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Patikrinimas atliktas vykdant Klaipedos miesto savivaldybes kontrolieriaus 2017 m. sausio
9 d. pavedim4 Nr. KATI5-4.3-1.

Patikrinimo tikslas: ivertinti kaip vykdomas bendradarbiavimas derinant veiksmus del
numatomq gatviq remonto darbq su poZemines komunikacijas eksploatuojandiomis organizacijomis,
siekiant iSvengti pakartotiniq darbq atlikimo.

Tikrinamas subjektas: Klaipedos miesto savivaldybes administracija, juridinio asmens
kodas 188710823, adresas: Lieprl g. I l, LT-91502 Klaipeda (toliau - Savivaldyb.s udtninistracija).

Tikrinamas laikotarpis: 20 I 6 metai.
Metodai ir procediiros : tikrinimas, paklausimas, analitines proceduros.

Savivaldybds departamentq ir skyriq atsakomybd planuojant, organizuojant ir
vykdant Zem6s kasindjimo darbus, jq bendradarbiavimas su Siuos darbus atliekaniiomis
imon€mis

Patikrinimo metu analizavome, kokie Klaipedos miesto savivaldyb€s administracijos
(toliau-KMSA) departamentai ir jq padaliniai dalyvauja uZtikrinant vietines reik5mes keliq ir gatviq
prieZi[r4 ir tvarkymq, analizuoja miesto gatviq, Saligatviq ir kitq dangq buklg, vykdo jq remont4,
kokie KMSA departamentai dalyvauja rengiant savivaldybes teritorijos bendrqji plan4, organizuoja
miesto aplinkos ir infrastruktlros planavim4 bei iSduoda statybq leidimus. Siekeme iSsiai5kinti, ar
yra struktlrinis padalinys, surenkantis informacij4 apie blsimo laikotarpio planus iS visq
savivaldybes kontroliuojamq istaigq (AB ,,Klaipedos energija", AB ,,Klaipedos vanduo", UAB
,,Gatviq ap5vietimas"), kurios atlieka poZeminiq komunikacijq statybos ir remonto darbus, ir jeigu
tokia informacijayra gaunama- ar ja remiamasi derinant b[simus darbus Klaipedos mieste.

KMSA yra du skyriai - tai Miesto [kio departamento Miesto tvarkymo ir Urbanistines
pletros departamento Statybos leidimq ir statiniq prieZiDros, kurie atsakingi uZ Zemes kasinejimo
darbq miesto vieSosiose erdvese planavim4, organizavim4 ir vykdym4. Derindami veiksmus
tarpusavyje bei su savivaldybes kontroliuojamomis poZemines komunikacijas eksploatuojandiomis

istaigomis jie turetq siekti, kad kuo daugiau mieste atliekamq darbq vyktq sklandZiai, suderinus
skirtingq statybos ir remonto darbus atliekandiq organrzacijq planus bei grafikus, siekiant i5vengti
pakartotiniq Zemes kasinejimo darbq toje padioje teritorijoje nedideliais laiko intervalais.

KMSA pateike atsakym4, kad nei vienas savivaldybes padalinys informacijos apie anksdiau
minetq istaigq b[simq laikotarpiq planus nerenka, susitikimq su minetq imoniq atstovais nerengia.

Vienintele AB ,,Klaipedos energija" pateikia KMSA iSsamq Silumos tinklq rekonstrukcijos
ir remonto darbq plan4 ateinantiems metams. Analizuojant jq pateiktq2016 metq planq, palyginome
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planuojamq darbq su konkrediai iSduotais Zemes kasinejimq leidimais ir nustateme, kad

faktiSkai darbai atlikti veliau nei planuota. ISsiaiSkinome , kad tolie nukrypimai galimi del vieSqjrlpirkimq procedtrq, del meteorologiniq s4lygq. Mineta situacija parodo, kad net planuojant darbus ir
informuojant apie tai KMSA, ne visada guiira i5vengti nukr tvarkymo skyriaus
darbuotojq teigimu, tik ketvirtadali plane pateikiamq ad identifikuoti, kitq
remontuotinq objektq adresai nera aiskiai ivardinti, o tai taip im4.

Nei AB ,,Klaipedos vandenys", nei UAB ,,Gatviq apSvietimas" apie planuojamus busimq
metq statybos ar remonto darbus neteikia.

AB ,,Klaipddos vandenys" pateikia s4ra54 probleminiq pavirSinio vandens surinkimo
infrastrukt[ros vietq. S4ra5as sudaromas atsiZvelgiant I gyu.ntojq skundus bei realiai vertinant
konkredi4 viet4. PavyzdLiui, 2016-08-17 sudaryta-" .4*s" yri'+A objektai, iS kuriq, Miesto
tvarkymo skyriaus darbuotojos teigimu, per metus realu sutvarkyti 3-4 objektus, atsiZvelgiant iskiriamas le5as.

