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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, Vincas Metrikis, Rimantas
Motuzas, Algimantas Prokopavičius, Egidijus Ūksas.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Reisida“ 2012-03-13 pareiškimo „Dėl viešojo intereso
gynimo“.
2. Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2011-2013 metų korupcijos prevencijos priemonių plano
vykdymo.
1. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Reisida“ 2012-03-13 pareiškimas „Dėl
viešojo intereso gynimo“.
Komisijos pirmininkė Kristina Balsienė supažindina su minėtu pareiškimu ir jį komentuoja.
Į aukštesnę prokuratūrą jau kreipėmės, atsakymo dar negavome. Komisija pareiškimus, skundus
nagrinėja vadovaujantis patvirtintu darbo reglamentu. Korupcijos apraiškų neįžvelgiu. Priimti
sprendimą dėl pareiškime išdėstytų motyvų yra teismo kompetencija.
Egidijus Ūksas sako, kad jis nėra teisininkas ir jam sunku vertinti pareiškime išdėstytus
faktus ar tai prielaidas.
Algimantas Prokopavičius pritaria E. Ūkso nuomonei ir mano, kad jei taryba priėmė
sprendimą dėl pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę, tai ji pati ir gali atšaukti. Komisija tokios
kompetencijos neturi.
Saulius Barauskis mano, kad šį pareiškimą gal galėtų nagrinėti Savivaldybės turto valdymo
ir komunalinio ūkio ar Kontrolės komitetai. Pareiškimas šešių lapų, bet vieni punktai prieštarauja
kitiems ir nelabai suprantama ko norima iš mūsų komisijos. Dėl viešojo intereso gynimo kreipėmės
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ir Kelmės apylinkės prokuratūrą, Šiaulių apygardos prokuratūrą. Pats pareiškėjas taip pat kreipėsi į
teismą, belieka laukti atsakymų.
NUSPRĘSTA:
1. Priimti dėmesin, kad dėl viešojo intereso gynimo organizuojant patalpų nuomos konkursą
2011 m. gruodžio 14 d. kreiptasi į Kelmės rajono apylinkės prokuratūrą, 2012 m. kovo 15 d. – į
Šiaulių apygardos prokuratūrą.
2. Vadovaujantis komisijos darbo reglamento 19.4 punktu atsisakyti nagrinėti pareiškimą,
nes komisija neturi kompetencijos nagrinėti juridinius klausimus dėl savivaldybės įmonės „Kelmės
vietinis ūkis“ pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę ar rajono savivaldybės priimtų teisės aktų
panaikinimo.
2. SVARSTYTA. Kelmės rajono savivaldybės 2011-2013 metų korupcijos prevencijos
priemonių plano vykdymas.
Vincas Metrikis pateikia informaciją apie priemonių plano vykdymą

2011 metais,

komentuoja atskirų priemonių vykdymą.
Egidijus Ūksas siūlo, kad komisija savo posėdžiuose svarstytų savivaldybės turto
privatizavimo aukcionų vykdymą. Jo nuomone tai aktualus klausimas.
Saulius Barauskis mano, kad nėra prasmės gaišti laiko dėl visų aukcionų, turėtų būti
kažkokia atranka ar informacija apie galimai neskaidriai organizuotą aukcioną.
Vincas Metrikis sako, kad pagal

2011–2013 metų korupcijos

prevencijos programos

priemonių plano 3.5 priemonę informacija apie privatizuojamą turtą turi būti nuolat skelbiama
savivaldybės interneto puslapyje. Viešumas kaip ir būtų.
NUSPRĘSTA. Komisijos posėdžiuose atrankos būdu svarstyti viešųjų pirkimų konkursų,
savivaldybės turto privatizavimo aukcionų medžiagą.
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