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ĮŽANGA
Ribotos apimties finansinis auditas atliktas, vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo1 27 straipsnio 1 dalies 3 punktą, atsižvelgus į Marijampolės savivaldybės Administracijos
direktoriaus 2017-07-19 raštą Nr. SA-7197-(5.25E) ,,Dėl Marijampolės savivaldybės galimybės
imti paskolą“. Jo metu įvertinta Marijampolės savivaldybės galimybė imti ilgalaikę paskolą.
Ribotos apimties audito tikslas – įvertinti, kokios dydžio paskolą Marijampolės
savivaldybė (toliau – Savivaldybė) gali paimti 2017 metais investicinių projektų įgyvendinimui,
neviršijant nustatytų skolinimosi limitų.
Audituojamas subjektas – Savivaldybės administracija, kodas 188769113, adresas
J.Basanavičiaus a.1, Marijampolė
Audituojamas laikotarpis – 2017 metai.
Audituojamuoju bei audito atlikimo laikotarpiu Savivaldybės administracijos direktoriumi
dirba Sigitas Valančius.
Vertinamuoju bei vertinimo atlikimo laikotarpiu Marijampolės savivaldybės administracijos
direktoriaus pareigas ėjo Sigitas Valančius, Finansų ir biudžeto departamentui vadovavo Gražina
Rainienė.
Vertinimą atliko Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos specialistė Raimonda
Jasiulevičiūtė.
Savivaldybės administracija (toliau – Administracija) yra atsakinga už vertinimui pateiktų
dokumentų tikrumą ir teisingumą.
Apribojimai: rengiant audito ataskaitą vadovautasi Administracijos pateiktų duomenų ir
dokumentų analize su prielaida, kad neegzistuoja kitų susijusių dokumentų, kurie darytų įtaką
ataskaitoje išdėstytoms išvadoms. Taip pat apribojome audito apimtį. Atsižvelgus į audito tikslą,
vertinama tik dalis Savivaldybės biudžeto pajamų, kuri turi įtakos skolinimuisi.
Audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus.
AUDITO APIMTIS IR METODAI
Apribojimas. Lietuvos Respublikos teisės aktai nereglamentuoja savivaldybės
kontrolieriaus teikiamos išvados dėl savivaldybės galimybės imti paskolą formos, turinio ir
apimties, nėra parengtų metodikų. Todėl rengiant šią išvadą apsiribota atlikti vertinimą teisėtumo
požiūriu, t.y. vertintas Savivaldybės skolinimosi atitikimas imperatyvioms teisės normoms
(privalomiems reikalavimams).
Auditui taikyti vertinimo kriterijai – atitiktis teisės aktams, reglamentuojantiems
Savivaldybės skolinimąsi 2017 metais:
- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas2,
- Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas3,
- Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymas4,
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės5.
Vertinimo metu buvo surinkta informacija ir duomenys, reikalingi skolinimosi rodikliams
apskaičiuoti bei savivaldybės skolos ir paskolų struktūros pokyčiams nustatyti:
1

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).
3
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais).
4
Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas 2016 m. gruodžio 22 d. Nr. XIII-177.
5
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimas Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių
patvirtinimo“ (nauja redakcija 2012-03-25).
2

Marijampolės savivaldybės tarybos2017-02-22 sprendimas Nr.1-24 „Dėl Marijampolės
savivaldybės 2017m. biudžeto patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais;
- Marijampolės savivaldybės skolos likučiai pagal Savivaldybių skolinių įsipareigojimų ir
suteiktų garantijų bei paskolų 2017 m. birželio 30 d. ataskaitoje, forma Nr. 3-sav;
- Marijampolės savivaldybės skolų likučiai 2017-06-30 Mokėtinų ir gautinų sumų
ataskaitoje, forma Nr.4.
- Marijampolės savivaldybės sudarytų su kredito įstaigomis ilgalaikių paskolų sutarčių
sąlygos;
- Savivaldybės Skolinių įsipareigojimų 2017 m. birželio 30 d. ataskaitoje, forma Nr. 3sav;
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta,
kad savivaldybės, laikydamosi Seimo patvirtintų skolinimosi limitų, Vyriausybės nustatyta tvarka
gali imti iš vidaus kreditorių arba užsienio kreditorių ilgalaikes (kurių trukmė ilgesnė kaip vieneri
metai ir grąžinimo terminas ne tais pačiais biudžetiniais metais) paskolas arba teikti garantijas dėl
paskolų, naudojamų tik investicijų projektams finansuoti.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punkte nustatyta
išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija - sprendimų dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už
ilgalaikes paskolas priėmimas; šios paskolos naudojamos tik investicijų projektams, tarp jų pagal
Vyriausybės patvirtintas programas savivaldybių įgyvendinamiems energijos vartojimo efektyvumo
didinimo projektams, finansuoti pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, laikantis įstatymų nustatytų
skolinimosi limitų ir gavus savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos)
išvadą.
Savivaldybių skolinimosi limitų taikymo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos
Vyriausybės patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės.
-

Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus6.
Audito metu, siekiant gauti įrodymus, reikalingus audito tikslui pasiekti, planavimo etape
buvo atlikta nuosekli Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų analizė, kuri leido nustatyti
reikšmingiausias savivaldybės paskolos gavimo ir jos panaudojimo aplinkybes, kurioms esant
savivaldybė galėtų imti ilgalaikes paskolas, ir nustatytos svarbiausios audito sritys.
Šio audito metu Marijampolės savivaldybės finansinių ir kitų ataskaitų duomenų tikrumas
nebuvo vertintas, nes tai nėra šio audito tikslas. Todėl nuomonė dėl finansinių ataskaitų nebus
reiškiama. Dėl šio audito specifikos audituojamo subjekto veiklos ir vidaus kontrolės sistemos
tyrimas nebuvo atliekamas.
Siekiant gauti pakankamus, tinkamus ir patikimus audito įrodymus, reikalingus audito
tikslui pasiekti, buvo atliktos nuoseklios savarankiškos audito procedūros (skaičiavimas, dokumentų
tikrinimas, paklausimas, analitinės procedūros) pagal detalią audito programą. Vertinimas atliktas,
darant prielaidą, kad patvirtintos savivaldybės pajamos nesikeis.
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.
PASTEBĖJIMAI IR IŠVADOS
Savivaldybių funkcijos pagal sprendimų priėmimo laisvę skirstomos į savarankiškąsias ir
valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms). Įgyvendinant šias funkcijas, savivaldybių veiklą
saisto įstatymų nustatyti reikalavimai ir tvarka, kuri, kai tai numatyta įstatymuose, nustatoma ir
kituose teisės aktuose7.
6

LR Valstybės kontrolieriaus 2012-06-28 įsakymas Nr,V-171 „Dėl Valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d.
įsakymo Nr.V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“
7
LR vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas.

Savivaldybės tarybai suteikta išimtinė teisė priimti sprendimus dėl paskolų ėmimo ir garantijų
teikimo už ilgalaikes paskolas, laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi limitų8; šios paskolos
naudojamos tik investicijų projektams finansuoti pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, laikantis
įstatymų nustatytų skolinimosi limitų ir gavus savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės
ir audito tarnybos) išvadą9.
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta,
kad savivaldybės, laikydamosi Seimo patvirtintų skolinimosi limitų, Vyriausybės nustatyta tvarka
gali imti iš vidaus kreditorių arba užsienio kreditorių ilgalaikes (kurių trukmė ilgesnė kaip vieneri
metai ir grąžinimo terminas ne tais pačiais biudžetiniais metais) paskolas arba teikti garantijas dėl
paskolų, naudojamų tik investicijų projektams finansuoti.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punkte nustatyta
išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija - sprendimų dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už
ilgalaikes paskolas priėmimas; šios paskolos naudojamos tik investicijų projektams, tarp jų pagal
Vyriausybės patvirtintas programas savivaldybių įgyvendinamiems energijos vartojimo efektyvumo
didinimo projektams, finansuoti pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, laikantis įstatymų nustatytų
skolinimosi limitų ir gavus savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos)
išvadą.
Lietuvos Respublikos Seimas yra patvirtinęs savivaldybių skolinimosi limitų dydžius 2017
metams. Skolinimosi rodiklių skaičiavimo pagrindu laikomos Lietuvos Respublikos 2017 metų
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo įstatymo 8
priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 7 priede nurodytų
valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos10.
Pagal Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (toliau – Įstatymo) 13 straipsnio nuostatas, savivaldybių
skolos, skolinimosi ir garantijų limitai skaičiuojami nuo įstatyme nurodytų 2017 metų
prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų (23 916 tūkst. Eurų) ir valstybės biudžeto bendrosios
dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos (494 tūkst. Eurų), t.y. 24 410 tūkst. Eurų.
Atsižvelgiant į tai, kas nustatyta įstatymuose, Marijampolės savivaldybės skolinimosi
rodiklių apskaičiavimo baziniu dydžiu yra laikoma 24 410 tūkst. eurų:
- 23 916 tūkst. eurų - 2017 metų Marijampolės savivaldybės prognozuojamos pajamos.
- 494 tūkst. eurų - 2017 metų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos
savivaldybių biudžetams;
- 55 649,9 tūkst. eurų – planuojamos bendros savivaldybės biudžeto pajamos11
Savivaldybės skolos limitas12, į kurį įskaitomi visi savivaldybės prisiimti, bet dar neįvykdyti
įsipareigojimai grąžinti kreditoriams lėšas pagal:
4.1.1. paskolų sutartis;
4.1.2. finansinės nuomos (lizingo) sutartis (tarp jų valdžios ir privataus subjektų partnerystės
sutartis, jeigu jos teisės aktų, reglamentuojančių viešojo ir privataus sektorių partnerystę, nustatyta
tvarka laikomos finansinės nuomos (lizingo) sutartimis, ir veiklos nuomos sutartis, kurios pagal
finansų ministro patvirtintus Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus
laikomos finansinės nuomos (lizingo) sutartimis);
4.1.3. kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus:
8

