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ĮŽANGA
Audituojamas objektas – lėšos skirtos Kelmės rajono savivaldybei iš Kelių prieţiūros
ir plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 238 „Dėl Kelių
prieţiūros ir plėtros programos finansavimo 2011 metų sąmatos patvirtinimo“.1
Audituojamas subjektas – Kelmės rajono savivaldybės administracija, adresas:
Vytauto Didţiojo g. 58, Kelmė, juridinio asmens kodas 188768730. Biudţetinės įstaigos vadovas –
Zenonas Mačernius, Apskaitos skyriaus vedėja – Irena Kairienė. Kelių prieţiūros ir plėtros
programos lėšų, skirtų Kelmės rajono savivaldybei, apskaitą tvarko vyriausioji specialistė Nijolė
Eţerskienė.
Kelmės

rajono

savivaldybės

taryba2

pavedė

Kelmės

rajono

savivaldybės

administracijai (toliau-Savivaldybės administracija) atlikti vietinės reikšmės kelių ir gatvių taisymo
(remonto) uţsakovo funkcijas, įgaliojo Savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti
finansavimo sutartis su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos bei
pavedė jam, įvykus viešojo pirkimo konkursams ir iki galo uţbaigus objektus, perskirstyti lėšas,
numatytas Kelių prieţiūros ir plėtros programoje.
Audito tikslas – įvertinti 2011 metų ataskaitų apie atliktus darbus ir lėšų panaudojimo
duomenis, Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą pagal teisės aktų reikalavimus
bei pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl 2011 metų ataskaitų tikrumo ir teisingumo bei lėšų
panaudojimo pagal paskirtį.
Audituojamas laikotarpis – 2011 metai.
Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė dėl 2011 metų ataskaitų apie atliktus darbus ir lėšų panaudojimą bei lėšų naudojimo pagal
paskirtį pareiškiama audito išvadoje.

1

Programos lėšos savivaldybėms vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), priţiūrėti ir saugaus
eismo sąlygoms uţtikrinti 2011 metams paskirstytos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2011-03-07 įsakymu Nr. V-75 „Dėl Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo savivaldybėms
vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), priţiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms uţtikrinti 2011
metais“ ir 2011-04-29 įsakymu Nr. 3-252 „Dėl svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo
2011 metų sąrašo patvirtinimo“.
2
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011- 03-31 sprendimas Nr. T-90 „Dėl kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų
paskirstymo 2011 m.“; Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011- 03-31 sprendimas Nr. T-91 „Dėl objektų,
finansuojamų 2011 metų kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšomis, sąrašo patvirtinimo“.

AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu vertintas ūkinių operacijų registravimas apskaitoje pagal Viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir audituotos Savivaldybės
administracijos sudarytos ataskaitos:


2011 metų ataskaita apie atliktus darbus ir lėšų panaudojimą;3



Biudţeto išlaidų sąmatos vykdymo 2011 m. gruodţio 31 d. ataskaita (forma Nr.2);4
Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracija pasirašė dvi finansavimo sutartis,

iš viso uţ 2769500 Lt (detaliau ţiūrėti Ataskaitos priede):


2011-04-12 finansavimo sutartis Nr. S-234 (su vėlesniais pakeitimais, kurių metų
patikslintas objektų sąrašas5), sutarties suma 2421500 Lt;



2011-06-14 finansavimo sutartis Nr. SŢ-3416, sutarties suma 348000 Lt.
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus.7

Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą uţtikrinimą, kad sudarytos sutartys ir audituojamo
subjekto gautos lėšos naudojamos teisėtai. Visiškas uţtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus
kontrolės apribojimų ir to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir
sudarytų sandorių, išskyrus gautas lėšas ir jų panaudojimą.
Auditui taikytas kiekybinio reikšmingumo lygis: 1 proc. (27695 Lt) visų finansavimo
sutarčių sumos. Tai didţiausia priimtina klaidų suma, naudojama vertinant, ar nustatytos pavienės
klaidos arba jų visuma rodo, kad ataskaitos, kuriose nurodytos išlaidos, visais reikšmingais
atţvilgiais yra teisingos. Be to, vertintas kokybinis kiekvienos nustatytos klaidos reikšmingumas.
Audito metu, siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, atlikta: audituojamo
subjekto veiklos, apskaitos ir vidaus kontrolės aplinkos tyrimas, nustatant reikšmingą iškraipymo
riziką, tvarkų, taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų perţiūra; ūkinių operacijų ir buhalterinių
sąskaitų likučių išsamios ir analitinės audito procedūros (savarankiškos audito procedūros).
Atliktos visų (100 proc.) per audituojamą laikotarpį pagal finansavimo sutartis gautų
lėšų ir jų panaudojimo audito procedūros, o 2011 metais sudarytose finansavimo sutartyse numatytų
įsipareigojimų vykdymo – didelės apimties audito procedūros. Audito įrodymai buvo renkami
3

Ataskaitos apie atliktus darbus ir lėšų panaudojimą pavyzdys pateiktas savivaldybės administracijai Lietuvos
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2011-03-04 raštu Nr. (9.13)-2-1476 „Dėl sutarčių sudarymo“
4
Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-03-31 įsakymu Nr. 1K-122 „Dėl finansų ministro 2008 m.
gruodţio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudţetinių įstaigų ir kitų subjektų ţemesniojo lygio
biudţeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo“.
5
2011-09-28 savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-850;
6
2011-11-22 savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1033
7
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

taikant skaičiavimo (dokumentų ir apskaitos įrašų aritmetinio tikslumo patikrinimas), patikrinimo
(įnašų, dokumentų tikrinimas), paklausimo (pokalbis su administracijos darbuotojais) ir analitines
(finansinių ir nefinansinių dokumentų analizė) audito procedūras. Vadovautasi nuostata, kad
audituojamas subjektas pateikė išsamią ir objektyvią informaciją, o pateiktų dokumentų kopijos
atitinka originalus.
AUDITO PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Atsiţvelgiant

į audito metu atliktas procedūras, nustatyta, kad Kelmės rajono

savivaldybės administracijoje vidaus kontrolės sistema Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų
srityje nėra sukurta taip, kad uţtikrintų pagrindinius jai keliamus tikslus, atsiţvelgiant į vidaus
kontrolės tikslą, veiklos riziką, vidaus kontrolės pastovumą ir jos atlikimo sąnaudas, apskaitos ir
informacinę sistemą ir kitus vidaus kontrolės kriterijus.
Audito metu nustatyta:
Palyginus Kelmės rajono savivaldybės 2011-2013 metų strateginio veiklos plano
Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos tikslų, uţdavinių ir priemonių asignavimų
suvestinę (šios programos priemonių sąraše iš Kelių programos finansuojamos priemonės)
nustatyta, kad dalis objektų nesutampa, pvz.:
Objektai, kurie įtraukti į 2011 m. finansuotinų iš Kelių prieţiūros ir plėtros programos
lėšų, tačiau nėra numatyti strateginiame veiklos plane:
a)
b)
c)
d)
e)

Kražantės gatvės ir šaligatvio rekonstrukcija -70,0 tūkst. Lt,
A. Valavičiaus gatvės ir šaligatvio rekonstrukcija -79,1 tūkst. Lt,
Johampolio k. Pievų gatvės rekonstrukcija – 12,0 tūkst. Lt,
Valpainių k. Parko gatvės rekonstrukcija – 74,8 tūkst. Lt,
Grimzių k. Grimzių gatvės rekonstrukcija – 145,2 tūkst. Lt
Nesilaikoma Statybos rangos sutarčių sąlygų 4.4 punkto, kuriame nurodyta, kad

