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PANAUDOJIMO TIKRINIMO 
 

2014-02-27    Nr. 2 - 13 
Kaunas 

 

 Kauno rajono savivaldybės kontrolierės V. M. Kruopienės 2014 m. sausio 27 d. pavedimu 

Nr. 1-7 vyr. patarėja O. Štuopienė atliko Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo 

tikrinimą. 

 Tikrinimo tikslas: Patikrinti 2013 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 

panaudojimą pagal finansavimo sutartis ir pateikti išvadą. 

 Tikrinamas subjektas: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, 

Kaunas. 

 Tikrinimas atliktas žinant Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui Ričardui 

Pudževeliui, Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistui, vykdančiam Kelių ir transporto skyriaus vedėjo 

funkcijas Tautvydui Tamošiūnui ir Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjai Rūtai Kondratavičienei. 

 Tikrinimo metu naudoti šie duomenų rinkimo ir įvertinimo metodai: dokumentinis 

(Tarybos sprendimų, sutarčių, darbų atlikimo aktų, mokėjimo pavedimų tikrinimas) metodas, 

skaičiavimai. 

Tikrinimo metu panaudoti duomenys, gauti iš Savivaldybės administracijos Kelių ir 

transporto bei Buhalterinės apskaitos skyrių. Mūsų nuomone, gautų dokumentų kiekis yra 

pakankamas apibendrintam vertinimui. Atlikdami tikrinimą, darėme prielaidą, kad pateikti  

duomenys yra teisingi, dokumentai yra išsamūs ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka 

originalus. 

Už Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų tikslinį panaudojimą, ataskaitų sudarymo 

teisingumą atsako Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus vedėjas. 

 Mūsų pareiga, remiantis atliktu tikrinimu, pareikšti nuomonę apie ataskaitas ir lėšų 

panaudojimo teisėtumą. 

Klaidų ir neatitikimų požiūriu įvertintos ne visos ūkinės operacijos. Todėl yra rizika, kad 

tikrinimo metu galėjo likti nepastebėtų klaidų ir neatitikimų.  
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TIKRINIMO REZULTATAI 

 

2013 M. PROGRAMOS PAJAMOS 

 Kelių priežiūros ir plėtros programos vykdymui 2013 m. lėšos skirtos: 

 * Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus        

2013-03-21 įsakymu Nr. V- 126 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės 

keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 

paskirstymo savivaldybėms 2013 metais“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 

m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2013 metų 

sąmatos patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybei skirta 3499,00 tūkst. Lt. Pasirašyta 2013-06-17 

finansavimo sutartis Nr. S-476 / 2013-08-23 Nr. S-1041 tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

prie Susisiekimo ministerijos ir Kauno rajono savivaldybės.  

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus          

2013-10-01 įsakymu Nr. V-401 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2013-03-21 įsakymo Nr. V- 126 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos 

lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo 

sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2013 metais“ pakeitimo“, Kauno rajono 

savivaldybei skirta 4115,5 tūkst. Lt Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, t.y. papildomai skirta 

616,5 tūkst. Lt. Pasirašytas Susitarimas Nr. 1 prie finansavimo sutarties Nr. S-476, sutarties suma 

4115,5 tūkst. Lt.  

 * Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 214 

„Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2013 metų sąmatos patvirtinimo“ ir 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013-05-08 įsakymu Nr. 3-280 „Dėl svarbių valstybei 

vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2013 metų sąrašo patvirtinimo“ Kauno rajono 

savivaldybei skirta 655 tūkst. Lt tikslinio finansavimo lėšų. Pasirašyta 2013-06-17 finansavimo 

sutartis Nr. S-478 /2013-08-23 Nr. S-1042. Šios lėšos turi būti panaudotos: 

 - Ringaudų seniūnijos Noreikiškių kaimo Šiltnamių gatvės, kuri yra rajoninio kelio         

Nr. 1903 Akademija-1-asis fortas tęsinys, šaligatviams įrengti; 

 - Garliavos miesto Stadiono gatvės, kuri sutampa su krašto keliu Nr. 139 Kauno HE-

Garliava, šaligatviams įrengti; 

 - Karmėlavos miestelio Pievų gatvės rekonstravimo darbams. 