LR vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 28 punktas
8Ten pat.
10
Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymo (2016 m. gruodžio 22 d. Nr. XIII-177) 13 straipsnis.
11
Marijampolės savivaldybės tarybos 2017-02-27 sprendimas Nr.1-24
12
LR Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės (2012-03-25
redakcija).
9

4.1.3.1. komercinius popierius;
4.1.3.2. paprastuosius ir įsakomuosius vekselius;
4.1.3.3. faktoringo (be regreso teisės) sutartis;
4.1.3.4. kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartis;
4.1.3.5. prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartis, – kai sudarant naują dvišalį susitarimą
keičiamos prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo suteikto prekybos kredito pagrindinės sąlygos
(sudaromas naujas panaudoto kredito mokėjimų grafikas ir (ar) nustatomos palūkanos);
4.1.3.6. kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, pagal kuriuos savivaldybės mokėjimai prekių
tiekėjui ar paslaugų teikėjui perleidžiami finansų įstaigai ir (ar) finansų įstaiga neturi tiesioginės ar
netiesioginės regreso teisės į prekių tiekėją ar paslaugų teikėją, jeigu savivaldybė nevykdo
mokėjimo įsipareigojimų finansų įstaigai;
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
1.Savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet
neapsiribojant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis) negali viršyti 70 procentų
prognozuojamų 2017 m. savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos
kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos, t.y. 17 087 tūkst. Eurų.
Pagal pasirašytas paskolos sutartis su kredito įstaigomis ir kitus įsipareigojamuosius
skolos dokumentus Savivaldybės negrąžintų paskolų likutis 2017 m. birželio 30 d, buvo 8059
tūkst. Eurų arba sudarė 33 proc. nuo savivaldybės skolos limito.
Savivaldybei gavus 740 tūkst. Eurų ilgalaikę paskolą, (2017-06-30 duomenimis bendra
savivaldybės skola sudarytų 36 proc.
Metinio savivaldybės grynojo skolinimosi limitas, į kurį įskaitomas einamaisiais
biudžetiniais metais savivaldybės skolinantis prisiimtų ir įvykdytų įsipareigojimų (pagal Taisyklių
4.1.1–4.1.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus) sumų skirtumas biudžetinių metų pabaigoje13.
2. Savivaldybė, kurios biudžeto planuojami asignavimai neviršija 0,3 procento praėjusių
metų BVP to meto kainomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali būti teigiamas dydis. 14.
Marijampolės savivaldybės planuojami asignavimai (55 649,7 tūkst. Eur) sudaro mažiau
(0,15proc.) nei 0,3 proc. (38 262,10 mln. Eur15) praėjusių metų BVP to meto kainomis.
Savivaldybės 2017 metų planuojami biudžeto asignavimai neviršija 0,3 procento praėjusių
metų BVP to meto kainomis. Metinio grynojo skolinimosi suma negali būti teigiamas dydis, t. y.
savivaldybė 2017 m. gali skolintis tik tiek, kiek planuoja grąžinti paskolų.
Pagal Savivaldybės administracijos su kredito įstaigomis sudarytas sutartis, 2017 metais:
- galima paimti paskolų suma – 578,9 tūkst. Eurų. iš jų 2017 m. birželio 30 d. paimta
353,3 tūkst. eurų;
įsipareigota grąžinti 1 318,9 tūkst. Eurų ilgalaikių paskolų;
Marijampolės savivaldybės 2017 metais papildomai gali skolinti 740 tūkst. Eurų (1 318,9
tūkst eurų – 578,9 tūkst. Eurų).
LR fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 str. 4 d. nurodo, kad
„kiekvienas valdžios sektoriui priskiriamas biudžetas, kurio planuojami asignavimai neviršija 0,3
procento praėjusių metų BVP to meto kainomis, turi būti planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir
13

