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Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje â€“ 25 km vilkikÅ³ eilÄ—
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DÄ—l gausaus sniego bei itin maÅ¾o pralaidumo, pasienyje susidarÄ— milÅ¾ini&scaron;kos vilkikÅ³ eilÄ—s. Prane&scaron;am
vilkikÅ³ eilÄ—s nusidriekÄ— nuo Lietuvos pasienio punkto i&scaron; Baltarusijos pusÄ—s net 25 kilometrus. EilÄ—s, anot Muitin
departamento atstovÅ³, susidarÄ— dÄ—l gausaus sniego bei maÅ¾o pralaidumo. Vargu ar &scaron;i oficialioji versija
paai&scaron;kina tikrÄ…jÄ… eiliÅ³ pasienyje susidarymo prieÅ¾astÄ¯.

Vairuotojai skundÅ¾iasi, jog jÅ³ padÄ—timi naudojasi pakelÄ—s kavinÄ—s, kur pietÅ³ kaina &scaron;oktelÄ—jo iki 50 litÅ³. Pap
mokama apie 30 litÅ³. Vairuotojai teigia &scaron;Ä…lantys ir badaujantys, daugelis jÅ³ privalo pristatyti krovinius iki
nustatytÅ³ terminÅ³. MuitinÄ—s departamento atstovÅ³ teigimu, &scaron;iuo metu eilÄ— kiek sumaÅ¾Ä—jo, taÄ•iau padÄ—tis v
sudÄ—tinga.

Baltarusijos URM i&scaron;siuntÄ— Lietuvai notÄ… dÄ—l eiliÅ³ pasienyje. Baltarusijos uÅ¾sienio reikalÅ³ ministerija
i&scaron;siuntÄ— Lietuvos ambasadai notÄ… dÄ—l padidÄ—jusiÅ³ krovininio transporto eiliÅ³ dviejÅ³ valstybiÅ³ pasienyje.
Ra&scaron;te Lietuvos ambasadai i&scaron;sakytas Baltarusijos nerimas &bdquo;dÄ—l tam tikro padÄ—ties pasienyje
suprastÄ—jimo ir padidÄ—jusios i&scaron; Baltarusijos i&scaron;vaÅ¾iuojanÄ•io krovininio transporto eilÄ—s". YpaÄ• problemin
padÄ—tis Kamenny Log-Medininkai pasienio punkte, ra&scaron;o Delfi.

Baltarusijos URM primena, kad pagal esamus susitarimus &scaron;alys per parÄ… privalo praleisti per Baltarusijos ir
Lietuvos sienÄ… 600 krovininiÅ³ automobiliÅ³. &bdquo;TaÄ•iau nuo 2012 m. gruodÅ¾io 5 d. Lietuva nevykdo &scaron;ios
sÄ…lygos", &ndash; sakÄ— Baltarusijos URM Spaudos centro atstovas Andrejus Savinychas. Baltarusija kreipiasi Ä¯ LietuvÄ…
su pra&scaron;ymu uÅ¾tikrinti anksÄ•iau pasiektus susitarimus. EilÄ—s pasienyje nusidriekÄ—, kai buvo sulaikyti 29 MedininkÅ
kelio poste dirbÄ™ muitininkai. Jie Ä¯tariami piktnaudÅ¾iavimu tarnyba.

