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Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pagrindinė funkcija – prižiūrėti, ar teisėtai ir efektyviai 

valdomi ir naudojami savivaldybės finansai ir kitas turtas bei kaip vykdomas savivaldybės biudžetas. Kontrolės ir 

audito tarnyba, teikdama audito pastebėjimus ir rekomendacijas, siekia didinti kuriamą naudą visuomenei, 

padedant Klaipėdos miesto savivaldybei išmintingai valdyti finansus ir turtą, o savo darbui kelia aukščiausius 

kokybės reikalavimus – darbą atlieka kokybiškai, sąžiningai, atsakingai, veikia išvien dėl bendro tikslo.
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ĮŽANGA 

Audito svarba 

Teisės aktai įpareigoja savivaldybes tiesti, taisyti bei prižiūrėti vietinės reikmės kelius1. Klaipėdos miesto 

savivaldybės vietinės reikšmės keliai ir gatvės sudaro 405,6 km kelių tinklą, iš kurių 321,3 km yra 

asfaltbetonio dangos, 64,4 km – žvyro ir 9,2 km kitos dangos2. 2020-2021 m. Klaipėdos miesto savivaldybė 

šių kelių tiesimui, gatvių rekonstrukcijai ir remontui vidutiniškai kasmet panaudojo po 21,3 mln. Eur. 

Atliekant gatvių remonto darbus itin aktualūs klausimai dėl lėšų paskirstymo objektams, jų panaudojimo 

bei darbų kokybės. Valstybės kontrolė atliktame audite3 nustatė trūkumus vertinant savivaldybių, tarp jų ir 

Klaipėdos miesto, valdomų kelių remonto darbų planavime ir vykdyme, problema dėl objektų prioritetų 

buvo nustatyta ir Kontrolės ir audito tarnybos atlikto tyrimo metu4. Atsižvelgiant į tai, bei siekiant įvertinti 

pokyčius šioje srityje, nuspręsta atlikti Klaipėdos miesto savivaldybės gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų 

remonto darbų organizavimo auditą.  

Audito tikslas ir apimtis 

Audito tikslas – įvertinti gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbų planavimą ir vykdymą Klaipėdos 

miesto savivaldybės administracijoje. Atsižvelgiant į audito tikslą, apsispręsta audito metu laikyti, kad miesto 

gatvių remontas apima Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių (įskaitant sankryžų, 

tiltų, keleivinio transporto stotelių, biudžetinių įstaigų kiemų ir įvažų) bei dviračių ir pėsčiųjų takų (įskaitant 

šaligatvių) įrengimą, kapitalinį remontą ir paprastąjį remontą. 

Pagrindiniai audito klausimai: 

 ar užtikrinama gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbų vykdymo kontrolė; 

 ar vykdoma gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų kokybės priežiūra užbaigus remonto darbus. 

Gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbų planavimas įvertintas išankstinio tyrimo metu. Jo rezultatai 

pateikiami šioje audito ataskaitoje. 

Audituojamas subjektas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. 

Audituojamas laikotarpis – 2020–2021 m. Priemonių ir sutarčių vykdymo analizei naudoti ir ankstesnių bei 

vėlesnių laikotarpių duomenys. 

Audito apribojimai: audito metu neįmanoma faktiškai įvertinti visų atliktų gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų 

remonto darbų ir jų kokybės, dėl jų specifiškumo, esant paslėptiems darbams ir dėl apimties, todėl tai buvo 

vertinta tik pagal pateiktus dokumentus arba per apžiūras audito atlikimo metu. Šio audito metu 

nevertinome vietinės reikšmės kelių (gatvių) techninės inventorizacijos ir teisinės jų registracijos, kadangi šie 

klausimai vertinami kasmet atliekant finansinį ir teisėtumo auditą. 

Auditas atliktas pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Audito apimtis ir taikyti 

metodai išsamiau aprašyti 1 priede „Audito apimtis ir metodai“ (13 psl.). 

                                                 
1 Vietos savivaldos įstatymas, 6 str. 32 p., Kelių įstatymas, 5 str. 4 d.  
2 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022-01-20 sprendimas Nr. T2-4 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo 

patvirtinimo“ . 
3 Valstybės kontrolės 2020-12-01 valstybinio audito ataskaita Nr. VAE-13 „Kelių infrastruktūros valdymas“,  

prieiga https://www.valstybeskontrole.lt/LT/Product/23967/keliu-infrastrukturos-valdymas  
4 Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir tarnybos 2021-10-26 išvada Nr. KAT16-(4.2)-10 „Dėl J. Zauerveino, Kalvos, Karklų ir Parko gatvių 

ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimo“, prieiga https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/10/el.parasu-tyrimo-isvada_2021-10-26-

1.pdf  

https://www.valstybeskontrole.lt/LT/Product/23967/keliu-infrastrukturos-valdymas
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/10/el.parasu-tyrimo-isvada_2021-10-26-1.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/10/el.parasu-tyrimo-isvada_2021-10-26-1.pdf
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AUDITO REZULTATAI 

1.    REIKŠMINGI POKYČIAI PLANAVIMO PROCESE 

Klaipėdos miesto savivaldybė valdo 405,6 km vietinės reikšmės kelių (gatvių) tinklą. 2020 metais buvo 

suremontuota 7,9 km gatvių, 2021 metais – 10,3 km5. Gatvėms, pėsčiųjų ir dviračių takams tiesti, 

rekonstruoti, remontuoti lėšos skiriamos iš įvairių šaltinių: Kelių priežiūros ir plėtros programos – valstybės 

biudžeto dotacijos (toliau – KPPP), Europos Sąjungos fondų (toliau ES), savivaldybės biudžeto (toliau SB), 

paskolos ir kitos lėšos. Iš jų daugiausiai – 50 proc. panaudota KPPP lėšų (1 pav.). Nors kasmet gatvių, pėsčiųjų 

ir dviračių takų remontui skiriama nemažai lėšų (2020 m. – 23,60 mln. Eur, 2021 m. – 21,19 mln. Eur), tačiau 

jų nepakanka, kad būtų patenkintas visas poreikis. 

1 pav. 2020-2021 m. panaudotų 42,5 mln. Eur šaltiniai gatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų remontui  

 

Šaltinis‒ Kontrolės ir audito tarnyba pagal KMSA strateginių veiklos planų metinių ataskaitų duomenis 

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 daroma6. Vertinant 

gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbų planavimą, analizavome, ar aiškios ir skaidrios objektų 

atrankos procedūros, ar sudaromos objektų prioritetinės eilės ir jos viešinamos, laikomasi patvirtinto 

eiliškumo, kaupiama informacija apie jų būklę. 

