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ĮŽANGA
Vykdydamas Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos 2010 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. T-58-10,
Kontrol÷s ir audito tarnybos kontrolierius Tomas Lužanskis atliko veiklos auditą savivaldyb÷s
administracijoje turto valdymo klausimu. Audito tikslas – vietin÷s reikšm÷s kelių valdymo ir
naudojimo vertinimas.
Auditas atliktas žinant administracijos direktoriui Valdui Aleknavičiui, Ūkio ir urbanistikos
skyriaus ved÷jui Almantui Giraičiui

AUDITUOJAMA SRITIS
Lietuvos automobilių kelių tinklas, skirstomas į valstybin÷s ir vietin÷s reikšm÷s kelius.
Valstybin÷s reikšm÷s keliai, kuriais vyksta tarptautinis, tranzitinis, turistinis ir vietinis
intensyvus eismas, skirstomi į magistralinius, krašto ir rajoninius kelius. Valstybin÷s reikšm÷s keliai
nuosavyb÷s teise priklauso valstybei.
Vietin÷s reikšm÷s keliai, kurie naudojami vietiniam susisiekimui, skirstomi į viešuosius ir
vidaus kelius. Viešieji vietin÷s reikšm÷s keliai ir gatv÷s nuosavyb÷s teise priklauso savivaldyb÷ms,
o vidaus keliai – valstybei, savivaldyb÷ms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims.
Kalvarijos savivaldybei priklausančių kelių ir gatvių ilgis sudaro 417,632 km. Pagal
seniūnijas, vietin÷s reikšm÷s kelių ilgis, išskiriant kelius (gatves) su asfaltbetonio, trinkelių
grindinio, žvyro danga ir gruntinius kelius (gatves), atrodytų taip:
1. Akmenynų seniūnija – 45,446 km (iš jų su asfaltbetonio danga – 3,734 km, grunto danga
– 6,896 km, žvyro danga – 34,816 km).
2. Liubavo seniūnija – 74,652 km (iš jų su asfaltbetonio danga – 5,770 km, grunto danga –
14,091 km, žvyro danga – 54,791 km).
3. Sangrūdos seniūnija – 78,864 km (iš jų su asfaltbetonio danga – 4,107 km, grunto danga –
2,520 km, žvyro danga – 72,237 km).
4. Kalvarijos seniūnija – 218,67 km (iš jų su asfaltbetonio danga – 38,024 km, grunto danga
– 33,591 km, grindinys – 0,163 km, žvyro danga – 146,892 km).

Daugiausia vietin÷s reikšm÷s kelių (gatvių) savivaldyb÷s teritorijoje yra su žvyro danga –
308,736 km (73,9 %), mažiau su grunto danga – 57,098 km (13,7 %) ir su asfaltbetonio danga –
51,635 km (12,35 %), mažiausiai sudaro keliai su grindinio danga – 0,163 km (0,05 %)

AUDITO APIMTIS IR METODAI
Kelių priežiūros, pl÷tojimo, naudojimosi jais teisinius pagrindus reglamentuoja Lietuvos
Respublikos kelių įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir pl÷tros programos
finansavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimai d÷l kelių priežiūros ir pl÷tros
programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo (2005-04-21, Nr. 447), d÷l kelių priežiūros tvarkos
aprašo patvirtinimo (2004-02-11, Nr. 155); Kalvarijos savivaldyb÷s tarybos 2008-03-27 sprendimas
Nr. T-20-31 d÷l kelių priežiūros ir pl÷tros programos l÷šų, skirtų savivaldyb÷s vietin÷s reikšm÷s
keliams ir gatv÷ms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūr÷ti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti,
naudojimo ir skirstymo tvarkos (pakeitimai daryti 2009-04-17 sprendimu Nr. T-43-4, tačiau šiuose
tarybos sprendimuose yra neatitikimų lokaliniams teis÷s aktams, t.y. nurodyti neegzistuojantys
administracijos struktūriniai padaliniai); leidimų važiuoti Kalvarijos savivaldyb÷s vietin÷s reikšm÷s
keliais išdavimo tvarką reglamentuoja savivaldyb÷s tarybos 2009-10-08 sprendimas Nr. T-51-1.
