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SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS
PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2010 METŲ VIETINĖS REIKŠMĖS
KELIAMS BEI GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI
AUDITO ATASKAITA
2011 m. vasario 21 d. Nr. KDV3-4
Skuodas
ĮŽANGA
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės
administracijos 2011 m. vasario 1 d. prašymu „Dėl išvados pateikimo“, kuris nebuvo įtrauktas į
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2011 m. veiklos planą.
Audito tikslas – įvertinti Kelių priežiūros ir plėtros programos fondo lėšų, skirtų
Skuodo rajono savivaldybei, panaudojimo teisėtumą – nustatyti ar 2010 metais gautos lėšos vietinės
reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti ir prižiūrėti buvo naudojamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos norminiais teisės
aktais ir Savivaldybės tarybos sprendimais.
Auditą atliko Skuodo rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė
Daiva Čeporiūtė.
Audituojamas subjektas – Skuodo rajono savivaldybė, adresas: Vilniaus g. 13, LT98112, Skuodas, Identifikavimo kodas 188711834. Audituotu laikotarpiu Savivaldybei vadovavo
meras Stasys Vainoras, savivaldybės administracijai - direktorius Bronislovas Stasiulis.
Audito objektas – Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2010 metų Ataskaita
apie lėšų panaudojimą ir atliktus darbus, teikiama Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie
Susisiekimo ministerijos.
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų apskaitą iki 2010 metų gegužės 3 d. tvarkė
Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriaus vyr. buhalterė Elena Lotužienė, o
nuo 2010 metų gegužės 3 d. – Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriaus
vyr. buhalterės pareigas pradėjo eiti Kristina Simaitienė.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447
patvirtintos Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo
tvarkos 6.1 p. nurodyta, kad už lėšų naudojimą, projektų sąmatų ir techninių dokumentų rengimą,
viešųjų pirkimų konkursų organizavimą, darbų kokybės kontrolę, techninę priežiūrą, objektų
pripažinimą tinkamais naudoti atsako Savivaldybės vadovai.
AUDITO APIMTIS IR METODAI
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais.
Auditas suplanuotas ir atliktas taip, kad būtų galima pagrįsti Savivaldybės gautų Kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšų panaudojimo teisėtumo vertinimus. Audito metu naudotos šios audito
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procedūros: skaičiavimo, patikrinimo, pokalbių su atsakingais darbuotojais ir analitinės procedūros.
Audito metu panaudoti duomenys, gauti iš Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio
ūkio ir investicijų skyriaus ir Centralizuotos buhalterijos skyriaus.
Skuodo rajono savivaldybei 2010 metais buvo skirta 1762,5 tūkst. Lt Kelių priežiūros
ir plėtros programos lėšų. Lėšos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti),
prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti buvo skirtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 168 ir:
1. Lietuvos Respublikos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2010 m. kovo 1d. įsakymu Nr. V-55 – 1262,5 tūkst. Lt;
2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3204 „Dėl svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2010 m. sąrašo
patvirtinimo – 200,0 tūkst. Lt (Mosėdžio seniūnijos Mosėdžio miestelio Sodų gatvei, kuri jungiasi
su rajoniniu keliu Nr. 3710 Skuodas–Mosėdis–Šaukliai rekonstruoti). Skuodo miesto Geležinkelio
gatvei rekonstruoti – 300,0 tūkst. Lt.
PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO VERTINIMAS
Skuodo rajono savivaldybė, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus
Bronislovo Stasiulio, su Lietuvos automobilių kelių direkcija pasirašė finansavimo sutartis dėl
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų panaudojimo pagal Savivaldybės pateiktus ir
su Lietuvos automobilių kelių direkcija suderintus objektų sąrašus, kurie yra neatskiriamos sutarčių
dalys:
Pagal 2010 m. birželio 10 d. finansavimo sutartį Nr. S-287 1262051,58 Lt panaudoti
pagal patvirtintą objektų sąrašą. Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu
Nr. T9-33 patvirtintas 2010 metų kelių ir gatvių remonto sąrašas.
Pagal 2010 m. birželio 10 d. finansavimo sutartį Nr. S-288 330735,74 Lt panaudoti
pagal tikslinę paskirtį Skuodo miesto Geležinkelio gatvei rekonstruoti, Mosėdžio seniūnijos
Mosėdžio miestelio Sodų gatvei, kuri jungiasi su rajoniniu keliu Nr. 3710 Skuodas–Mosėdis–
Šaukliai rekonstruoti.
Liko neįsisavintos lėšos 169712,68 Lt. vykdant Skuodo miesto Geležinkelio gatvės
rekonstrukciją ir Mosėdžio seniūnijos Mosėdžio miestelio Sodų gatvės, kuri jungiasi su rajoniniu
keliu Nr. 3710 Skuodas–Mosėdis–Šaukliai, rekonstravimas.
Darbų ir paslaugų pirkimai vykdyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu.
Ataskaitos apie 2010 m. lėšų panaudojimą ir atliktus darbus duomenys atitinka
Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriaus apskaitos duomenis.

PASTEBĖJIMAI IR REKOMENDACIJOS
PASTEBĖJIMAI:
1. Dalis 2010 metais Kelių priežiūros ir plėtros programos finansuojamų priemonių
neatitinka Skuodo rajono savivaldybės plėtros 2008–2013 metų strateginio plėtros plano
patvirtinimo.

REKOMENDACIJOS:
Skuodo rajono savivaldybės administracijai:
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1. Užtikrinti, kad būtų vykdomas rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 20 d.
spendimas Nr. T9-37 „Dėl Skuodo rajono Savivaldybės administracijos seniūnijų vietinės reikšmės
kelių ir gatvių remonto darbų 2008–2013 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“.
IŠVADA
Vadovaudamasi atlikto audito rezultatais, pareiškiu, kad Skuodo rajono savivaldybės
administracijos Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos teikiamoje
Ataskaitoje apie lėšų panaudojimą ir atliktus darbus pateikta informacija yra teisinga visais
reikšmingais atžvilgiais.

Savivaldybės kontrolierė
Susipažinau:
Savivaldybės administracijos direktorius
_____________________
Bronislovas Stasiulis
Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vedėja
_____________________
Juzefa Joskaudienė

Daiva Čeporiūtė

