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PANAUDOJIMO TIKRINIMO 
 

2011- 03-01           Nr. 2 - 10 
Kaunas 

 

 Kauno rajono savivaldybės kontrolierės V. M. Kruopienės 2011 m. sausio 5 d. pavedimu 

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

tikrinimą. 

 Tikrinimo tikslas: Patikrinti 2010 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 pradėtas 2011 sausio 6 d., baigtas 2011 m. vasario 25 d. 

 Tikrinimas atliktas žinant Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui Vytui 

Bancevičiui, Kelių ir transporto skyriaus vedėjui Kęstučiui Povilaičiui ir vyriausiajai specialistei 

Irenai Kvietkienei. 

 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.  



 2

TIKRINIMO REZULTATAI 

2010 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ VYKDYMAS 

 Kelių priežiūros ir plėtros programos vykdymui 2010 m. lėšos skirtos Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010-03-01 įsakymu          

Nr. V-55 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo savivaldybėms vietinės 

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

užtikrinti 2010 metais“ vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. 

nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 

įstatymo įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-02-24 nutarimu Nr. 168 „Dėl 

kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2010 metų sąmatos patvirtinimo“. Kauno rajono 

savivaldybei skirta 3236,5 tūkst. Lt. Pasirašyta 2010-05-25 finansavimo sutartis Nr. S-240 / S-660 

tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (atstovaujant generalinio 

direktoriaus pavaduotojui Rimantui Jaraminui) ir Kauno rajono savivaldybės (atstovaujant 

administracijos direktoriui Vytui Bancevičiui). 

 Be to, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010-04-06 įsakymu Nr. 3-204 (su 

pakeitimais) skirta  702 tūkst. Lt Kelių priežiūros ir plėtros programos tikslinio finansavimo lėšų. 

Pasirašyta  2010-05-25 finansavimo sutartis Nr. S-241 / S-659. Lėšos turi būti panaudotos: 

 *  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. 

 Iš viso Kelių priežiūros ir plėtros programai 2010 m. skirta 3938,5 tūkst. Lt. Iš viso atlikta 

darbų už 3935,9 tūkst. Lt. 2010-12-31 buhalterinės apskaitos duomenimis iš Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2010 m. programai gauta 3935,9 tūkst. Lt. 

 Apibendrinta išvada. Per 2010 metus gautas visas Kelių priežiūros ir plėtros programos 

finansavimas ir atsiskaityta su rangovais.  

 

2010 M. LĖŠŲ PANAUDOJIMO VERTINIMAS 

 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos turi būti skirstomos ir naudojamos vadovaujantis 

Savivaldybės tarybos 2008-03-06 sprendimu Nr. TS-70 patvirtintu Kelių priežiūros ir plėtros 

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

tiesti, remontuoti ir prižiūrėti paskirstymo tvarkos aprašu (toliau tekste – Tvarkos aprašas).  

Kauno rajono savivaldybės mero 2010-02-03 potvarkiu Nr. MP-01 „Dėl komisijos 

sudarymo paskirstyti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas Kauno rajono savivaldybės 
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seniūnijoms vietinės reikšmės keliams ir gatvėms projektuoti, tiesti, remontuoti ir prižiūrėti“ 

sudaryta 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. 

Kauno rajono savivaldybės taryba  2010 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-155 „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 2010 m. objektų sąrašo patvirtinimo“ patvirtino 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymą ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai 

teikiamą 2010 m. objektų sąrašą. Objektams paskirstyta 3236,5 tūkst. Lt. Tarybai pateiktame 

tvirtinti objektų sąraše nepaskirstytos lėšos išlaidoms ir sandoriams su turtu pagal objektus. 

Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikiamas objektų sąrašas, kuriame lėšos objektams 

paskirstytos: 1216,3 tūkst. Lt. išlaidoms, 2020,2 tūkst. Lt sandoriams su turtu.  

