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ĮŢANGA
Ribotos apimties finansinis auditas atliktas Kelmės rajono savivaldybės kontrolieriaus
2012 m. sausio 27 d. pavedimu Nr. KT2-2. Auditą atliko Savivaldybės kontrolierė Daiva Bruţienė.
Audituojamas subjektas – Kelmės rajono savivaldybės administracija, identifikavimo
kodas 188768730. Audituojamo subjekto adresas: Vytauto Didţiojo g. 58, LT-86161 Kelmė.
Audituojamas laikotarpis – 2011-2012 metai.
Audituojamu laikotarpiu Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pareigas ėjo Zenonas Mačernius, Finansų skyriui vadovavo Irina Petkevičienė.
Audito tikslas: įvertinti, ar Kelmės rajono savivaldybė, neviršydama teisės aktais
nustatytų skolinimosi limitų, turi galimybę imti 2,8276 mln. litų ilgalaikę paskolą, kurią numatoma
skirti projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos
įgyvendinti.
Audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus, o
nepriklausoma nuomonė apie savivaldybės galimybę imti 2,8276 mln. litų ilgalaikę paskolą
projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, vykdyti,
pareiškiama Kelmės rajono savivaldybės tarybai teikiamoje audito išvadoje.

AUDITO APIMTIS IR METODAI
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.
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 2012 m. vasario 23 d. sprendimo projektas Nr.
T1-23 ,,Dėl 2012 metų Kelmės rajono savivaldybės programinio biudţeto“numatytų patvirtinti
Kelmės rajono savivaldybės biudţeto pajamų 2012 metams (tame tarpe iš valstybės biudţeto
savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudţetui grąţinamos bendrosios
dotacijos kompensacijos) suma;

4

•Kelmės

rajono

savivaldybės

skolos

likučiai

pagal

Savivaldybių

skolinių

įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų 2011 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 2,8276 mln. litų ilgalaikę
paskolą projektams, finansuojamiems iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos, vykdyti.
Atsiţvelgiant į ribotas audito darbo laiko sąnaudas, buvo atliktas preliminarus
planuojamos imti ilgalaikės paskolos panaudojimo investicijų projektams finansuoti vertinimas.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus1.
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.
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 planuojamos savivaldybės pajamos
nesikeis, kad auditui pateikti dokumentai yra išsamūs ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka
originalus.
PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS
1. Savivaldybės skolinimosi rodiklių lygis.
Kelmės rajono savivaldybės skolos limitas sudaro 51,9 procentai2, todėl skolintis gali tik
projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos,
įgyvendinti.
1

LR Valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-26 (LR Valstybės kontrolieriaus 2006 m. vasario 1
d. įsakymo Nr. V-15 redakcija) ,,Dėl Valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“
2
LR 2012 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (2011 m. gruodţio
20 d. Nr. XI-1823) 12 str. 2 d. numato, kad Savivaldybės, kurių skola sudaro daugiau kaip 45 procentus patvirtintų 2012
metų savivaldybės biudţeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudţeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių
dotacijų ir valstybės biudţetui grąţinamų bendrosios dotacijos kompensacijų), 2012 metais gali skolintis tik projektams,
finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti.
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Gavusi 2,8276 mln. Lt ilgalaikę paskolą, kurią planuojama skirti projektų, finansuojamų iš
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, vykdymui, Kelmės rajono
savivaldybė neviršys skolinimosi limitų.
Savivaldybių funkcijos pagal sprendimų priėmimo laisvę skirstomos
į
savarankiškąsias ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms). Savarankiškąsias funkcijas
savivaldybės atlieka pagal Konstitucijos ir

