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Panevėžys
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba , atlikusi patikrinimą ir gavusi nepriklausomo eksperto D.
Kalibato išvadas dėl socialinių būstų , esančių Krekenavoje ir Paįstryje, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 str., pateikė Savivaldybės administracijos direktoriui Vitalijui
Žiurliui rekomendacijas, dėl minėtuose socialiniuose būstuose eksperto nustatytų defektų ir neatitikimų
pašalinimo ir prirašytų sumų išieškojimo bei remonto darbų kokybės užtikrinimo. Taip pat buvo pasiūlyta
įvertinti Darbo kodekso nustatyta tvarka Administracijos vietinio ūkio skyriaus vedėją Rimą Samkų dėl
netinkamo Skyriaus nuostatų ir vedėjo pareigybės funkcijų vykdymo.
Savivaldybės administracija pateikė paaiškinimus , kad nevykdys rekomendacijos dėl vedėjo
Rimo Samkaus įvertinimo dėl pernelyg trumpo jo darbo laiko užimamose pareigose, taip pat pateikė raštų
, kuriais kreipėsi į rangovus, dėl nustatytų defektų šalinimo, kopijas taip pat rangovų parašytų raštų
kopijas. Apsilankius socialiniuose būstuose Paįstryje, Gegužinės g. 28, buvo galima pamatyti, kad yra
pakeistos butų vidaus durys, grindų danga , perdažytos lubos ir sienos.
Pastebime, kad be pateikto susirašinėjimo su rangovais, Administracija nenustatė atliktų darbų ir
defektų šalinimo apimties , nesurašė defektų šalinimo akto. Lieka neaišku už kokią sumą atlikta darbų ar
atlikti visi eksperto išvadoje nurodyti darbai ir kokia atliktų darbų vertė. Visuose butuose lauko( įėjimo)
durys pagal sąmatą ir atliktų darbų aktą turėjo būti šarvuotos, faktiškai įrengtos skardinės. Durys visur
liko nepakeistos. Manome, kad nebuvo pilnai atsižvelgta į rekomendaciją dėl remonto darbų kokybės
priežiūros.
Kontrolės ir audito tarnyba neturi galimybės įvertinti eksperto išvadose nustatytų socialinio būsto
remonto darbų neatitikimų ir defektų šalinimo tikros ir teisingos padėties.
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