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 Kauno rajono savivaldybės kontrolierės V.M. Kruopienės 2009 m. vasario 11 d. pavedimu 

Nr. 1-10 vyr. specialistė N. Tamašauskaitė atliko Kelių prieţiūros ir plėtros programos tikrinimą. 

 Tikrinimo tikslas: Patikrinti Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų 2008 m. tikslinį 

panaudojimą pagal finansavimo sutartis ir pateikti išvadą. 

 Audituojamas subjektas: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr.          

Nr. 371, Kaunas. 

 Audituojamas laikotarpis – nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2009 m. sausio 1 d.  

 Auditas pradėtas 2009 m. vasario 17 d., baigtas 2009 m. vasario 27 d. 

 Auditas atliktas ţinant Kelių ir transporto skyriaus vedėjui Kęstučiui Povilaičiui (šiose 

pareigose dirba nuo 2006 m. spalio 12 d.) ir dalyvaujant vyriausiajai specialistei Irenai Kvietkienei 

(šiose pareigose dirba nuo 2005 m. vasario14 d. iki 2008 m. liepos 16 d., nuo 2008 m. liepos 17 d. 

vyriausioji specialistė). 

 Tikrinimo metu naudoti šie duomenų rinkimo ir įvertinimo metodai: dokumentinis (sutarčių, 

darbų atlikimo aktų, mokėjimo pavedimų tikrinimas), statistinis metodas, skaičiavimai. 

 Pavyzdţius įrodymams gauti atrinkau pagal statistinį bei atrankos metodus. Klaidų ir 

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

galėjo likti nepastebėtų klaidų ir neatitikimų.  

 

TIKRINIMO REZULTATAI 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ 2008 M. TIKSLINIO 

PANAUDOJIMO ĮVERTINIMAS 

 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandţio 21 d. nutarimu Nr. 447 

„Dėl Lietuvos Respublikos kelių prieţiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 
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įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 274 „Dėl   

2008 metų Kelių prieţiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, 

susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. 

vasario 22 d. įsakymu Nr. 3-59 „Dėl svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio 

finansavimo 2008 metų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-11 „Dėl Kelių 

prieţiūros ir plėtros lėšų paskirstymo savivaldybėms vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, 

taisyti (remontuoti), priţiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms uţtikrinti 2008 metais“, Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. geguţės 

30 d. įsakymu Nr. V-114 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 

generalinio direktoriaus 2008 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. V-11 „Dėl Kelių prieţiūros ir plėtros 

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

(remontuoti), priţiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms uţtikrinti 2008 metais“ papildymo“                                       

ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (atstovaujant generalinio 

direktoriaus pavaduotojui Rimantui Jaraminui) ir Kauno rajono savivaldybei (atstovaujant merui 

Valerijui Makūnui) pasirašytomis finansavimo sutartimis Kauno rajono savivaldybei 2008 m. skirta 

8519500,00 Lt Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, 

taisyti ir priţiūrėti. 2009 m. sausio 1 d. gauta lėšų 6590150,95 Lt, pagal Finansavimo sutartis 

numatytų lėšų: pagal Finansavimo sutartį Nr. S-648 skirta 5750100,00 Lt, atlikta darbų uţ 

5748684,30 Lt, gauta 5270403,75 Lt, negauta iki 2008-12-31 478280,55 Lt; pagal Finansavimo 

sutartį Nr. S-649 skirta 600000,00 Lt, atlikta darbų uţ 599999,45 Lt, gauta 299999,45 Lt, negauta 

300000,00 Lt; pagal Finansavimo sutartį Nr. S-650 skirta 1400000,00 Lt, atlikta darbų uţ 

1400000,00 Lt, gauta 355994,79 Lt, negauta 1044005,21 Lt; pagal Finansavimo sutartį Nr. S-1277 

skirta 769400,00 Lt, atlikta darbų uţ 766049,89 Lt, gauta 663752,96 Lt, negauta 102296,93 Lt. 

2009 m. sausio 1 d. atlikta darbų uţ 8514733,64 Lt. Nepanaudotos lėšos 4766,36 Lt. Iki 2008-12-31 

buvo negauta 1924582,69 Lt, iki 2009 vasario 24 d. buvo negauta 1543203,36 Lt, 2009 kovo 17 d. 

buvo gautas visas finansavimas, susidariusiam 2008 m. gruodţio 31 d. įsiskolinimui dengti. 

