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Posėdis įvyko 2015-02-09 13.00 val.
Posėdžio pirmininkas Vytautas Šimkūnas, rajono savivaldybės Etikos komisijos
pirmininkas.
Posėdžio sekretorė Regina Vaišnorienė, Bendrojo priėmimo skyriaus vyresnioji specialistė.
Posėdyje dalyvauja komisijų nariai: Kristina Balsienė, Vincas Metrikis, Rimantas Motuzas,
Algimantas Prokopavičius, Irena Sabaliauskienė, Egidijus Ūksas.
Nedalyvauja Sigita Grigolienė, Genutė Janušauskienė, Vygandas Každailis, Borisas
Markulis, Arūnas Teišerskis.
Be to posėdyje dalyvauja rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, Kontrolės ir audito
tarnybos kontrolierė Daiva Bružienė.
DARBOTVARKĖ:
1.Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pažeidimų Kelmės rajono
savivaldybės taryboje ir savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos)
veiklos nepriklausomumo principo nesilaikymo.
2.Dėl sąmoningo Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d.
nutarties nuslėpimo nuo Kelmės rajono savivaldybės tarybos.
1.SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pažeidimas Kelmės
rajono savivaldybės taryboje ir savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos) veiklos nepriklausomumo principo nesilaikymas.
Vytautas Šimkūnas, Etikos komisijos pirmininkas, supažindina su Valstiečių ir žaliųjų
frakcijos, Tėvynės sąjungos-krikščionių demokratų frakcijos 2015-01-30 raštu, jį perskaito. Posėdis
vyksta bendras su Korupcijos prevencijos komisija, tačiau neturime reglamento ir sprendimų priimti
negalėsime, bet sudarysime sąlygas ir posėdyje nedalyvavusiems komisijų nariams susipažinti su jo
medžiaga. Posėdyje dalyvauja meras, kontrolierė ir mes juos išklausysime.
Egidijus Ūksas, pareiškėjas, Korupcijos prevencijos komisijos narys sako, kad nori išgirsti
tik paaiškinimus.
Daiva Bružienė, Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė. LR vietos savivaldos įstatymo 27
straipsnio 4 d. nurodo, kad Savivaldybės kontrolieriaus veikla grindžiama nepriklausomumo,
teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais. To paties įstatymo 5 d. nurodo, kad
Savivaldybės kontrolierius savo veikloje vadovaujasi šiuo ir kitais įstatymais, valstybinio audito
reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis ir kitais teisės aktų principais.
Vadovaujantis įstatymo reikalavimais, Kontrolės ir audito tarnyboje Savivaldybės kontrolieriaus
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2012-10-02 įsakymu Nr. V-12 patvirtintas Nepriklausomumo, konfidencialumo ir profesinės
paslapties laikymosi tvarkos aprašas.
Europos Komisijos 2002 m. gegužės 16 d. Rekomendacija 2002/590/EB dėl įstatymų
nustatytų auditorių nepriklausomumo Europos Sąjungoje: pagrindinių principų turinys. Tuo
pagrindu Kontrolės ir audito tarnyboje 2012-10-02 buvo patvirtintas Nepriklausomumo,
konfidencialumo ir profesinės paslapties laikymosi tvarkos aprašas.
Nepriklausomybė yra viena iš svarbiausių kiekvieno žmogaus. Tuo pačiu auditoriaus
nepriklausomybės problema yra išskirtinė, kadangi nedaug yra tokių profesijų, kurioms
nepriklausomybė teiktų didelę svarbą kasdieniniame darbe.
Nepriklausomumas – tai būsena, leidžianti pareikšti nuomonę be pašalinės įtakos, galinčios
paveikti vertinimą.