Interneto portalas ekspertai.eu ra&scaron;o, kad MuitinÄ—s departamentas paskelbÄ— pergalingÄ… Å¾iniÄ… &ndash; Ä¯taria
ky&scaron;ininkavimu sulaikyta beveik trys de&scaron;imtys Vilniaus teritorinÄ—s muitinÄ—s muitininkÅ³, dirbusiÅ³ MedininkÅ³
kelio poste. &Scaron;is atvejis parodo ne vidinÄ¯ muitinÄ—s pasiryÅ¾imÄ… kovoti su korupcija, bet labiau primena veiksmÄ… d
pliusiuko. Ä®sisenÄ—jusi korupcija kamuoja ne tik MuitinÄ™, bet ir ValstybÄ—s sienos apsaugos tarnybÄ…, PolicijÄ… ir kitas
valstybines institucijas. Galima teigti, kad kaÅ¾kas valstybÄ—je yra ne taip. Kaip matome, korupcijos problemos
nei&scaron;sprendÅ¾ia nei pareigÅ«nÅ³ rotacija, nei sukurtos imuniteto tarnybos, nei eiliniÅ³ pareigÅ«nÅ³ galvÅ³ kapojimas,
nei principas &ndash; visus bausti ir sodinti.

Kaip vertinti tokiÄ… kovÄ… su korupcija? Ar MuitinÄ—s departamento pagarsinti metodai sumaÅ¾ins ky&scaron;ininkÅ³ gretas
gal tai tik parodomoji akcija, kuriÄ… muitinÄ—s vadovas surengÄ— visuomenei? &Scaron;ia tema tinklapio ekspertai.eu
apÅ¾valgininkas Rimas Armaitis pakalbino MuitinÄ—s darbuotojÅ³ profesinÄ—s sÄ…jungos valdybos pirmininkÄ… JÅ«riÅ³ Bruk
Kas i&scaron; tikrÅ³jÅ³ Ä¯vyko MedininkÅ³ muitinÄ—s poste ir kokie kaltinimai pateikti pareigÅ«nams?

I&scaron; pareigÅ«nams pateiktÅ³ kaltinimÅ³ matyti, kad maÅ¾daug nuo rugsÄ—jo pabaigos MuitinÄ—s departamentas (toliau
&ndash; MD) MedininkÅ³ kelio poste pradÄ—jo slaptai stebÄ—ti ten dirbanÄ•ius pareigÅ«nus. Remiantis mÅ«sÅ³ turimais
dokumentais, pareigÅ«nÅ³ sekimas buvo vykdomas &scaron;iÅ³ metÅ³ spalio ir lapkriÄ•io mÄ—nesiais, t. y. du mÄ—nesius, o ne
keturis, kaip Å¾iniasklaidai tvirtino departamento vadovybÄ—. Akivaizdu, kad &scaron;i pareigÅ«nÅ³ stebÄ—jimo akcija buvo
trumpalaikÄ— ir vienkartinÄ—. Atkreipiu dÄ—mesÄ¯, kad pareigÅ«nams pateiktuose kaltinimuose niekur nÄ—ra Ä¯ra&scaron;yti
40 litÅ³, apie kuriuos girdÄ—jome MD generalinio direktoriaus Antano &Scaron;ipaviÄ•iaus parei&scaron;kimuose
Å¾iniasklaidai. Oficialiuose kaltinimÅ³ tekstuose nÄ—ra minimos net ir 15 litÅ³ sumos. Visur kalbama apie vienÄ…
de&scaron;imtÄ¯ litÅ³. Suprantama, kad ruo&scaron;iant parodomÄ…jÄ… proginÄ™ akcijÄ… apie muitinÄ—s vadovybÄ—s neva
kovÄ… su korupcija per porÄ… mÄ—nesiÅ³ jokiÅ³ korupcijos tinklÅ³ Lietuvos muitinÄ—je neatskleista ir jokiÅ³ rimtesniÅ³ kaltinim
nesuformuluota. Tiesiog garsiai spekuliuojama de&scaron;imties litÅ³ vertÄ—s argumentais, pasitelkiant
&scaron;imtatÅ«kstantines sumas, kurios i&scaron; valstybÄ—s biudÅ¾eto skirtos Lietuvos muitinÄ—s veiklos vie&scaron;inimu
Ironi&scaron;ka tiesa, kad butaforinÄ—s &bdquo;kovos su korupcija&ldquo; organizatoriai pasitelkia neskaidrius veiklos
metodus.
Kuo, JÅ«sÅ³ manymu, viskas baigsis ir kas turi prisiimti pagrindinÄ™ atsakomybÄ™ dÄ—l tokios situacijos?

