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ĮŽANGA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. B1-107 „Dėl
pavedimo Savivaldybės kontrolieriui parengti išvadą“ Savivaldybės kontrolieriui pavesta atlikti
auditą Molėtų rajono savivaldybės administracijoje 2015-04-01 būklei ir pateikti išvadą dėl Molėtų
rajono

savivaldybės

galimybės

imti

ilgalaikę

paskolą

iki

804570,0

Eur

projektams,

finansuojamiems iš Europos struktūrinių fondų, Valstybės investicijų programos (VIP) ir kitiems
investiciniams projektams, įgyvendinti bei paimtų paskolų grąžinimui.
Audito tikslas – įvertinti, ar Molėtų rajono savivaldybė, neviršydama Lietuvos
Respublikos 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymu nustatytų skolinimosi limitų, turi galimybę imti iki 804570,0 Eur ilgalaikę paskolą
projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės investicijų
programos ir kitiems investiciniams projektams vykdyti, paimtoms paskoloms grąžinti bei pateikti
Savivaldybės tarybai išvadą.
Audituojamas subjektas – Molėtų rajono savivaldybės administracija, adresas Vilniaus
g. 44, LT-33140 Molėtai, juridinio asmens kodas 188712799.
Audituojamas laikotarpis – 2010-2015 metai.
Audituojamu

laikotarpiu

Molėtų

rajono

savivaldybės

administracijai

vadovavo

administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas, o nuo 2015 m. balandžio 23 d. – administracijos
direktorius Saulius Jauneika. Finansų skyriaus vedėjos pareigas vykdė Genovaitė Kulbienė,
administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja – Ramunė Vidžiūnienė.
Rajono Savivaldybės administracija atsakinga už Savivaldybės vardu pasiimtų paskolų
naudojimą pagal rajono Savivaldybės tarybos patvirtintą paskirtį teisės aktų nustatyta tvarka.
Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė dėl Molėtų rajono savivaldybės galimybės imti iki 804570,0 Eur ilgalaikę paskolą
projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės investicijų
programos (VIP) ir kitiems investiciniams projektams finansuoti, paimtoms paskoloms grąžinti
pareikšta Savivaldybės tarybai pateiktoje audito išvadoje (2015 m. gegužės 19 d. Nr. IŠ-2).
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus1 ir pagal Tarptautinių aukščiausiųjų
audito institucijų standartus2. Teisėtumo auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad
Savivaldybė, prisiimdama iki 804570,0 Eur dydžio skolinius įsipareigojimus, nepažeis teisės aktų
reikalavimų.
Tam, kad būtų gauta pakankamų ir tinkamų įrodymų, audito planavimo etape nustatyta
audito sritis ir kriterijai, pagal kuriuos sritis lyginama; atlikto su nustatyta rizika susijusios audito
procedūros, kurių metu vertinta:
- Molėtų rajono savivaldybės skolinių įsipareigojimų dydis bei pokyčiai 2010-2014
metais;
- Molėtų rajono savivaldybės skolos valdymo išlaidų dydis bei pokyčiai 2010-2014
metais;
- Molėtų rajono savivaldybės skolinimosi ir skolos rodikliai 2015 m. balandžio 1 d. ir
rodikliai, paėmus iki 804570,0 Eur ilgalaikę paskolą.
Audito procedūrų trukmė, pobūdis ir apimtis nustatyta remiantis auditoriaus profesiniu
sprendimu.
Auditui taikyti vertinimo kriterijai – atitiktis teisės aktams, reglamentuojantiems
Savivaldybės skolinimąsi 2015 metais:
- Lietuvos Respublikos 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymas3;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės4.
Audito įrodymai gauti taikant patikrinimo, skaičiavimo, paklausimo bei analitines audito
procedūras. Dėl audito specifikos nebuvo atliekamos vidaus kontrolės procedūros ir nevertintas jų
veiksmingumas bei nuoseklumas.
__________________________________________________________
1

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-171 patvirtinti Valstybinio audito

reikalavimai.
2

4000 TAAIS, 4100 TAAIS (TAAIS – Tarptautiniai aukščiausiųjų audito institucijų standartai).

3

2014 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymas Nr. XII-1408.
4

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.

