ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

IŠVADA
DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARANTIJOS SUTEIKIMO GALIMYBIŲ
VERTINIMO
2017 m. birželio 7 d. Nr. KP-3
Alytus
Alytaus rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, gavusi Alytaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus raštą1 ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo2 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės patvirtintų Savivaldybių skolinimosi taisyklių3 3 punktu ir Alytaus rajono savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos nuostatų4 14.3 papunkčiu, atliko galimybės vertinimą, ar Alytaus rajono
savivaldybės taryba gali priimti sprendimą dėl garantijos suteikimo SĮ „Simno komunalininkas“
imti 615,2 tūkst. Eur paskolą iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos projektui finansuoti.
Apribojimas. Lietuvos Respublikos teisės aktai nereglamentuoja savivaldybės kontrolieriaus
teikiamos išvados formos, turinio ir apimties dėl savivaldybės garantijos suteikimo galimybių
vertinimo. Vertinimui nėra parengtų metodikų, todėl rengiant šią išvadą apsiribota atlikti vertinimą
teisėtumo požiūriu, t. y. garantijų suteikimo atitikimo imperatyvioms teisės normoms (privalomiems
reikalavimams) vertinimu.
Vertinimo tikslas – nustatyti, ar gali Alytaus rajono savivaldybės taryba priimti sprendimą
dėl garantijos suteikimo SĮ „Simno komunalininkas“ imti 615,2 tūkst. Eur paskolą iš Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos investicinio projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra Alytaus rajone (Krokialaukyje)“ vykdymo finansavimui. Projektas
finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“
05.3.2-APVA-R-014 priemonę ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.
Alytaus rajono Savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracija yra atsakinga už vertinti
pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą. Atliekant vertinimą buvo vadovaujamasi nuostata, kad
pateikti duomenys yra teisingi, objektyvūs ir išsamūs, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka
originalus.
Mūsų pareiga, vadovaujantis atliktu vertinimu, pareikšti nuomonę apie savivaldybės
skolinimosi limitų laikymąsi Savivaldybės tarybai svarstant klausimą dėl garantijų suteikimo.
Vertinimo metu surinkti įrodymai, pagrindžiantys savivaldybės skolinius įsipareigojimus ir
suteikiantys pagrindą pateikti savivaldybės tarybai išvadą dėl galimybės suteikti garantijas.
Taikytos dokumentų peržiūros ir analitinės procedūros.
____________________
1
Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-01 raštas Nr. (3.19)K26-1848.
2
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).
3
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimas Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
4
Savivaldybė s Tarybos 2010-06-03 sprendimas Nr. K-148.
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Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymo5 13 straipsnis nurodo:
1. Nustatyti šiuos savivaldybių skolinimosi limitus:
1) savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant,
paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis) negali viršyti 70 procentų (Vilniaus miesto
savivaldybės – 130 procentų) šio įstatymo 8 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto
pajamų ir šio įstatymo 7 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų
savivaldybės biudžetui sumos;
2) savivaldybės, kurios biudžeto planuojami asignavimai viršija 0,3 procento praėjusių metų BVP to
meto kainomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali viršyti 15 procentų šio įstatymo 8 priede
nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 7 priede nurodytų valstybės
biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos;
3) savivaldybės, kurios biudžeto planuojami asignavimai neviršija 0,3 procento praėjusių metų BVP
to meto kainomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali būti teigiamas dydis;
4) savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių
prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas pagal paskolų sutartis,
finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įsipareigojimų
negali viršyti 10 procentų šio įstatymo 8 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto
pajamų ir šio įstatymo 7 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų
savivaldybės biudžetui sumos.
2. Į skolinimosi ir skolos limitus neįskaitomos iš valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės
paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti ir trumpalaikės arba ilgalaikės paskolos, kai dėl
kredito įstaigų veiklos apribojimo ir (arba) jų licencijų atšaukimo savivaldybės negali disponuoti
savo lėšomis ir dėl to trūksta apyvartos lėšų.
3. Savivaldybės 2018 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas
paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2017 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas,
išskyrus sumas paskoloms grąžinti).
Alytaus rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 7 ir
8 priedelyje, sudaro 11336,0 tūkst. Eur.
Pagal Lietuvos Respublikos 2017 metų biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo5 13 straipsnio nuostatas, savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 1700,4
tūkst. Eur (11336,0 tūkst. Eur x 15 proc.). Alytaus rajono savivaldybės taryba yra suteikusi garantijų
už 262,9 tūkst. Eur SĮ ,,Simno komunalininkas“. Kitų laidavimų bei garantijų neturi.
Alytaus rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo5 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, gali priimti sprendimą dėl garantijos suteikimo SĮ
„Simno komunalininkas“ iš Finansų ministerijos imti 615,2 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą
investiciniam projektui ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus rajone
(Krokialaukyje)“ finansuoti. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
pritaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.3.2-APVA-R-014 ,,Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.
Savivaldybės suteiktos garantijos sudarytų 878,1 tūkst. Eur, t. y. 7,7 proc. ir pagal Lietuvos
Respublikos 2017 metų biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo5
13 straipsnio nuostatas savivaldybės garantijų limitas nebūtų viršytas.
IŠVADA:
Alytaus rajono savivaldybės skolinimosi limitai leidžia Savivaldybės tarybai priimti
sprendimą dėl garantijų suteikimo SĮ ,,Simno komunalininkas“ imti 615,2,0 tūkst. Eur iš
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos investiciniams projektams finansuoti ilgalaikę
paskolą vykdant investicinį projektą ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
____________________
5
Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas 2013-12-12 Nr. XII-659.
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plėtra Alytaus rajone (Krokialaukyje)“. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2.-APVA-R-014 priemonę
,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių
valdymo tobulinimas“.
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