 Kauno rajono savivaldybės mero 2007 m. liepos 20 d. potvarkiu Nr. MP-18 „Dėl komisijos 

sudarymo paskirstyti Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšas Kauno rajono savivaldybės 

seniūnijoms vietinės reikšmės keliams ir gatvėms projektuoti, tiesti, remontuoti ir priţiūrėti ir 

Kauno rajono savivaldybės 2006-04-25, 2006-09-19 mero potvarkių Nr. MP-09, MP-28 

pripaţinimo netekusiais galios“ buvo sudaryta nuolatinė komisija paskirstyti Kelių prieţiūros ir 

plėtros programos lėšas. Komisijos pirmininkas – Jonas Gurskas, Tarybos narys; nariai: Saulius 

Antanas Makūnas, Taurakiemio seniūnas; Česlovas Paulauskas, Tarybos narys; Kęstutis Povilaitis, 

Kelių ir transporto skyriaus vedėjas; Leonardas Stanaitis, Administracijos direktoriaus 
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pavaduotojas; Irenijus Šmitas, Tarybos narys; Antanas Vanagas, Tarybos narys. Komisijai suteikta 

teisė derinti gatvių tiesimo, taisymo (remonto) darbų eiliškumą, teikti lėšų paskirstymo sąmatą 

tvirtinti Savivaldybės tarybai. 

 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandţio 24 d. sprendimu Nr. TS-127 „Dėl 

Kelių prieţiūros ir plėtros programos valstybės biudţeto lėšų Kauno rajono savivaldybės vietinės 

reikšmės keliams ir gatvėms projektuoti, tiesti, remontuoti ir priţiūrėti 2008 m. sąmatos ir Lietuvos 

automobilių kelių direkcijai teikiamo objektų sąrašo patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės 

taryba nusprendė patvirtinti Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo objektams     

2008 m. sąmatą ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikiamą objektų sąrašą. 2008 metams 

Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo objektams sąmata: kadastriniams 

matavimams ir apskaitai – 65595 Lt, ţvyrkeliams priţiūrėti seniūnijose – 179337 Lt, projektavimo, 

projektų ekspertizės, autorinės prieţiūros paslaugoms – 245415 Lt, kelio atitvarams, ţenklams 

įrengti – 148368 Lt, rezervui – 27466 Lt, autobusų stotelėms su dengtais paviljonais įrengti – 

237389 Lt, Berţų gatvės Ringaudų kaime Ringaudų seniūnijoje rekonstrukcijai – 194932 Lt, 

Zapyškio seniūnijos Kuro kaimo keliui – 146199 Lt, Domeikavos seniūnijos kelio į sodų bendriją 

„Smiltynė“ rekonstrukcijai – 204678 Lt, Čekiškės seniūnijoje pralaidoms įrengti – 153000 Lt, 

Keliui suformuoti į Kruvandų kapines Vilkijos apylinkių seniūnijoje – 48733 Lt, Linksmakalnio 

seniūnijos pėsčiųjų takui įrengti – 30000 Lt, Batniavos seniūnijos pėsčiųjų takui įrengti – 40000 Lt, 

seniūnijų keliams ir gatvėms taisyti – 3898636 Lt, techninei prieţiūrai (1,1 proc.) – 58568 Lt, 

laboratoriniams tyrimams (1,5 proc.) – 71784 Lt, iš viso: 5750100 Lt. 

 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. TS-274 „Dėl 

Kelių prieţiūros ir plėtros programos valstybės biudţeto lėšų Kauno rajono savivaldybės vietinės 

reikšmės keliams ir gatvėms projektuoti, tiesti, remontuoti ir priţiūrėti 2008 m. sąmatos 

patvirtinimo ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikiamo objektų sąrašo pakeitimo ir išdėstymo 

nauja redakcija“ Kauno rajono savivaldybės taryba nusprendė patvirtinti Kelių prieţiūros ir plėtros 

programos valstybės biudţeto lėšų Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms 

projektuoti, tiesti, remontuoti ir priţiūrėti 2008 m. sąmatą ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai 

teikiamą objektų sąrašo pakeitimą ir jį išdėstyti nauja redakcija. 