Audituojamu laikotarpiu savivaldybėje nebuvo patvirtinti teisės aktai, reglamentuojantys lėšų skirstymo ir 

planuojamų tvarkyti objektų atrankos vykdymo procedūras, nebuvo nustatyti kriterijai, pagal kuriuos 

skirstomos lėšos ir sudaromos numatomų atlikti gatvių remonto darbų prioritetinės eilės, išskyrus žvyruotas 

gatves. Nustatyta, kad remontuojant žvyruotas gatves laikytasi patvirtinto eiliškumo sąrašo. Kiti planuojami 

remontuoti objektai buvo atrenkami atsižvelgiant į apžiūrų metu nustatytus defektus, seniūnaičių ir 

gyventojų gaunamus siūlymus ir jų pagrindu šie objektai buvo įtraukiami į savivaldybės strateginius veiklos 

planus (toliau – SVP).  

Šiuo metu stebimas pozityvus pokytis: 2022 metais patvirtintas Finansavimo lėšų, skirtų Klaipėdos miesto 

savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms, dviračių ir pėsčiųjų takams, daugiabučių namų kiemų 

vidaus keliams (gatvėms) ir jų automobilių stovėjimo aikštelėms įrengti, tiesti, rekonstruoti, taisyti 

(remontuoti), naudojimo ir skirstymo, objektų eiliškumo nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), 

kuriame reglamentuotas susisiekimo infrastruktūros prioritetinių sąrašų sudarymas, lėšų paskirstymo ir 

naudojimo tvarka, bei darbų atlikimo ir atsiskaitymo tvarka. Šio Aprašo nuostatų antikorupcinį vertinimą 

                                                 
5 Pagal KMSA pateiktus duomenis. 
6 Vietos savivaldos įstatymas, 4 str. 10 p. 

ES fondų lėšos

13%

KPPP lėšos

50%

SB lėšos

29%

Paskolos 

lėšos

2%

Kitos lėšos

6%



5 

 

atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba7, bei pagal pateiktas pastabas, jis patikslintas8. Šiuo metu atliekamos 

infrastruktūros prioritetinių sąrašų sudarymo procedūros. Atsižvelgiant į tai, vertinti šio Aprašo įgyvendinimą 

dar anksti, tačiau Tarnybai atliekant stebėseną gali būti priimtas sprendimas dėl audito atlikimo šioje srityje 

vėlesniu laikotarpiu.  

Išanalizavus Aprašo nuostatas, nustatyta, kad jis neapima biudžetinių įstaigų kiemų ir privažiuojamųjų kelių 

remonto darbų eiliškumo nustatymo. Šiuo metu tokių darbų planavimas vyksta nenuosekliai. 

 

Siekiant, kad visų objektų, tame tarpe ir privažiuojamų kelių bei biudžetinių įstaigų kiemų, darbų planavimas 

būtų nuoseklus, aiškus ir skaidrus, rekomenduojame reglamentuoti biudžetinių įstaigų kiemų ir 

privažiuojamųjų kelių prioritetinių sąrašų sudarymą ir viešinimą.  

Klaipėdos miesto savivaldybėje įtvirtinta galimybė gerinti viešojo susisiekimo infrastruktūrą fizinių ar 

juridinių asmenų iniciatyva ir lėšomis9. Audituojamu laikotarpiu prisidedant privatiems asmenims ir 

savivaldybei suremontuotos 3 gatvės10. 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – KMSA) apie planuojamus vykdyti darbus skelbia viešai 

savo internetinėje svetainėje, vietinėje spaudoje, socialiniuose tinkluose. 

Audito metu nustatyta, kad KMSA planuodama gatvių statybos ir priežiūros darbus galtvių, pėsčiųjų ir 

dviračių takų būklę stebi ir vertina per kasmetines apžiūras bei atsižvelgiama į gaunamus pranešimus, 

seniūnaičių, gyventojų pateikiamus siūlymus, tačiau ši informacija neprekeliama į informacines sistemas. 

Technologiniai įrankiai minėtai informacijai kaupti, sisteminti ir naudoti yra sukurti, vieną iš jų KMSA naudoja 

– geografinę informacinę sistemą11 (toliau – GIS). Išsiaiškinta, kad KMSA naudojamų GIS modulių pakaktų 

kaupti informacijai apie gatves, jų būklę bei kitą informaciją (pvz. KMSA ir kitų įmonių planus remontuoti, 

renovuoti, ar tiesti požemines komunikacijas, kelių remonto ar tiesimo darbų prioritetinius sąrašus ir kt.), 

                                                 
7 LR Specialiųjų tyrimų tarnybos 2022-04-08 antikorupcinio vertinimo išvada Nr. 4-01-2997 „Dėl Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono 

savivaldybių teisės aktų, reglamentuojančių kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymą“, prieiga: 4-01-2997 

Antikorupcinio vertinimo išvada Dėl Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių teisės aktų... (lrs.lt) 
8 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022-06-22 sprendimas Nr. T2-154 „ Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. 

sprendimo Nr. T2-33  „Dėl finansavimo lėšų, skirtų Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms, dviračių ir pėsčiųjų 

takams, daugiabučių namų kiemų vidaus keliams (gatvėms) ir jų automobilių stovėjimo aikštelėms įrengti, tiesti, rekonstruoti, taisyti 

(remontuoti), naudojimo ir skirstymo, objektų eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 
9 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimas Nr. T2-75 „Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų 

Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esančiai viešai susisiekimo infrastruktūrai, pasiūlymų teikimo, vertinimo, pripažinimo tinkamais 

įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
10 Dienovidžio g., Užlaukio g., Arimų g. 
11 Geografinė informacinė sistema (GIS) – informacinė sistema, skirta darbui su erdvine ir aprašomąja informacija. Sistema skirta koordinuotų 

erdvėje duomenų kaupimui, saugojimui, vaizdavimui, redagavimui, integravimui bei analizei. 

Nenuoseklaus biudžetinių įstaigų kiemų dangų remonto darbų planavimo pavyzdžiai 

 2021 m. suremontuota „Aitvaro“ progimnazijos kiemo danga, nors nebuvo planuota 2020-2022 m. SVP ir 2021-

2023 m. SVP;  

 2020-2022 m. SVP 2021 metams buvo planuojami 6 biudžetinių įstaigų kiemų remonto darbai (Vėtrungės 

gimnazijos, Vydūno gimnazijos, Martyno Mažvydo progimnazijos, Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos, lopšelio-

darželio „Žemuogėlė“, lopšelio-darželio „Pakalnutė“ ), kurie nebuvo suremontuoti, bet nei vienas iš jų nebuvo 

perkelti į 2021-2023 m. SVP;  

 lopšelio-darželio „Eglutė“ kiemo dangą suplanuota remontuoti 2022 m. (įtraukta į 2022-2024 m. SVP), nors 

ankstesniuose (2020-2022 m. ir 2021-2023 m.) SVP nebuvo planuota, paaiškinta, kad l/d „Eglutė“ kiemo dangą 

suplanuota remontuoti,  atsižvelgiant į gautus įstaigos administracijos ir tėvų prašymus dėl prastos kiemo būklės; 

