MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
Molėtų rajono savivaldybės tarybai

IŠVADA
DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI
IKI 854,5 TŪKST. EURŲ ILGALAIKĘ PASKOLĄ ANKSTESNIAIS METAIS
PAIMTOMS PASKOLOMS GRĄŽINTI BEI INVESTICINIAMS
PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS
STRUKTŪRINIŲ FONDŲ, KITOS TARPTAUTINĖS PARAMOS,
VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS, VERTINIMO
2016 m. balandžio 18 d. Nr. IŠ-1
Molėtai
Molėtų rajono savivaldybės kontrolierius, gavęs Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016
m. kovo 31 d. sprendimą Nr. B1-76 „Dėl pavedimo Savivaldybės kontrolieriui parengti išvadą“ ir
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu1, atliko auditą Molėtų rajono
savivaldybės administracijoje 2016-01-01 būklei ir parengė išvadą dėl Molėtų rajono savivaldybės
galimybės imti iki 854,5 tūkst. eurų banko ilgalaikę paskolą (toliau – Išvada):
-623,5 tūkst. eurų ankstesniais metais paimtoms paskoloms grąžinti, t. y. refinansuoti;
-231,0 tūkst. eurų investiciniams projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų, kitos tarptautinės paramos, valstybės investicijų programos ir kitiems
investiciniams projektams finansuoti.
Išvados parengimo tikslas – įvertinti faktinę Molėtų rajono savivaldybės skolinimosi
būklę. Nustatyti Savivaldybės galimybes imti iki 854,5 tūkst. eurų paskolą Savivaldybės paimtų
paskolų refinansavimui ir investiciniams projektams finansuoti, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos
teisės aktais nustatytos savivaldybių skolinimosi tvarkos ir neviršijant Lietuvos Respublikos 2016
metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo2 11
straipsnyje nustatytų savivaldybių skolos ir skolinimosi limitų.
Paskolos refinansavimas – anksčiau gautos paskolos ir (arba) už ją apskaičiuotų palūkanų
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Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 27 straipsnio 1 dalies 3 punktas.
Lietuvos Respublikos 2016 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas,
2015-12-10 Nr. XII-2161.
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padengimas kita paskola arba naujos paskolos sutarties sudarymas, nutraukiant anksčiau galiojusią
sutartį3.
Finansų ministerija yra pateikusi informaciją4 dėl paskolų, imamų iš bankų anksčiau
paimtoms paskoloms refinansuoti; išaiškino: „Paskola, paimta anksčiau paimtai paskolai grąžinti,
nepadidins nei savivaldybės skolos, nei metinio grynojo skolinimosi limito, nes, grąžinus anksčiau
paimtą paskolą (-as), skolos dydis nepasikeis. Paskolos refinansavimas – tai tik finansinis veiksmas,
kurio metu paskolos turėtojas paima naują paskolą tam, kad sumokėtų pirmąją savo jau paimtą
paskolą.
Audituojamas subjektas – Molėtų rajono savivaldybės administracija, adresas: Vilniaus
g. 44, LT-33140, Molėtai.
Audituojamas laikotarpis – 2016 metai.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už Molėtų rajono
savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinės ataskaitos (forma
Nr. 3-sav.) ir su Savivaldybės paskolų ataskaita susijusių ir kitų šiam vertinimui reikalingų
dokumentų parengimą ir pateikimą.
Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracijos direktoriumi dirba Saulius
Jauneika.
Savivaldybės skolų apskaitą tvarko Savivaldybės finansų skyrius; skyriaus vedėja
audituojamu laikotarpiu dirba Genovaitė Kulbienė.
Audito apimtis ir metodai
Savivaldybės galimybės imti iki 854,5 tūkst. Eurų ilgalaikę paskolą:
- 623,5 tūkst. Eurų ankstesniais metais paimtoms paskoloms grąžinti;
- 231,0 tūkst. Eurų investiciniams projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų, kitos tarptautinės paramos, valstybės investicijų programos ir kitiems
investiciniams projektams finansuoti.
Apribojimas.
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Savivaldybės

kontrolieriaus teikiamos išvados dėl Savivaldybės galimybės imti paskolą formos, turinio ir
apimties, nėra parengtų metodikų. Todėl, rengiant šią išvadą, apsiribota atlikti vertinimą teisėtumo
požiūriu, t. y. Savivaldybės skolinimosi atitikimas privalomiems reikalavimams.
Auditui taikyti vertinimo kriterijai – atitiktis teisės aktams, reglamentuojantiems
Savivaldybės skolinimąsi 2016 metais:
-

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas5;

__________________________________________
3

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http:/terminai.vlkk.lt/pls/tb/tb.rezult
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Biudžeto departamento 2014-08-13 raštas Nr. (2.51-04)-5K-1417615-6K1406468 „Dėl paklausimo“.
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-

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas6;
Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų

finansinių rodiklių patvirtinimo įdstatymas2;
-

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos savivaldybių skolinimosi taisyklės7.