LR Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės (2012-03-25 redakcija), 4.2 p.
Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (2016 m. gruodžio 22 d. Nr.
XIII-177) 13 straipsnis.
15
Šaltinis – LR Finansų ministerija (http://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonomines-raidos-scenarijus ) 11 Lietuvos
Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3 punktas
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vykdomas taip, kad to biudžeto asignavimai neviršytų jo pajamų, išskyrus metus, kuriais pagal
Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos viešai paskelbtą ekonominės raidos scenarijų, dėl kurio
tvirtinimo kontrolės institucija paskelbė savo išvadą, numatomas neigiamas produkcijos atotrūkis
nuo potencialo. Pastaruoju atveju asignavimai negali viršyti pajamų daugiau kaip 1,5 procento“.
Savivaldybės garantijų limitas, į kurį įskaitomi savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal
garantijas ir laidavimus dėl savivaldybės kontroliųojamų įmonių prisiimtų, bet dar neįvykdytų
įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas pasirašius paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo)
sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus.
3. 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.
2017 m. birželio 30 d. savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl
savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų buvo 0,0 tūkst. Eur.
2017 metų Savivaldybės garantijų limitas negali būti didesnis nei 2 441 tūkst. Eur
Marijampolės savivaldybės skolinimosi rodiklių palyginimas su Lietuvos Respublikos 2017
metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu
nustatytais savivaldybėms skolinimosi limitais pateiktas 1 lentelėje.
Marijampolės savivaldybės skolinimosi rodiklių lygis, gavus 740 tūks. eurų paskolą
Skolinimosi rodikliams apskaičiuoti bazinis pajamų dydis – 24 410 tūkst. eurų
1 lentelė
Eil.
Nr.

LR 2017 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymu
nustatyti skolinimosi limitai

1.

savivaldybės skola negali viršyti 70
procentų įstatymo įstatymo 8 priede
nurodytų prognozuojamų
savivaldybės biudžeto pajamų ir šio
įstatymo 7 priede nurodytų valstybės
biudžeto bendrosios dotacijos
kompensacijų savivaldybės biudžetui
sumos
Savivaldybė, kurios biudžeto
planuojami asignavimai neviršija 0,3
procento praėjusių metų BVP to
meto kainomis, metinio grynojo
skolinimosi suma negali būti
teigiamas dydis. (praėjusiais metais
nepanaudotos-578,9 tūkst. eurų)
savivaldybės garantijų limitas 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

3

Savivaldybės
skola negali
viršyti (tūkst.
Eurų)

17 087

Faktiškai yra,
įskaitant
nepaimtus
įsipareigojimus
2017-06-30
Tūkst.
%
Eurų
8 059
33

Savivaldybės skolinimosi rodikliai,
gavus 740,0 tūkst. eurų paskolą,
kuri bus naudojama
investiciniams projektams vykdyti
2017 – 06 -30
2017-12-31
Tūkst.
% Tūkst.
%
Eurų
Eurų
8 799
36 8158,6
33,4

1 381,9

578,9

1 381,9578,9=740

X

740

x

2 410,0

0

0

0

0

0

0

Palyginus Marijampolės savivaldybės skolos ES finansuojamiems ir kitiems projektams
vykdyti preliminarius 2017 m. pabaigos skolinimosi rodiklius su 2017 m. pradžios skolinimosi
rodikliais, darytina prielaida, kad gavus 740,0 tūkst. eurų paskolą, laikantis suplanuotų paskolų ir
palūkanų mokėjimo, skolinimosi rodikliai metų pabaigoje nesikeistų. Planuojama 2017 m.
gruodžio 31 d savivaldybės skola būtų 8 158,6 tūkst. eurų arba 33,4 proc. nuo savivaldybės skolos
limito.
4. Savivaldybės 2018 m. sausio 1 d įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas
paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2017 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas,
išskyrus sumas paskoloms grąžinti).
Vadovaujantis Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo nuostatomis, Savivaldybės 2017 m.
pradžioje esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti), turėjo būti ne
didesnis už praėjusių metų įsiskolinimą.
Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo nuostatos buvo pažeistos, nes Savivaldybės
įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) padidėjo:
2016 m. sausio 1 d. – 2 003,9 tūkst. eurų;
2017 m. sausio 1 d. – 10 238,7 tūkst. eurų.
Savivaldybės ilgalaikių paskolų analizė
Savivaldybė 2017 m. birželio 30 d. buvo įsipareigojusi 4 kredito įstaigoms pagal dešimt
kredito sutarčių.
2 lentelė (tūkst. EUR)

Eil.
Nr

Kredito
įstaiga

Sutarties Nr.