 2020-2022 m. SVP 2022 metams buvo planuojami 6 biudžetinių įstaigų (Maksimo Gorkio progimnazijos, lopšelių-

darželių: „Inkarėlis“, „Aitvarėlis“, „Radastėlė“, „Žuvėdra“, „Šermukšnėlė“) kiemai, kurie nebuvo suremontuoti, bet 

nei vienas iš jų  neperkelti į 2021-2023 m. ir 2022-2024 m. SVP. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/2a3926e2b70911ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=716db205-0311-4a2c-b7cb-2245b438a9cf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/2a3926e2b70911ec9f0095b4d96fd400?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=716db205-0311-4a2c-b7cb-2245b438a9cf
https://teisineinformacija.lt/klaipeda/document/179606
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tačiau visi duomenys šiuo metu nesukeliami dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo. 2022 m. pradėjo veikti 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – LAKD) sukurta Kelių turto valdymo informacinė sistema 

(KTVIS)12, kurioje yra galimybė tvarkyti ne tik valstybinės, bet ir vietinės reikšmės kelių infrastruktūros 

duomenis, eismo statistiką, kelių projektavimo, taisymo ir priežiūros duomenis, kelio dangos, elementų ir 

kitų parametrų matavimo, įrenginių, brėžinių tiltų apžiūrų, šalies teritorijos erdviniai duomenis. Siekiant kuo 

efektyviau planuoti gatvių darbus, KMSA turėtų priimti sprendimus dėl aktualios informacijos apie gatvių 

būklę kaupimo, sisteminimo ir naudojimo, pasitelkiant jau naudojamą GIS ar LAKD sukurtą KTVIS 

informacinę sistemą. 

2.    SUTARČIŲ VYKDYMO KONTROLĖ PAKANKAMA 

Audituojamu laikotarpiu vykdytos 54 priemonės/papriemonės (iš kurių 29 baigtos ar įgyvendintos daugiau 

kaip 50 proc.) susijusios su audituojamu objektu, numatytos trijose Klaipėdos miesto savivaldybės veiklos 

programose13, kurioms įgyvendinti per 2020-2021 metus buvo suplanuota  44,79 mln. Eur, panaudota 42,50 

mln. Eur arba 95 proc. planuotų lėšų, iš jų daugiausiai – 32,26 mln. Eur. arba 74 proc. lėšų panaudota gatvių, 

pėsčiųjų ir dviračių takų kapitaliniam remontui (2 pav.).  

2 pav. 2020-2021 m. suplanuotos ir panaudotos lėšos gatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų tiesimui ir remontui  

 

 

Šaltinis‒ Kontrolės ir audito tarnyba pagal KMSA SVP ataskaitų duomenis 

 

Audito metu vertinome atsirinktų 15 priemonių/papriemonių įgyvendinimui sudarytų 31 rangos 

sutarties14 vykdymo kontrolę. Atlikdami auditą laikėmės nuostatos, kad gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų 

remonto darbų sutarčių vykdymo kontrolė tinkama15, jeigu: 

                                                 
12 Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti LR susisiekimo ministro 2021-10-25 įsakymu 

Nr. 3-497 „Dėl Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinės sistemos nuostatų ir Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių 

turto valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“. 
13 Aplinkos apsaugos rėmimo programa Nr. 06, Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa Nr. 06, Miesto infrastruktūros objektų 

priežiūros ir modernizavimo programa Nr. 07. 
14 Iš 31 rangos sutarties, 9 - nuolatinio pobūdžio rangos darbų visame mieste: nuolatinis gatvių, šaligatvių duobių, akmens grindinio, žvyruotų 

gatvių, tiltų remontas ir 22 - konkrečių objektų (gatvių, kelių, įvažų, pėsčiųjų ir dviračių takų, stotelių) įrengimas, tiesimas ar remontas. 
15 Civilinio kodekso 6.689 str. 1-3 d., Statybų įstatymo 14 str. 1 d.5 5., 33 str. 1 d., Viešųjų pirkimų įstatymo 42 str., 87 str. 1 d. 3 p.,89 str., 

Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT APM 10, 

patvirtintos LAKD direktoriaus 2010-06-17 įsakymu Nr. V-151, 136 p., Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95, 10 p., Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97, 21.4.8. p., KMSA viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas 

KMSA direktoriaus 2017-07-03 įsakymu Nr. AD1-1722 (2019-11-28 įsakymo Nr. AD1-1456 redakcija) 44-45 p.,47-48 p., 50-51 p.; Finansų 

kontrolės taisyklės, patvirtintos KMSA direktoriaus 2020-06-09 įsakymu Nr. AD1-729, 28 p., pasirašytų sutarčių sąlygos. 

35172,7
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 paskirti asmenys, vykdantys techninę priežiūrą ir atliekantys vykdomų remonto darbų sutarčių 

kontrolę; 

 sutarties vykdymo metu kontroliuota, kaip laikomasi darbų atlikimo terminų, kiekių (apimčių), jei 

nesilaikyta sutarčių reikalavimų, taikytos sutartyje numatytos sankcijos; 

 tinkamai vykdyta darbų kokybės priežiūra (atlikti gatvių statybos darbų kokybės tyrimai (medžiagų 

tyrimas ir/ar kontroliniai bandymai), rangovui teikti nurodymai dėl defektų taisymo, kai jie 

nustatomi ir visi defektai pašalinti per nustatytą terminą ir rangovo lėšomis); 

 mokėjimai atlikti pagal kainodaros taisykles ir sutarties sąlygas; 

 rangos sutarties sąlygų keitimas atliktas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nuostatomis. 

Audito metu nustatyta, kad gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų remontai vykdomi pagal skirtingas sutartis – kai 

vykdomas kapitalinis remontas arba paprastas remontas su aprašo parengimu (įrengimas, rekonstrukcija, 

atnaujinimas) sudaromos atskiros rangos sutartys kiekvienam objektui, o nedideli pažeisti plotai (duobės, 

išdaužos, bangų ir provėžų frezavimas ir pan.) remontuojamai pagal sudarytas nuolatinio pobūdžio 

ilgalaikes (3 metų) rangos sutartis. 

Visais tikrintais atvejais (31 sutartis) buvo paskirti už sutarčių vykdymo kontrolę atsakingi asmenys – Miesto 

tvarkymo skyriaus ar Statybos ir infrastruktūros priežiūros skyriaus darbuotojai.  

