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Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba pagal Klaipėdos miesto savivaldybės 

(toliau – KMS) tarybos ir Kontrolės komiteto protokolinius pavedimus1 bei atsižvelgdama į gautus 

KMS tarybos narių skundus, atliko tyrimą, dėl J. Zauerveino, Karklų, Kalvos ir Parko gatvių remonto 

darbų inicijavimo, teisėtumo ir vykdymo. 

Strateginių veiklos planų (toliau – SVP) tvirtinimas yra viena iš savivaldybės tarybos išimtinių 

kompetencijų2 Jų įgyvendinimą koordinuoja ir įgyvendinimo stebėseną atlieka savivaldybės 

administracija3. Pagal KMS Strateginio planavimo tvarkos aprašą, SVP išsamiai peržiūrimas ir 

keičiamas kartą per metus, įvertinant SVP programų įgyvendinimo rezultatus, užfiksuotus SVP 

įgyvendinimo tarpinėse ataskaitose, esant rimtoms priežastims, SVP gali būti keičiamas ir dažniau4.  

2021-06-22 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių 

biudžetų finansinių rodiklių pakeitimo įstatymą5, kuriuo Klaipėdos miesto savivaldybei biudžeto 

pajamos padidintos 8,232 mln. Eur. Atsižvelgiant į tai, Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos (toliau – KMSA) direktoriaus 2021-06-22 pavedimu6 KMSA padalinių vadovai ir 

vyriausieji patarėjai iki 2021-06-29 organizavo informacijos pateikimą KMSA Strateginio planavimo 

                                                 
1 2021-09-30 KMS tarybos posėdžio 2021-10-12 protokolas Nr. T-8, 2021-10-05 KMS tarybos Kontrolės komiteto 

posėdžio 2021-10-19 protokolas Nr. TAR-109. 
2 Vietos savivaldos įstatymas, 16 str. 2 d. 40 p. 
3 Strateginio valdymo įstatymas, 23 str. 3 p., KMS Strateginio planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto KMS tarybos 

2003-07-24 sprendimu Nr. 1-243 (2020-09-24 sprendimo Nr. T2-229 redakcija), 12 p. 
4 KMS Strateginio planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto KMS tarybos 2003-07-24 sprendimu Nr. 1-243 (2020-09-24 

sprendimo Nr. T2-229 redakcija), 38 p. 
5 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-102 

preambulės, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 20 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 priedų pakeitimo įstatymas  
6 KMSA direktoriaus 2021-06-22 pavedimas Nr. ADR-17 „Dėl informacijos apie 2021 metais reikalingą papildomą lėšų 

poreikį Klaipėdos miesto savivaldybės 2021-2023metų strateginio veiklos plano priemonėms vykdyti pateikimo“. 
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skyriui pagal kompetenciją apie esamų arba naujai siūlomų įtraukti KMS 2021-2023 metų 

Savivaldybės SVP programų priemonių papildomą lėšų poreikį, kurį galima būtų panaudoti iki 2021 

metų pabaigos. Strateginio planavimo grupės (toliau – SPG) posėdžiuose7 buvo pritarta KMSA 

padalinių pateiktiems siūlymams dėl atrinktų naujų ir esamų programų priemonių papildomo 

finansavimo 2021 m., tarp jų ir KMSA Miesto tvarkymo skyriaus pateiktiems siūlymams Susisiekimo 

sistemos priežiūros ir plėtros programoje (toliau - 6 programa) numatytoms priemonėms 

(papriemonėms) – ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimui J. Zauerveino g., Kalvos g., Karklų g., 

Parko g., kurioms įgyvendinti suplanuota 245,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Pastebėtina, 

kad 2021-07-07 ir 2021-07-23 SPG posėdžių metu KMSA direktorius nusišalino svarstant klausimą 

dėl 6 programos priemonės (papriemonės) „Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas“ J. Zauerveino 

g. papildomo finansavimo skyrimo8.   

2021-09-02 KMSA Miesto tvarkymo skyriaus organizuotame posėdyje9, kuriame dalyvavo ir KMSA 

direktoriaus pavaduotojas, svarstyta galimybė darbus pradėti anksčiau dėl rudens sezono oro sąlygų, 

kurios riboja galimybes vykdyti asfaltavimo darbus, bei nutarta vykdyti ištisinio asfalto dangos 

remonto darbus J. Zauerveino, Kalvos, Karklų ir Parko gatvėse. 2021-09-07 KMSA Miesto tvarkymo 

skyriaus darbuotoja elektroniniu laišku išsiuntė nurodymą rangovui10 pradėti vykdyti šių gatvių 

dangų remontą. Kada faktiškai buvo pradėti J. Zauerveino, Karklų, Kalvos gatvių remonto darbai 

