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2010-03- 09        Nr. 2 - 6 
Kaunas 

 

 Kauno rajono savivaldybės kontrolierės V. M. Kruopienės 2010 m. sausio 19 d. pavedimu 

Nr. 1-3 vyr. specialistė O. Štuopienė atliko Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo 

tikrinimą. 

 Tikrinimo tikslas: Patikrinti 2009 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų tikslinį 

panaudojimą pagal finansavimo sutartis ir pateikti išvadą. 

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

Kaunas. 

 Tikrinimas pradėtas 2010 sausio 20 d., baigtas 2010 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 objektų projektų, sąmatų ir techninių dokumentų 

parengimą, viešųjų pirkimų konkursų organizavimą, techninę priežiūrą, atliktų darbų priėmimą, 

statinių pripažinimą tinkamais naudoti ir 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. 
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Klaidų ir neatitikimų požiūriu įvertintos ne visos ūkinės operacijos. Todėl yra rizika, kad 

tikrinimo metu galėjo likti nepastebėtų klaidų ir neatitikimų.  

 
TIKRINIMO REZULTATAI 

2009 M. PAJAMŲ VYKDYMAS 

 Kelių priežiūros ir plėtros programos vykdymui 2009 m. lėšos skirtos 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 2009-02-25 nutarimu Nr. 154 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos 

finansavimo 2009 metų sąmatos patvirtinimo“ ir bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymais „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros 

programos lėšų paskirstymo savivaldybėms vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti 

(remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2009 metais“:  

- 2009-03-31 įsakymu Nr. V-86 Kauno rajono savivaldybei skirta 1425,6 tūkst. Lt, šiai sumai 

įsisavinti pasirašyta 2009-05-29 finansavimo sutartis Nr. S-173 / MS-06 Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (atstovaujant generalinio direktoriaus pavaduotojui 

Rimantui Jaraminui) ir Kauno rajono savivaldybės (atstovaujant merui Valerijui Makūnui); 

- 2009-06-19 įsakymu Nr. V-173 Kauno rajono savivaldybei skirta 898,6 tūkst. Lt, šiai sumai 

įsisavinti pasirašyta 2009-09-08 finansavimo sutartis Nr. S-473 / MS-11. 

Be to skirta tikslinio finansavimo lėšų: 

* Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009-06-29 įsakymu Nr. 3-300 (2009-08-06 

finansavimo sutartis Nr. S-326 / MS-09) skirta 50,0 tūkst. Lt Kelių priežiūros ir plėtros programos 

tikslinio finansavimo lėšų, kurios turi būti panaudotos Babtų seniūnijos vietinės reikšmės keliui nuo 

kelio Vareikoniai-Panevėžiukas-Gaižuvėlė per Lazdynės kaimą iki sodininkų bendrijos „Vija“ 

rekonstruoti. 

* Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-07-08  nutarimu Nr.717 skirta (2009-08-06 

finansavimo sutartis Nr. S-327 / MS-08) 1000,0 tūkst. Lt iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 

finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais Lapių miestelio Barsūniškio 

gatvei, kuri yra rajoninio kelio Nr. 1920 Lapės – Boniškiai – Puikoniai tęsinys, rekonstruoti. 

 Iš viso Kelių priežiūros ir plėtros programai 2009 m. skirta 3374,2 tūkst. Lt. 

 2009-12-31 buhalterinės apskaitos duomenimis iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

prie Susisiekimo ministerijos 2009 m. programai gauta 2321,3 tūkst. Lt. Pajamų planas įvykdytas 

68,8 proc., t.y. negauta 1051,2 tūkst. Lt. 

 2009-12-31 iš viso atlikta darbų už 3372,5 tūkst. Lt, 2010-02-17 gautas visas 2009 m. 

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimas ir atsiskaityta su rangovais.  
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2009 M. LĖŠŲ PANAUDOJIMO VERTINIMAS 

 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos turi būti skirstomos ir naudojamos 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). Tvarkos aprašas parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-04-21 nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos 

Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, kuriuo 

buvo patvirtintas „Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos 

aprašas“ (dabartiniu metu galioja nutarimo Nr. 1116  2006-11-15 dienos redakcija).  

