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PAGRINDINIAI ATASKAITOS FAKTAI

1008,9 tūkst. Eur
2018 metų KPPP lėšos

1340
Savivaldybės kelių ir gatvių skaičius

90,0 tūkst. Eur
Vietinės reikšmės keliams 2018 metais skirtų KPPP lėšų nepanaudota

83,2 tūkst. Eur
Panaudota nepatikslinus Objektų sąrašo

?
Savivaldybės vietinės reikšmės teisiškai įregistruotų kelių kiekis nežinomas

273,4 tūkst. Eur
Kelių direkcijai nurodyta didesnė suma nei rangovų įsipareigojimai dėl darbų atlikimo

21,0 tūkst. Eur
Sumokėta už neatliktus darbus

Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

4
Audito ataskaita

ĮŽANGA
Audito tikslas ir apimtis
Vykdydama Prienų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) kontrolieriaus pavedimą1
Kontrolės ir audito tarnyba suplanavo ir atliko Prienų rajono savivaldybės 2018 metų Kelių
priežiūros ir plėtros programos lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo
auditą.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus ir
tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Audito apimtis ir taikyti metodai išsamiau
aprašyti 1 priede „Audito apimtis ir metodai“.

Kelių priežiūros ir plėtros programos paskirtis
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės yra savivaldybių nuosavybė, tačiau jų plėtra ir priežiūra
daugiausia finansuojama valstybės lėšomis. Lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti,
rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti skiriamos iš Kelių
priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) finansavimo lėšų, skiriamų savivaldybėms ir
valstybės institucijoms. Savivaldybės administracija, kaip KPPP finansavimo lėšų gavėja, atsako už
lėšų naudojimą, projektų, sąmatų ir techninių dokumentų rengimą, viešųjų pirkimų konkursų
organizavimą, darbų kokybės kontrolę, techninę priežiūrą, statybos užbaigimo procedūrų atlikimą.
2018 metams Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau –
Kelių direkcija) direktoriaus įsakymu Prienų rajono savivaldybei skirta 1008,9 tūkst. Eur KPPP
lėšų2. Ne mažiau kaip 50 procentų skirtų lėšų turi būti naudojama kapitalo investicijoms į vietinės
reikšmės kelių (gatvių) tiesimą, rekonstravimą ir kapitalinį remontą3.

1

Savivaldybės kontrolieriaus 2019 m. sausio 15 d. pavedimas Nr. 04-(3.4)-1
Kelių direkcijos direktoriaus 2018 m. balandžio12 d. įsakymas Nr. V-91 ir Kelių direkcijos ir Prienų rajono
savivaldybės administracijos sudaryta 2018 m. gegužės 28 d. Finansavimo sutartis Nr. S-276/D1-395
3
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto LRV 2005 m.
balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447, 7 punktas
2
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AUDITO REZULTATAI
1. Esama objektų atrankos tvarka neužtikrina, kad lėšos bus paskirtos
būtiniausiems projektams
Kelių direkcijos direktoriaus patvirtintam Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo
lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir
saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo sąlygų tvarkos apraše4 (toliau – Aprašas) numatyta,
kad Kelių direkcijai teikiami Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka (Savivaldybės tarybos
sprendimu, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu) patvirtintas n-ųjų metų vietinės
reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo
sąlygų užtikrinimo objektų, finansuojamų KPPP skaičiuojamosiomis lėšomis, sąrašas arba ilgalaikė
programa, Savivaldybės tarybos įgalioto asmens patvirtintas n-ųjų metų objektų sąrašas (objekto
pavadinimas, darbų rūšis, informacija apie objekto turtui įsigyti teisinę registraciją, objekto
koordinatės, fiziniai parametrai, objektui finansuoti planuojamų skirti KPPP skaičiuojamųjų lėšų
suma).
Savivaldybė neturi ilgalaikės kelių priežiūros ir plėtros programos, veikiančios KPPP lėšomis
finansuojamų objektų parinkimo tvarkos Savivaldybėje nėra, nors patvirtinta daug dokumentų, tačiau jų
duomenys tarpusavyje neatitinka:

- Prienų rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų
Savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti),
prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo5 (toliau –
Savivaldybės KPPP aprašas) 9 punktas, kuriuo buvo numatyta objektų sąrašo tvirtinimo ir
tikslinimo tvarka, buvo pripažintas netekusiu galios nuo 2016-12-016;
- Savivaldybės KPPP apraše numatytas programos lėšomis finansuojamų darbų planavimo
kriterijus – kelias (gatvė) įtrauktas į Prienų rajono savivaldybės strateginį planą, tačiau
Savivaldybės strateginiuose planuose7 tvirtinama tik bendra Viešosios infrastruktūros priežiūros ir
plėtros programai skiriamų lėšų suma;