Kauno rajono savivaldybės taryba 2010-08-26 sprendimu Nr. TS-272, 2010-09-23 

sprendimu Nr.TS-362 ir 2010-11-25 sprendimu Nr. TS-443 patvirtino Lietuvos automobilių kelių 

direkcijai teikiamo 2010 m. objektų sąrašo pakeitimus ir jo išdėstymą nauja redakcija. Bendra 

objektams skirta suma nesikeitė. 2010 m. objektų sąrašui ir jų pakeitimams pritarė Savivaldybės 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo nuolatinė komisija. Objektų sąrašas ir lėšų 

paskirstymas suderintas su Lietuvos automobilių kelių direkcija.  

Tikrinant atliktų darbų dokumentus nustatyta, kad kai kurie objektų sąrašo pakeitimai ir 

objektams skirta suma Komisijoje nesvarstyta, Taryboje nepatvirtinta, Lietuvos automobilių kelių 

direkcijai patikslintas objektų sąrašas nepateiktas.  

Pagal patvirtintą objektų sąrašą: 

* neatliko greideriavimo darbų Akademijos , Ežerėlio ir Vilkijos seniūnijose už 6 tūkst. Lt; 

* nepanaudojo 12,6 tūkst. Lt skirtų vietinės reikšmės kelių ir gatvių kadastriniams 

matavimams ir apskaitai.  

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių kadastriniams matavimams ir apskaitai panaudojo 7837,64 

Lt privatizavimo fondo lėšų (VĮ Registro centro 2010-12-14 PVM sąskaitą faktūrą RC Nr. 0334613 

už paslaugas 13483,64 Lt apmokėjo iš dviejų šaltinių: 5646 Lt iš KPP programos lėšų, 7837,64 Lt  

iš privatizavimo fondo lėšų); 

* vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto, rekonstrukcijos darbams seniūnijose 

nepanaudojo 11,7 tūkst. Lt skirtų lėšų; 

* Ringaudų seniūnijos Noreikiškių kaimo Šiltnamių gatvės šaligatvio įrengimui 

nepanaudota 0,4 tūkst. Lt; 
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* Vietinės reikšmės kelių ir gatvių techninių projektų parengimui, ekspertizės paslaugoms, 

autorinei priežiūrai buvo patvirtinta 169,8 tūkst. Lt, panaudojo 195,8 tūkst. Lt, t.y. 26 tūkst. Lt 

daugiau nei skirta. 

* Vietinės reikšmės kelių (gatvių) remonto, rekonstrukcijos, statybos darbams naudojamų 

medžiagų laboratoriniams tyrimams, darbų techninei priežiūrai buvo patvirtinta 37,3 tūkst. Lt, 

panaudojo 42,1 tūkst. Lt, t.y. 4,8 tūkst. Lt daugiau nei skirta. 

Iš viso pagal patvirtintą objektų sąrašą neatliko darbų už 30,8 tūkst. Lt., už šią sumą atlikti 

kiti darbai. 

 Pagal 2010 m. gegužės 25 d. Finansavimo sutartį Nr. S-240 / S-660 skirti 3236,5 tūkst. Lt, 

panaudoti pagal patvirtintą ir suderintą objektų sąrašą, išskyrus aukščiau aprašytus atvejus. Atlikta 

darbų už 3236,5 tūkst. Lt, iš jų už 1216,3 tūkst. Lt remonto darbų ir už 2020,2 tūkst. Lt 

rekonstrukcijos darbų. Atliktų rekonstrukcijos darbų verte 2020,2 tūkst. Lt padidintas 

Administracijos apskaitoje ilgalaikis turtas (sąskaita 1210111 – nebaigtos statybos įsigijimo 

savikaina). 2010-12-31 būklei iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos gautas visas finansavimas ir 

atsiskaityta su rangovais.  

   Pagal 2010-05-25 finansavimo sutartį Nr. S-241 / S-659  buvo skirta 702 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. Atliktų 

rekonstrukcijos darbų verte 699,4 tūkst. Lt padidintas Administracijos apskaitoje ilgalaikis turtas 

(sąskaita 1210111 – nebaigtos statybos įsigijimo savikaina). 2010-12-31 būklei iš Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos gautas visas finansavimas ir atsiskaityta su rangovais.  

