KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2014-12-11 Nr. VK-768
Posėdis įvyko 2014-12-11 13.00 val.
Posėdžio pirmininkė Kristina Balsienė, rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos
komisijos pirmininkė.
Posėdžio sekretorė Regina Vaišnorienė, Bendrojo priėmimo skyriaus vyresnioji specialistė.
Posėdyje dalyvauja komisijos nariai: Vygantas Každailis, Borisas Markulis, Vincas Metrikis,
Algimantas Prokopavičius, Egidijus Ūksas.
Su pateisinama priežastimi nedalyvauja R.Motuzas.
Be to posėdyje dalyvauja Kontrolės komiteto pirmininkas Gipoldas Karklelis, Turto
valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė ir vyriausioji specialistė Aldona Kučinskienė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl 2014 m. lapkričio 11 d. laikraščio „Šiaulių kraštas“ Nr.218 (6891) priede „Krašto
žinios“ išspausdintos informacijos „Užvenčio seniūnu gali tapti politiko sūnus“.
Pranešėja korupcijos prevencijos komisijos pirmininkė Kristina Balsienė.
2. Dėl LR Specialiųjų tyrimų tarnybos 2014-04-28 rašto Nr.4-01-2397 „Išvada dėl
korupcijos rizikos analizės Kelmės rajono savivaldybės veiklos srityse“.
Pranešėja korupcijos prevencijos komisijos pirmininkė Kristina Balsienė.

1. SVARSTYTA. 2014 m. lapkričio 11 d. laikraščio „Šiaulių kraštas“ Nr.218 (6891) priede
„Krašto žinios“ išspausdinta informacija „Užvenčio seniūnu gali tapti politiko sūnus“.
Pranešėja korupcijos prevencijos komisijos pirmininkė Kristina Balsienė supažindina su
spaudoje pasirodžiusiu straipsniu ir prašo komisijos narių jį pakomentuoti ar neįžvelgiama galimų
korupcijos apraiškų.
Komisijos narys, administracijos direktoriaus pavaduotojas Vincas Metrikis mano, kad
vertinti tai, kas dar neįvyko, nėra kaip. Kiekvienas žmogus gali pasirinkti kur jam eiti, kokiame
konkurse dalyvauti, kokių pareigų siekti. Pretendentai teikia prašymus dalyvauti konkurse ir daugiau
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niekas nevyksta. Konkurse gali dalyvauti tie asmenys, kurie turi išsilaikę abu testus. Supažindina su
administracijos direktorės 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. A-1335 „Dėl Kelmės rajono
savivaldybės administracijos Užvenčio seniūnijos seniūno konkurso komisijos sudarymo“ ir jį
komentuoja.
Komisijos nario Boriso Markulio nuomone svarbus bus pats konkurso procesas ir jei
nusiskundimų nebus, tai viskas kaip ir gerai. Uždrausti kandidatuoti dėl to, kad yra žinomo politiko
Zenono Mačerniaus sūnus, komisija negali. Svarbu, kad konkursas vyktų skaidriai. Žinutė
laikraštyje neaiškios kilmės, tikrasis autorius neįvardintas. Čia kiekviena partija, bendruomenė gali
tokią informaciją paskleisti.
Komisijos narys Vygandas Každailis pastebi, kad dauguma seniūnų yra socialdemokratų
partijos nariai. Rimtas verslininkas į seniūnus neitų, turbūt nelabai sekasi verslas. Svarbu, kad
viskas vyktų skaidriai, nes jau dabar matosi protegavimas. Komisijoje dauguma tos pačios
socialdemokratų partijos narių. Siūlo apklausti seniūnijos žmones, ką jie nori matyti seniūno
pareigose, tą ir paskirti.
Vincas Metrikis paaiškina, kad Valstybės tarnybos departamento yra nustatyta priėmimo į
valstybės tarnybą tvarka, kuria komisija ir vadovaujasi.
Borisas Markulis taip pat tvirtina, kad tokia tvarka yra ir ja vadovaujasi visa Lietuva.
Gyventojus galima apklausti, bet tie apklausos duomenys jokios juridinės galios neturi.
Komisijos narys Algimantas Prokopavičius mano, kad vyksta pilstymas iš tuščio į kiaurą,
nes konkursas tai dar neįvykęs, jokių rezultatų nėra Socialdemokratų partijos Užvenčio skyrius
delegavo partijos narį į konkursą, bet ne į seniūnus. Pagal įstatymą visi turi išsilaikyti testus ir tik
tada dalyvauja konkurse.
Komisijos narys Egidijus Ūksas sako, kad niekas netrukdo partijoms apsitarti ką deleguoti į
vieną ar kitą konkursą, bet Kelmėje kažkaip iš anksto žinomi laimėtojai. Ši žinutė spaudoje
konkursą padarė politinį, o to neturėtų būti. Susitikime su gyventojais Užventyje visa salė virte virė
dėl būsimo seniūno. Gyventojai sako, kad laimės kam reikia. Teiraujasi, kodėl komisijoje Šaukėnų
seniūnas, o ne seniūnų seniūnas. Komisijoje taip pat galėtų dalyvauti visuomenės ar departamento
atstovas, o ne vien socialdemokratų partijos nariai.
Kontrolės komiteto pirmininkas Gipoldas Karklelis prieštarauja dėl visuomenės atstovo
dalyvavimo, nes priėmimo tvarka to nenumato, o be to įsivaizduokite, kai komisijos posėdyje
dalyvauja Laimutė.
Vincas Metrikis paaiškina, kad Valstybės tarnybos departamento atstovas gali dalyvauti
konkurse ir stebėti, kad nebūtų pažeistos paties konkurso vykdymo procedūros, bet negali vertinti
komisijos narių vertinimo (objektyvumą).
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Vygandas Každailis piktinasi, kad komisija sudaryta vien iš socialdemokratų ir mano, kad
čia jau yra korupcijos pradžia.
Gipoldas Karklelis pastebi, kad komisijoje esantys nariai atstovaus savo partijos interesus.
Komisija turėtų būti sudaryta iš ne partinių. Konkurse gali dalyvauti visi, kurie atitinka
reikalavimus.
Kristina Balsienė sako, kad ji nėra prieš L. Mačernių, bet svarbu, kad konkursas būtų
skaidrus. Komisijos kompetencija yra pasižiūrėti, kad nebūtų korupcijos apraiškų.