4

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti,
rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo sąlygų tvarkos aprašo,
patvirtinto Kelių direkcijos direktoriaus 2018 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-64, 7.4 papunktis
5
Patvirtintas Prienų r. savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T3-62
6
Prienų r. savivaldybės tarybos 2016-12-01 sprendimas Nr. T3-251
7
Patvirtinta Prienų r. savivaldybės tarybos 2018-02-08 sprendimu Nr. T3-5 „Dėl 2018-2020 metų strateginio
veiklos plano patvirtinimo“
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- Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtinti Prienų miesto gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų ir
dviračių takų, automobilių bendro naudojimo stovėjimo aikštelių, gatvių apšvietimo remonto ir
įrengimo ir Prienų rajono savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų kelių ir gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų ir
dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos ar įrengimo
eiliškumo sąrašai8 (toliau – Eiliškumo sąrašai) nė karto netikslinti. Savivaldybės KPPP apraše
nenumatyta, kad reikia atsižvelgti į Eiliškumo sąrašų duomenis parenkant iš KPPP lėšų
finansuojamus objektus;
- Savivaldybės KPPP apraše numatyta, kad prašymus dėl Savivaldybės vietinės reikšmės
kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų
užtikrinimo Savivaldybės seniūnijų seniūnai pristato vietos bendruomenės taryboms, jų pritarimą
prašymų tenkinimo eiliškumui raštu fiksuoja susirinkimų protokoluose ar kituose dokumentuose ir
suderina su Statybos ir ekonominės plėtros skyriumi. Pagal audito metu seniūnų pristatytus
seniūnaičių sueigų protokolus (bendruomenių tarybų seniūnijose nėra) matyti, kad daugelyje
seniūnijų aptariama bendra kelių būklė, remontuotini keliai, eiliškumo sąrašai nesudaromi;
- Savivaldybės tarybos sprendimu9 patvirtintas Vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių
schema-specialusis planas, kuriame pateiktas vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklas, kuriam
numatytas paprastasis ar kapitalinis remontas, tačiau šiuo dokumentu nesivadovaujama;
- KPPP lėšomis finansuojamų objektų sąrašą rengia ir Savivaldybės tarybai tvirtinti teikia
Statybos ir ekonominės plėtros skyrius. Kaip parenkami atskirų seniūnijų objektai, kurie bus įtraukti
į KPPP, nėra numatyta. Internete peržiūrėjus kitų savivaldybių dokumentus pastebėta, kad
daugelyje savivaldybių patvirtintos nuolat veikiančios komisijos, sudarytos iš savivaldybių tarybų
narių, savivaldybių administracijų specialistų, seniūnų, kurios priima sprendimus dėl objektų
įtraukimo į KPPP lėšomis finansuojamas programas.
Dėl audito metu nustatytų neatitikimų Savivaldybės administracija informuota raštu10.
Rekomenduota pripažinti netekusiu galios įsakymą, kuriuo buvo keičiamas Savivaldybės tarybos
sprendimas, parengti naują KPPP lėšų, skirtų Savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms
tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo
ir skirstymo tvarkos aprašą ir teikti tvirtinti Savivaldybės tarybai, numatyti kontrolės procedūras,
kurios užtikrintų, kad Kelių direkcijai būtų teikiami tik tinkamai parengti ir patvirtinti dokumentai.
8

Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimu Nr. T3-74 „Dėl Prienų miesto gatvių,
šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių bendro naudojimo stovėjimo aikštelių, gatvių apšvietimo remonto ir
įrengimo eiliškumo sąrašų patvirtinimo“ ir 2017-03-30 sprendimu Nr. T3-94 „Dėl Prienų rajono savivaldybės
kaimiškųjų seniūnijų kelių ir gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių kapitalinio
remonto, rekonstrukcijos ar įrengimo eiliškumo sąrašo patvirtinimo“
9
Prienų r. savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T3-242
10
2019-01-28 raštas Nr. 01-03
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Toliau pateikiame informaciją apie kapitalinio remonto lėšomis remontuotus objektus (1
lentelė). Dviejų objektų remonto darbai nenumatyti patvirtintuose Eiliškumo sąrašuose, Schemojespecialiajame plane įtrauktos tik 2 gatvės, kurioms reikalingas kapitalinis remontas.
1 lentelė. Objektai, kuriuose 2018 m. buvo atliekami kapitalinio remonto darbai

Objektas, kuriame buvo
atliekami kapitalinio remonto
darbai
Prienų m. Revuonos g.

Eiliškumo
sąrašai

Schema-specialusis
planas

Įtraukta

Įtraukta

Įvažiavimas prie Jiezno PSPC

Įtraukta

Įtraukta

Medžionių k. Piliakalnio,
Gražiosios ir Kaštonų g.
Sudvariškių k. Tuopų ir
Krasausiškių k. Pušyno g.
Klebiškio k. Naujosios g.
kapitalinis remontas
Skriaudžių k. Orbitos g.

Įtraukta
Nėra

Įtraukta
Piliakalnio g.
Įtraukta

Įtraukta

Neįtraukta

Aptarta

Įtraukta

Įtraukta

Įtraukta

Veiverių mstl. Dainavos g.

Įtraukta

Nėra

Įtraukta

Jūrės k. Jūrės g.

Nėra

Nėra

Įtraukta

atskirai

Seniūnaičių
sueigų
protokolai
Seniūnija
nepateikė
Numatyta
Nenumatyta
Nenumatyta

Savivaldybės taryba sprendimu11 paskirstė lėšas seniūnijoms ir patvirtino Objektų,
finansuojamų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, sąrašą (toliau – Objektų sąrašas),
tačiau lėšų objektams nepaskirstė. Nors visoms seniūnijoms buvo numatyta skirti lėšų kapitalo
formavimui (sprendimo 1 priedas), kelių ir gatvių kapitalinio remonto darbai buvo vykdomi tik
keturiose seniūnijose. Kitose seniūnijose nebuvo numatoma atlikti darbų – Objektų sąraše neįrašyti
jokie objektai. Sprendimas buvo keičiamas keturis kartus, visais atvejais tikslinamas tik Objektų

sąrašas, lėšų paskirstymas seniūnijoms nebuvo keičiamas, dėl to tuo pačiu sprendimu patvirtintų
dokumentų duomenys tarpusavyje neatitinka. 2 lentelėje pateikiame duomenis apie savivaldybės
tarybos sprendimu seniūnijoms paskirstytų lėšų panaudojimą. Prienų seniūnijoje panaudota tik 4,4
proc. kapitalo formavimui planuojamų lėšų, Veiverių seniūnijoje – beveik aštuonis kartus daugiau,
nei numatyta sprendimo 1 priede.