Vertinimo metu buvo analizuojami reikalingi duomenys, pateikti:
- Savivaldybės skolinių įsipareigojimų 2016 m. sausio 1 d. ataskaitoje, forma Nr. 3-sav.;
-Savivaldybės

administracijos

Finansų

skyriaus

tvarkomos

paskolų

apskaitos

dokumentuose.
Savivaldybės administracija yra atsakinga už 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.
Taikytos dokumentų peržiūros, skaičiavimo ir analitinės procedūros.
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nustatyta, kad savivaldybės, laikydamosi Seimo patvirtintų skolinimosi limitų, vyriausybės nustatyta
tvarka gali imti iš vidaus kreditorių arba užsienio kreditorių ilgalaikes (kurių trukmė ilgesnė kaip
vieneri metai ir grąžinimo terminas ne tais pačiais biudžetiniais metais) paskolas arba teikti garantija
dėl paskolų, naudojamų tik investicijų projektams finansuoti.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punkte
nustatyta išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija – sprendimų dėl paskolų ėmimo ir garantijų
teikimo už ilgalaikes paskolas priėmimas; šios paskolos naudojamos tik investicijų projektams, tarp
jų pagal Vyriausybės patvirtintas programas savivaldybių įgyvendinamiems energijos vartojimo
efektyvumo didinimo projektams finansuoti pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, laikantis įstatymų
nustatytų skolinimosi limitų ir gavus Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos) išvadą.
Savivaldybių skolinimosi limitų taikymo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos
Vyriausybės patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės.
Pagal Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 11 straipsnio nuostatas, Savivaldybės skolinimosi ir skolos
limitai skaičiuojami nuo patvirtintų 2016 metų prognozuojamų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto
pajamų (7 priedas) – 7560 tūkst. eurų ir 6 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios
dotacijos kompensacijų Savivaldybės biudžetui – 832 tūkst. eurų sumos, t. y. 8392 tūkst. eurų.
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Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimas).
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais).
7
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimas Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių
patvirtinimo“ (nauja redakcija 2012-03-25).
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Savivaldybės skolos ir skolinimosi limitai negali viršyti 70 procentų šio įstatymo 7 priede
nurodytų prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir 6 priede nurodytų biudžeto bendrosios
dotacijos kompensacijų Savivaldybės biudžetui sumos, t.y. 5874,4 tūkst. eurų.
Savivaldybė, kurios biudžeto planuojami asignavimai neviršija 0,3 procento praėjusių
metų BVP to meto kainomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali viršyti 1,5 procento biudžeto
pajamų.
2016 metų planuojamos Savivaldybės biudžeto pajamos – 15399,8 tūkst. eurų (Molėtų
rajono savivaldybės tarybos 2016-02-19 sprendimas Nr. B1-270. Metinio grynojo skolinimosi suma
negali viršyti 231,0 tūkst. eurų.
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl Savivaldybės kontroliuojamų
įmonių prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas pagal paskolų
sutartis, finansinės nuomos 9lizingo0 sutartis, kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus
įsipareigojimų negali viršyti 10 procentų nurodytų prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir
valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų Savivaldybės biudžetui sumos.
2016 m. sausio 1 d. Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl
Savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų buvo 183 tūkst. eurų arba 2,2
procento.
Rodiklių patvirtinimo įstatymo2 11 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad savivaldybės, kurių
skola sudaro daugiau kaip 40 procentų šio įstatymo 7 priede prognozuojamų savivaldybės biudžeto
pajamų ir šio įstatymo 6 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų
savivaldybės biudžetui sumos, 2016 metais gali skolintis:
1) projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės
paramos, įgyvendinti;
2) energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams, savivaldybių įgyvendinamiems
pagal Vyriausybės patvirtintas programas;
3) valstybės investicijų 2016-2018 metų programoje 2016 metams numatytiems
investicijų projektams įgyvendinti;
4) paimtoms paskoloms grąžinti.
Molėtų rajono savivaldybės skolinimosi rodiklių palyginimas su Lietuvos Respublikos
2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu
nustatytais savivaldybėms skolinimosi limitais pateiktas lentelėje.
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Molėtų rajono savivaldybės skolinimosi rodikliai

Eil.
N r.

