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

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 2008 m. tikslinio panaudojimo pagal finansavimo sutartis 

tikrinimą.  

 2. Pavyzdžiai įrodymams gauti atrankos būdu, taikant statistinį ir atrankos metodus. Klaidų 

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

galėjo likti nepastebėtų klaidų ir neatitikimų. 

 3. Už finansines ataskaitas atsako tikrinamojo subjekto, Kauno rajono savivaldybės 

administracijos Kelių ir transporto skyriaus, vedėjas. 

 4. Vadovaudamiesi tikrinimo rezultatais (atrankos būdu atliktu tikrinimu), teigiame, kad 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos panaudotos pagal tikslinę jų paskirtį. 

 5. Liko nepanaudota 4766,00 Lt Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, pasirašytų pagal 

visas finansavimo sutartis. 

 6. Pagal Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

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

ministro 2005 m. gruodžio 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. Kauno rajono savivaldybės kelių ir transporto skyrius 2008-12-31 pateikė informaciją 

apie 2008 m. ilgalaikio turto (objekto) sukūrimo išlaidų 7526309,00 Lt padidinimą Formoje Nr. 2 

Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje. 

 7. Pagal pasirašytas su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 

keturias finansavimo sutartis planas 8519500,00 Lt. Iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

faktiškai 2008 m. gauta 6590151,00 Lt. Kelių ir transporto skyrius padarė kasinių išlaidų 
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6552693,00 Lt. Iki 2008-12-31, negavus finansavimo iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos, 

atlikta darbų t. y. padaryta faktinių išlaidų už 8514734,00 Lt, nepanaudota 4766,00 Lt. Faktiškai iš 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos iki 2008-12-31 gauta 6590151,00 Lt t. y. negauta   

1924583,00 Lt. Po 2008-12-31 iki 2009-02-24 gauta 381379 Lt. Liko negauta 1543203,00 Lt. 

 8. Kauno rajono savivaldybės tarybai teikti tvirtinti Kelių priežiūros ir plėtros programos 

lėšų panaudojimo ataskaitą. 

9. Gavus finansavimą, pirmiausia dengti kreditinį įsiskolinimą už atliktus darbus, susidariusį 

iki 2009-01-01. 

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