Aktyvi transporto paslaugų rinkos bei naujausių technologijų priemonių taikymo pl÷tra
Europoje ir pasaulyje, taip pat aplinkosaugos bei visuomen÷s saugumo reikalavimų augimas atlieka
svarbų vaidmenį kelių sektoriaus disponavimo srityje. Daugelyje šalių transporto infrastruktūros
finansavimas yra viena iš prioritetinių sričių, užtikrinančių ekonomikos pl÷trą bei pažangą.
Svarbiausių savivaldyb÷s transporto infrastruktūros tinklų modernizavimas ir pl÷tot÷ tampa ne tik
savivaldybių, bet ir Lietuvos bei Europos Sąjungos šalių bendru interesu.
Vietin÷s reikšm÷s kelių, kaip ir kito turto ar objekto, teis÷tas valdymas, naudojimas ir
disponavimas sudaro juridinį nuosavyb÷s teis÷s turinį. Visi vietin÷s reikšm÷s keliai – tiek viešieji,
tiek ir vidaus – nuosavyb÷s teise priklauso savivaldybei, tod÷l ji ir yra šio audito subjektas, kaip
savininkas, valdantis jam priklausantį turtą, naudojantis bei disponuojantis juo pagal LR įstatymus,
nepažeidžiant kitų asmenų teisių ir teis÷tų interesų. Įstatymų nustatytais atvejais bei sąlygomis, turto
savininkas privalo leisti ribotai savo turtu naudotis kitiems asmenims, valstybei ar savivaldybei.
Audito objektas – savivaldybei priklausantys vietin÷s reikšm÷s keliai, kurių ilgis siekia
417,632 km.
Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais. Auditui atlikti pasirinktas
dokumentų peržiūros metodas, taip pat taikyti apklausos ir pokalbių metodai. Audituojamam
subjektui pateikti klausimai, analizuoti ir vertinti pateikti atsakymai ir dokumentų kopijos. Audito
metu vyko pokalbiai su atsakingais už vietin÷s reikšm÷s kelių apskaitą, priežiūrą, valdymą
tarnautojais (Ūkio ir urbanistikos skyrius, Buhalterin÷s apskaitos skyrius, seniūnijos), buvo
peržiūrimi dokumentai, taip pat atrankos būdu pasirinkta keletas kelių ir apžiūr÷ti vizualiai.
Pažymima, kad audito metu su savivaldyb÷s administracijos atsakingais darbuotojais vyko
konstruktyvus dialogas, darbuotojai bendravo dalykiškai ir geranoriškai, operatyviai teik÷ prašytą
informaciją, būtiną audito ataskaitos teiginiams ir išvadoms pagrįsti.
Auditas atliktas darant prielaidą, kad tarnautojų pateikti atsakymai ir pateiktos dokumentų
kopijos yra teisingos ir neegzistuoja kiti dokumentai, kurie darytų įtaką šio audito rezultatams.
Pasteb÷jimas: veiklos auditą rekomenduotina atlikti ne mažiau kaip 2 specialistams, tačiau
tarnyboje dirba vienas kontrolierius ir auditą atlikti dviems tarnautojams n÷ra galimyb÷s, d÷l ko gali
nukent÷ti audito kokyb÷.

REZULTATAI
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punkte savivaldyb÷ms
priskirta funkcija vietin÷s reikšm÷s kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas bei saugaus eismo

sąlygų užtikrinimas. 2004 m. vasario 11 d. LR Vyriausyb÷s nutarime Nr. 155 įtvirtinta, kad
savivaldyb÷s atlieka vietin÷s reikšm÷s kelių ir gatvių taisymo, valymo bei priežiūros darbų ir
saugaus eismo sąlygų užtikrinimo užsakovo funkcijas, vykdo vietin÷s reikšm÷s kelių naudojimo
priežiūrą ir apskaito jų vertę, organizuoja techninę jų priežiūrą, imasi priemonių, kad asmenys,
sugadinę kelią, atsakytų įstatymų nustatyta tvarka.
Savivaldyb÷s administracijos vykdomoje apskaitoje yra apskaityti visi savivaldybei
priklausantys vietiniai keliai, suskirstant juos į kelius su žvyro danga ir kelius su asfalto danga.