 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. TS-275 „Dėl 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus       

2008 m. geguţės 30 d. įsakymu Nr. V-114 skirtų Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų 

paskirstymo sąmatos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikiamo papildomo objektų sąrašo 

patvirtinimo“ Kauno rajono savivaldybės taryba nusprendė patvirtinti Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. geguţės 30 d. įsakymu    
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Nr. V-114 skirtų Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo sąmatą ir Lietuvos 

automobilių kelių direkcijai teikiamą papildomą objektų sąrašą. 

Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) lėšos paskirstomos pagal savivaldybių 

teritorijose gyvenančių nuolatinių gyventojų skaičių, pagal savivaldybių teritorijose turimą bendrą 

ţemės ūkio naudmenų plotą, pagal savivaldybėms priklausančių kelių (gatvių) ilgį. Kelių prieţiūros 

ir plėtros programos lėšų skyrimo seniūnijoms paskaičiavimai (objektų sąrašai) pridedami prie 

finansavimo sutarčių, kaip aiškinamoji medţiaga. 

 Atrankos būdu atlikus patikrinimą, nustatyta, kad Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšos 

naudojamos  pagal  tikslinę  paskirtį, tačiau pagal dvi finansavimo sutartis liko nepanaudota    

4766,36 Lt lėšų.  

Atrankos būdu patikrinus atliktų darbų aktus ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo paţymas 

uţ 2008 m., nustatyta, kad buvo atliekamos kelių ir gatvių rekonstrukcijos ir turtas sukurtas. Pagal 

Biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų 

ministro 2001 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 70 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. 

gruodţio 30 d. įsakymo Nr. 1 K-405 redakcija) 23 p. reikalavimus ilgalaikio materialiojo turto 

esminio pagerinimo darbai finansuojami iš sąmatoje numatytų lėšų turtui įsigyti ir kurti. Šių darbų 

atlikimo išlaidomis didinama ilgalaikio turto (objekto) įsigijimo savikaina. Rekonstravimo ir 

kapitalinio remonto sąvokos taikomos tik pastatų ir statinių esminiam pagerinimui apibūdinti; pagal 

24 p. reikalavimus ilgalaikis materialusis turtas į apskaitą traukiamas turto vienetais pagal laikymo 

vietas. Atskiru ilgalaikio materialiojo turto vienetu laikomas daiktas su jo priklausiniais, skirtas tam 

tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti, arba kompleksas iš konstruktyviai sujungtų daiktų, 

sudarančių visumą ir kartu atliekančių bendras funkcijas. 

 Atrankos būdu patikrinus rekonstrukcijos dokumentus, nustatyta, kad atliktų darbų aktai 

surašomi. Atliktų darbų aktas priskiriamas laisvos formos pirminiams apskaitos dokumentams. Jo 

turinys ir forma yra analogiška Statybos – montavimo darbų sąmatai. Surašomas Atliktų darbų aktas 

(dviem egzemplioriais). Vėliau šio akto pagrindu turi būti surašoma Paţyma apie atliktų darbų 

vertę. Atliktų darbų aktus tvirtina uţsakovo ir rangovo įmonių atsakingi asmenys. Vienas akto 

egzempliorius turi būti paliekamas uţsakovui, o kitas pateikiamas rangovo buhalterijai.  

 Pagal 2008 m. geguţės 14 d. Finansavimo sutartį Nr. S-648 Kelių prieţiūros ir plėtros 

programos lėšų buvo skirta 5750100 Lt, kuri panaudota vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, 

taisyti (remontuoti), priţiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms uţtikrinti. Pagal šią sutartį buvo atlikta 

darbų uţ 5748684,30 Lt, tiek lėšų ir gauta iki 2009 kovo 17 d. Liko nepanaudota 1415,70 Lt. 

Rekonstrukcijos darbų atlikta uţ 4762784,62 Lt. 

 Pagal 2008 m. spalio 16 d. Finansavimo sutartį Nr. S-1277 Kelių prieţiūros ir plėtros 

programos lėšų buvo skirta 769400 Lt, kuri panaudota vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, 



 5 

taisyti (remontuoti), priţiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms uţtikrinti. Pagal šią sutartį buvo atlikta 

darbų uţ 766049,89 Lt, tiek lėšų ir gauta iki 2009 kovo 17 d. Liko nepanaudota 3350,11 Lt. 