11

Patvirtintas Prienų r. savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T3-125
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2 lentelė. 2018 metų Kelių programos lėšų panaudojimas (tūkst. Eur)
Išlaidos
Kapitalo formavimas
Planas
Eil.
Seniūnija Planas
Įvykdymo
Įvykdymo
(Sprendimo
Įvykdyta
(Sprendimo Įvykdyta
Nr.
procentas
procentas
1 priedas)
1 priedas)
1.
Ašmintos
26,9
26,9
100
26,9
2.
Balbieriškio
37,7
95,0
251,9
64,0
3.
Išlaužo
19,9
10,9
54,9
29,9
4.
Jiezno
43,9
36,2
82,5
34,5
5.
N. Ūtos
14,9
12,1
81,4
7,6
6.
Pakuonio
16,2
32,3
199,2
16,2
7.
Stakliškių
47,7
40,7
85,2
47,7
62,9
131,9
8.
Šilavoto
26,6
16,9
63,3
20,2
25,0
123,8
9.
Veiverių
56,1
32,5
57,9
27,2
214,5
788,6
10. Prienų m.
145,0
199,9
137,9
160,8
7,1
4,4
Iš viso:
435,0
503,3
435,0
309,5
71,2
E

2. Dėl netinkamo lėšų planavimo nepanaudota 90,0 tūkst. Eur KPPP lėšų
Į KPPP 2018 metais neįtrauktos tos gatvės ar keliai, kurių kapitalinio remonto projektai
parengti ankstesniais metais, tačiau įtrauktos gatvės, kurių projektai neparengti. Kapitalinio
remonto darbų pirkimo procedūros buvo atliekamos tik nuo 2018 m. liepos 27 dienos. Net ir tais
atvejais, kai darbai buvo perkami kartu su kapitalinio remonto aprašu, pirkimo procedūros
atliktos tik liepos mėn., nors tiksli Savivaldybei skiriama lėšų suma žinoma nuo 2018 m.
balandžio mėn.12
2018 metais dėl netinkamo planavimo liko nepanaudota 90,0 tūkst. KPPP programos lėšų
(3 lentelė). Kelių direkcijai 2018 m. lapkričio mėn. pateiktoje informacijoje apie KPPP lėšomis
finansuojamus objektus nurodyta 273,4 tūkst. Eur didesnė suma, nei rangovų įsipareigojimai dėl
darbų atlikimo. Visi rangovai atliko sutartyse numatytus darbus arba daugiau darbų, nei
numatyta sutartyse. Dėl Jiezno PSPC įvažiavimo kapitalinio remonto darbų sutartis nepasirašyta.
Audito metu neradome įrodymų, kad sutartis rangovui buvo išsiųsta.

12

Kelių direkcijos direktoriaus 2018-04-12 įsakymas Nr. V-91 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos
finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus
eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2018 metais“
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3 lentelė. 2018 m. KPPP turtui įsigyti skirtomis lėšomis finansuojami objektai tūkst. Eur
Objektas, kuriame buvo
atliekami
kapitalinio
remonto darbai

Patvirtinta 2018- Numatoma
Sutartyse
11-29
finansuoti KPPP numatyta
sprendimu Nr.
lėšomis suma*
atlikti darbų
T3-280

Prienų m. Revuonos g.

Suma
nepatvirtinta
Įvažiavimas prie Jiezno PSPC
Suma
nepatvirtinta
Sudvariškių
k.
Tuopų
ir Suma
Krasausiškių k. Pušyno g.
nepatvirtinta
Klebiškio k. Naujosios g. Suma
kapitalinis remontas
nepatvirtinta
Skriaudžių k. Orbitos g.
Suma
nepatvirtinta
Veiverių mstl. Dainavos g.
Suma
nepatvirtinta
Jūrės k. Jūrės g.
Suma
nepatvirtinta
Projektavimas,
ekspertizės, 96,3
techninė priežiūra, kadastriniai
matavimai, teisinė registracija
Iš viso
Nepanaudotos KPPP lėšos

Faktiškai
panaudotos
lėšos

7,1

7,1

7,1

23,7

-

62,9

Sutartis
neišsiųsta
20,0

70,0

25,0

25,0

17,9

-

22,3

96,0

34,0

70,4

121,9

40,0

121,9

105,5

105,5**

105,5

505,0

231,6
273,4

415,0
90,0

62,9

*Pagal Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus 2018-11-12 Kelių direkcijai pateiktą
informaciją
**Sutartyse suma nenumatyta, skaičiuojamas procentas nuo darbų vertės
Audito metu nustatyta, kad:
- keturiuose objektuose, įtrauktuose į pirminį Objektų sąrašą, darbų pirkimo procedūros
nepradėtos ir darbai nebuvo vykdomi (4 lentelė);
- į Objektų sąrašą nebuvo įtraukti Šilavoto sen. Ąžuolų gatvės kapitalinio remonto darbai,
nors pagal viešojo pirkimo dokumentus ir sudarytą kelio remonto darbų rangos sutartį13 2017 metais
buvo atlikti ne visi kelio kapitalinio remonto projekte numatyti darbai. Nors 2018 m. sausio 1 d. liko
neatlikta darbų už 13,0 tūkst. Eur (sutarties ar projekto keitimų nebuvo), pagal Statybos ir
ekonominės plėtros skyriaus specialisto paaiškinimą pagal šią sutartį daugiau darbų šiame objekte
nebus vykdoma.

