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ĮŢANGA
Audito tikslas - įvertinti vidaus kontrolę, įskaitant finansų valdymą, turto valdymo, naudojimo,
disponavimo juo teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl 2013 metų Kelių prieţiūros ir plėtros
programos ataskaitų tikrumo ir teisingumo.
Audituojamas objektas – lėšos skirtos Kelmės rajono savivaldybei iš Kelių prieţiūros ir plėtros
programos, pagal sudarytas finansavimo sutartis su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos1.
Audituojamas subjektas – Kelmės rajono savivaldybės administracija, adresas: Vytauto Didţiojo g.
58, Kelmė, juridinio asmens kodas - 188768730. Biudţetinės įstaigos direktorė – Irena Sirusienė, Kelių
prieţiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Kelmės rajono savivaldybei, apskaitą tvarko Apskaitos skyriaus
specialistė Nijolė Eţerskienė.
Audituojamas laikotarpis – 2013 metai.
Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma nuomonė
apie Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą ir atliktus darbus pareiškiama audito išvadoje.

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:
- 2013 metų ataskaita apie Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą ir atliktus
darbus2;
- Biudţeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodţio 31 d. ataskaita (forma Nr. 2)3.
Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracija pasirašė dvi finansavimo sutartis (su
vėlesniais patikslinimais), iš viso uţ 2778,9 tūkst. Lt (detaliau ţiūrėti Ataskaitos priede):
- 2013-05-03 finansavimo sutartis Nr. S-268/SŢ-272, sutarties vertė 2 130 700,00 Lt; (2013-1108 susitarimas Nr. 1 prie 2013-05-03 finansavimo sutarties Nr. S-268/SŢ-272, patikslinta
sutarties vertė 2 503 900,00 Lt).
- 2013-05-30 finansavimo sutartis Nr. S-402/ SŢ-437, sutarties vertė 200 000,00 Lt; (2013-11-08
susitarimas Nr. 1 prie 201305-30 finansavimo sutarties Nr. S-402/ SŢ-437,patikslinta sutarties
vertė 275 000,00 Lt;
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus4. Auditas atliktas
siekiant gauti pakankamą uţtikrinimą, kad sudarytos sutartys ir audituojamo subjekto gautos lėšos
1

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais Kelmės rajono savivaldybei skirta 275,0 tūkst. Lt:
2013-05-08 Nr. 3-280 – 200,0 tūkst. Lt;
2013-10-16 Nr. 3-540 – patikslinta galutinė finansavimo suma 275,0 tūkst. Lt.
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymais Kelmės rajono savivaldybei skirta 2503,9 tūkst. Lt:
2013-03-21 Nr. V-126 – 2130,7 tūkst. Lt;
2013-10-01 Nr. V-401 – patikslinta galutinė finansavimo suma 2503,9 tūkst. Lt.
2
Ataskaitos formos pavyzdys pateiktas Savivaldybės administracijai Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013-03-27 raštu Nr.
(9.13)-2-1788.
3
Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-12-31 įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudţetinių įstaigų ir kitų subjektų ţemesniojo
lygio biudţeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 1K-121
redakcija).

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.
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 2013 metais sudarytose finansavimo sutartyse numatytų įsipareigojimų
vykdymo – didelės apimties audito procedūros.
Audito įrodymai buvo renkami taikant skaičiavimo (dokumentų ir apskaitos įrašų aritmetinio
tikslumo patikrinimas), patikrinimo (įrašų, dokumentų tikriniams), paklausimo (pokalbis su įstaigos
darbuotojais) ir analitines (finansinių ir nefinansinių duomenų analizė) audito procedūras. Vadovautasi
nuostata, kad audituojamas subjektas pateikė išsamią ir objektyvią informaciją, o pateiktų dokumentų
kopijos atitinka originalus.

AUDITO PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS
Audito metu reikšmingų klaidų, teisės aktų pažeidimų, galinčių daryti įtaką 2013 metų ataskaitai
apie atliktus darbus ir lėšų panaudojimą ir Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d.
ataskaitai, nenustatyta. Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2013 metų ataskaitos parengtos pagal
teisės aktų reikalavimus ir visais reikšmingais atžvilgiais teisingai nurodo visus atliktus darbus ir lėšų
panaudojimą.
Tačiau, atsiţvelgiant į audito metu atliktas procedūras, nustatyta, kad Kelmės rajono savivaldybės
administracijoje vidaus kontrolės sistema Kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšų srityje nevisiškai 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.
Nors audito metu mes nenustatėme reikšmingų klaidų, neatitikimų ar teisės aktų paţeidimų, kurie
modifikuotų mūsų nuomonę, tačiau audito metu buvo nustatyti dalykai, dėl kurių teikiame pastebėjimus:
1. Vietos savivaldos įstatymas5 išimtinei tarybos kompetencijai priskiria sprendimų dėl socialinės
ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos, dėl pavedimo savivaldybės administracijai ir
kitiems subjektams atlikti šių darbų uţsakovo funkcijas priėmimą. Skirstant atitinkamiems objektams Kelių
direkcijos lėšas Tarybos sprendimais Savivaldybės administracijai nėra pavedama atlikti vietinės reikšmės
kelių ir gatvių projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijas.
2. 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.
Kai kurie objektai, kurie įtraukti į 2013 m. finansuotinų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų objektų
sąrašą, tačiau nėra numatyti strateginiame veiklos plane:
4

