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Posėdžio pirmininkė Kristina Balsienė, rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos
komisijos pirmininkė.
Posėdžio sekretorė

Regina

Vaišnorienė, Bendrojo priėmimo skyriaus vyresnioji

specialistė.
Posėdyje dalyvauja komisijos nariai: Saulius Barauskis, Borisas Markulis, Vincas
Metrikis, Rimantas Motuzas, Egidijus Ūksas.
Taip pat posėdyje dalyvauja Zenonas Mačernius, rajono savivaldybės administracijos
direktorius, Petras Račkauskas, P.Račkausko individualios firmos „Agrotech“ direktorius.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl laikraščio „Šiaulių kraštas“ 2011 m. rugsėjo 20 d. Nr.217 straipsnio
„Provincijos oligarchai ima milijonus (1)“.
1. SVARSTYTA. Laikraščio „Šiaulių kraštas“ 2011 m. rugsėjo 20 d. Nr.217
straipsnis „Provincijos oligarchai ima milijonus (1)“.
Komisijos pirmininkė Kristina Balsienė supažindina su laikraštyje „Šiaulių kraštas“
paskelbtu straipsniu „Provincijos oligarchai ima milijonus (1)“ ir uždarosios akcinės bendrovės
„Meba“ 2011-10-12 komisijai pateiktu paaiškinimu su priedais.
Vincas Metrikis patikslina duomenis apie Kelmės kultūros centro renovacijos
konkursą.
Zenonas Mačernius akcentuoja, kad uždaroji akcinė bendrovės kultūros centro
renovacijos darbų konkurse negalėjo dalyvauti, nes turi daug nebaigtų darbų. Seimo narys
K.Masiulis rašo raštus į agentūras, ministerijas, o mūsų darbuotojai dabar tik ruošia dokumentų
kopijas, o ne rūpinasi darbų eiga renovuojamuose objektuose. Iš pateiktos lentelės matyti kiek
organizuota konkursų ir kiek darbų gauna mūsų rajono įstaigos. UAB „Meba“ direktorė tikrai yra
užimtas žmogus ir į posėdį neatvyks. Skambučio nuo administracijos direktorei, kad nedalyvauti
konkursuose, tikrai nebuvo. Laikraštinė frazė labai skambi, tačiau spauda, mano supratimu,
sąmoningai nenori įsigilinti į esmę.
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Egidijus Ūksas sako, kad esmė ne tame, kas laimėjo konkursą, bet kad laiku neatliekami
darbai, kas piktina rajono gyventojus. Pati direktorė L.Matusevičienė turi atsakyti, kas jai skambino.
Rimantas Motuzas piktinasi, kad gaištamas laikas dėl kažkokių neaiškių, nekonkrečių
skambučių.
Kristina Balsienė prašo individualios firmos „Agrotech“ direktorių Petrą Račkauską
pasisakyti apie straipsnį spaudoje.
Petras Račkauskas prašo užduoti konkretų klausimą, į kurį jis atsakys.
Egidijus Ūksas teiraujasi P.Račkausko kiek tiesos yra direktorės L.Matusevičienės
paaiškinime.
Petras Račkauskas atsako, kad jei būtų oligarchas, tai čia nesėdėčiau, o dėl straipsnio
spaudoje neturiu ko komentuoti.
Kristina Balsienė teiraujasi konkurso degalų pirkimui.
Zenonas Mačernius atsako, kad tokie yra konkurso rezultatai. Rezultatus gali nulemti ir
pusės cento skirtumas.
Petras Račkauskas komentuoja skelbtų ir laimėtų darbų konkursų pateiktą lentelę ir sako,
kad straipsnio rašytojai viską daro taip, kad Kelmės rajono gyventojai išvažiuotų į užsienį, o ne
dirbtų mūsų rajone. Buvęs administracijos direktorius Gipoldas Karklelis darė viską, kad tik mes
nelaimėtume konkurso. Rašydavome pretenzijas, laikas eidavo, o lėšas tai reikėdavo įsisavinti.
Tarybos narys davė priesaiką dirbti tautos labui, o ne spaudos straipsniams.
Egidijus Ūksas pastebi, kad šiuo straipsniu buvo mestas šešėlis visai savivaldybei. Mane,
kaip tarybos narį, tokios antraštės žeidžia. UAB „Meba“ savo paaiškinimuose rašo vis tą patį, kad ji
nekalta, tačiau aš kiekvieną dieną matau šios organizacijos „spartų darbą“.
Borisas Markulis retoriškai klausia ar UAB „Meba“ dar galėjo tęsti darbus Kelmėje. Aš jos
Kelmėje daugiau matyti nenoriu. Tai įstaiga, kuri paprastai kaltina visus kitus, o pati darbus
organizuoja taip, kad prie daugiabučio ant pastolių dirba du darbuotojai. Visi žinome kokia pastolių
nuomos kaina.
Vincas Metrikis paaiškina, kad visi organizuojami pirkimai akylai stebimi Viešųjų pirkimų
tarnybos ir dėl menkiausios klaidos yra atmetami.
Petras Račkauskas sako, kad savivaldybė pataikauja UAB „Meba“, nes nepaėmė apie 0,5
mln garanto. Darbų sutartys vis pratęsiamos, bet to pratęsimo priežastys tai jau labai neaiškios.
Zenonas Mačernius atsako, kad dabar su UAB „Meba“ nutraukti sutartis būtų pats
neprotingiausias žingsnis, nes reikėtų įvertinti ir aprašyti kiekviename objekte atliktus darbus,
skelbti naujus konkursus, tampytis po teismus. Akmenės rajonas jau įsivėlė į tokius reikalus, tai treti
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metai negali užbaigti renovacijų. Įsivaizduokime kaip atrodytume prieš gyventojus, kurių namai
renovuojami.
Egidijus Ūksas akcentuoja, kad į tokius straipsnius turime reaguoti. Kiek man žinoma ta pati
UAB „Meba“ remontuoja Specialių tyrimų tarnybos Šiaulių skyriaus pastatą ir susiduria su tomis
pačiomis problemomis. UAB „Meba“ direktorė, gavusi tokį skambutį, pati turėjo kreiptis į
atitinkamas instancijas, o dėl straipsnio spaudoje daugiau nematau kur galėtume kreiptis. Belieka
apsiriboti šio straipsnio svarstymu, pasikalbėjimu.
Salius Barauskis piktinasi, kad praktiškai susirinkome išsiaiškinti kas kam skambino. Jam
pritaria ir Rimantas Motuzas pridurdamas, kad tuščiai buvo praleista dar viena valanda.
Zenonas Mačernius primena Egidijui Ūksui, kad nederėtų tarybos narių šmeižti ir įžeidinėti.
NUSPRĘSTA. Apsiriboti laikraščio „Šiaulių kraštas“ 2011 m. rugsėjo 20 d. Nr.217
straipsnio „Provincijos oligarchai ima milijonus (1)“ svarstymu.
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