13

2017 m. rugpjūčio 23 d. rangos sutartis Nr. (9.28)-D1-2017/537
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4 lentelė. Informacija apie objektus, kuriuose nebuvo vykdomi kapitalinio remonto
darbai
Objektai, kuriuose numatyta
atlikti kapitalinio remonto
darbus14
Žaliakalnio g. Prienų m.
Automobilių
stovėjimo
aikštelės
įrengimas
ir
Jaunystės g.
Dvaro g. atkarpa (buvusi
Ašmintos sen.)
Šaligatvio statyba Vilniaus g.
Balbieriškio sen.

Projekto
parengimo
data
2018-06-08
2018-06-08

Projekto
kaina tūkst.
Eur
1,7
1,4

Informacijos
nėra
2017-11-23

5,2

Pagal patikslintą Objektų
sąrašą15
Neįtraukta
Neįtraukta, yra parengtas
tik Jaunystės g. atkarpos
projektas
Neįtraukta
Neįtraukta, nes šaligatvis
suprojektuotas
prie
valstybinės reikšmės kelio

3. KPPP lėšos naudojamos į objektų sąrašą neįtrauktiems objektams
Nustatyta, kad Savivaldybės administracija nesilaikė Kelių direkcijos aprašo16 ir 2018 metais
užsakė vietinės reikšmės kelių ir gatvių, neįtrauktų į Objektų sąrašą, kapitalinio remonto projektus už
83,2 tūkst. Eur (5 lentelė). Atkreipiame dėmesį, kad Savivaldybės tarybos patvirtintas Objektų
sąrašas derinamas su Kelių direkcija ir tampa neatskiriama finansavimo sutarties dalimi.
5 lentelė. Objektai, neįtraukti į Objektų sąrašą
Objekto pavadinimas, kuriame
kapitalinio remonto darbus

numatyta

atlikti

Balbieriškio sen. vietinės reikšmės kelių, sutampančių
Naravų k. su Nemuno g. atkarpa, Išmanų k. su Šilo g.
atkarpa nuo Prienų m. ribos iki kelio Kaunas–Prienai–
Alytus
Balbieriškio sen. Vazgaikiemio k. Saulės Vaikų g.
atkarpos nuo valstybinės reikšmės kelio Kaunas–
Prienai–Alytus iki „Visuomenės harmonizavimo parko“
Birštono g. Prienų m.
Jaunystės g. atkarpa Prienų m.
Šviesos ir Ateities g. Prienų m.
Vingio g. Balbieriškio mstl.
Iš viso

Projekto
parengimo
data
2018-12-04

Projekto
tūkst. Eur

kaina

2018-12-04

16,2

2018-06-08
2018-06-08
2018-06-08
2017-12-11

0,7
1,4
1,5
0,5
(apmokėta
2017 m.)
87,2, iš jų 2018
m. 83,2

66,9, iš jų 2018 m.
apmokėta 63,4

14

Patvirtinta Prienų r. savivaldybės tarybos 2018-04-26 spendimu Nr. T3-125
Patvirtinta Prienų r. savivaldybės tarybos 2018-11-29 spendimu Nr. T3-280
16
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti,
rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo sąlygų tvarkos aprašo,
patvirtinto 2018 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-64, 7 punktas
15
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4. Seniūnai neatsako už efektyvų seniūnijai skirtų lėšų naudojimą
Savivaldybės KPPP apraše numatyta, kad Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai
atsako už efektyvų Programos lėšų panaudojimą seniūnijose, derina priežiūros ir paprastojo remonto
darbų ir suteiktų paslaugų aktus. Nustatyta, kad visų seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių

priežiūros, remonto darbų ir sniego valymo paslaugų, asfaltbetonio dangos duobių remonto
pirkimus organizavo Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus specialistas. Sutartyse numatyta,
kad seniūnai teikia užsakymus dėl darbų atlikimo ir pasirašo atliktų darbų pažymas, tačiau už
sutarčių vykdymą atsakingas Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus specialistas. Mūsų
nuomone, už vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir remonto darbų sutarčių vykdymą
atsakingi turėtų būti seniūnai.
Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus specialistas taip pat atlieka gatvių paprastojo
remonto darbų pirkimus, rengia paprastojo remonto aprašus, priima atliktų darbų aktus, kurių
nederina su seniūnais. Seniūnai neįpareigoti vesti atliktų darbų apskaitos, atliktų darbų kiekių
apskaitos pagal atskiras sutartis neveda nei Statybos ir ekonominės plėtros, nei Buhalterijos
skyriai. Audito metu kreipusis į seniūnijas dėl duomenų apie Kelių programos lėšų naudojimą,
seniūnijos rinko informaciją iš rangovų ar Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus. Jiezno
seniūnija nepateikė informacijos apie atliktų darbų kiekius pagal atskiras sutartis, nes tokių
duomenų neturėjo ir nerinko. Nustatyta, kad seniūnijose neapmokėta 19,5 tūkst. Eur už 2018 m.
spalio–lapkričio mėnesiais atliktus kelių ir gatvių priežiūros darbus (Jiezno seniūnijoje
neapmokėta atliktų darbų už 16,8 tūkst. Eur, Stakliškių seniūnijoje – už 2,7 tūkst. Eur).
Ne visos seniūnijos planuoja efektyvų lėšų naudojimą. Išlaužo seniūnija panaudojo tik 55
proc. lėšų, skirtų kelių priežiūrai, Šilavoto seniūnija – 63,3 proc., Jiezno seniūnija – 82,5 proc.
seniūnijai pagal gyventojų ir kelių ilgį paskirstytų lėšų (žr. 2 lentelę).