 Ringaudų seniūnijos Noreikiškių kaimo Šiltnamių gatvės, kuri yra rajoninio kelio Nr. 1903 

Akademija-1-asis fortas tęsinys, šaligatviams įrengti užteko 295 tūkst. Lt, t.y. 20 tūkst. Lt mažiau 

nei skirta tikslinių lėšų, todėl buvo pasirašytas Susitarimas Nr. 2 prie finansavimo sutarties Nr. S-

2478, sutarties suma 635 tūkst. Lt (sumažinta 20 tūkst. Lt).  
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 * Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-04-10 nutarimu Nr. 309 „Dėl 

2013 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, 

susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ kauno rajono savivaldybei skirta 500 tūkst. Lt 

tikslinio finansavimo lėšų. Pasirašyta  2013-05-03 finansavimo sutartis Nr. S-267 / 2013-08-23 Nr. 

S-1040. Šios lėšos turi būti panaudotos Rokų seniūnijos vietinės reikšmės kelio, kuris jungiasi su 

rajoniniais keliais Nr. 1911 Rokai-Girininkai-Purvininkai ir Nr. 1913 Rokeliai-Vainatrakis-

Pakuonis, iki kapinių Vainatrakio kaime tiesimo darbams. 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-10-30 nutarimu Nr. 1004 „Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-04-10 nutarimu Nr. 309 „Dėl 2013 m. Kelių priežiūros ir 

plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti 

paskirstymo“ pakeitimo“ Kauno rajono savivaldybei papildomai skirta 200 tūkst. Lt tikslinio 

finansavimo lėšų Karmėlavos seniūnijos vietinės reikšmės kelio į Karmėlavos kapines, kuris 

jungiasi su Margavos kaimo Žirgyno gatve, taisymo (remonto) darbams. Pasirašytas Susitarimas Nr. 

1 prie finansavimo sutarties Nr. S-267, sutarties suma 700 tūkst. Lt.  

 Iš viso Kelių priežiūros ir plėtros programai, įskaitant patikslinimus, 2013 m. skirta    

5450,5 tūkst. Lt, iš jų 2305,5 tūkst. Lt einamiesiems tikslams ir 3145,0 tūkst. Lt kapitalui formuoti. 

    

2013 M. LĖŠŲ PANAUDOJIMO VERTINIMAS 

 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos skirstomos ir naudojamos vadovaujantis 

Savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. TS-15 patvirtintu Kelių priežiūros ir plėtros 

programos lėšų Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms projektuoti, 

tiesti, remontuoti ir prižiūrėti paskirstymo tvarkos aprašu ir Savivaldybės tarybos 2013-09-26 

sprendimu Nr. TS-371 patvirtintu Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Kauno rajono 

savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms projektuoti, tiesti, taisyti (remontuoti), 

prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašu (toliau tekste 

– Tvarkos aprašas).  

Savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimu Nr. TS-19 patvirtinta Kelių priežiūros ir plėtros 

programos lėšoms paskirstyti komisija. Komisijos pirmininkas – Jonas Gurskas, Tarybos narys. 

Komisijai suteikta teisė derinti gatvių tiesimo, taisymo (remonto) darbų eiliškumą, teikti tvirtinti 

Savivaldybės tarybai lėšų paskirstymo sąmatą ir objektų sąrašą. 

1. Kauno rajono savivaldybės taryba 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-223 „Dėl 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir 

gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo ir 

Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikiamo 2013 m. Kauno rajono savivaldybės objektų sąrašo 
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patvirtinimo“ patvirtino Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymą ir Lietuvos 

automobilių kelių direkcijai teikiamą 2013 m. Kauno rajono savivaldybės objektų sąrašą. 

Objektams paskirstyta 3499,00 tūkst. Lt: 1689,0 tūkst. Lt. einamiesiems tikslams, 1810,0 tūkst. Lt 

kapitalui formuoti. Kauno rajono savivaldybės keliams papildomai skirus 616,5 tūkst. Lt, Kauno 

rajono savivaldybės taryba 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-385 pakeitė lėšų paskirstymą ir 

Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikiamą 2013 m. Kauno rajono savivaldybės objektų sąrašą 

išdėstė nauja redakcija. Objektams paskirstyta 4115,5 tūkst. Lt: 2305,5 tūkst. Lt. einamiesiems 

tikslams, 1810,0 tūkst. Lt kapitalui formuoti. 