Bendra likutin÷ vietinių kelių vert÷ 2010-03-17 dienai yra 8,4029 mln. Lt. Tačiau ne visi balanse
esantys vietiniai keliai teisiškai užregistruoti įstatymų nustatyta tvarka. Bendras užregistruotų
savivaldyb÷s vietinių kelių ilgis sudaro 16,081 km, likusiems vietiniams keliams (daugiau nei 400
km ilgio) reikalinga sutvarkyti teisinę registraciją, kuri manoma kainuotų apie 0,5 mln. litų. VĮ
„Registrų centras“ užregistruoti šie savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausantys vietin÷s reikšm÷s
keliai:
- kelias Sangrūda-Naujoji Radišk÷ Nr. KV0606, kelio danga – žvyras, ilgis – 2,3 km;
- kelias Smalninkų kaime, kelio danga – žvyras, ilgis – 441 m;
- kelias Liubavas-Kreiv÷nai Nr. 6, danga – žvyras, ilgis – 1,24 km;
- kelias Naujieji Alksn÷nai-Kreiv÷nai Nr. 9, danga – asfaltbetonis, ilgis – 1,52 km;
- kelias Trumpalių kaime Nr. 8, danga – žvyras, ilgis – 1,61 km;
- kelias Juodeliai-Liubavas Nr. KV0053, danga – žvyras, ilgis – 8,97 km.
L÷šų kiekis, skiriamas savivaldyb÷s vietiniams keliams bei gatv÷ms tiesti, taisyti bei
prižiūr÷ti, yra ribotas, tod÷l, vertinant kelių infrastruktūros pl÷tros ir priežiūros priemones, labai
svarbus gautų l÷šų racionalus skirstymas bei efektyvus panaudojimas. Tam didel÷s įtakos turi
finansavimo strategijos pasirinkimas, prioritetų nustatymas, požiūris į būtiniausius visuomen÷s
poreikius, galimybes ir kt.
Vietin÷s reikšm÷s keliams ir gatv÷ms tiesti, taisyti ir prižiūr÷ti l÷šos skirstomos pagal LR
Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 447 patvirtintą kelių priežiūros ir pl÷tros programos finansavimo l÷šų
naudojimo tvarką. Šios programos dalies l÷šos (20 procentų programos l÷šų) skirstomos
savivaldyb÷ms atsižvelgiant į jose gyvenančių nuolatinių gyventojų skaičių, kelių ir gatvių tinklo
ilgį, įregistruotų transporto priemonių skaičių bei rajonuose turimą bendrą žem÷s ūkio naudmenų
plotą. Šios l÷šos naudojamos pagal savivaldyb÷s pateiktus ir su Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie LR Susisiekimo ministerijos suderintus objektų sąrašus. Audito metu nustatyta, kad
savivaldybei skiriamoms tikslin÷ms l÷šoms pagrįsti n÷ra paruoštas ekonominis pagrindimas, n÷ra
nustatyti rezultatyvumo, efektyvumo ar taupumo kriterijai tikslams ir uždaviniams pasiekti.
Sprendžiant tikslinių l÷šų planavimo ir naudojimo problemas, būtina ieškoti priemonių efektyviai ir
racionaliai naudoti savivaldyb÷s kelių priežiūrai ir pl÷trai skiriamus finansinius išteklius, kadangi
šiuo metu savivaldyb÷je:
- n÷ra vietinių kelių ir gatvių vystymo (pl÷tros) strategijos. Tai ne finansuojamų objektų
sąrašo sudarymas. Tokioje strategijoje tur÷tų atsispind÷ti konkretūs finansavimo tikslai, kelių
pl÷tros prioritetai, objektų atrankos principai ir pan.;
- netiriama transporto rodiklių kitimo dinamika, neatliekama kelių, gatvių dangos kitimo ir
avaringumo analiz÷ bei objektų (darbų) ekonominiai pagrindimai;
- nerengiamos vietin÷s reikšm÷s kelių ir gatvių investicijų programos ir kt.
- n÷ra nustatyta vietin÷s reikšm÷s kelių ir gatvių finansavimo prioritetų;
- n÷ra nustatyta kriterijų, kuriais būtų vadovaujamasi, planuojant tiesti vietin÷s reikšm÷s
kelius ir gatves.
Būtų taip pat tikslinga nustatyti, kokią vietin÷s reikšm÷s keliams ir gatv÷ms finansavimo
dalį tur÷tų sudaryti išlaidos, skirtos būtent keliams tiesti, rekonstruoti, kas užtikrintų kelių ir gatvių
tinklo būkl÷s gerinimą savivaldyb÷s teritorijoje.