Sutarties
pasirašymo
data

Palūk
anos

1,288
1
2.
3
4

AB SEB
bankas
AB SEB
bankas
AB SEB
bankas
AB SEB
bankas

1841112020103C2/As-850
1841212020056B5/As-756
184131202004597/As-575
184131202004597/As-979

2011.09.08
1,45
2012.06.25
1,74
2013.05.28
1,889
2014.07.24
1,76

5

6

7
8

DnB
NORD
Bankas
DnB
NORD
Bankas
DnB
NORD
Bankas
Šiaulių
bankas

0800-201028/As-760

2010.08.20

10

Danske
bankas
Danske
bankas

Investicijoms,
mažinančioms neigiamas
transporto eismo pasekmes
Investiciniams projektams
kofinansuoti
Investiciniams projektams
kofinansuoti
Investiciniams projektams
kofinansuoti
Investicijoms, įgyvendinant
priemones, mažinančioms
neigiamas transporto eismo
pasekmes

Negrąž
intas
kredito
likutis
201706-30

2016.12.31
2022.06.25
2023.05.27
2023.05.27

3 247,9

2017.07.31

1,76
0800-201027/As-759

2010.08.20
1,52

K-0800-201135/As-500
KS-2015-9522118/ As-1106

2011.06.10
1,189
215-06-25
0,98

9

Kam suteikiamas kreditas

Galutinė
kredito
grąžinimo
data

K201510-0030/
As-1112
K201510-0030/
As-1951

2015-06-29
1,22
2015-10-21

Skoloms padengti
Investiciniams projektams,
finansuojamiems iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų
investicijų projektams
finansuoti
refinansuoti pasirašytoms
paskoloms su LR Finansų
ministerija
investicijų projektams
finansuoti
Iš viso:

2017.07.31

2021.05.31

1 456,2

2025-06-24

1000,0

2025.06.30
2025.09.30

2 129,5
7 833,6

Marijampolės savivaldybė 2017 m. birželio 30 d. turėjo negrąžintų paskolų likutį 7 833,6
tūkst. Eur, kuris susidarė pagal 10 kredito sutarčių (žr. 2 lentelėje).
4. Savivaldybės 2017 m. birželio 30 d. (6 764,6 tūkst. Eurų) esantis įsiskolinimas (mokėtinos
sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) mažesnis už 2017 m. sausio 30 d. (10 238,7 tūskt. Eurų)
įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).
Savivaldybės gautinos paskolos paskirtis
Savivaldybės, laikydamosi Seimo patvirtintų skolinimosi limitų, Vyriausybės nustatyta
tvarka gali imti ilgalaikes vidaus ir užsienio paskolas (kurių trukmė ilgesnė kaip vieneri metai ir
grąžinimo terminas ne tais pačiais biudžetiniais metais) arba teikti garantijas dėl paskolų,
naudojamų tik investicijų projektams finansuoti16. Investavimas - šio įstatymo nustatytais būdais
atliekami investuotojo veiksmai, kuriais jis įgyja nuosavybės teisę arba kreditoriaus reikalavimo
teisę į investavimo objektą arba teisę šį objektą valdyti ir naudoti17.
Investicijų projektas - dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai
pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą (komercinis projektas) bei kitus
efektyvumo rodiklius, nurodantis projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius
ir terminus18.
Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra sprendimų dėl savivaldybės teritorijos
raidos analizės ir dėl bendrųjų ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, demografinių,
nusikaltimų kontrolės ir prevencijos, ekologinių, sveikatos ir kitų programų projektų rengimo
priėmimas19. Sprendimą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo taip pat
priima savivaldybės taryba, o prieš priimant atitinkamą sprendimą, būtina jį ekonomiškai ir
socialiai pagrįsti. Sprendimai dėl valstybės ir savivaldybių turto investavimo priimami Vyriausybės
nustatyta tvarka, jeigu tenkinami ne mažiau kaip trys šiame įstatyme nurodyti investavimo
kriterijai20. Tačiau, prieš investuojant, savivaldybės vykdomoji institucija, teikdama savivaldybės
tarybai pasiūlymą dėl sprendimo priėmimo investuoti savivaldybės turtą, nurodo poreikio investuoti
motyvus, taip pat ekonomiškai ir socialiai pagrįstą laukiamą rezultatą (apibendrintą sprendimą
grindžiančią informaciją, sąnaudų bei naudos analizės ar kitais visuotinai pripažintais projektų
vertinimo metodais atliktais tyrimais projekto ekonominiam ir socialiniam tikslingumui nustatyti) 21.
Ilgalaikė paskola bet kokiu tikslu gali būti imama ir naudojama tik atitinkamai parengtiems
(savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl konkrečių projektų rengimo) investicijų projektams
finansuoti.
LR vietos savivaldos įstatymo22 16 str. 2 d. 30 p. nurodo, kad sprendimų dėl socialinės ir
gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos, dėl pavedimo savivaldybės
administracijai ir kitiems subjektams atlikti šių darbų užsakovo funkcijas yra išimtinė savivaldybės
tarybos kompetencija.
Vadovaujantis auditui pateiktais ir kitais dokumentais, nustatyta, kad Marijampolės
savivaldybėje 2017 metais planuojami vykdyti Valstybės investicijų programos ir Europos
Sąjungos finansuojami projektai, kuriems gali būti reikalingas bendrasis finansavimas.
16

