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Ko neparašė DELFI?
Administracijos direktorius
Česlovas NEVIERA
UAB „Kaišiadorių vandenys“ ir Savivaldybės administracija įgyvendino Vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcijos Kaišiadorių mieste projektą. (toliau – Projektas)
UAB „Kaišiadorių vandenys“ direktorius 2015-05-20 suteikė įgaliojimą Kaišiadorių rajono
savivaldybės administracijai, atstovaujamai Administracijos direktoriaus, kuriuo įgaliojo Kaišiadorių
rajono savivaldybės administraciją organizuoti supaprastintą atvirą konkursą „Vandens tiekimo ir
nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbai Kaišiadorių mieste“ pirkimui atlikti iki sutarties pasirašymo.
UAB „Kaišiadorių vandenys“ priėmė rangos darbus ir už juos apmokėjo.
Įgyvendinant Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcijos Kaišiadorių mieste
projektą UAB „Kaišiadorių vandenys“ paklojo naujus vandens tiekimo (5426 metrai) ir nuotekų
(4225,82 metrai) tinklus Kaišiadorių mieste bei Gudienos, Stasiūnų, Vladikiškių, Avilių, Žiežmarių,
Melioratorių ir Žaslių miesteliuose.
Savivaldybės administracija įvykdė pirkimą ir dar 2015 m. UAB „Kaišiadorių vandenys“
sudarė su laimėjusį pasiūlymą pateikusiais UAB „Irdaiva“, UAB „KRS“ ir UAB „Požeminės linijos“
rangos darbų sutartį. Pirkimo sutarties vertė siekė 1.979.940,00 EUR be PVM, o rangos darbai buvo
sėkmingai atlikti ir pabaigti per trumpą laikotarpį, t.y., iki 2015-12-30. Sutartis šalių buvo pasirašyta
su priedu, kuriame rašoma, kad atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose nurodytas sąlygas, Užsakovas
(UAB „Kaišiadorių vandenys“), Perkančioji organizacija (Savivaldybės administracija), ir Rangovas
susitaria, kad pasirašoma rangos sutartis įsigalioja tik tuomet, kai Rangos sutarties įgyvendinimui bus
skirtas finansavimas. Jeigu Rangos sutarties finansavimas skirtas nebus, Šalys susitaria ir supranta,
kad Rangos sutartis neįsigalioja ir nei viena Šalis nereikš kitai Šaliai pretenzijų dėl sutartinių
įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.
Pakartotinai pažymėtina, kad darbus buvo skubama atlikti dėl kelių priežasčių: 1) buvo
siekiama kuo greičiau likviduoti galimų vandentvarkos tinklų avarijų grėsmes, nes prie esamų tinklų
anksčiau prijungus naujus tinklus Gudienoje, Stasiūnuose, Kiemeliuose, Aviliuose, Vladikiškėse ir
Kaišiadorių mieste, padidėjo tinklų apkrova ir avaringumo rizika, todėl buvo svarbu kuo skubiau
sutvarkyti vandentvarkos tinklus ir išvengti avarijų; 2) Savivaldybės administracija nebuvo pajėgi
savo lėšomis finansuoti dar vieno vandentvarkos tinklų projekto, todėl buvo kreiptasi į Lietuvos
Respublikos aplinkos ministeriją dėl finansavimo 2007-2013 m. ES finansavimo laikotarpio lėšomis,
kur prisidėjimas savo lėšomis (apie 5 proc.) buvo žymiai mažesnis nei 2014-2020 m. ES finansavimo
laikotarpiu (iki 50 proc.).
Atkreiptinas dėmesys, kad tinklų rekonstrukcija buvo vykdoma miesto teritorijoje, tinklai
kirto rajoninės reikšmės kelius, todėl jie negalėjo būti ardomi ir ribojamas eismas. Dalis tinklų pateko
į privačias nuosavybės teritorijas, todėl nesant sutikimo, nebuvo įmanomi jokie kasinėjimo darbai.
Kadangi prie esamų tinklų buvo prijungti nauji buitinių nuotekų tinklai, todėl buvo galima tik
minimaliai sumažinti senojo vamzdžio skersmenį. Esant tokiai darbų skubai ir sudėtingoms darbų
vykdymo aplinkybėms CIPP metodas buvo tinkamiausias, ką patvirtino ir APVA pasamdyti
ekspertai.
Vieno metro nuotekų tinklų renovavimo kaina
Tai, kad tiekėjų konkurencija vykdant Pirkimą nebuvo apribota, labai aiškiai parodo kaina, už
kurią buvo įsigyti renovavimo darbai (4225,82 metrai) – vieno metro nuotekų tinklų renovavimo
1.
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CIPP metodu kaina – 248 EUR. Palyginimui pateikiame kituose Lietuvos miestuose vykdytų darbų
kainas:
1.1.

