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REIKALAVIMAS
DĖL KANDIDATŲ Į VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS, VALSTYBĖS AR
SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS AR JOS DUKTERINĖS BENDROVĖS
KOLEGIALŲ PRIEŽIŪROS AR VALDYMO ORGANĄ ATRANKOS APRAŠO,
PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015-06-17 NUTARIMU NR.
631, 7.1 PAPUNKČIO VYKDYMO
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog savivaldybių, kaip savivaldybės įmonių, akcinių
bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių dalyvio, viešųjų įstaigų ir kitos teisinės formos juridinių
asmenų 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.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 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“ patvirtinto Kandidatų į
valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos
bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą
atrankos aprašo (toliau - Atrankos aprašas) 1 punkto nuostatose nurodyta, jog šis 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 privalo atitikti
Atrankos aprašo 7 punkto nuostatas, kuriose įtvirtinti reikalavimai atrenkamiems kolegialaus
organo nariams. Vadovaujantis Atrankos aprašo 7.1 papunkčiu, kolegialaus organo narių atranką
inicijuojantis subjektas siekia, o kai leidžia turimas balsų skaičius ar sprendimo teisės – užtikrina,
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kad įmonės kolegialiame organe nepriklausomų narių skaičius sudarytų ne mažiau kaip 1/2
valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės įstatuose nurodyto kolegialaus organo narių skaičiaus.
Pagal Atrankos aprašo 2.9 papunkčio nuostatą, „kolegialaus organo nepriklausomas narys –
asmuo, Apraše nustatyta tvarka išrinktas valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos
dukterinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu kolegialaus organo nariu ir
atitinkantis visus Aprašo 9–11 punktuose nurodytus bendruosius, specialiuosius ir
nepriklausomumo reikalavimus arba kitas fizinis asmuo, kaip jis suprantamas Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 2 punkte, Apraše nustatyta tvarka
paskirtas valstybei ar savivaldybei atstovaujančios institucijos valstybės arba savivaldybės įmonės
valdybos nariu“.
Vykdant Kretingos rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė) administracinę priežiūrą
nustatyta, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-21 įsakymu Nr. A1-1087 „Dėl
UAB „Kretingos turgus“ valdybos“ į UAB „Kretingos turgus“ (toliau - Bendrovė) 5 narių valdybą
buvo paskirti 4 valstybės tarnautojai ir 1 Bendrovės atstovas.
Tokiu būdu, darytina išvada, jog Savivaldybės valdomos įmonės (Bendrovės) valdybos
sudėtis neatitinka Atrankos aprašo 7.1 papunktyje nustatyto reikalavimo, nes Bendrovės kolegialaus
organo (valdybos) sudėtyje nėra Atrankos aprašo nustatyta tvarka atrinktų ir paskirtų nepriklausomų
narių, kurių skaičius turi sudaryti ne mažiau kaip 1/2 Bendrovės įstatuose nurodyto kolegialaus
organo narių skaičiaus.
Atkreiptinas dėmesys, jog, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo
15 d. nutarimo Nr. 196 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr.
631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ 3 punktu, savivaldybių institucijų pareiga užtikrinti, kad kandidatų
atrankos į savivaldybių valdomos akcinės bendrovės arba uždarosios akcinės bendrovės visuotinio
akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą būtų atliekamos laikantis
Aprašo nuostatų (įskaitant ir reikalavimus dėl kolegialaus organo nepriklausomų narių), atsirado
nuo 2018 m. liepos 1 d.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
r e i k a l a u j u neatidėliojant vykdyti Atrankos aprašo 7.1 papunkčio nuostatas ir
užtikrinti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos turgus“ kolegialiame organe (valdyboje)
nepriklausomų narių skaičius sudarytų ne mažiau kaip 1/2 savivaldybės valdomos įmonės
(Bendrovės) įstatuose nurodyto kolegialaus organo narių skaičiaus.
Šis reikalavimas turi būti apsvarstytas per 5 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos.
Apie priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui turi būti pranešta per 5 darbo dienas nuo sprendimo
priėmimo dienos.
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.
Vyriausybės atstovė Klaipėdos ir Tauragės apskrityse

Edita Remizovienė, tel. (8 46) 31 34 75, el. p. edita.remizoviene@vaistaiga.lt

Daiva Kerekeš

