KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
Kelmės rajono savivaldybės tarybai
Kelmės rajono savivaldybės administracijai
IŠVADA
DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 800,0 TŪKST. EURŲ
TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LAIKINAM
PAJAMŲ TRŪKUMUI PADENGTI FINANSINIO PAGRĮSTUMO
2019 m. kovo 22 d. Nr. KA-3
Kelmė
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas įpareigoja savivaldybių kontrolės ir audito
tarnybas įvertinti ir pateikti savivaldybės tarybai jos sprendimams reikalinga išvadas dėl
savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir
laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas1. Savivaldybė,
turėdama savivaldybės kontrolieriaus išvadą, Vyriausybės nustatyta tvarka gali iš valstybės
biudžeto apyvartos lėšų gauti paskolą laikinam pajamų trūkumui padengti, kai šiam tikslui
nepakanka savivaldybės apyvartos lėšų2.
Vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, gavus Kelmės rajono
savivaldybės administracijos 2019 m. vasario 5 d. raštą Nr.(7.17) S-336, atliktas Kelmės rajono
savivaldybės galimybės imti 800,0 tūkst. eurų trumpalaikę paskolą iš valstybės biudžeto laikinam
pajamų trūkumui padengti, vertinimas.
Audito tikslas – įvertinti Kelmės rajono savivaldybės finansinę būklę ir Kelmės rajono
savivaldybės galimybę imti 800,0 tūkst. eurų trumpalaikę paskolą iš valstybės biudžeto laikinam
pajamų trūkumui (780,0 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ir 20,0 tūkst.
eurų socialinio draudimo įmokoms sumokėti) padengti.
Vadovybės atsakomybė
Savivaldybės administracija yra atsakinga už pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą.
Savivaldybės administracijos Finansų skyrius yra atsakingas už Savivaldybės finansinių
ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą, Savivaldybės gautų ir išduotų paskolų apskaitos tvarkymą
bei skolos limitų vykdymo kontrolę.
Savivaldybės administracija taip pat yra atsakinga už Savivaldybės vardu prisiimtų paskolų
naudojimą pagal Savivaldybės Tarybos nurodytą paskirtį teisės aktų nustatyta tvarka.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga, remiantis atliktu vertinimu, pareikšti nuomonę dėl Savivaldybės galimybės
imti 800,0 tūkst. eurų trumpalaikę paskolą.
Dėl trumpo termino, skirto išvadai pateikti, neatlikome visapusiškos biudžeto planavimo
bei vykdymo pagrįstumo analizės.
LR vietos savivaldos įstatymo (LR 2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija) 27 straipsnio 1 dalies 3
punktas.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Savivaldybės skolinimosi taisyklių (2015
m. kovo 17 d. redakcija) 5 p.
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Apribojimai: atliekant vertinimą buvo vadovaujamasi Kelmės rajono savivaldybės
administracijos Finansų skyriaus pateiktų dokumentų analize, darant prielaidą, kad visi pateikti
dokumentai yra išbaigti ir galutiniai, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.
Kelmės rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 (2015 m. kovo 17 d. redakcija) patvirtintų
Savivaldybių skolinimosi taisyklių 5 punktu, turėdama savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos) išvadą, Vyriausybės nustatyta tvarka gali iš valstybės biudžeto
apyvartos lėšų gauti paskolą laikinam pajamų trūkumui padengti, kai šiam tikslui nepakanka
savivaldybės apyvartos lėšų.
Savivaldybė, norėdama iš valstybės biudžeto apyvartos lėšų gauti paskolą laikinam pajamų trūkumui padengti,
kai šiam tikslui nepakanka savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų, Finansų ministerijai pateikia:
5.1. savivaldybės vykdomosios institucijos prašymą, kuriame nurodoma:
5.1.1. priežastys, kodėl savivaldybėje susidarė pajamų trūkumas;
5.1.2. prašomos paskolos dydis ir paskirtis pagal finansų ministro nustatytą savivaldybės biudžeto išlaidų
ekonominę klasifikaciją;
5.1.3. pinigų srautų prognozės, pagrindžiančios paskolos grąžinimo Finansų ministerijai galimybes;
5.1.4. kontaktinis asmuo (-ys) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono, fakso numeriai), kuriam
galima pranešti apie priimtą sprendimą dėl paskolos;
5.2. savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) išvadą dėl skolinimosi finansinio
pagrįstumo;
5.3. savivaldybės tarybos sprendimą dėl skolinimosi, kuriame nurodoma:
5.3.1. paskolos suma ir paskirtis;
5.3.2. paskolos reikalingumo (tikslingumo) priežastys;
5.3.3. įgaliojimas pasirašyti paskolos sutartį.