Ar Vietinds rinkliavos nuostatuosel numatytos sankcijos ar apribojimai del
pakartotinio kasindjimo darbq

Sie nuostatai yra privalomi organizacijoms ir individualiems statytojams, rengiantiems
projekting dokumentacij4, vykdantiems uZsakovo funkcijas, atliekantiems statybos, remonto,
rekonstravimo, griovimo ir inZineriniq 

- tinklq Zemes kasinejimo darbus Klaipedos miesto
savivaldybes vieSoj o naudoj imo teritorij oj e2.

Nuostatq 3 punkte teigiama, kad vietine rinkliava siekiama maZinti kasinejimo darbq
trukmg, miesto Dkio nuostolius bei nepatogumus gyventojams. Ji skaidiuojama nuo paraiSkoje
nurodomos darbq pradZios iki dangq ir Zeldiniq atkflrimo darbq pabaigos. Jos dydis priklauso nuo
atliekamq darbq vykdymo vietos (gatves vaZiuojamoji dalis, Saligatvis, Zalioji veja) ir trukmes
(kalendorinemis dienomis). Nuostatr4 12 punkte numatyta, kad vietine rinkliava didinama penkis
kartus, kai atliekami darbai gatvese, mikrorajonq teritorijose ir Saligatviuose, kurie maZiau nei pries 5

metus buvo padengti nauja asfaltbetonio danga, kapitaliSkai suremontuoti arba rekonstruoti.
Leidimas kasinejimo darbams neiSduodamas, jei statltojas, vykdydamas darbus

ankstesniame objekte neperdave sutvarkytos darbq vykdymo vietos leidim4 iSdavusiam Savivaldybes
administracijos Urbanistines pletros departamento Statybos leidimq ir statiniq prieZifiros skyriui ir
Miesto [kio departamento Miesto tvarkymo skyriui3.

lvykus poZeminiq inZineriniq tinklq avarijai, kasinejimo darbai gali bDti pradeti vykdyti be
leidimo ir tgsiami 5 dienas, pranesus apie pradedamus vykdyti kasinejimo ir (ar) atitverimo darbus
Savivaldybes administracijos Miesto tvarkymo skyriui ir (ar) Statybos leidimq ir statiniq prieZi[ros
skyriuia.

Nuostatuoses numatyta, kad statytojas senamiestyje, pagrindinese gatvese ir Saligatviuose
vykdytq darbus netran5ejiniu b[du. Vykdyti darbus atviru budu leidZiama i5skirtinais atvejais, kai tai
negalima del techniniq aplinkybiq.

Siais nuostatq reikalavimais siekiama , kad atliekami kasinejimo darbai keltq kuo maLiau
nepatogumq ir bfltq atliekami kuo maZesnemis materialinemis s4naudomis, tadiau atkreiptinas
demesys, kad leidimai Zemes kasinejimo darbams i5duodami visada, i5skyrus atvejus, kai statytojas
laiku neivykde ankstesniq isiparei goj imq.

Zaliuosiuose plotuose), atitverti.jq ar_ios dalj arba apriboti eismq _jo.je nuostarai

2 Ten pat, 8,9,24,36 punktai
I en pal, rz punKlas

4 Ten pat, 24 punktas
5 Ten pat, 36 punktas



Pakartotiniai kasimo darbai Klaipedos mieste 2016 metais

Analizuojant gaut4 informacij4, darytina i5vada, kad bendradarbiavimas tarp Miesto fikio
departamento Miesto tvarkymo skyriaus ir Urbanistines pletros departamento Staf|os leidimq ir
statiniq prieZitros skyriai ne visada vyksta sklandZiai.

2016 metais dviejose miesto vietose vyko pakartotiniai Zemds kasimo darbai.
Vytauto gatveje (atkarpoje tarp H. Manto ir S. Simkaus gatviq) 2016 m. kovo-liepos men.

buvo atliekami darbai pagal dvi rangos darbq sutartis : Pesdiqjq, Saligatviq bei privaZiuojamqjq keliq
remonto bei irengimo darbai (2015-04-16 sut. Nr. J9-679) ir Akmens grindinio p.ieiiuroi darbai
(201 5-05- I 5 sut. Nr.J9-804). Abiej q sutardiq darbq rangovas - UAB "Zemtasa", uZsakovas -KMSA.Toje padioje Vytauto gatves atkarpoje 2016 metais darbus atliko ir UAB "Klaipedos
inZineriniq tinklq statyba", AB "Klaipedos energija" uZsakymu. Sumokejus Zymini mokesti, Siam
rangovui buvo i5duotas leidimas kasinejimo darbams atlikti nuo 2016-08-23 if.i ZOf6-09-0i., nors
pateiktame plane darbai buvo numatyti 2016liepos menes!. Galima daryti iSvad4, kad net iS anksto
planuojant , ne visada pavyksta planus igyvendinti numatytu laiku.