LR biudžeto sandaros įstatymo (LR 2003 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. IX-1946 redakcija) 10 straipsnio 1 dalies 1
punktas.
17
LR investicijų įstatymo (1999 m. liepos 7 d. įstatymas Nr. VIII-1312)
18
LR investicijų įstatymo (1999 m. liepos 7 d. įstatymas Nr. VIII-1312) 2 straipsnio 10 dalis.
19
LR vietos savivaldos įstatymo (LR 2010 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XI-971 redakcija) 16 straipsnio 2 dalies 41p.
20
LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (LR 2008 m. sausio 29 d.
įstatymo Nr. X-1440 redakcija) 19 straipsnio 1 dalis ir LR 2009 m. liepos 21 d. įstatymo Nr. XI-374 19 straipsnio 2
dalis.
21
LR Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 (LR Vyriausybės 2009 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1409
redakcija) patvirtinto Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo 9, 10, 10.1 punktai.
22
LR vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) .

Pastebėjimas. Marijampolės savivaldybės 2017-2019 metų strateginiams veiklos plane,
patvirtintame Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-4, numatyta
investiciniams projektams įgyvendinti 2017 metais panaudoti 1 724,8 tūkst. eurų paskolos lėšų.
Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto departamento Strateginio planavimo
skyriaus pateiktais duomenimis, 2016 metais reikalingos lėšos investicijų projektams vykdyti.
Visiems investicijų projektams vykdyti Savivaldybės taryba yra pritarusi.
Paskolos lėšos bus naudojamos šių projektų įgyvendinimui:
1. Socialinio būsto fondo plėtra Marijampolės savivaldybėje (strateginiame plane numatyta
183 tūkst. Eurų);
2. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimas ir paslaugų plėtra
(strateginiame plane numatyta 84,3 tūkst. Eurų);
3. Kompleksinis Marijampolės miesto teritorijos prie Vytauto, P. Armino, Aušros, V.
Kudirkos ir Mindaugo gatvių viešųjų erdvių sutvarkymas (strateginiame plane numatyta
76,7 tūkst. Eurų);
4. Rail Baltica projekto „Dviejų lygių sankryža su geležinkeliu Marijampolės miesto
Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstravimo darbai“ (strateginiame plane numatyta 60,8
tūkst. Eurų);
5. Rail Baltica projekto „Dviejų lygių sankryža P. Armino g. (sankirta su geležinkeliu)
Marijampolės miesto rekonstravimo darbai“;
6. Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos projektas;
7. Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje
(strateginiame plane numatyta 196 tūkst. Eurų).
Kadangi, Savivaldybė neturi 740,0 tūkst. EUR vidinių biudžeto pajamų didinimo rezervų,
todėl užtikrinti savo dalies projektų finansavimą gali tik paėmusi ilgalaikę paskolą. Paimta paskola
bus panaudota Savivaldybės dalies lėšų prisidėjimui prie vykdomų ir numatomų vykdyti naujų
projektų vertė.
Savivaldybės planuojamą imti 740,0 tūkst. EUR ilgalaikę paskolą investicijų projektams
finansuoti pagrindžia Savivaldybės 2017 metų biudžete suplanuotos išlaidos įgyvendinti projektus,
kuriems yra pritarusi Savivaldybės taryba.
Skolinimasis yra neišvengiamas makroekonominis procesas, kuris gali paskatinti
ekonomikos augimą. Jei skolintos lėšos yra nukreipiamos į produktyvias investicijas ir skolos lygis
nekelia grėsmės ekonominiam stabilumui, tol skolos augimas galėtų didėti ir garantuoti skolos
grąžinimą laiku. Tačiau problema atsiranda, kai skolintos lėšos naudojamos tik vartojimui ar
trumpalaikiams projektams, tokiu būdu lėšos neuždirba reikiamų pajamų, siekiant laiku grąžinti
skolą. Siūloma laikytis „auksinės skolinimosi taisyklės“: skolintis reikia tik išlaidoms, kurios
ateityje duos pajamų ir sudarys sąlygas grąžinti skolą.
REKOMENDACIJOS
Savivaldybė, siekdama ekonominio stabilumo, gautas paskolas privalo naudoti tik pagal
teisės aktuose nustatytą paskirtį.
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).

