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Posėdžio sekretorė
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Posėdyje dalyvauja komisijos nariai: Saulius Barauskis, Kęstutis Bilius,

Dalia

Miklovienė, Rimantas Motuzas, Egidijus Ūksas.
Taip pat posėdyje dalyvauja:
Algimantas Dambrauskas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas,
Janė Jaščiukienė, pareiškėja,
Arūnas Kasparavičius, savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas,
Reda Šneiderienė, Gailių pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja, viešųjų
pirkimų komisijos pirmininkė,
Albinas Urbonas, Gailių pagrindinės mokyklos direktorius.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Janės Jaščiukienės 2010-02-03, 2010-05-11 prašymų.
Pranešėjas Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas Stasys Lekšas.
2.

Dėl

Kelmės

rajono

savivaldybės

vykdomų

viešųjų

pirkimų įvertinimo

antikorupciniu požiūriu ir pasiūlymų teikimo.
Pranešėjas Korupcijos prevencijos komisijos narys Saulius Barauskis.
3. Dėl skelbimo rajono spaudoje informacijos, kur anonimiškai gyventojai gali kreiptis,
susidūrę su korupcijos apraiška savivaldybėje, jai pavaldžiose įstaigose.
Pranešėjas Korupcijos prevencijos komisijos narys, įgaliotas asmuo informacijos
teikimui žiniasklaidai apie komisijos veiklą, sprendimus, Egidijus Ūksas.
1. SVARSTYTA. Janės Jaščiukienės 2010-02-03, 2010-05-11 prašymai.
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Pranešėjas Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas Stasys Lekšas. Kelmės
miesto gyventoja Janė Jaščiukienė kreipėsi į komisiją su pareiškimais dėl pareigūnų
piktnaudžiavimo skiriant butus tremtiniams. Istorija sena ir visiems gerai žinoma. Konfliktas vyksta
tarp pareiškėjos ir J.Mizgerytės, nes jos brolis, kuriam paskirtas butas, Kelmėje negyvena. SĮ
„Kelmės vietinis ūkis“ kreipėsi į teismą dėl J. Jaščiukienės iškeldinimo iš savivaldybei
priklausančio buto. Kelmės rajono apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 11 d. sprendimas yra toks,
kad ji iki 2010 m. kovo 31 d. turėjo išsikelti iš buto. Kiek žinoma, birželio 12 d. J.Jaščiukienės
skundą tuo klausimu nagrinės Šiaulių apygardos teismas. Kelmės rajono apylinkės prokuratūra
2010-02-26 nutartimi ikiteisminį tyrimą nutraukė.
Janė Jaščiukienė sako, kad tame bute gyvena 12 metų, jokios informacijos 2001 metais
negavau, kad reikės išsikelti. J.Mizgerytė neteisėtai valdo šį butą. V.Vileikis tvarkė butų paskyrimus
tremtiniams ir jis leido J.Mizgerytei išnomuoti butą man, nors to daryti negalėjo. Kodėl šiandien už
dyką aš turiu išeiti iš buto, į kurį tiek daug investavau? J.Mizgerytė sakė, kad su V.Vileikiu dėl
išnuomavimo viskas sutarta.
Komisijos narė Dalia Miklovienė. Šioje istorijoje komisija nemato korupcijos
apraiškų. Komisija nenagrinėja privačių asmenų konfliktų. Tai padaryti turite jūs pačios, o jei
nepavyksta - kreiptis į teismą. Jums nesutikus išsikelti iš būsto, Kelmės vietinis ūkis kreipėsi į
teismą ir teismas išsprendė.
Komisijos pirmininkas Stasys Lekšas. Šiandien pareiškėja naujų motyvų nepateikė,
prokuratūra tyrimą nutraukė. Teismo, prokuratūros pateiktuose dokumentuose V.Vileikio pavardė
nėra minima, todėl nėra jokio pagrindo jį įtarti korupcija. Susitarimas dėl nuomos vyko tarp jūsų ir
J.Mizgerytės. Komisija darbe vadovaujasi patvirtintu reglamentu ir negali viršyti savo įgaliojimų.
Komisijos narys Rimantas Motuzas. Prieš nuomojantis butą turėjote apsižiūrėti,
apsitarti. Dabar lyg tai mes kalti dėl to, kad jūs su kažkuo nesutariate. Tai jūsų asmeniniai reikalai.
Komisija tokių ginčų nenagrinėja, jūs kreipėtės ne tuo adresu.
Komisijos narys Kęstutis Bilius. Vyksta kažkoks monologas ir vis grįžtame prie to
paties. Neleidžiama kalbėti komisijos nariams, atėjote su išankstine nuomone, visus kaltiname
nusistatymu prieš jus. Mano supratimu su J.Mizgeryte aiškinatės asmeninius reikalus. V.Vileikį
įvardijate kaip korumpuotą pareigūną, todėl pateikite prašymą su konkrečiais įrodymais.
Administracijos

vyriausiasis

specialistas

Arūnas

Kasparavičius.