Vertinimo metu nustatyta, kad:
1. Kelmės rajono savivaldybės taryba 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-54 „Dėl
Kelmės rajono savivaldybės 2019 metų programinio biudžeto tvirtinimo“ patvirtintas Kelmės
rajono savivaldybės 2019 metų biudžetas: 31 143,4 tūkst. Eur pajamų, 34 096,4 tūkst. Eur išlaidų
(asignavimai iš skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti 1 168,1 tūkst. Eur), paskoloms
grąžinti 608,6 tūkst. Eur, 2018-12-31 lėšų likučiai 1 423,7 tūkst. Eur.
2. Pagal Kelmės rajono savivaldybės administracijos pateiktą pajamų ir išlaidų paskirstymą
2019 metams ketvirčiais3, pirmo pusmečio pajamas funkcijoms vykdyti sudaro 18 849,5 tūkst. eurų,
( iš jų: GPM 7494,0 tūkst. eurų, turto mokesčiai – 65 tūkst. eurų) ), išlaidos sudaro 21 813,4 tūkst.
eurų. Antro pusmečio pajamas funkcijoms vykdyti sudaro 15 246,9 tūkst. eurų (iš jų GPM – 9021,0
tūkst. eurų, turto mokesčiai – 329,0 tūkst. eurų), išlaidos sudaro 12 283,0 tūkst. eurų. Planuotas
pirmo pusmečio savivaldybės biudžeto pajamų trūkumas 2963,9 tūkst. eurų, kuris bus padengtas
antrame pusmetyje. Tokiu planavimu siekta padengti sukauptus biudžetinių įstaigų įsiskolinimus,
užtikrinti savalaikį atostoginių bei socialinių išmokų išmokėjimą.
3. Savivaldybėje nustatytas 913,3 tūkst. eurų laisvas lėšų likutis laikinam pajamų trūkumui
dengti savivaldybėje. Tačiau jis yra nepakankamas tam, kad būtų užtikrintas savalaikis biudžete
numatytų išlaidų kompensavimas.
4. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 3 d.,
savivaldybės 2019-01-01 esantis įsiskolinimas (be paskolų) turėjo būti mažesnis už įsiskolinimą
2018-01-01. Kelmės rajono savivaldybei nepavyko užtikrinti šio įstatymo nuostatų laikymosi, nes
kreditorinis įsiskolinimas 2019-01-01, lyginant su 2018-01-01, padidėjo 620,1 tūkst. eurų ir sudarė
1 070,4 tūkst. eurų.
5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, iš valstybės biudžeto
suteiktos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti į skolinimosi limitus
neįskaitomos.
6. Mūsų nuomone, Kelmės rajono savivaldybė gali prašyti iš valstybės biudžeto
apyvartos lėšų trumpalaikės iki 800,0 tūkst. eurų paskolos laikinam 2019 metų Savivaldybės
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Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-21 įsakymas Nr. A-281.

biudžeto pajamų trūkumui padengti – darbo užmokesčiui biudžetinių įstaigų darbuotojams išmokėti
ir socialinio draudimo įmokoms sumokėti. Tačiau privalo užtikrinti Finansinių rodiklių įstatymo
nuostatų dėl Kelmės rajono savivaldybės įsiskolinimo mažinimo laikymąsi. Nesiėmus priemonių,
yra rizika, kad arba trumpalaikė paskola nebus laiku grąžinta, arba savivaldybės kreditorinis
įsiskolinimas dar labiau augs.
IŠVADA. Mūsų manymu, Kelmės rajono savivaldybė gali kreiptis į LR finansų ministeriją
dėl trumpalaikės paskolos suteikimo iš valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui kompensuoti.
REKOMENDACIJA. Siekiant užtikrinti Finansinių rodiklių įstatymo nuostatų laikymosi,
imtis priemonių dėl Kelmės rajono savivaldybės įsiskolinimo mažinimo. Informaciją apie tai, kokių
ėmėtės priemonių, prašome iki 2019-06-01 pateikti Savivaldybės kontrolierei.
Savivaldybės kontrolierė
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