Darbų terminų kontrolė vykdant rangos sutartis atliekama skirtingai: 1) atskirų objektų rangos sutarčių 

darbų atlikimo terminų kontrolė atlikta tinkamai -  iš sudarytų 22 sutarčių 20 atvejų darbai buvo įvykdyti 

laiku, kitais 2 atvejais vėluota atlikti darbus ir dėl to skaičiuoti delspinigiai; 2) nuolatinio pobūdžio ilgalaikių 

sutarčių darbams teikiamuose užsakymuose (9 sutartys) dažnu atveju elektroniniu paštu teikiamuose 

užsakymuose rangovui nenurodomi darbų atlikimo terminai. Nenurodant darbų atlikimo terminų 

neįmanoma kontroliuoti, ar rangovas darbus atliko laiku, bei esant vėlavimams, skaičiuoti sutartyje 

nustatytus delspinigius. Rekomendacija neteikiama, nes užsakymų teikimas rangovams turi būti 

apsvarstytas rengiant KMSA Miesto tvarkymo skyriaus koordinuojamų sutarčių vykdymo kontrolės tvarką16.  

Pagal Statybos techninį reglamentą, automobilių kelių su asfaltbetonio danga gyvavimo trukmė turi būti 20 

metų, su žvyro, žvyro ir skaldos – 10 metų17. Greitesnį kelio (gatvės) susidėvėjimą gali lemti nekokybiškas 

rangovų darbas, netinkamos panaudotos medžiagos, nereiklus techninės priežiūros darbas ir kt. Todėl 

vykdant gatvių remonto darbus labai svarbu užtikrinti tinkamą vykdomų darbų kokybės priežiūrą. Atliekamų 

remonto darbų kokybei užtikrinti yra perkamos paslaugos: paprastojo remonto darbų kokybė jų vykdymo 

metu prižiūrima pagal vieną bendrą techninės priežiūros sutartį, kapitalinio remonto darbams kiekvienu 

atveju sudaromos atskiros sutartys dėl techninės priežiūros vykdymo. Darbų eigoje pildomi statybos darbų 

žurnalai, kiekių ir kokybės kontrolė patvirtinama techniniam prižiūrėtojui pasirašant atliktų darbų aktus, 

teikiamos ataskaitos, iškilę klausimai sprendžiami pasitarimų metu.  

                                                 
16 Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022-03-28 veiklos audito ataskaitos Nr. KAT16-3 „Klaipėdos miesto viešųjų 

teritorijų tvarkymo ir priežiūros organizavimas“ 1 rekomendacija: „Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo 

skyriaus koordinuojamų sutarčių vykdymo kontrolės tvarką, kurioje būtų nustatyta su sutarties vykdymu susijusių būtinų dokumentų 

saugojimo tvarka, teikiamų užsakymų formos ar jų registravimas, apžiūrų vietoje periodiškumas, visų išvykimų ir jų rezultatų fiksavimas, tolygus 

viso miesto teritorijų apžiūrų paskirstymas, tvarka per kokį terminą turi būti reaguojama į iš gyventojų ar KMSA Viešosios tvarkos skyriaus 

gautus pranešimus“, kurios įgyvendinimo terminas – 2022-12-31. 
17 STR 1.12.06:2022 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2002-10-30 įsakymu Nr. 565, priedo 

39 p. 
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Nustatyta, kad paprastojo remonto rangos darbų techninė priežiūra pagal pasirašytą sutartį vykdoma kai 

darbai apmokami KPPP lėšomis, o kai apmokama tik SB lėšomis - darbų vykdymą kontroliuoja tik paskirtas 

atsakingas KMSA Miesto tvarkymo skyriaus darbuotojas. Tarnybos nuomone, siekiant užtikrinti kuo geresnę 

remonto darbų kokybę, įvertinus biudžete turimas lėšas, tikslinga, kad paprastojo remonto darbų techninės 

priežiūros paslaugos apimtų ir objektus, kurie finansuojami SB ir kitomis lėšomis.  

Kokybei užtikrinti rangos darbų metu vykdomi laboratoriniai bandymai (kontroliniai ir/arba vidinės 

kontrolės)18. Visose tikrintose sutartyse, kuriose buvo atliekami gatvių asfaltavimo darbai, kokybei užtikrinti 

buvo atliekami laboratoriniai bandymai - imti kernai iš asfalto dangos (tirtas asfaltbetonio kerno storis, 

tankis, oro tuštymių kiekis, sutankinimo laipsnis, didžiausias asfaltbetonio mišinio tankis, asfaltbetonio 

bandinio tankis, Maršalo bandinio oro tuštymių kiekis), bei pagal poreikį kitokie bandymai, pvz. pagrindo 

sluoksnio bandymas apkrovimu plokšte, pagrindo sluoksnio storio nustatymas matuojant gylmačiu. 

Nustačius neatitikimus rangovams buvo teikti nurodymai juos ištaisyti, ištaisius pakartotinai tikrinta arba 

rangovas iš savo lėšų užsakė pakartotinius laboratorinius bandymus ir pateikė jų ataskaitas. Vienu atveju dėl 

netinkamos kokybės buvo taikyta išskaita.  

Pažymėtina, kad, vykdant kapitalinius gatvių remontus, jų rekonstrukcijas ar tiesiant naujas, be KMSA 

darbuotojų atskiruose etapuose dalyvauja ir kiti subjektai, kurie padeda užtikrinti gatvių remonto darbų 

kokybę (3 pav.). 

3 pav. Kapitalinio remonto darbų kokybės užtikrinimo procedūros 

                  
Šaltinis‒ Kontrolės ir audito tarnyba pagal surinktą informaciją 

Paprastojo remonto darbų atvejais kokybės užtikrinimo procesai paprastesni: paprastojo remonto darbų 

aprašo ekspertizė neatliekama, viešųjų pirkimų procedūros neperžiūrimos, tačiau atliekamų darbų kokybę 

prižiūri techninis prižiūrėtojas (jei darbai finansuojami KPPP lėšomis) arba KMSA Miesto tvarkymo skyriaus 

darbuotojai (jei finansuojama tik SB ir kitomis lėšomis). Kai darbai finansuojami KPPP lėšomis priimant 

atliktus darbus dalyvauja ir LAKD atstovas. Jei tiesiama ištisinė asfalto danga - papildomai atliekami 

laboratoriniai bandymai. 

Vertinant atsitrinktų tikrinimui sutarčių darbų kokybę, Tarnybos atliktų apžiūrų metu pastebėti defektai 

daugeliu atvejų sutapo su KMSA darbuotųjų garantinių apžiūrų metu nustatytais defektais. Kitais 3 atvejais 

audito metu darbuotojai atliko pakartotines apžiūras ir pateikė nurodymus rangovams ištaisyti defektus. 