Skolinimosi rodiklis

1

Savivaldybės skola (skaičiuojama nuo
patvirtintos rodiklių įstatyme sumos (7560
tūkst. eurų + 832 tūkst. eurų) – 8392 tūkst.
eurų
Metinis grynasis skolinimasis
(skaičiuojamas nuo viso planuojamo
biudžeto – 15399,8 tūkst. eurų)
Savivaldybės suteiktos garantijos
(skaičiuojama nuo patvirtintos rodiklių
įstatyme sumos – 8392 tūkst. eurų)

2

3

Lietuvos Respublikos
Seimo nustatyti
skolinimosi limitai
procentais tūkst. eurų

Skolinimosi rodiklis
pagal faktiškai
turimas paskolas,
procentais

70

5874,4

37,5

1,5

231,0

0

10

832,2

2,2

Pagal Molėtų rajono savivaldybės Finansų skyriaus pateiktas ataskaitas:
-Molėtų rajono savivaldybės 2016-01-01 negrąžintų paskolų likutis – 3145,9 tūkst. eurų;
-Molėtų rajono savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl Savivaldybės
kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų – 183,0 tūkst. eurų.
Savivaldybės kontrolieriaus nuomone skolų refinansavimas nedidina Savivaldybės
skolos, todėl skolų refinansavimui Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu savivaldybėms nustatyti skolinimosi
limitai neturėtų būti taikomi. Todėl Molėtų rajono savivaldybei paėmus 623,5 tūkst. eurų
paskolą ir ją refinansavus (ta pačia suma grąžinus paskolas ar jų dalį) pagal anksčiau
pasirašytas kredito sutartis su bankais, Lietuvos Respublikos 2016 m. Valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyti skolinimosi limitai
nebus viršyti.
Molėtų rajono savivaldybės skolinimosi rodikliai paėmus 231,0 tūkst. eurų paskolą

Eil.
N r.

Skolinimosi rodiklis

Lietuvos Respublikos
Seimo nustatyti
skolinimosi limitai
procentais tūkst. eurų

Skolinimosi
rodikliais, paėmus
231,0 tūkst. eurų
paskolą, procentais

1

Savivaldybės skola ( nuo 8392 tūkst. eurų)

70

5874,4

40,2

2

Metinis grynasis skolinimasis (nuo 15399,8
tūkst. eurų)

1,5

231,0

1,5
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Savivaldybės kontrolierės nuomone, Molėtų rajono savivaldybei paėmus 231,0 tūkst.
eurų ilgalaikę paskolą investiciniams projektams, Lietuvos Respublikos 2016 m. valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyti
skolinimosi limitai nebus viršyti.
Rekomendacijos:
1. Savivaldybės vadovybei rekomenduojama inicijuoti Savivaldybės tarybos sprendimo
priėmimą dėl investicijų projektų, kurie bus finansuojami Savivaldybės 2016 metais skolintomis
lėšomis, sąrašo patvirtinimo. Toks sprendimas užtikrintų Biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio 3
dalies reikalavimo įvykdymą (kiekvienas valdžios sektoriui priskiriamas biudžetas, kurio
planuojami asignavimai neviršija 0,3 proc. praėjusių metų BVP to metų kainomis, turi būti
planuojamais, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad to biudžeto asignavimai neviršytų jo
pajamų, išskyrus metus, kuriais pagal Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos viešai paskelbtą
ekonominės raidos scenarijų, dėl kurio tvirtinimo kontrolės institucija paskelbė savo išvadą,
numatomas neigiamas produkcijos atotrūkis nuo potencialo. Pastaruoju atveju asignavimai negali
viršyti pajamų daugiau kaip 1,5 procento).
2. Stebėti, ar Savivaldybės skola neviršija 40 procentų 2016 m. Finansinių rodiklių
įstatymo 7 priede nurodytų prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 6 priede
nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų Savivaldybės biudžetui sumos. Jei
skola viršija 40 procentų minėtos sumos, 2016 metais skolintis tik 2016 m. valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje išvardintiems
tikslams.
3. Lietuvos Respublikos 2016 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymo 20 straipsnyje nurodyta, kad „Visi naujai prisiimami savivaldybės
įsipareigojimai

pagal

paskolų

sutartis,

finansinės

nuomos

(lizingo)

sutartis

ir

kitus

įsipareigojamuosius skolos dokumentus turi būti skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje,
nurodant panaudojimo paskirtį.

Savivaldybės kontrolierė

Elena Putnienė

