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ĮŽANGA
Ribotos apimties finansinis auditas atliktas Kelmės rajono savivaldybės kontrolieriaus
2012 m. spalio 22 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 –2012 metai.
Audituojamu laikotarpiu Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pareigas ėjo Irena Sirusienė, Finansų skyriui vadovavo Irina Petkevičienė.
Audito tikslas: dėl Kelmės rajono savivaldybės 2011 metais paimtos paskolos pagal
pasirašytą sutartį Nr. 0661112020160-72/SŢ-348 naudojimo.
Audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus.
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.
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 panaudojimo aplinkybes.
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).
PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
Savivaldybių skolinimosi, paskolų naudojimo ir investavimo bendrosios nuostatos
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
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“
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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 aktuose2.
Savivaldybės tarybai suteikta išimtinė teisė priimti sprendimus dėl paskolų ėmimo ir
garantijų teikimo uţ ilgalaikes paskolas, laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi limitų3.
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 kompensacijų4.
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. 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 finansuoti5.
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 priemonėmis6.
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
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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
4
Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo
( Ţin., 2011, 163-7741) 12 straipsnis.
5
LR Biudţeto sandaros įstatymo (LR 2003 m. gruodţio 23 d. įstatymo Nr. IX-1946 redakcija) 10 straipsnio 1 dalies 1
punktas.
6
http://www.consultusmagnus.com/paslaugos/lt/investiciniai_projektai/
3
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investicijų projektų, pretenduojančių į finansavimą iš ES struktūrinių fondų bei valstybės biudţeto
lėšų, struktūrai ir turiniui7.
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
priėmimas8.
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
kriterijai9.
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)10.
Savivaldybės skolos įtaką savivaldybės ekonominei būklei geriausiai apibūdintų
paskolos panaudojimo vertinimas.

7

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.
8
LR Vietos savivaldos įstatymo (LR 2010 m. birţelio 30 d. įstatymo Nr. XI-971 redakcija) 16 straipsnio 2 dalies 41p.
9
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.
10
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.
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Skolinimasis yra neišvengiamas makroekonominis procesas, kuris gali paskatinti
ekonomikos augimą. Jei skolintos lėšos yra nukreipiamos į produktyvias investicijas ir skolos lygis
nekelia grėsmės ekonominiam stabilumui, tol skolos augimas galėtų didėti ir garantuoti skolos
grąţinimą laiku. Tačiau problema atsiranda, kai skolintos lėšos naudojamos tik vartojimui ar
trumpalaikiams projektams, tokiu būdu lėšos neuţdirba reikiamų pajamų, siekiant laiku grąţinti
skolą. Siūloma laikytis „auksinės skolinimosi taisyklės“: skolintis reikia tik išlaidoms, kurios
ateityje duos pajamų ir sudarys sąlygas grąžinti skolą.
Savivaldybė, siekdama ekonominio stabilumo, gautas paskolas privalo naudoti tik
pagal teisės aktuose nustatytą paskirtį, tai yra investiciniams projektams finansuoti. Todėl augant
savivaldybės skolai, rekomenduotina, visais atvejais atkreipti dėmesį į paskolų naudojimo
racionalumą ir jų ekonominę grąžą.
Dėl 2011 metais paimtos paskolos naudojimo Vandentvarkos projektams finansuoti
2012 m. spalio 22 d. Kelmės rajono savivaldybės administracija raštu Nr. (7.17)S-3715
kreipėsi į Kontrolės ir audito tarnybą dėl 2011 metais paimtos paskolos lėšų perkėlimo tarp
projektų, skiriant papildomai 274,4 tūkst. Lt. Kelmės miesto lietaus kanalizacijos tinklų
sutvarkymui.
Eil.
Nr.

