ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBES

ANTrKoRUpcrJos KoMrsrJos pospnZro
PROTOKOLAS NR.
2016 m. gruodZio I d.
ROKISKIS
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Posedyje dalyvauja 8 Antikorupcijos komisijos nariai (s4raSas pridedamas).

Pirmininkas: Stasys Melilnas
Sekreto16: Danguole Kondratenkiend
Darbotvark6:
l. Komisijos pirmininko informacija apie atlikt4 korupcijos pasireiSkimo tikimybes nustatym4
savivaldybes vietines reikSmes keliq ir gatviq prieZi[ros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo
organizavimo srityje.
2. Klausimas del galimos korupcijos pasirei5kimo perkant ir naudojant ledo aikSteles Saldymo

3.

irang4.

Komisijos nariq pasi[lymai, paklausimai, pasisakymai.

1. SVARSTYTA: Komisijos pirmininko informacija apie atlikt4 korupcijos pasirei5kimo
tikimybds nustafym4 savivaldybds vietines reik5m6s keliq ir gatviq prieZiiiros, taisymo,
tiesimo ir saugaus eismo organizavimo srityje.
Antikorupcijos komisijos pirmininkas S.Melitnas pristate komisijos nariams informacij4 apie
atlikt4 korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymE savivaldybes vietines reikSmes keliq ir gatviq
prieZilros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo organizavimo srityje. Si priemone atlikta vykdant
priemoniq plan4, parengt4 RokiSkio rajono savivaldybes Korupcijos prevencijos programai 20162019 metams vykdyti ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybos PaneveZio
valdybos 2016-07-04 raStu ,,Dd[ korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymo 2016 metais".
Korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatym4 atliko Savivaldybds centralizuoto vidaus audito
skyrius vyriausioji specialiste A.Kriove. Tyrimo i5vadose konstatuota, kad Siame savivaldybes
sektoriuje gali pasireikSti korupcines veikos.
Komisijos narys Z.Viduolis iSsake Juodupes mst. gyventojq nuomong, kad pateikus
bendruomenes praSym4 ltraukti kelio ir aik5teles remontq (su gyventojq daliniu prisidejimu) i
remontuojamq keliq s4ra54, praSymas buvo atmestas, tadiau praSym4 teikg gyventojai negavo jokio
atsakymo - kokios prieZastys [eme, kad jq praSymas nebuvo patenkintas. Komisijos nariai svarste,
kokios priemonds ir kokie veiksmai galetq padidinti skaidrum4 ir aiSkumq vietines reikSmes keliq ir
gatviq prieZi[ros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo organizavimo srityje, ypad sudarant
remontuojamq keliq ir gatviq eili5kum4, fraukiant asmenis, prisidejusius prie kelio remonto, i darbq
atlikimo vertinim4. Daugumos komisijos nariq nuomone, i sekanti posedi reikia kviesti
Administracijos direktoriq, kuris atsakytq i komisijos nariams iSkylandius klausimus del keliq ir
gatviq prieZi[ros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo organizavimo: apie komisijos, kuri sprendZia
remontuojamq rajono keliq eiliSkumo sudarym4, darb4 ir sudarymo principus; informacijos teikim4
suinteresuotiems asmenims, kurie kreipesi del keliq remonto; suinteresuotq asmenq, prisidejusiq
prie keliq remonto darbq, itraukimo ! darbq vertinimo komisijas ir pan.
2. SVARSTYTA: Klausimas ddl galimos korupcijos pasirei5kimo perkant ir naudojant
ledo aik5teles Saldymo lrang4.
Komisijos nariams kilo klausimq del galimq korupciniq aprai5kq RokiSkio rajono
savivaldybds k[no kultfiros ir sporto centro direktoriui A.Kriukeliui teikiant informacij4 rajono
tarybai apie pasirengim4 2016-2017 m. sezonu administruoti ir eksploatuoti ledo ritulio aikStelg.
Taip pat sukele abejoniq del galimq korupciniq aprai5kq Roki5kio rajono savivaldybes kontroles ir

audito tarnybos atlikto tyrimo ,.Del ledo aikSteles Saldymo irangos pirkimo ir naudojimo" rezultatai.
Komisijos nariai diskutavo, kad Siuo klausimu yra daugiau klausimq nei atsakymq, todel nutarta i
sekanti posedi kviesti Administracijos direktoriq, Kontroles ir audito tarnybos vadovq bei kitus Siuo
klausimu suinteresuotus asmenis, kurie galetq pateikti motyvuotus atsakymus i Komisijos nariq
paklausimus. [ki kito, artimiausio posedZio nutarta analizuoti ledo aik5teles Saldymo lrangos
pirkimo ir pridavimo eksploatuoti dokumentus.

NUTARTA:
l. I kit4, artimiausi4 posedf kviesti Administracijos direktoriq del paai5kinimo apie vietines
reik5mes keliq ir gatviq prieZilros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo organizavim4 rajone.
2. I kita posedi kviesti Administracijos direktoriq, Kontroles ir audito tarnybos vadov4 bei
kitus suinteresuotus asmenis, kurie susijE su RokiSkio r. sav. K[no kult[ros ir sporto centro
Iedo aikSteles Saldymo irangos pirkimu ir eksploatacijos pradZia.
3. [pareigoti Komisijos pirminink4 S.Meli[nE papraSyti savivaldybes darbuotojq dokumentq,
susijusiq su ledo aikSteles Saldymo irangos pirkimu ir eksploatavimu, supaZindinti
Komisijos narius su Siq dokumentq duomenimis.
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