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TEIKIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “SENASIS TURGUS” ĮSTATŲ,
PATVIRTINTŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS 2012-12-18 ĮSAKYMU NR. AD1-2963, PAKEITIMO
Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybė) administracijos direktorius 2012-12-18
įsakymo Nr. AD1-2936 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Senasis turgus“ pertvarkymo į
uždarąją akcinę bendrovę „Senasis turgus“ 4 punktu patvirtino uždarosios akcinės bendrovės
„Senasis turgus“ (toliau - Bendrovė) įstatus (toliau – Įstatai). Dalis Įstatų punktų buvo pakeisti
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-10-05 įsakymu Nr. AD1-2910 ir 2017-01-04
įsakymu Nr. AD1-54.
Vykdant Savivaldybės administracinę priežiūrą, buvo įvertintas Įstatų teisėtumas ir nustatyta,
kad Įstatų 16 punktas (pakeistas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-04 įsakymu Nr.
AD1-54) neatitinka aukštesnės galios teisės aktų nuostatų.
Įstatų 16 punktas nustato: „Valdyba – kolegialaus valdymo organas, kurį sudaro 3 nariai.
Valdybą 4 metams renka Visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdybos kompetencija, jos
narių rinkimo ir atšaukimo bei sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatyme“.
Atsižvelgiant į tai, jog Bendrovė yra Savivaldybės valdoma įmonė (Savivaldybė yra visų
Bendrovės akcijų savininkė), formuojant Bendrovės kolegialų valdymo organą – valdybą turi būti
vadovaujamasi ne tik Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – AB įstatymas), kaip
nurodyta Įstatų 16 punkte, bet ir įvertintos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – Įstatymas), Savivaldybių turtinių ir
neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo (toliau – Aprašas),
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-06-06 nutarimu Nr. 567 „Dėl savivaldybių
turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-03-28 nutarimo Nr. 313 redakcija) nuostatos
bei vadovaujamasi Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės
valdomos bendrovės ar jos dukterinės bedrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos
aprašo (toliau – Atrankos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-06-17
nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės
valdomos bendrovės ar jos dukterinės bedrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos
aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-09-04 nutarimo Nr. 905 redakcija)
nuostatomis.
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Vadovaujantis Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies nuostatomis, savivaldybių, kaip akcinių
bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių dalyvio, turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina
savivaldybių vykdomoji institucija Vyriausybės nustatyta tvarka.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-06-06 nutarimu Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir
neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“
patvirtino Aprašo 6.3 papunktyje numatyta, kad savivaldybės administracijos direktorius,
priimdamas sprendimus dėl savivaldybės valdomos įmonės kolegialių organų ir komitetų sudarymo,
turi užtikrinti, kad kandidatai į savivaldybės įmonės ir savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio
akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų organą būtų atrenkami Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka.
Minėta tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-06-17 nutarimu Nr. 631
„Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar
jos dukterinės bedrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“
patvirtintame Atrankos apraše. Vadovaujantis Atrankos aprašo 1 punkto nuostatomis, aprašas
reglamentuoja fizinių asmenų atranką į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės
valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą, kai
kolegialaus organo narius skiria valstybei ar savivaldybei atstovaujanti institucija arba renka
valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės visuotinis akcininkų
susirinkimas. Pažymėtina, jog savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo sudėtis, be kita ko,
turi atitikti ir Atrankos aprašo 7 punkte įtvirtintus reikalavimus dėl nepriklausomų narių skaičiaus,
narių, turinčių atitinkamas kompetencijas, ir panašiai.
Tokiu būdu, Įstatų 16 punktas ta apimtimi, kuria nustato, jog Bendrovės valdybos narių
rinkimo ir atšaukimo bei sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, neatitinka Atrankos apraše nustatytos savivaldybės
valdomos įmonės kolegialaus organo formavimo tvarkos ir tuo pačiu neužtikrina Atrankos aprašo 7
punkte šio organo sudėčiai keliamų reikalavimų tinkamo įgyvendinimo.
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:
Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriui svarstyti uždarosios akcinės bendrovės
„Senasis turgus“ įstatų, patvirtintų Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-18 įsakymo
Nr. AD1-2936 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Senasis turgus“ pertvarkymo į uždarąją
akcinę bendrovę „Senasis turgus“ 4 punktu, įskaitant vėlesnius pakeitimus, pakeitimo klausimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 8
straipsnio 1 dalies 1 punktu, Vyriausybės atstovo teikimą savivaldybės administracijos direktorius
turi apsvarstyti per 5 darbo dienas, nuo teikimo gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą pranešti
Vyriausybės atstovui per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Atkreiptinas dėmesys, jog, vadovaujantis AB įstatymo 4 straipsnio 10 dalimi, visuotiniam
akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų
įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
Informuoju Jus ir apie tai, kad Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punktu, gali nustatyti kitą
teikimo įvykdymo terminą, jeigu bus gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo
subjekto prašymas šį terminą pratęsti. Prašymas nustatyti kitą teikimo įvykdymo terminą turi būti
motyvuotas ir pagrįstas.
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.
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