Visose vertintose sutartyse buvo numatyta aiški kainodara, mokėjimai atlikti pagal ūkinę operaciją 

pagrindžiančius dokumentus, sąskaitose faktūrose ir atliktų darbų aktuose nurodyti darbai, prekės, 

                                                 
18 LAKD prie SM direktoriaus 2010-06-17 įsakymas Nr. V-151 „Dėl Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų 

mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT APM 10 patvirtinimo“. Kontroliniai bandymai yra užsakovo bandymai, kuriais 

nustatoma, ar medžiagų, medžiagų mišinių savybės ir užbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Šių bandymų rezultatai yra 

darbų priėmimo pagrindas (136 p.); Vidinės kontrolės bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo įgaliotinis, kad būtų 

užtikrinama medžiagų ir medžiagų mišinių savybių bei atliktų darbų atitiktis projekte (sutartyje) nurodytiems reikalavimams (132 p.). 
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paslaugos ir jų įkainiai atitiko sutartyje ar lokalinėse sąmatose nurodytus įkainius, tačiau 2 atvejais19 – 2 proc. 

ir 6,6 proc. – buvo viršyta maksimali sutarties vertė. Kadangi nustatyti atvejai yra susiję su ankstesnio audito 

metu nustatytais pažeidimais, dėl kurių buvo teikta rekomendacija20, šio audito metu rekomendacija 

neteikiama. 

Visi vertintų sutarčių pakeitimai (15 atvejų) atitiko Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nurodytas sąlygas. 

Papildomi susitarimai dėl terminų pratęsimų pagal sutarčių sąlygas buvo pasirašyti tik 4 atvejais (iš 22 

sutarčių), tai rodo, kad terminų pratęsimo sąlygomis nėra dažnai naudojamasi ar piktnaudžiaujama.  

Tarnybos ankstesnio tyrimo21 metu nustatyta, kad KMSA Miesto tvarkymo skyriaus inicijavo gatvių remonto 

darbus Tarybai dar nepriėmus SVP ir savivaldybės biudžeto pakeitimų. Įvertinus, ar kiti 2018-2021 m. vykdyti 

remonto darbai (kapitalinio ir paprastojo, paklojant ištisinę asfalto dangą) nepradėti anksčiau nei jiems 

pritarė Taryba (SVP ir savivaldybės biudžete), tokių atvejų daugiau nenustatyta.  

3.    NEUŽTIKRINTA VISŲ OBJEKTŲ GARANTINIO LAIKOTARPIO KOKYBĖS PRIEŽIŪRA  

Audito metu laikėme, kad vykdoma tinkama gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų kokybės priežiūra užbaigus 

remonto darbus, jeigu: 

 gatvių įrengimo ar atnaujinimo vėliau (per 5 metus) neatlikti asfalto dangos ardymo darbai, tiesiant 

ar taisant inžinerinius tinklus, dėl kurių pažeistas asfalto dangos vientisumas22; 

 vykdoma priežiūra gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, kuriems galioja garantinis terminas23. 

2017 m. Kontrolės ir audito tarnybos atlikto patikrinimo metu nustatyta, kad planuojami gatvių remonto 

darbai nederinami su požemines komunikacijas eksploatuojančių įmonių statybos ar remonto planais24. 

Tokiu atveju neišvengiama pakartotinio kasinėjimo, pažeidžiant naujai paklotos asfalto dangos vientisumą, 

todėl trumpėja jos tarnavimo laikas, greičiau reikalingos naujos investicijos. Audituojamu laikotarpiu, 

siekiant išvengti pakartotinio gatvių kasinėjimo, KMSA skyriai jau derino planus su požeminių komunikacijų 

bendrovėmis, o Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžių įmonių25 planuojamos investicijos yra įtrauktos į 

Klaipėdos miesto savivaldybės planus26.  

                                                 
19 2018-08-21 sutartis Nr. J9-1787 dėl miesto asfaltbetonio dangų duobių gatvėse ir kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbų. 

Maksimali sutarties vertė viršyta 47 919,86 Eur (2 proc.) ir 2019-09-03 sutartis Nr. J9-2402 dėl daugiabučių kiemų ir įvažiavimo į juos 

asfaltbetonio dangų duobių gatvėse ir kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbų. Maksimali sutarties vertė viršyta 36 898,53 Eur (6,6 

proc.). 
20 2022-03-28 veiklos audito ataskaitos Nr. KAT16-3 „Klaipėdos miesto viešųjų teritorijų tvarkymo ir priežiūros organizavimas“ 1 

rekomendacija: „Patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus koordinuojamų sutarčių vykdymo 

kontrolės tvarką, kurioje būtų nustatyta su sutarties vykdymu susijusių būtinų dokumentų saugojimo tvarka, teikiamų užsakymų formos ar jų 

registravimas, apžiūrų vietoje periodiškumas, visų išvykimų ir jų rezultatų fiksavimas, tolygus viso miesto teritorijų apžiūrų paskirstymas, tvarka 

per kokį terminą turi būti reaguojama į iš gyventojų ar KMSA Viešosios tvarkos skyriaus gautus pranešimus“, kurios įgyvendinimo terminas – 

2022-12-31. 
21 Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021-10-26 išvada Nr. KAT16-4.2)-10 „Dėl J. Zauerveino, Kalvos, Karklų ir Parko 

gatvių ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimo“, prieiga: https://www.klaipeda.lt/lt/savivaldybe/kontroles-ir-audito-tarnyba/auditai/5343 
22 Kelių priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155, 15p., 16p., 11p. 
23 Civilinio kodekso 6.697 str. 1, 3, 5 d., Gatvių ir vietinės reikšmės kelių garantinės apžiūros vykdymo tvarka, patvirtinta KMSA direktoriaus 

2019-12-19 įsakymu Nr. AD1-1526, 1-5 p., sutarčių nuostatos, kiti vertinimo kriterijai suderinti su subjektu. 
24 Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017-04-25 patikrinimo aktas Nr. KAT16-(4.2)-2 „Dėl atliekamų remonto darbų 

vykdomos kontrolės“.  
25 AB „Klaipėdos energija“, AB „Klaipėdos vanduo“, UAB „Gatvės apšvietimas“. 
26 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimas Nr. T2-25 „Dėl pavedimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai 

vykdyti savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijas ir Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymą 

įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo“ (neteko galios Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022-02-17 sprendimu Nr. T2-36), Klaipėdos 

https://www.klaipeda.lt/lt/savivaldybe/kontroles-ir-audito-tarnyba/auditai/5343


10 

 

Audito metu vertinant, ar nebuvo atliekami asfalto dangos ardymo darbai, pažeidžiantys asfalto dangos 

vientisumą 5 metus po gatvių įrengimo ar atnaujinimo, išskyrus leidžiamas išimtis - įvykus inžinerinių tinklų 

avarijai arba kai yra būtina, bet negalima nutiesti tinklų uždaruoju būdu (neardant kelio dangos) - 2020-

2021 m. laikotarpiu nustatyti 5 atvejai (iš 161 kasinėtų objektų ardant asfalto dangą, t. y. 3 proc.), kai buvo 

ardoma asfalto danga, kuri buvo suremontuota mažiau nei prieš 5 metus. Visais šiais atvejais komunikacijas 

tiesė valstybės valdoma energetikos įmonė. Taigi nors informacija yra keičiamasi ir planai derinami, tačiau 

visiškai išvengti atnaujintų asfalto dangų vientisumo pažeidimų nepavyksta, kadangi tokie atvejai nėra dažni 

rekomendacija neteikiama.  