Dabar jau

įžvelgiame, kad komisijos narių daugumą sudaro jo partijos nariai, todėl reikėtų, kad direktorė iš
naujo peržiūrėtų konkurso komisijos sudėtį.
NUSPRĘSTA. Siekiant išvengti galimos politinės korupcijos, rekomenduoti administracijos
direktoriui peržiūrėti 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. A-1335 sudarytą komisijos sudėtį
Užvenčio seniūnijos seniūno konkursui vykdyti ir iki 2015 m. sausio 1 d. informuoti Korupcijos
prevencijos komisiją.
2. SVARSTYTA. LR Specialiųjų tyrimų tarnybos 2014-04-28 raštas Nr.4-01-2397 „Išvada
dėl korupcijos rizikos analizės Kelmės rajono savivaldybės veiklos srityse“.
Komisijos narys, administracijos direktoriaus pavaduotojas Vincas Metrikis supažindina su
iš Specialių tyrimų tarnybos gauta išvada dėl korupcijos rizikos analizės Kelmės rajono
savivaldybės veiklos srityse. Analizė buvo atlikta savivaldybės nuosavybės teise ir kitais pagrindais
valdomo ilgalaikio materialiojo turto (žemės sklypų, pastatų ir statinių) pardavimo, nuomos bei
perdavimo panaudos ir turto patikėjimo pagrindais bei socialinio būsto administravimo ir nuomos.
Analizuotas laikotarpis 2013 metais. Išvadoje pateikti pasiūlymai. Apie pasiūlymų įgyvendinimą
tarnyba informuota š.m. liepos ir pakartotinai rugpjūčio mėnesiais. Grubių pažeidimų nenustatyta,
reikia įgyvendinti pasiūlymus. Tinklalapyje jau yra įkelta informacija apie socialinį būstą.
Egidijus Ūksas klausia, kodėl išvada svarstoma tik dabar, kai ji gauta gegužės mėnesį. Apie
jos gavimą sužinojau per minėjimą. Savivaldybė delsia įgyvendinti vieno langelio principą. Šis
principas sumažintų kyšininkavimą, nes klientas nesusitiktų su specialistu.
Borisas Markulis pastebi, kad socialiniai būstai nuniokoti, nors kokį būstą gavo, tokį turėtų
ir atiduoti.
Egidijus Ūksas pritaria Boriso Markulio minčiai ir papildo, kad ir bendro naudojimo
patalpas nuomininkas turi saugoti, laikytis bendrų reikalavimų.
Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė informuoja, kad socialinį būstą kaimo
teritorijose administruoja seniūnijos, o Kelmės ir Tytuvėnų miestuose – UAB Kelmės vietinis ūkis.
Egidijus Ūksas teiraujasi, ar seniūnai, UAB Kelmės vietinis ūkis pateikia informaciją apie
socialinio būsto būklę.
C:\Users\Darijus\Documents\Tinklapiui\Protok141211NrVK768.doc.
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Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Kučinskienė sako, kad nuo sekančių
metų įsigalioja visiškai naujas Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas, kurio pagrindu
turėsime peržiūrėti socialinio būsto nuomos sąlygas ir tvarką.
NUSPRĘSTA. Sustiprinti socialinio būsto patalpų eksploatavimo kontrolę.

Posėdžio pirmininkas

Kristina Balsienė

Posėdžio sekretorė

Regina Vaišnorienė

