KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2010-12-02 Nr. VK-599
Posėdis įvyko 2010-12-02 13.00 val.
Posėdžio pirmininkas Stasys Lekšas, rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos
komisijos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė

Regina

Vaišnorienė, Bendrojo priėmimo skyriaus vyresnioji

specialistė.
Posėdyje dalyvauja komisijos nariai: Saulius Barauskis, Kęstutis Bilius,

Dalia

Miklovienė, Egidijus Ūksas.
Taip pat posėdyje dalyvauja Rimtautas Kavaliauskas, viešosios įstaigos „Kelmės
ligoninė“ direktorius.
DARBOTVARKĖ:
1.Dėl gyventojų apklausos anoniminio anketavimo būdu apie korupcijos apraiškas
Kelmės rajono savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose bei organizacijose.
2. Dėl analizės, kaip kovojama su korupcija savivaldybės įstaigose ar organizacijose.
3. Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų frakcijos 2010 m. lapkričio 3 d. kreipimosi.
1.SVARSTYTA. Gyventojų apklausa anoniminio anketavimo būdu apie korupcijos
apraiškas Kelmės rajono savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose bei organizacijose.
Korupcijos prevencijos komisijos narė Dalia Miklovienė informuoja, kad apklausai
buvo išdalinta 130 anketų. Užpildytas anketas grąžino 108 apklaustieji. Anketų suvestinė
pridedama.
NUSPRĘSTA. Pritarti anketų suvestinei.
2. SVARSTYTA. Analizė, kaip kovojama su korupcija savivaldybės įstaigose ar
organizacijose.
Komisijos narys Kęstutis Bilius sako, kad atsižvelgdamas į anketų suvestinės
duomenis domėjosi kaip su korupcija kovojama rajono gydymo įstaigose, komentuoja raštu
pateiktus šių įstaigų atsakymus.
Vyksta diskusija.
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informuoja, kad slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje yra 4 komercinės lovos, šiandien ryte buvo
6 pacientų eilė. Ligonių registracijos knyga yra pas gydytoją E.Čėsnienę. Į šį skyrių ligonius siunčia
šeimos gydytojas arba priėmimo skyrius. Yra pacientų, kurie neturi indikacijų, bet nori atsigulti ir
taip dirbtinai sudaro eiles. Endokrinologė A.Gražienė per savaitę dirba tik vieną dieną ir priima iki
40 pacientų.
Komisijos narys Egidijus Ūksas pastebi, kad pacientas, atėjęs į gydymo įstaigą,
nežino kur kreiptis, trūksta informacijos. Gal tikslinga paruošti lankstinuką apie ligoninės darbą.
Komisijos pirmininkas Stasys Lekšas pritaria, kad informacijos gal ir per mažai.
Sveikatos biuras turėtų pasidomėti, kokios informacijos reikia rajono gyventojams, atvykstantiems į
gydymo įstaigą. Siūlo, kad ligonių guldymo registraciją į Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių
vykdytų priėmimo skyrius.
Vyksta diskusija dėl siūlymo parengti lankstinukus, pacientų apklausos anketų
papildymo klausimais, susijusiais su galimu korupcijos pasireiškimu gydymo įstaigoje.
NUSPRĘSTA:
1. Pavesti Visuomenės sveikatos biurui atlikti analizę, kokios konkrečios
informacijos (apie teikiamas paslaugas, gydytojų darbo vietą ir laiką, mokamų paslaugų bei tyrimų
kainas ir kt.) pageidauja rajono gyventojai, atvykę į gydymo įstaigą.
2. Siūlyti viešosios įstaigos „Kelmės ligoninė“ administracijai:
2.1. ligonių guldymo į Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių registraciją vykdyti