 2013-06-17 pasirašyta Finansavimo sutartis Nr. S-476 / 2013-08-23 Nr. S-1041 (įvertinus 

pasirašytus papildomus susitarimus) 4115,5 tūkst. Lt sumai vietinės reikšmės keliams (gatvėms) 

tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti pagal patvirtintą ir 

suderintą objektų sąrašą. Lėšos panaudotos pagal paskirtį. Atlikta darbų už 4095,99 tūkst. Lt, iš jų 

2304781,12 Lt einamiesiems tikslams ir 1791204,78 Lt panaudota kapitalui formuoti. Liko 

neįsisavinta 19,5 tūkst. Lt. Dėl rangovo UAB „Kamesta“ uždelstų darbų, nebuvo galimybės lėšų 

likutį panaudoti kitiems objektams. 2013-12-31 būklei iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

gautas ne visas finansavimas, t.y. negauta 321,1 tūkst. Lt. 2014-01-16 gautas finansavimo likutis, 

atsiskaityta su rangovais. 

 2. Pagal 2013-06-17 finansavimo sutartį  Nr. S-478 / 2013-08-23 Nr. S-1042 (įvertinus 

pasirašytus papildomus susitarimus) skirta 635 tūkst. Lt kapitalui formuoti. Tai tikslinio 

finansavimo lėšos, sutarties objektas ir suma nustatyta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 

2013-05-08 įsakymu Nr. 3-280. Šios lėšos panaudotos pagal paskirtį: 

 - Ringaudų seniūnijos Noreikiškių kaimo Šiltnamių gatvės, kuri yra rajoninio kelio Nr. 

1903 Akademija – 1-asis fortas tęsinys, šaligatviams įrengti; 

 - Garliavos miesto Stadiono gatvės, kuri sutampa su krašto keliu Nr. 139 Kauno HE–

Garliava, šaligatviams įrengti; 

 - Karmėlavos miestelio Pievų gatvės rekonstravimo darbams. 

 Atlikta darbų už 612,68 tūkst. Lt, liko neįsisavinta 22,32 tūkst. Lt. 2013-12-31 būklei 

gautas visas finansavimas, atsiskaityta su rangovais.  

 3. Pagal 2013-05-03 finansavimo sutartį Nr. S-267 / 2013-08-23 Nr. S-1040 (įvertinus 

pasirašytus papildomus susitarimus) buvo skirta 700,00 tūkst. Lt. kapitalui formuoti. Tai tikslinio 

finansavimo lėšos, sutarties objektas ir suma nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-04-

10 nutarimu Nr. 309 ir 2013-10-30 nutarimu Nr. 1004 „Dėl 2013 m. Kelių priežiūros ir plėtros 

programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti 

paskirstymo“. Lėšos panaudotos pagal paskirtį, Rokų seniūnijos vietinės reikšmės kelio, kuris 

jungiasi su rajoniniais keliais Nr. 1911 Rokai-Girininkai-Purvininkai ir Nr. 1913 Rokeliai-
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Vainatrakis-Pakuonis, iki kapinių Vainatrakio kaime tiesimo darbams ir Karmėlavos seniūnijos 

vietinės reikšmės kelio į Karmėlavos kapines, kuris jungiasi su Margavos kaimo Žirgyno gatve, 

taisymo (remonto) darbams.  

 Atlikta darbų už 700,0 tūkst. Lt, 2013-12-31 būklei gautas visas finansavimas, atsiskaityta 

su rangovais.   

 4. Iš viso pagal tris finansavimo sutartis panaudota 5408,67 tūkst. Lt, tarp jų 2304,78 tūkst. 

Lt einamiems tikslams ir 3103,89 tūkst. Lt kapitalui formuoti. Atliktų statybos ir rekonstrukcijos 

darbų verte 3103,89 tūkst. Lt Administracijos apskaitoje padidinta ilgalaikio turto vertė (sąskaita 

„Nebaigta statyba“).  

Atliekant 2012 m. KPP programos tikrinimą, pajamuojant turtą buvo nustatyti reikšmingi 

neatitikimai: 

*darbai priskirti ne tiems objektams, kuriuose jie buvo atlikti; 

* ankstesniais metais atliktų darbų suma 2773680,76 Lt buvo užpajamuota vienu skaičiumi, 

nepriskiriant konkrečiam objektui; 

* dalis atliktų darbų nebuvo užpajamuota, ar užpajamuota kituose finansavimo šaltiniuose.  