Apibendrinus duomenis, nustatyta, kad 2009 metais vietinių kelių ir gatvių priežiūrai iš
automobilių kelių direkcijos buvo skirta 1,401 mln. Lt, o iš savivaldyb÷s biudžeto – 150 tūkst. Lt,
kas sudaro 9,6 proc nuo visų vietiniams keliams skirtų l÷šų. 2010 metais iki balandžio 1 d.
automobilių kelių direkcija skyr÷ 674,5 tūkst. Lt, savivaldyb÷s biudžetas – 150 tūkst. Lt (18,2 proc

nuo keliams skirtų l÷šų). Iš 1,401 mln. Lt direkcijos skirtų pinigų savivaldyb÷ 2009 metais
panaudojo 1,399 mln. Lt, kurie visi panaudoti pagal paskirtį, nepažeidžiant 2009 metais sudarytų
finansavimo sutarčių (šis faktas patvirtintas savivaldyb÷s administracijos Centralizuotos vidaus
audito tarnybos 2010-02-05 išvada d÷l Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos kelių priežiūros ir pl÷tros programos l÷šų panaudojimo pagal paskirtį Kalvarijos
savivaldyb÷je).
Savivaldyb÷je vietiniai keliai ir gatv÷s yra inventorizuojami kiekvienais metais,
inventorizuojant visą savivaldyb÷s valdomą turtą. Paskutin÷ turto inventorizacija atlikta 2009 m.
gruodžio 1–21 dienomis. Ją atliko komisija, sudaryta vadovaujantis savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus 2009-11-10 įsakymu Nr. A-169. Atskirai vietiniai keliai ir gatv÷s neinventorizuojami,
kadangi Lietuvoje n÷ra parengta vietinių kelių technin÷s inventorizacijos ir apskaitos metodika
(tvarka), kuri pad÷tų sudaryti bendrą šalies vietin÷s reikšm÷s kelių ir gatvių duomenų banką. Šie
duomenys būtų reikalingi tam, kad būtų žinoma vietin÷s reikšm÷s kelių bei gatvių būkl÷, ir kad būtų
galima tinkamai nustatyti finansuojamų darbų ir objektų sąrašus. Savivaldyb÷je naudojamasi vietine
savivaldyb÷s kelių duomenų baze, kurioje suvesta visi savivaldybei priklausantys vietin÷s reikšm÷s
keliai ir gatv÷s, jų techniniai duomenys ir pan.
Lietuvos automobilių kelių direkcija yra pateikusi savivaldyb÷ms rekomendacijas d÷l
skiriamų l÷šų panaudojimo prioritetų: greito eismo ir pagrindinių gatvių taisymas; saugaus eismo
priemonių įgyvendinimas; asfaltbetonio dangos įrengimas žvyrkeliuose, einančiuose per
gyvenvietes; racionalus ir efektyvus l÷šų naudojimas; efektyvi darbų kokyb÷s kontrol÷. Tačiau
savivaldyb÷ n÷ra nustačiusi tikslinių l÷šų naudojimo prioritetų, tod÷l n÷ra aišku, kokiais kriterijais
vadovaujamasi, skiriant finansavimą objektams ar darbams, ir ar pagrįstai bei racionaliausiu būdu
tai daroma.
Vietin÷s reikšm÷s kelių ir gatvių valdymo procesui stinga planavimo, nuoseklumo,
konkrečių ir išsamių normatyvinių teisinių aktų (pvz. vietin÷s reikšm÷s kelių remonto, priežiūros ir
pl÷tros darbų planavimo normatyvai), bendros kelių ir gatvių apskaitos sistemos (duomenų banko).
Be abejo, daug teis÷s aktų n÷ra sukurta visoje šalyje, tod÷l galima svarstyti galimybes ir pateikti
pasiūlymus direkcijai ar ministerijai paruošti bendrus norminius dokumentus, techninius
parametrus, normatyvus, nurodymus, skirtus vietin÷s reikšm÷s keliams ir gatv÷ms tiesti,
rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūr÷ti, taip pat pasiūlyti parengti vietin÷s reikšm÷s kelių ir
gatvių technin÷s inventorizacijos ir apskaitos metodiką bei kelių ir gatvių vert÷s ir jos kitimo
apskaičiavimo normatyvus bendrai duomenų bazei sukurti.