Korupcijos

prevencijos komisija negali kištis į asmenų privačius interesus. Konfliktas vyksta tarp jūsų ir
J.Mizgerytės, o ar teisėtai skirtas būstas J.Mizgerytės broliui yra visiškai kitas klausimas. Kelmės
apylinkės teismo sprendimas yra jus iškeldinti iš buto, kadangi jūs turite kitą gyvenamąjį būstą.
Kiek žinoma sprendimas yra apskųstas Šiaulių apygardos teismui, todėl suprantama, kad kol tęsiasi

3
ginčai, jūs tame būste gyvensite. Asmeninius santykius su J.Mizgeryte turite aiškintis privataus
kaltinimo tvarka. Tokių ginčų komisija nesprendžia.
Komisijos narys Egidijus Ūksas taip pat siūlo dėl V.Vileikio veiksmų šioje istorijoje
kreiptis atskiru prašymu, pateikti argumentuotus įrodymus, o ne prielaidas, pasamprotavimus.
Janė Jaščiukienė sako, kad šiandien ji jaučiasi kaip kaltinamoji. Praktiškai nieko naujo
neišgirdusi ir nesuprantanti dėl ko buvo pakviesta į posėdį.
Komisijos pirmininkas Stasys Lekšas dar kartą pareiškėjai akcentuoja, kad pagal
surinktą medžiagą nei teismas nei prokuratūra korupcijos apraiškų nerado, nieko nenubaudė.
Apygardos teismas gali tirti antikorupciniu požiūriu.
NUSPRĘSTA:
1. Priimti dėmesin tai, kad Kelmės apylinkės teismas 2009 m. rugpjūčio 11 d.
nusprendė iškeldinti Janę Jaščiukienę iš buto, esančio Vytauto Didžiojo g. 45-23, Kelmės rajono
apylinkės prokuratūra 2010-02-26 nutarimu nutraukė ikiteisminį tyrimą.
2. Konstatuoti, kad Janės Jaščiukienės 2010-02-23 ir 2010-05-11 pareiškimuose
nurodyti klausimai dėl patalpų nuomos, išsipirkimo yra privačių asmenų tarpusavio santykiai ir
nenustačius korupcijos prielaidų pareiškimų nagrinėjimą nutraukia.
2. SVARSTYTA. Kelmės rajono savivaldybės vykdomų viešųjų pirkimų įvertinimas
antikorupciniu požiūriu ir pasiūlymų teikimas.
Pranešėjas Korupcijos prevencijos komisijos narys Saulius Barauskis supažindina su
mokinių pavėžėjimo konkursų organizavimo patikrinimo medžiaga Gailių ir Liolių pagrindinėse
mokyklose. Liolių mokyklos pateiktuose dokumentuose pažeidimų nenustatyta. Gailių mokykloje
mokinių pavėžėjimo konkursą laimėjo uždaroji akcinė bendrovė „Transbusas“, tačiau nepateikė
licencijos. Abi dalyvaujančios organizacijos skirtingai nurodė paslaugos kainą: 1 dienai 384,00 Lt
su PVM bendrovės „Transbusas“ pasiūlyme ir 4,80 Lt (su PVM) vieno kilometro kaina UAB
„Kelmės autobusų parkas“ pasiūlyme. UAB „Transbusas“ sąskaitas faktūras išrašo tai už
kilometrus, tai už darbo dienas.
Gailių pagrindinės mokyklos direktorius Albinas Urbonas paaiškina, kad konkursą
laimėjo tas dalyvis, kuris suteikė lengvatų. Šiuo atveju UAB „Transbusas“.
Komisijos pirmininkas Stasys Lekšas teiraujasi, kaip atsirado lengvatos, jei sąlygose
to nebuvo numatyta. Nėra paruoštų pavėžėjimo schemų.
Gailių pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja, viešųjų pirkimų komisijos
pirmininkė Reda Šneiderienė atsako, kad komisijos posėdžio protokole buvo įrašyta pavėžėjimo
lengvata.
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Gailių pagrindinės mokyklos direktorius Albinas Urbonas sutinka, kad galėjo
padaryti klaidų, nes tokius konkursus organizuoja labai retai ir tam neturi patirties. Brangiausiai
rajone kainuoja vieno vaiko pavėžėjimas (3,72 Lt) mūsų mokykloje todėl, kad visi vaikai vežami
tik samdomu transportu, o ne maršrutiniu. Dėl to, kad bendrovė „Transbusas“ gali neturėti
licencijos, mums nekilo abejonių, nes jie turėjo maršrutus, vežiojo žmones.
Komisijos narys Egidijus Ūksas siūlo, kad mokinių pavėžėjimo konkurso sąlygose
paslaugos kaina būtų už kilometrus, o ne už dienas ar vaikų skaičių.
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Algimantas Dambrauskas paaiškina, kad
kanceliarines prekes pirkti dalimis yra sudėtinga ir užima daug laiko. Perėjome prie kompleksinio
pirkimo, kadangi perkant visą paketą galima nupirkti pigiau. Pasiūlymai vertinami pagal bendrą
pirkimo sumą, todėl atskiros pozicijos kaina gali skirtis. Perkame pagal poreikį.
NUSPRĘSTA:
1. Prašyti Kelmės rajono savivaldybės administracijos:
1.1. Įvertinti Gailių pagrindinės mokyklos 2008 m. mokinių pavėžėjimo paslaugos
pirkimo konkurso organizavimo rezultatus.
1.2. Paruošti pavyzdinius mokinių pavėžėjimo paslaugos pirkimo konkurso
organizavimo dokumentus.
3. SVARSTYTA. Skelbimas rajono spaudoje informacijos, kur anonimiškai
gyventojai gali kreiptis, susidūrę su korupcijos apraiška savivaldybėje, jai pavaldžiose įstaigose.
Pranešėjas Korupcijos prevencijos komisijos narys, įgaliotas asmuo informacijos
teikimui žiniasklaidai apie komisijos veiklą, sprendimus, Egidijus Ūksas supažindina su parengtu
informaciniu skelbimo tekstu spaudai.
Vyksta diskusija, komisijos nariai siūlo išbraukti kai kurias pastraipas.
NUSPRĘSTA. Pritarti pakoreguotam skelbimo tekstui ir jį skelbti rajono laikraštyje

Posėdžio pirmininkas

Stasys Lekšas

Posėdžio sekretorė

Regina Vaišnorienė

