LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. J8-11
2020-01-21
Lazdijai

Posėdžio pirmininkas, komisijos pirmininkas
Posėdžio pirmininkas, komisijos pirmininko
pavaduotojas
Komisijos sekretorė
Dalyvauja:
Antikorupcijos komisijos nariai

Vardas, pavardė
Ričardas Dulskas (posėdyje nedalyvavo)
Vilma Danauskienė
Alma Straigienė
Vardas, pavardė
Vytautas Ažukas
Aurius Klėjus
Rimantas Pileckas
Benius Rūtelionis
Romas Leščinskas

Posėdžio pradžia: 13:00
Posėdžio pabaiga: 15:00
Posėdžio pirmininkė – Vilma Danauskienė
Posėdžio sekretorė – Alma Straigienė
Komisija sudaryta Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019-05-17 sprendimu Nr. 5TS14 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“.
Posėdyje taip pat dalyvavo Vitas Šimkonis, VšĮ „Lazdijų ligoninė“ direktorius, Kęstutis
Jasiulevičius, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos
skyriaus vedėjas, Albertas Bubulas ir Lukas Bubulas UAB „Medicina“ atstovai.
Darbotvarkė:
1. Dėl galimai neskaidraus VšĮ „Lazdijų ligoninės“ pirkimo Nr. 456962 ,,2019Traumatologinės prekės“.
2. Einamieji klausimai.
Posėdžio pirmininkė pasiūlė 2-ą darbotvarkės klausimą „Einamieji klausimai“ papildyti
šiais klausimais:
1. Dėl bendros VšĮ „Lazdijų ligoninė“ pirkimų tvarkos;
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2. Dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo sprendimo, kuriuo buvo pripažinta buvusio
Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkiai neteisėtais, vykdymo ir pasekmių;
3. Dėl biudžeto projekto;
4. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų skatinimo ir nuobaudų
skyrimo tvarkų;
5. Dėl Artūro Margelio veiksmų, kuriais kreipdamasis dėl žemės sklypo, kuriuo
naudojosi Birutė Pivoriūnienė, etikos principų pažeidimo, dėl priimtų sprendimų
vykdymo kontrolės;
6. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narių galimybės naudotis žemės mokesčio
lengvata, kuri yra numatyta politiniams kaliniams ir tremtiniams.
Darbotvarkės klausimams pritarė 6 komisijos nariai (Vilma Danauskienė, Vytautas
Ažukas, Audrius Klėjus, Rimantas Pileckas, Benius Rūtelionis, Romas Leščinskas).

1. SVARSTYTA:
UAB „Medicina„ skundas dėl galimai neskaidraus VšĮ Lazdijų ligoninės pirkimo
Nr. 456962 ,,2019-Traumatologinės prekės“.
KALBĖJO:
Vilma Danauskienė pristatė klausimą. Audrius Klėjus išsakė savo nuomonę, kad
jam šis klausimas yra išnagrinėtas ir aiškus. UAB „Medicina“ atstovas Lukas Bubulas kalbėjo, kad
jeigu ligoninė sudarytų geresnes sąlygas, praplečiant technines specifikacijas, tada viešuosiuose
pirkimuose galėtų dalyvauti daugiau dalyvių, ligoninė laimėtų ir kainos ir kokybės atžvilgiais. Jis
pasiliko prie skunde išreikštos nuomonės, kad pirkimas galimai vyko neskaidriai ir kad jis parengtas
vienai konkrečiai firmai, kuri laimėjo. Audrius Klėjus kalbėjo , kad pirkimas vyko pagal nustatytas
procedūras ir po pareikštų kitos firmos pretenzijų buvo išskaidytas, taip pat paklausė, ar UAB
„Medicina“ kreipėsi į viešųjų pirkimų tarnybą, kad ji įvertintų. Taip pat pareiškė, kad pirkėjas turi
teisę teikti tokias specifikacijas, kokios jam reikalingos. Lukas Bubulas paaiškino, kad jų prekės yra
lygiaverčiai produktai, bet jie negali dalyvauti pagal pateiktas specifikacijas. VšĮ „Lazdijų ligoninės“
direktorius Vitas Šimkonis išsakė, kad šį pirkimą jo ligos metų vykdė pavaduotoja. Tačiau teikiant
specifikacijas jiems labai svarbu yra instrumentavimas, kad operacijas jie galėtų atlikti su tais
instrumentais, kuriuos turi. Dar pastebėjo, kad UAB „Medicina“ pretenzijas galėjo reikšti, kai buvo
vykdoma pirkimo procedūra, bet tuo metu tylėjo, o dabar jau sutartis pasirašyta, siūlė UAB

3

„Medicina“ firmai dalyvauti kitais metais viešuosiuose pirkimuose, įrodyti, kad jų produktas yra
patikimas.
Lukas Bubulas pareiškė, kad jų produkcija yra naudojama Vilniaus, Kauno
ligoninėse. Vilma Danauskienė išsakė savo poziciją, jog skundas nėra pagrįstas, kadangi tokių
duomenų, kad būtų pritaikytos specifikacijos kažkuriai konkrečiai firmai nemato. Kad viešųjų
pirkimų tvarka pačioje ligoninėje galėtų būti tobulesnė būtų galima pripažinti. Viešųjų pirkimų
įstatymas, nebuvo pažeistas. Pareiškėjas nors ir turėjo teisę dalyvauti pirkime, nedalyvavo, į viešųjų
pirkimų tarnybą nesikreipė. Vilma Danauskienė siūlė viešųjų pirkimų tvarką ligoninėje pasižiūrėti
kaip atskiru klausimu.

