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DĖL BENDRIJOS „TRUŠELIAI“ 2021-05-13 SKUNDO PERDAVIMO NAGRINĖTI PAGAL
KOMPETENCIJĄ
Vyriausybės atstovas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas) gavo
Bendrijos „Trušeliai“ (toliau - Pareiškėjas) 2021-05-13 skundą „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės
mero, administracijos ir tarnautojų veiksmų“ (toliau - skundas), kuriame, be kita ko, keliamas Danės
g., esančios Sendvario seniūnijoje, Trušelių kaime, rekonstravimo darbų viešųjų pirkimų procedūrų
teisėtumo (pagrįstumo) klausimas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo (toliau
– Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas) 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Vyriausybės
atstovas, prižiūrėdamas, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės
nutarimus tikrina, ar savivaldybės administravimo subjektų teisės aktai neprieštarauja įstatymams,
Vyriausybės nutarimams ir kitiems su įstatymų įgyvendinimu susijusiems centrinių valstybinio
administravimo subjektų priimtiems teisės aktams.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas
administracinių teismų praktiką, ne kartą yra akcentavęs, jog Savivaldybių administracinės priežiūros
įstatymas, nustatydamas savivaldybių administracinės priežiūros sritis, neapibrėžia administravimo
procedūrų tais atvejais, kai tam tikrų įstatymų vykdymo kontrolei ir valstybės politikos tam tikrose
srityse įgyvendinimui sukurti ir veikia specialūs centriniai valstybinio administravimo subjektai.
Sprendžiant, ar Vyriausybės atstovas veikia jam suteiktų įgalinimų ribose, svarbu nustatyti viešojo
administravimo subjektų bendrosios ir specialiosios kompetencijos santykį, pripažįstant specialiosios
kompetencijos prioritetą (administracinė byla Nr.A-7-1061-05).
Tokiu būdu, Vyriausybės atstovas, vykdydamas savivaldybių administracinę priežiūrą, neturi
įgaliojimų tam tikrais savivaldybių veiklos priežiūros klausimais, kurie pagal specialiuosius
įstatymus yra priskirti kitų valstybės institucijų kompetencijai.
Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad kelių projektavimo,
tiesimo, statybos, rekonstravimo ir taisymo (remonto) darbai vykdomi Viešųjų pirkimų įstatymo ir
kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 2 ir 3 dalimis,
viešųjų pirkimų politiką įgyvendina ir pirkimų priežiūrą atlieka Viešųjų pirkimų tarnyba.
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 4 dalies nuostatos
reglamentuoja, kad, jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti
prašyme ar skunde išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl prašyme
ar skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar
skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai
praneša asmeniui.
Atsižvelgdami į Pareiškėjo skunde keliamų klausimų specifiką bei įvertinę Viešųjų pirkimų
tarnybai teisės aktais suteiktą kompetenciją, perduodame Pareiškėjo skundą dalyje dėl Danės g.
esančios Sendvario seniūnijoje, Trušelių kaime, rekonstrukcijos darbų viešųjų pirkimų procedūrų
teisėtumo (pagrįstumo) pagal kompetenciją nagrinėti Jūsų institucijai.
PRIDEDAMA. Bendrijos „Trušeliai“ 2021-05-13 skundas su priedais, 14 lapų.
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SKUNDAS
DEL KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBES MERO, ADMINISTRACIJOS IR
TARNAUTOJU VEIKSMU
2021-05-13
TruSeliai