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“
(nauja redakcija, patvirtinta 2012-06-28 įsakymu nr. V-171).
5
LR vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 30 p.

 Kelmės miesto įvažiavimo kelias į Kelmės ligoninę ir stovėjimo aikštelė automobiliams -12,7 tūkst. Lt,
 Tytuvėnų miesto Valavičiaus g. Asfaltbetonio danga –4878,0 Lt;
 Užvenčio seniūnijos Dvarčiaus k., Dvarčiaus gatvės asfaltbetonio danga - 8371,0

3. Nevisiškai buvo vykdomos kai kurios nuostatos pagal pasirašytą finansavimo sutartį :6
Sutarties 4.2. p., pagal kurį Savivaldybė įsipareigoja į savivaldybės Viešųjų pirkimų komisiją
paskirti Kelių direkcijos Vietinių kelių skyriaus vyriausiąjį specialistą Petrą Rubeţių.;
Sutarties 4.2. punktas įgyvendintas nevisiškai, nes nebuvo savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymo dėl Petro Rubežiaus įtraukimo ekspertu į savivaldybės viešųjų pirkimų komisijos sudėtį
dėl KPP lėšų naudojimo. Nors kai kuriuose pirkimuose Petras Rubežius dalyvavo.
Sutarties 4.8. p., pagal kurį Savivaldybė įsipareigoja priimti atliktus darbus ar suteiktas
paslaugas, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti objektų statybos uţbaigimą, į komisijos sudėtį įrašant
Vietinių kelių skyriaus atstovą.
Sutarties 4.8. punktas įgyvendintas nevisiškai, nes nebuvo savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymo dėl Petro Rubežiaus įtraukimo į savivaldybės statybos darbų užbaigimo komisijos
sudėtį.
Sutarties 4.1. p., savivaldybė įsipareigoja parengti objektų statybos (tiesimo, rekonstrukcijos,
kapitalinio remonto techninius (darbo) projektus, suvestinius statybos kainos skaičiavimus, gauti statybą
leidţiančius dokumentus, o paprastojo ir prieţiūros darbams- defektinius aktus, sąmatas, objektų darbų
vietos planus ir skersinių pjūvių brėţinius, patvirtintus pagal savivaldybės nustatytą tvarką.
Pažymime, kad minėta tvarka savivaldybėje nėra patvirtinta. Neaprašytos procedūros, kas ir
kaip, kokiais atvejais tvirtina techninius projektus. Nėra patvirtintas statinio dokumentų perdavimo ir
priėmimo tvarkos aprašas.
4. LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 str. nurodo, kad turi būti registruojami statiniai (taip pat
nebaigti statyti), kurių statybai ar rekonstrukcijai reikalingas leidimas statyti naują statinį arba leidimas rekonstruoti
statinį, o 9 straipsnis nurodo, kad Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti statinių kadastro duomenys turi būti keičiami,
jei statiniai buvo rekonstruoti, kapitaliai remontuoti ar jei buvo atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės
tvarkymo statybos darbai. Audito metu nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre nesuformuoti turto vienetai ir
neužregistruoti šie objektai:
 Kelmės m. įvažiavimo kelias į Kelmės ligoninę ir stovėjimo aikštelė automobiliams;
 Užvenčio miesto Dvarčiaus gatvė;
 Vaiguvos seniūnijos Pikelių k., Knituvos gatvės remonto darbai;
 Tiltas Padubysys-Eitmančiai;
 Užvenčio miesto Žemaitės gatvės rekontrukcija;

REKOMENDACIJOS
Remdamiesi išdėstytais dalykais, Savivaldybės administracijai rekomenduojame:
1. Parengti sprendimo projektą, kuriuo būtų pavesta Savivaldybės administracijai atlikti
rekonstrukcijos ir statybos darbų, finansuojam iš KPP, uţsakovo funkcijas, ir nustatyta
tvarka teikti Tarybai tvirtinti.
2. Sudaryti ir tvirtinti objektų sąrašą taip, kad jis sutaptų su Kelmės rajono savivaldybės
strateginiame veiklos plane numatytu objektų sąrašu.