Romas Leščinskas pritarė Vilmai Danauskienei, padėkojo UAB

„Medicina“ už iškeltus klausimus. Audrius Klėjus paklausė ar instrumentai atskiri ir kokios sumos tų
instrumentų. Lukas Bubulas paaiškino, kad instrumentai beveik tokie patys ir papildant smulkiomis
išlaidomis pirkėjas papildo instrumentuotę, išlaidos praktiškai nepadidėja. Dar pasiūlė sekančiuose
viešuosiuose pirkimuose sekti Lietuvos didžiųjų ligoninių pėdomis. Romas Leščinskas pastebėjo, kad
UAB „Medicina“ kalbant apie instrumentus kalbėjo „atitinka beveik, truputį daugiau, truputį mažiau“
tokiose svarbiose vietose kaip operacijos to neturėtų būti. Vitas Šimkonis kreipėsi į firmą UAB
„Medicina“ , kad jeigu jie nori keisti gydymo algoritmus tai tegul pabando įrodyti, nes ligoninė yra
atvira.
V. Danauskienė pasiūlė balsuoti už anksčiau pateiktą pasiūlymą, kad skundas
nepagrįstas.
Balsavimas: „už“-6 komisijos nariai nariai (Vilma Danauskienė, Vytautas Ažukas,
Audrius Klėjus, Rimantas Pileckas, Benius Rūtelionis, Romas Leščinskas).

NUTARTA: parengti atsakymą UAB „Medicina“ ir Specialiųjų tyrimų tarnybai, kad
skundas dėl galimai neskaidraus VšĮ „Lazdijų ligoninės“ pirkimo Nr. 456962 ,,2019Traumatologinės prekės“ nėra pagrįstas.
2. SVARSTYTA: Posėdžio 2 klausimą einamieji klausimai, kuris pradžioje
posėdžio buvo papildytas šiais punktais:
1. Dėl bendros VšĮ „Lazdijų ligoninė“ pirkimų tvarkos;
2. Dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo sprendimo, kuriuo buvo pripažinta buvusio
Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkiai neteisėtais, vykdymo ir pasėkmių;
3. Dėl biudžeto projekto;
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4. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų skatinimo ir nuobaudų
skyrimo tvarkų;
5. Dėl Artūro Margelio veiksmų, kuriais kreipdamasis dėl žemės sklypo, kuriuo
naudojosi Birutė Pivoriūnienė, etikos principų pažeidimo, dėl priimtų sprendimų
vykdymo kontrolės;
6. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narių galimybės naudotis žemės mokesčio
lengvata, kuri yra numatyta politiniams kaliniams ir tremtiniams.
KALBĖJO: Vilma Danauskienė klausė, ar pritaria šių klausimų svarstymui. Romas
Leščinskas išsakė savo nuomonę dėl 3 klausimo t. y. dėl biudžeto svarstymo, nes jis dar nėra
sudarytas ir reikėtų jį nukelti vėlesniam laikui, kitiems klausimams pritarė. Benius Rūtelionis išsakė
nuomonę, kad į sekantį posėdį turėtų būti pakviestas buvęs Lazdijų rajono meras Artūras Margelis.
Audrius Klėjus pritarė pakviesti Artūrą Margelį. Kęstutis Jasiulevičius išsakė nuomonę, kad reikėtų
nepriklausomų teisininkų konsultacijos. Audrius Klėjus paaiškino, kad jie klausimus vertina ne tik
iš teisinės pusės, nes komisija yra ne teisininkai, komisijos pagrindinę dalį sudaro politikai, tai šiuo
atveju politinis vertinimas nėra atliktas ir įvertinus teisinius argumentus privaloma atlikti ir politinį
vertinimą. Vilma Danauskienė pastebėjo, kad politinį vertinimą atliks taryba. Komisija gali teikti
siūlymą spręsti savivaldybės tarybai, tačiau pritarė Kęstučio Jasiulevičiaus nuomonei. Rimantas
Pileckas siūlė darbotvarkę išskaidyti, kadangi klausimai skiriasi, be to per didelė darbotvarkė.
Vilma Danauskienė sutiko ir siūlė balsuoti už anksčiau išvardintų klausimų įtraukimą į darbotvarkę
konkrečiai nenurodant kuriame posėdyje.
Balsavimas: „už“-6 komisijos nariai nariai (Vilma Danauskienė, Vytautas Ažukas,
Audrius Klėjus, Rimantas Pileckas, Benius Rūtelionis, Romas Leščinskas).

NUTARTA: Balsuoti įtraukti į ateinančių posėdžių darbotvarkes šiuos klausimus:
1. Dėl bendros VšĮ „Lazdijų ligoninė“ pirkimų tvarkos;
2. Dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo sprendimo, kuriuo buvo pripažinta buvusio
Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkiai neteisėtais, vykdymo ir pasėkmių;
3. Dėl biudžeto projekto;
4. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų skatinimo ir nuobaudų
skyrimo tvarkų;
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4. Dėl Artūro Margelio veiksmų, kuriais kreipdamasis dėl žemės sklypo, kuriuo
naudojosi Birutė Pivoriūnienė, etikos principų pažeidimo, dėl priimtų sprendimų
vykdymo kontrolės;
5. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narių galimybės naudotis žemės mokesčio
lengvata, kuri yra numatyta politiniams kaliniams ir tremtiniams.

Komisijos pirmininko pavaduotoja

Vilma Danauskienė

Komisijos sekretorė

Alma Straigienė