Auditoriaus nepriklausomybė reiškia nuo niekieno nepriklausymą, visišką laisvę, t.y., kad jis
visiškai savarankiškai atlieka auditą, atsako už atliktą auditą ir kad jo veiksmų niekas negali
paveikti. Todėl jis gali laisvai pasirinkti audito formas ir metodus, reikalingus jam informacijos
šaltinius, priemones sukauptai medžiagai susisteminti ir apibendrinti. Kai kurie mokslininkai
auditoriaus nepriklausomybę apibrėžia kaip fundamentalią apskaitos profesijos koncepciją,
atitinkamą mąstymo būdą, įtakojamą sąžiningumo ir objektyvumo, laisvę atlikti kiekvieną darbą
neatsižvelgiant į jokius veiksnius, skatinančius tam tikrą suinteresuotumą. Taigi auditorius yra
nepriklausomas, jei jis gali savo darbą atlikti be jokių suvaržymų ir apribojimų.
Yra išskiriami trys auditoriaus nepriklausomybės komponentai:
1. Techninė nepriklausomybė – auditorius nepriklausomai nuo bet kokio spaudimo pats
savarankiškai pasirenka darbo programą ir audito atlikimo techninius būdus.
2. Audito tyrimo objektyvumas – auditorius turi teisę rinkti informaciją tokią, kokia jam
reikalinga ir ten, kur ją gali gauti.
3. Nuomonės išreiškimo nepriklausomybė – auditorius laisvai išreiškia savo nuomonę
remdamasis atlikto audito rezultatais.
Būtent formuluotės “kodėl Jūs pasakėte tą ar aną”, pavyzdžiui, dėl mano pateiktos
formuluotės, kad matome ūkiško ir šeimininkiško požiūrio stoką, meras pradeda kalbėti apie žalą,
kai „šeimininkiško požiūrio stoka” apima žymiai platesnį vertinimą. Pavyzdžiui, auditų metu buvo
teikta daug pastabų dėl turto valdymo (pvz, turtas pagal panaudą neapdraustas-taip netinkamai
ginami savivaldybės interesai), apskaitos (pvz, dėl esminio pagerinimo, dėl kultūros vertybių),
formalios inventorizacijos, dėl netinkamai atliekamų viešųjų pirkimų, dėl netinkamų finansuoti
išlaidų, dėl sutarčių pasirašymo (pvz., sutartys pasirašomos, neturint patvirtinto finansavimo), ir t.t.
Įdomu, kokiu teisės aktu rėmėsi tarybos nariai, klausdamas apie žalą?
Motyvuojama, kad rekomendacijos nepagrįstos jokiomis teisės aktų normomis, jų
neįmanoma įgyvendinti. Tačiau formuluota buvo abstrakčiai, nenurodant nei vieno konkretaus
fakto, nei vienos konkrečios rekomendacijos, kurios buvo neįmanoma įgyvendinti. Auditų metu
nebuvo jokių pretenzijų, kad rekomendacijos nesuprantamos.
Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 8 punktu, audituojamam
subjektui nurodomi nustatyti veiklos trūkumai ir nustatomas terminas nustatytiems teisės
pažeidimams pašalinti. Be to, auditų metu yra aptariami auditų rezultatai ir audituojamas subjektassavivaldybės administracija nei karto nenurodė, kad rekomendacija neįgyvendinama. Turime
pabrėžti, kad savivaldybės kontrolierius teikia rekomendacijas, tačiau jų įgyvendinimo būdus ir
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priemones turi nusistatyti pats audituojamas subjektas. ATPK 188(12) numato, kad teisėtų
savivaldybės kontrolieriaus reikalavimų nevykdymas užtraukia administracinę atsakomybę.
Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5
straipsnį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą,
kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas.
Dėl plagiato, atseit cituojama LR valstybės kontrolės išvados. Plagiatas- autorystės
pasisavinimas. Koks tai plagiatas, jei yra nuoroda į šaltinį. Be to, vidaus kontrolės gairės viešojo
sektoriaus subjektams yra mums metodika, t. y., mūsų vadovėlis.
Dėl teiginio, kad taikomi netinkami darbo metodai, tačiau nepateikiant jokių konkrečių
faktų. Per praeitus metus nebuvo jokių tarnybinių pranešimų dėl Savivaldybės kontrolieriaus ar
tarnybos darbuotojų veiksmų. Savo pareigas darbuotojai atlieka, laikydamiesi auditoriaus etikos
kodekso.