KMSA Miesto tvarkymo skyriaus atsakingi darbuotojai informacijos nepateikė, darbai buvo 

sustabdyti 2021-09-17 žodiniu nurodymu. Užsakymas pradėti darbus Parko g. pateiktas 2021-10-07 

KMSA raštu11, po to kai KMS Taryba 2021-09-30 sprendimu12 patvirtino 2021-2023 m. SVP 

pakeitimus. Rangovas už J. Zauerveino, Kalvos, Karklų gatvių remonto darbus iki 2021-09-30 

sąskaitų faktūrų ir atliktų darbų aktų KMSA neteikė ir už juos apmokėta nebuvo. 2021-10-20 

rangovas pateikė 116 028,11 Eur (su PVM) sąskaitą faktūrą13 už atliktus remonto darbus Karklų ir 

Parko gatvėse, atliktų darbų akte nurodyti įkainiai atitinka sutartyje numatytus įkainius, išvados 

pateikimo dieną sąskaita dar nebuvo apmokėta.    

Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkoje numatyta, kad savivaldybės SVP 

                                                 
7 2021-07-07 KMSA Strateginio planavimo grupės posėdžio 2021-07-13 protokolas Nr. STR3-13, 2021-07-23 KMSA 

Strateginio planavimo grupės posėdžio 2021-07-26 protokolas Nr. STR3-14, 2021-08-19 – 2021-08-20 KMSA 

Strateginio planavimo grupės posėdžio 2021-08-23 protokolas Nr. STR3-15, 2021-08-31 KMSA Strateginio planavimo 

grupės posėdžio 2021-09-01 protokolas Nr. STR3-16, 2021-09-03 KMSA Strateginio planavimo grupės posėdžio 2021-

09-03 protokolas Nr. STR3-17. 
8 Vėlesniuose SPG posėdžiuose sprendimai dėl Zauerveino g. nebuvo priiminėjami.  
9 2021-09-02 KMSA Miesto tvarkymo skyriaus posėdžio 2021-09-03 protokolas Nr. SKP-66. 
10 2020-06-02 Rangos sutartis Nr. J9-1561. 
11 KMSA 2021-10-07 raštas Nr. (4.36E)-R2-2531 „Dėl Parko gatvės remonto“. 
12 KMS tarybos 2021-09-30 sprendimas Nr. T2-192 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. 

sprendimo Nr. T2-24 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 
13 2021-10-20 PVP sąskaita faktūra CO Nr. 21/10/02 ir atliktų darbų aktas Nr. 30 (2021 m. spalio mėn.). 

http://10.230.84.113/aktai/default.aspx?Id=3&DocId=178676
http://10.230.84.113/aktai/default.aspx?Id=3&DocId=178676
http://10.230.84.113/aktai/default.aspx?Id=3&DocId=178676
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įgyvendinimas pradedamas, savivaldybės tarybai patvirtinus SVP ir savivaldybės biudžetą14. 

Analogiškai ir pakeitimai turi būti pradedami įgyvendinti tik KMS tarybai juos patvirtinus. Tyrimo 

metu nustatyta, kad KMSA Miesto tvarkymo skyrius inicijavo J. Zauerveino, Kalvos, Karklų ir Parko 

gatvių remonto darbus (pradėti vykdyti J. Zauerveino, Kalvos, Karklų g. remonto darbai) KMS 

tarybai dar nepriėmus 2021-2023 m. SVP ir savivaldybės biudžeto pakeitimų, tuo pažeidžiant 

Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo 33 p. nuostatas bei Vietos 

savivaldos įstatyme įtvirtintą savivaldybės vykdomųjų institucijų atskaitingumo savivaldybės tarybai 

principą, reiškiantį, kad Savivaldybės vykdomųjų institucijų sprendimai turi būti grindžiami 

įstatymais, Vyriausybės ir (arba) savivaldybės tarybos sprendimais15.  

Taip pat nustatyta, kad rangovui pateikiant užsakymu vykdyti gatvių remonto darbus, nesivadovauta 

rangos sutarties sąlygomis16 - jame nenurodyti nurodyti darbų atlikimo terminai, kas yra aktualu 

kontroliuojant sutarties vykdymą17.   

Tyrimo metu, nagrinėdami J. Zauerveino g., Kalvos g., Karklų g., Parko g. ištisinio asfaltbetonio 

dangos įrengimo darbų įtraukimą į savivaldybės 2021-2023 m. SVP, nustatėme, kad priimtiems 

sprendimams trūksta skaidrumo18, kadangi nėra reglamentuotos ištisinio asfaltbetonio dangos 

įrengimo gatvių atrankos procedūros, nesudaromas ir neviešinamas gatvių ištisinio asfaltbetonio 

dangos įrengimo darbų eiliškumo sąrašas. Pažymėtina, kad vienas iš pagrindinių principų, kuriais 

grindžiama savivalda, yra veiklos skaidrumas - savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo 

administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo 

domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma19. 

