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Posėdžio pirmininkas Stasys Lekšas, Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė

Regina

Vaišnorienė, Bendrojo priėmimo skyriaus vyresnioji

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

Romas

Docius, Dalia Miklovienė, Rimantas Motuzas, Egidijus Ūksas.
Taip pat posėdyje dalyvauja laikraščio „Bičiulis“ korespondentas Alvydas Geštautas.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos specialistės darbui su projektu
Rasos Rimkutės 2009-12-07 prašymo.
1. SVARSTYTA. Kelmės rajono savivaldybės administracijos specialistės darbui su
projektu Rasos Rimkutės 2009-12-07 prašymas.
Komisijos pirmininkas Stasys Lekšas informuoja, kad gauti atsakymai iš Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos, susipažindina su
Bendradarbiavimo sutartimi. Sutarties 4.3.8 punkte sakoma, kad „savivaldybės administracija
įdarbina tris asmenis trisdešimt dviejų mėnesių laikotarpiui“, 4.3.9. punkte – „organizuodamas
projekto tiesioginėms veikloms vykdyti į numatomų įdarbinti asmenų atranką įsipareigoja įtraukti
projekto vykdytojo atstovus į atrankos komisiją“, 4.3.13. punkte – „siekiant užtikrinti savivaldybės
įdarbinimo asmenų vykdomą veiklos efektyvumą, projekto vykdytojas užtikrins jiems darbo vietų
įrengimą, suplanuoti trys kompiuteriai, trys programinės įrangos, trys stalai, trys kėdės, dokumentų
spinta, projektorius, laidinis telefonas“, 4.3.12. punkte – „partneris komandiruoja į organizuojamas
stažuotes Vokietijoje ir Belgijoje tris savivaldybės darbuotojus, kurie įgyvendins projekto metu
parengtą Jaunimo centre koncepciją“. Matyti, jog visur kalbama apie asmenis. Pagal sutarties 4.2.7.
punktą 2009-08-04 iš Jaunimo reikalų departamento gautos praktinės rekomendacijos, kurias
pasirašė direktorius J.Požėla.
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Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2010-01-14 raštu Nr.(16.3-42) SD-164 „Dėl
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštų“ atsakė, kad
departamento projekto vadovė Laura Bačinskienė neturėjo teisės pasirašyti departamento siunčiamų
raštų, departamento rekomendacijos savivaldybėms nėra privalomos.
Administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. A-714 sudaryta atrankos
komisija, jos pirmininku skiriamas Z.Mačernius, kaip reikalauja sutarties 4.3.9 punktas, į komisiją
įtraukti Jaunimo reikalų departamento atstovai. Po komisijos posėdžio joks protokolas nesurašomas,
todėl neaišku, kokie priimti sprendimai. Pateiktos tik penkios vertinimo lentelės, o komisijos narių
buvo šeši, todėl vėl neaišku, kas iš komisijos narių nevertino.
2009 m. rugpjūčio 31 d. administracijos direktorius įdarbino keturis, o ne tris asmenis, kaip
reikalauja sutarties 4.3.8 punktas. Jaunimo reikalų departamento rekomendacijoje nurodyta
priimamoms darbuotojoms skirti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių bandomąjį laikotarpį, tačiau vienai
darbuotojai toks laikotarpis netaikomas.
Administracijos direktorius 2009 m lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A-1101 sudaro Specialistų
darbui su projektu vertinimo komisiją, tačiau pats vertinimo protokolas savivaldybę pasiekia tik
gruodžio 17 d.
Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdyba 2010-01-14 raštu Nr.4-10-45 „Dėl prašymo“
