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TARNYBA
Tauragės rajono savivaldybės tarybai

IŠVADA
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SKOLINIMOSI GALIMYBIŲ
2022 m. vasario 14 d. Nr. AI-1
Tauragė
Tauragės rajono savivaldybės administracija 2022 m. vasario 7 d. raštu Nr. 19-529 kreipėsi į
Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą dėl skolinimosi išvados, imant 1776,5 tūkst.
Eur paskolą investiciniams projektams finansuoti 2022-2023 m.
Mes atlikome Tauragės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) skolinimosi galimybių
2022 metams vertinimą. Mūsų nuomone, Savivaldybė 2022 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 str. nustatytų skolos ir skolinimosi limitų nėra viršijusi.
Savivaldybės taryba gali priimti sprendimą imti ilgalaikę 1776,5 tūkst. Eur paskolą investiciniams
projektams finansuoti.
Pagrindas pareikšti nuomonę
Audito metu surinkome įrodymus apie Savivaldybės skolinių įsipareigojimų būklę 2022 m.
sausio 1 d., įvertinome duomenis apie skolinių įsipareigojimų pokyčius, išanalizavome Seimo
patvirtintus skolinimosi limitus. Mes manome, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir
tinkami pagrįsti mūsų nuomonę dėl Savivaldybės skolinimosi galimybių.
2022 m. Savivaldybės biudžeto prognozuojamos pajamos 26 886,0 tūkst. Eur. Nuo šios sumos
skaičiuojami 2022 metų skolos ir garantijų limitai. 2022 m. sausio 1 d. Savivaldybės ilgalaikiai
skoliniai įsipareigojimai sudarė 6 012,4 tūkst. Eur, iš jų: įsipareigojimai kredito įstaigoms – 5 145,2
tūkst. Eur, įsipareigojimai pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį – 867,2,6 tūkst. Eur, paskolų
įsipareigojimai pagal Daugiabučių namų modernizavimo programą – 390,6 tūkst. Eur1. Savivaldybės
skola 2022 m. paėmus paskolą sudarys 27,0 proc. prognozuojamų biudžeto pajamų sumos, o pagal
teisės aktus Savivaldybės skola negali viršyti 60 proc. šios sumos.
Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma negali viršyti 1,5 proc. biudžeto pajamų dėl
2022 metams prognozuojamo neigiamo produkcijos atotrūkio nuo potencialo. Patvirtintame
Savivaldybės biudžete ilgalaikių paskolų grąžinimui numatyta 753,2 tūkst. Eur, todėl planuojama
imti paskola viršytų 2022 m. grynojo skolinimosi sumą ir sudarytų 1,6 proc. savivaldybės biudžeto
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Suma preliminari, nes kredito įstaigos dar nepateikė tikslių paskolos duomenų pagal DNM programą.
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pajamų. Tačiau vertinant tai, kad paskolos lėšos planuojamos naudoti 2022-2023 m. investiciniams
projektams finansuoti 2022 m. grynojo skolinimosi suma nebus viršijama.
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.
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