Sunku numatyti tiksliÄ… Ä¯vykiÅ³ eigÄ…, bet nemanau, kad galutiniai &scaron;ios akcijos rezultatai nudÅ¾iugins tuos Å¾mone
kuriems nuo&scaron;irdÅ¾iai rÅ«pi dora ir skaidri Lietuvos muitinÄ—. Nebus atskleisti jokie korupciniai tinklai. Netaps
skaidresni muitinÄ—s departamento vykdomi vie&scaron;ieji pirkimai. MuitinÄ—s vadovybÄ— negrÄ…Å¾ins de&scaron;imÄ•iÅ³
biudÅ¾etiniÅ³ litÅ³, nesÄ—kmingai investuotÅ³ Ä¯ neveikianÄ•ias elektronines sistemas. Nuo antikorupcinÄ—s veiklos garsintojÅ
nenukentÄ—s nÄ— viena firma, giminystÄ—s ry&scaron;iais susijusi su Ä¯vairaus lygio muitinÄ—s vadovais. Gal to niekas net
nesuÅ¾inos, nes tokie garsiai i&scaron;pÅ«sti burbulai daÅ¾niausiai sprogsta labai tyliai.
Kita vertus, muitinÄ—s pareigÅ«nÅ³ nu&scaron;alinimo pasekmÄ—s gali bÅ«ti skaudÅ¾ios. Jau &scaron;iuo metu pasienio
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postuose tÄ™siasi kilometrinÄ—s vilkikÅ³ eilÄ—s. MuitinÄ—s departamentas desperati&scaron;kai bando gelbÄ—ti situacijÄ…,
Medininkus skubiai permetami kitÅ³ postÅ³ pareigÅ«nai. Vie&scaron;oji nuomonÄ— raminama kaÅ¾kokiais neva vykdomais
informaciniÅ³ sistemÅ³ pertvarkymais. Neva kaÅ¾kam buvÄ™ seniai ruo&scaron;tasi, kaÅ¾kas esÄ… daroma. Nors kiekvienam
ai&scaron;ku, kad parodomosios kovos organizatoriai menkai nutuokia apie muitinÄ—s posto darbÄ…. BraiÅ¾as, bÅ«dingas
kabinetiniam antikorupcinÄ—s akcijos scenarijui, vienareik&scaron;mi&scaron;kai apibÅ«dina muitinÄ—s vadovÅ³ kompetencijÄ…
ir sugebÄ—jimÄ… valdyti situacijÄ…. Deja, dabartinÄ— situacija &ndash; dar ne istorijos pabaiga. Nesunku nuspÄ—ti, kad
nenumaldomas siekis i&scaron;saugoti &scaron;iltas muitinÄ—s vadovÅ³ kÄ—des padiktuos tam tikrus veiksmus. GreiÄ•iausiai
Ä¯tariami eiliniai pareigÅ«nai bus nu&scaron;alinti nuo pareigÅ³ arba atleisti i&scaron; darbo. Patirtis rodo, kad ir tai dar
nebus istorijos pabaiga. MuitinÄ—s departamentas teisme daÅ¾niausiai nesugeba pagrÄ¯sti savo kaltinimÅ³ Ä¯rodymais, todÄ—
nu&scaron;alinti pareigÅ«nai grÄ…Å¾inami Ä¯ pareigas, o Lietuvos muitinei uÅ¾kraunama mokÄ—ti jiems skolas uÅ¾ priverstin
pravaik&scaron;tas. Blogiausia, kad neteisÄ—to nu&scaron;alinimo nuostoliai atlyginami ne i&scaron; asmeninÄ—s
nekompetentingÅ³ vadovÅ³ ki&scaron;enÄ—s, o i&scaron; Lietuvos muitinÄ—s darbo uÅ¾mokesÄ•io fondo. Dvejus pastaruosiu
metus Lietuvos muitinei baigiantis metams pritrÅ«kdavo lÄ—&scaron;Å³ atlyginimÅ³ mokÄ—jimui. Deja, ir vÄ—l galime laukti
&scaron;ios liÅ«dnos istorijos pasikartojimo.
Ar galima sakyti, kad ky&scaron;iÅ³ Ä—mimai muitinÄ—s postuose nÄ—ra atsitiktinis dalykas? Kokios prieÅ¾astys tai skatina?
Dar praÄ—jusios kadencijos Seimo BiudÅ¾eto ir finansÅ³ komiteto posÄ—dyje esame sakÄ™, kad nuolatinis pareigÅ«nÅ³
socialiniÅ³ garantijÅ³ nepaisymas yra netiesioginis korupcijos skatinimas Lietuvos muitinÄ—je. &Scaron;i problema
&scaron;iandien opi visiems Lietuvos statutiniams pareigÅ«nams. NÄ— vienoje statutinÄ—je tarnyboje
nei&scaron;gyvendinsime korupcijos aprai&scaron;kÅ³, kol toms tarnyboms vadovaus korumpuoti ir nekompetentingi
vadovai. Akivaizdu, kad statutiniÅ³ tarnybÅ³ veiklos skaidrumas tiesiogiai priklauso nuo socialinio dialogo ir vadovÅ³
asmeninÄ—s pozicijos.

