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TEIKIMAS
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2019 M. RUGSĖJO 5 D. SPRENDIMO NR. T-340
2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3-6
Šiauliai
Šiaulių miesto savivaldybės taryba (toliau – Taryba) 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimo
Nr. T-340 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių uždarosios akcinės
bendrovės Pabalių turgaus akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą“ (toliau – Sprendimas)
1 punktu nusprendė „įtraukti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamą Privatizavimo objektų
sąrašą Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių uždarosios akcinės bendrovės
Pabalių turgaus (įmonės kodas 145827646, adresas: Serbentų g. 92, Šiauliai) 10 459 vnt. paprastųjų
vardinių bendrovės akcijų, kurių bendra nominalioji vertė 302 892,64 Eur (bendrovės įstatinis
kapitalas yra 302 892,64 Eur, vienos akcijos nominalioji vertė 28,96 Eur, bendrovės veikla –
nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kapitalo grąža – 9,35 proc.,
bendrovėje dirba 15 darbuotojų)“.
Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka
tikrinant Sprendimo teisėtumą, nustatyta, kad:
1. Taryba 2002 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 347 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2000 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. 113 „Dėl Privatizavimo objektų sąrašo papildymo“
papildymo“ nusprendė papildyti Šiaulių miesto tarybos 2000 m. gruodžio 7 d. sprendimo
Nr. 113 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo papildymo“ 2 priedo „2002 m. privatizavimo
objektai“ I skyrių „Savivaldybės kontroliuojamos įmonės“ įtraukiant į Privatizuojamų
objektų sąrašą UAB Pabalių turgus.
2. Taryba 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-895 „Dėl privatizavimo programos vykdymo
sustabdymo“ nusprendė sustabdyti Šiaulių miesto savivaldybės tarybai nuosavybės teise
priklausančio UAB Pabalių turgaus akcijų paketo privatizavimo programos vykdymą dėl
UAB Pabalių turgaus prekyvietės prekiautojų reikalavimų, pareikštų 2003 m. spalio 17 d.
vykusiame mitinge.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 161 „Dėl
Privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2019 m. birželio 21 d.)
1 punktu patvirtino Privatizavimo objektų sąrašą, į kurį kaip privatizuojamas yra įtrauktas
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Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis UAB Pabalių turgus akcijų
paketas.
Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo
10 straipsnio:
1) 1 dalyje nurodyta, kad „privatizavimo objektų sąrašas – įstatymų nustatyta tvarka
Vyriausybės patvirtintas dokumentas, kuriame nurodomas akcinės bendrovės ar
uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas, pagrindinės veiklos pobūdis, įstatinis
kapitalas, valstybei (savivaldybei) tenkanti akcijų nominalioji vertė, įmonės nuosavo
kapitalo grąža, darbuotojų skaičius ir akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės
kodas Juridinių asmenų registre;
2) 2 dalyje nustatyta, kad „į privatizavimo objektų sąrašą savivaldybių teikimu centralizuotai
valdomo valstybės turto valdytojas įtraukia ir savivaldybėms nuosavybės teise
priklausančius privatizavimo objektus, kuriuos savivaldybės nusprendžia privatizuoti“;
3) 3 dalyje numatyta, kad „sprendimą įtraukti į privatizavimo objektų sąrašą savivaldybei
nuosavybės teise priklausančias akcijas priima savivaldybės taryba“;
4) 10 dalyje nurodyta, kad „privatizavimo objektas iš privatizavimo objektų sąrašo
išbraukiamas, jeigu savivaldybės taryba yra priėmusi sprendimą dėl privatizavimo
objekto, nuosavybės teise priklausančio tai savivaldybei, išbraukimo, kai yra šiame
įstatyme nurodytos sąlygos“.
Atsižvelgiant į auščiau nurodytas faktines aplinkybes, susijusias su Sprendimu, taip pat į
nurodytas teisės normas, susijusias su privatizavimu, galima konstatuoti, kad Šiaulių miesto
savivaldybės taryba Sprendimu nusprendė antrą kartą įtraukti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės
tvirtinamą Privatizavimo objektų sąrašą Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise
priklausančias UAB Pabalių turgus akcijas. Tokia išvada darytina, nes šios bendrovės akcijų
privatizavimo programos vykdymas Tarybos 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-895 „Dėl
privatizavimo programos vykdymo sustabdymo“ buvo sustabdytas. Tarybos sprendimo dėl UAB
Pabalių turgus akcijų paketo kaip privatizavimo objekto išbraukimo iš Privatizavimo objektų sąrašo
priimta nebuvo. Šį teiginį patvirtina faktas, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 161 "Dėl Privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ 1 punktu
patvirtintame Privatizavimo objektų sąraše UAB Pabalių turgus akcijų paketas įtrauktas kaip
Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis privatizavimo objektas.
Remiantis aukščiau išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis ir teisės normomis, konstatuotina,
kad Sprendimas prieštarauja:
1. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte
įtvirtintam tikslingumo principui, reiškiančiam, kad teisės akto projektas turi būti rengiamas ir
teisės aktas priimamas tik tuo atveju, kai siekiamų tikslų negalima pasiekti kitomis priemonėmis.
Siekiant patikslinti UAB Pabalių turgus pagrindinės veiklos pobūdį, įstatinį kapitalą, akcijų
nominaliąją vertę, kapitalo grąžą, darbuotojų skaičių, nereikėjo priimti Sprendimo antrą kartą
įtraukiant tą patį privatizavimo objektą į Privatizavimo objektų sąrašą, kuriame jis jau yra įtrauktas.
2. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punkte
nurodytam aiškumo principui, reiškiančiam, kad teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi
būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas.
3. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 9 straipsnio 1 daliai, nustatančiai, kad
teisės akto projektą rengiantis subjektas teisės akto projektą rengia vadovaudamasis šio įstatymo 3
straipsnyje nurodytais teisėkūros principais.
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintam vienam iš
pagrindinių vietos savivaldos principų - savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų
sprendimų teisėtumo principui, 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.
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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 tarybos 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimo
Nr. T-340 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių uždarosios akcinės
bendrovės Pabalių turgaus akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą“ panaikinimo ar
pakeitimo klausimą.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teikimą prašau apsvarstyti artimiausiame posėdyje (bet ne vėliau
kaip per 1 mėnesį) ir 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.
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