Bendrija ,,Tru5eliai" nuo 2020 m. birZelio mdn. vykdo susira5inejim4 su Klaipedos rajono
savivaldybes administracija, del Danes gatves, TruSeliai, Sendvario sen., Klaipedos r. lrengimo
darbq. Buvo net kelet4 kartq kreiptasi i Klaipedos rajono savivaldybes administracij4 tadiau
Klaipedos rajono savivaldybes administracijos tamautojai i paklausimus arba atsakydavo
apstarkdiai, neinformatyviai, nenurodant praSomos informacijos datq arba visi5kai neatsakydavo.
2020-09-24 i Klaipedos rajono savivaldybes administracij4 buvo kreiptasi
paklausimu - reikalavimu (reg. Data 2020-09-24, reg. Nr. A13-2264), kuriame be pra5ymo
atsakyti i pateiktus klausimus buvo pra5oma pateikti ir pra5omq dokumentq kopijas, tadiau iki Sios
dienos; kaip ir ankstesniuose paklausimuose i klausimus buvo atsakyta apstrakiiai,
neinformatyviai arba visi5kai nebuvo atsakyta, o pra5omq dokumentq kopijos nepateiktos
aplamai.
AtsiZvelgiant i tai, kad Klaipedos rajono savivaldybes administracijos tarnautojai vengd
atsakineti ipateiktus klausimus buvo kreiptasi net iAdministraciniq gindq komisijq, kuri2020-ll19 sprendimu ipareigojo Klaipedos rajono savivaldybes administracijq atsakyti i paklausim4
istatymq nustatyta tvarka bei pateikti pra5omq dokumentq kopijas. Tadiau Klaipedos rajono
savivaldybes administracijos tarnautojai net neivykde Administraciniq gindq komisijos sprendimo,
ji" ir toliau paZeidineja Lietuvos respublikos istatymus, ignoruoja Valstybiniq institucijq
(Administraciniq gindq komisijos) sprendimus.
Del istatymo nesilaikymo Bendrija netgi kreipesi i Klaipedos AVPK del administracinio
poveikio priemoniq taikymo, atsakingiems asmenims pagal LR ANK 505 str., tadiau net po to
Klaipedos rajono savivaldybes administracijos tarnautojai nevykdo istatymu nustatytq prievoliq.
202I-03-05 Klaipedos rajono savivaldybes administracija pakartotinai, kaip ipareigojo
Administraciniq gindq komisija, atsake i paklausim4 - reikalavim4 (reg. Data2020-09-24, reg. Nr.
A13-2264), tadiau Atsakyme be jokio pagrindo buvo vel nurodyta, kad ,,paZymime, kad projekto
dokumentacija yra dideles apimties, vien techninis darbo projektas sudaro 5 bylas. Dalis
dokumentq yra skaitmenineje, dalis popierineje formoje. Norint pateikti Jums dokumentq kopijas
reiketq dali dokumentq nuasmeninti, nes del duomenq apsaugos reglamento reikalavimq negalime
vie5inti. Todel atsiZvelgiant i tai, kad dokumentq paruo5imui reikalingas specialus adaptavimas,
dokumentq apdorojimas, kuris susijgs su neprotingai didelemis darbo ir laiko s4naudomis,
dokumentq kopijos nebus teikiamos. SusipaZinti su projekto dokumentacija suteiksime Jums
galimybg Savivaldybes patalpose 2021-03-1 6, 1 0.00 val.".
Jokie pra5omq dokumentq nuora5ai ar kopijos pateikti, kaip tai numatyta istatymuose ir
buvo ipareigojusi Administraciniq gindq komisija, nebuvo.

Pagal fstatymo nuostatas, istaigos privalo teikti parei5kdjams dokumentus. Atsisakyti
suteikti informacij4 galima Sio fstafymo nustatyta tvarka. Siuo aspektu Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas yra nurodgs, jog nenustaiius pagrindq, d6l kuriq pagal fstatym4
parei5kdjq praSoma informacija gali btiti neteikiama, taip pat nesant duomenq, kad
institucija pra5omos informacijos neturdtq, informacija turi btrti teikiama; i asmenq
pra5ymus pateikiami atsakymai privalo biiti konkrettis. ai5kus ir i5samfls (pvz,, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkriiio 20 d. nutartis administracindje byloje
Nr. 4756-1698/2008, 2017 m. sausio 19 d. 5 sprendimas administracindje byloje Nr. 4-16438t2017).

