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 1. Mes atlikome Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriuje 

2013 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo pagal tris finansavimo sutartis, 

pasirašytas tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (atstovaujant  

direktoriaus pavaduotojui Egidijui Skrodeniui ir l.e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Juozui 

Gedvilui) ir Kauno rajono savivaldybės (atstovaujant administracijos direktoriui Ričardui 

Pudževeliui), tikrinimą.  

 2. Tikrinimo metu naudoti šie duomenų rinkimo ir vertinimo metodai: dokumentinis 

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

skaičiavimai. 

Tikrinimo metu naudoti duomenys, gauti iš Savivaldybės administracijos Kelių ir transporto 

bei Buhalterinės apskaitos skyrių. Mūsų nuomone, gautų duomenų kiekis yra pakankamas 

apibendrintam vertinimui. Atlikdami tikrinimą, darėme prielaidą, kad pateikti duomenys yra 

teisingi, dokumentai išsamūs ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus. Klaidų ir 

neatitikimų požiūriu įvertintos ne visos ūkinės operacijos. Todėl yra rizika, kad tikrinimo metu 

galėjo likti nepastebėtų klaidų ir neatitikimų.  

 3. 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. 

 4. Pagal 2013-06-17 Finansavimo sutartį Nr. S-476 / 2013-08-23 Nr. S-1041 (įvertinus 

pasirašytus papildomus susitarimus) buvo skirta 4115,5 tūkst. Lt 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, liko neįsisavinta 19,5 tūkst. Lt. 2013-12-31 būklei iš Lietuvos automobilių kelių 
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direkcijos gautas ne visas finansavimas, t.y. negauta 321,1 tūkst. Lt. 2014-01-16 gautas finansavimo 

likutis, atsiskaityta su rangovais. 

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

pasirašytus papildomus susitarimus) skirta 635 tūkst. Lt. Tai tikslinio finansavimo lėšos, sutarties 

objektas ir suma nustatyta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013-05-08 įsakymu          

Nr. 3-280. Šios lėšos panaudotos pagal tikslinę 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.  

 6. 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. 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 tikslinę paskirtį, 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 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.   

 7. 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“).  

 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. 

Pagal visas pasirašytas sutartis neįsisavinta 41,8 tūkst. Lt, arba 0,8 % skirtų lėšų. 

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

gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr.2) duomenys pateikti teisingai.  
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Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus teikiamoje Kelių 

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

reikšmingais atžvilgiais.  

9. Siūlome Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo ataskaitą teikti tvirtinti 

Kauno rajono savivaldybės tarybai. 

 

Savivaldybės kontrolierė                     Vida Marta Kruopienė 

 
Vyr. patarėja                                 Olga Štuopienė 
  