Rekonstrukcijos darbų atlikta uţ 763524,89 Lt.  

 Pagal 2008 m. geguţės 14 d. Finansavimo sutartį Nr. S-650 buvo skirta 1400000 Lt Lapių 

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

rekonstruoti. Pagal šią sutartį buvo atlikta darbų uţ 1400000 Lt, tiek lėšų ir gauta iki                   

2009 kovo 17 d. Visos lėšos buvo skirtos rekonstrukcijos darbams. 

 Pagal 2008 m. geguţės 14 d. Finansavimo sutartį Nr. S-649 buvo skirta 600000 Lt Garliavos 

miesto Vytauto ir S. Lozoraičio gatvių, kurios jungiasi su krašto keliu Nr. 130 Kaunas-Prienai-

Alytus, reguliuojamo eismo sankryţai įrengti – 300000 Lt ir Ringaudų seniūnijos Noreikiškių 

kaimo Šiltnamių gatvės, kuri yra rajoninio kelio Nr. 1903 Akademija - 1-asis fortas tęsinys, 

šaligatviams įrengti – 300000 Lt. Pagal šią sutartį buvo atlikta darbų uţ 599999,45 Lt, tiek pat lėšų 

ir buvo gauta iki 2009 kovo 17 d. Visos lėšos buvo panaudotos rekonstrukcijos darbams. 

 Iš viso pagal keturias finansavimo sutartis buvo atlikta rekonstrukcijos darbų uţ 7526309,51 

Lt.  

Per 2008 m. Kelių ir transporto skyrius pateikė Kontrolės ir audito tarnybai vieną raštą 

rangovui dėl šulinių dangčių kokybės. 

Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės 

keliams ir gatvėms projektuoti, tiesti, remontuoti ir priţiūrėti paskirstymo tvarkos aprašas, teiktas 

tvirtinti Savivaldybės tarybai Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimu    

Nr. TS-70 buvo papildytas, kad Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo sąmatą ir 

Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikiamą objektų sąrašą teikia Kelių prieţiūros ir plėtros 

programos lėšų paskirstymo komisija ir tvirtina Savivaldybės taryba. 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandţio 24 d. sprendimu Nr.TS-128 buvo 

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

saugos ir aplinkosaugos priemonių vertės ir jos kitimo skaičiavimo tvarkos aprašas. 

Atrankos būdu pasirinkau patikrinti Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą 

vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), priţiūrėti ir saugaus eismo 

sąlygoms uţtikrinti. Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių prieţiūros ir plėtros 

programos lėšų Kauno rajono savivaldybės seniūnijoms vietinės reikšmės keliams ir gatvėms 

projektuoti, tiesti, remontuoti ir priţiūrėti buvo skirta 3898636 Lt. 

Iš Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų 3898636,00 Lt Zapyškio seniūnijai keliams ir 

gatvėms taisyti buvo paskirta 296819,00 Lt. Duobėms taisyti iki 6 kv. m. viename plote 6 cm gyliu 

buvo numatyta 72 kv. m., atliktų darbų aktuose 84,00 kv. m. atlikta darbų daugiau negu pagal 

viešųjų pirkimų konkurso medţiagą. Duobėms taisyti nuo 6 kv. m. iki 50 kv. m. viename plote        
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5 cm. gyliu buvo numatyta 90 kv. m., atlikta darbų maţiau 40,2 kv. m. negu pagal viešųjų pirkimų 

konkurso medţiagą. Ištisiniam asfaltavimui nuo 50 kv. m. iki 100 kv. m. pagal viešųjų pirkimų 

konkurso medţiagą buvo numatyta atlikti 120 kv. m., faktiškai neatlikta darbų. Greideriavimui, 

ţvyravimui išdauţų vietose buvo numatyta 390 kv. m., faktiškai atlikta darbų 366,25 kv. m. 

daugiau. Kuro kaimo keliui asfaltuoti 6 cm storio sluoksniu įrengiant pagrindus 15 cm skaldos buvo 

numatyta 2700 kv. m., faktiškai atlikta darbų 1192,50 kv. m. maţiau negu pagal viešųjų pirkimų 

konkurso medţiagą. Dievogalos g. asfaltuoti 6 cm storio sluoksniu įrengiant pagrindus 10 cm 

skaldos buvo numatyta 1350 kv. m., faktiškai atlikta darbų 32,90 kv. m. maţiau negu pagal viešųjų 

pirkimų konkurso medţiagą. Kerupės g. asfaltuoti 6 cm. storio sluoksniu įrengiant pagrindus 10 cm. 