įstatymų suteiktą kompetenciją,

įsipareigojimus

bendruomenei ir šios interesais. Įgyvendindamos šias funkcijas, savivaldybės turi Konstitucijos ir
įstatymų nustatytą sprendimų iniciatyvos, jų priėmimo ir įgyvendinimo laisvę ir yra atsakingos uţ
savarankiškųjų funkcijų atlikimą. Įgyvendinant šias funkcijas, savivaldybių veiklą saisto įstatymų
nustatyti reikalavimai ir tvarka, kuri, kai tai numatyta įstatymuose, nustatoma ir kituose teisės
aktuose3.
Savivaldybės tarybai suteikta išimtinė teisė priimti sprendimus dėl paskolų ėmimo ir
garantijų teikimo uţ ilgalaikes paskolas, laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi limitų4.
Lietuvos Respublikos Seimas yra patvirtinęs savivaldybių skolinimosi limitų dydţius
2012 metams. Skolinimosi rodiklių skaičiavimo pagrindu laikomos savivaldybės biudţeto pajamos,
skirtos savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms atlikti, tai yra

patvirtintos savivaldybės

biudţeto pajamos, neįskaitant iš valstybės biudţeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių
dotacijų ir valstybės biudţetui grąţinamų bendrosios dotacijos kompensacijų5.
Atsižvelgiant į tai, kas nustatyta įstatymuose, Kelmės rajono savivaldybės skolinimosi
rodiklių apskaičiavimo baziniu dydžiu yra laikomos 34915,6 tūkst. Lt:
-

savivaldybės biudžeto pajamos 76726,7 tūkst.Lt - Kelmės rajono savivaldybės

tarybos sprendimu planuojamos patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto pajamos;
- 17845,1 tūkst. Lt - 2012 metų valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija Kelmės
rajono savivaldybės biudžetui valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
atlikti;
- 23966,00 tūkst. Lt - 2012 metų valstybės biudžeto specialioji

tikslinė dotacija

Kelmės rajono savivaldybės biudžetui mokinio krepšeliui finansuoti6;

3

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
5
Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo
( Ţin., 2011, 163-7741) 12 straipsnis.
6
LR švietimo ir mokslo ministerijos 2012-01-04 raštas Nr. SR-60.
4
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1 lentelė. Kelmės rajono savivaldybės skolinimosi rodiklių lygis, gavus 2,8276 mln. Lt paskolą
Skolinimosi rodikliams apskaičiuoti bazinis pajamų dydis - 34915,6 tūkst. Lt
Eil.
Nr.

LR 2012 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymu
nustatyti skolinimosi limitai7

1.

Savivaldybės skola negali viršyti 70
procentų patvirtintų 2012 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 (neįskaitant
iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų
specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės
biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos
kompensacijų)
grąžintina 2012 metais ir vėlesniais metais
savivaldybės paskolų ir palūkanų bei su
paskolų ėmimu susijusių įmokų suma negali
viršyti 15 procentų patvirtintų savivaldybės
biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės
biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų
tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui
grąžinamų
bendrosios
dotacijos
kompensacijų)
savivaldybės garantijų limitas negali viršyti
10 procentų patvirtintų 2012 metų
savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš
valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų
specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės
biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos
kompensacijų)
Savivaldybės, kurių skola sudaro daugiau
kaip 45 procentus patvirtintų 2012 metų
savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš
valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų
specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės
biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos
kompensacijų), 2012 metais gali skolintis tik
projektams, finansuojamiems iš Europos
Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės
paramos, įgyvendinti.

2.

3.

4.

5.

Savivaldyb
ės
skola
negali
viršyti
(tūkst. Lt)

24440,9

Faktiškai yra
2012-02-01

Tūkst. lt

%

Savivaldybės skolinimosi rodikliai,
gavus 2,8276 mln. paskolą, kuri bus
naudojama
ES
finansuojamiems
projektams vykdyti
2012 m. vasario 1 2012 m. gruodžio
d. ٭
31 d.٭٭
Tūkst. Lt
%
Tūkst. Lt
%

