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DĖL NEPASITIKĖJIMO
PIRMUOJU MERO PAVADUOTOJU IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUMI
Mes, opozicijoje dirbantys tarybos nariai, esame giliai susirūpinę dėl padėties Kauno rajono
savivaldybėje (toliau – Savivaldybė), kuomet aukščiausias pareigas einantiems administracijos
darbuotojams ir politikams pareikšti įtarimai padarius itin sunkius, korupcinio pobūdžio nusikaltimus.
Reaguodami į susiklosčiusią situaciją reiškiame nepasitikėjimą pirmuoju mero pavaduotoju
Kęstučiu Povilaičiu ir administracijos direktoriumi Ričardu Pudževeliu.
Dėl pirmojo mero pavaduotojo Kęstučio Povilaičio.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 19 str. 3 d. ir Kauno
rajono savivaldybės Tarybos veiklos reglamento (toliau – Reglamentas) 134 p. teikiame Tarybai
svarstyti nepasitikėjimo pirmuoju mero pavaduotoju Kęstučiu Povilaičiu klausimą.
Esame įsitikinę, kad aukščiausius postus savivaldybėje užimantiems politikams turi būti
taikomi ypatingi skaidrumo ir pasitikėjimo standartai. Manome, kad sulaukus įtarimų dėl korupcinio
pobūdžio nusikaltimų, buvo pamintas pasitikėjimas pirmuoju mero pavaduotoju ir būtų teisinga, jeigu
tolimesni teisėsaugos veiksmai būtų atliekami jam nebeinant šių pareigų.
Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus Ričardo Pudževelio.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 29 str. 1, 2, 3 dalių
nuostatomis, Valstybės tarnybos įstatymo 44 str. 1 d. 7 p. ir Reglamentu teikiame Tarybai svarstyti
nepasitikėjimo Savivaldybės administracijos direktoriumi Ričardu Pudževeliu klausimą.
Įstatymais apibrėžta, kad administracijos direktorius skiriamas mero teikimu, savivaldybės
tarybos sprendimu politinio pasitikėjimo pagrindu. Direktorius pavaldus ir atskaitingas savivaldybės
tarybai ir merui. Būdamas savivaldybės administracijos vadovu, šis pareigūnas tiesiogiai ir
asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą
savivaldybės teritorijoje, administracijos darbo organizavimą, asignavimų administravimą, personalo
valdymą ir kitas svarbias funkcijas. Šias svarbias pareigas užimantis žmogus turi būti vertas
savivaldybės gyventojų ir verslo bendruomenės pasitikėjimo. Manome, kad sulaukus įtarimų dėl
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ypatingo masto korupcinių nusikaltimų įvykdymo, šis Savivaldybės bendruomenės pasitikėjimas
buvo pamintas.
Dėl mero V. Makūno atsakomybės
Reikšdami nepasitikėjimą mero pirmuoju pavaduotoju ir administracijos direktoriumi
raginame visus kolegas tarybos narius sąžiningai ir principingai svarstyti šiuos klausimus.
Manome, kad įtarimai Kauno rajono savivaldybės tarybos ir administracijos vadovams meta
milžinišką šešėlį visai rajono savivaldybės valdančiajai daugumai. Sunku patikėti, ypač po viešos
informacijos apie mero, kaip specialiojo liudytojo statusą, kad išskirtinę vienybę demonstravusioje
mero sudarytoje komandoje dirbantys žmonės nežinojo apie galimai neteisėtus bendražygių
veiksmus.
Siekiant žengti žingsnį link visuomenės pasitikėjimo atstatymo ir išlaikant aukščiausius
vakarietiškos politikos standartus, raginame savivaldybės merą Valerijų Makūną, kaip įtarimus
sukėlusios komandos vadovą, atsakingai įvertinti esamą situaciją, prisiimti politinę atsakomybę.
Raginame visus Savivaldybės politikus, administracijos darbuotojus ir bendruomenę siekti
visomis įmanomomis pastangomis užkirsti kelią korupcijai, prisidėti prie Savivaldybės veiklos
skaidrinimo ir reputacijos susigrąžinimo.
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