Jokių grasinimų iš mūsų pusės tikrai nėra buvę, o į dideles draugystes eiti negalime, nes tai
ateityje gali sudaryti tam tikras kliūtis audituoti tuos asmenis.
Buvo panaudotos labai skambios frazės. Pažiūrėkime, ką jos reiškia. Šantažas – grasinimas
asmeniui, siekiant priversti jį elgtis pagal šantažuojančio valią ir prieš savo norą ar įstatymus.
Šantažas, kuriuo siekiama priversti asmenį atlikti įstatymiškai neteisėtus veiksmus ar susilaikyti nuo
teisėtų veiksmų atlikimo, Lietuvoje yra nusikaltimas.
Teroras (lot. terror „baimė“) – baimės
būsena, visaapimantis neišvengiamos grėsmės jausmas. Dažnai apibūdinamas kaip nežinojimas ką
daryti toliau, siejamas su panika, sąmyšiu, neviltimi. Teroras - politiniu priešininku slopinimo
politika, palaikoma smurto ir prievartos priemonėmis
Ir reziumuojant, norėčiau paklausti, kaip visa tai susiję su Tarnybos veiklos ataskaita? Jokio
motyvuoto atsakymo dėl ataskaitos nepatvirtinimo mes negavome. O išsakyti priekaištai, mūsų
nuomone, visiškai nesusiję su veiklos ataskaita. Priekaištai, kurie buvo pareikšti, galėjo būti
pareikšti per mano vertinimą, tačiau tuo metu aš neišgirdau nieko.
Juk veiklos ataskaita - tai ataskaita apie praėjusiais metais nuveiktus darbus, pagal Kontrolės
komitete patvirtintą ir LR valstybės kontrolei pateiktą veiklos planą. Visi suplanuoti auditai atlikti,
veiklos planas įgyvendintas, tarnybos darbuotojai kėlė kvalifikaciją. Auditų strategijos, auditų
programos ir visi auditų rezultatai suderinti su LR valstybės kontrole.
Vincas Metrikis, korupcijos prevencijos komisijos narys, teiraujasi, kokiais principais darbe
yra vadovaujamasi.
Daiva Bružienė atsako, kad vadovaujamasi teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir
profesionalumo principais. Vadovaujamės Vietos savivaldos įstatyme apibrėžtais reikalavimais.
Vincas Metrikis sako, kad apie savo teises kalbėjote, o kokios yra pareigos?
Daiva Bružienė atsako, kad mūsų pareigos yra atlikti nepriklausomą auditą, pareikšti
nepriklausomą nuomonę.
Rimantas Motuzas prašo paaiškinti, kaip einama į mažas draugystes, nes minėjote, kad į
dideles draugystes tai neinate.
Daiva Bružienė atsako, kad neina į jokias draugystes.
Egidijus Ūksas klausia, ar buvo toks faktas, kad jums buvo apribota galimybė prieiti prie
administracijos dokumentų bazės.
Daiva Bružienė atsako, kad tas buvo padaryta metų pabaigoje ir ne dėl techninių kliūčių.
Vytautas Šimkūnas supažindina su savivaldybės mero 2015-02-05 raštu Nr.(7.32) S-391, jį
perskaito.
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Vaclovas Andrulis sako, kad Vietos savivaldos įstatyme nepriklausomumas neapibrėžtas,
todėl turime vadovautis Europiniais standartais. Tarybos posėdyje buvo pasakyta, kas pasakyta, o
kai kas gal pasakyta ir emociškai, bet išsakyti argumentai, faktai buvo teisingi. Kiekvienas tarybos
narys balsavo kaip jam atrodė.
Kristina Balsienė pastebi, kad visos tarpinės ataskaitos Kontrolės komitete buvo patvirtintos,
tačiau Tarybos posėdyje pasikeitė Kontrolės komiteto narių nuomonės ir jie nebalsavo. Kyla
įtarimas, kad valdžia vedė kažkokį pokalbį, nes visa valdančioji dauguma nebalsavo.