Audito metu nustatyta, kad 2009 m. lapkričio 10 d., vykdant vietinių kelių priežiūros
funkciją, savivaldyb÷s administracijos sudaryta komisija apžiūr÷jo keletą vietin÷s reikšm÷s kelių ir
užfiksavo jų sugadinimo faktus. Buvo apgadinti keliai Nr. KV0614, KV0016, KV0047, KV0055,
KV0063, KV0018, užariant jų griovius, taip sugadinant LR Kelių įstatyme nustatytas vietin÷s
reikšm÷s kelių apsaugos zonas. D÷l šios priežasties 2009 m. lapkričio-gruodžio m÷nesiais buvo
tikrinami keliai ir surašyti 6 administracinio teis÷s pažeidimo protokolai Kalvarijos seniūnijos
gyventojams, pažeidusiems LR ATPK 161 str. Visiems pažeid÷jams buvo skirtos administracin÷s
nuobaudos – įsp÷jimai. 2009 m. gruodžio 14 d. vietin÷s reikšm÷s keliams padarytai žalai įvertinti
komisija nustat÷, kad sugadintiems keliams žvyro dangai atstatyti reikalinga apie 160 tūkst. Lt,
tačiau nubaudus administracin÷mis nuobaudomis pažeid÷jus, nebuvo kreiptasi į teismą, pareiškiant
civilinį ieškinį d÷l padarytos žalos savivaldybei atlyginimo.
LR Vyriausyb÷s 2004-02-11 nutarimo Nr. 155, 27 punkte nustatyti draudimai, siekiant
apsaugoti kelius nuo sugadinimo, t.y. draudžiama gadinti kelius, važiuoti transporto priemon÷mis su
purvinais ratais, arti žemę arčiau kaip per 1 metrą nuo kelio griovio išorin÷s briaunos, žem÷s ūkio
mechanizmams išvažiuoti ne nuovažose į kelią, manevruoti ant jo, teršti kelio dangą ir pan.
Atsakomyb÷ asmenims, pažeidusiems šiuos reikalavimus, numatyta LR ATPK 160(1) straipsnyje
„gatvių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas“, už kurio padarymą gali būti skiriama tik bauda nuo
200 iki 500 litų. Iš to darytina išvada, kad surašant administracinio teis÷s pažeidimo protokolus,

buvo neteisingai kvalifikuojami pažeidimai, t.y. pritaikytas neteisingas kodekso straipsnis,
numatantis švelnesnę nuobaudą nei realiai padaryto pažeidimo sankcija.
Šiuo metu savivaldyb÷je kontroliuojama tik didžiagabaričių ir sunkiasvorių transporto
priemonių, viršijančių 40 t (ir 44 t konteineriams) bendrąją masę važiavimas vietiniais keliais,
kadangi yra priimtas tarybos 2009-10-08 sprendimas Nr. T-51-1 d÷l min÷tų transporto priemonių
važiavimo vietin÷s reikšm÷s keliais leidimų išdavimo tvarkos, tačiau tikslinga būtų svarstyti ir
priimti sunkiasvorių transporto priemonių, viršijančių, pavyzdžiui, 7 t masę, važiavimo vietiniais
keliais leidimų išdavimo tvarką, su tikslu kontroliuoti jų srautą, kelių sugadinimo faktus bei vykdyti
prevencinę kelių priežiūros funkciją, nes tokių transporto priemonių pasitaiko daugiau nei
didžiagabaričių ir jos taip pat gadina vietinius kelius.
Vietin÷s reikšm÷s kelių ir gatvių finansavimas ir priežiūra tur÷tų tenkinti visuomen÷s
poreikius, spręsti transporto infrastruktūros problemas, mažinti avaringumo lygį bei žalingą poveikį
aplinkai.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
IŠVADOS
1. Kalvarijos savivaldybei priklausančių kelių ir gatvių ilgis sudaro 417,632 km, tačiau iš jų
tik 16,081 km yra užregistruoti turto registre, likusiems vietiniams keliams (daugiau nei 400 km
ilgio) reikalinga sutvarkyti teisinę registraciją.
2. Savivaldyb÷s naudojamos l÷šos neturi pakankamo ekonominio pagrindimo.
3. Savivaldyb÷je n÷ra sudaryta ir patvirtinta vietinių kelių ir gatvių vystymo (pl÷tros)
strategija.
