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Posėdis įvyko 2012-03-12 15.00 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, Borisas Markulis, Vincas
Metrikis, Egidijus Ūksas.
Taip pat posėdyje dalyvauja Arūnas Kasparavičius, Teisės ir personalo skyriaus
vedėjas, Vytautas Rupšys, UAB Kelmės vietinis ūkis direktorius, Vytautas Vileikis, UAB Kelmės
vietinis ūkis valdybos pirmininkas,
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Kelmės rajono apylinkės prokuratūros 2012-02-17 rašto Nr.10-563 (1.13) „ Dėl
atsisakymo taikyti viešojo intereso gynimo priemones“.
2. Dėl projekto „Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos angelų Karalienės parapijos namų vidaus
tvarkymo ir remonto darbai“ teisėtumo.
1. SVARSTYTA.

Kelmės rajono apylinkės prokuratūros 2012-02-17 raštas Nr.10-563

(1.13) „ Dėl atsisakymo taikyti viešojo intereso gynimo priemones“.
Komisijos pirmininkė Kristina Balsienė supažindina su minėtu raštu ir jį komentuoja.
Borisas Markulis mano, kad dubliuoti ieškinio nėra pagrindo, nes atsakymas bus vienodas
tiek mūsų komisijai, tiek ieškovams, tačiau jei dar turime galimybę ir terminai nepraleisti, galima ir
apskųsti.
Saulius Barauskis pastebi, kad skundo nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės, jog
bendrovė nesilaikė turto

nuomos konkurso organizavimo taisyklių reikalavimų, tačiau nutarė

atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones.
Egidijus Ūksas konstatuoja, kad jo toks prokuratūros atsakymas visiškai netenkina, nes
akivaizdžiai vienas punktas prieštarauja kitam. Šiaulių apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla
pagal ieškovo UAB „Reisida“ ieškinį dėl nuomos konkurso rezultatų ir sutarties panaikinimo. Mūsų
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komisija kreipėsi dėl viešojo intereso pažeidimo, tačiau prokuratūros atsakyme nėra pateikta aiški
argumentacija, būtent dėl ko atsisakoma taikyti viešojo intereso

gynimo priemones. Siūlau

nepraleisti termino ir kreiptis į Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiąjį prokurorą.
Vytautas Rupšys informuoja komisijos narius, kad laidojimo namai kaip nekilnojamas turtas
yra bendrovės nuosavybė, o ne savivaldybės, todėl juos išnuomojant ir nesivadovauta tarybos
patvirtintomis taisyklėmis. Kaip direktorius galiu vienašališkai atlikti tokius veiksmus, tačiau, kad
išlaikyti viešumą ir skaidrumą valdyboje nusprendėme organizuoti patalpų nuomos konkursą.
Patalpų nuomos konkurso skelbimas buvo publikuojamas laikraštyje „Lietuvos rytas“.
Borisas Markulis prieštarauja dėl skelbimo patalpinimo minėtame laikraštyje ir mano, kad
turėjo būti skelbiama vietinėje spaudoje. Dar rugpjūčio mėnesį direktorius kalbėjo, kad su laidojimo
namų finansine padėtimi viskas gerai, o jau rugsėjo mėnesį skelbiamas nuomos konkursas.
Egidijus Ūksas teiraujasi ar laidojimo namuose Šarūnas Valiuška vykdo veiklą.
Vytautas Rupšys atsako, kad išleistas įsakymas, Šarūnas Valiuška su juo supažindintas ir
jokios veiklos ten nevykdo.
Vincas Metrikis pastebi, kad privačiam verslui organizuoti laidojimo paslaugas finansiškai
yra naudinga, o bendrovei kažkaip nesiseka.
Vytautas Rupšys atsako, kad teikia tik salės nuomos paslaugą ir klientai paprastai būna iš
kitų respublikos miestų. Privatininkai teikia daugiau paslaugų, tokių kaip mirusiojo aprengimas,
pervežimas, karstų, rūbų pardavimas.
Vincas Metrikis papildo, kad savivaldybė neturi juridinių galių įtakoti mirusiojo artimuosius
kurioje salėje šarvoti. Pirmenybė aišku teikiama tiems laidojimo namams, kurie pasiūlo daugiau
paslaugų.
Vytautas Rupšys paaiškina, kad 2011-04-18 įsakymu Nr.V-9 (1.1.2)

sudaryta Viešųjų

pirkimų komisija, kuri vykdo viešųjų pirkimų procedūras, turto pardavimą aukciono būdu, turto
nuomos konkursus.
Vytautas Vileikis paaiškina, kad esant nuostolingai veiklai valdyba davė leidimą, kad
patalpos būtų išnuomotos. Toliau direktorius patvirtino parengtas patalpų nuomos viešo konkurso
sąlygas, nuomos konkurso organizavimo taisykles, komisiją. Laidojimo namai kaip turtas priklauso
bendrovei, o ne savivaldybei, todėl ir nesivadovauta tarybos patvirtintomis nuomos taisyklėmis.
Savivaldybė jau turėjo tuos laidojimo namus, nepasiteisino, juos pardavė, po to vėl atpirko.
Egidijus Ūksas teiraujasi kiek yra tiesos tame, jog rajonuose esančias tokio tipo bendroves,
kaip mūsų vietinis ūkis, norima privatizuoti, ar tai gresia ir Kelmei.
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Vytautas Vileikis paaiškina, kad apie bendrovės reorganizaciją sprendimą gali priimti tik
taryba. Pasikeitimai gali įvykti tik paslaugų teikime, jei bendrovė nelaimėtų konkursų. Tai gali liesti
šiukšlių vežimą, kelių priežiūros darbus.
NUSPRĘSTA.

Įstatymo nustatyta tvarka apskųsti Šiaulių apygardos prokuratūros

vyriausiajam prokurorui Kelmės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro 2012-02-17
nutarimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones.
2. SVARSTYTA. Projekto „Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos angelų Karalienės parapijos
namų vidaus tvarkymo ir remonto darbai“ vykdymo teisėtumas.
Egidijus Ūksas supažindina su 2012 m. vasario 21 d. administracijai pateiktu paklausimu
apie Tytuvėnų parapijos namų įrengimą, gautu atsakymu ir dokumentų kopijomis. Atsakymas
netenkina ir atsiranda dar daugiau neaiškumų, klausimų.
Borisas Markulis papildo, kad visa ši istorija yra prasidėjusi prieš pusantrų metų ir mano,
kad būtų tikslinga visą turimą medžiagą perduoti nagrinėti Kontrolės komitetui.
NUSPRĘSTA. Perduoti Kontrolės komitetui nagrinėti projekto „Tytuvėnų Švč. Mergelės
Marijos angelų Karalienės parapijos namų vidaus tvarkymo ir remonto darbai“ vykdymo teisėtumą
(pridedama medžiaga 10 lapų).
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