kovo 21 d. nutarimo Nr. 304 redakcija) patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės.
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Vertinimas atliktas vadovaujantis nuostata, kad auditui pateikti dokumentai yra teisingi,
išsamūs ir objektyvūs, o dokumentų kopijos atitinka originalus.
PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas numato, kad savivaldybės, laikydamosi
Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintų skolinimosi limitų, Vyriausybės nustatyta tvarka iš vidaus
ir užsienio kreditorių gali imti (……) ilgalaikes (kurių trukmė ilgesnė kaip vieni metai ir grąžinimo
terminas ne tais pačiais biudžetiniais metais) paskolas tik investicijų projektams finansuoti; imti
(……..) trumpalaikes (kurių grąžinimo terminas tais pačiais biudžetiniais metais) paskolas
biudžetiniais metais laikinam pajamų trūkumui padengti, kai nepakanka šiam tikslui Savivaldybės
biudžeto apyvartinių lėšų.5
1. Molėtų rajono savivaldybės skoliniai įsipareigojimai 2010-2014 metais
Molėtų rajono savivaldybė 2010-2014 metais iš kredito įstaigų paėmė 10536,9 tūkst. Lt
(arba 3051,7 tūkst. Eur) ilgalaikių paskolų. Savivaldybės įsipareigojimų pagal ilgalaikių paskolų
sutartis likutis 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 7887,9 tūkst. Lt (arba 2284,5 tūkst. Eur) ir buvo
didžiausias per pastaruosius penkerius metus.
Nors Savivaldybės skolos ir prisiimti įsipareigojimai augo, Lietuvos Respublikos Seimo
nustatyti skolinimosi limitai 2010-2014 metais nebuvo viršyti.
Savivaldybės skolos ir skolinimosi limitus Lietuvos Respublikos Seimas nustato
tvirtindamas atitinkamų metų Lietuvos Respublikos biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius
rodiklius.
Keičiantis atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymų nuostatoms, 2010-2014 metais keitėsi savivaldybėms nustatyti skolinimosi ir
skolos limitai bei limitų skaičiavimui taikomo bazinio dydžio – Savivaldybės biudžeto pajamų –
pagrindas: 2010-2013 metais skolinimosi ir skolos limitai buvo skaičiuojami nuo Savivaldybės
tarybos sprendimu patvirtintų Savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto
Savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios
dotacijos kompensacijų). 2014 metais limitai skaičiuojami nuo įstatymu patvirtintų prognozuojamų
__________________________________________________________
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5

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (2012 m. spalio 31 d. įstatymo Nr. XI-2274 redakcija) 10

straipsnio 1, 2, 3 dalys.

Savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos
Savivaldybės biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti sumos (toliau – prognozuojamos pajamos).
Lietuvos Respublikos Seimo nustatyti skolos limitai taikytini Molėtų rajono savivaldybei
2010-2012 ir 2014 metais buvo 70 procentų, o 2013 metais – 75 procentai Savivaldybės biudžeto
pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto Savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir
valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų) (žr. 1 diagramą).
1 diagrama. Savivaldybės skolos rodiklio santykis su įstatymo nustatytu limitu 2010-2014 metais, proc.
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Lietuvos Respublikos Seimo nustatytas metiniam grynajam skolinimuisi 2010-2013 metais taikytas
limitas - 20 procentų, 2014 metais – 15 procentų. Savivaldybės biudžeto lėšų (žr. 2 diagramą).
2. diagrama. Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi rodiklio santykis su nustatytu limitu 2010-2014
metais, proc.
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2010-2014 metais Savivaldybės per vienerius metus gautų ilgalaikių paskolų sumos
svyravo nuo 1541,2 tūkst. Lt (446,4 tūkst. Eur) iki 3171,1 tūkst. Lt (918,4 tūkst. Eur). Ilgalaikių
paskolų likučiai 2010-2014 metais svyravo nuo 1654,0 tūkst. Lt (479,0 tūkst. Eur) iki 7887,9 tūkst.
Lt (2284,5 tūkst. Eur) (žr. 1 lentelę).
1 lentelė. Molėtų rajono savivaldybės įsipareigojimai dėl ilgalaikių paskolų 2010-2014 metais
Skolos lygis ir skolos rodikliai
Gauta ilgalaikių paskolų per metus, tūkst. Lt

