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

2010 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo pagal dvi finansavimo sutartis, 

pasirašytas tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (atstovaujant 

generalinio direktoriaus pavaduotojui Rimantui Jaraminui) ir Kauno rajono savivaldybės 

(atstovaujant administracijos direktoriui Vytui Bancevičiui), 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 panaudoti duomenys, kurie 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 2010 m. gegužės 25 d. Finansavimo sutartį Nr. S-240 / S-660 buvo skirta ir 

panaudota 3236,5 tūkst. Lt vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti 

ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti pagal patvirtintą ir suderintą objektų sąrašą, išskyrus tai, kad 

kai kurie objektų sąrašo ir objektams skirtos sumos pakeitimai Savivaldybės Kelių priežiūros ir 

plėtros programos lėšų paskirstymo nuolatinėje komisijoje nesvarstyti, Kauno rajono savivaldybės 

taryboje nepatvirtinti. 
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 5. Pagal 2010-05-25 finansavimo sutartį Nr. S-241 / S-659  buvo skirta 702 tūkst. Lt: 

 *  Babtų seniūnijos vietinės reikšmės keliui nuo kelio Vareikoniai-Panevėžiukas-Gaižuvėlė 

per Lazdynės kaimą iki sodininkų bendrijos „Vija“ rekonstruoti  442,0 tūkst. Lt ; 

 * Rokų seniūnijos vietinės reikšmės keliui nuo rajoninio kelio Nr. 1911 Rokai – 

Girininkai-Purvininkai iki kapinių Vainatrakio kaime tiesti 260,0 tūkst. Lt. 

  Tai tikslinio finansavimo lėšos, sutarties objektas ir suma nustatyta Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro 2010-04-06 įsakymu Nr. 3-204 su vėlesniais pakeitimais. Lėšos panaudotos 

pagal paskirtį. Atlikta darbų už 699,4 tūkst. Lt, liko nepanaudota 2,6 tūkst. Lt.  

 6. 2010 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos panaudotos pagal tikslinę paskirtį. Iš 

viso pagal dvi finansavimo sutartis buvo panaudota 3935,9 tūkst.Lt, tarp jų 1216,3 tūkst. Lt išlaidų 

ir 2719,7 tūkst. Lt sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo. Biudžeto išlaidų 

sąmatos įvykdymo 2010 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr.2) duomenys pateikti teisingai. 

Atliktų rekonstrukcijos darbų verte 2719,7 tūkst. Lt Administracijos apskaitoje padidintas ilgalaikis 

turtas.  

7. Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus teikiamoje Kelių 

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

reikšmingais atžvilgiais. 

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

Kauno rajono savivaldybės tarybai. 

  

 
 
Savivaldybės kontrolierė                     Vida Marta Kruopienė 
 
Vyr. specialistė                    Olga Štuopienė 
  