Vytautas Šimkūnas sako, kad kontrolieriaus tarnyba atlieka darbą, kuris parodo, kaip mes
visi dirbame, kaip laikomės įstatymų, kad nepadaryti finansinių pažeidimų. Kiekvienas tarybos
narys turime savo nuomonę ir esame laisvi ją reikšti.
Egidijus Ūksas, mero paaiškinime nuskambėjo, kad kontrolieriaus nepriklausomumas nėra
apibrėžtas ir kaip jį turi apibrėžti. Vietos savivaldos įstatyme nieko nėra apie policijos veiklą, tai ir
ji dirba neapibrėžtai.
Vaclovas Andrulis atsako, kad policija yra policija ir vadovaujasi įstatymais, kaip ir mūsų
kontrolės tarnyba. Ji vadovaujasi galiojančiais įstatymais.
Daiva Bružienė paaiškina apie Europos Sąjungos priimtų direktyvų taikymą savo darbe.
Vytautas Šimkūnas klausia mero, kokie buvo motyvai, siekiamybė nepriimant šio
sprendimo. Kiekvienas rengiamas sprendimas turi savo paskirtį auklėti, ugdyti ar dar kitaip.
Vaclovas Andrulis sako, kad mato tiek kontrolieriaus, tiek administracijos darbą, tarpusavio
santykius, bendravimą. Pas mus susidariusi nesveika situacija, tokie santykiai tarp kontrolės ir
skyrių vedėjų negali tęstis, turi keistis. Turi keistis ir darbo stilius. Skyrių vedėjai jums pasakytų
lygiai taip pat.
Vytautas Šimkūnas pritaria merui ir sako, kad bendravo su skyrių vedėjais, jie sako panašiai.
Ar pasirinktas metodas per tarybos posėdį nėra kaip auklėjimo priemonė, o ne vertinimas jo darbo.
Vaclovas Andrulis atsako, kad kiekvienas tarybos narys gali balsuoti kaip jam atrodo.
Kristina Balsienė mano, kad kas įvyko sausio mėnesį, tai yra auditorės darbo, audito
tarnybos vertinimas. Ši tarnyba yra mūsų akys ir ausys, dirba tai, ką turėtų daryti. Tai kas įvyko
sausio mėnesį reikia spręsti darbo tvarka: sėdam prie stalo ir sprendžiam. Reikia kalbėtis ir
susikalbėsime. Kas trukdo susikalbėti? Tai, ką daro kontrolės tarnyba, turime būti dėkingi, nes tai
FNT, nei STT. Komitetas pretenzijų dėl darbo neturi, planus vykdo. Ateičiai tai yra pamoka, kada
nėra susikalbėjimo darbo vietose.
Vytautas Šimkūnas prašo patikslinti, ar tiesa yra tai, kad administracijos direktorė buvo
uždraudusi gauti informaciją iš skyrių.
Vaclovas Andrulis sako, kas sausio mėnesį kontrolierė kreipėsi, jog negali matyti kai kurių
dokumentų. Situaciją aiškinomės su A.Meškausku, labai apkrauta sistema.
Vytautas Šimkūnas sako, kad klausė ne to. Jis klausia, ar tiesa, kad kontrolierei buvo
apribota teisė iš skyrių gauti informaciją ne per elektroninę sistemą.
Vincas Metrikis klausia kiek kartų buvo kreiptasi dėl neįvykdytų rekomendacijų.
Daiva Bružienė atsako, kad kiekvieną pirmadienį per penkminutes buvo primenama apie
neįgyvendintas rekomendacijas. Kai kurie atsakymai buvo pateikti, nurodytos priežastys, bet mūsų
nuomone jos nėra motyvuotos.
Vincas Metrikis sako, kad jei negavote atsakymą, tai turėjote raštu informuoti
administraciją, kad baigiasi rekomendacijos įgyvendinimo terminas. Gavus nemotyvuotą atsakymą
galima sėsti prie stalo ir tartis kolegialiai.