paţyma apie atliktus darbus pateikiama ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 22 d. 12 val.:
a) UAB Kelmės vietinis ūkis Kelmės mieste ţvyravimo darbus atliko 2011 m. rugsėjo mėnesį,
o darbų priėmimo aktas pateiktas 2011 m. spalio 24 d.
b) P. Račkausko įmonė „Agrotech“ ţvyro dangos remonto darbus Liolių, Vaiguvos seniūnijose
atliko 2011 m. rugsėjo mėnesį , darbų priėmimo aktas pateiktas 2011 m. spalio 15 d.
c) UAB Kelmės vietinis ūkis greideriavimo darbus Liolių apylinkės seniūnijoje atliko 2011 m.
rugsėjo mėnesį, darbai perduoti ir priimti 2011 m. spalio 18 d.
d) P Račkausko individuali įmonė „Agrotech“ ţvyro dangos remonto darbus Liolių seniūnijos
Maironių k. Slėnio g. atliko 2011 m. rugpjūčio 3-4 d., darbų priėmimo aktas surašytas 2011
m. rugsėjo 9 d.
Pagal su Lietuvos automobilių kelių direkcija pasirašytą Finansavimo sutarties Nr. S-

234 4.3.1. punktą, su Taryba turi būti suderinti (apsvarstyti) finansuotini objektai, kuriems skirtas
finansavimas. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-91 buvo
patvirtinti objektų, finansuojamų 2011 metų kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšomis, sąrašas.
Per 2011 metus šis sąrašas buvo tikslintas du kartus: administracijos direktoriaus įsakymais 2011
m. rugsėjo 28 d Nr. A-850 ir 2011 m. lapkričio 22 d. Nr. A-1033. Šiais įsakymais buvo ne tik
patikslintos finansuotinos sumos, bet ir įtraukti nauji objektai bei pakeista darbų rūšis:
a) Kelmės apyl. seniūnijos Verpenos k. Parko gatvės einamasis remontas uţ 44, 9 tūkst. Lt,
b) Kelmės seniūnijoje – L. Giros, Laisvės, A. Mackevičiaus,Vilties, S. Neries, Raseinių gatvių
einamieji remontai uţ 276, 7 tūkst. Lt,
c) Uţvenčio seniūnijos Kraţių g. skvero takų einamasis remontas uţ 15,4 tūkst. Lt,
d) Liolių seniūnijos Gailių k. Eţero g., Maneikių k. Parko ir Berţų g. einamieji remontai uţ
43,1 tūkst. Lt.,
e) Tytuvėnų seniūnijos A. Valavičiaus g. rekonstrukcija uţ 79,1 tūkst. Lt.,
f) Uţvenčio seniūnijos Višinskio g. rekonstrukcija uţ 54,1 tūkst. Lt.
g) Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje- Pagryţuvio gyv. Gryţuvos, Sodų g, Pašiaušės gyv.Vilties
g- 63,0 tūkst. Lt.
Aukščiau minėti objektai įtraukti į objektų sąrašą be tarybos pritarimo. Po objektų
sąrašo patikslinimo išlaidoms teko 1792,6 tūkst. Lt (buvo skirta 1336,2 tūkst. Lt), o
sandoriams teko 628, 9 tūkst. Lt (buvo skirta 1085,3 tūkst. Lt).
Ţvyro dangos prieţiūros darbams (ţvyravimui) atlikti buvo sudarytos sutartys su
UAB „Autostapa“, P. Račkausko įmone „Agrotech“, UAB Kelmės vietinis ūkis, VĮ Šiaulių regiono
keliai. Iš 11 seniūnijų 8 seniūnijų ţvyro dangos prieţiūros darbams buvo pasirašyti papildomi
susitarimai prie statybos rangos sutarčių, kuriuose buvo padidintos finansavimo sumos darbams.
Papildomais susitarimais buvo padidintos finansavimo sumos Liolių seniūnijai – 63 %, Vaiguvos
seniūnijai – 77,5 %, Kraţių seniūnijai – 53,7 %, Pakraţančio seniūnijai – 3,2 karto, Kukečių
seniūnijai – 2,56 karto, asfaltbetonio dangos prieţiūros darbams preliminari atliekamų darbų kaina
nuo 635333 Lt buvo padidinta iki 1125196 Lt.
Atliekant Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų apskaitos ir panaudojimo auditą,
nustatyta, kad analizuojant ţvyro dangos prieţiūros darbų sutartis, jos buvo vertintos pagal LR
viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-2 patvirtintą Viešojo
pirkimo-pardavimo sutarčių kainodaros metodiką. Pagal šios metodikos 3 d. 10 p. nuostatas,
Savivaldybė, neţinodama tikslaus numatomo pirkti prekių kiekio ar tikslios pagal sutartį teiktinų
paslaugų apimties, gali taikyti fiksuotą įkainį, pagal kurį perkančioji organizacija atsiskaitys su
tiekėju. LR viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodţio 5 d. įsakymu Nr. 1S-178 buvo
patikslintos fiksuoto įkainio nustatymo sąlygos, t.y. pirkimo dokumentuose ir sutartyje, nurodant

