KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2011-01-17 Nr. VK-14
Posėdis įvyko 2011-01-17 14.00 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, Dalia Miklovienė, Rimantas
Motuzas, Egidijus Ūksas.
Taip pat posėdyje dalyvauja Irena Janušienė, Švietimo skyriaus vedėja.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų frakcijos 2010 m. lapkričio 3 d. kreipimosi tolesnio svarstymo.
2. Dėl daugiabučių namų bendrijos „Santarvė“ (Birutės g. 4, Kelmė) 2010-12-13
prašymo.
3. Dėl informacijos apie Tytuvėnų seniūnijos gyventojų 2010 m. gruodžio 10 d.
pareiškimą (anoniminį).
4. Dėl komisijos 2010 metų priemonių plano priemonės „Antikorupciniu požiūriu
vertinti tarybos priimamus sprendimu“ vykdymo.
5. Dėl komisijos 2010 metų priemonių plano priemonės „Kelmės rajono savivaldybės
korupcijos pasireiškimo tikimybės išvados svarstymas“ vykdymo.
6. Dėl informacijos apie dalyvavimą Lietuvos Respublikos Seimo antikorupcijos
komisijos 2010 m. gruodžio 8 d. organizuotoje konferencijoje „Korupcijos prevencija-skaidrumo
link“.
1. SVARSTYTA. Kelmės rajono savivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų frakcijos 2010 m. lapkričio 3 d. kreipimosi tolesnis svarstymas.
Komisijos

pirmininkas

Stasys

Lekšas

supažindina

su

rajono

savivaldybės

administracijos 2010-12-23 raštu Nr.(12.5) S-3431 „Dėl informacijos“, Statybos ir komunalinio
ūkio skyriaus 2010-12-29 raštu Nr.(12.5) S-3475 „Dėl informacijos patikslinimo“ ir juos
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komentuoja. Dar liko daug neaiškumų dėl Liolių senelių namų dienos globos padalinio įkūrimo
pasirašytų paslaugų pirkimo sutarčių, nesavalaikio Maironių pagrindinės mokyklos tualeto bei
Tytuvėnų m. Sodų g. šaligatvio pridavimo, darželio-mokyklos „Ąžuoliukas“ tvoros neatitikimo
projektui, jaunimo užimtumo centro žemės kadastrinių bylų sudarymo ir kt.
Švietimo skyriaus vedėja Irena Janušienė atsako, kad Maironių pagrindinės
mokyklos tualeto pridavimas iš pirmo karto neįvyko, po to keitėsi atsakingi darbuotojai mūsų bei
statybos skyriuose, pasimiršo ir trūko informacijos. Komisijos, tikrinusios mokyklos atitikimą
reikalavimams, taip pat nepastebėjo, kad tualetas nėra priduotas. Mokiniai juo naudojosi,
nelaimingų atsitikimų nebuvo. Delspinigius galima skaičiuoti jei pastatu negalima naudotis.
Taip pat vedėja pastebi, kad blogiausia padėtis su renovacijomis yra Vaiguvos
vidurinėje mokykloje, Kelmės „Aukuro“ mokykla jau juda link II etapo. Vaiguvos mokyklos
renovacijos darbų termino pratęsimui sutikimas neduotas.
L.e. administracijos direktoriaus pareigas Dalia Miklovienė paaiškina, kad Jaunimo
užimtumo centras nepriduotas dėl neatliktų žemės sklypų kadastrinių matavimų, Meno mokyklos
pastatas, centrinė dalis ir tualetas priduoti 2010 m. gruodžio 31 d., darželio tvorą sausio 18 d.
apžiūrės agentūros atstovai.
Komisijos narys Egidijus Ūksas teiraujasi, kaip konkurso sąlygose atsiranda nuostata
„Per trumpiausią laiką“, ar UAB „Mebai“ buvo paskaičiuoti delspinigiai.
L.e. administracijos direktoriaus pareigas Dalia Miklovienė atsako, kad UAB
„Meba“ užsirekomendavo ir laimėjo bent keletą konkursų. Socialinių būstų remontai sparčiai
pajudėjo, problema su Vaiguvos mokyklos renovacija. Delspinigiai skaičiuojami, jei tikrai kaltas
rangovas ir nėra kitų priežasčių, priklausančių nuo užsakovo ar kitų veiksnių.
Komisijos narys Egidijus Ūksas pastebi, kad korupcijos čia gal nėra, tačiau
gyventojams, daug ko nežinant, kyla įvairių minčių.
Komisijos narys Rimantas Motuzas pastebi, kad dirbant su projektais reikia parengti
daug dokumentų ir praktiškai nebelieka laiko praktiniams darbams.
Komisijos pirmininkas Stasys Lekšas mano, kad administracija nevykdo projektų
kontrolės. Tai įrodo toks faktas, kad rajone net trys objektai nepriduoti dėl neatliktų žemės sklypų
kadastrinių matavimų. Administracija turėtų įvertinti šių projektų vadovų darbą. Liolių senelių
namų dienos globos padalinio įkūrimo darbai

ne pagal galimybes „numesti“ direktoriui S.