UAB „Vilniaus vandenys“ vykdant pirkimą „Goštauto g. – Upės g. nuotekų kolektoriaus
ruožo: diukeris per Nėries upę Goštauto g. – Upės g. – nuotekų siurblinė (Upės g. 15)
Vilniaus m. rekonstravimo darbai“ (pirkimo Nr. 149596) vienas metras tinklo
renovavimo CIPP metodu buvo įsigyta už 2 598 EUR;

1.2.

UAB „Vilniaus vandenys“ vykdant pirkimą „Nuotekų kolektoriaus, esančio Vileišio g.
11, Vilniuje, kapitalinio remonto darbai” (pirkimo Nr. 143822) vienas metras tinklo
renovavimo CIPP metodu buvo įsigyta už 459 EUR;

1.3.

UAB „Kauno vandenys“ vykdant pirkimą „Buitinio nuotekų tinklo, esančio Draugystės
g., Kauno m., renovacijos darbai“ (pirkimo Nr. 166338) vienas metras tinklo
renovavimo CIPP metodu buvo įsigyta už 285 EUR.

Taigi, matyti, kad rangos darbai CIPP metodu buvo vykdomi už labai konkurencingą ir nedidelę
kainą, kas tik dar kartą įrodo, jog sąžininga tiekėjų konkurencija Pirkime nebuvo apribota.
2.

Negana to, darbų kaina juos atliekant CIPP metodu, yra kur kas mažesnė nei darbų kaina juos
atliekant kitais analogiškais betranšėjais vamzdynų klojimo metodais. UAB „Kaišiadorių vandenys“
duomenimis, jeigu vamzdynai būtų klojami Projekto vietovėje, ypač prie Lomenos, laužymo metodu
(analogišku betranšėju metodu), vieno kvadratinio metro klojimo kaina galėtų siekti net apie 373
EUR (be PVM), t.y., daugiau nei 40 procentų daugiau nei tų pačių darbų kaina CIPP metodu.
3.

Be to, konkursas vyko skaidriai, jo sąlygos nebuvo ginčijamos, o pasiūlymą pateikė ir kita ūkio
subjektų grupė, tačiau ji nepatikslino savo atitikties kvalifikacijos reikalavimams, todėl jų pasiūlymą
teko atmesti.
4.

