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Alytus

Alytaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba (toliau - Tarnyba),
vadovaudamasi Alytaus miesto savivaldybės kontrolieriaus 2014-11-14 įsakymu Nr. V-10
patvirtinto Tarnybos 2015 metų veiklos plano I dalies 2 punktu ir remiantis 2014-05-16 sudarytų
finansavimo sutarčių Nr. S-301 ir Nr. S-302 tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės, 4.14.5. ir 4.12.5. punktais, atliko Kelių
priežiūros ir plėtros programos (toliau - Programos) lėšų panaudojimo Alytaus mieste 2014 m.
vertinimą ir teikia išvadą apie šių lėšų panaudojimą pagal paskirtį.
Vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybės
kontrolės parengtomis metodikomis, bei suplanuotas ir atliktas taip, kad pateiktų pakankamus,
patikimus ir tinkamus įrodymus, ar Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo
ministerijos Alytaus miesto savivaldybės pateikiamos ataskaitos apie Programos lėšų panaudojimą
2013 metais yra teisingos ir ar gautos lėšos buvo panaudotos pagal paskirtį tiems objektams, kurie
numatyti finansavimo sutarčių prieduose patvirtintuose objektų sąrašuose.
Dėl 2014-05-16 Finansavimo sutarties Nr. S-301
Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2014-03-17 įsakymu Nr. V-85 2014 metais iš Programos lėšų Alytaus
miesto savivaldybei paskirta 2846,5 tūkst. Lt finansavimo suma.
Alytaus miesto savivaldybės taryba 2014-04-24 sprendimu Nr. T - 141 „Dėl Kelių
priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų projektų“ nusprendė Programos lėšomis
finansuoti 13 atskirų projektų (objektų).
2014-05-16 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau Kelių direkcija) ir Alytaus miesto savivaldybė (toliau - Savivaldybė) pasirašė Finansavimo sutartį
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Nr. S - 301. Sutarties priedas - Objektų sąrašas, atitinka Alytaus miesto savivaldybės Tarybos
2014-04-24 sprendimu Nr. T - 141 patvirtintą finansuotinų objektų sąrašą.
2014-10-20 Kelių direkcija ir Savivaldybė, pasirašė Susitarimą Nr. 1 prie 2014-05-16
Finansavimo sutarties Nr. S -301, kuriuo pakeistas Sutarties priedas - Objektų sąrašas, sumažinant
vienu objektu ir perskirstant tarp objektų turimą finansavimo sumą (1 lentelė).
2014-12-02 Kelių direkcija ir Savivaldybė pasirašė Susitarimą Nr. 2 prie 2014-05-16
Finansavimo sutarties Nr. S - 301, kuriuo patikslintas Sutarties priedas - Objektų sąrašas, sumažinant
vienu objektu ir perskirstant tarp objektų turimą finansavimo sumą (1 lentelė).
2014-12-11 Kelių direkcija ir Savivaldybė pasirašė Susitarimą Nr. 3 prie 2014-05-16
Finansavimo sutarties Nr. S - 301, kuriuo patikslintas Sutarties priedas - Objektų sąrašas, perskirstant
tarp objektų turimą finansavimo sumą (1 lentelė).
1 lentelė
Finansavimo sutarties Nr. S - 301 priedo Objektų sąrašo kitimas 2014 metais
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Objekto pavadinimas

Seirijų gatvės ruožas
Perlojos gatvė
Naujosios gatvės ruožas
Tvirtovės gatvės ruožas
Sanatorijos gatvės ruožas
Vakaro gatvės ruožas
Gamyklos ir Lazdijų gatvių ruožai
Putinų gatvės autobusų stotelių
įlankos
Šviesoforas Ulonų, Pulko ir
Santaikos gatvių sankryžoje
Šviesoforas
Statybininkų
ir
Likiškėlių gatvių sankryžoje
Sodų gatvė
Ugniagesių gatvė
Radžiūnų gatvės ruožas
Viso

Numatyta skirti
lėšų pagal
2014-05-16
Objektų sąrašą,
tūkst. Lt
42,0
172,0
200,0
187,0
70,0
150,0
325,5
120,0

Numatyta skirti
lėšų pagal
2014-10-20
Objektų sąrašą,
tūkst. Lt
75,3
117,9
386,3
29,3
65,7
472,0
105,5