18105,4

51,9

20933,0

60

17492,4

50,1

2827,6

8,1

2827,6

8,1

3440,6 *٭٭

9,9

17090,1

48,95

6983,1

5237,3

3440,6

9,9

3440,6 ٭٭٭

9,9

3491,6

216,7

0,6

216,7

0,6

15712,0

18105,4

51,9

20933,0

60

Šaltinis: Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo projektas Nr.T1-23
„Dėl 2012 metų Kelmės rajono savivaldybės programinio biudžeto“, Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus
pažyma apie planuojamas 2012 metais kredito įstaigoms grąžinti paskolas ir sumokėti palūkanas bei Savivaldybių
skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų 2011 m. gruodžio 31 d. ataskaitas (forma Nr. 3-sav. metinė) bei
iždo apskaitos registrai.
*Skolinimosi rodiklių lygis 2012 m. vasario 1 d. apskaičiuotas, vadovaujantis negrąţintų paskolų likučiais 2012-02-01.
**Skolinimosi rodiklių lygis 2012 m. gruodţio 31 d. apskaičiuotas, vadovaujantis preliminariais paskolų likučiais metų
pabaigai duomenimis, darant prielaidą, kad biudţeto pajamų dydis per metus nesikeis.
***Atsiţvelgiant į tai, kad kredito sutartys pasirašytos su kintamomis palūkanomis, 2012 grąţintina palūkanų suma gali
keistis nuo planuojamos, todėl ir šis rodiklis yra preliminarus.
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Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo
( Ţin., 2011, 163-7741) 12 straipsnis.

7

Palyginus Kelmės

rajono savivaldybės skolos ES finansuojamiems projektams

vykdyti preliminarius 2012 m. pabaigos skolinimosi rodiklius su 2012 m. pradţios skolinimosi
rodikliais, darytina prielaida, kad gavus 2,8276 mln. Lt paskolą, laikantis suplanuotų paskolų ir
palūkanų mokėjimo, skolinimosi rodikliai metų pabaigoje gali sumaţėti (jeigu nesumaţės
patvirtintos biudţeto pajamos savarankiškosioms funkcijoms vykdyti).
1 pav. Savivaldybės skolinimosi rodiklių, gavus 2,8276 mln. Lt paskolą, santykis su nustatytais
limitais pagal 2012 m. vasario 1 d. paskolų likučių duomenis (proc.)

Kelmės rajono savivaldybei gavus 2,8276 mln. Lt paskolą:
» Kelmės rajono savivaldybės skolos rodiklis projektams vykdyti, sudarys 60 proc.
(limitas iki 70 proc.).
» Į metinį savivaldybės grynojo skolinimosi

limitą įskaitomi einamaisiais metais

savivaldybės prisiimti įsipareigojimai grąţinti kreditoriams lėšas, pasirašius paskolų sutartis, lizingo
(finansinės nuomos) dokumentus, atėmus einamaisiais metais pagal šiuos įsipareigojimus grąţintas
lėšas8. Auditui pateiktoje Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus paţymoje
apie planuojamas 2012 metais kredito įstaigoms grąţinti paskolas ir sumokėti palūkanas nurodyta,
kad Kelmės rajono savivaldybė planuoja 2012 metais grąţinti 3076,4 tūkst. Lt paskolų ir sumokėti
676,5 tūkst. Lt palūkanų. Pagal einamaisiais metais prisiimtus įsipareigojimus savivaldybė pradės
grąţinti 2014 metais. Tuomet metinio grynojo skolinimosi suma sudarys 8,1 proc. (limitas iki 20
proc.)
»Grąžintinos 2012 metais paskolų ir palūkanų sumos rodiklis

sudarys 9,9 proc.

