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1' Nustatyta' kad buvo priimtas vienasmenis LMGAGA prezidento
sprendimas del LMGAGA direktoriaus
atlyginimo dydzio' LMGAGA
istatq 9.86 istatq punktas ,urodo, kad sis klausimas yra LMGAGA tarybos

kompetencijoje, tadiau tarybos sprendimo
del LMGAGA direktoriaus atlyginimo nebuvo. Taip pat iki
5io1 nera
direktoriaus pareiginiq nuostatq, todel
visiskai nera aisku, kokios yra naujojo asociacijos direktoriaus
pareigos ir
atsakomybe bei kodel jam skirtas beveik dvigubai
didesnis atlyginimas. Nors 20l B m. M. Kinderio atlyginimas
buvo
treddaliu didesnis ( 1973,68 Eur priskaiftas)
nei buvusios direktores y. Zivatkauskienes ( 1351,35 Eur
priskaitytas), tadiau pabrdztina, kad M. Kinderiui
buvo perduotas darbuotojai E, Sileikytei,

buvo sumazinta darbo apimtis

-

galvijq
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Rekomenduojama LMGAGA nariq susirinkimui
pavesti tarybai perziiireti LMGAGA prezidento
sprenJim4 del
LMGAGA direktodaus atlyginimo skyrimo, jo
dydiioir priimti atitinkamus
veiksmus.

2' 2018 m' rengiant speciaiizuotq mesiniq galvijq
parodq de1 paslaugq teikimo buvo pasirasyta
LMGAGA sutartis
su Ieva siume' sutarties 5 straipsnio r purr.t"
nurodoma, kad bendra sutarties t<aina - ts
000,00
Eur. Taip pat
nurodoma' kad paslaugq teikejui uz paslaugas jo
nurodytq banko sqskait4 sumokama 15
i
000,00 Eur sutarties
kaina negali buti keidiama vis4 sutarti.r
guiioiiro raikoilrpi, *"^ L*ooGA administracija apmokejo
18 1 50,00
Eur' Nustatyta,ktdLMGAGA levai Siumei
kiiaip nei n .od5n, sutartyje sumokejo 3 i50,00
Eur
daugiau.

Rekomenduojama LMGAGA nariq susirinkime
nusprgsti ar susigr4zinti Ievai Siumei permoket4
3150,00 fur sum4.
3' Pagai 2011'06'oz tarybos posedzio protokol4
nr. 59 buwsi LMGAGA direktore buvo jpareigota
teikti ataskaitas.
sis tarybos sprendimas
pakeistas ar atsauktas. Nustatyta, kad per
ataskaitinius
metus nera nei vienos
I'MGAGA direktoriaus M'leuuvo
Kindorio ketvirtines ataskaitos, LMGAGA
10.2.4 punktas numato, kad LI{GAGA
istatq
direktorius privalo teikti savo veiklos ataskaitas,
darbo planus tarybai, teikti inforntacijq nariams
apie Asociacijos
valdymo organ!'l priim,tt4 sprendimq vykclymq.Nustatyta,
kad LMGAGA taryba nereikalauja ataskaitq
ir dari:o planq
iS LMGAGA direktoriaus M. Kinderio,
Rekornenduojama LMGAGA nariq susirinkimui
pavesti tarybaiperiilreti LMGAGA direktoriaus
M. Kinderio
da,b4 ir priimti sprendimE del LMGAGA
duektoriaus M, KindeLio'par.igq nevykdymo,
Taip
pat
rekomen,luojama
nariq susirinkimui nurodyti LMGAGA farybai,jog
bltina yra lykdyti visus priimtus jos sprendimus.

4' Nustatyta' kad iki Siol LMGAGA direktorius
M. Kinderis nepateike Gyr,urininkystes specialistei
instrukcijos,

pmeigines

Rekomenduojama LMGAGA nariq susirinkimui pavesti
tarybai atsakingiau priZitrreti LMGAGA
direktoriaus M.
Kinderio darbo funkcijq atlikim4.