skaldos, nuo krašto kelio Kaunas-Šakiai iki sankirtos S/B Vandenis buvo numatyta 1400 kv. m., 

faktiškai iš viso nebuvo atlikta darbų  

 Zapyškio seniūnijoje darbai atlikti neprisilaikant viešųjų pirkimų konkurso medţiagoje 

numatytos darbų atlikimo eilės. Pirmiausia buvo atliekama ţymiai brangesni ir neekonomiški 

Savivaldybei darbai, todėl nebuvo atlikti pigesni ir duodantys didesnį ekonomiškumą darbai. 

Seniūnijoje nebuvo prisilaikoma darbų eiliškumo numatyto 2008 m. numatomų remontuoti vietinės 

reikšmės kelių ir gatvių eiliškumo darbų aprašyme. 

 Iš Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų 3898636 Lt Eţerėlio seniūnijai buvo paskirta 

107211,00 Lt keliams ir gatvėms taisyti. Seniūnijos gatvės (keliai) Miško g. duobėms taisyti iki      

6 kv. m. viename plote 6 cm gyliu buvo numatyta 25 kv. m., faktiškai atlikta darbų 57,6 kv. m. 

daugiau negu pagal viešųjų pirkimų konkurso medţiagą. Seniūnijos gatvės (keliai) Kauno g. 

duobėms taisyti iki 6 kv. m. viename plote 6 cm. gyliu visai nebuvo numatyta lėšų, faktiškai atlikta 

darbų 181,8 kv. m. daugiau negu pagal viešųjų pirkimų konkurso medţiagą. Seniūnijos gatvės 

(keliai) Miško g. duobėms taisyti nuo 6 kv. m. iki 50 kv. m. viename plote 5 cm gyliu buvo 

numatyta 35 kv. m. faktiškai atlikta darbų 3 kv. m. maţiau negu pagal viešųjų pirkimų konkurso 

medţiagą. Seniūnijos gatvės (keliai) Kauno g. duobėms taisyti nuo 6 kv. m. iki 50 kv. m. viename 

plote 5 cm. gyliu nebuvo numatyta lėšų, faktiškai atlikta darbų 132,55 kv. m. daugiau negu pagal 

viešųjų pirkimų konkurso medţiagą. Durpyno g. asfaltuoti 6 cm storio sluoksniu su kelkraščių 

paţvyravimu buvo numatyta 700 kv. m., faktiškai buvo atlikti visi darbai numatyti pagal viešųjų 

pirkimų konkurso medţiagą. Kalno g. asfaltuoti 6 cm storio sluoksniu, įrengiant pagrindus 10 cm 

skaldos buvo numatyta 800 kv. m., faktiškai atlikta darbų 688,37 kv. m. maţiau negu pagal viešųjų 

pirkimų konkurso medţiagą. 

 Eţerėlio seniūnijoje darbai atlikti neprisilaikant viešųjų pirkimų konkurso medţiagoje, 

numatytos darbų atlikimo eilės. Pirmiausia buvo atliekama ţymiai brangesni ir neekonomiški 

Savivaldybei darbai, todėl nebuvo atlikti pigesni ir duodantys didesnį ekonomiškumą darbai. 
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Seniūnijoje nebuvo prisilaikoma darbų eiliškumo numatyto 2008 m. numatomų remontuoti vietinės 

reikšmės kelių ir gatvių eiliškumo darbų aprašyme. 

 Duobėms taisyti ir ištisiniam asfaltavimui Savivaldybėje rengiami viešųjų pirkimų 

konkursai. Konkursų metu yra perkama darbų vidutinė kaina. Faktiškai, atlikus kitus darbus negu 

numatyta konkurso darbų eiliškumo sąraše, vidutinė kaina smarkiai pasikeičia. Tarnybos nuomone, 

reikėtų organizuoti viešųjų pirkimų konkursus vienarūšiams darbams, t. y. duobėms taisyti ir 

ţvyruoti ir atskirai ištisiniam asfaltavimui virš 100 kv. m.  