Teisės aktai įpareigoja rangovą garantuoti darbų rezultatų kokybę rangos sutartiniuose santykiuose, todėl 

atsiranda tiek pareiga perduoti kokybišką darbų rezultatą, tiek pareiga garantuoti darbų rezultato kokybę 

per garantinį terminą27. Siekiant užtikrinti rangovo garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymą bei 

išvengti išlaidų dėl atsiradusių defektų, periodiškai turi būti atliekamos garantinės apžiūros.  

KMSA galioja direktoriaus patvirtinta Gatvių ir vietinės reikšmės kelių garantinės apžiūros vykdymo tvarka28, 

pagal kurią vykdoma KMSA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus bei Projektų skyriaus baigtų gatvių 

ir vietinės reikšmės kelių garantinė apžiūra. Tvarkoje nustatytas įpareigojimas vesti objektų sąrašą, numatyti 

garantinių apžiūrų vykdymo terminai, periodiškumas, veiksmai nustačius defektus. Nustatyta, kad 2020 m. 

ir 2021 m. Statybos ir infrastruktūros skyriaus ir Projektų skyriaus baigti objektai įtraukti į garantinių objektų 

sąrašą, jų apžiūros vykdytos. 

KMSA Miesto tvarkymo skyriaus organizuojamų gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų paprastojo remonto darbų 

garantinio laikotarpio kontrolės procedūrų atlikimas nėra reglamentuotas, garantinių objektų sąrašas 

nepateiktas. Nustatyta, kad 2021 m. ir 2022 m. vykdytos kasmetinės garantinės apžiūros su LAKD atstovais 

tų objektų, kurie finansuoti KPPP lėšomis, tačiau 2020 m. apžiūrų rezultatai, tarpinių apžiūrų, bei kitų objektų 

apžiūrų, pvz. šaligatvių ar objektų, finansuotų ne KPPP, o savivaldybės biudžeto lėšomis, rezultatai 

nepateikti, o 2020 m. ir 2021 m. dėl COVID-19 pandemijos nevykdytos ir kasmetinės pavasarinės bei 

rudeninės Klaipėdos miesto gatvių būklės apžiūros.  

Neatliekant garantinių apžiūrų ir nepastebėjus defektų, kurie garantiniu laikotarpiu turi būti ištaisyti rangovo 

sąskaita, būtų neefektyviai naudojamos Savivaldybės biudžeto lėšos vėliau atliekamiems remonto darbams. 

Garantinės apžiūros turėtų būti atliekamos ne tik tiems objektams, kurie finansuoti KPPP lėšomis – bet 

visiems, tarp jų ir finansuotiems kitomis lėšomis. Siekiant užtikrinti rangovo garantinio laikotarpio 

įsipareigojimų vykdymą bei išvengti išlaidų dėl atsiradusių defektų, rekomenduojame KMSA Miesto 

tvarkymo skyriui reglamentuoti atskirų objektų, ilgesnių šaligatvių ar gatvių atkarpų (išskyrus pavienes 

duobes, išdaužas, nelygumus), biudžetinių įstaigų kiemų ir įvažų paprastojo remonto darbų garantinių 

apžiūrų vykdymo procedūras, kuriomis būtų numatytas baigtų garantinių objektų sąrašo sudarymas, 

nurodant jame garantinio laikotarpio pradžią ir pabaigą, nustatytas garantinių apžiūrų vykdymo 

periodiškumas, paskutinių garantinių apžiūrų terminai, rezultatų fiksavimas, atsakingi asmenys. 

Audito metu įvertinus, ar atlikus gatvės (ar didelės jos atkarpos) kapitalinį ar paprastąjį remontą, paklojant 

ištisinio asfaltbetonio dangą, šaligatvio remontą, dar nepasibaigus garantiniam terminui, tas pats objektas 

                                                 
miesto savivaldybės tarybos 2022-02-17 sprendimas Nr. T2-36 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 

patvirtinimo“. 
27 Civilinio kodekso 6.663 ir 6.665 straipsniai. 
28 KMSA direktoriaus 2019-12-19 įsakymas Nr. AD1-1526 „Dėl gatvių ir vietinės reikšmės kelių garantinės apžiūros vykdymo tvarkos 

patvirtinimo“. 
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nebuvo remontuotas pagal kitą ilgalaikę sutartį savivaldybės biudžeto lėšomis, tokių atvejų nenustatyta. Po 

atliktų garantinių apžiūrų, nustačius defektus, KMSA darbuotojai visais atvejais raštu kreipėsi į rangovus 

nurodant ištaisyti defektus savo lėšomis iki nustatyto termino, išskyrus tuos atvejus, kai rangovas 

bankrutavęs.  
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

Savivaldybės kontrolierė Daiva Čeporiūtė 

  

Rekomen- 

dacijos eilės 

numeris ataskaitoje 

Rekomendacija Subjektas, kuriam pateikta 

rekomendacija 

Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės* Rekomendacijos 

įgyvendinimo ir informavimo 

apie įgyvendinimą data* 

1. Siekiant užtikrinti rangovo garantinio laikotarpio 

įsipareigojimų vykdymą bei išvengti išlaidų dėl atsiradusių 

defektų, rekomenduojame KMSA Miesto tvarkymo skyriui 

patvirtinti visų objektų (tiek finansuojamų KPPP, tiek SB ar kt. 

lėšomis) garantinio laikotarpio kontrolės procedūras, kuriomis 

būtų numatytas baigtų objektų sąrašo sudarymas, nurodant 

jame garantinio laikotarpio pradžią ir pabaigą, nustatytas 

garantinių apžiūrų vykdymo periodiškumas, paskutinių apžiūrų 

terminai, rezultatų fiksavimas, atsakingi asmenys.  

KMSA Miesto tvarkymo skyrius yra įsipareigojęs iki 2022-12-31 patvirtinti 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo 

skyriaus koordinuojamų sutarčių vykdymo kontrolės tvarką, 

kurioje būtų nustatyta su sutarties vykdymu susijusių būtinų 

dokumentų saugojimo tvarka, teikiamų užsakymų formos ar jų 

registravimas, apžiūrų vietoje periodiškumas ir kt. Šio aprašo 

apimtyje bus patvirtintos ir garantinio laikotarpio kontrolės 

procedūros. 

 

2022-12-31 

2. Siekiant, kad visų objektų, tame tarpe ir privažiuojamų kelių bei 

biudžetinių įstaigų kiemų, darbų planavimas būtų nuoseklus, 

aiškus ir skaidrus, reglamentuoti biudžetinių įstaigų kiemų ir 

privažiuojamųjų kelių prioritetinių sąrašų sudarymą ir 

viešinimą 

KMSA Bus patvirtinta biudžetinių įstaigų kiemų ir privažiuojamųjų kelių 

remonto prioritetinių sąrašų sudarymo tvarką, sudarytas ir 

paviešintas biudžetinių įstaigų kiemų ir privažiuojamųjų kelių 

prioritetinis sąrašas. 