2010 m.
1654,0

2011 m.
3171,1

2012 m.
1541,2

2013 m.
2374,2

2014 m.
1796,4

(perskaičiuota – tūkst. Eur)
Grąžinta ilgalaikių paskolų per metus, tūkst.
Lt

(479,0)
-

(918,4)
410,0

(446,4)
417,0

(687,6)
844,2

(520,3)
977,8

-

(118,7)

(120,8)

(244,5)

(283,2)

(perskaičiuota – tūkst. Eur)
Metinio grynojo skolinimosi suma, tūkst. Lt

1654,0

2761,1

1124,2

1530,0

818,6

(perskaičiuota – tūkst. Eur)

(479,0)

(799,7)

(325,6)

(443,1)

(237,1)
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Įsipareigojimų dėl ilgalaikių paskolų likutis
metų pabaigoje, tūkst. Lt

1654,0

4415,1

5539,3

7069,4

7887,9

(perskaičiuota – tūkst. Eur)
Bazinis dydis nuo kurio skaičiuojami
skolinimosi ir skolų limitai, tūkst. Lt

(479,0)
23596,9

(1278,7)
24035,5

(1604,3)
23519,9

(2047,4)
22834,6

(2284,5)
26616,0

(perskaičiuota – tūkst. Eur)
(6834,1)
(6961,2)
(6811,8)
(6613,4)
(7708,5)
Skolos rodiklis, proc.
7,0
18,4
23,6
31,0
29,6
Metinio grynojo skolinimosi rodiklis, proc.
7,0
11,5
4,8
6,7
3,1
Šaltinis – Kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų dokumentai, Molėtų rajono savivaldybės skolinių
įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų ataskaitos.

Nors Savivaldybės skolos rodiklis augo, Lietuvos Respublikos Seimo nustatyti metinio
Savivaldybės grynojo skolinimosi ir skolos limitai per paskutinius penkerius metus (atitinkamų
metų pabaigos duomenimis) nebuvo viršyti (žr. 1 ir 2 diagramas).
2. Molėtų rajono savivaldybės skolos grąžinimo išlaidos 2010-2014 metais
Molėtų rajono savivaldybė 2010-2014 metais kreditoriams grąžino 2649,0 tūkst. Lt (arba
767,2 tūkst. Eur) ilgalaikių paskolų ir sumokėjo 1267,7 tūkst. Lt (arba 367,2 tūkst. Eur) palūkanų.
Vidutiniškai per 2010-2014 metų laikotarpį grąžintų paskolų ir sumokėtų palūkanų suma sudarė
apie 1,9 proc. atitinkamų Savivaldybės biudžeto išlaidų.
Savivaldybės skolos grąžinimo išlaidos – per metus Savivaldybės grąžinama skolos dalies
ir sumokėtų skolos palūkanų suma. Per paskutinius penkerius metus šios išlaidos svyravo nuo 609,8
tūkst. Lt (2011 m.) iki 1287,1 tūkst. Lt (2014 m.) ir sudarė nuo 1,2 proc. iki 2,4 proc. atitinkamų
metų biudžeto išlaidų (žr. 2 lentelę).
2 lentelė. Molėtų rajono savivaldybės skolos grąžinimo išlaidos ir jų dalis Savivaldybės biudžete.
Rodiklis
Savivaldybės biudžeto išlaidos, tūkst. Lt

2010 m.
48401,7

2011 m.
52897,6

2012 m.
50858,0

2013 m.
49943,5

(perskaičiuota – tūkst. Eur)
Bendros Savivaldybės skolos grąžinimo
išlaidos, tūkst. Lt
(perskaičiuota tūkst. Eur)

(14018,1)
-

(15320,2)
609,8

(14729,5)
738,6

(14464,6)
1172,0

-

(176,6)

(213,9)

-

410,0

417,0

844,2

977,8

109,2

(118,7)
199,8

(244,5)
321,6

(120,8)
327,8

(283,2)
309,3

(perskaičiuota – tūkst. Eur)
(31,6)
(57,9)
(93,1)
(94,9)
Skolos grąžinimo išlaidų santykis su
Savivaldybės biudžeto išlaidomis, proc.
1,2
1,5
2,4
Šaltinis – Molėtų rajono savivaldybės Biudžeto išlaidų sąmatos metinės ataskaitos.

(85,6)

grąžintos paskolos, tūkst. Lt
(perskaičiuota – tūkst. Eur)
sumokėtos palūkanos, tūkst. Lt

(339,4)

2014 m.
52979,1
(15343,8)
1287,1
(372,8)

2,4

3.