Be to, pastaruoju metu Klaipedos rajono, Sendvario sen. seniDne Loreta Urbute vie5ojoje
erdveje pateike informacij4, kad gautas statybos leidimas Danes gatves, Sendvario sen., Tru5eliai,
Klaipedos r. rekonstrukcijai, o veliau pateike ir informacij4, kad paskelbtas konkursas Danes
gatves rangovui surasti.
Vis4 laik4 kol vyko ,,susiraSinejimas" su Klaipedos rajono savivaldybes
administracija, jos igaliotais tarnautojais, susidar6 ispldis, kad vyksta darbq imitavimas, o ne
reahs darbai. Sis projektas tydia vilkinamas, jeigu kas ir daroma, tai tik todel, kad Bendruomenei
pateikti koki4 nereikSming4 informacij4, nenurodant nei kas padaryta, nei kas rengiamasi daryti.
Pateiktoj e informacij oj e nera j okiq igyvendinimo terminq.
Be jau anksdiau pateiktos informacijos 2021-03-22 paaiikejo naujos aplinkybes del
Danes gatves. Kaip minejau,202l-03-16 buvau Klaipedos rajono savivaldybeje susipaZinti su
dokumentacija, kas liedia Danes gatvg. Sio susitikimo metu rnan buvo pateikti tik dvieiu
dokumentu nuora5ai,,t.y.2020-12-04 statybos leidimas rekonstrukcijai (popierine versija) ir el.
pa5tu Klaipddos rajono savivaldybOs administracijos Vie5qjq pirkimq skyriaus veddjas
Egidijus Gedrimas atsiunte 2021-03-05 skelbimo CPO nuorod4, del paskelbto konkurso rangos
Kaip matyti i5 datq, konkursas del vie5ojo pirkimo buvo paskelbtas po 3 mdnesiq,
,
po statybos leidimo gavimo. Negana to, kaip paai5kejo Siandien, konkursas del vie5ojo pirkimo
buvo paskelbtas 2021-03-05 (penktadieni), o kit4 savaitg, nuo pirmadienio iki penktadienio
(ketvirtadienis buvo nedarbo (5ventin6) diena), konkursas jau buvo sustabdytas, vdliausiai
2021-03-12. Ir kiek supratau i5 pateikiamos informacijos, Sio sustabdymo iniciatorius buvo
Klaipedos rajono savivaldybes administracija. Naujaisiais duomenimis, viesasis pirkimas dar ne
kart4 buvo stabdytas ir jeigu eilini kart4 nebuvo sustabdytas tai turejo baigtis 2021-05-03, o
rezultatat paskelbti 2021-05-08. Kaip ir minejau anksdiau, tai tik dar kart4 patvirtin4, kad
Klaipddos rajono savivaldybds administracija nesirengia nieko daryti Dan€s gatvdje. Jie ir
toliau imituoja darbus, tempia laik4, slepia informacij4 ir meluoja.
Kaip matyti i5 mano nurodytq datt4, 2021-03-16 man bunant savivaldybeje ir
bendraujant su Klaipedos rajono savivaldybes administracijos darbuotojais (valstybes
tarnautojais), kuriq buvo trys, i5 kuriq viena Klaip6dos rajono savivaldyb6s administracijos
Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vyriausioji specialistd Reda Palaimien6, kuri atsakinga uZ
Sio projekto igyvendinim4, man buvo meluoiama neva vyksta rangos darbu konkursas ir jeigu
jo niekas neapskqs, tai 2021 m. liepos menesi prasides Danes gatves rangos darbai. T.y. susitikimo
metu jau buvo Zinoma, kad rangos darbq pirkimo konkursas jau sustabdytas, tadiau 5i informacija
buvo nuslepta. Susitikimo metu vyriausioji specialiste Reda Palaimiene betarpi5kai skambinejo
Vie5qjq pirkimq skyriaus vedejui Egidijui Gedrimui, kuris tiek j4, tiek mane informavo apie
vie5ojo pirkimo eig4, tadiau kaip minejau, kad konkursas jau savaite sustabdytas nesake ir eilini
kart4 melavo.
Be to, kaip minejau rangos darbq pirkimo konkursas sustabdytas veliausiai 2021-0312, o 2021-03-24, t.y. praejus jau beveik dviem savaitdm, trlkumai paSalinti nebuvo, naujas
konkursas rangos darbq pirkimui nebuvo paskelbtas ir Klaipddos rajono savivaldyb6s
administracijos Vie5qjq pirkimq skyriaus veddjas Egidijus Gedrimas nesugebejo nurodyti

datq kada Sie trlkumai bus pa5alinti

ir

bus kreiptasi del naujo konkurso (ar Sio konkurso)

atnaujinimo.