 Iš viso pagal dvi finansavimo sutartis buvo atlikta darbų už 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 (sąskaita 1210111 – nebaigtos statybos įsigijimo savikaina). 

Atrankos būdu patikrinus dokumentaciją esminių neatitikimų norminiams aktams 

nenustatyta. 

PASTEBĖJIMAI 

 

1. Savivaldybėje ne visi keliai ir gatvės yra inventorizuoti. Inventorizavus kelius ir gatves 

būtų galimybė sudaryti vieningą vietinės reikšmės kelių ir gatvių duomenų banką. Šie duomenys 

reikalingi tam, kad būtų žinoma vietinės reikšmės kelių ir gatvių būklė, bei, kad būtų galima 

tinkamai nustatyti finansuojamų darbų ir objektų sąrašus. Per 2010 m. Kauno rajono vietinės 
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reikšmės kelių ir gatvių kadastriniams matavimams ir apskaitai patvirtinta 50,0 tūkst. Lt panaudota 

37,4 tūkst. Lt. Be to 17,4 tūkst. Lt panaudota iš Privatizavimo fondo lėšų. 

2. Neįvykdyta praeitų metų rekomendacija tikslinti Kauno rajono vietinės reikšmės kelių, 

gatvių aikščių, tiltų, viadukų, jų statinių, eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių vertės ir jos 

kitimo skaičiavimo tvarkos aprašą. 

 

IŠVADA  

 

 Remdamiesi tikrinimo rezultatais manome, kad 2010 m. Kelių priežiūros ir plėtros 

programos lėšos panaudotos pagal tikslinę jų paskirtį. 30,8 tūkst. Lt panaudojimas Kelių priežiūros 

ir plėtros programos lėšoms paskirstyti komisijoje nesvarstytas ir Kauno rajono tarybos sprendimu 

nepatvirtintas.  

Tarybai pateiktame tvirtinti objektų sąraše nepaskirstytos lėšos išlaidoms ir sandoriams su 

turtu pagal objektus. Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikiamas objektų sąrašas, kuriame lėšos 

objektams paskirstytos 1216,3 tūkst. Lt. išlaidoms ir 2020,2 tūkst. Lt sandoriams su turtu.  

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus teikiamoje Kelių 

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

reikšmingais atžvilgiais. 

 Išlaidos padarytos pagal galiojančius teisės aktus, lėšos panaudotos sutartyse numatytiems 

tikslams. Visa suma, 3935,9 tūkst. Lt, pagrįsta atliktų darbų priėmimo aktais, sąskaitomis 

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

priklauso Savivaldybei. 

 

REKOMENDACIJOS 

 

1.Teikti  Tarybai tvirtinti objektų sąrašą ir lėšų paskirstymą tokį patį koks teikiamas 

Lietuvos automobilių kelių direkcijai, nurodant lėšų paskirstymą išlaidoms ir sandoriams su 

materialiuoju ir nematerialiuoju turtu. 

2. Objektų ir sumų pakeitimus atlikti tik Savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos 

lėšų paskirstymo nuolatinei komisijai pritarus ir Kauno rajono savivaldybės tarybai patvirtinus. 

3. Pakartotinai. Tikslinti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. 

sprendimu Nr.TS-128 patvirtintą Kauno rajono vietinės reikšmės kelių, gatvių aikščių, tiltų, 

viadukų, jų statinių, eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių vertės ir jos kitimo skaičiavimo 

tvarkos aprašą. 
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 Informaciją apie rekomendacijų įvykdymą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolieriui pateikti iki 2011-03-31. Nesant galimybės rekomendacijų įvykdyti 

nustatytu terminu, raštu kreiptis dėl termino pratęsimo, išvardijant priežastis.  

 

 

Savivaldybės kontrolierė                Vida Marta Kruopienė 

 

Vyr. specialistė                 Olga Štuopienė 

 

 

 