Molėtų

rajono

9
savivaldybės skolinimosi

ir

skolos

rodiklių

2015

m.

vertinimas

3.1. Savivaldybei 2015 metais taikomi skolinimosi ir skolos limitai
Lietuvos Respublikos 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyta, kad savivaldybių skolinimosi ir skolos limitai (toliau –
skolinimosi limitai) skaičiuojami nuo minėtu įstatymu patvirtintų prognozuojamų Savivaldybės
biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos Savivaldybės biudžetui
sumos6 (toliau – prognozuojamos pajamos). Molėtų rajono savivaldybės skolinimosi rodiklių 2015
metams skaičiavimo pagrindas yra Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymu nustatytas prognozuojamų pajamų dydis –
8042130,0 Eur (8042,13 tūkst. Eur) (žr. 3 lentelę).
3 lentelė. Dydis, nuo kurio 2015 metais skaičiuojami Molėtų rajono savivaldybės skolinimosi limitai
Rodiklis
Molėtų rajono savivaldybės biudžeto prognozuojamos pajamos
2015 metų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacija Molėtų rajono savivaldybės
biudžetui
Iš viso, Eur:
Iš viso, tūkst. Eur:
Šaltinis – Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų

Suma, Eur
7078256,0
963874,0
8042130,0
8042,13
finansinių rodiklių

patvirtinimo įstatymo 6, 7 priedai.

Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių įstatyme6 nustatyti tokie savivaldybių skolinimosi ir skolos limitai:
- Savivaldybės skola negali viršyti 70 procentų šio įstatymo 7 priede prognozuojamų
Savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 6 priede nurodytos valstybės biudžeto bendrosios
dotacijos kompensacijos Savivaldybės biudžetui sumos.
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, 2015 metais gali skolintis tik
projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos, įgyvendinti ir
paimtoms paskoloms grąžinti.
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-

Metinio

Savivaldybės

grynojo

skolinimosi suma negali viršyti 15 procentų, o

Savivaldybės garantijų limitas – 10 procentų minėto įstatymo 6 ir 7 prieduose nustatytos sumos.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytus limitus ir šiuo įstatymu nustatytą
prognozuojamų pajamų dydį – 8042,13 tūkst. Eur, taikomą skaičiuojant Molėtų rajono savivaldybės
skolinimosi limitus, apskaičiuota maksimali Savivaldybės 2015 metais taikytina skolinimosi ir
skolos rodiklių riba (žr. 4 lentelę).
4 lentelė. Molėtų rajono savivaldybės skolinimosi limitai 2015 metais
Rodiklis

Leidžiama maksimali riba
Proc.

Tūkst. Eur

Savivaldybės skola

70

5629,49

Metinio Savivaldybės grynojo skolinimosi suma

15

1206,32

Savivaldybės garantijų limitas

10

804,21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Molėtų rajono savivaldybės skola 2015 metais negali
viršyti 5629,49 tūkst. Eur, o metinio Savivaldybės grynojo skolinimosi suma – 1206,32 tūkst. Eur;
Savivaldybės garantijų limito riba – 804,21 tūkst. eurų.

_________________________________________________________
6

2014 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XII-1408 11 straipsnio 1 dalis.

3.2. Molėtų rajono savivaldybės skolinimosi ir skolos rodikliai 2015 m. balandžio 1 d.
Pagal savivaldybių skolinimosi taisykles4 Savivaldybė skolindamasi turi įvertinti, ar
prisiimdama skolinius įsipareigojimus, neviršys atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyto:
- Savivaldybės skolos limito, į kurį įskaitomi visi Savivaldybės prisiimti, bet dar neįvykdyti
įsipareigojimai grąžinti kreditoriams lėšas pasirašius paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo)
sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus;
- metinio Savivaldybės grynojo skolinimosi limito, į kurį įskaitomi einamaisiais
biudžetiniais metais Savivaldybės prisiimti, bet dar neįvykdyti įsipareigojimai grąžinti kreditoriams
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lėšas pasirašius paskolų sutartis, finansinės

nuomos

(lizingo)