Kad rangos darbai sustabdyti Bendruomend nebuvo informuota ir jeigu nebtrtq
gauta informacija i5 treiiqjq asmenq, tai Siai dienai mes net nebfitume informuoti ir to
neiinotume.
2021-05-05 i5 trediqjq asmenq buvo gautas lydra5tis del supaprastinti vie5oio
pirkimo sustabdymo iau 5 karta. Sis viesasis pirkimas Nr. 542365, paskuting vieSojo pirkimo
dien4 buvo paties organizatoriaus at5auktas neva del nustatytq trlkumq. (Taip pat neai5ku kada
viesasis pirkimas bus atnaujintas, ar vel eilini kart4 jis pateis organizatoriaus nebus sustabdytas,
del jq padiq kaltes). Klaipedos rajono meras po statybos leidimo gavimo Bendruomenei Ladejo,
kad kelio rangos darbai prasides 2021 m.liepos menesi, tadiau dabar aiSkiai matyti, kad tai melas,
kad nuraminti Bendruomeng. Rangos darbai ne tik, kad nebus pradeti, nustatytai datai neai5ku ar
i5vis bus fvykgs supaprastintas viesasis pirkimas. Kyla pagristas klausimas kaip del paties
uZsakovo (rangovo) padaromq klaidq vieSasis pirkimas gali bfiti stabdomas jau 5 kart4. Tai tik dar
kart4 patvirtina, kad vieSasis pirkimas dirbtinai vilkinamas, nes supaprastintas vieSasis pirkimas
organizuojamas specialistq, kuriq tai yra nuolatinis ir tiesioginis darbas, todel jie nesuvokti
daromq klaidq tikrai negali. Kodel kiti supaprastinti viesieji pirkimai vyksta be trukdZiq. Yra eile
gatviq, tokiq, kaip Agilos gatve, Lenkviediq gatve ir kitq, kurios yra toje padioje Klaipedos rajono
savivaldybeje, toje padioje Sendvario seni[nijoje, kuriq rangos darbai pradeti daug veliau, tadiau
jau Sios gatves irengtos.
Kaip mineta anksiiau statybos leidimas sautas 2020-L2-04. dabar iau seeuZds
m6nuo, nuo leidimo gavimo iau pra6io iau beveik puse metu. o Klaip6dos raiono
savivaldybd nepaiud€io i5 mirties taSko" darbai ir toliau vilkinami ir imituoiami. Net
supaprastintas vie5asis pirkimas dar neivykgs. Nemanau, kad net toje paiioje Klaip6dos
rajono savivaldybdje imanoma rasti tokiq pupaprastintq vie5qjq pirkimo, kurie po pusds
metq, .nors vieSojo pirkimo terminas 2 savait6s, pasiulymq vertinimas 5 dienos, dar butq
neivykgs. O jeigu taip yra, tai kokie specialistai atlieka Siuos darbus, jeigu nesugeba atlikti
net tiesioginiq ir minimaliq savo pareigq.
2021-03-17 eilinikart4 buvo kreiptasi i Klaipedos rajono savivaldybes administracijq
bei Klaipedos rajono mer4, paklausimu-reikalavimu (registruotas 2021-03-17 Nr. A13-611) del
Klaipedos rajono Tru5eliq kaimo Danes gatves.
2021-04-29 buvo gautas atsakymas, kad ,,Primename, kad dokumentq kopijos,
susijusios su Tru5eliq kaimo Dands gatves rekonstravimo projektu yra ruo5iamos ir bus pateiktos
iki 2021 m. balandZio 30 d., nes del dideles apimties ir poreikio dokumentus nuasmeninti
reikalinga laiko dokumentus paruo5ti"
2O2l m. balandZio 30 d. jokie dokumentai nebuvo pateikti, tik 2021 m. balandZio 30
d., 75.25 val., el. pa5tu buvo gautas Klaipedos rajono savivaldybes administracijos Statybos ir
infrastrukt[ros skyriaus vyr. specialistes Redos Palaimienes lai5kas , kuriame buvo para5yta:
,,Laba diena, dokumentus atsiqsime pirmadieni". Eilini kart4 jokie paai5kini ai nepateikti, nors
apie dokumentq pateikimo privalomumQ jau buvo Linoma seniai, o nuo paskutinio atsakymo
praejo menuo. PraSomus dokumentus Klaipedos rajono savivaldybes administracijos Statybos ir
infrastruktlros skyriaus vyriausioji specialiste Reda Palaimiene, el. pa5tu atsiunte 2021-05-04
dokumentq nuora5us. I5 atsiqsto laiSko matyti, kad visq pirma, jokiq duomenq, kad ,,dokumentq

paruoSimui reikalingas specialus adaptavimas, dokumentq apdorojimas, kuris susijgs su
neprotingai didelemis darbo ir laiko s4naudomis" nera, prie5ingai i5 pateiktq dokumentq matyti,
kad pirmas dokumentas paruoStas 2021-04-23, aStuoni dokumentai paruoSti prie5 keturias dienas,
o likusieji prie5 tris valandas iki i5siuntimo. Taip pat pateiktq dokumentq apimtys, rodo kad
pra5omq dokumentq laprl skaiiiai nuo L lapo iki 19 ir tik vienas dokumentas (el.
dokumentas) 649 lapai. AtsiZvelgiant i tai matyti, kad vis4 laikq Klaip6dos rajono

savivaldyb6s administracijos darbuotojai piktnaudLiavo tarnyba, apgaudin6jo ir nevykdd
savo funkcijq, niekuo nepagristai nevykd6 paklausimq - reikalavimq.
Be to, 2021-03-24 eilini kart4 buvo kreiptasi i Klaipedos rajono savivaldybes
administracijE bei Klaipedos rajono merQ, paklausimu-reikalavimu, del neteisetq Klaipedos
ono savivaldybes administracij os tarnautoj q veiksmq.
2021-04-19 buvo gautas Klaipedos rajono savivaldybds mero Broniaus Markausko
pasira5ytas atsakymas, kurio rengejai nurodyti V.Valantinas ir R.Palaimien6, kuriame nurodyta
,,PaLymime, kad 2021-03-16 buvote pakviestas i Savivaldybg susipaZinti su Jums aktualia
dokumentacija, pasitikslinti Jums neaiSkiq informacij4. Susitikimo metu gavote papra5ytq
dokumentq kopijas, atlikote dokumentq foto-fiksacijas. Kadangi po dokumentq perZi[ros
informavote, kad vis delto pra5ote pateikti ir visq dokumentq kopijas, tai2021-04-01 ra5tu Nr. A51555 buvote informuotas, kad dokumentq kopijos Siuo metu yra ruoSiamos ir bus pateiktos iki
2021-04-30". Kaip minejau anksdiau, man buvo pateikti susipaZinimui tik du dokumentai,
susitikimo metu tik buvo bandoma iSsiaiSkinti apie vykdomq darbq eig4 ir net nebuvo paruo5ti
reikalaujami dokumentai. Atsakyme apie jokius valstybes tarnautojq neteisetq veiksmq tyrimus
nekalbama,tatyra neteis6ti tarnautojg veiksmai net nebuvo tirti.
I5 pateikt atsakymo matyti, kad joks tyrimas del neteisetq valstybes tarnautojq
veiksmq nebuvo atliktas. Negana to, Klaipedos rajono meras Bronius Markauskas, paZeidiiant
raj