Numatyta skirti
lėšų pagal
2014-12-03
Objektų sąrašą,
tūkst. Lt
75,3
117,9
386,3
29,3
65,7
450,0
105,5

Numatyta skirti
lėšų pagal
2014-12-11
Objektų sąrašą,
tūkst. Lt
75,3
117,9
386,3
29,3
65,7
450,2
105,6

200,0

170,8

170,8

181,7

100,0

63,8

-

-

380,0
750,0
150,0
2846,5

438,0
750,0
171,9
2846,5

523,8
750,0
171,9
2846,5

500,5
762,1
171,9
2846,5

Savivaldybė vykdydama Finansavimo sutartyje S-301 numatytus įsipareigojimus, liepos gruodžio mėnesiais Kelių direkcijai pateikė 6 paraiškas lėšoms gauti 2775743,10 Lt bendrai sumai.
Šiose paraiškose ir jų prieduose pateikta informacija apie atliktų darbų kiekius neviršijo faktiškai
atliktų darbų kiekių, prašoma lėšų suma buvo įsisavinta pagal paskirtį, t. y. objektuose, nurodytuose
sutarties priede Objektų sąrašas. Pagal 2014-05-16 sudarytą Finansavimo sutartį Nr. S-301
savivaldybė 2014 m. neįsisavino 70,8 tūkst. Lt lėšų, skirtų Programai finansuoti. Programai skirtų
neįsisavintų lėšų suma buvo numatyta Sodų gatvės rekonstrukcijai.
Dėl 2014-05-16 Finansavimo sutarties Nr. S - 302
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014-04-16 įsakymu
Nr. 3-156-(E) „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2014 metų sąrašo
patvirtinimo“, Kelių direkcija ir Savivaldybė 2014-06-16 pasirašė Finansavimo sutartį Nr. S - 302.
Sutarties objektas – Naujosios gatvės ruožas nuo Žuvinto gatvės iki Putinų gatvės. Sutarties suma 800 tūkst. Lt. Sutarties 1 priede pateiktas Duomenų apie objektus sąrašas, turiniu ir finansavimo
sumomis atitinka 2014-04-16 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymą Nr. 3 -156-(E).
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Savivaldybė vykdydama Finansavimo sutartyje Nr. S - 302 numatytus įsipareigojimus,
rugsėjo, lapkričio ir gruodžio mėnesiais Kelių direkcijai pateikė 3 paraiškas lėšoms gauti 800,0
tūkst. Lt bendrai sumai. Šiose paraiškose ir jų prieduose pateikta informacija apie atliktų darbų
kiekius atitiko faktiškai atliktų darbų kiekius, prašoma lėšų suma buvo įsisavinta objekte,
nurodytame sutarties priede - Duomenų apie objektus sąrašas.
IŠVADA.
Alytaus miesto savivaldybės administracijos vadovas yra atsakingas už pateiktos
savivaldybės kontrolieriui informacijos, dokumentų kopijų tikrumą, Programos lėšų valdymo,
disponavimo jomis teisėtumą, naudojimo kontrolę. Savivaldybės kontrolieriaus pareiga,
išanalizavus savivaldybės administracijos pateiktus dokumentus, atlikus audito procedūras, pareikšti
nuomonę apie su Finansavimo sutartimis Nr. S - 301 ir Nr. S - 302 susijusių Programos lėšų
panaudojimą pagal paskirtį.
Įvertinęs aukščiau išdėstytą, darau išvadą, kad Programos lėšų naudojimo kontrolę,
projektų, sąmatų ir techninių dokumentų rengimą, viešųjų pirkimų organizavimą, rangos
darbų kokybės kontrolę, techninę priežiūrą Savivaldybė vykdė vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei Finansavimo sutartyse Nr. S - 301 ir
Nr. S - 302 prisiimtais įsipareigojimais. Gautos lėšos buvo panaudotos pagal paskirtį, tiems
objektams, kurie numatyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimuose ir Finansavimo
sutarčių prieduose patvirtintuose objektų sąrašuose. Tą patvirtina ir Kelių direkcijai
pateiktus dokumentus pasirašiusių atsakingų asmenų parašai.
Pagal 2014-05-16 sudarytą Finansavimo sutartį Nr. S-301 savivaldybė 2014 m.
neįsisavino 70,8 tūkst. Lt lėšų, skirtų Programai finansuoti.

Kontrolės ir audito tarnybos patarėjas
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