priėmimo skyriuje.
2.2. atsižvelgiant į Visuomenės sveikatos biuro pateiktas išvadas parengti
informacinį lankstinuką.
2.3. pacientų apklausos anketas papildyti klausimais, susijusiais su galimu korupcijos
pasireiškimu gydymo įstaigoje.
2.4. viešai skelbti apie mokamas paslaugas, tyrimus ir jų kainas.
3. SVARSTYTA. Kelmės rajono savivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų frakcijos 2010 m. lapkričio 3 d. kreipimasis.
Komisijos pirmininkas Stasys Lekšas informuoja, kad į komisiją kreipėsi Tėvynės
sąjungos_Lietuvių krikščionių demokratų frakcija su prašymu išsiaiškinti, ar nėra galimų korupcijos
požymių vykdant viešuosius pirkimus, prižiūrint vykdomus ir priimant jau įvykdytus projektus
rajono savivaldybėje. Administracija, atsakydama į korupcijos prevencijos komisijos prašymą,
pateikė duomenis apie įvykdytus ir vykdomus projektus. Susipažinus su pateikta informacija kilo
klausimų dėl darbų atlikimo terminų, taikytų sankcijų už laiku neatliktus darbus ir kt.
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Komisijos nariai diskutuoja apie Maironių mokyklos tualeto įrengimą ir darbų
pridavimą, mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ tvorą, papildomus pirkimus iš uždarosios akcinės
bendrovės „Meba“ ir kitais klausimais, susijusiais su vykdomais projektais.
NUSPRĘSTA:
1. Prašyti rajono savivaldybės administracijos pateikti informaciją:
1.1. Kiek buvo įvykdyta mažos vertės (apklausos būdu) pirkimų, kas buvo pakviesti
juose dalyvauti ir už kokias sumas pirkta? Kodėl šie pirkimai nėra skelbiami savivaldybės
internetiniame puslapyje?
1.2. Kas ir kiek sumokėjo už Liolių senelių namų antrą techninį projektą? (pirmas
buvo pirktas 2008 m. ir savivaldybei kainavo 96000 Lt).
1.3. Ar „Aukuro“ vidurinės mokyklos stogo šiltinimo darbai atliekami taip, kaip
numatyta techniniame projekte?
1.4. Mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ tvora neatitinka projekto. Ar nebus taip, kad
agentūra atsisakys apmokėti už tvorą ir savivaldybei teks mokėti iš savo lėšų? Ar Meno mokykla
nudažyta dažais, kurie turėjo atitikti specialius reikalavimus?
1.5. Kodėl miesto centrinės dalies sutvarkymui papildomi darbai perkami iš UAB
„Meba“, nors rangos sutartis jau yra pasibaigusi ir skaičiuojamos baudos?
1.6.Ar savivaldybė negali pasinaudoti sutartyje su UAB „Meba“ (2010-04-06 sutartis
Nr.SŽ-191) numatytu draudimo bendrovės garantu?
1.7. Ar taikomos sutartyje numatytos

sankcijos už laiku nepriduotą Maironių

pagrindinės mokyklos tualetą?
1.8. Pagal projektą „Tytuvėnų m. Sodų gatvės šaligatvio įrengimas“ darbai priimti
dviem mėnesiais vėliau, nei buvo numatyta jų pabaiga. Dėl kieno kaltės pavėluotas dokumentų
sutvarkymas?
1.9. Kodėl nepradėti projekto „Užvenčio m. Žemaitės gatvės šaligatvio įrengimas“
darbai?
1.10. Jaunimo užimtumo centro patalpų įrengimo darbai turėjo būti baigti 2010-0610. Kada administracijos direktorius davė raštišką sutikimą 2010 m. darbus tęsti ir kada buvo
skirtos lėšos?
1.11. Ar savalaikiai bus įgyvendintas projektas „Kelmės rajono savivaldybės
administracijos vieningos apskaitos ir planavimo sistemos įdiegimas“?
Posėdžio pirmininkas

Stasys Lekšas

Posėdžio sekretorė

Regina Vaišnorienė