'5' Nustatyta' kadvisos komandiruotes iBriuseli buvo r,ykdornos asociacijos
arba dalinai asociacijos lesonris, nors
jokiq uzdaviniq' tikslq komandiruotems
LMGAGA taryba ir direktorius nebuvo suformulavg.
Taip pat
nebuvo
pateiktq jokiq ataskaitq apie dalyvavimq protesro
akcijose Briuselyje. Islaidq suma vykusioje protestq
akcijoje
2al8j2j3 '- 34a9'69 Eury (kompensuota 1020,00 Eu.q); ISlaidq
suma vykusioje protesto akcijoje zolg.l2.1g
1290'00 Eurq' Taip pat nustatyta, kad nera direktoriaus
ataskaitos del komandiruotes iekij4 (201g
m.
!
rugpjfldio
232s d.).

t

lb

Rekomenduojama LMGAGA nariq susirinkimui pareikalauti, jog
kiekvienos komandiruotes atveju bttr,
suformuiuoti jos siekiamybes, susiejant pastarqsias su asociacijos jstatuose numafytais jos
tikslais. Taip paitr,ateikti
i5samias komandiruodiq ataskaitas.

6' 2018'08'21 LMGAGA tarybos posedZio protokolu Nr. 78, patvirtintq ,,Asociacijos tamybinio automobilio
naudojimo taisykliq" 11 punktu, asociacijos transporto priemone gali
br.rti naudojarna atvykimui darb4 ir iE
i

darbo.

Pai'ymetina, kad nuo LMGAGA direktoriaus M. Kinderio gyvenamosios
vietos jki darbo yra 123 km. pa4aretina,
kad M' Kinderis darbe pasilodo itin retai. PaZymetina, kad asociacijos transporto priemone
visada naudo-ama jo

atvykimui i darb4 ir grjZimui namo t.y. - 246km.
Rekomenduojama

LMGAGA nariq susirinkimui pavesti tarybai perZiiireti ,,Asociacijos tamybinio automobilio
ir siiiloma uZtikrinti, kad asociacijos kansporto priemone bfltq naudojama tik aso,iacijos

naudojimo taisykles"
tikslams.

1'

PaLymetina, kad direktoriaus skyrimo procediira yra absoliudiai
neskaidriai atspindeta. Neatskleistas nei
pokalbiq su pretendentais turinys, nei jq veftinimo kriterijai.
Skelbime buvo keliami tam tikri reikalavimai

kandidatams, bet sprendziant direktoriaus paskyrimo klausimq apie
nebekalbama, Apsiribota balsq skaiiiaus
!forminimu.

jo

atitikim4 reikalavimarrs jau

Rekomenduojama LMGAGA nariq susirinkimui, atsizvelgiant
i daugybines revizijos komisijos pastabas ;el
netinkamo pareigq vykdyrno, pavesti tarybai organizuoti pakartotini
konkurs4 adrninistracijos direktoriau.s
pareigoms uZimti."

8'2017 m' liepos 25'26 d' buvo organizuojami Mesiniq galvijq
eksterjero vertintojq mokymai, kuriuose dalyravo 42
vor.i"tllo;. ryko Aurimas perrenas, vytas G:dairis,
rvertintojq;;ky*;
Laura MiBeikiene, Mindaugas Kinderis, Mindaugas'tamosevieius,
,toomus Lekavidius, Egidijus Zube. Revizijos
komisijai nebuvo pateikti irodymai, kad brno nustatyti kriterijai
v:ertintojams atrinlcti ir slirti, todil konstqwotina,
iog kiti asociaciios nariai nebuvo informuoti apie tyi, kad asLciaciioie ruoiiami esaml! vertintojll
kolegos. Nebuvo
informacijos, kad rtroiiama.si atrinkti keti.s poteincialius vertintojus
iaip brlsimus kolegas esamiems.
2018'10'09 LMGAGA direktoriaus pasiralyti susitarimai ,u ,",'tinto.luis
del Et"".:"ro vertinimq nrokymq
finansavimo, kurie revizijos komisijai kelia abejoniq del
virSytos airettoriau, t o*p.t.iiijos. vertintojq rnokymq
islaidos visiems naujai ruoiiaTi"$ vertintojams buvo dengtor po
iso eurq, o Adolnui Lekavidiui padengta - 200
Eurrl mokymq islaidq sumos. LMGAGA direktorius paai5klno,
tuo
asociacdos nariai' 2018 rn. birzelio 3-7 d,