Kauno rajono savivaldybės mero 2009-09-07 potvarkiu Nr. MP-30 „Dėl komisijos 

sudarymo paskirstyti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas Kauno rajono savivaldybės 

seniūnijoms vietinės reikšmės keliams ir gatvėms projektuoti, tiesti, remontuoti ir prižiūrėti“ 

sudaryta nuolatinė komisija paskirstyti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas. Komisijos 

pirmininkas – Jonas Gurskas, Tarybos narys. Komisijai suteikta teisė derinti gatvių tiesimo, taisymo 

(remonto) darbų eiliškumą, teikti lėšų paskirstymo sąmatą tvirtinti Savivaldybės tarybai. 

 Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitus darbuotojams, reikia inicijuoti komisijos sudėties 

pakeitimą. 

Kauno rajono savivaldybės taryba  2009 m. gegužės  28 d. sprendimu Nr. TS-213 „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 2009 m. objektų sąrašo patvirtinimo“ patvirtino 

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

teikiamą 2009 m. objektų sąrašą. Objektams paskirstyta 1425,6 tūkst. Lt, iš jų – 800,93 tūkst. Lt. 

išlaidoms ir 624,67 tūkst. Lt sandoriams (lėšos skirtos Lietuvos automobilių kelių direkcijos    

2009-03-31 įsakymu Nr. V-86). 

 Kauno rajono savivaldybės taryba 2009 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. TS-354 patvirtino  

Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikiamo 2009 m. objektų sąrašo pakeitimą ir jo išdėstymą 

nauja redakcija. Objektams paskirstyta 1425,6 tūkst. Lt, iš jų – 807,91 tūkst. Lt. išlaidoms ir    

617,69 tūkst. Lt sandoriams. 

Kauno rajono savivaldybės taryba 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. TS-295 „Dėl 

papildomų 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 papildomo Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikiamo 2009 m. objektų sąrašo 

patvirtinimo“ patvirtino papildomų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymą ir 
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papildomą Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikiamą 2009 m. objektų sąrašą. Objektams 

paskirstyta papildomai gauti 898,6 tūkst. Lt. Visa suma skirta sandoriams (lėšos skirtos Kelių 

direkcijos 2009-06-19 įsakymu Nr. V-173). 

Kauno rajono savivaldybės taryba 2009 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. TS-369 patvirtino  

pakeistą papildomą Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikiamo 2009 m. objektų sąrašą ir jo 

išdėstymą nauja redakcija (898,6 tūkst. Lt, lėšos skirtos Kelių direkcijos 2009-06-19 įsakymu      

Nr. V-173). 

Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) remontuoti lėšos paskirstomos pagal 

savivaldybių teritorijose gyvenančių nuolatinių gyventojų skaičių, pagal savivaldybių teritorijose 

turimą bendrą žemės ūkio naudmenų plotą, pagal savivaldybėms priklausančių kelių (gatvių) ilgį. 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skyrimo seniūnijoms paskaičiavimai (objektų sąrašai) 

pridedami prie finansavimo sutarčių, kaip aiškinamoji medžiaga. 2009 m. objektų sąrašams ir jų 

pakeitimams pritarė Savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo nuolatinė 

komisija.  

Objektų sąrašai ir lėšų paskirstymas suderintas su Lietuvos automobilių kelių direkcija. 

 2009 m. Programos įgyvendinimui pasirašytos 4 finansavimo sutartys: 

 1. Pagal 2009 m. gegužės 29 d. Finansavimo sutartį Nr. S-173 buvo skirta 1425600 Lt. 

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

eismo sąlygoms užtikrinti pagal patvirtintą ir suderintą objektų sąrašą. Atlikta darbų už   

1423907,13 Lt, iš jų už 807907,15 Lt remonto darbų ir už 617692,85 Lt rekonstrukcijos darbų – 

įgyta turto. 2010-02-17 būklei iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos gautas finansavimas ir 

atsiskaityta su rangovais. Liko nepanaudota 1692,87 Lt.  