(limitas iki 15 roc.).
» Savivaldybės suteiktų garantijų rodiklis yra lygus 0,6 proc. (limitas iki 10 proc.).
8

LR Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 (LRV 2005 m. rugsėjo 26 d. redakcija) patvirtintų
Savivaldybių skolinimosi taisyklių 6 punktas.
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2. Savivaldybės ilgalaikių paskolų analizė
Kelmės rajono savivaldybės skolą iki 2008 metų imtinai sudarė tik ilgalaikės paskolos
investicijų projektams finansuoti. Nuo 2008 metų Kelmės rajono savivaldybės skolos
struktūra ėmė keistis, didėjant vidaus skolai, susijusiai su Europos Sąjungos finansuotinų
projektų vykdymu (žiūr. 2 pav.). 2008 m. gruodžio 31 d. 5,5 proc. visos skolos sudarė skola
ES finansuojamiems projektams vykdyti, o 2011 gruodžio 31 d. ši skola padidėjo iki 30,3
proc. Kitą dalį skolos sudarė ilgalaikė skola investicijų projektams finansuoti. Tas rodo, kad
savivaldybės skolos santykis iki 2012 metų keitėsi, didėjant paskolų, susijusių su ES
finansuojamų projektų vykdymu, lygiui, lyginant su paskolomis, gautomis
kitiems
investiciniams projektams vykdyti. Kitaip tariant, santykinai ženkliau didėja paskolos,
susijusios su ES finansuojamų projektų vykdymu.
2 pav. Kelmės rajono savivaldybės ilgalaikių paskolų struktūros pokyčiai
2007-2012 m. pagal jų naudojimo paskirtį (tūkst. Lt) *

Šaltinis: Kelmės rajono savivaldybės administracijos finansų skyriaus pateikti duomenys.

Kelmės rajono savivaldybė 2011 m. gruodžio 31 d. turėjo negrąžintų paskolų likutį
15126,9 tūkst. Lt, kuris susidarė pagal 11 kredito sutarčių:
- pagal 3 sutartis – 2006,6 tūkst. Lt, kurių galiojimas baigiasi 2034 metais;
- pagal 2 sutartis – 6605,3 tūkst. Lt, kurių galiojimas baigiasi 2017-2018 metais;
- pagal 4 sutartis – 6268,4 tūkst. Lt, kurių galiojimas baigiasi 2012-2016 metais;
- pagal 2 sutartis – 246,6 tūkst. Lt, kurių galiojimas baigiasi 2012 metais.
Lietuvos Respublikos Seimas, priimdamas 2007 - 2012 metams LR Valstybės ir
savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių įstatymus, tvirtino savivaldybėms skolinimosi limitus.
Savivaldybių skolinimosi limitai tendencingai buvo didinami, ypač Europos Sąjungos
finansuojamiems projektams vykdyti (ţiūr. 2 lentelę). 2012 metais Seimas pakeitė, sakydamas, kad
Savivaldybės, kurių skola sudaro daugiau kaip 45 procentus patvirtintų 2012 metų savivaldybės
biudţeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudţeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių
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dotacijų ir valstybės biudţetui grąţinamų bendrosios dotacijos kompensacijų), 2012 metais gali
skolintis tik projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės
paramos, įgyvendinti.
2 lentelė. LR Seimo patvirtinti 2007-2012 metams savivaldybių skolinimosi limitai (proc.)
Eil. Nr.

Metai

1
2
3
4
5
6

2007
2008
2009
2010
2011
2012

Skolos limitas investicijų
projektams

Skolos limitas ES finansuojamiems
projektams vykdyti.

35
10
35
18
30
18
40
30
40
30
70 (viršijus 45 proc., skolintis galima tik ES finansuojamiems projektams
vykdyti)

Kelmės rajono savivaldybės skola pagal savivaldybės tarybos patvirtintus
(patikslintus) 2007 - 2011 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.