preliminarius kiekius, turi būti nustatyta viršutinė ir apatinė ribos arba nurodoma paklaida
procentine išraiška. Vertinant viešųjų pirkimų procedūras ţvyro dangos prieţiūros darbams pagal
2011 metais galiojusią kainodaros metodiką, neatitikimų nenustatyta.
Nesilaikyta LR viešųjų pirkimų įstatymo 14 straipsnio bei Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A-75 patvirtintų
Supaprastintų pirkimų taisyklių 21 punkto reikalavimų.
Daliai kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų objektų
rekonstrukcijos darbų viešuosius pirkimus atliko seniūnijos: Kelmės seniūnija – Kraţantės gatvės ir
šaligatvio rekonstrukcijos darbams, Tytuvėnų seniūnija–A. Valavičiaus gatvės ir šaligatvio
rekonstrukcijos darbams, Tytuvėnų apylinkių seniūnija–Johampolio k. Pievų gatvės rekonstrukcijos
darbams, Uţvenčio seniūnija–P. Višinskio gatvės ir šaligatvio rekonstrukcijos darbams,
Pakraţančio seniūnija – Valpainių k. Parko g. rekonstrukcijos darbams. Vadovaujantis Viešųjų
pirkimų įstatymo 16 straipsnio 1 dalies nuostatomis perkančioji organizacija pirkimams organizuoti
ir pirkimo procedūroms iki sutarties sudarymo atlikti gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją.
Tokiu atveju įgaliotai organizacijai nustatomos uţduotys ir suteikiami įgaliojimai LR civilinio
kodekso nustatyta tvarka, o pirkimų vertė turi būti skaičiuojama, atsiţvelgiant į visų savivaldybės
administracijos pirkimų vertes. Audito metu nustatyta, kad aukščiau nurodytų objektų viešuosius
pirkimus vykdė seniūnijos, negavusios perkančiosios organizacijos (savivaldybės)

įgaliojimų.

Savivaldybė iki viešųjų pirkimų procedūrų pradţios nenustatė numatomos sudaryti pirkimo
sutarties preliminarios vertės, neparinko pirkimo būdo, o seniūnijos viešuosius pirkimus vykdė,
vadovaudamosi savo patvirtintomis taisyklėmis.
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodţio 22 d. sprendimu Nr. T-346
patvirtinta savivaldybei ir valstybei nuosavybės teise priklausančio savivaldybės patikėjimo teise
valdomo turto apskaitos tvarka. Šioje tvarkoje nenumatyta, kaip turto apskaitoje taikomos 12-ojo
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (VSAFAS) nuostatos,
reglamentuojančios esminį ilgalaikio turto pagerinimą.
Esminis ilgalaikio turto pagerinimas pagal 12 –ąjį VSAFAS – atlikti darbai, kurie
pagerino ilgalaikio turto funkcijų apimtį arba reikšmingai prailgino nustatytą jo naudingo tarnavimo
laiką ir (arba) pagerino naudingąsias savybes. Atlikus esminį turto pagerinimą, gali būti prailgintas
jo naudingo tarnavimo laikas, tuo atveju šio turto likutinė vertė po esminio turto pagerinimo turi
būti nudėvėta per iš naujo nustatytą naudingo tarnavimo laiką.
Savivaldybės administracijoje 2011 metais iš Kelių prieţiūros ir plėtros programos
lėšų buvo atlikti statybos darbai, kurie pagerino ilgalaikio materialiojo turto naudingąsias savybes:
Kukečių k. Grimzių g. – 208631 Lt, Kraţių mst. Pievų g. – 125161 Lt (objektas uţbaigtas 2010 m.),
Pėsčiųjų takas nuo Kelmės iki Verpenos k.- 550435 Lt, Pakraţančio sen. Parko g.- 86590 Lt, Liolių