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Daiva Bružienė atsako, kad turi būti paskirti atsakingi asmenys už pateiktų rekomendacijų
įgyvendinimą ir toks asmuo buvo paskirtas.
Vincas Metrikis pasitikslina, ar kalba eina jo asmenį ir sako, kad kiekvieną pirmadienį
skyrių vedėjams primenama apie rekomendacijų įgyvendinimą, bet kad darbas būtų sklandesnis
galite viešai įvardinti kokios priemonės neįgyvendintos.
Vytautas Šimkūnas klausia V.Metrikio, kaip atsakingo asmens, kodėl rekomendacijos
nebuvo įvykdytos.
Vincas Metrikis atsako, kad šie dokumentai eina pro direktorę, o jis apie tai sužino iš skyrių
darbuotojų. Gal tokie dokumentai turėtų eiti per mane, kad būtų jų kontrolė.
Vaclovas Andrulis sako, kad sustojome ties tomis šešiomis neįgyvendintomis
rekomendacijomis, kai per metus jų buvo gal 126. Kai kurios yra ginčytinos, kitos jau prarado
motyvaciją. Į tuos dalykus reikia pažiūrėti lanksčiai, ūkiškai.
Vytautas Šimkūnas informuoja, kad sprendimo nepriimsime, trūksta kai kurių detalių, nėra
kvorumo, kviesime dar vieną papildomą posėdį, turėsime papildomos medžiagos ir išspręsime šitą
klausimą.
Kristina Balsienė sako, kad susidarė tokia nuomonė, kad neįvyko susikalbėjimas pačioje
administracijoje. Padaryta darbinių pauzių, o ateityje neturėtų tai kartotis, o vertinti atliktus darbus.
Rimantas Motuzas teiraujasi, kodėl posėdyje nėra administracijos direktorės, o svarstome
kas ko nepadarė.
Kristina Balsienė sako, kad derinant posėdžio datą buvo pavesta iškviesti merą ir direktorę.
Vytautas Šimkūnas sako, kad direktorė nebuvo kviesta.
Vyksta ginčai, kas ir kodėl nepakvietė į posėdį direktorės.
Vaclovas Andrulis sako, kad ir jo niekas nekvietė, bet jis atėjo savo noru.
Vincas Metrikis sako, kad jūs tarpusavyje nesutariate, nes vienas sakote, kad direktorės
nekvietėte, kitas sakote, kad liepėte iškviesti direktorę, bet jos nepakvietė.
Vytautas Šimkūnas sako, kas sukviestas posėdis, kad išgirsti dvi puses: kontrolierę ir merą.
Meras pateikė raštišką atsakymą. Problema yra ta, kad nesusirinko žmonės.
Algimantas Prokopavičius klausia Kristinos Balsienės, ar nurodymas pakviesti vadovus D.
Miklovienei buvo pateiktas raštu, ar vyko paprasčiausias pasišnekėjimas kaip ant gatvės.
Kristina Balsienė atsako, kad žodžiu buvo pasakyta pakviesti.
2. SVARSTYTA. Sąmoningas Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2014 m.
lapkričio 27 d. nutarties nuslėpimas nuo Kelmės rajono savivaldybės tarybos.
Vytautas Šimkūnas sako, kad kalba eina apie tai, jog Vyriausioji etikos komisija (toliau –
VTEK) gavo skundą, kad administracijos direktorė tarnybinį transportą naudoja asmeniniams
tikslams. Etikos komisija priėmė nutartį, kad buvo pažeisti etikos principai. Administracijos
direktorė jį apskundė teismui. Teismas priėmė nutartį ir jos veiksmus išteisino. Vyriausioji
tarnybinės etikos komisiją šią nutartį apskundė Vyriausiajam administraciniam teismui. Teismas
priėmė nutartį, pagal kurią direktorė turėjo pakeisti įsakymą, kuriuo buvo nustatyta automobilio
saugojimo vieta, naudojimo tvarka. Kiek man žinoma šis įsakymas pakeistas. Kitos aplinkybės
nebuvo įrodytos. VTEK priimta nutartis panaikinta. Teismo nutartis yra neskundžiama. Aiškinantis
aplinkybes VTEK sekretoriato vadovas pažymėjo, kad jų nutartis yra panaikinta, Vyriausiojo
administracinio teismo sekretoriato vadove išaiškino, kad jie neprivalo savivaldybei teikti nutarčių
kopijų, nes ji šiame procese nedalyvavo kaip šalis. Tai buvo svarbu, ar tikrai meras negavo, ar
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nuslėpė nuo tarybos, nes taryba yra kaip darbdavys administracijos direktorei. Verdikto šiandien
jokio nepriimsime, reikalinga taisyti mūsų reglamentą. Nustatyti, kad buvo naudojamasi pareigybe
nei VTEK nei teismui nepavyko.