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

priţiūrėti, yra ribotas, todėl, vertinant kelių infrastruktūros plėtros ir prieţiūros priemones, labai 

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

Programos finansavimo strategijos pasirinkimas, poţiūris į būtinus visuomenės poreikius, 

galimybes ir kita.  

Šios Programos dalies finansavimui nėra parengtas ekonominis pagrindimas, nėra nustatyti 

rezultatyvumo, efektyvumo ar taupumo kriterijai tikslams ir uţdaviniams pasiekti. 

Atkreiptinas dėmesys, kad lėšų panaudojimas duobėms remontuoti neuţtikrina reikiamo 

paskirtų asignavimų naudojimo efektyvumo ir rezultatyvumo. Tarnybos nuomone, viešųjų pirkimų 

konkursus reikėtų organizuoti atskirai duobėms taisyti ir vietinės reikšmės keliams ir gatvėms 

ţvyruoti ir rengti viešuosius pirkimus asfaltavimo darbams, kai yra sukuriamas turtas. Rengiant 

viešuosius pirkimus tikslinga numatyti ir bendras sumas, kurios bus skiriamos duobėms taisyti ir 

atskirai gatvėms ir keliams asfaltuoti, kada sukuriamas turtas. Tai leistų racionaliau paskirstyti 

gautas lėšas seniūnijoms iš Kelių prieţiūros ir plėtros programos, nebūtų lėšos skiriamos tik 

duobėms taisyti, o ištisinio asfaltavimo pozicijoms kasmet vis pritrūkstama lėšų. Tarnybos 

nuomone, visos šios problemos išsispręstų ir leistų racionaliai paskirstyti gautas lėšas, ir kasmet vis 

daugiau būtų skiriama lėšų ištisiniam asfaltavimui, naujai sukuriant turtą. 

Pagal Biudţeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 7 dalies nuostatas, Kauno rajono savivaldybė 

privalo uţtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo efektyvumą ir 

rezultatyvumą. 

Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso XXXIII skyriaus trečiojo skirsnio Statybos 

ranga 6.698 straipsnio Garantiniai terminai 1 dalies nuostatas Rangovas, projektuotojas ar statybos 

techninis priţiūrėtojas atsako uţ objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai 

buvo nustatyti per: 1) penkerius metus; 2) dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų 

(konstrukcijų, vamzdynų ir kt.). Pagal 6.695 straipsnio Rangovo atsakomybė uţ darbų kokybę 1. 

dalies nuostatas rangovas atsako uţsakovui uţ nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų 

reikalavimų, taip pat uţ tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar sutartyje numatytų statybos 
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darbų rodiklių; 2 dalies nuostatas, kad kai statiniai ir įrenginiai rekonstruojami, rangovas atsako uţ 

statinio ar įrenginio patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumaţėjimą ar netekimą.  

Duobėms taisyti skiriamas trejų metų garantinis terminas, o turtui sukurti – penkerių. 

Lėšos kelių prieţiūrai ir plėtrai, gautos iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos, neturėtų 

būti naudojamos duobėms taisyti ir ţvyrkelių prieţiūrai seniūnijose, o turėtų būti naudojamos 

ištisiniam asfaltavimui, kai sukuriamas turtas. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybėje ne visi keliai ir gatvės yra inventorizuoti, kadangi 

nėra parengta vietinių kelių techninės inventorizacijos ir apskaitos metodikos (tvarkos), kurios 

padėtų sudaryti vieningą vietinės reikšmės kelių ir gatvių duomenų banką. Šie duomenys reikalingi 

tam, kad būtų ţinoma vietinės reikšmės kelių ir gatvių būklė, bei, kad būtų galima tinkamai 

nustatyti finansuojamų darbų ir objektų sąrašus. 

 

LĖŠŲ, SKIRTŲ 2008 M. KELIŲ PRIEŽIŪRAI, PANAUDOJIMO  

VIDAUS KONTROLĖ 

 

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus nuostatuose 

(patvirtintuose Savivaldybės administracijos direktoriaus be datos) skyriaus vykdomose funkcijose 

numatyta rengti rajono kelių statybos, rekonstrukcijos, remonto ir prieţiūros planus, nustatyti 

valstybės ir Savivaldybės finansuojamų kelių statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų eiliškumą. 

