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VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

PATIKRINIMO PAŽYMA
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO
PRAŠYMO

2017 m. lapkričio 27 d. Nr. AR-9 (3.14)
Varėna

ĮŽANGA
Varėnos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyboje (toliau – Tarnyba) 2017 m.
lapkričio 7 d. gautas žodinis tarybos nario M. Čapkovskio paklausimas prašymas patikrinti
šaligatvio betono trinkelių, išardytų rekonstruojant J.Basanavičiaus gatvę, saugojimą ir
panaudojimą. Pažymėtina, kad Tarnyba yra gavusi ne vieną gyventojų pastabą, kad betono trinkelės
naudojamos fizinių asmenų privačios valdos tvarkymui.
Vadovaujantis minėtu prašymu ir gyventojų pastabomis, atliktas patikrinimas, kuris pradėtas
2017-11-08, baigtas 2017-11-23.
Patikrinimą atliko savivaldybės kontrolierius Gintautas Šakalis.
PATIKRINIMO REZULTATAI
2008 m. liepos – rugsėjo mėn. buvo atliktas Varėnos miesto J.Basanavičiaus gatvės dalies
(tarp Vytauto ir M.K.Čiurlionio gatvių) šaligatvio remontas. Šaligatviai buvo įrengti betono
trinkelėmis. Iš viso buvo patiesta 1520,5 kv/m betono trinkelių. Darbų vertė apie 75289 Eur
(259957 Lt).
2017 m. birželio mėn. pradėta J.Basanavičiaus gatvės rekonstrukcija, todėl šaligatviai buvo
išardyti, o betono trinkelės sandėliuojamos Šiltnamių gatvėje esančioje savivaldybės teritorijoje.
Dokumentai, patvirtinantys betono trinkelių kiekį, nesurašyti, tačiau, vadovaujantis 2008 m. atliktų
darbų aktais, kuriuose nurodomas betono trinkelių įrengimo kiekis, manytume, kad turėjo būti
sandėliuojama 1520,5 kv/m. Dalis betono trinkelių buvo panaudota :
1.2017 m. birželio mėn. tvarkant Laisvės gatvės šaligatvį – 14,15 kv/m;
2.2017 m. rugpjūčio mėn. tiesiant šaligatvius Vytauto - Gedimino ir Vytauto – Čiurlionio
gatvių atkarpose – 175 kv/m;
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3.2017 m. spalio mėn. tiesiant šaligatvius Žaliojoje gatvėje ir Vytauto gatvėje prie
S.Varėnos tilto per Merkio upę – 718,6 kv/m.
Varėnos seniūnas D.Lukminas paaiškino, kad jis vykdo betono trinkelių priėmimą, išdavimą
ir saugojimą.
2017 m. lapkričio 20 d., dalyvaujant Varėnos seniūnijos seniūnui D.Lukminui ir seniūno
pavaduotojui P.Grigui, buvo suskaičiuotos betono trinkelės sandėliuojamos Šiltnamių gatvės
teritorijoje. Patikrinimo metu rasta apie 607 kv/m betono trinkelių tinkamų naudojimui ir apie 5
kv/m betono trinkelių dūžio.
IŠVADOS
1.Betono trinkelės priimtos sandėliavimui be lydimųjų dokumentų ir nepajamuotos.
2.Betono trinkelių apskaita nevedama.
3.Remiantis atliktais skaičiavimais, galima teigti, kad betono trinkelių likutis (612 kv/m),
sandėliuojamas Šiltnamių gatvės teritorijoje, yra teisingas ir atitinka betono trinkelių kiekį, kuris
liko po J.Basanavičiaus gatvės šaligatvių išardymo.
4.Darytina išvada, kad visos grįžtamosios medžiagos ir ardymo atliekos, tinkamos
tolimesniam panaudojimui arba perdirbimui, savivaldybės administracijoje neapskaitomos.
5.Apie šio patikrinimo rezultatus informuoti savivaldybės administracijos direktorių.

Savivaldybės kontrolierius

Susipažino:
Varėnos seniūnas Dalius Lukminas

Gintautas Šakalis

