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TIK SKAIČIAI

Trakų rajono civilinės metrikacijos 
duomenimis, 2019 m. nuo birželio 
20 iki 26 dienos gimė 12 vaikučių 

–  6 mergaitės ir 6 berniukai. Mirė 4 
žmonės. Susituokė 13 porų ir 2 poros 

nutraukė santuoką.
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Burbulis apie netvarką 
rajone

Dailininkui A. Savickui 
atminti
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Henrikas Uždavinys

Viešųjų pirkimų niuansai
Tais atvejais, kai Trakų rajono 

savivaldybė yra pasirengusi iš 
verslo subjektų įsigyti konkre-
čias prekes, darbus ar paslaugas, 
ji turi veikti kaip perkančioji 
organizacija ir organizuoti vie-
šuosius pirkimus – turi užtikrin-
ti, kad tokie viešieji pirkimai 
vykdomi skaidriai ir racionaliai, 
išnaudojant mokesčių mokėtojų 
pinigus. Tačiau Viešųjų pirki-
mų įstatymas gali nustatyti ir 
tam tikras išimtis, kai nebūtina 
laikytis visų viešųjų pirkimų 
procedūrų. Viena tokių išimčių 
– Mažos vertės pirkimo aprašo 
nuostatos, kuriose nurodyta, 
kad pirkimas gali vykti neskel-
biamos apklausos būdu, kai 
pirkimo sutarties vertė yra ma-
žesnė nei 10 000 eurų be PVM. 
Paprastai tariant, valdininkas 
gali paskambinti bet kuriam jam 

žinomam reikalingos paslaugos 
tiekėjui ar prekės gamintojui ir 
sužinojus kainą, su tokiu asme-
niu sudaryti atitinkamą sutartį. 
Tačiau pastebima ryški tenden-
cija, kai perkančiosios organi-
zacijos specialiai ieško būdų, 
kaip suskaidyti viešąjį pirkimą, 
kad pirkimo sumos nesiektų 10 
000 eurų be PVM sumos ir tokiu 
būdu pasistengti apeiti sudėtin-
gas procedūras, kai perkančiajai 
organizacijai neprivalu viešai 
skelbti apie viešąjį konkursą. 
Tokiu būdu didžioji dalis vers-
lininkų apskritai nesužino, kad 
konkrečiai perkančiajai organi-
zacijai reikėjo kažkokių prekių, 
paslaugų ar darbų, kuomet tie 
verslininkai galėjo siūlyti ir kito-
kią konkurencingą kainą. 

Trakų rajono valdininkų išmonė
2018 m. Trakų rajono savi-

valdybės administracija buvo 
suplanavusi, kad administracijos 
pastatų, kabinetų remontui bus 

skirta 60 000 eurų, o visas pir-
kimas vyks per Centrinę viešųjų 
pirkimų sistemą, tai reiškia, kad 
bet koks verslo subjektas galėtų 
sudalyvauti tokiame viešajame 
pirkime ir pasiūlyti savo kainą. 
Tačiau už šį viešąjį pirkimą 
atsakingas Trakų rajono savi-
valdybės administracijos Ūkio 
skyriaus vedėjas Tomas Grišius 
nusprendė, kad vieną pirkimą 
geriau suskaidyti į pastato ats-
kirų kabinetų remonto darbus ir 
tokiu būdu apie viešąjį pirkimą 
neskelbti, nes toks pirkimas ati-
tinka mažos vertės pirkimo kri-
terijus. Toliau situacija rutulioja-
si kaip per sviestą – valdininkas 
Tomas Grišius organizuoja ats-
kirus mažos vertės viešuosius 
pirkimus, o darbų sutartys vi-
sais atvejais yra pasirašomos 
su vienu ir tuo pačiu asmeniu 
Andrėjumi Mačėnu. Tokiu būdu, 
atskirais etapais tuos pačius pir-
kimus laimi p. A. Mačėnas ir jis 
kimba į darbus – 110 kabinetas 

Kiekvienais metais per viešuosius pirkimus, kuriuos organizuoja Lietuvos valstybės ir savivaldybių 
institucijos, išleidžiama daugiau nei 4 milijardai eurų. Vien per 2018 m. Trakų rajono savivaldybės 
administracija per viešuosius pirkimus su privačiais juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarė prekių su-
tarčių už kiek daugiau kaip 1106000 eurų; paslaugų sutarčių – 1815000 eurų, o įvairių darbų sutarčių 
už beveik 4431000 eurų. Išleidžiamos sumos Trakų rajono savivaldybės reikmėms yra įspūdingos, ta-
čiau ar visais atvejais visi rajono verslininkai turi vienodas sąlygas konkuruoti?

Savivaldybės užsakymai 
—tik saviems?

Dailininkas Dovydas Bou

suremontuojamas už 3450 eurų; 
111 kabinetas – 3155 eurų; 210 
kabinetas – 2290 eurų; 211 ka-
binetas – 2460 eurų; 201 kabi-
netas – 2540 eurų; neįvardintas 
kabinetas – 3350 eurų. Tiesa, fi-
ziniam asmeniui Andrėjui Mačė-
nui 2018 m. pavyksta laimėti sa-
vivaldybės konkursą ir taip pat 
suremontuoti virtuvės patalpas 
už 8525 eurų. Toks pat glaudus 
bendradarbiavimas tarp valdi-
ninko Tomo Grišiaus ir etatinio 
remontininko Andrėjaus Mačė-
no vyko ir 2017 m., bet sumos 
dar buvo kuklesnės, pavyzdžiui, 
vairuotojų kabinetas buvo sure-
montuotas už 700 eurų; archyvo 
patalpos – 985 eurai; sanitarinio 
mazgo remontas – 775 eurai; o 
visos administracinės patalpos 
buvo suremontuotos už bendrą 
4350 eurų sumą. Beje, tais pa-
čias metais ir Andrėjaus Mačėno 
tėvas Rimgaudas Mačėnas gavo 
užsakymą suremontuoti savival-
dybės trečiojo aukšto kabinetą.

Tyli kaip vandens prisisėmę
Laikraštis „Galvė“ pateikė 

paklausimą pačiam Trakų rajono 
savivaldybės administracijos 
Ūkio skyriaus vedėjui Tomui Gri-
šiui, kad paaiškintų, ar jis nema-
no, jog viešasis pirkimas buvo 
dirbtinai skaidomas į mažesnes 
nei 10 000 eurų sumas – taip 
būtų išvengta papildomų proce-
dūrų ir galimos konkurencijos jo 
nuolatiniam favoritui Andrėjui 
Mačėnui. Tačiau valdininkas 
nepanoro komentuoti situacijos. 
Klausimai su šia susidariusia 
situacija buvo pateikti ir Trakų 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos komunikacijos speci-
alistei Sigitai Nemeikaitei, bet 
oficialios pozicijos nėra, nors ir 
paklausimas buvo kartojamas 
du kartus su vienos savaitės 
pertrauka. Šį kartą laikraščio 
„Galvė“ redakcija buvo apsišar-
vojusi kantrybe, nes Visuomenės 
informavimo įstatymas numato, 
kad institucijos į tokius paklau-
simus turi atsakyti per vieną 
parą. Atrodė, kad bus prošvaisčių 
kalbinant patį remontininką 
Andrėjų Mačėną – kol redakcija 
uždavinėjo 

Nukelta į 3 p.
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