Atlikus savivaldybės SVP 6 programos priemonės (papriemonės) „Ištisinio asfaltbetonio dangos 

įrengimas“ 2018-2021 m. laikotarpio analizę, nustatėme, kad: 

- J. Zauerveino g. remontas buvo įtrauktas į 2018-2020 m. SVP, pagal kurį buvo numatyta 

darbus atlikti 2019 m., tačiau tvirtinat vėlesnių laikotarpių SVP (2019-2021 m., 2020-2022 m. ir 

2021-2023 m.) šios gatvės ištisinio asfaltbetonio dangos remontas nebuvo įtrauktas. J. Zauerveino 

                                                 
14 Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto KMS tarybos 2003-07-24 sprendimu 

Nr. 1-243 (2020-09-24 sprendimo Nr. T2-229 redakcija), 33 p. 
15 Vietos savivaldos įstatymas, 4 str. 4 p. 
16 2020-06-02 Rangos sutartis Nr. J9-1561, 4.1 p. 
17 2020-06-02 Rangos sutartis Nr. J9-1561, 34 p.: už sutarties vykdymą ir kontrolę atsakinga KMSA Miesto tvarkymo 

skyriaus vedėja, kuri koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja 

prievolių vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja 

netesybų taikymą, Sutarties pakeitimus, pratęsimą (jei reikia) kontroliuoja, kaip Rangovas pateikia garantijos dokumentus 

ir vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). 
18 Viešojo administravimo įstatymas, 3 str. 11 p.: skaidrumo principas reiškia, kad viešojo administravimo subjekto veikla 

turi būti vieša, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.  
19 Vietos savivaldos įstatymas, 4 str. 10 p. 
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gatvės remontas pakartotinai buvo įtrauktas į 2021-2023 m. patikslintą SVP nuo 2021-09-3020. Nėra 

aišku, kokiais kriterijais remiantis buvo įtrauktas būtent šios gatvės asfaltbetonio dangos ištisinis 

remontas tikslinant 2021-2023 m. SVP. Pastebėtina, kad 2018-2020 m. SVP 2019 m. buvo numatyta 

atlikti ir P. Komunos g. ištisinio asfaltbetonio dangos remontą, kuri į vėlesnius SVP taip pat nebuvo 

perkelta, tačiau ji nebuvo pasiūlyta įtraukti į 2021-2023 m. SVP; 

- Karklų g., Kalvos g. ištisinio asfaltbetonio remonto darbai buvo įtraukti į 2021-2023 SVP21, 

kuriame darbus numatyta atlikti 2022 m. Šių gatvių remonto darbus numatyta paankstinti ir atlikti 

2021 metais, patikslinus 2021-2023 m. SVP22; 

- Parko g. ištisinio asfaltbetonio remonto darbai įtraukti į 2021-2023 SVP tik nuo 

2021-09-3023, ankstesniuose SVP šios gatvės nebuvo; 

- Malūnininkų, Šturmanų ir S. Daukanto g. ištisinio asfaltbetonio dangos remonto darbai buvo 

įtraukti į 2019-2021 m. SVP kaip 2020 m. planuojami atlikti darbai, tačiau tvirtinant 2020-2022 m. 

ir 2021-2023 m. SVP šių gatvių ištisinio asfaltbetonio dangos remonto darbai nebebuvo įtraukti, ir 

šios gatvės nebuvo siūlomos tikslinant 2021-2023 m. SVP. 

Tyrimo metu atsakingi KMSA Miesto tvarkymo skyriaus darbuotojai nurodė, kad siūlant gatves 

paprastojo remonto darbams vadovaujamasi gatvių apžiūrų rezultatais, atsižvelgiama į seniūnaičių ir 

gyventojų gautus siūlymus. Šiuo pagrindu keliai (gatvės) įtraukiamos į SVP. Pirmenybė teikiama 

ypatingai blogos būklės miesto gatvėms, atsižvelgiama į eismo intensyvumą, pirmumo tvarka 

remontuojamos blogos būklės magistralinės gatvės ir gatvės, kuriomis vyksta viešojo keleivinio 

transporto judėjimas. Gatvių būklė stebima nuolat be nustatyto periodiškumo, tačiau ne rečiau kaip 

kartą per savaitę, atsižvelgiant į gautus raštus, skambučius, elektroniniu būdu gautus laiškus, 

pranešimus, organizuojamos apžiūros kartu su rangovų atstovais.  