5. Neatliktos kelių ir gatvių statybos darbų užbaigimo procedūros
Savivaldybės administracija nesilaikė Statybos įstatymo17 ir Kelių direkcijos reikalavimų18,
pagal kuriuos finansavimo gavėjas, užbaigęs darbus objekte, privalo atlikti statybos užbaigimo
17

28 str. 4, 5 p. Nesudėtingųjų statinių ir statinių (statytojui (užsakovui) pageidaujant), kuriems pagal aplinkos
ministro patvirtintą sąrašą nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, statyba (naujo statinio statyba, statinio
rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas, statinio paprastasis remontas, statinio griovimas) užbaigiami statytojui ar
jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą. Atlikus statybos užbaigimo
procedūras, statinį ir daiktines teises į jį privaloma įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 3
mėnesius nuo statybos užbaigimo akto gavimo dienos, deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo ir
įregistravimo dienos arba nuo deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos.
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procedūras – surašyti statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą, statinį ir
daiktines teises į jį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Audito metu nebuvo pateiktas nė
vienas statybos užbaigimo aktas ar deklaracija, o 863,5 tūkst. Eur kelių ir gatvių kapitalinio remonto
išlaidų perkeltos iš nebaigtos statybos sąskaitos pagal komisijos, sudarytos iš dviejų Statybos ir
ekonominės plėtros skyriaus specialistų, surašytus Suremontuotų, rekonstruotų ir modernizuotų
objektų (vietinės reikšmės kelių ir gatvių) priėmimo ir perdavimo aktus. Šiuos aktus kaip Komisijos
narys pasirašė ir Skyriaus vedėjas, nors jis neįtrauktas į Komisiją19. Komisija nevertino, ar atlikti
visi projektuose, kapitalinio remonto aprašuose ir sutartyse su rangovais numatyti darbai, tiesiog
nurodė perkelti visas objekto nebaigtos statybos kortelėje sukauptas išlaidas.

6. Už Revuonos gatvės projektą sumokėta 24,6 tūkst. Eur daugiau, nei
priklausė
Savivaldybės administracija pasirašė sutartį dėl Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių
kadastrinių duomenų nustatymo bei tikslinimo, techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų20.
Pagal sutartį Savivaldybė įsipareigojo pateikti vykdytojui projektavimo sąlygų sąvadą ir techninę
užduotį, tačiau projektavimo darbai buvo vykdomi pagal žodinius susitarimus ir paties rangovo
parengtas užduotis. Savivaldybės administracija neteisėtai apmokėjo rangovui už 2 tos pačios
Prienų m. Revuonos g. atkarpos projektus: už kapitalinio remonto projektą (numatoma statybos
kaina 1365,7 tūkst. Eur) iš KPPP lėšų sumokėjo 24,6 tūkst. Eur21; už pakoreguotą projektą (pakeista
statybos rūšis iš kapitalinio remonto į rekonstrukciją ir atsisakyta mažosios žiedinės sankryžos
projektavimo)22 iš savivaldybės biudžeto lėšų sumokėjo dar 19,3 tūkst. Eur23 (numatoma statybos
kaina sumažėjo iki 1178,0 tūkst. Eur). Bendrajai projekto ekspertizei buvo pateiktas tik
rekonstrukcijos projektas, pagal šį projektą pradėtos statybos leidimo gavimo procedūros. Pagal
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – Statybos reglamentas) ir
Statybos įstatymą24 ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama
Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, statinių projektų ekspertizė

18

Aprašo 16 punktas
Komisija patvirtinta Administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (7.7 )-A3-883
20
2017-06-09 paslaugų sutartis Nr. (9.28)-D1-2017/395
21
2017-12-11 ir 2018-02-22 PVM sąskaitos faktūros, apmokėtos 2017-12-28 ir 2018-06-07
22
Suderinta su projekto rengėju el. laišku 2018-01-25
23
2018-06-07 PVM sąskaita faktūra, apmokėta 2018-08-30
24
LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto Statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 69 p., Statybos įstatymo 34 str. 1 p.
19
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privaloma. Abiejuose projektuose naudojamas tas pats Administracijos direktoriaus pateiktas
pritarimas25 projektiniams sprendiniams, numatytas Statybos Reglamente26.
Į 2018 m. Objektų sąrašą buvo įtraukti tik gatvės atkarpos nuo Kauno iki Maironio g.
kapitalinio remonto darbai, likusios gatvės dalies remontas nenumatytas. Už gatvės atkarpos nuo
Kauno iki Maironio g. projektą 2017 metais sumokėta 2,9 tūkst. Eur, 2018 m. atlikta darbų už 118,4
tūkst. Eur. Audito metu nustatyta, kad, atlikus tik gatvės atkarpos nuo Kauno iki Maironio g.
kapitalinio remonto darbus, iš nebaigtos statybos sąskaitos iškeltos visų trijų projektų įsigijimo
išlaidos, nors remonto darbai atlikti tik pagal vieną projektą. Gatvės vertė padidinta 175,5 tūkst.
Eur, t. y. 54,2 tūkst. Eur daugiau, nei priklausė.