2016 metq pradZioje apie numatomus darbus Miesto tvarkymo skyrius informavo visas
miesto tinklq imones (AB ,,Klaipedos energija", AB ,,Klaipedos vanduo.,, ESo, TEo LT). AB
,,Klaipedos energija" Silumos tiekimo tamybos vadovui 2016-01-22 buvo iSsiqstas iaStas,
prane5antis apie numatomus darbus Vytauto gatveje. | 5i ra5t4 2016-02-03 gautas atsatymas, taigi
AB ,,Klaipedos energija" Zinojo apie savivaldybes planus. Savo ruoZtu , kaip mineta anksdiau, AB
,,Klaipedos energija" 2015-12-22 raStu buvo informavusi KMSA apie 2016 Silumos tinklq remonto ir
rekonstrukcijos darbus ir jq grafikus. Taigi, tiek KMSA, tiek AB ,,Klaipedos energija" turejo
informacij4, bet ja tinkamai nepasinaudojo, todel neiSvengta pakartotiniq Zemes kasimo aarUq.

Stadiono gatveje i5tisines asfalto dangos su pagrindais irengimo darbus Klaipedos miesto
savivaldybes uZsakymu 2016 metq birZelj atliko rangovas UAB ,,Kauno tiltai" ( 2016-04-l I sut.
Nr.J9-613). Rangovas privalejo atlikti darbus per 2 menesius nuo uZsakovo raStiSko nurodymo
pateikimo. Statybos leidimo rangovas nepapra5e, nors sutartyje tai buvo numatyta, todel Statybos
leidimq ir statiniq prieZilros skyriui informacijos apie asfaltavimo darbus neturejo.

Pakartotinius darbus Sioje gatveje antr4 kart4 vykdd rangovas UAB ,,Siauliq dujotiekio
statyba". Siq darbq uZsakovas - AB ,,Energijos skirstymo operatoiius". Rangovas (UAB .siautiq
dujotiekio statyba") 2016-08-22 pateike paraiSk4 gauti leidim4 Zemes vykdymo darbams. Leidimas
Q'{r, MT2-266116) buvo iSduotas, leista dirbti nuo 2016-09-01 iki 2016-09-09, tadiau darbai nebuvo
baigti laiku. Statybos leidimq ir statiniq prieZi[ros skyriaus darbuotojai nuvykus i viet4 suraSyti akto,
buvo isitikinta, kad darbai ne tik nebaigti, bet kad ir Stadiono gatve neseniai buvo i5asfaltuota . UAB
,,Siauliq dujotiekio statyba" turejo papildomai sumoketi vieting rinkliav4, nes didesnis mokestis
taikomas ardant dangas, remontuotas maZiau nei prie5 penkis metus. ISduotas naujas leidimas, 2016-
09-13 dien4 darbai buvo baigti, jame yra atsakingq darbuotojq paraSai, patvirtinantys kad dangos
sutvarkytos, pretenzij q nera.

Siuo atveju galima daryti iSvad4, kad pakartotinio kasinejimo nebuvo galima iSvengti, nes
Miesto tvarkymo skyriaus darbuotojai negalejo LinoIi, kad 2016 rugsejo menesi toje padioje gatveje
AB ,,Energijos skirstymo operatorius" uZsakymu dirbs kita imone.

Mineta situacija atskleidZia, kad Leidimq skyrius, neturedamas duomenq apie atliktus prieS
tris m€nesius darbus, neteisingai paskaidiavo leidimo i5davimo mokesti. Veliau 5i klaida i5taisyta,
tadiau pagrindinis klausimas lieka neiSsprgstas- institucijos, nederindamos savo darbo grafikq, atlieka
kasinejimo darbus toje padioje vietoje nedideliais intervalais, tuo sukeldamos nepasitenkinim4 ir
nepatogumus gyventoj ams.

Patikrinimo metu detaliai nenagrinejome Zemes kasimo darbq, vykusiq del avariniq situacijq
pa5alinimo, nes Siq darbq neimanoma planuoti.



ISvados

KMSA nei vienam padaliniui ndra paversta surinkti ir apibendrinti informacij4 iS visq
savivaldybes kontroliuojamq poZemines komunikacijas eksploatuojandiq organiiacijq apie
b[simq laikotarpiq statybos ar remonto planus.
VisiSkai i5vengti pakartotiniq kasinejimq nera imanoma, nes KMSA nepavaldZios lstaigos
teises aktais nera ipareigotos teikti savo planus apie numatomus atlikti Zemes kasinejimo
darbus.

Rekomendaciios

Apsvarstyti galimybg, bendradarbiaujant su savivaldybei pavaldZiomis poZemines
komunikacijas eksploatuojandiomis jstaigomis, surinkti duomenis apie planuojamus Siq
istaigq b[simq metq darbus. Gautus duomenis susisteminti ir reguliariai atnaujinti, kad KMSA
skyriai, tiesiogiai atsakingi uZ Zemes kasinejimo darbus miesto vieSosiose erdv6se. turetu
informacij4 ir pagal galimybes ja remtqsi planuojant savo darbus.

Savivaldybes kontroliere Daiva eeporiute

Kontroles ir audito tarnybos vyr, specialiste Esle Akinskaite
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