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sprendimu Nr.
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) kontrolės ir audito tarnyba (toliau
– tarnyba) yra savivaldybės tarybai atskaitingas viešasis juridinis asmuo, įsteigtas auditui ir
kontrolei savivaldybėje atlikti.
Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybinio
audito reikalavimais, valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, kitais teisės aktais ir
savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T-201 patvirtintais tarnybos nuostatais.
Tarnyba, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, atlieka išorės auditą – finansinį
(teisėtumo) ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo
subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, rengia ir teikia savivaldybės tarybai
įstatymu nustatytas išvadas, atlieka kitas priskirtas funkcijas.
Atliekant finansinį (teisėtumo) auditą vertinamas audituojamo subjekto finansinės
atskaitomybės ir (ar) kitų ataskaitų duomenų, taip pat savivaldybės lėšų ir turto valdymo,
naudojimo, disponavimo jais teisėtumas ir jų naudojimas įstatymų nustatytiems tikslams.
Atliekant veiklos auditus audituojamojo subjekto viešojo ir vidaus administravimo
veikla vertinama ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.
Įstatymuose nustatyta tarnybos kompetencija įgyvendinama planavimu. Tarnybos
2011 metų veiklos planą, gavęs savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą, 2010 m.
lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-5 patvirtino savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas Arturas
Juškauskas. Patvirtintas tarnybos 2011 metų veiklos planas pateiktas Valstybės kontrolei, kaip tai
numato Vietos savivaldos įstatymas.
Sudarant tarnybos 2011 metų veiklos planą buvo siekiama apimti rizikingiausias viešojo
sektoriaus veikos sritis ir jose esančias problemas, gauti pakankamai informacijos tarnybos
nuomonei dėl savivaldybės ataskaitų pagrįstumo, atliekant įvykdymo ataskaitų auditus.
Tarnyboje tuo metu dirbo du darbuotojai, todėl tarnybos 2011 metų veikla planuota tik
pagal 463 darbo dienų žmogiškuosius resursus. 2011 metų tarnybos veiklos planas apėmė būtinus
atlikti įstatymu numatytus auditus, kad teikti savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos ir išvadą
dėl pateiktos tvirtinti savivaldybės 2010 metų biudžeto vykdymo ataskaitos. Taip pat, 2011 metais
planavome atlikti:
 kasmetinį SĮ Alytaus telekinas auditą ir teikti tarybai išvadą apie šios įmonės finansines
ataskaitas;
 teikti išvadą Kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos apie Lėšų, 2010 – 2011 m. gautų iš
Kelių priežiūros ir plėtros programos panaudojimo teisėtumą;
 Bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros programos (03) auditą;
 Lėšų mokymosi aplinkos užtikrinimui (02) auditą;
 Kūno kultūros ir sporto plėtra programos (04) auditą.
Tarnyba 2011 metais atliko:
 Vykdydami Alytaus miesto savivaldybės Tarybos 2010-12-17 sprendimą Nr.T-246, atliko
šilumos tinklų iškėlimo iš Naujosios g. Alytuje II eilės ruožo nuo Tvirtovės g. iki Žuvinto
gatvės finansinį auditą;