3 pav. Savivaldybės paskolų investiciniams projektams finansuoti ir ES finansuojamiems projektams vykdyti
santykis su patvirtintais tos srities atitinkamo laikotarpio skolinimosi limitais (proc).
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Kelmės rajono savivaldybės skolos santykio pastaraisiais metais kitimas su
patvirtintomis biudţeto pajamomis savarankiškosioms funkcijoms vykdyti pateiktas 3 lentelėje.
3 lentelė. Savivaldybės skolos ir patvirtintų biudţeto pajamų savarankiškosioms
funkcijoms vykdyti santykio 2007-2011 m. dinamika
Metų
pabaiga

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

Savivaldy
bės skola
(tūkst. Lt)

2007
2008
2009
2010
2011
2012

36443,9
49483,0
44017,4
32381,8
33964,0

9346,9
11773,3
12436,3
12113,7
15126,9

8046,9
9052,6
7578,4
5790,1
4818,8

(prelimina

34915,6

17915,5

5016,1

Investicijų
projek
tams
finansuoti
(tūkst. Lt)

Iš jos:
ES finansuoja
miems
projektams
vykdyti (tūkst.
Lt)

Iš jos:

Savivaldy
bės skolos
ir pajamų
santykis
(proc.)

Investicijų
projektams
finansuoti
(tūkst. Lt)

ES
finansuojamie
ms projektams
vykdyti (tūkst.
Lt)

2720,7
4011,9
6323,6
10308,1

25,6
23,8
28,3
37,4
44,5

22,1
18,3
17,2
17,9
14,2

5,5
9,1
19,5
30,3

12899,4

51,3

14,4

36,9

riai)

Šaltinis: Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus pateikta informacija.
4 lentelė. Grąţintų paskolų ir palūkanų suvestinė
Metai

Grąžinta paskolos suma

Grąžinta palūkanų suma

2007
2008
2009
2010
2011
2012
(preliminariai)

832,2
2950,7
2605,5
3763,4
3012,8
3076,4

302,7
613,6
1072,0
545,7
388,9
676,5

Šaltinis: Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus duomenys.

3. Savivaldybės gautinos paskolos paskirtis
Kelmės rajono savivaldybė planuoja 2012 metais vykdyti projektus,
finansuojamus iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, kurių
bendrajam finansavimui užtikrinti gali būti reikalinga 2,8276 mln. Lt ilgalaikė paskola.
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 finansuoti9.

9

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

11

Savivaldybės, vykdančios investicijų projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos ir
kitos tarptautinės finansinės paramos, gali imti iš kredito įstaigų ilgalaikes paskolas šių investicijų
projektų bendrajam finansavimui uţtikrinti.
Viešojo sektoriaus investiciniai projektai rengiami, siekiant gauti ES struktūrinių
fondų paramą, teikiant paraiškas pagal VšĮ "Centrinės projektų valdymo agentūros" nustatytą
metodiką, kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos
apsaugos ministerijų ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės
administruojamomis priemonėmis10.
Investicijų projektas – rašytinis dokumentas, kompleksiškai pagrindţiantis projekto
įgyvendinimo poreikį bei naudą finansiniu ir socialiniu-ekonominiu poţiūriu. Investicijų projektas
turi būti parengtas išlaikant vidinę projekto logiką: projekto rezultatai turi būti projekto veiklų
padarinys, projekto veiklos sudaryti prielaidas pasiekti projekto uţdavinius, o pastarieji įgyvendinti
nustatytus tikslus (vertikali projekto logika). Investicijų projektai rengiami pagal Reikalavimus
investicijų projektų, pretenduojančių į finansavimą iš ES struktūrinių fondų bei valstybės biudţeto
lėšų, struktūrai ir turiniui11.
Vadovaujantis auditui pateiktais ir kitais dokumentais, nustatyta, kad Kelmės rajono
savivaldybėje 2012 metais planuojami vykdyti Europos Sąjungos finansuojami projektai, kuriems
gali būti reikalingas bendrasis finansavimas (Kofinansavimas nevartotina. Lietuviškas atitikmuo –
bendrasis finansavimas (angl. co-financing) (ţr. Europos terminų ţodyną „Eurovoc“)
(http://www.vlkk.lt/lit/1702.) (ţiūr. 5 lentelę).
5 lentelė. Kelmės rajono savivaldybės bendrojo finansavimo poreikis,
Europos Sąjungos finansuojamų projektų vykdymui

