VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS KAUNO APSKRITYJE
Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai
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TEIKIMAS
DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 24 D.
SPRENDIMO NR. V17-258 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KAIŠIADORIŲ
AUTOBUSŲ PARKO PERTVARKYMO Į SAVIVALDYBĖS ĮMONĘ „KAIŠIADORIŲ
PASLAUGOS“ 4 PUNKTU PATVIRTINTŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO
2014 m. vasario 26 d. Nr. 7-7
Kaunas
Vykdant Kaišiadorių rajono savivaldybės administracinę priežiūrą nustatyta, kad
Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. V17-258 „Dėl
Uždarosios akcinės bendrovės Kaišiadorių autobusų parko pertvarkymo į savivaldybės įmonę
„Kaišiadorių paslaugos“ 4 punktu patvirtino po pertvarkymo veiksiančios savivaldybės įmonės
„Kaišiadorių paslaugos“ įstatus (toliau – Įstatai). Įstatų IV skyriuje reglamentuota įmonės savininko
ir įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencija. Įstatų 20 punkte
nurodyta, kad savivaldybės įmonės savininkė yra Kaišiadorių rajono savivaldybė. Įmonės savininko
teises ir pareigas Kaišiadorių rajono savivaldybė įgyvendina per Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracijos direktorių, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiuose įstatuose
numatytus atvejus, kai atskirų savininkui priskirtų funkcijų įgyvendinimui reikalinga priimti
Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimus.
Lietuvos Respublikos Seimas 2013 m. gegužės 16 d. priėmė Lietuvos Respublikos
reklamos įstatymo pakeitimo įstatymą, kurio 1 straipsniu pakeitė Lietuvos Respublikos reklamos
įstatymą ir išdėstė jį nauja redakcija (toliau – Reklamos įstatymas). Įstatų 21 punkte nustatyta, kad
Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba:
21.1. keičia, tvirtina įmonės įstatus;
21.2. priima sprendimą reorganizuoti įmonę;
21.3. priima sprendimą pertvarkyti įmonę, išskyrus Valstybės ir savivaldybės
įmonių įstatymo nustatytas išimtis;
21.4. priima sprendimą likviduoti įmonę ir atšaukti įmonės likvidavimą;

2

21.5. paskiria ir atleidžia įmonės likvidatorių;
21.6. skiria ir atšaukia valdybos narius ir jos pirmininką;
21.7. nustato įmonės vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.
Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą,
pertvarkymą ir likvidavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių
įstatymas, kurio 4 straipsnyje reglamentuojama įmonės savininko kompetencija. Šio straipsnio
2 dalyje nurodoma, kad savivaldybės įmonės savininkė yra savivaldybė ir nustatoma, jog
Savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas savivaldybė įgyvendina per savivaldybės valdymo
instituciją. Minėto straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad toliau šiame Įstatyme valstybės įmonės
savininko teises ir pareigas įgyvendinanti Vyriausybė arba jos įgaliota valstybės valdymo
institucija, taip pat savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti savivaldybės
valdymo institucija vadinamos įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiomis
institucijomis. To paties straipsnio 4 dalyje nustatyta įmonės savininko teises ir pareigas
įgyvendinančios institucijos kompetencija:
1) nustato įmonės veiklos strategiją;
2) tvirtina įmonės įstatus;
3) priima sprendimą pakeisti įmonės buveinę;
4) skiria ir atšaukia įmonės vadovą, nustato darbo sutarties su įmonės vadovu
sąlygas, įmonės vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartį su įmonės vadovu, tvirtina įmonės vadovo
pareigybės nuostatus. Sprendimas dėl savivaldybės įmonės vadovo skyrimo ir atšaukimo gali būti
priimamas tik savivaldybės tarybai pritarus;
5) skiria ir atšaukia valdybos narius, jei sudaroma valdyba;
6) tvirtina įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno (nuostolių)
paskirstymą;
7) parenka audito įmonę;
8) priima sprendimą reorganizuoti įmonę;
9) priima sprendimą pertvarkyti įmonę, išskyrus šio Įstatymo nustatytas išimtis;
10) priima sprendimus likviduoti įmonę ir atšaukti įmonės likvidavimą;
11) paskiria ir atleidžia įmonės likvidatorių.
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 191 straipsnyje nustatyta, kad valstybės ir savivaldybių turtinės ir
neturtinės teisės viešosiose įstaigose, akcinėse bendrovėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse ir
kitos teisinės formos juridiniuose asmenyse įgyvendinamos Vyriausybės nustatyta tvarka.
Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 642 „Dėl
savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybės įmonėse“ 1 punkte taip pat
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nustatyta, kad savivaldybės savo turtines ir neturtines teises, nustatytas Lietuvos Respublikos
įstatymuose, kituose teisės aktuose ir savivaldybės įmonės įstatuose, įgyvendina savivaldybės
įmonėse per savivaldybės vykdomąją instituciją – savivaldybės administracijos direktorių.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad 2009 m. rugsėjo 24 d.
Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. V17-258 4 punktu patvirtinti Įstatai
prieštarauja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo bei Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 642 nuostatoms.
Pažymėtina, jog savivaldybės institucijos įgyvendina ne tik vietos valdžios, bet ir
viešojo administravimo subjekto įgaliojimus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m.
lapkričio 19 d. nutartyje pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
3 straipsnio 1 ir 4 punktuose įtvirtinti viešojo administravimo subjektai turi tik tokius įgalinimus,
kurie jiems yra suteikti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, o plečiamas jų aiškinimas yra
negalimas. Tokie subjektai, vykdydami įstatymais jiems priskirtą veiklą, privalo veikti taip, kaip
numato teisės aktai, priešingu atveju būtų pažeistas viešojo administravimo subjektui taikytinas
bendrojo draudimo principas – veikti taip, kaip nėra leidžiama.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo (Žin., 1998, Nr. 51-1392; 2004, Nr. 98-3626)
2 straipsnio 1 dalimi, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
s i ū l a u:
pakeisti Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo
Nr. V17-258 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Kaišiadorių autobusų parko pertvarkymo į
savivaldybės įmonę „Kaišiadorių paslaugos“ 4 punktu patvirtintų savivaldybės įmonės „Kaišiadorių
paslaugos“ įstatų nuostatas, reglamentuojančias įmonės savininko bei įmonės savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos kompetenciją.
Šis teikimas turi būti apsvarstytas artimiausiame Kaišiadorių rajono savivaldybės
tarybos posėdyje (bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį) ir apie priimtą sprendimą dėl šio teikimo
Vyriausybės atstovui Kauno apskrityje turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo
dienos.
Atkreipiu dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės
priežiūros įstatymo 4 straipsnio 9 dalį, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras artimiausiame
savivaldybės tarybos posėdyje su šiuo teikimu turi supažindinti Kaišiadorių rajono savivaldybės
tarybos narius.
Vyriausybės atstovė Kauno apskrityje
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