6

2013-05-03 Finansavimo sutartis tarp Lietuvos automobilių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Kelmės rajono
savivaldybės administracijos nr. S-268/SŢ-272.

3. Parengti Statybos ir remonto darbų rangos ir ūkio būdu planavimo, vykdymo, kontrolės ir
apskaitos tvarkos aprašą, Statinio dokumentų perdavimo ir pridavimo tvarkos aprašą.
4. Grieţtai laikytis pasirašytų finansavimo sutarčių su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos nuostatų ir į anksčiau paminėtas komisijas įtraukti Vietinių kelių
skyriaus atstovą.
5. LR nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka
įregistruoti registruotiną turtą.
Rekomendacijų įgyvendinimo planas pateiktas ataskaitos priede. Apie priimtų priemonių vykdymą
prašome iki 2014 m. rugsėjo 31 d. informuoti Kontrolės ir audito tarnybą.

Savivaldybės kontrolierė

Daiva Bruţienė

Susipažinau:
Kelmės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas
Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriaus vedėjas

Vincas Metrikis

Algirdas Kazlauskas

Finansinio (teisėtumo) audito ataskaitos
„Dėl Kelių prieţiūros ir plėtros programos
lėšų apskaitos ir panaudojimo audito rezultatų“
priedas
OBJEKTŲ FINANSUOTŲ IŠ KELIŲ PRIEŢIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ
2013 METAIS SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Panaudota lėšų
neviršijant skirto limito,
Lt

Objekto pavadinimas

Finansavimo sutartis Nr. S-0268

2496786,41

1

Išlaidos
Gatvės su ţvyro danga Kelmės m. seniūnijoje (greideriavimas)

5924,14

2

Gatvės su ţvyro danga Vaiguvos seniūnijoje (greideriavimas)

12138,72

3

Gatvės su ţvyro danga Uţvenčio seniūnijoje (greideriavimas)

37288,75

4

Gatvės su ţvyro danga Kelmės apylinkių seniūnijoje (greideriavimas)

23577,48

5

Gatvės su ţvyro danga Liolių seniūnijoje (greideriavimas)

21655,80

6

Gatvės su ţvyro danga Kraţių seniūnijoje (greideriavimas)

31142,00

7

Gatvės su ţvyro danga Kukečių seniūnijoje (greideriavimas)

19130,88

8

Gatvės su ţvyro danga Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje (greideriavimas)

24999,01

9

Gatvės su ţvyro danga Šaukėnų seniūnijoje (greideriavimas)

18325,40

10

Gatvės su ţvyro danga Pakraţančio seniūnijoje (greideriavimas)

26243,28

11

Gatvės su ţvyro danga Tytuvėnų seniūnijoje (greideriavimas)

2335,54

Iš viso (greideriavimas)

222761,00

12

Gatvės su ţvyro danga Vaiguvos seniūnijoje (ţvyravimas)

53763,00

13

Gatvės su ţvyro danga Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje (ţvyravimas)

41640,99

14

Gatvės su ţvyro danga Kraţių seniūnijoje (ţvyravimas)

30160,00

15

Gatvės su ţvyro danga Kelmės m. seniūnijoje (ţvyravimas)

16

Gatvės su ţvyro danga Šaukėnų seniūnijoje (ţvyravimas)

29984,50

17
18

Gatvės su ţvyro danga Kukečių seniūnijoje (ţvyravimas)
Gatvės su ţvyro danga Tytuvėnų seniūnijoje (ţvyravimas)

31008,96
13245,00

19

Gatvės su ţvyro danga Liolių seniūnijoje (ţvyravimas)

29376,00

20

Gatvės su ţvyro danga Pakraţančio seniūnijoje (ţvyravimas)

32890,00

21

Gatvės su ţvyro danga Kelmės apylinkių seniūnijoje (ţvyravimas)

32301,00

9100,00

Iš viso (ţvyravimas)

303469,45

22

Kelmės apyl. seniūnijos kelio Skubiškiai - Paramotis pralaida

26905,41

23

Kelmės apyl. seniūnijos kelio Skubiškiai - Paramotis pralaida (papildomi darbai)

37259,06

24

4842,55

25

Kelmės raj., Pakraţančio sen., Ţalpių kaimas, Ţalpių g. ties įvaţiavimu į Ţalpių
kapines pralaidos remonto darbai
Kelmės r., Liolių sen., Baldegiai-Būdų kaimas kelyje pralaidos remonto darbai

26

Liolių seniūnijos Varės-Kelmė kelyje pralaidos remontas

4282,66

27

Pakraţančio sen. Tįsaičių kelyje pralaidų remontas 2 vnt

7856,90

28

Kukečių sen. Ţvilgių kaimas pralaidų remontas 2

9323,73

6811,41

Iš viso (pralaidų atstatymas)