7. Už neatliktus darbus 2018 metais apmokėta 21,0 tūkst. Eur
Audito metu nustatyta, kad 2018 metais 121,9 tūkst. Eur apmokėta už Veiverių sen. Papilvio
k. kelio VE-207 (Jūrės gatvės) kapitalinio remonto darbų sutartyje numatytus atlikti darbus, iš jų
už kapitalinio remonto aprašą – 2,4 tūkst. Eur, už kapitalinio remonto darbus 116,5 tūkst. Eur ir už
kadastro duomenų bylos parengimą 3,0 tūkst. Eur. Pagal rangovo 2018-12-11 pateiktą garantinį
raštą objekte neatlikta darbų už 14,5 tūkst. Eur.
Nors buvo sudaryta Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių kadastrinių duomenų
nustatymo bei tikslinimo, techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų sutartis27, kadastrinius
matavimus Skyrius nurodė atlikti ir kapitalinio remonto darbus atlikusioms įmonėms. 2018 metais
iš KPPP lėšų kelių kapitalinio remonto darbus atlikusioms įmonėms pagal atliktų darbų priėmimo–
perdavimo aktus ir sąskaitas faktūras apmokėta 6,5 tūkst. Eur už kadastrinių bylų su patikra
parengimą, tačiau kadastrinių matavimų bylos nebuvo parengtos. Skyrius audito metu parengtų
kadastro duomenų bylų neturėjo, raštu28 informavo, kad rangovai įsipareigojo bylas pateikti iki
2019 m. kovo 31 d.

8. Neatliktos teisinės registracijos procedūros
Atliekant KFAR 2018 metų auditą Statybos ir ekonominės plėtros skyrius pateikė duomenis,
kad 16 kelių ir gatvių įregistruota Nekilnojamojo turto registre (toliau – Registras). Atliekant KPPP
25

2017-11-23 raštas Nr. (7.42)-R3-2017/2409 „Dėl pritarimo projektiniams sprendiniams“
Statybos reglamento 7.4.1. papunktis (Statytojas teisės aktų nustatytais atvejais projektuotojui pateikia
savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimo projektiniams pasiūlymams (jeigu jie parengti) kopiją).
27
2017-06-09 paslaugų sutartis Nr. (9.28)-D1-2017/395
28
Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus 2019-02-28 raštas Nr. (15.4)-AR4-95
26
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lėšų auditą, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus specialistas paaiškino, kad nežino tikros
informacijos apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotų kelių skaičių. Gautų kadastrinių
duomenų bylos neregistruotos Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje (DVS). Nors
kiekvienais metais iš KPPP lėšų buvo mokama už suremontuotų kelių ir gatvių kadastro duomenų
bylų parengimą, gavęs bylas Statybos ir ekonominės plėtros skyrius nesikreipė į Registrų centrą dėl
kelių ir gatvių įregistravimo ar duomenų atnaujinimo. Audito metu Statybos ir ekonominės plėtros
skyriaus specialistas pateikė 69 objektų 2004–2018 metais parengtas kadastro duomenų bylas, iš
kurių tik 4 objektai teisiškai įregistruoti Savivaldybės vardu, 12 objektų parengta po 2 kadastro
duomenų bylas, Prienų „Revuonos“ gatvės – 2 ankstesnių metų kadastro duomenų bylos, 2018
metais užsakytos dar 2 kadastro duomenų bylos. Audito metu rekomenduota kreiptis į Registrų
centrą dėl turimų kadastro duomenų įregistravimo, tačiau Statybos ir ekonominės plėtros skyrius
raštu29 kreipėsi tik dėl 26 objektų duomenų įregistravimo.
Dėl audito metu nustatytų dokumentų registravimo trūkumų ir atsiskaitymo terminų
nesilaikymo Savivaldybės administracija papildomai informuota 2019-03-15 raštu Nr. 01-11 „Dėl
audito metu nustatytų neatitikimų“.
Atsižvelgdami į audito ataskaitoje išdėstytus dalykus, Savivaldybės administracijos
direktoriui rekomenduojame:
1. Įvertinti darbuotojų veiksmus dėl audito ataskaitoje pateiktų dalykų.
2. Atlikti tyrimą dėl KPPP lėšų už neatliktus darbus mokėjimų ir teisės aktų nustatyta tvarka
susigrąžinti ar išieškoti nepagrįstai išmokėtas sumas.
3. Užtikrinti, kad apmokėti pateikti darbų atlikimo dokumentai būtų priimami ir pasirašomi
tik už faktiškai atliktus darbus.
4. Patvirtinti ilgalaikę kelių priežiūros ir plėtros programą / KPPP lėšomis finansuojamų
objektų parinkimo tvarką.
5. Numatyti priemones, užtikrinančias visų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir
plėtros srityse dalyvaujančių šalių veiklos koordinavimą lėšų poreikio nustatymo ir skyrimo,
projektų įgyvendinimo ir darbų užbaigimo etapuose.
6. Sukurti konkrečias vidaus kontrolės procedūras, kurios užtikrintų tinkamą ir savalaikį
KPPP lėšų planavimą (kad lėšos būtų paskirstytos ir darbų pirkimai būtų pradėti kuo anksčiau).
7. Paskirti seniūnus atsakingais už vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir remonto
darbų planavimą ir lėšų naudojimą, sutarčių vykdymą.
29

Prienų r. savivaldybės administracijos 201-02-15 raštas Nr. (7.38)R3-848 valstybės įmonės Registrų centro
Kauno filialui
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8. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti statybos darbų užbaigimo procedūras – surašyti statybos
užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą, statinį ir daiktines teises į jį įregistruoti
Nekilnojamojo turto registre.
9. Nekilnojamojo turto registre įregistruoti visų turimų kadastro bylų duomenis.
Apie rekomendacijų įgyvendinimą raštu informuoti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą
pagal rekomendacijų įgyvendinimo plane numatytą datą.
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
Reko
mendaciRekomendacija
jos
eilės
nume
ris

Subjektas,
Veiksmas / Priemonės /
kuriam pateikta
Komentarai*
rekomendacija

Prienų rajono Sudaryti komisiją
savivaldybės tarnybinio nusižengimo
administracija tyrimui atlikti.

