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 Vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo1 27 straipsnio 1 dalies 3 punktą, 

atsižvelgdami į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos raštą2, įvertinome Savivaldybės 

galimybę 2013 metais prisiimti skolinius įsipareigojimus.  

 

Vadovybės atsakomybė 

Pasvalio rajono 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. Savivaldybės 

administracijos Finansų skyrius tvarko Savivaldybės gautų ir išduotų paskolų apskaitą, kontroliuoja 

skolos limitų vykdymą ir yra už šias funkcijas atsakingas. 

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 auditu, pareikšti nuomonę apie Savivaldybės skolinimosi 

limitų laikymąsi Savivaldybės tarybai svarstant klausimą dėl kreditinės linijos ėmimo. 

Audito metu surinkti įrodymai, pagrindžiantys Savivaldybės skolinius įsipareigojimus ir 

suteikiantys pagrindą pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl galimybės imti kreditinę liniją. 

  

 Taryba patvirtino3 Savivaldybės 2013 metų biudžetą, kurio pajamos (neįskaitant iš valstybės 

biudžeto Savivaldybei skiriamų specialių tikslinių dotacijų ir 2012 metais nepanaudotų 

                                                
1 Žin., 1994,  Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290. 
2 Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2013 m. rugsėjo 6 d. raštas Nr. ARB–2196 „Dėl kreditinės linijos 
ėmimo“.  
3 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T1-13 (pakeitimas 2013 m. birželio 26 d. 
sprendimas Nr. T1-154). 
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Savivaldybės biudžeto lėšų) sudaro 30756,6 tūkst. Lt. Nuo šių pajamų skaičiuojami Savivaldybės 

skolinimosi limitai: 

 – savivaldybės skola negali viršyti 75 procentų, t.y. 23067,45 tūkst. Lt, paėmus kreditinę 

liniją skola sudarytų  43,9 procentus, arba 13511,2 tūkst. Lt. 

–  metinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 20 procentų, t.y. 6151,32 

tūkst. Lt, paėmus kreditinę liniją sudarytų 9,8 proc. arba 3000 tūkst. Lt.  

–  grąžintina 2013 metais savivaldybės paskolų ir palūkanų bei su paskolų ėmimu susijusių 

įmokų suma negali viršyti 15 procentų, t.y. 4613,5 tūkst. Lt. 2013 metais numatoma sumokėti 2180 

tūkst. Lt paskolų ir palūkanų. 

Audito išvada teikiama kartu su audito ataskaita, kurioje pateikta išvadą pagrindžianti 

informacija. 

 

Išvada. 2013 metų  skolinimosi limitai leidžia Savivaldybei imti 1500 tūkst. Lt kreditinę 

liniją investicijų projektams finansuoti išlaidų kompensavimo būdu. 

 

 
 
 
  
Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė,  
atliekanti Savivaldybės kontrolieriaus funkcijas            Ilma Paliukėnaitė 

 