Dzimidui. Sausio 12 d. turėjo būti priduoti daugiabučiai. Tokiems rangovams, kurie vėluoja atlikti
darbus, turėtų būti mažinami konkursiniai balai.
Komisijos narys Egidijus Ūksas pastebi, kad uždelsus susimokėti mokesčius iš jo tuoj pat
yra pareikalaujama tai padaryti, o iš rangovų delspinigių kažkodėl nepareikalaujama. Mįslingai
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vienintelė UAB „Meba“ Kelmėje laimi visus konkursus.
L.e. administracijos direktoriaus pareigas Dalia Miklovienė atsako, kad šių namų
renovacijos darbus stabdė gamtinės sąlygos, todėl su agentūra yra derinama dėl termino pratęsimo.
Delspinigiai skaičiuojami už visą laikotarpį. Rangovai taip pat turi argumentų, kuriuos reikia
išnagrinėti, įvertinti.
NUSPRĘSTA:
1. Rekomenduoti rajono savivaldybės administracijai organizuojant viešųjų pirkimų
konkursus pateiktus pasiūlymus vertinti atsižvelgiant į ekonominį naudingumą.
2. Atsižvelgiant į tai, kad objektai „Kelmės miesto centrinės dalies kompleksiškas
teritorijos sutvarkymas“, „Tytuvėnų miesto Sodų gatvės šaligatvis“ komisijos priimti pavėluotai, o
objektas „Jaunimo užimtumo centro patalpų įrengimas“ nepriimtas iki šiol, siūlyti administracijai
įvertinti atsakingų darbuotojų veiksmus.
3. Prašyti rajono savivaldybės administracijos pateikti informaciją:
3.1. Apie projektą „Liolių senelių namų dienos globos padalinio įkūrimas“:
3.1.1. Kodėl 2008-12-11 pirmoje sutartyje Nr.PD-08-036 Nr.B6-54 nenumatoma,
kad „Dienos globos padalinio įkūrimas“ ir „Liolių senelių namų pastato rekonstrukcija“ būtų
projektuojami kaip atskiri objektai?
3.1.2. Kodėl 2008-12-11 pirmoje sutartyje Nr.PD-08-036 Nr.B6-54 nenumatoma
kiek kainuos techninio projekto vykdymo priežiūra?
3.1.3. Kodėl 2009-10-15 papildomas susitarimas Nr.176 pasirašomas jau po sąskaitų
faktūrų pateikimo (pirmoje sutartyje)?
3.1.4. Kodėl 2009-10-15 papildomame susitarime Nr.176 nenumatyta, kad nebus
perkama techninio projekto vykdymo priežiūros paslauga?
3.1.5. Kodėl 2009-07-30 sutartyje Nr. PD.09-028 Nr.S-167 vėl perkama techninio
projekto vykdymo priežiūros paslauga?
3.1.6. Kodėl Europos Sąjungos struktūriniam fondui pateiktas apmokėjimas už
techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugą?
3.1.7. Dėl kieno kaltės savivaldybė, negalėdama projekto „Dienos globos padalinio
įkūrimas“ projektavimo išlaidų pateikti apmokėjimui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, patyrė
nuostolių ir kas juos atlygins?
3.2. Dėl kieno kaltės laiku nepriduotas Maironių pagrindinės mokyklos tualetas?
3.3. Dėl kurių darbuotojų kaltės laiku neatlikti Jaunimo užimtumo centro žemės
sklypo kadastriniai matavimai bei tarybai pateikti klaidingi duomenys apie papildomą finansavimą.
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3.4. Ar tik uždaroji akcinė bendrovė „Meba“ kalta, kad objektas „Kelmės miesto
centrinės dalies kompleksiškas teritorijos sutvarkymas“ buvo priduotas pavėluotai, dėl kieno kaltės
nebuvo atlikti žemės sklypų kadastriniai matavimai?
3.5. Dėl kieno kaltės pavėluotai priduotas objektas „Tytuvėnų miesto Sodų gatvės
šaligatvio sutvarkymas“.
2. SVARSTYTA. Daugiabučių namų bendrijos „Santarvė“ (Birutės g. 4, Kelmė) 201012-13 prašymas.
