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Kopija
Šiaulių miesto savivaldybės merui

TEIKIMAS
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2014 M. BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMO NR. A-826
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Direktorius)
2014 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. A-826 „Dėl savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas įstatų
tvirtinimo“ 1 punktu patvirtino savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas (toliau – Įmonė, SĮ) įstatus
(toliau - Įstatai).
Direktorius 2018 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. A-790 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. A-826 „Dėl savivaldybės įmonės
Šiaulių oro uostas įstatų tvirtinimo“ pakeitimo“ 1 punktu pakeitė Įstatus ir išdėstė juos nauja
redakcija.
Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka
patikrinus Įstatų teisėtumą, nustatyta, kad:
1. Įstatų 23 punktas, numatantis, kad Įmonės valdybą sudaro ne mažiau kaip 5 nariai,
prieštarauja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo (toliau – Įstatymas)
6 straipsnio 2 dalies 5 punktui, nurodančiam, kad įmonės įstatuose turi būti nurodytas įmonės
valdybos, jeigu ji sudaroma, narių skaičius. Narių skaičius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punkte nustatytu aiškumo, reiškiančio, kad
teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas,
tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas, principu, turi būti aiškus, nedviprasmiškas ir tiksliai apibrėžtas.
2. Įstatų V dalyje „Įmonės valdybos kompetencija, jos sudarymo ir atšaukimo tvarka“ nėra
numatyta Įmonės valdybos narių atsistatydinimo tvarka, kas prieštarauja Įstatymo 6 straipsnio
2 dalies 5 punktui, kuriuo vadovaujantis įmonės įstatuose turi būti nurodyta įmonės valdybos narių
atsistatydinimo tvarka.
3. Įstatų 24 punktas, numatantis, kas gali būti skiriami Įmonės valdybos nariais, neatitinka
teisinio reguliavimo, nustatyto Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje, vadovaujantis kuria įmonės valdybos
nariais turi būti skiriami valstybės tarnautojai; kiti fiziniai asmenys, kurių skaičius įmonėse turi
sudaryti ne mažiau kaip 1/2 įmonės įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus; darbuotojų
atstovai, kurie turi sudaryti ne mažiau kaip 1/5 įmonės įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus,
bet ne mažiau kaip vieną.
4. Įstatų 26 punktas, nustatantis, kad ne mažiau kaip 1/3 valdybos narių turi atitikti
nepriklausomumo kriterijus, neatitinka teisinio reguliavimo, nustatyto Įstatymo 10 straipsnio
2 dalies 2 punkto, kuriame numatyta, kad įmonės valdybos nariais turi būti skiriami kiti fiziniai
asmenys, kurių skaičius įmonėse turi sudaryti ne mažiau kaip 1/2 įmonės įstatuose nurodyto
valdybos narių skaičiaus.
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5. Įstatų 62 punktas, reglamentuojantis SĮ audito atlikimą, neatitinka teisinio reglamentavimo,
nustatyto Įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje, nustatančioje, kad savivaldybės įmonės metinių finansinių
ataskaitų rinkinį turi patikrinti auditorius ar audito įmonė pagal Finansinių ataskaitų audito
įstatymo reikalavimus. Vadovaujantis šia teisės norma, SĮ metinių finansinių ataskaitų rinkinį
privalo patikrinti auditorius ar audito įmonė, o ne Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kaip
nustatyta Įstatų 62 punkte.
Pažymėtina, kad vienas iš pagrindinių Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
4 straipsnio 6 punkte įtvirtintų vietos savivaldos principų - savivaldybės veiklos ir savivaldybės
institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas, vadovaujantis kuriuo savivaldybės institucijų ir
kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti
sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Atsižvelgiant į šį principą ir į
prieštaravimus aukščiau nurodytoms teisės normoms, Įstatai turėtų būti pakeisti suderinant juos su
dabar galiojančiomis teisės normomis.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio
1 dalimi, s i ū l a u svarstyti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2014 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. A-826 „Dėl savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas įstatų
tvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų
savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas įstatų
(2018 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. A-790 redakcija) pakeitimo klausimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punktu:
1) teikimą prašau apsvarstyti per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos;
2) apie priimtą sprendimą pranešti raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Atkreipiu Mero dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės
tarybos posėdyje privalo su šiuo teikimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.
Vyriausybės atstovė Klaipėdos ir Tauragės apskrityse,
laikinai einanti Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių
apskrityse pareigas
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