Kreditorius

1

AB SEB
tūkst. Lt)

bankas

(5793

Paskolos
sutarties
sudarymo data

Paskolos
sutarties numeris

Skolos likutis

Paskolos
gražinimo
terminas

2011-06-20

066111202016072/SŽ-348

777,3 tūkst. Lt

2018-12-31

2009 m. birţelio 12 d. Kelmės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Kelmės vanduo“
pasirašė jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią įsipareigojo sujungti savo organizacinį ir finansinį
potencialą, įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
renovavimas ir plėtra Kelmės rajone“. Kelmės rajono savivaldybė įsipareigojo prisidėti kaip
partnerio įnašą 10 procentų viso projekto finansavimo.
2010 m. liepos 19 d. UAB „Kelmės vanduo“ ir UAB „Techsis“ pasirašė Vandentvarkos ūkio
plėtros Kelmėje rangos sutartį Nr. B8-41. Šios sutarties kaina 6626966,6 Lt (be PVM). Pagal šią
sutartį UAB „Techsis“ iki 2012 m. spalio 22 d. atliko darbų ir pateikė sąskaitų uţ 4907,7 tūkst. Lt
(iš kurių savivaldybės, kaip partnerio įnašas – 444,9 tūkst. Lt.)
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2010 m. liepos 19 d. buvo pasirašytas papildomas susitarimas Nr. SŢ-382, pagal kurį
Kelmės rajono savivaldybės administracija įsipareigoja apmokėti Kelmės miesto pietinio kvartalo II
etapo lietaus nuotekų tinklų paklojimo darbus sumoje 1641132,15 Lt. Šiuo metu yra apmokėta
1644581,0 Lt. 2012 m. liepos 24 d. UAB „Techsis“ pateikė sąskaitą 772,3 tūkst. Lt, iš kurios liko
neapmokėta 339,09 tūkst. Lt. Ši suma atsirado dėl to, kad sutartyje nebuvo nurodytas pridėtinės
vertės mokestis. Vandentvarkos ūkio plėtros Kelmėje darbų pirkimo sąlygų 14.1 p. nurodo, kad
pirkimo sutarties suma yra be pridėtinės vertės mokesčio. Analizuojant pirkimo dokumentus
nustatyta, kad faktiškai lietaus nuotekų tinklai buvo nupirkti 1641132,16 (be PVM).
Kelmės rajono savivaldybės 2011-2013 metų strateginiame veiklos plane Infrastruktūros
ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės “Kelmės miesto lietaus kanalizacijos tinklų
sutvarkymas” vykdymui buvo patvirtinta tik 1641,1 tūkst. Lt. Todėl apmokėjimas iš paskolos
galimas, tik patikslinus Kelmės rajono strateginį veiklos planą.
Atkreiptinas dėmesys, kad dėl riboto audito darbo laiko šio klausimo analizė nėra
pakankamai išsami.

REKOMENDACIJOS
1. Patikslinti Kelmės rajono savivaldybės strateginį veiklos planą ir teikti Kelmės rajono
savivaldybės tarybai tvirtinti. Tarybai pritarus ir patvirtinus asignavimus priemonės
vykdymui, patikslinti sutartį ir apmokėti skolą.
2. Vandentvarkos projektus finansuoti iš UAB “Kelmės vanduo” lėšų. Esant reikalui imti
paskolą, Savivaldybė teisės aktų nustatyta tvarka ir priklausomai nuo savivaldybės turimų
akcijų skaičiaus, teiktų garantiją imamos paskolos dalies grąţinimo uţtikrinimui.

3. Imtis priemonių, kad Savivaldybėje būtų uţtikrinta tinkama sutarčių sudarymo ir vykdymo
kontrolė.
Apie rekomendacijų įgyvendinimą prašome informuoti Kelmės rajono savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybą iki 2013 m. kovo 1 d.
Dėkojame uţ bendradarbiavimą.
Savivaldybės kontrolierė

Daiva Bruţienė

Susipažinau:
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė
Finansų skyriaus vedėja

Irena Sirusienė

Irina Petkevičienė

