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Zarasai 
 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir vykdydami Zarasų 

rajono savivaldybės tarybos sprendimą, atlikome Zarasų rajono savivaldybės 2021 m sausio 1 d. 

skolos ir galimybių imti iki 505,6 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą ankstesniems skoliniams 

įsipareigojimams vykdyti vertinimo auditą.  

Nuomonė dėl Zarasų rajono savivaldybės galimybių imti iki 505,6 tūkst. eurų ilgalaikę 

paskolą ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti  

Mūsų nuomone, Zarasų rajono savivaldybė, nepažeisdama Lietuvos Respublikos 

2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatyme patvirtintų 

savivaldybių skolinimosi limitų ir Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 

nuostatų, 2021 metais gali imti iki 505,6 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą ankstesniems skoliniams 

įsipareigojimams vykdyti. 
 

Pagrindas pareikšti nuomonę dėl Zarasų rajono savivaldybės galimybių imti iki 

505,6 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti  

Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius aukščiausiųjų audito 

institucijų standartus. Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados 

skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už auditą“. Esame nepriklausomi nuo audituojamo subjekto 

pagal Savivaldybių kontrolierių asociacijos visuotinio susirinkimo 2017 m. gruodžio 7 d. 

sprendimu Nr. 2 patvirtintą Savivaldybių kontrolierių profesinės etikos kodeksą ir įvykdėme kitus 

šiame kodekse nustatytus etikos reikalavimus. 



 2 

Mes manome, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami pagrįsti 

nuomonę dėl Zarasų rajono savivaldybės galimybių imti iki 505,6 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą 

ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti. 
 

Vadovybės atsakomybė  

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius atsakingas už tokią vidaus 

kontrolę, kokia, jo nuomone, yra būtina dėl apgaulės ar klaidos prisiimant skolinius 

įsipareigojimus ir naudojant paskolų lėšas įstatymų nustatytiems tikslams. 
 

Auditoriaus atsakomybė už auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą nustatant, ar Zarasų rajono savivaldybė 

imdama iki 505,6 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti, 

nepažeis teisės aktais nustatytų skolinimosi limitų bei Fiskalinės sutarties įgyvendinimo 

konstitucinio įstatymo nuostatų ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. 

Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą 

iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti audito, kuris atliekamas pagal Valstybinio audito 

reikalavimus, tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, metu. Iškraipymai, kurie 

gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad 

atskirai ar kartu jie gali turėti įtakos vartotojų sprendimams.  

Atlikdami auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius aukščiausiųjų audito 

institucijų standartus, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio 

skepticizmo principo. Mes įvertinome, ar savivaldybė, imdama iki 505,6 tūkst. eurų ilgalaikę 

paskolą ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti, nepažeis savivaldybių skolinimąsi ir 

biudžetų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų, atsižvelgėme į galinčias kilti rizikas ir 

surinkome pakankamų ir tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. 
 

Audito išvadą teikiame kartu su 2021 m. balandžio 27 d. audito ataskaita Nr. 4-2. 
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