Savivaldybės taryba priėmė visą eilę sprendimų dėl minėto projekto įgyvendinimo
Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. V17-295 „Dėl
Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. V17-21 ,,Dėl
Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2015–2017 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“
nusprendė:
„1.6. atitinkamai padidinant 300000 Eur asignavimus iš skolintų lėšų Savivaldybės
administracijos direktoriui Investicijų ir verslo plėtros programos 12.01.01.17 priemonei „Projekto
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kaišiadorių rajone
(Kaišiadoryse, Gudienoje, Stasiūnuose, Vladikiškėse Aviliuose, Žiežmariuose, Melioratoriuose,
Žasliuose)“ vykdymas“ vykdyti.
Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. V17-296 „Dėl
Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. V17-15 „Dėl ilgalaikės
paskolos ėmimo“ pakeitimo“ nusprendė pakeisti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos
paskolos lėšomis finansuojamų investicinių projektų sąrašą, patvirtintą Kaišiadorių rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. V17-15 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“,
ir išdėstyti jį nauja redakcija. Minėtu sprendimu papildomai skyrė 300000 Eur asignavimų iš skolintų
lėšų projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra
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Kaišiadorių rajone (Kaišiadoryse, Gudienoje, Stasiūnuose, Vladikiškėse Aviliuose, Žiežmariuose,
Melioratoriuose, Žasliuose)“ vykdymas“ vykdymui.
Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. V17-306 „Dėl
garantijos suteikimo UAB „Kaišiadorių vandenys“ nusprendė suteikti garantiją UAB „Kaišiadorių
vandenys“ dėl ilgalaikės paskolos iki 894330 (aštuoni šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai trys
šimtai trisdešimt) eurų, kuri bus naudojama UAB „Kaišiadorių vandenys“ investicijų projektui
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kaišiadorių rajone
(Kaišiadoryse, Gudienoje, Stasiūnuose, Vladikiškėse, Aviliuose, Žiežmariuose, Melioratoriuose,
Žasliuose)“ įgyvendinti, ėmimo.
DELFI straipsnyje rašoma: „Kaišiadorių vandenys“ net pasiskolino daugiau nei 800
tūkstančių eurų tam, kad sutartis galėtų būti vykdoma ir visa suma buvo padengta iš Kaišiadorių
gyventojų pinigų. Informuojame, kad šie duomenys yra neatitinkantys tikrovės.
Siekiant įgyvendinti Projektą, Pareiškėjas UAB „Kaišiadorių vandenys“) skolinosi
1.679.940,00 EUR piniginių lėšų iš AB SEB banko ir 2015-09-30 sudarė kreditavimo sutartį.
Projekto įgyvendinimui dar papildomai reikalingus 300 000 EUR skyrė Savivaldybės
taryba.
Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktos nuomonės
Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) 2016-05-04 raštu Aplinkos projektų valdymo
agentūrai pateikė nuomonę į pateiktus klausimus:
„Tarnyba pažymi, kad konkurso sąlygos turi būti pagrįstos ir negali dirbtinai riboti
konkurencijos. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į konkretaus pirkimo ypatybes, specifiką ir
vadovaudamasi Įstatymo (Viešųjų pirkimų įstatymas – autoriaus
pastaba) 25 straipsnio
reikalavimais, nustato technines specifikacijas.
1) Įstatymo 25 straipsnio 3-4 dalys numato būdus ir būdų derinius, kuriais vadovaujantis gali
būti parengtos techninės specifikacijos. Įstatymo 25 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad apibūdinant
pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis,
konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms
įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. (...)
Šiuo atveju, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija (toliau perkančioji organizacija) pirkimo
dokumentuose nurodė konkretų darbų atlikimo būdą – lanksčios polimerinės rankovės (toliau – CIPP)
metodą, pateikdama informaciją, kad priimtini ir analogišku būdu atliekami darbai. (...)
Atsižvelgiant į tai, kad rengiant techninę specifikaciją, manytina, perkančioji organizacija turėjo
galimybę nurodyti norimą rezultatą ar funkcinius reikalavimu, t. y., nėra Įstatymo 25 straipsnio 8
dalyje numatytos išimties, perkančioji organizacija, šiuo atveju rengdama techninę specifikaciją,
turėjo vadovautis Įstatymo 25 straipsnio 3-4 dalių reikalavimais ir negalėjo pateikti nuorodos į
konkretų darbų atlikimo metodą.
2) Atsižvelgiant į tai, kad nustatydama reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, perkančioji
organizacija pateikia nuorodą į konkretų darbų atlikimo metodą ir nenurodo, kad priimtina ir
lygiavertė tiekėjų patirtis, perkančioji organizacija neužtikrino 32 straipsnio 2 dalies reikalavimų
laikymosi.“
Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) 2016-06-28 raštu Kaišiadorių rajono
savivaldybės administracijai pateikė nuomonę.