sen. Lauko g. -83798 Lt (objektas baigtas 2010 m.), Tytuvėnų seniūnijos Sodų g.-149432 Lt. Iš viso
nebaigtos statybos pagrindu sukurto turto vertė per 2011 metus turėjo padidėti 1054,6 tūkst. Lt,
tačiau išlaidos tebėra sukauptos nebaigtoj statyboj. Uţbaigus nebaigtos statybos objektus ir
pasirašius darbų priėmimo aktus, visiems minėtiems objektams nebuvo padidinta įsigijimo vertė, jų
naudingo tarnavimo laikas nebuvo prailgintas. Audito metu nustatyta, kad administracijoje nėra
nustatyta ilgalaikio materialiojo turto atliktų rekonstravimo ir remonto darbų teikiamo rezultato
nustatymo bei turto naudojimo termino prailginimo dėl atlikto esminio pagerinimo tvarka.
Infrastruktūros ir kitų statinių grupės dalyje „Automobilių keliai“ savivaldybės
administracijos Apskaitos skyrius apskaito rajono gatves su prie jų esančiais priklausiniais, kelius.
2011 metais buvo atliktos 5 gatvių kontrolinės geodezinės nuotraukos ir sudarytos kadastrinių
matavimų bylos, tačiau nekilnojamojo turto registre įregistruotos tik trys gatvės: Grimzių, Pievų,
Parko. Iki šiol nėra įregistruota Tytuvėnų seniūnijos Sodų šaligatvio rekonstrukcija uţ 149432 Lt.
Savivaldybė neturi ilgalaikių vietinių kelių ir gatvių vystymo strategijų ir investicijų
programų, neaišku kokiais kriterijais vadovaujamasi skiriant finansavimą objektams ar darbams,
nevykdomas vietinių kelių būklės ir transporto srautų kitimo monitoringas.
Savivaldybės administracija 2004 m. rugsėjo 28 d. įsigijo programinę įrangą Kelių
duomenų analizavimui bei buvo atliktas Kelmės rajono savivaldybės kelių inventorizavimas pagal
kiekvieną seniūniją. Uţ šias paslaugas buvo sumokėta 233559 Lt. Iš šios sumos uţ 33040 Lt buvo
įsigyta programinė įranga Kelių duomenų analizei. Tačiau iki šiol kelių ir gatvių su priklausiniais
apskaitai ši programa nebuvo naudojama, o jų apskaita tvarkoma ne pagal turto vienetus kaip tai
numatyta 12 VSAFAS standarte.
Audito metu nustatyta, kad nesilaikoma Statybos įstatymo 23 str.8 nuostatų, kuriame
nurodyta, kad pradedant statybos darbus būtina turėti techninį projektą. VĮ „Šiaulių regiono keliai“
2011 m. birţelio 15 d. perdavimo-priėmimo aktu Nr. K4-236 perdavė Pakraţančio seniūnijos
Valpainių k. Parko g. rekonstrukcijos darbus 83214 Lt, atliktus pagal 2010 m. rugpjūčio 29 d.
sutartį Nr. SŢ-475. Priėmimo akte nurodyta, kad atlikti pagal VĮ „Šiaulių regiono keliai“ paruoštą
projektą, tačiau 2011 m. spalio 5 d. Savivaldybės administracija sudarė sutartį Nr. SŢ-591 su UAB
„Hidrostatybos projektai“ dėl Pakraţančio seniūnijos Valpainių k. Parko g. techninio projekto ir jo
prieţiūros parengimo. Uţ techninio projekto parengimą minėtai bendrovei buvo sumokėta 9680 Lt.,
o uţ projekto prieţiūrą uţbaigus darbus numatyta sumokėti 1694 Lt.
Audito metu reikšmingų klaidų, teisės aktų pažeidimų, galinčių daryti įtaką 2011
metų ataskaitai apie atliktus darbus ir lėšų panaudojimą ir Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
2011 m. gruodžio 31 d. ataskaitai, nenustatyta. Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2011
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metų parengtos ataskaitos pagal teisės aktų reikalavimus ir visais reikšmingais atžvilgiais
teisingai nurodo visus atliktus darbus ir lėšų panaudojimą.