 2010 metų savivaldybės įmonės Alytaus telekinas 2010-12-31 balanso ir susijusių 2010 m.
pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos ir 2010 metų finansinės
atskaitomybės aiškinamojo rašto ribotos apimties finansinį auditą;
 Bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros programos (03) auditą;
 Kontrolės komiteto prašymu surinko ir teikė informaciją apie savivaldybės rekonstruojamų
objektų liekamųjų medžiagų panaudojimą ir informaciją apie paramos lėšų paskirstymą
savivaldybėje.
Taip pat buvo parengtos savivaldybės tarybai išvados:
 dėl pateiktos tvirtinti savivaldybės 2010 metų biudžeto vykdymo ataskaitos;
 dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės
turto ataskaitos;
 dėl skolinimosi poreikio ir galimybių.
2011 metais tarnyboje įvyko trys svarbūs įvykiai:
1. rugsėjo mėnesį paskirtas įstaigos vadovas – savivaldybės kontrolierius;
2. spalio mėnesį savivaldybės taryba priėmė sprendimą atkurti keturių darbuotojų dydžio
Kontrolės ir audito tarnybą;
3. Spalio 4 dieną Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir Alytaus miesto
savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba pasirašė Bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo yra
siekiama bendradarbiauti tarnybai atliekant Alytaus miesto savivaldybės 2011 metų konsoliduotų
finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą. Pagal šį susitarimą Valstybės
kontrolė ir tarnyba parengė bendrą Alytaus miesto savivaldybės 2011 metų audito strategiją,
pasiskirstė audituojamais subjektais. Audito strategija apėmė ir tarnybos 2011 metų veiklos plane
numatytus darbus. Dalis šioje strategijoje numatytų auditų persikėlė į 2012 metų pradžią. Pagal šią
strategiją atlikti auditai ir patikrinimai apėmė savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų (ES, VIP ir kt.)
panaudojimo vertinimą. Auditų metu buvo vertinti savivaldybės turto ir įsipareigojimų duomenys
bei savivaldybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo teisėtumas. Buvo parengtos atliktų
auditų bei patikrinimų ataskaitos ir išvados. Visa tai bus sudėtinė dalis tarnybai atliekant Alytaus
miesto savivaldybės 2011 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinio auditą. Vieną strategijoje numatytą auditą – Sporto programos vertinimą atliko
Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius ir šie rezultatai taip pat bus panaudoti.
Svarbi tarnybos veiklos dalis – prevencinė veikla, gerosios praktikos sklaida. Veiklos
veiksmingumas matuojamas atlikto darbo apimtimi ir rezultatų teigiamu poveikiu. 2011 metais
pagal savo kompetenciją konsultavome besikreipiančius asignavimų valdytojus, savivaldybės
kontroliuojamų įmonių vadovus bei darbuotojus. Ataskaitiniais metais laikinai einantis tarnybos
vadovo pareigas ir vėliau tarnybos vadovas dalyvavo visuose savivaldybės tarybos posėdžiuose, o
nuo 2011 m. rugsėjo mėn., paskyrus įstaigos vadovą – savivaldybės kontrolierių, šis dalyvauja ir
savivaldybės vadovų kasdieniniuose pasitarimuose.
Dėkoju šios kadencijos savivaldybės tarybai. Jos priimtų sprendimų dėka Alytaus miesto
savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, padedant partneriams Valstybės kontrolei ir
Centralizuotam savivaldybės audito skyriui dabar pajėgi su minimalia audito rizika ir pilna
apimtimi pasisakyti teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas
savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės
biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
Savivaldybės kontrolierius

Arturas Juškauskas

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 m. AUDITO SCHEMA
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS - 291511,03 tūkst. Lt
KITOS LĖŠOS - 127110,23 tūkst. Lt (43,6 proc. visų lėšų)

5 -ios Finansavimo sutartys VIP projektams 13788,0 (4,7 proc. visų lėšų)
Su kuo
sudaryta
finansavim
o sutartis

Projekto pavadinimas

Kūno
Alytaus miesto
kultūros ir
daugiafunkcio sporto ir
sporto
pramogų komplekso
departament Alytuje, Naujoji g. 52,
as prie
išplėtimas
Susisiekimo
Tilto
per Nemuną ir
ministerija
privažiavimo gatvės su
žiedine sankryža statyba
Alytaus
mieste
Kultūros
VšĮ
Alytaus
kultūros ir
ministerija

Švietimo
ministerija

Švietimo
ministerija

komunikacijos centro
pastato Alytuje,
Pramonės g. 1B, stogo ir
patalpų rekonstravimo
projektoJotvingių
Alytaus kultūros
Alytaus
gimnazijos pastato,
Topolių g. 20, vidaus
patalpų modernizavimas

Alytaus Dainavos
pagrindinės mokyklos
pastato, Vilties g. 12,
vidaus patalpų
modernizavimas

suma,
tūkst. Lt

ES LĖŠOS - 88083,5 (30,2 proc. visų lėšų)
35 projektai
Su kuo
sudaryta
finansavimo
mo ir
administravi
mo sutartis

4.500,0
VRM, CPVA,
AMSA

„Dainavos gyvenamojo
rajono viešųjų erdvių
sutvarkymas

CPVA

„Didžiosios Dailidės
ežero aplinkos
sutvarkymas ir
pritaikymas rekreacijai:

8.056,0
262,0

900,0

Projekto
pavadinimas

ŠMM,
CPVA,
AMSA

suma,
tūkst. Lt

Kitos sutartys (išskyrus VIP ir
ES) - 25238,73 (8,7 proc. visų
lėšų)
Su kuo sudaryta
sutartis

Sutarties
pavadini
mas

7073,8
Lietuvos
Liepų g.
automobilių kelių rekonstru
direkcija
kcija

1700,0

1.000,00

Lietuvos
Viesulo g.
automobilių kelių rekonstru
direkcija
kcija

180,0

40,00

Žuvėdrų
Lietuvos
g.
automobilių kelių rekonstru
direkcija
kcija

80,0

Lopšelio-darželio
„Girinukas“ patalpų ir
įrangos atnaujinimas

viso 35 projektai

88083,50
Kibirkšties
Lietuvos
g.
automobilių kelių rekonstru
direkcija
kcija
Kauno g.
Lietuvos
automobilių kelių
direkcija
LR Švietimo ir
mokslo
LR Sveikatos
apsaugos
ministerija
Socialinių
paslaugų
priežiūros
Socialinių
paslaugų
priežiūros
Socialinių

atkarpos
nuo
Tvirtovės
g. Iki
Mokinio
krepšelio
Alytaus
apskrities
sutrikusio
Pervesti
lėšas
valstybinė
Pervesti
lėšas
išmokoms
Pervesti

paslaugų
priežiūros
departamentas
LR Sveikatos

lėšas
išmokoms
ginkluoto
Valstybės

apsaugos
ministerija.

tikslinė
dotacija

70,0

13.788,0

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS 164323,8 tūkst. Lt (pagal savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimą Nr. T-199)

PRIVATIZAVIMO
FONDO LĖŠOS 77,0

Mėlynam fone - Kontrolės ir audito
tarnybos atlikti auditai

Vilniaus
teritorinė
Vilniaus
teritorinė
Neįgaliųjų reikalų
departamentas
prie LR SADM
Neįgaliųjų reikalų
departamentas
prie LR SADM

iš viso

pagal
patvirti
iš PSDF
lėšų,
Būsto
pritaikym
o
žmonėms
Neįgaliųjų
socialinė
integracij

200,0

42,1

priemonės
suma, tūkst.
pavadinimas
Lt
Savivaldybės
turto
teisinė
4,00
registracija,
nuosvybės
teise
priklausančių
nekilnojamų
daiktų
28,00
likvidavimas,
skulkaus ir
29,6
vidutinio verslo
plėtros
skatinimo
Studijų rėmimo
15,4
fondas

DOTACIJOS - 86091,1 (29,5 proc. visų lėšų) ( t. t.
STD - 78150,1) (26,8 proc. visų lėšų)
STD
valstybinėms
funkcijoms
atlikti 29031,1 (37,1

perduotom STD mokinio krepšeliui
s iš
finansuoti - 46785 (59,9
apskričių
proc. dotacijų)
įstaigoms
išlaikyti

bendrosios
dotacijos
kompensacij
a - 7941,0

MOKESČIAI - 52197,4
(17,9 proc. visų lėšų)
gyventojų
pajamų
mokesčiai 42939,0

turto (dividendai ir
valstyb. žemės nuoma)2052,4

Asignavimų
valdytojas

Pagal strateginį
veiklos
planąprogramos Nr.
ir pavadinimas

suma

1 - Savivaldybės
funkcijų vykdymas

21641,9 administracijos direktorius

8 - Smulkaus ir vidutinio verslo
plėtros skatinimas

179

2 - Švietimo kokybės
ir mokymosi aplinkos
užtikr.

25098,3 administracijos direktorius

9 - Savivaldybės infrastruktūros
objektų priežiūra

6813

3 - AMS bendrosios
kultūros ugd. ir
4 - Kūno kultūros ir
sporto plėtra

4021,8 administracijos direktorius

10- Viešųjų darbų organizavimas

6862,8 administracijos direktorius

11 - Savivaldybės infrastruktūros
objektų modernizavimas ir plėtra

5 - Socialinės paramos
sistemos
įgyvendinimas
6 - Jaunimo veikla

3485,4 administracijos direktorius

12 - Būsto plėtros programa

389,1

13 - Turizmo plėtros skatinimas

129,6

administracij
os
direktorius,
mokyklų bei
Pedagoginės

14131

administracij
os
direktorius
administracij
os
direktorius

7 - Visuomenės
sveikatos priežiūra

Asignavimų valdytojas

Apyv lėšos biudžeto stygiui dengti - 6196,9
(2,1 proc. visų lėšų)
gautos
lėšos MK
iš kitų sav. 32,4