oN,

e. Lekavidiui
rvrqr buvo
vsYU skirta didesne suma de1 to ,
asmuo nedalyvavo mokymuose
I.9
li:
PabreZtina, kad A' Lek-avidius nevaziavo vokietrja birzelio
3-7 d. i vertintojq mokymus, nors su juo vis tiek buvo
i
pasiraByta sutartis' 2018 m' spalio 9 d. LMGAGA direktorius
parlrusi sutartis su vertintojais iH kuriq vertintoj :is gali
birti Siai dienai tik du (vytas Gudaitis ir Mindaugas TamoSeviEius).

Vokietijoje.

Rekomenduojama LMGAGA nariq susirinkimui svarstyti klausim4
del ipareigojimo nutraukti sutartis su A.
Lekavidiumi ir A' Petr6nu, tros jie nebaige atitinkamq vertintojq kursq,
o su Laura Miseikiene - 6e1 to, kad ndra
tinkama

btti

vertintoja.

9' 93 asmenys buvo skolingi asociacijai uz paslaugas, kas suclare 24096,00
Eury, 20l g m. gruodZio 31 d.
Rekomerrduojama

sitlyti apmoketi

iB anksto pries teikiant paslaugas.

i0' 2018 m' vykgs visuotinis susirinkimas buvo uzprotokoluotas netinkamai, buvo jrasinejamas
susirinkimas, nors
buvo uZprotokoluota neiSsamiai, nutylint daugelf dalykrl, nefiksuojant
balsavrmq t<ietio.
Rekomenduojama ateityje fiksuoti balsavimq kiekius ir priraSyti,
kad protokolo priedas yra susirinkimo garso
irasas.

g

11' I5 komisijai pateiktq paaiSkinimq per5asi i5vada, jog penojimo sroties pastarq
ir Zemes sklypo lsigijimui
LMGAGA taryba ir administracija nenustate jokiq kriterijq. Pabreitina, kad 2018.06.01 LMGAGA
direktc,rius M.
Kinderis ir vienas fizinis asmuo pasiraSe ketinimq protokolq del pastato (137g,69
m.2 ploto, Slavenq

k., Anyk5diq

r,, Unikalus r.

3 498 -20 t 7-5

028, registro Nr, 44 I tj

1

0423) isigrjimo.

2018'06'14 tarybos sprendimu buvo nutafta iki birielio 22 d. sitlyti jvairius
kltus variantus pastato ir Zemes sklypo
gO0O Eurq, pagal ketinimq protokolq,
pasira5l,ta 2big

isigijimui, Tadiau 2018.06.20 fiziniamasmeniui buvo pervesta

m. birieiio 1 d.
2018 liepos 25 d. buvo pasira5yta pretiminari pastatq sutartis.
preliminari4 pastatq pirkimo surarri 2018 m, buvo padarytisie mokejimai:

fp{
2018.06.20.3000
20i8.08.17
2018.12.20

-

Eun1,

12000,00 Eurq,
10000 Eun1.

Direktorius negalejo paaiskinti ir irodyti kokios altematyvos buvo
svarstytos. LMGAGA taryba nusprende fsigyti
galtaba esanti Anyk5dit
be zemes sklypo be jokiq idtq altematyvr+ ii te.1ot<iq kriterijq.
i19ry
Pabreztina, kad dabar LYqtGA
perkamas purtutur-yru te jam priklausandio Zemes sklypo,
Zemes sklypas prikiauso
trediam fiziniam asmeniui' PabreZtina, kad zemes sklypas
turiaprifojimus, iB kuriq vienas nurodo, kad tas iemes sklypas
yra
nacionalini ame/regioniniame parke.

Rekomenduo-iama LMGAGA nariq susirinkirnui svarstyti
klausim4 dei galimybes atiaukli sandori, i5sireikalauti (iS
pardavejo arba kaltg astnenq)sumoketas
nusisiatyti
kriterijus pastato ir zem6s sklypo pirkimui, intensyviai
itlokas,
ielkoti ir gauti alternatyvius konkredius pasi[lymus ir organizuoti
tonku.r4 penejimo stoties pastato ir iemes sklypo
jsigijimui.
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