REKOMENDACIJOS
1. Paskirti atsakingą asmenį uţ remonto darbus, kuris dokumentuose nurodytų remonto tipą,
t.y., atskirtų esminį pagerinimą nuo paprasto remonto, ir priimtų sprendimą dėl objekto
naudojimo laikotarpio pratęsimo.
2. Ilgalaikio turto (kelių, gatvių su priklausiniais) apskaitą vykdyti, laikantis 12 –ojo VSAFAS
ir kitų teisės aktų reikalavimų. Papildyti Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m.
gruodţio 22 d. sprendimu Nr. T-346 patvirtintą tvarką dėl savivaldybei

ir valstybei

nuosavybės teise priklausančio savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto dėl ilgalaikio
turto esminio pagerinimo procedūrų, vadovaujantis 12-ojo Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartu (VSAFAS).
3. Sudarant ir tvirtinant Objektų sąrašą (strateginio planavimo komisijos teikimu tvirtina
savivaldybės taryba) siekti, kad jis maksimaliai sutaptų su Strateginiame veiklos plane
numatytu objektų sąrašu.
4. Vykdyti einamąją statybos darbų kontrolę pagal kiekvieną statybos rangos sutartį.

Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas pateiktas audito ataskaitos 1 priede.
Apie priimtų priemonių įvykdymą prašome iki 2012 m. geguţės 3 d. informuoti
Kontrolės ir audito tarnybą.
Savivaldybės kontrolierė

Daiva Bruţienė

Audito ataskaitos
Dėl „Kelių prieţiūros ir plėtros programos
lėšų apskaitos ir panaudojimo audito
rezultatų“ priedas
Rekomend
acijos

eilės
numeris
1
1.

2.

3.

4.

Rekomendacija

Subjektas, kuriam
suteikta
rekomendacija

Veiksmas/Priemonės/
Komentarai*

Rekomendacijos
įgyvendinimo terminas
(data)*

2
Paskirti atsakingą asmenį uţ remonto
darbus, kuris dokumentuose nurodytų
remonto tipą, t.y., atskirtų esminį
pagerinimą nuo paprasto remonto, ir
priimtų sprendimą dėl objekto naudojimo
laikotarpio pratęsimo.
Papildyti Kelmės rajono savivaldybės
tarybos 2011 m. gruodţio 22 d.
sprendimu Nr. T-346 patvirtintą tvarką
dėl savivaldybei ir valstybei nuosavybės
teise
priklausančio
savivaldybės
patikėjimo teise valdomo turto dėl
ilgalaikio turto esminio pagerinimo
procedūrų, vadovaujantis 12-ojo Viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartu (VSAFAS).

3
Kraštotvarkos,
paveldosaugos ir
statybos skyrius

4
Bus paskirtas vyriausiasis specialistas Kęstutis
Kneižys

5
2012-03-30

Strateginio
planavimo ir
projektų valdymo
skyrius

Bus paruošta

2012-04-30

Kraštotvarkos,
paveldosaugos ir
statybos skyrius

Sudarytų objektų sąrašas bus pateiktas SPG pirmame posėdyje
Strateginio planavimo grupei posėdyje. SPG
priims sprendimą, kuriuos objektus būtina
įtraukti į SVP.

Kraštotvarkos,
paveldosaugos ir
statybos skyrius

Už sutarčių vykdymo kontrolę bus paskirta
skyriaus specialistė Albina Rukienė

Sudarant ir tvirtinant Objektų sąrašą
(strateginio planavimo komisijos teikimu
tvirtina savivaldybės taryba) siekti, kad
jis maksimaliai sutaptų su Strateginiame
veiklos plane numatytu objektų sąrašu.
Vykdyti einamąją statybos darbų
kontrolę pagal kiekvieną statybos rangos
sutartį.
*pildo audituojamas subjektas

2012-03-30