Komisijos pirmininkas Stasys Lekšas pastebi, kad problema tame, jog prieš šildymo
sezoną buvo liepta susimažinti radiatorių sekcijų skaičių, sistema šildymui neparuošta, namas
neapšiltintas ir žmonės tiesiog šąlo. Šiandien problemos jau kaip ir nėra.
L.e. administracijos direktoriaus pareigas Dalia Miklovienė atsako, kad gyventojai
iki galo neišsiaiškino ir per anksti nusiėmė radiatorius. Šilumos tiekėjas turėjo sureguliuoti
radiatorių sekcijų skaičių butuose, bet jie to nedarė, nes daugiau šildomų sekcijų daugiau prasuka ir
skaitliuką.
Komisijos narys Rimantas Motuzas sako, kad kas kur beatsitiktų, žmonių akys
visada krypsta į savivaldybę.
NUSPRĘSTA. Konstatuoti, kad vykdant namo renovacijos darbus korupcijos
požymių nenustatyta, o namo gyventojams, bendrijai buvo pateikta per informacijos apie vykdomų
darbų organizavimą.
3. SVARSTYTA. Informacija apie Tytuvėnų seniūnijos gyventojų 2010 m. gruodžio
10 d. pareiškimą (anoniminį).
Komisijos pirmininkas Stasys Lekšas informuoja, kad 2010 m. gruodžio 13 d. gautas
Tytuvėnų seniūnijos gyventojų pareiškimas apie Tytuvėnų apylinkių seniūnijos seniūno
S.Baltrušaičio veiksmus darbe bei namuose. Pareiškimas nepasirašytas, todėl pagal 2007 m. rugsėjo
17 d. įsakymu Nr.A-779 patvirtinto „Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Kelmės rajono
savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo“ 13 punktą paliekamas nenagrinėtas.
NUSPRĘSTA. Pritarti, kad minėtas pareiškimas paliekamas nenagrinėtas.
4. SVARSTYTA. Komisijos 2010 metų priemonių plano priemonės „Antikorupciniu
požiūriu vertinti tarybos priimamus sprendimu“ vykdymas.
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Komisijos pirmininkas Stasys Lekšas informuoja, kad už šios priemonės vykdymą buvo
atsakingas komisijos narys Romas Docius, tačiau jis į posėdį neatvyko, jokios medžiagos nepateikė.
Romas Docius dalyvavo tik dviejuose komisijos posėdžiuose.
NUSPRĘSTA. Sprendimo nepriimti.
5. SVARSTYTA. Komisijos 2010 metų priemonių plano priemonės „Kelmės rajono
savivaldybės korupcijos pasireiškimo tikimybės išvados svarstymas“ vykdymas.
Komisijos narys, atsakingas už šios priemonės vykdymą, Rimantas Motuzas pažymi,
kad reikia turėti analizę apie korupcijos pasireiškimo tikimybę. Iki šiol komisija tokių apraiškų savo
darbe taip pat neaptiko. Prevencines priemones turi įvertinti komisija.
NUSPRĘSTA:
1. Pranešėjo informacijai pritarti.
2. Siūlyti savivaldybės administracijai numatyti priemones, kurios užkirstų kelią
galimai korupcijai vykdant viešuosius pirkimus.
6. SVARSTYTA. Informacija apie dalyvavimą Lietuvos Respublikos Seimo
antikorupcijos komisijos 2010 m. gruodžio 8 d. organizuotoje konferencijoje „Korupcijos
prevencija-skaidrumo link“.
Komisijos narys Egidijus Ūksas informuoja apie dalyvavimą gruodžio 8 d.
konferencijoje, kurioje buvo aptartos galimos priežastys, dėl kurių komisijų darbas neduoda
laukiamų rezultatų, kokios priemonės galėtų padėti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybes
savivaldybėse. Siūlo skirti lėšų prevencijos priemonių įgyvendinimui.
NUSPRĘSTA. Pateiktai informacijai pritarti.

Posėdžio pirmininkas

Stasys Lekšas

Posėdžio sekretorė

Regina Vaišnorienė

