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija.
Vadovaujantis auditui pateiktais ir kitais dokumentais, nustatyta, kad Kelmės rajono
savivaldybėje 2014 metais planuojami vykdyti Europos Sąjungos finansuojami projektai, kuriems
gali būti reikalingas bendrasis finansavimas.
Kelmės rajono savivaldybės bendrojo finansavimo poreikis, Europos Sąjungos finansuojamų projektų vykdymui

Eil.
Nr.

Europos Sąjungos finansuojamas investicijų
projektas

Bendrojo finansavimo
poreikis (tūkst. Lt)

1.

Kelmės rajono Uţvenčio seniūnijos Junkilų kadastrinės vietovės
Naudvario tvenkinio ant Varmės upės avarinės būklės
hidrotechnikos statinių rekonstravimas
Kelmės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas gerinant
jų energetines charakteristikas (II etapas)
Gyvenamosios aplinkos gerinimas Kelmės rajono kaimo vietovėse
(II etapas)
Gyvenamosios aplinkos gerinimas Kelmės rajono kaimo vietovėse
Kelmės miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymas (II etapas,
A.Mackevičiaus g. kvartalas)
Kelmės miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymas (III etapas,
Raseinių g. kvartalas)
Kelmės miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymas Raseinių g.
kvartalo projekto II ir III dalis)
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmės
rajone (Uţventyje, Kelmėje)
Kelmės m. šiaurinės m. dalies gatvių rekonstrukcija. II etapas
(Aušros g. ir Saulėtekio g.)
Pakraţančio kultūros centro atnaujinimas
Kelmės „Kūlverstuko“ darţelio - mokyklos pastatų rekonstravimas,
pagerinant jų energetines charakteristikas
Kelmės rajono Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pastato
rekonstravimas, pagerinant jo energetines charakteristikas
Kelmės rajono Kraţių gimnazijos Pašilės pradinio ugdymo skyriaus
pastato rekonstravimas, pritaikant jį švietimo, kultūros ir socialines
paslaugas vaikams ir vietos bendruomenei teikiančiam centrui
Kelmės rajono Uţvenčio vaikų lopšelio-darţelio patalpų ir įrangos
atnaujinimas
VšĮ Kelmės PRC Tytuvėnų skyriaus paslaugų ir infrastruktūros
plėtra - tęstinis
Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidţių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Viso:

85
289,5
90
50
40
111
55,9
15
10
34
177
75
49,1
126
237,1
1452,6

Projektai finansuojami iš VIP ir savivaldybės biudţeto

26

LR Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 (LR Vyriausybės 2009 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1409
redakcija) patvirtinto Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo 9, 10, 10.1 punktai.
27
LR vietos savivaldos įstatymo (Ţin., 2008, Nr. 113-4290) .
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17.

Daugiafunkcio sporto centro statyba Kelmėje I etapas. Kelmės
sporto centro salės statyba

500

18.

Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didţiojo g. 73,
rekonstravimas
Tytuvėnų miesto centrinės aikštės ir šalia esančio rekreacinės
teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams
Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos
ekspozicijos įrengimas

250

19.
20

100
170

Viso:

1020
2472,6
Pastebėjimas. Audito metu nustatyta, kad nėra parengti Tarybos sprendimai dėl
uţsakovo funkcijų perdavimo beveik visiems projektams.
Nėra priimti tarybos sprendimai dėl pritarimo vykdyti bei neparengti investiciniai
projektai Tytuvėnų miesto centrinės aikštės ir šalia esančios teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo
visuomenės poreikiams bei Kelmės miesto centrinės dalies sutvarkymo Raseinių g. kvartalo
projekto II ir III dalis bei dėl pritarimo įgyvendinti Šiaulių regiono komunalinių biologiškai
skaidrių atliektų tvarkymo infrastruktūros plėtrą.
Savivaldybė, siekdama ekonominio stabilumo, gautas paskolas privalo naudoti tik
pagal teisės aktuose nustatytą paskirtį.

REKOMENDACIJOS
Atsižvelgiant į audito rezultatus, rekomenduojame Kelmės rajono savivaldybės
administracijai užtikrinti, kad planuojama imti ilgalaikė paskola būtų naudojama, kaip to
reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.
Parengti tarybos sprendimus dėl pritarimo vykdyti projektus:
Tytuvėnų miesto centrinės aikštės ir šalia esančios teritorijos sutvarkymo ir
pritaikymo visuomenės poreikiams bei Kelmės miesto centrinės dalies sutvarkymo Raseinių
g. kvartalo projekto II ir III dalis.
Parengti tarybos sprendimus dėl užsakovo funkcijų perdavimo savivaldybės
administracijai ir kitiems subjektams.

Savivaldybės kontrolierė

Daiva Bruţienė

Susipaţinau:
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė

Irena Sirusienė

Finansų skyriaus vedėja

Vida Sinkevičienė

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas

Vytautas Vileikis