sutartis

ir

kitus

įsipareigojamuosius skolos dokumentus, atėmus einamaisiais biudžetiniais metais pagal šiuos
įsipareigojimus grąžintas lėšas;
- Savivaldybės garantijų limito, į kurį įskaitomi Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai
pagal garantijas ir laidavimus dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų, bet dar
neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas pasirašius paskolų sutartis, lizingo (finansinės
nuomos) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus.
Molėtų rajono savivaldybės skolą 2015 m. sausio 1 d. sudarė Savivaldybės prisiimti ir
neįvykdyti įsipareigojimai pagal šešias ilgalaikio kredito sutartis, sudarytas su kredito įstaigomis.
Didžiausia įsipareigojimų suma – 607,2 tūkst. Eur – 2015 m. sausio 1 d. buvo pagal 2012 m.
rugpjūčio 2 d. su AB SEB Vilniaus bankas sudarytą ilgalaikio kredito sutartį (žr. 5 lentelę).
5 lentelė. Molėtų rajono savivaldybės skola 2015 m sausio 1d. pagal ilgalaikio kredito sutartis
Kreditorius

Paskolos
sutarties
sudarymo
data

Paskolos sutarties
numeris

Skolos
likutis,
tūkst. Eur

Nepanaudotos
paskolos
likutis,
tūkst.
Eur

Paskolos
grąžinimo
terminas

AB DnB bankas

2010-08-06

K-1700-2010-12

427,5

2019-12-30

AB SEB Vilniaus bankas

2011-08-26

0741112020096-68

425,1

2020-06-30

AB SEB Vilniaus bankas

2012-12-04

0741212020174-69

82,7

2017-12-30

AB SEB Vilniaus bankas

2012-08-02

0741212020120-69

607,2

2021-06-30

AB SEB Vilniaus bankas

2013-06-25

0741312020070-69

475,8

2021-06-30

AB SEB Vilniaus bankas

2014-09-17

A14-333

266,3

401,7

2284,6

401,7

Iš viso ilgalaikių paskolų

2024-12-30

Šaltinis – Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus apskaitos registrai; tarpusavio
atsiskaitymų suderinimo aktai (su kreditoriais).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytu programuojamu pajamų dydžiu –
8042,13 tūkst. Eur (žr. 3 lentelę) ir remiantis Molėtų rajono savivaldybės skolinių įsipareigojimų
pagal ilgalaikio kredito sutartis 2015 m. sausio 1 d. likučiu – 2284,6 tūkst. Eur, apskaičiuoti Molėtų
rajono savivaldybės skolinimosi ir skolos rodikliai 2015 m. balandžio1 d. (žr. 6 lentelę).
6 lentelė. Molėtų rajono savivaldybės skolinimosi rodikliai 2015 m. balandžio 1 d.
Rodiklis
Savivaldybės skola
Metinio Savivaldybės grynojo skolinimosi suma

Tūkst. Eur
2284,6
0

Proc.
28,4
0
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Molėtų rajono savivaldybės faktiškai prisiimti ir dar neįvykdyti įsipareigojimai
grąžinti kreditoriams lėšas pagal ilgalaikių kreditų sutartis 2015 m. balandžio 1 d. sudarė 28,4
proc. prognozuojamų 2015 metų Savivaldybės biudžeto pajamų.
3.3. Molėtų rajono savivaldybės skolinimosi rodikliai paėmus iki 804,0 tūkst. Eur
ilgalaikę paskolą
Molėtų rajono savivaldybei paėmus iki 804,6 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą, Savivaldybės
skolinimosi ir skolos rodikliai 2015 m. balandžio 1 d. duomenimis būtų:
- Savivaldybės skola – 3089,1 tūkst. Eur (numatoma imti 804,6 tūkst. Eur paskola plius
negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2015 m. balandžio 1 d. – 2284,5 tūkst. Eur). Tai sudarytų 38,4
proc. Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymo 2015 m. prognozuojamų pajamų sumos.
- Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma – 844,2 tūkst. Eur (numatoma imti iki
804,6 tūkst. Eur paskola minus 2015 metais planuojama grąžinti paskolų (be palūkanų) pagal
ankstesnius įsipareigojimus suma – 362,1 tūkst. Eur ir plius pagal ankstesniais metais pasirašytas
sutartis paėmus 401,7 tūkst. Eur paskolą). Tai sudarytų 10,5 proc. įstatymu nustatytos 2015 metams
prognozuojamų pajamų sumos (žr. 7 lentelę).
7 lentelė. Savivaldybės skolinimosi rodikliai paėmus iki 804,6 tūkst. Eur paskolą (2014 m. balandžio 1
d. duomenimis)
Rodiklis
Savivaldybės skola
Metinio Savivaldybės grynojo skolinimosi suma