Kelių ir transporto skyriaus vyriausiajam specialistui pavesta ruošti rajono kelių ir gatvių 

statybos, rekonstrukcijos, remonto bei prieţiūros planus ir teikti skyriaus vedėjui konkrečius 

pasiūlymus šių planų įgyvendinimui, ruošti medţiagą kelių bei gatvių statybos, rekonstrukcijos 

projektavimui, ruošti medţiagą kelių ir gatvių statybos, remonto, rekonstrukcijos rangos konkursų 

pravedimui bei dalyvauti juos pravedant, dalyvauti ruošiant sutarčių projektus kelių, gatvių 

remonto, statybos ir rekonstrukcijos projektinės dokumentacijos, ekspertizės ir statybos rangos 

darbams rajone atlikti bei dalyvauti atliktus darbus priimant, kontroliuoti vykdomų kelių ir gatvių 

statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų kokybę bei atitikimą projektinei dokumentacijai, atlikimo 

terminus, lėšų panaudojimą, atlikti apibendrinimus bei pateikti išvadas ir pasiūlymus (Kelių ir 

transporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas, patvirtintas Kauno rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-06-15 įsakymu Nr. ĮS-767). 

Skyriuje nėra nustatytų Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vidaus 

kontrolės procedūrų. 
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Kelių ir transporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigose nuo 2006 m. vasario mėnesio 

dirba Gita Petrauskaitė. Kelių ir transporto skyriaus vyriausioji specialistė Gita Petrauskaitė turi 

aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 

Kelių prieţiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų panaudojimo veiklos auditas buvo 

atliktas trečią kartą. 

 

 

 

IŠVADA 

 

Vadovaudamasis atlikto veiklos audito rezultatais (atrankos būdu atliktu auditu), teigiame, 

kad Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšos naudojamos pagal tikslinę paskirtį. 

Kauno rajono savivaldybei 2008 m. skirta 8519500,00 Lt Kelių prieţiūros ir plėtros 

programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti ir priţiūrėti ir Kelių prieţiūros ir 

plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais 

panaudojimui. 

2009 m. sausio 1 d. gauta lėšų 6590150,95 Lt pagal finansavimo sutartis ir liko nepanaudota 

4766,36 Lt. Iki 2009 m. kovo 17 d. buvo gautos visos lėšos uţ atliktus darbus 8514733,64 Lt. 

Kelių prieţiūros ir plėtros programos skyrimo seniūnijoms paskaičiavimai pridedami prie 

finansavimo sutarties, kaip aiškinamoji medţiaga. 

Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų 2008 m. rajono Savivaldybės seniūnijų keliams 

tiesti, taisyti (remontuoti) ir priţiūrėti pagal Finansavimo sutartį Nr. S-648 buvo planuota gauti lėšų 

5750100,00 Lt, panaudota – 5748684,30 Lt; pagal Finansavimo sutartį Nr. S-649 buvo planuota 

gauti lėšų 600000,00 Lt, panaudota lėšų 599999,45 Lt, liko nepanaudota 0,55 Lt; pagal 

Finansavimo sutartį Nr. S-1277 buvo planuota gauti lėšų 769400,00 Lt, panaudota lėšų 766049,89 

Lt, liko nepanaudota 3350,11 Lt. 

Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšos naudojamos pagal tikslinę jų paskirtį, tačiau 

pagal tris finansavimo sutartis liko nepanaudota 4766,36 Lt. 

Kauno rajono savivaldybės kelių ir transporto skyrius 2008-12-31 pateikė informaciją apie 

2008 m. ilgalaikio turto (objekto) įsigijimo savikainos 7526309,51 Lt padidinimą Formoje Nr. 2 

Biudţeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. gruodţio 31 d. ataskaitoje. 

Vien 2008 m. iš 8514733,64 Lt panaudotų Kelių prieţiūros ir plėtros programos 

finansavimo lėšų buvo atlikta rekonstrukcijos ir statybos darbų už 7526309,51 Lt ir buvo 

sukurtas turtas. 
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Duobėms taisyti ir ištisiniam asfaltavimui Savivaldybėje rengiami viešųjų pirkimų 

konkursai. Konkursų metu yra perkama darbų vidutinė kaina. Faktiškai, atlikus kitus darbus negu 

numatyta konkurso darbų eiliškumo sąraše, vidutinė kaina smarkiai pasikeičia. Tarnybos nuomone, 

reikėtų organizuoti viešųjų pirkimų konkursus vienarūšiams darbams, t. y. duobėms taisyti ir 

ţvyruoti ir atskirai ištisiniam asfaltavimui virš 100 kv. m.  