Dabartiniai Lietuvos muitinÄ—s strategai mano, kad muitinÄ—s pareigÅ«nas gyvena tarsi nuo realybÄ—s atskirtoje erdvÄ—je. A
jÅ³, muitinÄ—s pareigÅ«nui Lietuvoje yra visi&scaron;kai nesvarbu gauti orÅ³ atlyginimÄ…, turÄ—ti normalias darbo sÄ…lygas, b
tinkamai uniformuotam ir atveÅ¾tam Ä¯ tarnybos vietÄ…. Tas teorinis muitinÄ—s pareigÅ«nas neturi nei &scaron;eimos, nei
vaikÅ³, jam nereikia mokÄ—ti uÅ¾ butÄ…, dujas, elektrÄ… ir &scaron;ildymÄ…. Ir tas statistinis pareigÅ«nas bÅ«tÅ³ visai idealu
bÄ—da tai, kad muitinÄ—s vadovams niekaip nepavyksta klonuoti to i&scaron;svajotojo lietuvi&scaron;kojo roboto-muitininko.
Ir muitinÄ—s strategai neÅ¾ino, kodÄ—l. Kaip tame anekdote apie Ä•igonÄ…, kuris atpratino arklÄ¯ valgyti. BÅ«tÅ³ ir gerti atpra
tik arklys pasitaikÄ— nesupratingas &ndash; nudvÄ—sÄ—. Tokie graudÅ«s juokai.

O jei rimtai, tai manau, kad yra visas kompleksas prieÅ¾asÄ•iÅ³, kurios &scaron;iandien lemia korupcijÄ… Lietuvos muitinÄ—je
Pirmiausia &ndash; nekompetentingas ir neskaidrus vadovavimas. KorupcinÄ— sistema neatsiranda savaime, jei ji nÄ—ra
skatinama ir toleruojama. Pritariu V. Mazuronio nuomonei, kad kalÄ•iausi &ndash; dabartiniai muitinÄ—s vadovai. Ne kartÄ…
betarpi&scaron;kai ir Å¾iniasklaidoje esame sakÄ™, kad vadovo pozicija ir nuostatos yra tiesiogiai susijusios su jo
vadovaujamos Ä¯staigos veiklos skaidrumu. Raginome muitinÄ—s vadovus bÅ«ti nepakanÄ•ius &scaron;vogerystei, vengti
protekcionizmo. Deja, mums visada buvo atsakoma, jog jokiÅ³ paÅ¾eidimÅ³ nerasta, visi tikrintojai muitinÄ—s departamento
darbu patenkinti. Matyt, Lietuvoje kol kas pernelyg retai sutampa visuomenÄ—s vertinimas ir politinis pasitikÄ—jimas. Gaila,
kad ir pas mus Å¾uvis pÅ«va nuo galvos, todÄ—l kol kas kardinaliÅ³ permainÅ³ Lietuvos muitinÄ—je sunku tikÄ—tis.
Ar galima teigti, kad dabartiniai Ä¯vykiai parodo visi&scaron;kÄ… buvusios vyriausybÄ—s paÅ¾adÅ³ kovoti su korupcija ir
&scaron;e&scaron;Ä—line ekonomika Å¾lugimÄ…?