Tūkst.
Eur
3089,1
844,2

Procentai
38,4
10,5

Įstatymu nustatytas
limitas, proc.
70
15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Savivaldybė gali skolintis, jeigu jos pradelsti
įsiskolinimai už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, palyginti su 2015 m. sausio 1
d. pradelstu įsiskolinimu, nuolat mažėja (ši nuostata netaikoma, jeigu Savivaldybė skolinasi
ankstesnėms paskoloms grąžinti).
Remiantis auditui pateiktomis Molėtų rajono savivaldybės Mokėtinų ir gautinų sumų 2014
m. gruodžio 31 d. ataskaitos (forma Nr. 4) Nr. F-12-73, parengtos 2015 m. sausio 21 d., bei
Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. kovo 31 d. ataskaitos (forma Nr. 4), parengtos 2015 m. kovo 15
d., duomenimis, nustatyta, kad Savivaldybė 2015 m. sausio 1 d. ir 2015 m. balandžio 1 d. pradelstų
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(daugiau kaip 45 dienos) įsiskolinimų už

suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas

prekes neturėjo.
Molėtų rajono savivaldybei paėmus iki 804,6 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą projektams,
finansuojamiems iš Europos Sąjungos, VIP ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti bei
paimtoms paskoloms grąžinti 2015 m. balandžio 1 d. duomenimis Lietuvos Respublikos 2015 metų
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatyti
Savivaldybės skolos ir metinio Savivaldybės grynojo skolinimosi limitai nebus viršyti.
2015 m. balandžio 1 d. duomenimis Savivaldybės skolinimosi galimybės neribojo Lietuvos
Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymo reikalavimas dėl pradelstų įsiskolinimų valdymo.
4. Informacijos apie skolinius įsipareigojimus viešinimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, visi naujai prisiimami Savivaldybės
įsipareigojimai

pagal

paskolų

sutartis,

finansinės

nuomos

(lizingo)

sutartis

ir

kitus

įsipareigojamuosius skolos dokumentus turėjo būti skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje,
nurodant panaudojimo paskirtį.7 Analogiškas reikalavimas dėl naujai prisiimtų skolinių
įsipareigojimų viešinimo yra nustatytas Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.8
_________________________________________________________
7

2013 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XII-659 21 straipsnio 1 dalis.
8

2014 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XII-1408 11 straipsnio 1 dalis.

Molėtų rajono savivaldybė, sudarydama 2014 m. rugsėjo 17 d. Kreditavimo sutartį Nr.
A14-333 dėl 2306500 Lt dydžio kredito gavimo, prisiėmė skolinį įsipareigojimą jau galiojant
reikalavimui dėl informacijos apie skolinius įsipareigojimus viešinimo.
Savivaldybės interneto svetainėje yra paskelbtas Molėtų rajono savivaldybės sprendimas9,
kuriuo nuspręsta imti ilgalaikę paskolą iki 2306,5 tūkst. Lt 10 metų laikotarpiui projektams,
finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos įgyvendinti, tačiau informacija
apie prisiimamą įsipareigojimą pagal paskolos sutartį nepateikta.
_________________________________________________________
9

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 24 d. sprendimas Nr. B1-137 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“.
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4. Rekomendacijos
Molėtų rajono savivaldybės svetainėje paskelbti informaciją apie Savivaldybės prisiimtą
įsipareigojimą pagal 2014 m. rugsėjo 17 d. Kreditavimo sutartį Nr. A14-333 ir užtikrinti visų naujai
prisiimamų savivaldybės įsipareigojimų skelbimą teisės aktų nustatyta tvarka.
2015

metais

Savivaldybė

imdama

ilgalaikes

paskolas

investicijų

projektams,

finansuojamiems ne iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti,
nuolat turi stebėti, ar Savivaldybės skola neviršija 40 proc. Įstatymo 6 priedėlyje ir 7 priedėlyje
prognozuojamų pajamų.
Ilgalaikių paskolų lėšas naudoti rajono Savivaldybės tarybos pritartiems investiciniams
projektams finansuoti.
Savivaldybės kontrolierė

Elena Putnienė