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

priţiūrėti, yra ribotas, todėl, vertinant kelių infrastruktūros plėtros ir prieţiūros priemones, labai 

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

Programos finansavimo strategijos pasirinkimas, poţiūris į būtinus visuomenės poreikius, 

galimybes ir kita.  

Atkreiptinas dėmesys, kad lėšų panaudojimas duobėms taisyti neuţtikrina reikiamo paskirtų 

asignavimų naudojimo efektyvumo ir rezultatyvumo. Tarnybos nuomone, viešųjų pirkimų 

konkursus reikėtų organizuoti atskirai duobėms taisyti ir vietinės reikšmės kelių ir gatvių 

ţvyravimui ir rengti viešuosius pirkimus remonto darbams asfaltuoti kai yra sukuriamas turtas. 

Rengiant viešuosius pirkimus tikslinga numatyti ir bendras sumas, kurios bus skiriamos duobėms 

taisyti ir atskirai gatvėms ir keliams asfaltuoti, kada sukuriamas turtas. Tai leistų racionaliau 

paskirstyti gautas lėšas seniūnijoms iš Kelių prieţiūros ir plėtros programos, nebūtų lėšos skiriamos 

tik duobėms taisyti, o ištisinio asfaltavimo pozicijoms kasmet vis pritrūkstama lėšų. Tarnybos 

nuomone, visos šios problemos išsispręstų ir leistų racionaliai paskirstyti gautas lėšas, ir kasmet vis 

daugiau būtų skiriama lėšų ištisiniam asfaltavimui, naujai sukuriant turtą. 

Atkeiptinas dėmesys, kad lėšų panaudojimas duobių remontui neuţtikrino reikiamo paskirtų 

asignavimų naudojimo efektyvumo ir rezultatyvumo. Savivaldybėje ne visi keliai ir gatvės yra 

inventorizuoti. 

Duobėms taisyti garantiniai terminai duodami tik trys metai, o sukurtam turtui penki metai. 

Lėšos kelių prieţiūrai ir plėtrai, gautos iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos, neturėtų 

būti naudojamos duobėms taisyti ir ţvyrkelių prieţiūrai seniūnijose, o turėtų būti naudojamos 

ištisiniam asfaltavimui, kai sukuriamas turtas. 

 

 

REKOMENDACIJOS 

 

1. Panaudoti visas Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšas, pasirašytas pagal visas 

finansavimo sutartis.  

2. Pagal Biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 70 (Lietuvos Respublikos finansų 
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ministro 2005 m. gruodţio 30 d. įsakymo Nr. 1 K-405 redakcija) 23 p. reikalavimus ilgalaikio 

materialiojo turto esminio pagerinimo darbai finansuojami iš sąmatoje numatytų lėšų turtui įsigyti ir 

kurti. Šių darbų atlikimo išlaidomis didinama ilgalaikio turto (objekto) įsigijimo savikaina, todėl 

rekomenduojame padidinti turto (objektų) įsigijimų savikainą už 2008 m. 7526309,51 Lt. 

3. Viešųjų pirkimų konkursus organizuoti atskirai duobėms taisyti ir ţvyruoti ir atskirai 

ištisiniam asfaltavimui virš 100 kv. m.  

4. Kelių ir transporto skyriuje Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšas panaudoti 

efektyviai, rezultatyviai ir taupiai. 

5. Lėšas duobėms taisyti, ţvyruoti ir ištisiniam asfaltavimui virš 100 kv. m. naudoti grieţtai 

prisilaikant viešųjų pirkimų konkursų medţiagoje nurodyto eiliškumo ir darbų kiekių. 

 

 

 

Savivaldybės kontrolierė      Vida Marta Kruopienė 

 

Vyr. specialistė       Nijolė Tamašauskaitė 

 

SUSIPAŢINAU: 

Kauno rajono savivaldybės administracijos 

Kelių ir transporto skyriaus vedėjas     Kęstutis Povilaitis 

 

Vyriausioji specialistė       Irena Kvietkienė 


