
 

 

 

 

 

            Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
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 nustato, kad Savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnyba rengia ir savivaldybės tarybai teikia jos sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl 

savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir 

laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas. 

           Plungės rajono savivaldybės administracija 2022 m. sausio 17 d. raštu Nr. AS-310 kreipėsi į 

Plungės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą dėl skolinimosi išvados, imant 3000,0 tūkst. 

Eur paskolą.   

Mes atlikome Plungės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) skolinimosi galimybių 

2022 metams vertinimą pagal Tarnybai pateiktą Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto 

projektą. 

 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 3 000,0 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 
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patvirtintus skolinimosi limitus.  Mes manome, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir 

tinkami pagrįsti mūsų nuomonę dėl Savivaldybės skolinimosi galimybių.  

 2022 metams Savivaldybės biudžeto prognozuojamos pajamos 24 021,0 tūkst. Eur. Nuo šios 

sumos skaičiuojami 2022 metų skolos ir garantijų limitai. 2021 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės 

ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai sudarė 7295,3 tūkst. Eur,  Savivaldybės skola, tarybai pritarus 3 

000,0 tūkst. eurų paskolai, sudarys 42,85 proc. prognozuojamų biudžeto pajamų sumos, o pagal 

teisės aktus Savivaldybės skola negali viršyti 60 proc. prognozuojamų pajamų. 

          Vadovybės atsakomybė. Savivaldybės administracijos direktorius atsakingas už vertinimui 

pateiktų dokumentų tikrumą ir teisingumą ir atsakingas už Savivaldybės vardu prisiimtų paskolų 

naudojimą tik tiems investicijų projektams vykdyti, kuriems gautas Savivaldybės tarybos 

pritarimas. 

Auditoriaus atsakomybė. Mūsų tikslas gauti pakankamą užtikrinimą dėl Savivaldybės 

skolinių įsipareigojimų teisėtumo ir pateikti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė.  

Savivaldybė Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytų skolinimosi limitų neviršija. Tarybai pritarus, Savivaldybės 

administracija gali imti ilgalaikę paskolą ir sudaryti naują kreditavimo sutartį 3 000,0 tūkst. Eur 

sumai, tačiau Savivaldybės administracija 2022 metais turi skolintis taip, kad  neviršytų metinio 

grynojo skolinimosi limitų.  

 

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                       Danutė Jarašiūnienė 

 

 

 

 