4. Neatsižvelgiant į Lietuvos automobilių kelių direkcijos rekomendacijas, savivaldyb÷
neturi nusistačiusi kriterijų, prioritetų planuojant ir skirstant gaunamas tikslines l÷šas. Tai sudaro
sąlygas savivaldybei skirstant finansavimą objektams ar darbams vadovautis subjektyviais
kriterijais ir naudoti l÷šas ne pačiu efektyviausiu būdu. Taip pat nesant Lietuvoje vienodų kelių ir
gatvių apskaitos techninių parametrų, kyla rizika, kad l÷šos gali būti panaudotos netaupiai ir
neracionaliai.
5. Nesant nustatytų prioritetų, tampa neaišku, kokie vietin÷s reikšm÷s keliai ir gatv÷s yra
svarbūs savivaldybei. Iš to išplaukia, kad n÷ra reglamentuota tvarka nuo probleminio objekto
atsiradimo iki l÷šų skyrimo ir darbų įvykdymo, tod÷l yra rizika, kad skirtos tikslin÷s l÷šos gali būti
panaudojamos ne pačiu taupiausiu, efektyviausiu ir rezultatyviausiu būdu.
6. Iš savivaldyb÷s biudžeto skiriama labai maža dalis l÷šų vietiniams keliams prižiūr÷ti, taip
tik iš dalies finansuojant LR Vietos savivaldos įstatymu savivaldybei pavestą vykdyti funkciją.
7. Vykdant vietinių kelių priežiūros funkciją ir nustačius administracinio teis÷s pažeidimo
padarymo faktą, neteisingai kvalifikuojami pažeidimai, kas leidžia pažeid÷jams išvengti griežtesn÷s
ir atitinkančios realiai padarytą pažeidimą nuobaudos.
REKOMENDACIJOS
1. Esant reikiamoms l÷šoms, svarstyti galimybę sutvarkyti savivaldybei priklausančių
vietin÷s reikšm÷s kelių teisinę registraciją.
2. Nustatyti ir pripažinti svarbiu tikslin÷mis l÷šomis finansuojamų objektų (vietinių kelių ir
gatvių) sąrašą, kuriuose reikalinga atlikti priežiūros, taisymo, remonto darbus, atrankos kriterijus
bei prioritetus (sudaryti planus, paruošti ekonominį pagrindimą, nustatyti rezultatyvumo,
efektyvumo ar taupumo kriterijus tikslams ir uždaviniams pasiekti). Šis sąrašas reikalingas tam, kad
naudojant l÷šas keliams ir gatv÷ms tiesti bei rekonstruoti, šie objektai tur÷tų ekonominį pagrindimą,
kuriame naudojami techniniai parametrai (transporto srautai, avaringumas, kelių susikirtimas ir kt.).

3. Svarstyti galimybę parengti bendrus savivaldyb÷s seniūnijoms vietin÷s reikšm÷s kelių
tiesimo, taisymo (remonto) ir priežiūros planavimo metodinius nurodymus, kurie pad÷tų parengti
ilgalaikę vietin÷s reikšm÷s kelių ir gatvių priežiūros ir pl÷tros programą.
4. Tinkamai kvalifikuoti administracinio teis÷s pažeidimus, susijusius su vietinių kelių ir
gatvių sugadinimu, patraukti atsakomyb÷n kaltus asmenis, tinkamai ir teisingai juos nubausti.
5. Esant savivaldyb÷s turtui padarytai materialinei žalai ir nustačius jos dydį bei kaltus
asmenis, svarstyti galimybę kreiptis į teismą, pareiškiant civilinį ieškinį d÷l padarytos žalos
savivaldybei atlyginimo.
6. Parengti sprendimo projektą, kuriuo būtų atlikti pakeitimai savivaldyb÷s tarybos
sprendimuose 2008-03-27 Nr. T-20-31 ir 2009-04-17 Nr. T-43-4 taip, kad min÷ti sprendimai
atitiktų teis÷s aktų reikalavimus. Parengtą ir suderintą sprendimo projektą teikti svarstyti tarybai
artimiausiuose tarybos pos÷džiuose.
7. Svarstyti galimybę priimti taryboje sprendimus, susijusius su sunkiasvorių transporto
priemonių važiavimo vietiniais keliais leidimų išdavimo.
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