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2019 m. birželio 26 d. Nr. AI-3
Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija 2019 m. birželio 21 d. raštu Nr. 19- 2372
kreipėsi į Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą dėl skolinimosi galimybių, imant
360 000 Eur paskolą, reikalingą tęsti finansavimą

įgyvendinamam investiciniam projektui

„Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio viešojo mokslo paskirties pastato
Prezidento g. Tauragėje atnaujinimas (M. Mažvydo progimnazija)”.
Mes atlikome Tauragės rajono savivaldybės skolinimosi galimybių 2019 metams vertinimą.
Mūsų nuomone, Savivaldybė Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytų skolinimosi limitų nėra viršijusi. Yra gauta
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacija1, kad Savivaldybės projektas yra laikomas
tinkamu finansuoti savivaldybės pasiskolintomis lėšomis pagal Lietuvos Respublikos 2019 metų
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 1
dalies 2 punktą. Savivaldybės taryba gali priimti sprendimą imti ilgalaikę 360 000 Eur paskolą,
investicijų projektui „Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio viešojo mokslo
paskirties pastato Prezidento g. Tauragėje atnaujinimas (M. Mažvydo progimnazija)” finansuoti.
Pagrindas pareikšti nuomonę
Audito metu surinkome įrodymus, apie Savivaldybės skolinių įsipareigojimų būklę 2019 m.
kovo 31 d., įvertinome duomenis apie skolinių įsipareigojimų pokyčius 2019 m., išanalizavome
Seimo patvirtintus skolinimosi limitus.

Mes manome, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra

pakankami ir tinkami pagrįsti mūsų nuomonę dėl Savivaldybės skolinimosi galimybių.
2019 m. Savivaldybės biudžeto prognozuojamos pajamos 20 768,0 tūkst. eurų. Nuo šios
sumos skaičiuojami 2019 metų skolos ir garantijų limitai. 2019 m. kovo 31 d. Savivaldybės
ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai sudarė 3 586,2 tūkst. Eur, iš jų 464,4 tūkst. Eur skoliniai
įsipareigojimai pagal Daugiabučių namų modernizavimo programą. Savivaldybės skola 2019 m.
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paėmus paskolą sudarys 21,05 proc. prognozuojamų biudžeto pajamų sumos, o pagal teisės aktus
Savivaldybės skola negali viršyti 60 proc. šios sumos.
Metinė grynojo skolinimosi suma Finansų ministro nustatyta tvarka atrinktiems projektams
gali būti ne daugiau 5 proc. prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų, o visų savivaldybių
bendra metinio grynojo skolinimosi suma šiems projektams yra ne daugiau kaip 1 proc. šių pajamų.
Planuojama imti paskola sudarys 1,73 proc. prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų.
Atkreipiame dėmesį, kad Savivaldybės biudžeto atitiktis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo
konstitucinio įstatymo nuostatoms2 turi būti pasiekta per ketverių metų laikotarpį, skaičiuojant nuo
pirmų metų, kai pradedama naudoti metinio grynojo skolinimosi suma. Savivaldybės biudžetas turi
būti planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad to biudžeto asignavimai neviršytų jo
pajamų.
Vadovybės atsakomybė. Savivaldybės administracijos direktorius atsakingas už vertinimui
pateiktų dokumentų tikrumą ir teisingumą.
Auditoriaus atsakomybė. Mūsų tikslas gauti pakankamą užtikrinimą dėl Savivaldybės
skolinių įsipareigojimų teisėtumo ir pateikti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė.

Savivaldybės kontrolierė

Kostė Čiapienė
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