97281,72

29

Gatvės su asfaltbetonio danga Kelmės m. seniūnijoje

40303,32

30

Gatvės su asfaltbetonio danga Tytuvėnų apyl.seniūnijoje

16791,48

31

Gatvės su asfaltbetonio danga Pakraţančio seniūnijoje

36937,82

32

Gatvės su asfaltbetonio danga Kelmės apyl. seniūnijoje

2518,80

33

Gatvės su asfaltbetonio danga Tytuvėnų seniūnijoje

5361,69

34

Gatvės su asfaltbetonio danga Uţvenčio seniūnijoje

9069,16

35

Gatvės su asfaltbetonio danga Liolių seniūnijoje

6716,45
Iš viso (duobių uţtaisymas)

117698,72
204761,04

36

Gatvės su asfaltbetonio danga Kelmės m. seniūnijoje

37

Gatvės su asfaltbetonio danga Tytuvėnų apyl. seniūnijoje

74132,88

38
39
40

Gatvės su asfaltbetonio danga Kraţių seniūnijoje
Gatvės su asfaltbetonio danga Šaukėnų seniūnijoje
Gatvės su asfaltbetonio danga Pakraţančio seniūnijoje

96254,52
82069,65
18323,48

41
42
43

Gatvės su asfaltbetonio danga Kelmės apyl. seniūnijoje
Gatvės su asfaltbetonio danga Uţvenčio seniūnijoje
Gatvės su asfaltbetonio danga Tytuvėnų seniūnijoje

61134,56
175395,17
220415,43

44

Gatvės su asfaltbetonio danga Liolių seniūnijoje

34864,31

Iš viso ištisinio asfalto dangų remonto

967351,04

45

Gatvės su asfaltbetonio danga (šiurkštinimas) Kelmės m. seniūnijoje

125658,00

46

Gatvės su asfaltbetonio danga (šiurkštinimas) Tytuvėnų seniūnijoje

70884,00

47

Gatvės su asfaltbetonio danga (šiurkštinimas) Liolių seniūnijoje

21480,00

48

Gatvės su asfaltbetonio danga (šiurkštinimas) Kukečių seniūnijoje

34582,80

49
50

Iš viso (asfalto dangų šiurkštinimo)
Gatvių kadastriniai matavimai ir geodezinių išpildomųjų nuotraukų atlikimas
Automobilių kelių (gatvių) dangos konstrukcijų ir jų sluoksnių bei medţiagų
tyrimų ir bandymų analizės ir vertinimo su išvadomis paslauga
IŠ VISO EINAMIESIEMS TIKSLAMS:

252604,80
26853,20
4914,31
1992934,24

Kapitalui formuoti
34

Kelmės m. įvaţiavimo kelias į Kelmės ligoninę ir stovėjimo aikštelė automobiliams

35

Tytuvėnų miesto A. Valavičiaus g. asfaltbetonio danga ir šaligatvis

4878,79

36

Uţvenčio s., Dvarčiaus k., Dvarčiaus gatvės asfaltbetonio danga

8371,31

37

Kelmės miesto šiaurinės dalies - Atgimimo, Lauko, Saulėtekio, Aušros ir šalia
esančių gatvių rekonstravimo - Saulėtekio gatvės techninio projekto bendroji
ekspertizė

38

Automobilių kelių (gatvių) dangos konstrukcijų ir jų sluoksnių bei medţiagų
tyrimų ir bandymų analizės ir vertinimo su išvadomis paslauga

39

Vaiguvos seniūnijos Pikelių kaimo Knituvos gatvės taisymas, įrengiant bituminę
dangą
"Kelio (TR 20) Padubysys-Eimančiai atkarpos, nuo tilto per Gryţuvos upę link
Eimančių kaimo, remontas"
Uţvenčio miesto Ţemaitės gatvės šaligatvis

149061,45

Kelmės m. šiaurinės m. dalies gatvių rekonstrukcija. II etapas (Aušros g. ir
Saulėtekio g.)

107291,20

38
39
40

12681,51

387,62

19827,47
325,00

157951,82
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Kelmės miesto pietinės dalies (Ţemaitės, Taikos, Malūno, Rudupio, Rasos, Šlaito,
P. Cvirkos gatvių, Malūno ir Naujosios skersgatvių, praėjimo tarp Naujosios ir
Maironio gatvių) sutvarkymas. Techninio projekto parengimas
IŠ VISO SANDORIŲ:

503852,17

VISO:

2496786,41

Finansavimo sutartis Nr. S-0402
Sandoriai tikslinių lėšų, svarbių valstybei kelių tiesimas ir taisymas
1

43076,00

275000,00

Vaiguvos seniūnijos Pikelių kaimo Knituvos gatvės taisymas, įrengiant bituminę
dangą
IŠ VISO SANDORIŲ:

275000,00

VISO KELIŲ PRIEŢIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ:

2771786,41

275000,00