2022-12-31 

* - priemones ir terminus rekomendacijoms įgyvendinti pateikė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 

Atstovai ryšiams, atsakingi už Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais terminais: 

  KMSA, L. e. Miesto tvarkymo skyriaus pareigas Inga Kubilienė. 
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PRIEDAI 

Audito ataskaitos „Gatvių, pėsčiųjų ir 

dviračių takų remonto organizavimas 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijoje“ priedas 

Audito apimtis ir metodai 

 

Audito apimtis 

Audito tikslas – įvertinti gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbų planavimą ir vykdymą Klaipėdos 

miesto savivaldybės administracijoje. 

Audito objektas – gatvių remonto organizavimas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje. 

Pagrindiniai audito klausimai:  

 ar užtikrinama gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbų vykdymo kontrolė; 

 ar vykdoma gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų kokybės priežiūra užbaigus remonto darbus. 

 Gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų remonto darbų planavimas įvertintas išankstinio tyrimo metu.  

Audituojamas subjektas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. 

Audituojamasis laikotarpis – 2020–2021 metai. Priemonių ir sutarčių vykdymo analizei naudoti ir ankstesnių 

bei vėlesnių laikotarpių duomenys. 

Auditas atliktas pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus29. 

Audito duomenų rinkimo ir vertinimo metodai 

Audito 

ataskaitos 

skyrius 

Taikyti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai Tikslas 

1.Reikšmingi 

pokyčiai planavimo 

procese 

 

Dokumentų peržiūra 

Nagrinėjome: 

 KMS tarybos 2022-02-17 sprendimu Nr. T2-33 patvirtintą 

Finansavimo lėšų, skirtų Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės 

reikšmės keliams ir gatvėms, dviračių ir pėsčiųjų takams, daugiabučių 

namų kiemų vidaus keliams (gatvėms) ir jų automobilių stovėjimo 

aikštelėms įrengti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), naudojimo 

ir skirstymo, objektų eiliškumo nustatymo tvarkos aprašą;  

 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-10-24 sprendimu Nr. 

T2-31 patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės 

kelių ir gatvių su žvyro danga remonto darbų eiliškumo kriterijų 

nustatymo tvarkos aprašą; 

 KMSA direktoriaus įsakymus dėl žvyruotų kelių ir gatvių darbų 

eiliškumo sąrašo patvirtinimo bei 2020–2023 metų žvyruotų kelių 

asfaltavimo priemonių plano patvirtinimo; 

 anksčiau šioje srityje atliktus auditus, patikrinimus, tyrimus;  

 KMSA Miesto tvarkymo, Statybos ir infrastruktūros plėtros bei 

Projektų skyrių veiklos nuostatus ir jų metines veiklos ataskaitas.  

 

Duomenų analizė 

Analizavome 2018-2021 m. laikotarpio Klaipėdos miesto savivaldybės 

strateginius veiklos planus, KMSA metinius veiklos planus, veiklos 

planų vykdymo ataskaitas: vykdytas priemones ir papriemones, jų 

skaičių, joms skirtą finansavimą ir faktiškai panaudotas lėšas.  

 

Pokalbiai su KMSA atsakingais darbuotojais (Miesto tvarkymo 

skyriaus specialistėmis, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėju bei 

specialistais, Geodezijos ir GIS skyriaus vedėju ir specialiste). 

Įvertinti, ar: 

 aiškios ir skaidrios objektų atrankos procedūros; 

 sudaromos objektų prioritetinės eilės ir jos 

viešinamos; 

 laikomasi sudarytų sąrašų eiliškumo; 

 parenkant remonto darbus, turima pakankamai 

informacijos apie gatvių būklę. 

 

                                                 
29 3000-asis TAAIS „Veiklos audito standartas“, prieiga per internetą: http://www.vkontrole.lt/page.aspx?id=350. 

http://www.vkontrole.lt/page.aspx?id=350
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2.Sutarčių 

vykdymo kontrolė 

pakankama 

 

Dokumentų peržiūra: 

Nagrinėjome KMSA sudarytas sutartis su rangovais ir jų pakeitimus, 

su sutarčių vykdymu susijusius dokumentus: apskaitos registrus, 

sąskaitas faktūras, atliktų darbų/paslaugų aktus, paslaugų atlikimo 

grafikus, KMSA skyrių vedėjų pavedimus, KSMA raštus, pavedimus el. 

paštu) rangovams.  

 

Apžiūra vietoje:  

Apžiūrėti 28 suremontuoti objektai, kurie buvo remontuoti pagal 

detaliam vertinimui atsirinktas 31 sutartį. 

 

Skaičiavimas: 

Atlikome aritmetinius veiksmus – perskaičiavome atsirinktų sutarčių 

prekių/paslaugų/darbų aktuose nurodytus duomenis (kiekius, 

įkainius). 

 

Pokalbiai su KMSA atsakingais darbuotojais (Miesto tvarkymo 

skyriaus specialistėmis, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėju bei 

specialistais).  

 

Vertinimo apimtis  

Viso vertinimui atsirinkta 15 papriemonių, t. y. 52 procentai visumos, 

kurioms įgyvendinti buvo sudaryta 31 sutartis, kurių bendra 

preliminari vertė 16,25 mln. Eur. Audito metu buvo atliktas detalus 

šių sutarčių vykdymo kontrolės vertinimas. 

Papriemonės atsirinktos iš tiriamosios visumos, kurią sudarė 2018-

2020 SVP ir 2019-2021 SVP numatytos papriemonės, kurios 2020 m. 

ir 2021 m. buvo pilnai įgyvendintos ar įvykdytos daugiau kaip 50 proc. 

Tokių papriemonių buvo 29, iš jų, siekiant efektyviai naudoti laiko 

išteklius ir nedubliuoti darbų, nuspręsta eliminuoti 3 papriemones, 

kurios finansuojamos ES lėšomis ir jų vykdymą prižiūrėjo Centrinė 

projektų vertinimo agentūra bei 1 KMSA Centralizuoto vidaus audito 

tikrintą papriemonę (sutartį) - Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio 

g.) tiesimas. Siekiant, kad atsirinkti pavyzdžiai kuo geriau 

reprezentuotų tiriamą visumą, vykdytas papriemones apsispręsta 

suskirstyti į 2 subvisumas - pasikartojančios papriemonės ir  

vienkartinės papriemonės. Iš pasikartojančių papriemonių 

subvisumos remiantis profesiniu sprendimu apsispręsta atsirinkti tais 

metais vykdytą pasikartojančią papriemonę, kuriai buvo panaudota 

daugiau lėšų, o jei reikiamas baigtumas pasiektas tik vienais metais - 

tų metų papriemonė ir pasirinkta, iš vienkartinių papriemonių 

subvisumos konkretūs imties vienetai atsirinkti statistinės atsitiktinės 

atrankos būdu - kas antras elementas. 