MedininkÅ³ Ä¯vykis parodo auk&scaron;tÅ³ muitinÄ—s valdininkÅ³ norÄ… pasipuikuoti greitais rezultatais, nesistengiant
i&scaron; esmÄ—s taisyti apgailÄ—tinos situacijos. TiesÄ… sakant, nelabai galiu kÄ… nors pasakyti apie vyriausybÄ—s kovÄ…
korupcija ir &scaron;e&scaron;Ä—line ekonomika. Lietuvos valdÅ¾iai kertant korupcijos mi&scaron;kÄ…, visuomenÄ— matÄ—
labai daug skiedrÅ³. Sunku bÅ«tÅ³ teigti, kad nuo to nukentÄ—jo &scaron;e&scaron;Ä—linÄ— ekonomika ar labai sumenko
korupcija. Gal ir yra kokiÅ³ nors &scaron;iÄ… kovÄ… iliustruojanÄ•iÅ³ protingÅ³ skaiÄ•iÅ³, gal paruo&scaron;tos rimtos ataskaito
nubraiÅ¾ytos spalvotos lentelÄ—s, bet apie realÅ³ korupcijos sumaÅ¾Ä—jimÄ… kalbÄ—ti dar ankstoka. VienadienÄ—s piaro a
plaÄ•iajai publikai ar pozavimas Å¾iniasklaidai su nukirsdintÅ³ ky&scaron;ininkÅ³ galvomis neturi nieko bendra su korupcijos
maÅ¾inimu. Skirtumas maÅ¾daug toks pat, kaip tarp meninio filmo apie karÄ… ir tikro karo. Daugelis mÅ«sÅ³ bendrapilieÄ•iÅ³
&ndash; Å¾iÅ«rovÅ³ teisingai vertina abejotinÄ… muitinÄ—s vadovÅ³ MedininkÅ³ akcijos meninio pasirodymo lygÄ¯. Ir aktoriai
prasti, ir scenarijus silpnokas&hellip; Andriaus Kubiliaus ir Ingridos &Scaron;imonytÄ—s reakcijos objektyvumo
nekvestionuokime, jie &ndash; laikini politinio kino teatro savininkai, jiems jÅ³ teatro lankomumas svarbiau uÅ¾
objektyvumÄ….
Kam muitinÄ—s vadovui reikalinga tokia parodomoji akcija, imituojanti kovÄ… su korupcija? Kokie tikslai?