1.

Įvertinti darbuotojų
veiksmus dėl audito
ataskaitoje pateiktų
dalykų.

2.

Atlikti tyrimą dėl
Prienų rajono
KPPP lėšų už
savivaldybės
neatliktus darbus
administracija
mokėjimų
ir teisės aktų nustatyta
tvarka
susigrąžinti ar
išieškoti nepagrįstai
išmokėtas
sumas.

3.

4.

1. Nepriklausomo
eksperto paslaugos
pirkimas (faktinėms
aplinkybėms įvertinti dėl
Revuonos g.
rekonstravimo projekto).
2. Kreiptis raštu į
rangovus dėl statybos
užbaigimo išpildomosios
dokumentacijos
pateikimo (Jūrės g., Jūrės
k.).
3. Parengti darbų
užbaigimo deklaraciją
(Jūrės g., Jūrės k.).
Prienų rajono Parengti naujos
savivaldybės redakcijos KPPP tvarkos
administracija aprašą, kuriame numatyti
atliktų darbų perdavimą–
priėmimą, aktų derinimo
tvarką.

Užtikrinti, kad
apmokėti pateikti
darbų atlikimo
dokumentai būtų
priimami ir
pasirašomi tik už
faktiškai atliktus
darbus.
Patvirtinti ilgalaikę
Prienų rajono
kelių priežiūros ir
savivaldybės
plėtros programą /
administracija
KPPP lėšomis
finansuojamų objektų

Rekomendacijos
įgyvendinimo ir
informavimo
apie
įgyvendinimą data*
2019-06-01

2019-06-30

2019-06-30

Už rekomendacijų
įgyvendinimą
atsakingas
asmuo*

Teisės, personalo
ir civilinės
metrikacijos
skyriaus vedėja
Vytautė
Draugelytė
V. Draugelytė

Statybos ir
ekonominės
plėtros skyriaus
vyr. specialistė
Raminta
Baranauskienė

2019-07-15

2019-06-30

R. Baranauskienė,
Seniūnijų seniūnai

Parengti naujos
2019-06-30
redakcijos KPPP tvarkos
aprašą, kuriame nustatyti
objektų parinkimo
tvarką.
Parengti Savivaldybės
2019-08-30

R. Baranauskienė,
Seniūnijų seniūnai
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Reko
mendaciRekomendacija
jos
eilės
nume
ris

parinkimo tvarką.

5.

6.

7.

8.

Numatyti priemones,
užtikrinančias visų
vietinės reikšmės
kelių ir gatvių
priežiūros ir plėtros
srityse dalyvaujančių
šalių veiklos
koordinavimą lėšų
poreikio nustatymo ir
skyrimo, projektų
įgyvendinimo ir
darbų užbaigimo
etapuose.
Sukurti konkrečias
vidaus kontrolės
procedūras, kurios
užtikrintų tinkamą ir
savalaikį KPPP lėšų
planavimą (kad lėšos
būtų paskirstytos ir
darbų pirkimai būtų
pradėti kuo anksčiau).
Paskirti seniūnus
atsakingais už
vietinės reikšmės
kelių ir gatvių
priežiūros ir remonto
darbų planavimą ir
lėšų naudojimą,
sutarčių vykdymą.
Teisės aktų nustatyta
tvarka atlikti statybos

RekomendaSubjektas,
Veiksmas / Priemonės /
kuriam pateikta
Komentarai*
rekomendacija

cijos
įgyvendinimo ir
informavimo
apie
įgyvendinimą data*

tarybos sprendimo
projektą dėl trejų metų
prioritetinių objektų
sąrašo patvirtinimo.
Prienų rajono Sudaryti Kelių priežiūros 2019-07-15
savivaldybės ir plėtros finansavimo
administracija lėšų paskirstymo
komisiją ir parengti jos
darbo reglamentą.

Už rekomendacijų
įgyvendinimą
atsakingas
asmuo*

R. Baranauskienė

Prienų rajono Sudaryti Kelių priežiūros 2019-07-15
savivaldybės ir plėtros finansavimo
administracija lėšų paskirstymo

R. Baranauskienė

Prienų rajono Parengti KPPP tvarkos
savivaldybės aprašą, kuriame dalį
administracija funkcijų pavesti atlikti

2019-06-30

R. Baranauskienė,
Seniūnijų seniūnai

1. Kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšų

2019-07-15

R. Baranauskienė

komisiją ir parengti jos
darbo reglamentą. Pavesti
komisijai kontroliuoti
KPPP lėšų planavimą.

seniūnams.

Prienų rajono
savivaldybės

Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

18
Audito ataskaita

Reko
mendaciRekomendacija
jos
eilės
nume
ris

9.

darbų užbaigimo
procedūras – surašyti
statybos užbaigimo
aktą ar deklaraciją
apie statybos
užbaigimą, statinį ir
daiktines teises į jį
įregistruoti
Nekilnojamojo turto
registre.
Nekilnojamojo turto
registre įregistruoti
visų turimų kadastro
bylų duomenis.