 2. Pagal 2009 m. rugsėjo 8 d. Finansavimo sutartį Nr. S-473 buvo skirta 898600 Lt. 

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

eismo sąlygoms užtikrinti pagal patvirtintą ir suderintą objektų sąrašą. Atlikta darbų už 898596,36 

Lt – įgyta turto. 2010-02-17 būklei iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos gautas finansavimas ir 

atsiskaityta su rangovais.  

 3. Pagal 2009-08-06 finansavimo sutartį Nr. S-326 / MS-09) skirta 50,0 tūkst. Lt. Tai 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009-06-29 įsakymu Nr. 3-300 skirtos Kelių priežiūros 

ir plėtros programos tikslinio finansavimo lėšos, kurios panaudotos Babtų seniūnijos vietinės 

reikšmės keliui nuo kelio Vareikoniai-Panevėžiukas-Gaižuvėlė per Lazdynės kaimą iki sodininkų 

bendrijos „Vija“ rekonstruoti. Lėšos panaudotos pagal paskirtį, parengtas rekonstravimo techninis 

projektas už 50,0 tūkst. Lt. 

 4. Pagal 2009-08-06 finansavimo sutartį Nr. S-327 / MS-08 skirta 1000,0 tūkst. Lt. Tai 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-07-08 nutarimu Nr.717 skirtos iš Kelių priežiūros ir plėtros 
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programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais Lapių miestelio 

Barsūniškio gatvei, kuri yra rajoninio kelio Nr. 1920 Lapės – Boniškiai – Puikoniai tęsinys, 

rekonstruoti. Pagal šią sutartį buvo atlikta rekonstrukcijos darbų už 1000,0 Lt. – įgyta turto.   

 Iš viso pagal keturias finansavimo sutartis buvo atlikta darbų už 3372,5 tūkst. Lt: 807,9 

tūkst. Lt išlaidų ir 2564,6 tūkst. Lt sandorių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo. 

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje (forma Nr.2) duomenys 

pateikti teisingai. Atliktų rekonstrukcijos ir statybos darbų verte 2564,6 tūkst. Lt padidintas Kelių ir 

transporto skyriaus apskaitoje ilgalaikis turtas (nebaigta statyba). Kauno rajono savivaldybės 

tarybos sprendimais šis turtas, remontuotos ir rekonstruotos gatvės ir keliai, bus perduotas 

seniūnijoms valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. 

Atrankos būdu patikrinus dokumentaciją esminių neatitikimų norminiams aktams 

nenustatyta, išskyrus, kad Kelių ir transporto skyrius, teikdamas Tarybai tvirtinti objektų sąrašą ir 

lėšų paskirstymą, neteisingai dalį pozicijos „Saugos eismo priemonių įrengimas“ lėšų priskyrė 

sandorių su materialiuoju ir nematerialiuoju turtu vykdymui ir nepagrįstai atliktų darbų verte 

padidino ilgalaikio turto vertę 13,8 tūkst. Lt (UAB „Tauro ženklas“ 2009-09-30 PVM sąskaita- 

faktūra Nr. TŽ00001550, suma apmokėjimui 101347 Lt, iš jų išlaidos pagal atliktų darbų aktus nuo 

Nr. 1 iki Nr. 15 horizontalus gatvių, kelių ženklinimas 13,8 tūkst. Lt). 

Vadovaujantis Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 70, reikalavimais ir Kauno rajono 

savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr.TS-128 patvirtinto Kauno rajono 

vietinės reikšmės kelių, gatvių aikščių, tiltų, viadukų, jų statinių, eismo saugos ir aplinkosaugos 

priemonių vertės ir jos kitimo skaičiavimo tvarkos aprašo 6.2.14 p., kelio ar gatvės dangos ir 

statinių horizontalusis ar vertikalusis ženklinimas ir šių darbų vertė pripažįstami ataskaitinio 

laikotarpio veiklos išlaidomis. 

Atkreiptinas dėmesys, kad tik naujų kelio ženklų įrengimo verte turėtų būti didinama gatvės 

ar kelio vertė. Senų kelio ženklų pakeitimas naujais neturėtų didinti gatvės ar kelio vertės. Per   

2009 m. buvo įrengta kelio ženklų už 116 tūkst. Lt, visa suma padidinta ilgalaikio turto vertė. 