Iš baudų ir konfiskacijos - 860,0; kitos
neišvardintos - 190,4; turto - 5,0

105 administracijos direktorius

Pagal strateginį veiklos
planąprogramos Nr. ir
pavadinimas

suma

Ilgalaikės paskolos - 14090,0
( 4,9 proc. visų lėšų)
investicijos
suma
kelių ir gatvių
rekonstrukcij
a

7840

aplinkos
apsaugos
objektams

500

sporto
objektams

4000

švietimo
objektams
rekonstruoti

1750

0
16271,7

1176,1

13 programų

82,0

Pajamos
už
paslaugas 2608,2

administracij
os
direktorius

5207,2
Finans
uojam
a pagal

3294

prekių ir
paslaugų
mokesči
ai 4678,4

(56,4 proc. visų lėšų)

LĖŠOS SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS ATLIKTI 86173,7 tūkst. Lt

administracij
os
direktorius ir
administracij
os
direktorius
administracij
os
direktorius,

27,5

turto
mokesčiai 4580,0

KITOS PAJAMOS - 5748,4
( 2,0 proc. visų lėšų)

ES lėšos ir valstybės biudžeto lėšos pagal
finansavimo sutartis

193,6
38,33

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos audito strategija

62,4
1,0
25.238,7

3 programa - AMS bendrosios kultūros
ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas

4 programa - Kūno kultūros ir sporto plėtra

2 programa - Švietimo kokybės ir
mokymosi aplinkos užtikrinimas

ES lėšos

Valstybės biudžeto lėšos pagal
finansavimo sutartis

Atliktos savarankiškos audito procedūros

Dėl didelių audituojamų sričių VšĮ Alytaus
sporto ir rekreacijos centre, nuspręsta pilną
finansinį ir veiklos auditą atlikti 2012 m. VšĮ
Alytaus sporto ir rekreacijos centre esančių
sporto klubų rėmimo auditą 2011 m. atliko
Alytaus miesto savivaldybės centralizuota
vidaus audito tarnyba.

Atliktos savarankiškos audito
procedūros

Atliktos savarankiškos audito
procedūros

Audito metu Alytaus miesto
savivaldybės "Dzūkijos"
pagrindinėje mokykloje nustatyta:
1. Mokykloje esantis ilgalaikis turtas,
kurio vertė 3.343.992,57 Lt, įsigytas
renovuojant mokyklos patalpas,
nebuvo inventorizuotas. 2. Ilgalaikio
materialiojo turto nuomos sutartis
sudaryta neatitinkant Alytaus miesto
savivaldybės patvirtintų galiojančių
teisės aktų, nustatančių turto ir lėšų
naudojimo ir kompensavimo tvarką. 3.
Grynųjų pinigų gaunamų už pailgintos
dienos grupių veiklą apskaita tvarkoma
nesivadovaujant Kasos darbo
organizavimo ir kasos operacijų
atlikimo taisyklėmis ir kitais teisės
aktais reglamentuojančiais pinigų
apskaitą. Audito metu Alytaus
jaunimo ir suaugusiųjų mokykloje
nustatyta: 1. Lėšos (320,00 tūkst.
litų), skirtos mokyklos ugdymo
reikmėms iš mokinio krepšeliui skirtų
lėšų 2009-2010 mokslo metais,
sumažėjus mokinių klasių
komplektams, nebuvo perskirstytos
(sumažintos), tačiau panaudotos
mokyklos ilgalaikio turto įsigijimui. 2.
Didelis klaidų skaičius darbo sutartyse
sudarytose su pedagoginiais
darbuotojais, kuriose nenurodytas
darbuotojų turimos įgytos
kvalifikacijos, darbo krūvis, į kuriuos
atsisžvelgiant nustatomas darbo
užmokesčio koeficiento dydis. 3.
Mokykla 2010-2011 mokslo metais
visais reikšmingais valstybės ir
savivaldybės lėšas naudojo
nesivadovaujant LR teisės aktų
reikalavimais. Alytaus "Sakalėlio"
pradinėje mokykloje nustatyta: 1.
Dalis mokinio krepšelio lėšų
panaudotos ne pagal paskirtį. 2. Dalis
Ilgalaikio turto apskaityta
nesivadovaujant šiuo metu galiojančiais
teisės aktais. 3. Neparengta
atsiskaitymo atsiskaitymo už surinktus
grynuosius pinigus tvarka, pinigus
įnešantiesiems asmenims neišduodami
pinigų apskaitos dokumentai. 4.
Vykdant Viešuosius pirkimus pažeistos
LR viešųjų pirkimų 18 straipsnio
nuostatos. 4. Mokyklos nuostatuose
nenurodyta vykdoma mokinių
maitinimo organizavimo funkcija.

