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ĮŽANGA 

  

 Pasvalio rajono savivaldybės kontrolierė Rima Juodokienė, vykdydama pavedimą1, atliko 

Savivaldybės administracijoje ribotos apimties finansinį auditą dėl galimybės imti 2000 tūkst. Lt 

ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti. 

 Audito tikslas – įvertinti  Savivaldybės biudžeto būklę ir galimybę prisiimti ilgalaikius 

skolinius įsipareigojimus bei pateikti išvadą Savivaldybės tarybai. 

 Audituojamas subjektas – Pasvalio rajono savivaldybės administracija (toliau – 

Administracija), juridinio asmens kodas – 188753657, adresas – Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys. 

 Audituojamu laikotarpiu Administracijos direktoriaus pareigas eina Rimantas Užuotas, 

Finansų skyriaus vedėja – Dalė Petrėnienė, Apskaitos skyriaus vedėja –  Danguolė Šlušnienė. 

 Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma 

nuomonė dėl galimybės prisiimti skolinius įsipareigojimus Savivaldybės tarybai pateikiama  

išvadoje. 

 

AUDITO APIMTIS IR METODAI 

 

Administracija raštu2 kreipėsi dėl išvados, 2000 tūkst. Lt ilgalaikės paskolos ėmimo 

investiciniams projektams finansuoti  pateikimo.  

Audito metu buvo vertinama Savivaldybės biudžeto būklė ir galimybė prisiimti  skolinius  

įsipareigojimus, susijusius su ilgalaikės paskolos ėmimu.     

 Finansų skyriaus pateiktais duomenimis 2000 tūkst. Lt ilgalaikė paskola bus naudojama 

2012 metais vykdomiems investiciniams projektams (Savivaldybės lėšų daliai) finansuoti, kuri 

                                                 
1 Pasvalio rajono savivaldybės kontrolieriaus 2012 m. birželio 4 d. pavedimas Nr. PA-4. 
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pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą 2012 metais vykdomų projektų sąrašą3 sudaro 3718,5 

tūkst. Lt. 

   

 

PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS 

 

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo4 10 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad 

savivaldybės, laikydamosi Seimo patvirtintų skolinimosi limitų, Vyriausybės nustatyta tvarka gali 

imti ilgalaikes vidaus arba užsienio paskolas (kurių trukmė ilgesnė kaip vieni metai ir grąžinimo 

terminas ne tais pačiais biudžetiniais metais) arba teikti garantijas dėl paskolų, naudojamų tik 

investicijų projektams finansuoti. 

 Savivaldybių skolinimosi taisyklių5 4 punkte numatyta, kad Savivaldybė skolindamasi 

įvertina, ar,  prisiimdama skolinius įsipareigojimus, neviršys atitinkamų  metų Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme 

nustatytų rodiklių6.  

1. Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatymo7 12 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad savivaldybės skola 

negali viršyti 70 procentų patvirtintų  savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės 

biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų 

bendrosios dotacijos kompensacijų).  

  Pasvalio rajono Savivaldybės biudžete8 patvirtinta 69.452,0 tūkst. Lt pajamų. Iš valstybės 

biudžeto Savivaldybei skirta specialioji tikslinė dotacija – 39 245,8 tūkst. Lt. Pasvalio rajono 

savivaldybės bendras skolinimosi limitas 2012 metais – 21.144,3 tūkst. Lt. Finansų skyriaus 

duomenimis Savivaldybės skola 2012 m. birželio 1 d. – 12283,7 tūkst. Lt. 

 
2 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2012 m. gegužės 22 d. raštas Nr. ARB–1189 „Dėl ilgalaikės paskolos  
ėmimo“. 
3 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-10 7 priedas. 
4 Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47; 2010, Nr. 153-7781. 
5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių 
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 47 – 1557, 2012, Nr. 35-1710). 
6 4.1. punktas – 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;  
4.2. punktas – metinio savivaldybės grynojo skolinimosi limito, į kurį įskaitomi einamaisiais biudžetiniais metais 
savivaldybės prisiimti, bet dar neįvykdyti įsipareigojimai grąžinti kreditoriams lėšas pasirašius paskolų sutartis, 
finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, atėmus einamaisiais biudžetiniais 
metais pagal šiuos įsipareigojimus grąžintas lėšas;  
4.3. punktas – 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, finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus. 
7 Žin., 2011, Nr.163-7741.   
8 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimas Nr. T1 -10. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=334547
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=334547
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  2. Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad metinio 

savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 20 procentų patvirtintų savivaldybės 

biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės savivaldybei skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų ir 

valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų). 

Metinio Savivaldybės grynojo skolinimosi suma – 6.041,2 tūkst. Lt. Finansų skyriaus 

duomenimis, 2011 metais pasirašytos paskolų sutarties neišimta paskolų dalis 2012 m. sausio 1 d. 

sudaro 513,0 tūkst. Lt. 2012 metais Savivaldybės taryba jau pritarė9 2500,0 tūkst. Lt kreditinės 

linijos ėmimui, todėl naujomis paskolų sutartimis dar galima prisiimti skolinių įsipareigojimų už 

3028,2 tūkst. Lt. (6041,2 tūkst. Lt - 513,0 tūkst. Lt – 2500,0 tūkst. Lt = 3028,2 tūkst. Lt) 

3. Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad grąžintina 2012 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). 

Grąžintina 2012 metais Savivaldybės paskolų  ir  palūkanų bei su paskolų ėmimu susijusių 

įmokų  suma negali viršyti 4.530,9 tūkst. Lt. Pagal Finansų skyriaus duomenis grąžintina per 2012 

metus savivaldybės paskolų ir palūkanų suma bei su paskolų ėmimu susijusių įmokų suma sudaro 

2.060,7 tūkst. Lt. 

 Savivaldybės skolinimosi limitai leidžia 2012 metais imti 2.000 tūkst. Lt ilgalaikę paskolą 

investicijų projektams finansuoti. 

 

 

 

 

Savivaldybės kontrolierė                                                  Rima Juodokienė 

 

 
 
 
 
 
Audito ataskaita surašyta dviem egzemplioriais: vienas – Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijai, antras –Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai. 

                                                 
9 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T1-110 „Dėl kreditinės linijos ėmimo 
investiciniams projektams finansuoti“. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=334547
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=334547
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=334547
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=334547
http://10.254.0.253/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=155423&Zd=Lietuvos%2BRespublikos%2Bvalstyb%EBs%2Bbiud%FEeto%2Bir%2Bsavivaldybi%F8%2Bbiud%FEet%F8%2Bfinansini%F8%2Brodikli%F8%2B&BF=4#141z#141z
http://10.254.0.253/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=155423&Zd=Lietuvos%2BRespublikos%2Bvalstyb%EBs%2Bbiud%FEeto%2Bir%2Bsavivaldybi%F8%2Bbiud%FEet%F8%2Bfinansini%F8%2Brodikli%F8%2B&BF=4#142z#142z
http://10.254.0.253/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=155423&Zd=Lietuvos%2BRespublikos%2Bvalstyb%EBs%2Bbiud%FEeto%2Bir%2Bsavivaldybi%F8%2Bbiud%FEet%F8%2Bfinansini%F8%2Brodikli%F8%2B&BF=4#143z#143z
http://10.254.0.253/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=155423&Zd=Lietuvos%2BRespublikos%2Bvalstyb%EBs%2Bbiud%FEeto%2Bir%2Bsavivaldybi%F8%2Bbiud%FEet%F8%2Bfinansini%F8%2Brodikli%F8%2B&BF=4#144z#144z
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