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Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2007 m. birZelio 6 d. nutarimu Nr. 567 ,,Del
savivaldybiq turtiniq ir neturtiniq teisiq lgyvendinimo akcinese bendrovese ir uZdarosiose akcinese
bendrovese" (toliau - Nutarimas) yra patvirtintos Savivaldybiq turtiniq ir neturtiniq teisiq

m kovo 24 d
igyvendinimo akcinese bendrovese ir uZdarosiose akcinese bendrovese taisykles. 2017
jo
preambule, Savivaldybiq turtiniq ir
isigaliojo nauja Nutarimo redakcija, kuria buvo pakeista
neturtiniq teisiq igyvendinimo akcinese bendrovese ir uZdarosiose akcinese bendrovese
taisykles papildy.tos I I punktu, apibreZiandiu kandidatq i savivaldybes valdomos bendroves
visuotinio akcininkq susirinkimo renkam4 kolegialq prieZiiiros ar valdymo organ4 atrankos tvarkq.
Taip pat pakeistas Nutarimo 2.2 punktas, kuriuo savivaldybes administracijos direktorius ipareigotas
analizuoti bendroves veikl4 veikti savivaldybes ir bendroves naudai, laikydamasis Lietuvos
Respublikos valstybes ir savivaldybiq turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo istatymo
9 straipsnyje i5destytq principq. Atstovavimo savivaldybei bendrovese taisyklese taip pat turi bDti
nustaq/ta visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimq projektq pateikimo akcijq valdytojo vadovui
sprendimams priimti, lgaliojimo igaliotiniui suteikimo, igaliotinio atsiskaitymo akcijq valdytojui
tvarka.
Atstovavimo Bir5tono savivaldybei akcinese bendrovese ir uZdarosiose akcinese
bendrovese taisykles (toliau - ir Taisykles) yra patvirtintos Bir5tono savivaldybes administracijos
direktoriaus 2014 m. geguZes l6 d. isakymu Nr. AV-l39.
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priimtq teises

aktq
m'
2014
savivaldyb€s administracijos direktoriaus
administracinq prieZi0r4 nustatyta, kad Bir5tono
neatitinka Srao metu galioianEi4, Siq sriti
geguzes l6 d. isakymu Nr. ev_iJq fatvirtintos Taisykles
reglamentuojandiq teises normq'

Atliekant Bir5tono savivaldybes institucijq priimamq

Atkreipiudemes!!tai,kadLietuvosRespublikosvietossavivaldosistatymo4straipsnio
institucijq priimamq sprendimq teisCtumo
6 punkte 1*inintu, savivaldybes veiklos ir savivaldybes
principas,kurisrei5kiakadsavivaldybesinstitucijqirkitqsavivaldybdsvie5ojoadministravimo
subjektqveiklabeivisaisjqveiklosklausimaispriimtisprendimaituriatitiktilstatymqirkitqteis€s
aktq reikalavimus.

lvertinustai,kasisdesry'ta'irvadovaudamasiLietuvosRespublikossavivaldybiq
I dalies I punktu'

administracines prieZiiiros istatymo 5 straipsnio

siiilau:

2014 m. geguZes 16 d'
Pakeisti Biritono savivaldybes administracijos direktoriaus
ir
Atstovavimo Birstono savivaldybei akcinese bendrovese
isakymu Nr. AV-139 patvirtintas
uZdarosiose akcin€s bendrovese taisykles'

jo gavimo dienos' Apie priimt4
Sis teikimas turi bgti up'uu"'ynut per savaitq nuo
turi blti pranelta per l0 dienq nuo sprendimo
sprendim4 Vyriausybes atstovui Kauno up't'ity;t
pri€mimo dienos.
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Primenu'kadvadovaujantisLietuvosRespublikossavivaldybiqadministracines
savivaldybds administravimo subjektui

priezilros istatymo 4 straipsnio g daiimi visais awejais apie
pranesa merui (savivaldybes vadovui)' Meras
pateikt4 teikim4 ar reikalavim4 Vyriausyb€s atstovas
artimiausiamesavivaldyb€staryuosposedyjeprivalosuSiainformacijasupaZindintisavivaldybes
tarybos narius.
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