Vaclovas Andrulis sako, kad spaudos dėka šioje situacijoje liko pats kalčiausias, lyg tai
kažką nuslėpęs. Aš čia matau kaip priešrinkiminį elementą, kad man būtų pakenkta. Tuo klausimu
kalbėjausi su Vyriausybės atstovu, per tarybos posėdį sakiau, kad informacijos apie galutinį
sprendimą neturiu. Dabar oficialiu raštu kreipėmės į VTEK dėl informacijos pateikimo.
Egidijus Ūksas sako, kad prieš posėdį kalbėjosi su VTEK vyriausiaja patarėja A.Miškiniene.
Jos nuomone direktorė turėjo informuoti tarybą apie priimtą nutarimą, nes taryba yra jos darbdavys.
Pagal šį nutarimą draudžiama metus laiko užimti pareigas valstybės tarnyboje.
Vaclovas Andrulis atsako, kad čia yra ne taip ir reikia gerai įsiskaityti nutartį, kur pasakyta,
kad meras gali inicijuoti nuobaudos skyrimą. Nereikia skleisti dezinformacijos ir klaidinti žmones.
Vytautas Šimkūnas siūlo kitoje kadencijoje kalbėtis apie pataisas reglamente, kad direktorė
ar skyriaus vedėjas informuotų tarybą apie priimtus nutarimus jų atžvilgiu bei nekiltų nereikalingas
konfliktas.
Kristina Balsienė mano, kad čia prasilenkia žmogiškasis faktorius: direktorė važinėja į
teismus, priimamas nutarimas, o meras neinformuojamas.
Rimantas Motuzas sako, kad tarybos nariai buvo informuoti, visi turime kompiuterius ir
galime pasižiūrėti, nes VTEK nutarimai yra skelbiami ir kiekvienas gali pasidomėti, pasiskaityti.
Kristina Balsienė sako, ko norėti iš kitų tarybos narių, kai pats meras apie tai nežino.
Egidijus Ūksas siūlo kreiptis į VTEK, kad paaiškintų, kaip šiuo atveju turėjo pasielgti
administracijos direktorė.
Vytautas Šimkūnas atsako, kad su sekretoriato vadovu kaip tik tuo klausimu kalbėjosi.
Vytautas Šimkūnas dėkoja komisijų nariams už dalyvavimą posėdyje ir informuoja, kad
šiandien jokie verdiktai nebus skelbiami, bus kviečiamas dar vienas posėdis.
Egidijus Ūksas. Gruodžio mėnesį V.Metrikio iniciatyva svarstėme tokį didžiulį viešąjį
pirkimą „Projektų dokumentų rengimo, administravimo ir konsultavimo, viešinimo, statinių
projektavimo ir statinių projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas“ ir nusprendėme informuoti
apie šio pirkimo vykdymo eigą. Administracija kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą, kad leistų
nutraukti šį pirkimą. Sausio 28 d. gautas atsakymas, įpareigojantis nutraukti šį pirkimą.
Posėdžio garsinis įrašas yra adresu: \\it\public\Tarybos garsas\2015_Komisijos.

Posėdžio pirmininkas

Vytautas Šimkūnas

Posėdžio sekretorė

Regina Vaišnorienė