1. Šilumos tinklų iškėlimo iš
Naujosios g. Alytuje II eilės ruožo
nuo Tvirtovės g. iki Žuvinto gatvės
sutarties finansinio audito metu
nustatyta, kad Alytaus miesto
savivaldybės administracija 2010-0424 sudarė su UAB „Litesko“ filialu
„Alytaus energija“ sutartį Nr. 1700305I-10-1/SR-846 dėl šilumos trasų
rekonstrukcijos, kurią vykdydami
suteikė privačiam subjektui perteklinius
įgaliojimus disponuoti savivaldybės ir
valstybės biudžeto lėšomis. Taip pat
savivaldybės administracija neteko
pakankamos kontrolės valdant,
naudojant ir disponuojant savivaldybės
ir valstybės lėšomis, skirtomis šiam
objektui ir sukėlė painiavą UAB
„Alytaus šilumos tinklai“ apskaitoje
šiam valdant ir disponuojant
savivaldybės perduotu turtu, jį
naudojant įstatymų nustatytiems
tikslams.

Išvada Kelių direkcijai prie susisiekimo
ministerijos apie lėšų 2010-2011 m.
gautų iš Kelių priežiūros ir plėtros
programos panaudojimo teisėtumą.
Nustatyta: 1. Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšų naudojimo kontrolę,
projektų, sąmatų ir techninių
dokumentų rengimą, viešųjų pirkimų
organizavimą, rangos darbų kokybės
kontrolė, techninę priežiūrą
Savivaldybėje vykdė vadovaudamasis
LR įstatymais ir kitais teisės aktais bei
finansavimo sutartyje prsiimtais
įsipareigojimais. 2. Gautos lėšos buvo
panaudotos pagal paskirtį, tiems
objektams, kurie numatyti finansavimo
sutartyje patvirtintuose objektų
sąrašuose.

SĮ Alytaus telekinas finansinio audito metu
finansinėje atskaitomybėje esminių pažeidimų
nerasta. Nustatėme: 1. 2 (du) kompiuteriai ir
fiksuoto ryšio telefonai esantys ir naudojami
įstaigos patalpose neįtraukti į ilgailaikio turo
apskaitą. 2. SĮ Alytaus telekinas vykdydama
viešuosius pirkimus nesivadovauja LR viešųjų
pirkimų įstatymu, neturi pasitvirtinę
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių ir kitų
vidaus dokumentų reglamentuojančių viešųjų
pirkimų procedūras
VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre
audito metu nustatyta: 1. Veiklos ataskaitų ir
finansinių ataskaitų duomenys nesutampa:
visose direktoriaus veiklos ataskaitose
nurodomos tik įstaigos gautos tiesioginės
pajamos už paslaugas. Veiklos ataskaitoje
nesimato visų įstaigos gautų pajamų
(savivaldybė, programų lėšos, rėmėjų lėšos).
Įstaigos veiklos išlaidų parodoma tik dalis –
tiek kiek lieka nuo visų išlaidų atskaičiavus iš
savivaldybės gautą sumą. T.y. įstaigos
dalininkui pateikiamose vadovo ataskaitose
įstaigos išlaidos parodomos apie 4-5 kartus
mažesnės.2. Iš tiesioginės veiklos įstaiga pelno
neturi. Kadangi savivaldybė padengia įstaigos
nuostolį kompensuodama didžiąją dalį įstaigos
sąnaudų, Veiklos rezultatų ataskaitoje kasmet
parodomas pelnas. Šio pelno dalininkų
susirinkimas nėra niekada paskirstęs, todėl jis
kasmet sumuojasi ir parodomas Balansų
lentelėje kaip sukauptas veiklos
rezultatas.Rekomenduojame dalininkų
susirinkimui paskirstyti sukauptą pelną didinant
įstatinį kapitalą arba perkeliant į rezervus
(dabar rezervuose - 0 ).
3. Pagal įstatų 26.7. punktą dalininkų
susirinkimui priklauso „tvirtinti įstaigos valdymo
struktūrą ir pareigybių sąrašą“, o pagal 26.18
punktą – pareigybių į kurias darbuotojai
priimami konkurso būdu sąrašus, bei
kvalifikacinius reikalavimus.
Patvirtintas (2010-08-19 tarybos sprendimas
Nr. T-174) tik įstaigos etatų sąrašas.
Rekomenduojame vykdyti įstatų reikalavimus.
4. Balansuose kelis metus klaidingai
susumuotas veiklos rezultatas.
BĮ Alytaus J. Kunčino viešojoje
bibliotekoje audito metu nustatyta: 1.
Transporto priemonės VW Tuareg įsigijimo
vertė – 58700 Lt ( 55000 savivaldybės ir
3700 spec programos). Likutinė vertė 9783,32 Lt. Pateiktame valdomo savivaldybės
turto sąraše šio turto nėra.
Rekomenduojame užpajamuoti savivaldybės
turtą ir perduoti įstaigai patikėjimo teise.
2. Nėra pirkimų planų, supaprastintų pirkimų
taisyklių.
3. Likučių perkėlime iš ankstesnės apskaitos į
VSAFAS yra reikšmingų klaidų, iškraipančių
finansinių ataskaitų skaičius.