atsakė, kad korupcinių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių nėra.
Išanalizavus surinktą medžiagą, iškyla tokie klausimai:
1. Ar administracijos direktorius savo įsakymu, įtraukdamas į komisiją vicemerą Z.Mačernių
ir komiteto pirmininkę J.Dausinienę, neviršijo savo įgaliojimų?
2. Kodėl komisijos pirmininkas Z.Mačernius po komisijos posėdžio nesurašo protokolo apie
priimtus sprendimus?
3. Kodėl Jaunimo centre įdarbinami keturi asmenys, o ne trys, kaip reikalauja sutarties 4.3.8
punktas?
4. Kodėl vienam darbuotojui netaikomas bandomasis laikotarpis, kaip to reikalauja Jaunimo
reikalų departamento rekomendacijos?
5. Kas iš sudarytos komisijos narių atrankos metu nevertino pretendentų?
Komisijos narė Dalia Miklovienė teiraujasi, kodėl komisija nesupažindinama su Valstybinės
darbo inspekcijos atsakymu.
Stasys Lekšas atsako, kad komisijos neturėtų dominti šios tarnybos atsakymas, nes ne ji
kreipėsi su prašymu.
Egidijus Ūksas komentuoja sutarties 5.1 punktą, kuriame kalbama apie tris asmenis, bet ne
etatus, klausia, kas komisijoje priėmė sprendimą priimti 4 žmones.
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Stasys Lekšas akcentuoja, kad pagrindas yra sutartis, o ji šiuo atveju pažeista.
Romas Docius teiraujasi, kodėl komisija nagrinėja ne savo institucijos raštus.
Egidijus Ūksas sako, kad administracija turėjo pasidomėti dėl Jaunimo reikalų departamento
rašto. Reikėjo vadovautis sutartimi.
Rimantas Motuzas pastebi, kad už sutarties vykdymą atsako tas, kas ją pasirašo. Mano, kad
komisija savo darbą atliko, korupcijos nėra, toliau nėra ko nagrinėti.
Stasys Lekšas supažindina su parengtu sprendimo projektu, vyksta diskusija.
Dalia Miklovienė prieštarauja dėl to, kad komisija neturėtų R.Rimkutei siūlyti, kur ir dėl ko
kreiptis. Ji pati turi spręsti, ką toliau daryti.
Kęstutis Bilius prieštarauja dėl ketvirto punkto (komisijos sudarymo), nes, jo nuomone,
meras komisiją sudarys pagal šiandien tarybos posėdyje gautą V.Šimkūno prašymą. Jis taip pat
nesiima vertinti administracijos veiksmų ir klausia, kas išaiškins, kodėl departamento darbuotoja
Laura Bačinskienė pasirašė raštą?
Romas Docius sako, kad komisija yra korupcijos prevencijos, gautas atsakymas, kad
korupcijos nėra, todėl reikėtų baigti gvildenti šią temą.
Saulius Barauskis teiraujasi, kur bus dėtos tos sutaupytos lėšos, nes J.Dausinienė nedirba su
projektu.
Dalia Miklovienė atsako, kad čia yra ne savivaldybės biudžeto lėšos.
Stasys Lekšas teiraujasi D.Miklovienės, ar jai buvo žinoma, kad ji dalyvaus vertinimo
komisijos posėdyje.
Dalia Miklovienė atsako, kad ji į komisiją buvo paskirta dar lapkričio mėnesį. Jos nuomone,
komisija savo darbe labai kurstosi, plečiasi nagrinėdama šį prašymą, nors pagal gautus atsakymus iš
institucijų lyg tai ir viskas aišku. R.Rimkutė į administraciją su prašymu nesikreipė, o parašė
tiesiogiai komisijai.
NUSPRĘSTA:
1. Konstatuoti, kad:
1.1.komisija, išnagrinėjusi Rasos Rimkutės prašymą, korupcinių nusikaltimo ar baudžiamojo
nusižengimo požymių nerado;
1.2.nusižengta administracinei teisei.
2.Rasa Rimkutė turi teisę kreiptis į Kelmės rajono savivaldybės administracijos darbo ginčų
komisiją (DK 286 str.), teismą dėl savo pažeistų teisių.
Posėdžio pirmininkas

Stasys Lekšas

Posėdžio sekretorė

Regina Vaišnorienė
.