 

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 2009 m. Kauno rajono vietinės 

reikšmės kelių ir gatvių kadastriniams matavimams ir apskaitai panaudota 50,0 tūkst. Lt Kelių 
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priežiūros ir plėtros programos lėšų ir 24,3 tūkst. Lt Privatizavimo fondo lėšų. 50,0 tūkst. Lt 

padidinta ilgalaikio turto vertė, 24,3 tūkst. Lt – ne. Nėra vieningos politikos dėl šiam tikslui 

panaudotų lėšų iš skirtingų šaltinių apskaitos. 

2. Neregistruojami Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Kauno rajono savivaldybės 

seniūnijų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms projektuoti, tiesti, remontuoti ir prižiūrėti 

paskirstymo komisijos posėdžių protokolai, Kelių ir transporto skyriaus gautos sąskaitos faktūros,– 

nesilaikoma Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001-03-30 įsakymu Nr. 19 (2006-05-

25 įsakymo Nr. V-58 redakcija) ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001-12-28  

įsakymu Nr. 88 (2005-11-02 įsakymas Nr. V-111 taisyklių pakeitimas), reikalavimų. 

3. Kauno rajono vietinės reikšmės kelių, gatvių aikščių, tiltų, viadukų, jų statinių, eismo 

saugos ir aplinkosaugos priemonių vertės ir jos kitimo skaičiavimo tvarkos aprašo kai kurie punktai 

neatitinka teisės aktų reikalavimų, pvz. 20.7 punktas. 

4. Kelių ir transporto skyrius, vykdydamas Tarnybos rekomendaciją, 2009 m. organizavo 

atskirus viešųjų pirkimų konkursus duobių taisymo, žvyravimo, ištisinio asfaltavimo darbams pirkti.  

 

IŠVADA  

 

 Remdamiesi tikrinimo rezultatais manome, kad 2009 m. Kelių priežiūros ir plėtros 

programos lėšos panaudotos pagal tikslinę jų 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. 

 Išlaidos padarytos pagal galiojančius teisės aktus, lėšos panaudotos sutartyse numatytiems 

tikslams. Visa suma, 3372,5 tūkst. Lt, pagrįsta atliktų darbų priėmimo aktais, sąskaitomis 

faktūromis, visos sąskaitos išrašytos Savivaldybės administracijai ir objektai, nurodyti sąskaitose, 

priklauso Savivaldybei.  

Lėšų kiekis, skiriamas Savivaldybės vietiniams keliams bei gatvėms tiesti, taisyti bei 

prižiūrėti, yra ribotas, todėl, vertinant kelių infrastruktūros plėtros ir priežiūros priemones, labai 

svarbus gautų lėšų racionalus skirstymas bei efektyvus panaudojimas. Tam didelės įtakos turi 

Programos lėšų panaudojimo strategijos pasirinkimas, požiūris į būtinus visuomenės poreikius, 

galimybes ir kita.  
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REKOMENDACIJOS 

 

1. Užtikrinti, kad teikiant  Tarybai tvirtinti objektų sąrašą ir lėšų paskirstymą, būtų laikomasi 

teisės aktų reikalavimų skirstant lėšas išlaidoms ir sandoriams su materialiuoju ir nematerialiuoju 

turtu. 

2. Pajamuoti turtą ir didinti turto vertę vadovaujantis 12-tojo viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standarto reikalavimais ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. 

balandžio 24 d. sprendimu Nr.TS-128 patvirtintu tvarkos aprašu. 

3. 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. 

4. Registruoti visus gaunamus ir skyriuje parengtus dokumentus vadovaujantis Dokumentų 

rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis. 

 Informaciją apie rekomendacijų įvykdymą kartu su patvirtinančiais dokumentais 

Savivaldybės kontrolieriui pateikti iki 2010-05-03. Nesant galimybės rekomendacijų įvykdyti 

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

 

 

Savivaldybės kontrolierė                Vida Marta Kruopienė 

 

Vyr. specialistė                 Olga Štuopienė 

 