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė buvo įpareigota per 2013 m. peržiūrėti kelių 

ir gatvių apskaitą, nustatyti ir ištaisyti klaidas. Minėto turto likutinė vertė, dėl reikšmingos sumos 

neatitikimų nebuvo įtraukta į Savivaldybės administracijos 2012 metų Finansinės būklės ataskaitą 

ir Savivaldybės konsoliduotą 2012 metų Finansinės būklės ataskaitą. 

2013 m. buvo pateiktas žiniaraštis (Ilgalaikio turto apyvartos suvestinė), kuriame nurodytas 

2012-12-31 nebaigtos statybos įsigijimo savikainos likutis iš kelių priežiūros ir plėtros programos 

lėšų – 10487472,37 Lt. 2013 m. atlikus klaidų taisymą, 2013-01-01 nebaigtos statybos įsigijimo 

savikainos likutis – 12851775,81 Lt, t.y. 2364303,44 Lt didesnis. Atliktų darbų suma 2773680,76 

Lt buvo išskirstyta konkrečioms gatvėms ir keliams. 

2013 m. kelių priežiūros ir plėtros programai skirta ir panaudota kapitalui formuoti pagal 

finansavimo sutartis 3103885,37 Lt. Buhalterinės apskaitos skyriaus duomenimis atliktų 

rekonstrukcijos ir statybos darbų verte, 3103885,37 Lt, Administracijos apskaitoje padidintas 

ilgalaikis turtas (sąskaita 1210111 – nebaigtos statybos įsigijimo savikaina). Pagal perdavimo ir 

priėmimo aktus Administracija perdavė seniūnijoms nebaigtos statybos darbų už 8415776,47 Lt. 

Šia suma padidinta konkrečių objektų vertė. Pažymėtina, kad Administracija perduodama 

seniūnijoms nebaigtos statybos darbus, Administracijos nebaigtos statybos sąskaitoje nepagrįstai 

paliko kai kurių objektų techninės priežiūros, laboratorinių tyrimų sumą.  

2013-12-31 nebaigtos statybos įsigijimo savikainos likutis (finansavimo šaltinis Kelių 

priežiūros ir plėtros programos lėšos) – 7541771,07 Lt.  
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Atkreipiame dėmesį, kad sąskaitoje „Nebaigta statyba“ turto objektui (gatvei, keliui) 

suteikiamas ne vienas, o keletas inventorinių numerių priklausomai nuo PVM sąskaitų faktūrų 

skaičiaus. Baigus darbus, ruošiant objektą perdavimui, suma apjungiama, suteikiamas vienas naujas 

inventorinis numeris. 

Nebaigtos statybos sąskaitoje yra sukauptas didelis ilgalaikio turto likutis, jam 

neskaičiuojamas nusidėvėjimas, nors objektai užbaigti ir naudojami.  

 5. Kelių priežiūros ir plėtros programos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. 

gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr.2) duomenys pateikti teisingai.  

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus teikiamoje Kelių 

priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga visais 

reikšmingais atžvilgiais.  

 

IŠVADA  

 

Remdamiesi tikrinimo rezultatais manome, kad 2013 m. Kelių priežiūros ir plėtros 

programos lėšos panaudotos pagal tikslinę paskirtį.  

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus teikiamoje Kelių 

priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga visais 

reikšmingais atžvilgiais. Tikrinimo metu Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas 

dėl ataskaitos patvirtinimo pateiktas nebuvo. 

 Išlaidos padarytos pagal galiojančius teisės aktus, lėšos panaudotos finansavimo sutartyse 

numatytiems tikslams. Visa suma, 5408,7 tūkst. Lt, pagrįsta atliktų darbų priėmimo aktais, PVM 

sąskaitomis faktūromis. Visos sąskaitos išrašytos Savivaldybės administracijai ir objektai, nurodyti 

sąskaitose, priklauso Savivaldybei. 

Siūlome Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo ataskaitą teikti tvirtinti 

Kauno rajono savivaldybės tarybai. 

 

Savivaldybės kontrolierė                Vida Marta Kruopienė 

 

Vyr. patarėja                 Olga Štuopienė 