Pastebėjimas. Marijampolės savivaldybės pradelstos mokėtinos sumos 2016 nesumažėjo,
bet padidėjo 8 234,8 tūkst. Eur, tuo savivaldybės neįvykdė Lietuvos Respublikos 2016 metų
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo reikalavimo
Savivaldybės 2017 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms
grąžinti) turi būti ne didesnis už 2016 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas
paskoloms grąžinti).
IŠVADA
Savivaldybės 2017metų skolinimosi limitai, įtakojantys naujų paskolų ėmimą –
Savivaldybės skolos bei metinio Savivaldybės grynojo skolinimosi, ir bendra finansinių rodiklių
analizė pagrindžia planuojamus Savivaldybės skolinius įsipareigojimus.
Marijampolės savivaldybės skolinimosi rodiklių palyginimas su Lietuvos Respublikos 2017
metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu
nustatytais savivaldybėms skolinimosi limitais pateiktas lentelėje. Skolinimosi limitų dydžiu yra
laikoma 24 410 tūkst. eurų.
Marijampolės savivaldybės skolinimosi rodikliai, gavus 740,0 tūkst. eurų
ilgalaikę paskolą (proc.)
3 lentelė
Eil. Skolinimosi rodiklis
Nr.
1.
Savivaldybės skola
Savivaldybė, kurios biudžeto planuojami
2.

asignavimai neviršija 0,3 procento
praėjusių metų BVP to meto kainomis,
metinio grynojo skolinimosi suma negali
būti teigiamas dydis. (praėjusiais metais
nepanaudotos-578,9 tūkst. eurų)

3.

Savivaldybės suteiktos garantijos

LR Seimo nustatyti Skolinimosi
rodiklis
skolinimosi limitai
gavus ilgalaikę paskolą
70
72,1
1 318,9
1 318,9

10

0

Savivaldybės taryba gali priimti sprendimą imti ilgalaikę paskolą:
Iki 740,0 tūkst. eurų projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos, įgyvendinti, tačiau 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).
Savivaldybės kontrolierius

Juozas Vaičiulis

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
Marijampolės savivaldybės tarybai
Marijampolės savivaldybės administracijai
IŠVADA
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI
ILGALAIKĘ PASKOLĄ INVESTICINIAMS PROJEKTAMS VYKDYTI
2017 m. liepos 19 d. Nr. 1-19-(2.1)
Marijampolė
Išvados rengimo pagrindas ir tikslai
Ši išvada parengta, vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą 1 , kuris nustato
išimtinę savivaldybės tarybos kompetenciją - sprendimų dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už
ilgalaikės paskolas priėmimą (...), gavus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą 2. Tas pats
įstatymas įpareigoja savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą rengti ir savivaldybės tarybai teikti
sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo
ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių
imamas paskolas3.
Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, atsižvelgusi į Marijampolės
savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-19 raštą Nr. SA-7197 (5.25.E) „Dėl Marijampolės
savivaldybės galimybės imti paskolą“, atliko Savivaldybės skolinimosi galimybių vertinimą.
Išvadai parengti ir pateikti buvo atliktas ribotos apimties finansinis auditas, kurio tikslas įvertinti, ar Marijampolės savivaldybė (toliau – Savivaldybė), neviršydama teisės aktais nustatytų
skolinimosi limitų, gali paimti iki 740,0 tūkst. EUR paskolą investicinių projektų, finansuojamų iš
Valstybės investicijų programos, savivaldybės biudžeto bei Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos įgyvendinimui, bei pateikti išvadą Savivaldybės Tarybai.
Marijampolės savivaldybės administracijos vadovybės atsakomybė
Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už Marijampolės
savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinės 2017 m. birželio 30 d.
ataskaitos (forma Nr. 3-sav.-metinė) bei su savivaldybės paskolų apskaita susijusių ir kitų šiam auditui
reikalingų dokumentų parengimą ir pateikimą.
Savivaldybės administracija taip pat yra atsakinga už:
 Savivaldybės vardu prisiimtų paskolų naudojimą pagal Savivaldybės Tarybos nurodytą
paskirtį teisės aktų nustatyta tvarka.
 kad Savivaldybės 2018 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus
sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2017 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas,
išskyrus sumas paskoloms grąžinti).
Auditoriaus atsakomybė
1

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (LR 2009 m. birželio 16 d. įstatymo Nr. XI-300 redakcija) 27 straipsnio 1 dalies 3 punktas.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (LR 2010 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XI-971 redakcija) 16 straipsnio 2 dalies 28 punktas
3
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (LR 2010 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XI-971 redakcija) 16 straipsnio 2 dalies 28 punktas.
2