RekomendaSubjektas,
Veiksmas / Priemonės /
kuriam pateikta
Komentarai*
rekomendacija

cijos
įgyvendinimo ir
informavimo
apie
įgyvendinimą data*

Už rekomendacijų
įgyvendinimą
atsakingas
asmuo*

administracija paskirstymo komisija
dalyvauja priduodant
objektą.
2. Atlikti statybos darbų
užbaigimo procedūras,
pakeitimus įregistruoti
Nekilnojamojo turto
registre.

2019-12-30

Prienų rajono Pateikti Registrų centrui
savivaldybės turimas bylas
administracija

2019-12-30

R. Baranauskienė

*Priemones ir terminus rekomendacijoms įgyvendinti pateikė Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktorė Jūratė Zailskienė

Savivaldybės kontrolierė

Violeta Gaidienė

Auditą atliko:
Vyriausioji patarėja Erika Paplauskienė, vyresnioji patarėja Dalia Aleksynienė

Audito ataskaita teikiama:
Prienų rajono savivaldybės merui, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui
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PRIEDAI
Audito apimtis ir metodai
Audito tikslas – įvertinti biudžeto lėšų, skirtų Prienų rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir
plėtros programai, valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis 2018 metais teisėtumą.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus ir
tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad
biudžeto lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas užtikrinimas
neįmanomas dėl audito apribojimų ir to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų,
ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių.
Audito apimtis ir metodai
Audito apimtis

2018 metais gautos lėšos ir patirtos 2018 metais Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu
išlaidos
Prienų rajono savivaldybei skirta 1008,9 tūkst. Eur
KPPP lėšų, kurias panaudojo taip:
503,9 tūkst. Eur skirta vietinės reikšmės keliams
(gatvėms) taisyti (remontuoti), prižiūrėti, saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti;
309,5 tūkst. Eur panaudota vietinės reikšmės kelių
(gatvių) kapitalinio remonto darbams;
105,5 tūkst. Eur panaudota projektavimo, techninės
priežiūros, projektų ekspertizės ir kt. paslaugoms;
90,0 tūkst. Eur, skirtų turtui įsigyti (kapitalinio remonto
darbams), liko nepanaudota.
Veikusios pavaldžios, kontroliuojamos Nėra
ir (ar) konsoliduojamos įstaigos
Audito apimties apribojimai
Audito apimties apribojimų nebuvo.
Svarbiausios audito sritys ir jose atliktos procedūros

Sritys, kuriose atliktos pagrindinės
audito procedūros (detalūs testai ir
(ar) analitinės procedūros)

2018 m. biudžeto lėšų, skirtų Prienų rajono savivaldybės
Kelių priežiūros ir plėtros programai, valdymo,
naudojimo ir disponavimo jomis teisėtumui įvertinti
atliktos pagrindinės procedūros:
įvertinome lėšų paskirstymą ir panaudojimą kapitalinio
remonto projektams finansuoti (patikrinome visų turto
įsigijimo lėšomis finansuotų projektų lėšų planavimą ir
panaudojimą);
įvertinome lėšų paskirstymą ir panaudojimą vietinės
reikšmės keliams (gatvėms) taisyti (remontuoti),
prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti;
Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
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įvertinome vietinės reikšmės kelių (gatvių) kadastrinių
matavimų ir teisinės registracijos procedūras.
Teisės aktai, pagal kuriuos vertinta lėšų  Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros
naudojimo atitiktis
programos finansavimo įstatymas;
 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas;
 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro
įstatymas;
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio
21 d. nutarimas Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių
priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo
įgyvendinimo“;
 Kelių direkcijos direktoriaus 2018 m. kovo 16 d.
įsakymu Nr. V-64 patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros
programos finansavimo lėšų, skirtų vietinės reikšmės
keliams
(gatvėms)
tiesti,
rekonstruoti,
taisyti
(remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti, naudojimo sąlygų tvarkos aprašas;
 Kelių direkcijos direktoriaus 2018-04-12 įsakymu Nr.
V-91 patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros programos
finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms)
tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir
saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymas
savivaldybėms 2018 metais;
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtintas Statybos
techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“;
 Prienų r. savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimu
Nr. T3-62 patvirtintas Prienų rajono savivaldybės Kelių
priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų
Savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti,
rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus
eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo
tvarkos aprašas;
 Prienų r. savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d.
sprendimu Nr. T3-242 patvirtinta Prienų rajono vietinės
reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schema-specialusis
planas;
 Prienų r. savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimu
Nr. T3-74 patvirtinti Prienų miesto gatvių, šaligatvių,
pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių bendro naudojimo
Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
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stovėjimo aikštelių, gatvių apšvietimo remonto ir
įrengimo eiliškumo sąrašai ir 2017-03-30 sprendimu Nr.
T3-94 patvirtintas Prienų rajono savivaldybės
kaimiškųjų seniūnijų kelių ir gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų
ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių
kapitalinio remonto, rekonstrukcijos ar įrengimo
eiliškumo sąrašas;
 Prienų r. savivaldybės tarybos 2018-02-08 sprendimu
Nr. T3-5 patvirtintas 2018–2020 metų strateginis veiklos
planas;
 Prienų r. savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26
d. sprendimu Nr. T3-125 patvirtinti 2018 metų Kelių
priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymas Prienų
rajono
savivaldybės
seniūnijoms
ir
Objektų,
finansuojamų kelių priežiūros ir plėtros programos
lėšomis, sąrašas.
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