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Posėdis įvyko 2012-05-28 13.00 val.
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, Vincas Metrikis, Rimantas
Motuzas, Algimantas Prokopavičius, Egidijus Ūksas.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Reisida“ 2011-12-01 rašto Nr. S-012 „Dėl buitinio
aptarnavimo pastato nuomos konkurso“.
2. Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2011–2013 metų korupcijos prevencijos priemonių plano
vykdymo.
3. Dėl įgalioto asmens skyrimo informacijos teikimui žiniasklaidai apie komisijos
veiklą, sprendimus.
1. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Reisida“ 2011-12-01 raštas Nr. S-012
„Dėl buitinio aptarnavimo pastato nuomos konkurso“.
Komisijos pirmininkė Kristina Balsienė supažindina su Šiaulių apygardos prokuratūros
2012-05-03 raštu Nr. 8-07-02-3379 „Dėl viešojo intereso gynimo“ ir jį komentuoja.
Vincas Metrikis sako, kad jau dvi prokuratūros nagrinėjo mūsų komisijos prašymą,
atsakymus turime, nemanau, kad dar skųsimės Generalinei prokuratūrai. Kiek man žinoma, rytoj
teisme nagrinėjama R. Railos ir UAB Kelmės vietinis ūkis byla.
Egidijus Ūksas mano, kad padarėme viską: komisijoje nagrinėjome, apskundėme
prokuratūrai, spauda aprašė ir nematau prasmės toliau skųsti.
Algimantas Prokopavičius pritaria E. Ūkso minčiai ir sako, kad toliau tegul aiškinasi
verslininkas su bendrove.
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Saulius Barauskis pritaria komisijos narių išsakytoms nuomonėms ir mano, kad teismo
priimta nutartis bus teisinga. Jo nuomone, viskas vyko teisingai, tik konkurse dalyvaujant daugiau
suinteresuotų asmenų, būtų pakilusi nuomos kaina.
Kristina Balsienė akcentuoja, kad menkas viešumas visada kelia tam tikrų abejonių.
NUSPRĘSTA. Atsižvelgiant į tai, kad Kelmės rajono apylinkės prokuratūra 2012 m. vasario
17 d. nutarimu ir Šiaulių apygardos prokuratūra 2012 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr.13P-46 atsisakė
taikyti viešojo intereso gynimo priemones, nutraukti uždarosios akcinės bendrovės „Reisida“ 201112-01 rašto Nr. S-012 „Dėl buitinio aptarnavimo pastato nuomos konkurso“ nagrinėjimą.
2. SVARSTYTA. Kelmės rajono savivaldybės 2011–2013 metų korupcijos prevencijos
priemonių plano vykdymas.
Vincas Metrikis informuoja, kad vykdant 2011–2013 metų korupcijos prevencijos
programos priemonių plano 5.3 priemonę yra parengta gyventojų apklausos anketa ir prašo pateikti
pasiūlymus ir pastabas. Anketa bus įdėta į savivaldybės interneto puslapį ir laisvai prieinama
visiems rajono gyventojams.
Rimantas Motuzas siūlo patikslinti anketos 12 klausimą – įrašyti žodį „rajono“.
Komisijos nariai siūlymui pritaria.
NUSPRĘSTA. Pritarti parengtai anketai „Gyventojų apklausa korupcijos suvokimui ir
korupcijos pasireiškimui savivaldybėje nustatyti“ ir skelbti ją interneto svetainėje www.kelme.lt.
3. SVARSTYTA. Įgalioto asmens skyrimas informacijos teikimui žiniasklaidai apie
komisijos veiklą, sprendimus.
Posėdžio ir komisijos pirmininkė Kristina Balsienė informuoja, kad pagal komisijos darbo
reglamento 25 punktą galima įgalioti komisijos narį, kuris informuos žiniasklaidą apie komisijos
veiklą, sprendimus. Praėjusią kadenciją šios funkcijas buvo patikėtos Egidijui Ūksui, todėl ir toliau
K. Balsienė siūlo jo kandidatūrą.
Komisijos nariai pasiūlytai kandidatūrai pritaria.
NUSPRĘSTA. Įgalioti komisijos narį Egidijų Ūksą teikti informaciją žiniasklaidai apie
komisijos darbą, sprendimus.
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