MD generalinis direktorius A. &Scaron;ipaviÄ•ius Ä¯ pareigas paskirtas 2010 metÅ³ sausio 4 dienÄ…, o MedininkÅ³ piaro
akcija pradÄ—ta rengti maÅ¾daug prie&scaron; porÄ… mÄ—nesiÅ³. Ar tai tik atsitiktinai sutapo su prie&scaron; porÄ… mÄ—ne
prasidÄ—jusia valdÅ¾iÅ³ kaita? Ar kam nors teko vie&scaron;ojoje erdvÄ—je per tuos trejus pastaruosius metus girdÄ—ti bent a
vienÄ… kitÄ… p. A. &Scaron;ipaviÄ•iaus Ä¯vykdytÄ… antikorupcinÄ™ akcijÄ…? Ar MedininkÅ³ akcijos metu i&scaron;ai&scaron
bent vienas realus ky&scaron;ininkas, kurÄ¯ bÅ«tÅ³ pagrindo are&scaron;tuoti? KlausimÅ³ daug, ir atsakymai Ä¯ juos
&ndash; i&scaron;kalbingi.
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Po MedininkÅ³ benefiso muitinÄ—s vadovui Å¾iniasklaida Ä¯teikÄ— kovotojo su korupcija laurÅ³ vainikÄ…. &Scaron;is
vie&scaron;Å³jÅ³ ry&scaron;iÅ³ renginys uÅ¾tikrino saugÅ³ sÄ—dÄ—jimÄ… &scaron;iltoje MuitinÄ—s departamento vadovo kÄ—
Naujoji valdÅ¾ia, bandydama pa&scaron;alinti &scaron;Ä¯ valdininkÄ… i&scaron; posto, rizikuotÅ³ bÅ«ti apkaltinta pasikÄ—sinim
Ä¯ vie&scaron;ojo intereso gynÄ—jÄ…. Taigi, vienadienis politinis &scaron;ou uÅ¾tikrina dar bent trejus ramius ir soÄ•ius karjero
metus mink&scaron;toje kÄ—dÄ—je. Argi tie sotÅ«s ir laimingi metai neverti &scaron;iokios tokios meninÄ—s i&scaron;monÄ—s

Po MedininkÅ³ Ä¯vykiÅ³ muitinÄ—s pareigÅ«nai juokauja, kad bÅ«tÅ³ visai neblogai, jei to renginio uÅ¾sakovai ir vykdytojai
kokiems metams pakeistÅ³ postÅ³ pareigÅ«nus. SueitÅ³ visi strategijÅ³ i&scaron;radÄ—jai, muitinÄ—s darbo organizatoriai,
novatoriai-racionalizatoriai, uÅ¾sienio komandiruoÄ•iÅ³ mÄ—gÄ—jai i&scaron; &scaron;iltÅ³ MuitinÄ—s departamento kabinetÅ
kokÄ¯ vienÄ… pasienio postÄ… ir per tuos metus ar kitus paverstÅ³ tÄ… pasirinktÄ… postÄ… pavyzdiniu, patrioti&scaron;ku,
valstybi&scaron;ku, nekorumpuotu. Å½inia, geras pavyzdys &ndash; uÅ¾kreÄ•iamas. Taip bendromis pastangomis ir
sÄ…Å¾iningu darbu i&scaron;gyvendintume korupcijÄ… Lietuvos muitinÄ—je, pakeltume institucijos prestiÅ¾Ä… Ä¯ europines
auk&scaron;tumas be jokiÅ³ baisiÅ³ vie&scaron;Å³jÅ³ ry&scaron;iÅ³ akcijÅ³. Ko nuo&scaron;irdÅ¾iai visiems ir linkÄ—Ä•iau.

Ekspertai. eu pabrÄ—Å¾ia, kad per trejus savo vadovavimo Lietuvos muitinei metus p. A. &Scaron;ipaviÄ•ius nedarÄ— nieko
reik&scaron;mingo naikinti korupcijai. Vadovas pats parei&scaron;kÄ—, jog korupcija muitinÄ—je jo niekada nestebino. Tad ar
galima pasitikÄ—ti jo parei&scaron;kimais apie norÄ… i&scaron;gyvendinti korupcijÄ…? KodÄ—l tas noras taip nelauktai ir netik
kilo bÅ«tent dabar keiÄ•iantis Lietuvos politinei valdÅ¾iai?
Pagal balsas.lt, ekpertai.eu ir delfi.lt informacijÄ…
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