visas imanomas teis6s normas, Lietuvos Respublikos vie5ojo administravimo istatym4,
paieidZiant visas etikos bei moralds normas eilini kart4 pasifyiiojo, nes savo paiiq veiksmus
vertino ir atsakym4 i pateikt4 skund4 reng6 tie patys asmenys, kuriq neteis€ti veiksmai buvo
skundZiami.

Be to, Klaipedos rajono savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojas
ir toleruoia valstybes tarnautojq neteiset4 ir teises normas

Justas Ru5kys, savo veiksmais leidZia

paZeidinejanti elgesi, nes pasira5ineja dalbuotojq rengiamus atsakymus, kuriuose ai5kiai matyti,
kad paZeidZiamos teises normos, ignoruojamas Administraciniq gindq komisijos sprendimas.

AtsiZvelgiant i tai Klaipddos raiono savivaldyb6s meras ir administraciios
direktorius. (io pavaduotoias) su administraciios tarnautoiais iauiiasi nebaudiiami ir
galintys ir toliau paieidinOti Lietuvos respublikos istatymus. nevvkdyti valstybiniu
instituciiu nurodymu ir paZeidindti pilieiiu konstitucines teises.
Pra5ome imtis priemoniq, kad Klaipedos rajono savivaldybes administracijos

tamautojai nustotq tydiotis i5 piliediq ir savo veikloje nepaZeidinetq teises normq, valstybiniq
institucijq sprendimq. Pra5ome ivertinti Klaipedos rajono mero ir Klaipedos rajono savivaldybes
administracijos bei administracijos tarnautojq veiksmus, del nuolatinio ir sistemingo istatymq
paZeidimq, valstybiniq institucijq sprendimq nevykdymo ir piliediq teisiq paZeidinejimo bei
uZtikrinti kad ateityje butr+ laikomasi Lietuvos Respublikos istatymq.
Taip pat pra5ome atlikti Danes gatves rangos darbq patikrinim4 ir iSsiai5kinti, kodel
bet kokiomis priemonemis stengiamasi statybos rangos darbus vilkinti, taip apgaudinejant
Bendruomeng, nevykdant savo tiesioginiq pareigq ir isipareigojimq, nors Klaipedos rajono
savivaldybes administracijq Bendruomenei Sio kelio irengim4 jau Zad4 beveik 20 metq, be to Sio
kelio projektavimo darbai pradeti 2017 -10-06, tai yra nuo darbq pradZios praejus beveik 4 metams
neatlikti jokie rangos darbai. Juo labiau, kad toje padioje Sendvario seniunijoje vyksta keliq
remonto darbai tose gatvese, kuriuose ndra jokiq namq, negyvena jaunos Seimos su vaikais.
Patikslinsiu, kad Danes gatves minetoje atkarpoje, 1317 metrq , apie kuri4 kalbame yra apie 400
gyvenamqjq namq, kuriq gyventojai visi ivaZiuoja i 5i4 kelio atkarpq. Klaipedos rajono
savivaldybe sudariusi sutarti su Klaipedos autobusu parku, numatytas mar5rutas Danes gatve,
tadiau del kelio bDkles vie5asis transpoftas atvaliuoja iki neasfaltuotos atkarpos, tiek vienoje, tiek
kitoje atkarpos puseje ir apsisuka. Klaipedos rajono savivaldybeje nera nei vienos kelio atkarpos i
kuri4 i5vaZiuotq toks automobiliq srautas.

Pra5ome imtis priemoniq, kad Klaipedos rajono savivaldybe nustotq paZeidineti
Tru5eliq kaimo bendruomenes teises, teisetus interesus, atliktu savo tiesiogines pareigas ir
vykdytu fstatymu jai pavestas funkcijas, o neuZsiiminetu biurokratizmu ir darbq imitavimu.
Kontaktini ai duomeny s : el. p. iU1tltglU_b:g]iU:r11g}11g!].g1111 arba tel.

868

690

85

2.

PRIDEDAMA. 2021-03-24 skundo nuora5as * 4 lapai; 2021-04-19 Klaipedos rajono mero
atsakymo nuora5as - 2 lapai; 2021-04-30 Redos Palaimienes el. lai5ko nuora5as - I lapas,
Klaipedos rajono savivaldybes administracijos lydra5tis - 1 lapas, 202I-05-05 raStas del procedlrq
nutraukimo

- I lapas.