2. Sutartis su VRM „Didžiosios
Dailidės ežero aplinkos
sutvarkymas ir pritaikymas
rekreacijai. Patikrinimo metu dėl
Didžiosios Dailidės, užterštos
sunkiaisiais metalais, išvalymo ir
sutvarkymo (III etapas) (Didžiosios
Dailidės išvalymo) projekto darbų
rangos sutartyje numatytų darbų
įvykdymo terminų nesilaikymo
pagrįstumo, papildomų lėšų poreikio
pagrįstumo nustatėme: 1. Didžiosios
Dailidės ežero išvalymo darbai atlikti,
vėluojant 10 mėn nuo darbų atlikimo
grafiko, dėl rangovo kaltės. 2.
Rangovui nepagrįstai uždelsus atlikti
statybos darbus, priskaičiuota
89.116,08 Lt delspinigių teisėtai ir
teisingai, tačiau Alytaus miesto
savivaldybė nėra gavusi dalies ar visos
priskaičiuotų delspinigių sumos. 3.
Alytaus miesto savivaldybė rangovui
išmokėjo 1.455.214,56 Lt su PVM.
Papildomų apmokėjimų nebuvo atlikta.

3. Sutartis su ŠMM "Lopšeliodarželio „Girinukas“ patalpų ir
įrangos atnaujinimas". Audito metu
dėl Alytaus miesto lopšelio-darželio
„Girinukas“ langų ir durų pakeitimo
rangos darbų ir sienų apšiltinimo
techninio projekto parengimo, projekto
vykdymo priežiūros ir rangos darbų
viešųjų pirkimų, sutarčių sudarymo bei
darbų atlikimo dokumentų teisingumo
įvertinimo nustatėme: 1. ES fondų ir
valstybės biudžeto lėšos, renovuojant
l.d "Girinukas" pastatą, panaudotos,
neefektyviai, nerezultatyviai ir
neekonomiškai. 2. Viešųjų pirkimų
procedūros vykdytos pažeidžiant LR
viešųjų pirkimų įstatymą. 3. Darbų
atlikimo aktus užsakovas ir rangovas
pasirašė nebaigę darbų numatytų
techniniame projekte.

Išvada dėl Alytaus miesto savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio turto ir
pasitikėjimo teise valdomo valstybės
turto 2010 m. Savivaldybės
kontrolieriaus pavaduotojo nuomone,
ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais
parengta pagal LR valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo įstatymo,
savivaldybės institucijų reikalavimus
ataskaitai sudaryti, joje nėra reikšmingų
iškraipymų, lyginant su admnistracijos
tvarkomais duomenimis, iš kurių
ataskaita buvo sudaryta.