 

Įvertinti, ar: 

 yra paskirti atsakingi darbuotojai, atliekantys 

rangos sutarčių vykdymo kontrolę; 

 rangos sutarties vykdymo metu kontroliuojama 

kaip laikomasi darbų atlikimo terminų, kiekių 

(apimčių), jei ne – ar taikomos sutartyje numatytos 

sankcijos: darbai vykdyti sutartyje nustatytais 

terminais, atliktų darbų kiekiai (apimtys) atitinka 

nurodyti akte atitinka nurodytus lokalinėse 

sąmatose ar sutartyje (kai lokalinės sąmatos 

nesudaromos); nustačius sutarčių sąlygų 

nesilaikymo atvejus raštu reikalaujama tinkamai 

įvykdyti prievolę ir taikomos sutartyje numatytos 

sankcijos; 

 tinkamai vykdoma darbų kokybės priežiūra 

atliekant darbus: paskirti techninę priežiūrą 

vykdantys asmenys; atlikti gatvių statybos darbų 

kokybės tyrimai (medžiagų tyrimas ir kontroliniai 

bandymai); rangovui teikti nurodymai dėl defektų 

taisymo, kai jie nustatomi; visi (100 proc.) defektai 

pašalinti per nustatytą terminą ir rangovo lėšomis. 

 mokėjimai tiekėjui atliekami pagal sutartyje 

nustatytas aiškias, suprantamas ir Viešųjų pirkimų 

tarnybos patvirtintą metodiką atitinkančias 

kainodaros taisykles: mokėjimai atlikti pagal 

kainodaros taisykles ir sutarties sąlygas; pateiktose 

sąskaitose faktūrose ir atliktų darbų aktuose 

nurodytos apimtys, įkainiai sutampa su sutartyje 

(lokalinėse sąmatose) nurodytomis apimtimis, 

įkainiais ir šios apimtys yra skirto finansavimo 

ribose bei neviršyja sutartyje nustatytos 

maksimalios vertės (jei ji yra numatyta); 

 rangos sutarties keitimas atitinka Viešųjų pirkimų 

įstatymo 89 straipsnio reikalavimus: rangos 

sutarties sąlygų keitimas (jei sutartis buvo keista) 

atliktas vadovaujantis VPĮ 89 str. nuostatomis; 

pratęsus sutarties vykdymo terminą, pratęstas ir 

sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas (kai toks 

užtikrinimas buvo numatytas sutartyje). 

3. Neužtikrinta visų 

objektų garantinio 

laikotarpio 

kokybės priežiūra  

 

Dokumentų peržiūra: 

1 .  Nagrinėjome 

 KMSA 2020-2021 m. leidimų kasinėjimo darbams atlikti 

registravimo žurnalą;  

 inžinerinius tinklus eksploatuojančių bendrovių (AB „Klaipėdos 

vanduo, AB „Klaipėdos energija“ UAB „Gatvių apšvietimas ir AB “ESO“ 

pateiktą informaciją apie atliktus inžinerinių tinklų įrengimo ar 

remonto darbus;  

 Klaipėdos miesto savivaldybės strateginius veiklos planus; 

 KMSA metinius veiklos planus, veiklos planų vykdymo ataskaitas; 
Gatvių ir vietinės reikšmės kelių garantinės apžiūros vykdymo tvarką, 

patvirtintą KMSA direktoriaus 2019-12-19 įsakymu Nr. AD1-1526; 

 KMSA SIPS skyriaus pildomą garantinių objektų sąrašą;  

 sutartis su rangovais;  

 atliktų darbų aktus;  

 garantinio laikotarpio laidavimo draudimo raštus;  

 apžiūrų aktus;  

 raštus rangovams. 

 

Apžiūra vietoje:  

Apžiūrėti 7 objektai - asfaltuotos gatvės, kurių suremontuota danga 

buvo ardoma tiesiant inžinerinius tinklus 5 metų laikotarpyje. 

 

Pokalbiai su KMSA atsakingais darbuotojais (Miesto tvarkymo 

skyriaus specialistėmis, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėju bei 

specialistais, Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyriaus vedėju).  

 

Vertinimo apimtis  

Įvertinti, ar: 

 po gatvių įrengimo ar atnaujinimo vėliau neatlikti 

asfalto dangos ardymo darbai, tiesiant ar taisant 

inžinerinius tinklus, dėl kurių pažeistas asfalto 

dangos vientisumas; 

 vykdoma priežiūra gatvių, pėsčiųjų ir dviračių 

takų, kuriems galioja garantinis terminas: sukurtos 

užbaigtų objektų garantinės priežiūros vykdymo 

procedūros (paskirti priežiūrą vykdantys asmenys, 

nustatytas tikrinimo periodiškumas, numatytas 

rezultatų fiksavimas); visi užbaigti objektai įtraukti 

į garantinių objektų sąrašą; garantinė objektų 

priežiūra vykdoma nustatytu periodiškumu visą 

garantinį laikotarpį; visi (100 proc.) defektai 

pašalinti per nustatytą terminą ir rangovo lėšomis; 

objektas (gatvė, pėsčiųjų ar dviračių takas) 

neremontuotas nepasibaigus garantiniam 

laikotarpiui pagal kitas sutartis. 
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 Atliktas 100 proc. inžinerinius tinklus eksploatuojančių bendrovių 

(AB „Klaipėdos vanduo, AB „Klaipėdos energija“) 2020-2021 m. 

remontuotų objektų sąrašo lyginimas su KMSA 2015-2021 m. 

suremontuotais objektais (asfaltuotomis gatvėmis). UAB „Gatvių 

apšvietimas“ informavo, kad 2020-2021 m. visi kabelių remonto ir 

tiesimo darbai buvo atliekami betranšėjinių technologijų (uždaruoju) 

metodu, neardant asfalto dangos; 

 Peržiūrėti visi KMSA Statybos leidimų ir statinių priežiūros 

skyriaus 2020-2021 m. 2478 išduoti leidimai kasinėjimo darbams, iš 

kurių 303 buvo išduoti AB „ESO“, o iš jų – 129 leidimai kasinėjimo 

darbams gatvėse/važiuojamose dalyse, kuriuose buvo ardoma 

asfalto danga. Atliktas 100 proc. nustatytų (129 vnt.) objektų 

palyginimas su KMSA 2015-2021 m. suremontuotais objektais 

(asfaltuotomis gatvėmis). 

 atliktas 100 proc. 2020-2021 m. baigtų objektų (gatvių, pėsčiųjų 

ir dviračių takų) garantinio laikotarpio priežiūros vertinimas.  

 

 