2
Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl savivaldybės galimybės imti
ilgalaikę paskolą projektams iš dalies finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos, įgyvendinti.
Audito apribojimas. Lietuvos Respublikos teisės aktai nereglamentuoja savivaldybės
kontrolieriaus teikiamos išvados dėl savivaldybės galimybės imti paskolą formos, turinio ir apimties,
nėra parengtų metodikų. Todėl rengiant šią išvadą apsiribota atlikti vertinimą teisėtumo požiūriu, t.y.
vertintas Savivaldybės skolinimosi atitikimas imperatyvioms teisės normoms (privalomiems
reikalavimams).
Auditas suplanuotas ir atliktas taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog Savivaldybė,
skolindamasi ir garantuodama kontroliuojamų įmonių imamų paskolų grąžinimo užtikrinimą, nepažeis
teisės aktais nustatytų skolinimosi limitų.
Atliekant auditą surinkti įrodymai, pagrindžiantys Savivaldybės skolinius įsipareigojimus ir
suteikiantys pagrindą pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl galimybės imti ilgalaikę paskolą iš
kredito įstaigos projektams, iš dalies finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos, įgyvendinti.
Atsižvelgiant į tai, kas nustatyta įstatymuose, Marijampolės savivaldybės skolinimosi rodiklių
apskaičiavimo baziniu dydžiu yra laikoma 24 410 tūkst. eurų:
- 23 916 tūkst. eurų - 2017 metų Marijampolės savivaldybės prognozuojamos pajamos.
- 494 tūkst. eurų - 2017 metų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos
savivaldybių biudžetams;
- 55 649,9 tūkst. eurų – planuojamos bendros savivaldybės biudžeto pajamos4
Savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant
paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis) negali viršyti 70 procentų prognozuojamų 2017 m.
savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės
biudžetui sumos, t.y. 17 087 tūkst. Eurų.
Pagal pasirašytas paskolos sutartis su kredito įstaigomis ir kitus įsipareigojamuosius skolos
dokumentus Savivaldybės negrąžintų paskolų likutis 2017 m. birželio 30 d, buvo 8059 tūkst. Eurų
arba sudarė 33 proc. nuo savivaldybės skolos limito.
Savivaldybei gavus 740 tūkst. Eurų ilgalaikę paskolą, (2017-06-30 duomenimis bendra
savivaldybės skola sudarytų 36 proc.
Savivaldybė, kurios biudžeto planuojami asignavimai neviršija 0,3 procento praėjusių metų
BVP to meto kainomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali būti teigiamas dydis. 5.
Marijampolės savivaldybės planuojami asignavimai (55 649,7 tūkst. Eur) sudaro mažiau
(0,15proc.) nei 0,3 proc. (38 262,10 mln. Eur6) praėjusių metų BVP to meto kainomis.
Savivaldybės 2017 metų planuojami biudžeto asignavimai neviršija 0,3 procento praėjusių
metų BVP to meto kainomis. Metinio grynojo skolinimosi suma negali būti teigiamas dydis, t. y.
savivaldybė 2017 m. gali skolintis tik tiek, kiek planuoja grąžinti paskolų.
Pagal Savivaldybės administracijos su kredito įstaigomis sudarytas sutartis, 2017 metais:
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Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (2016 m. gruodžio 22 d. Nr. XIII177) 13 straipsnis.
6
Šaltinis – LR Finansų ministerija (http://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonomines-raidos-scenarijus ) 11 Lietuvos Respublikos
2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3 punktas
5
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- galima paimti paskolų suma – 578,9 tūkst. Eurų. iš jų 2017 m. birželio 30 d. paimta 353,3
tūkst. eurų;
įsipareigota grąžinti 1 318,9 tūkst. Eurų ilgalaikių paskolų;
Marijampolės savivaldybės 2017 metais papildomai gali skolinti 740 tūkst. Eurų (1 318,9
tūkst eurų – 578,9 tūkst. Eurų).
Auditoriaus nuomonė
Mūsų nuomone, Marijampolės savivaldybė gavusi 740 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą
projektams, finansuojamiems ir Valstybės investicijų programos, savivaldybės biudžeto, Europos
Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti, neviršys Lietuvos Respublikos 2017
metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo 13 straipsnyje nustatytų
skolinimosi limitų.
Marijampolės savivaldybės skolinimosi rodiklių palyginimas su Lietuvos Respublikos 2017
metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytais
savivaldybių skolinimosi limitais, gavus 740 000 eurų paskolą, pateiktas audito išvados priede.
2017 m. liepos 19 d. audito ataskaita Nr.1-18-(2.1) „Dėl Marijampolės savivaldybės
galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams vykdyti“ pateikta Marijampolės
savivaldybės administracijai.
Išvada. Marijampolės savivaldybės taryba gali priimti sprendimą imti iki 740,0 tūkst. EUR
ilgalaikę paskolą investiciniam projektams: Socialinio būsto fondo plėtra Marijampolės
savivaldybėje; Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimas ir paslaugų
plėtra; Kompleksinis Marijampolės miesto teritorijos prie Vytauto, P. Armino, Aušros, V. Kudirkos ir
Mindaugo gatvių viešųjų erdvių sutvarkymas; Rail Baltica projekto „Dviejų lygių sankryža su
geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstravimo darbai“; Rail Baltica
projekto „Dviejų lygių sankryža P. Armino g. (sankirta su geležinkeliu) Marijampolės miesto
rekonstravimo darbai“; Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos projektas; Vandentiekio ir
nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje.
Savivaldybės kontrolierius
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