Bendrij os,,Tru5eliai" pirmininkas

v/

Andlejus Bydkovas

Originalas siuniiamas nebus

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
MERAS

Bendrijos „Trušeliai“ Pirmininkui
Andrejui Byčkovui
El. p. andrejus.byckovas@gmail.com
DĖL 2021-03-24 SKUNDO
Klaipėdos rajono meras (toliau – Meras) susipažino su Jūsų skundu (registruotas 2021-0324 Nr. T18-35) dėl Klaipėdos rajono Savivaldybės tarnautojų veiksmų (toliau – Skundas).
Informuojame, kad į visus Jūsų paklausimus buvo atsakyta 2020-06-11 raštu Nr. A5-3413,
2020-06-16 raštu Nr. A5-3472, 2020-09-03 raštu Nr. A5-5001, 2020-10-01 raštu Nr. A5-5528, 202010-09 raštu Nr. A5-5719, 2020-10-28 raštu Nr. A5-6174, 2020-12-30 raštu Nr. A5-7244, 2021-03-05
raštu Nr. A5-1154, 2021-04-01 raštu Nr. A5-1555, 2021-04-01 raštu Nr. A5-1556.
Savivaldybės administracija atsakydavo pagal tos dienos turimą informaciją. Kadangi
projekto įgyvendinimas tęsiasi, tai informacija yra kintanti.
Pažymime, kad 2021-03-16 buvote pakviestas į Savivaldybę susipažinti su Jums aktualia
dokumentacija, pasitikslinti Jums neaiškią informaciją. Susitikimo metu gavote paprašytų dokumentų
kopijas, atlikote dokumentų foto-fiksacijas. Kadangi po dokumentų peržiūros informavote, kad vis
dėlto prašote pateikti ir visų dokumentų kopijas, tai 2021-04-01 raštu Nr. A5-1555 buvote
informuotas, kad dokumentų kopijos šiuo metu yra ruošiamos ir bus pateiktos iki 2021-04-30.
Atsakome papunkčiui į Jūsų pateiktus klausimus:
1. Pasikartojęs klausimas Jūsų 2021-03-17 paklausime, atsakyta 2021-04-01 raštu Nr. A51556 (<...> Projekto „Klaipėdos rajono Sendvario seniūnijos privažiuojamojo kelio prie Trušelių nuo
kelio Nr. 2212 Klaipėda–Triušiai–Kretinga (Nr. KL1421) ir kelio Klemiškė II–Trušeliai (Nr. KL1412),
kurie sutampa su Danės gatve, rekonstravimo projektui (I ETAPAS)“ įgyvendinimas nebuvo
vilkinamas. Projekto rengimo terminui turėjo įtakos projekto sprendinių keitimas, patekimas į
privačių asmenų sklypus. Tai lėmė poreikį etapuoti rengiamą projektą, gauti gyventojų sutikimus, į
kurių sklypus pateko projektuojamos gatvės sprendiniai. <...>)
2. Atliekant bet kokių statinių projektavimą, statybą, rekonstravimą ar remontą yra
vykdoma nuolatinė priežiūra, kontrolė. Šiuo atveju Danės gatvės rekonstravimo projekto parengimo
ilgą terminą lėmė neeilinės kliūtys, kaip minėta ankstesniuose atsakymuose, poreikis gauti gyventojų
sutikimus ir atlikti visas reikalingas procedūras dėl projekto sprendinių patekimo į privačius sklypus.
3. Statytojo, šiuo atveju Savivaldybės, privaloma pareiga atlikti viešinimą rengiamo
projekto sprendinių, vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
(toliau – STR) VIII skyriaus nuostatomis, viešinami paskelbus IS „INFOSTATYBA“, Savivaldybės
interneto svetainės puslapyje, viešinama įrengus stendą prie projektuojamo objekto, bei
organizuojamas susirinkimas visuomenei supažindinti su projekto sprendiniais.
Visi STR numatyti reikalavimai viešinimui buvo atlikti. Gyventojų nedalyvavimas viešame
sprendinių pristatyme neįpareigoja Savivaldybės informuoti apie tai kiekvieną gyventoją atskirai.
4. Rangos darbų pirkimo viešas konkursas atnaujintas 2021-03-30. Rangos darbus
numatoma pradėti po rangos sutarties pasirašymo.