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Viešųjų pirkimų tarnyba raštuose 2016-05-04 ir 2016-06-28 pateikė nuomones, išaiškinimą,
kuriame rangos sutarties teisėtumas netgi nebuvo kvestionuojamas. Kad rangos sutartis sudaryta
teisėtai patvirtino ir APVA 2017-03-02 sprendimas. Taip pat APVA minėtame sprendime
konstatavo, kad už Techninės priežiūros sutartyje numatytų užduočių nevykdymą/netinkamą
vykdymą pripažįstama 1273,86 Eur sankcija. Minėtą Techninės priežiūros sutartį pasirašė UAB
„Kaišiadorių vandenys“.
Aplinkos projektų valdymo agentūros sprendimai
UAB „Kaišiadorių vandenys“ 2017-03-22 raštu „Dėl paraiškos Nr. (...) vertinimo“ Aplinkos
projektų valdymo agentūrai konstatavo:
„Atsakydami į 2017-03-20 gautą raštą Nr. (29-2-2)-APVA-601 (toliau – Raštas)
UAB „Kaišiadorių vandenys“ patvirtina, kad sutinkame įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo rekonstrukcijos Kaišiadorių mieste projektavimas ir rangos darbai“ (toliau –
Projektas) už Rašte nurodytą 2.349.088,14 EUR siūlomą skirti finansavimo lėšų sumą.
Tačiau prašome atkreipti dėmesį, kad Rašto priede Nr. 1 fiziniam rodikliui pritaikyta korekcija
197.994.00 Eur sumai turėtų būti tikslinama sprendimų skirti finansavimo priėmimo metu.
Prašome įvertinti, kad šiuo metu administracinėje byloje Nr. (...) yra nagrinėjamas Aplinkos projektų
valdymo agentūros 2016-08-26 pažeidimo Nr. 1 teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Todėl įsiteisėjus
galutiniam ir neskundžiamam teismo sprendimui, Projekto finansavimo suma atitinkamai turėtų būti
koreguojama (didinama), jei šiuo sprendimu teismas pripažintų, kad Aplinkos projektų valdymo
agentūros 2016-08-26 pažeidimu Nr. 1 neteisėtai ir nepagrįstai pritaikė 10 proc.“
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DELFI straipsnyje rašoma: „DELFI turimi dokumentai rodo, kad galiausiai, 2016 metų
birželį savivaldybės administracijos direktorius Č. Neviera paskyrė švelniausias tarnybines
nuobaudos dviem savo darbuotojoms dėl šio pirkimo. Tai jis padarė atsižvelgdamas į nepalankias
Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) išvadas.“ Informuojame, kad šie duomenys yra neatitinkantys
tikrovės.
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymu
Nr. V2-228 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo ...“ valstybės tarnautojai buvo skirta tarnybinė
nuobauda – pastaba. Tarnybinė nuobauda skirta už tai, kad ji, parengusi supaprastinto atviro
konkurso sąlygas ir pateikusi jas tvirtinti Administracijos direktoriui, pažeidė Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo (toliau ir – VTĮ) 15 straipsnio 1 dalies 4 punkto, Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo (toliau ir – VPĮ) 25 straipsnio 3, 4, 8 dalies ir 32 straipsnio 2 dalies nuostatas
ir pareigybės aprašymo, patvirtinto Administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr.
V1-775, 7.6 papunkčio nuostatas, tuo padarė tarnybinį nusižengimą. Administracijos direktoriaus
įsakymą pasirašė Tomas Vaicekauskas, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis
Administracijos direktorių. Valstybės tarnautoja minėtą įsakymą apskundė teismui. Kauno apygardos
administracinis teismas 2016 m. gruodžio 6 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymu
Nr. V2-229 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo ...“ valstybės tarnautojai buvo skirta tarnybinė
nuobauda – papeikimas už tai, kad ji, parengusi supaprastinto atviro konkurso sąlygų techninę
specifikaciją ir vizavusi supaprastinto atviro konkurso sąlygas, pažeidė Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punkto, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 25 straipsnio 3, 4, 8 dalies ir 32 straipsnio 2 dalies nuostatas ir vyriausiojo specialisto
pareigybės aprašymo, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013
m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. Vl-311, 7.4.6 papunkčio nuostatas, tuo padarė tarnybinį nusižengimą.
Administracijos direktoriaus įsakymą pasirašė Tomas Vaicekauskas, Administracijos direktoriaus
pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių. Valstybės tarnautoja minėtą įsakymą
apskundė teismui. Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 6 d. sprendimu
pareiškėjos skundą tenkino iš dalies, paskirtą tarnybinę nuobaudą – papeikimą pakeitė pastaba.
DELFI straipsnyje rašoma: „...Pirkimo komisijos pirmininkas buvo Kaišiadorių rajono
savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera. Jis šioje istorijoje, kuri sudomino
tarnybas, figūruoja itin dažnai....“
Atsakingai pareiškiu, kad manęs neapklausė nei viena tarnyba: STT ar FNTT. Kada Tarnyba
gauną skundą, atlieka tyrimą. Šiuo atveju manytina, kad skundas nepasitvirtino. . Į politinių oponentų
bandymą tokiu būdu politikuoti reaguojame ramiai, tačiau lauksime tyrimo rezultatų ir pagal gautus
rezultatus priimsime reikiamus sprendimus.