 Pažymėtina, kad J. Zauerveino, Kalvos, Karklų, Parko gatvės nėra magistralinės ir jomis nevyksta 

viešojo keleivinio transporto judėjimas. Tarnybai buvo pateiktos minėtų gatvių nuotraukos, kuriose 

užfiksuota gatvių dangos būklė (J. Zauerveino g. ir Kalvos g. – 2017 m., Karklų g. ir Parko g. – 2021 

m. kovo mėn., Kalvos, J. Zauerveino ir Parko g. – 2021-10-0824). KMSA Miesto tvarkymo skyriaus 

                                                 
20 KMS tarybos 2021-09-30 sprendimas Nr. T2-192 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. 

sprendimo Nr. T2-24 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 
21 KMS tarybos 2021-02-25 sprendimas Nr. T2-24 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021-2023 metų strateginio 

veiklos plano patvirtinimo“. 
22 KMS tarybos 2021-09-30 sprendimas Nr. T2-192 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. 

sprendimo Nr. T2-24 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 
23 Ten pat 
24 Datas nurodė KMSA Miesto tvarkymo skyriaus darbuotojai, ant nuotraukų datų nėra. 

http://10.230.84.113/aktai/default.aspx?Id=3&DocId=178676
http://10.230.84.113/aktai/default.aspx?Id=3&DocId=178676
http://10.230.84.113/aktai/default.aspx?Id=3&DocId=178676
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pildomame apžiūrų žurnale25 nuo 2019 m. įrašų dėl J. Zauerveino g., Kalvos g., Karklų g., Parko g. 

apžiūros ir jų būklės neužfiksuota (paskutinis įrašas žurnale - 2020-11-16, vėliau dėl karantino 

nepildytas). Atskirų šių gatvių apžiūros aktų ar kitų dokumentų, kuriuose būtų užfiksuota kaupiama 

susisteminta informacija apie Klaipėdos miesto kelių, gatvių būklę, jų defektus KMSA Miesto 

tvarkymo skyrius nepateikė. Atsižvelgiant į tai, negalima konstatuoti, kad į 2021-2023 m. SVP 6 

programos priemonę (papriemonę) „Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas“ įtrauktos J. Zauerveino, 

Kalvos, Karklų ir Parko gatvės nagrinėjamu laikotarpiu Klaipėdos mieste buvo prasčiausios būklės ir 

joms pagrįstai buvo suteiktas prioritetas. 

Pažymėtina, kad Valstybės kontrolė atlikusi kelių infrastruktūros valdymo auditą26 nustatė, kad 

savivaldybės, tarp jų ir Klaipėdos m., planuodamos kelių (gatvių) statybos ir priežiūros darbus 

nenaudoja kelių būklės indeksų, nes jų sistemiškai nefiksuoja ir nekaupia. Kelių (gatvių) būklė 

stebima ir vertinama per kasmetines apžiūras ir atsižvelgiant į gaunamus pranešimus, seniūnų 

pateikiamą informaciją, tačiau šie duomenys nesisteminami, nekaupiami. Kai sistemiškai 

nefiksuojami ir nekaupiami duomenys apie valdomų kelių (gatvių) ir eismo intensyvumą juose, 

sudėtinga remiantis neobjektyviais duomenimis efektyviai planuoti prioritetinių kelių (gatvių) 

statybos ir remonto darbus.  

Rekomendacijos po šio tyrimo nėra teikiamos, nes tyrimo rezultatus planuojame panaudoti Tarnybos 

2022 metų veiklos plane numatyto veiklos audito „Gatvių remonto organizavimas“ metu, kurį atlikus 

būtų sistemiškai įvertintas gatvių remonto darbų organizavimas ir pateiktos bendros rekomendacijos, 

susijusios ne tik su ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimu.  

 

 

Su Išvada galima susipažinti Savivaldybės interneto puslapyje adresu www.klaipeda.lt  

 

 

Savivaldybės kontrolierė       Daiva Čeporiūtė 
 

 

 

 

 

 

 

 

Daiva Gedgaudienė, tel. (8 46)  41 13 72, el. p. daiva.gedgaudiene@klaipeda.lt  

Indrė Genienė, tel. (8 46)  43 10 34, el. p. indre.geniene@klaipeda.lt 

                                                 
25 KMSA direktoriaus 2009-08-28 įsakymas Nr. AD1-1433 „Dėl eksploatuojamų objektų ir atliekamų darbų (paslaugų) 

kontrolės aprašo, darbuotojų vykdomų patikrinimų registracijos žurnalo ir vykdomų darbų (teikiamų paslaugų) 

patikrinimo akto patvirtinimo“, neteko galios KMSA direktoriaus 2021-10-08 įsakymu Nr. AD1-1192. 
26 Valstybinio audito 2020-12-01 ataskaita Nr. VAE-13 „Kelių infrastruktūros valdymas“. 

http://www.klaipeda.lt/
mailto:daiva.gedgaudiene@klaipeda.lt
mailto:indre.geniene@klaipeda.lt
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