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10

Europos Sąjungos finansuojamas investicijų
projektas
Ventos slėnio teritorijos pritaikymas turizmo reikmėms (1.1.1.4)
Poilsiavietės prie Giliaus eţero sutvarkymas
Uţvenčio muziejaus restauravimas ir jo pritaikymas kultūrinio
turizmo reikmėms
P. Višinskio memorialinio muziejaus stogo sutvarkymas
Kelmės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas gerinant
jų energetines charakteristikas (II etapas) pagal VP3-1.1-VRM-03-R
priemonę
Socialinio būsto plėtra Kelmės mieste
Gyvenamosios aplinkos gerinimas Kelmės rajono kaimo vietovėse

Bendrojo finansavimo
poreikis (tūkst. Lt)
140,0
165,0
93,0
50,0
50,0
60,0
60,0

http://www.consultusmagnus.com/paslaugos/lt/investiciniai_projektai/
Reikalavimai parengti, atsiţvelgiant į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 39 ir 40, 55 straipsnių,
Europos Komisijos Regioninės politikos Generalinio direktorato Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinės gairių
(angl. Guide to Cost-benefit analysis of investment projects“ (Final report 16/06/2008), Europos Komisijos Regioninės
politikos Generalinio direktorato Darbo dokumento Nr. 4 „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodikos gairės“
(08/228.006) nuostatas.
11
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

(II etapas)
Kelmės rajono kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūros
kompleksiška plėtra
Gyvenamosios aplinkos gerinimas Kelmės rajono kaimo vietovėse
Kelmės miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymas (II etapas)
Kelmės miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymas (III etapas)
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir
plėtra Kelmės rajone
Kelmės dumblo apdorojimo įrenginių statyba
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmės
rajone (Uţventyje, Kelmė)
Apleistų pastatų, teritorijų ir kitų aplinką ţalojančių abjektų
likvidavimas Kelmės rajone
Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo
aikštelių įrengimas
Kelmės m. šiaurinės m. dalies gatvių rekonstrukcija I etapas
(Dariaus ir Girėno g. I dalis, Vilbėno g., Radvilų g., Ţalioji g., Lauko
g. atšaka)
Kelmės rajono Tytuvėnų m. apvaţiavimo kelio – Citavičiaus gatvės
rekonstrukcija (darbai)
Kelmės m. šiaurinės m. dalies gatvių rekonstrukcija II etapas
Bendrųjų, detaliųjų ir specialiųjų planų rengimui
Kelmės tradicinių amatų centro įkūrimas ir plėtra
Liolių senelių namų dienos globos padalinio įkūrimas
Vijurkų vaikų globos namų stadiono ir sporto aikštelės atnaujinimas
Kelmės rajono Kraţių gimnazijos Pašilės pradinio ugdymo skyriaus
pastato rekonstravimas, pritaikant jį švietimo, kultūros ir socialines
paslaugas vaikams ir vietos bendruomenei teikiančiam centrui
Kelmės „Aukuro“ vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas,
pagerinant jo energetines charakteristikas (I etapas)
Šedbarų vaikų darţelio rekonstrukcija
VšĮ Kelmės PRC Tytuvėnų skyriaus paslaugų ir infrastruktūros
plėtra
Kelmės rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
teoriniai ir praktiniai mokymai bei kvalifikacijos kėlimas
Kelmės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano parengimas
Tytuvėnų Švc. Mergelės Marijos baţnyčios ir tvoros su vartais
restauravimas ir pritaikymas viešojo kultūrinio turizmo reikmėms
pagal VP3-1.3-ŪM-02-V priemonę.
Iš viso:

30,0
94,0
180,0
100,0
462,0
232,6
82,0
15,0
29,0
23,0
41,0
10,0
59,0
85,0
304,0
12,5
94,0
4,3
60,0
60,0
16,2
20,8
185,2
2782,6