Biudžetinė įstaiga
Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai
Tel. (8 46) 47 20 25
El. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773688
www.klaipedos-r.lt

5. Pasikartojęs klausimas Jūsų 2021-03-17 paklausime, atsakyta 2021-04-01 raštu Nr. A51556 (<...> Informuojame, kad bendruomenė niekada nebuvo informuota apie tai, kad Danės gatvės
rekonstravimas negalimas. 2017 m. pradėtas rengti gatvės rekonstravimo projektas. <...>)
STR1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ IV skyrius numato, kad statinio statybos rūšys
yra:
7.1. naujo statinio statyba;
7.2. statinio rekonstravimas;
7.3. statinio remontas:
7.3.1. statinio kapitalinis remontas;
7.3.2. statinio paprastasis;
7.4. statinio griovimas.
Nėra statybos rūšies „Įrengimas“, nuo pat projekto planavimo pradžios buvo planuojamas
gatvės rekonstravimas.
6. Pasikartojęs klausimas Jūsų 2021-03-17 paklausime, atsakyta 2021-04-01 raštu Nr. A51556 (<...> Informuojame, kad 2018 m. birželio 14 d. viešo susirinkimo metu buvo pristatyti
visuomenei projektiniai sprendiniai, tačiau gyventojų pateikti sprendiniai netenkino, todėl
atsižvelgiant į gyventojų pastabas, rekonstruojamos Danės gatvės projektiniai sprendiniai buvo
pakeisti. (viešo susirinkimo protokolo kopija pridedama 2 lapai) <...>) (priedas nebesiunčiamas).
Meras

V. Valantinas
R. Palaimienė, tel. (8 46) 47 20 21, el. p. reda.palaimiene@klaipedos-r.lt

Bronius Markauskas

2021-05-04

]t{

Gmail - Del Dan6s gatves

smeil

Andrius Byckovas <andrejus.byckovas@gmail.com>

D6l Dan6s gatv6s
Reda Palaimien6 <reda.palaimiene@klaipedos-r,lt>
Kam: Andrius Byckovas <andrejus.byckovas@gmail.com>

2021 m. balandZio 30 d. 15:25

Laba diena, dokumentus atsiqsime pirmadieni.

Atsipra$ome u2 nepatogumus.

Pagarbiai
Reda Falaimiene,

Kaipddos rajona savivaldybes administracijos
Sfafybos ir infrastrukt1ros skyriaus vyr. specialiste
Klaipedas g. 2-303 kab., LT-95130 Gargidai
Tel.: +370 46 472A21, mob. +370 673 28949
El. p. reda.palaimiene@klaipodos-r.lt
lnterneto svetaind www.klaipedos-r,lt

r-ffiYERIA
f.t|.qPI-T,g.T:usJ

From : An d ri us Byckovas Im a i lto :a nd rejus, byckova$@g mail. com]
Sent: Tuesday, April 20, 2027 3:25 PM
To: Reda Pa la i m ie n e <reda. palaim iene@klaipedos-r. It>

Subject: Del Danes gatves

Laba diena,
[Cituoiarnas tokstas pasl6pta$]

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0d5a9bee00&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1

698468235982694436&simpl=msg-f%3Al 698468.
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Elektroninio dokumento nuorašas

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams
DĖL PIRKIMO NR. 542365
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) vykdo
supaprastintą pirkimą „Klaipėdos rajono Sendvario seniūnijos privažiuojamojo kelio prie Trušelių nuo
kelio Nr. 2212 Klaipėda-Triušiai-Kretinga (Nr. KL1421) ir kelio Klemiškė II-Trušeliai (Nr. KL1412),
kurie sutampa su Danės gatve rekonstravimo darbai (I etapas)” atviro konkurso būdu (toliau –
pirkimas).
Pirkimas paskelbtas CVP IS 2021-04-19. Pirkimui, atsižvelgiant į jo pradžios datą,
taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Pirkimas atliekamas vadovaujantis
perkančiosios organizacijos vadovo 2021-03-05 įsakymu Nr. AV-527 patvirtintomis pirkimo konkurso
sąlygomis.
Primename, kad 2021-04-29 CVP IS priemonėmis buvo gauta tiekėjo pretenzija dėl
konkurso sąlygų (pirkimo Nr. 542365) (toliau – Pretenzija).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 103 straipsnio 2 ir 3 dalimis
ir atsižvelgiant į gautą pretenziją, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
pirkimo procedūros buvo sustabdytos, kol pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas.
Informuojame, kad pretenzija pripažinta iš dalies pagrįsta.
Taip pat informuojame, kad iš tiekėjų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauta
pretenzija, pagal kurią reikalinga tikslinti vertinimo kriterijų. Reikalinga tikslinti pirkimo dokumentus.
Primename, kad vadovaujantis šiuo metu galiojančiu viešųjų pirkimų teisiniu
reglamentavimu bei Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimais, tuo atveju, jeigu, tikslinat pirkimo
dokumentus, keičiamos esminės pirkimo sąlygos taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų ar kiti
tiekėjai galėtų dalyvauti pirkime, pirkimas turi būti nutrauktas ir, jei išliks poreikis, pradedamas
naujas pirkimas.
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-05 įsakymu Nr. AV527 patvirtintų konkurso sąlygų 13.6 p. yra įtvirtinta analogiška nuostata: „Jei būtų keičiamos esminės
pirkimo sąlygos (keičiamas sutarties tipas, sutarties skyrimo kriterijai, pirkimo objektas, didinamas
pirkimo dalių skaičius, keičiami reikalavimai kvalifikacijai ar techninė specifikacija ir pan.) taip, jog
po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų ar kiti tiekėjai galėtų dalyvauti pirkime (tiekėjai jais rėmėsi,
priimdami sprendimą pateikti pasiūlymą arba, atvirkščiai, nedalyvauti atitinkamame viešojo pirkimo
konkurse), pirkimas bus nutraukiamas ir, jei išliks poreikis, pradedamas naujas pirkimas“. Be to,
Viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 3 d. bei konkurso sąlygų 1.16 p. yra įtvirtinta galimybė perkančiajai
organizacijai „bet kuriuo metu iki Pirkimo sutarties sudarymo <...> savo iniciatyva nutraukti pradėtas
Pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, <...> neprisiimdama
jokios atsakomybės tiekėjų atžvilgiu“.
Atsižvelgiant į tai, informuojame, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 3
d. („Bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo <...> perkančioji
organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo <...> procedūras, jeigu atsirado
aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17
straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti“) ir Klaipėdos rajono
Biudžetinė įstaiga
Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai
Tel. (8 46) 42 11 16
El. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt
Skyriaus duomenys: tel. (8 46) 47 08 05
El. p. ramute.bucniene@klaipedos-r.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773688
www.klaipedos-r.lt

savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-05 įsakymu Nr. AV-527 patvirtintų konkurso
sąlygų 13.6 p. („Jei būtų keičiamos esminės pirkimo sąlygos (keičiamas sutarties tipas, sutarties
skyrimo kriterijai, pirkimo objektas, didinamas pirkimo dalių skaičius, keičiami reikalavimai
kvalifikacijai ar techninė specifikacija ir pan.) taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų ar kiti
tiekėjai galėtų dalyvauti pirkime (tiekėjai jais rėmėsi, priimdami sprendimą pateikti pasiūlymą arba,
atvirkščiai, nedalyvauti atitinkamame viešojo pirkimo konkurse), pirkimas bus nutraukiamas ir, jei
išliks poreikis, pradedamas naujas pirkimas“), nutraukti Pirkimo procedūras.
Patikslinus Pirkimo dokumentus, viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais
bus pradėtos naujos viešojo pirkimo procedūros.

PATEIKIAMA CVP IS PRIEMONĖMIS, ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS
Erika Pečiulienė, tel.: (8 46) 45 23 32, (8 622) 84 599 el. p. erika.peciuliene@klaipedos-r.lt
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

Bendrijos „Trušeliai“ Pirmininkui
Andrejui Byčkovui
El. p. andrejus.byckovas@gmail.com
DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO (TRUŠELIŲ KAIMO DANĖS GATVĖS
REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO DOKUMENTACIJA)
Atsižvelgdami į Jūsų prašymą pateikti dokumentų kopijas, teikiame su projektu
„Klaipėdos rajono Sendvario seniūnijos privažiuojamojo kelio prie Trušelių nuo kelio Nr.
2212 Klaipėda-Trušiai-Kretinga (Nr. KL1421) ir kelio Klemiškė II-Trušeliai (Nr. KL1412),
kurie sutampa su Danės gatve, rekonstravimas“ susijusią techninę dokumentaciją.
PRIDEDAMA:
1. Techninis darbo projektas „Klaipėdos rajono Sendvario seniūnijos privažiuojamojo
kelio prie Trušelių nuo kelio Nr. 2212 Klaipėda-Trušiai-Kretinga (Nr. KL1421) ir
kelio Klemiškė II-Trušeliai (Nr. KL1412), kurie sutampa su Danės gatve,
rekonstravimas“ (5 projekto tomai (5 failai), 649 lapai);
2. Projektavimo sutartis (1 failas, 19 lapų);
3. Visuomenės informavimo ataskaita (1 failas, 9 lapai);
4. Neigiamas projekto ekspertizės aktas (1 failas, 5 lapai);
5. Saugaus eismo audito išvada (1 failas, 18 lapų);
6. Susirinkimo protokolas (1 failas, 1 lapas);
7. Neigiamas projekto ekspertizės aktas (1 failas, 4 lapai);
8. Teigiamas projekto ekspertizės aktas (1 failas, 4 lapai);
9. Susirinkimo protokolas (1 failas, 4 lapai).
Direktoriaus pavaduotojas

Justas Ruškys
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R. Palaimienė, tel. 47 20 21, el. p. reda.palaimiene@klaipedos-r.lt
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Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-05-19 16:49:08

Parašo formatas

Parašas, pažymėtas laiko žyma

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-05-19 16:49:48

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
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specialistė
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