Preliminariais duomenimis nustatyta, kad iš savivaldybės planuojamos imti
2,8276 mln. Lt paskolos, prieštaraujant įstatymams, gali būti imama ilgalaikė paskola ir
išlaidoms, nesusijusioms su projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos, vykdymu, apmokėti.
Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra sprendimų dėl savivaldybės teritorijos
raidos analizės ir dėl bendrųjų ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, demografinių,
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nusikaltimų kontrolės ir prevencijos, ekologinių, sveikatos ir kitų programų projektų rengimo
priėmimas12.
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 terminus13.
Atsiţvelgiant į tai, kas išdėstyta, paskola gali būti imama ir naudojama tik tiems
statybos, remonto, ar kitokiems darbams atlikti, ar turtui įsigyti, kuriems, remiantis savivaldybės
tarybos sprendimais, yra parengti investicijų projektai.
Norint savivaldybės tarybai priimti sprendimą ir dėl savivaldybės kapitalo viešosiose
įstaigose ar uţdarosiose akcinėse bendrovėse padidinimo, paskolos pagrindu (ir iš biudţeto lėšų)
investuojant savivaldybės turtą ar lėšas, investavimas taip pat turi būti ekonomiškai ir socialiai
pagrįstas parengtuose projektuose, kaip tą reglamentuoja ţemiau pateikti teisės aktai.
LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
nustato, kad savivaldybių turto investavimas – tai savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto,
kaip įnašo, perdavimas šiame įstatyme nustatytiems juridiniams asmenims tam tikru tikslu.
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
kriterijai14.
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
grindţiančią informaciją, sąnaudų bei naudos analizės ar kitais visuotinai pripaţintais projektų
vertinimo metodais atliktais tyrimais projekto ekonominiam ir socialiniam tikslingumui nustatyti)15.

12
13

LR Vietos savivaldos įstatymo (LR 2010 m. birţelio 30 d. įstatymo Nr. XI-971 redakcija) 16 straipsnio 2 dalies 41p.

LR Investicijų įstatymo (1999 m. liepos 7 d. įstatymas Nr. VIII-1312) 2 straipsnio 10 dalis.
LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (LR 2008 m. sausio 29 d.
įstatymo Nr. X-1440 redakcija) 19 straipsnio 1 dalis ir LR 2009 m. liepos 21 d. įstatymo Nr. XI-374 19 straipsnio 2
dalis.
15
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.
14

14

Apibendrinant darytina išvada, kad ilgalaikė paskola bet kokiu tikslu gali būti imama
ir naudojama tik atitinkamai parengtiems (savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl konkrečių
projektų rengimo) investicijų projektams finansuoti.
Tačiau audito metu preliminariais duomenimis nustatyta, kad ketinama imti ilgalaikė
paskola gali būti naudojama atliktų darbų išlaidoms apmokėti, nesant investicijų projektų (ţiūr. 6
lentelę).
6 lentelė. Nenustatyti investicijų projektai planuojamiems darbams finansuoti.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Priemonės ar darbų pavadinimas
PPT infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialistų, spec.,
soc.
pedagogų,
psichologų,
logopedų
darbo
aplinkos
modernizavimas
Geriamojo vandens tiekimo sistemų įrengimas Maironių kaime
Nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas Aunuvėnų kaime
Vandens gerinimo sistemų įrengimas Vaiguvos kaime
Kelmės rajono Uţvenčio seniūnijos Pašilėnų kaime drenaţo sistemų
įrengimas
Iš viso:

Finansavimo poreikis
(tūkst. Lt)
10,00
10,0
10,0
10,0
5,0
45,0

Atkreiptinas dėmesys, kad dėl riboto audito darbo laiko šio klausimo analizė nėra
pakankamai išsami ir duomenys preliminarūs.

REKOMENDACIJOS
Atsižvelgiant į audito rezultatus, rekomenduojame Kelmės rajono savivaldybės
administracijai išanalizuoti ketinamos imti paskolos naudojimo veiklos sritis ir imtis
priemonių, kad planuojama imti ilgalaikė paskola būtų naudojama projektų, finansuojamų
iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrajam finansavimui
užtikrinti, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

Savivaldybės kontrolierė

Daiva Bruţienė

