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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VŠĮ „KAZLŲ RŪDOS FUTBOLAS“ DALIŲ PARDAVIMO AR ATSISAKYMO
2021 m. rugpjūčio d. Nr. TSKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 ir 35 straipsniais, Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų
įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 11 dalimi, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014-01-29 nutarimu Nr. 89 patvirtintu Valstybei ar savivaldybei
nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo viešo aukciono būdu
tvarkos aprašo 19 punktu, atsižvelgdama į Kauno apygardos teismo 2020-01-21 nutartį civilinėje
byloje Nr. e2A-46-413/2020 Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Parduoti VšĮ „Kazlų Rūdos futbolas“ (kodas 303500437, buveinė S. Daukanto g. 19-5, Kazlų
Rūda) dalininko teises priklausančias Kazlų Rūdos savivaldybei nuosavybės teise aukciono būdu.
1.1. Pardavimo pradinė kaina: Kazlų Rūdos savivaldybės įnašo į viešosios įstaigos dalininkų
kapitalą vertė – 15 000 Eur.
1.2. Įgalioti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorių sudaryti dalininko teisių
pirkimo-pardavimo sutartį.
1.3. Nustatyti, kad aukcione dalininko teisių nepardavus, t. y. neįvykus aukcionui, naujas
aukcionas nevykdomas, o vykdoma šio sprendimo 2 punkte nurodyta procedūra.
2. Neįvykus aukcionui, Kazlų Rūdos savivaldybė vienašališkai išstoja iš VšĮ „Kazlų Rūdos
futbolas“ ir atsisako visų savo dalininko teisių ir pareigų. Išstojimo momentas laikomas kuomet viešai
informuojama ir pranešta įstaigos dalininkams. Apie išstojimą Kazlų Rūdos savivaldybė:
2.1. viešai praneša savivaldybės internetiniame puslapyje;
2.2. registruotu paštu informuoja visus įstaigos dalininkus;
2.3. informuoja VĮ Registrų centrą.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas)arba
Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas)
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL VŠĮ „KAZLŲ RŪDOS FUTBOLAS“ DALIŲ PARDAVIMO AR ATSISAKYMO
2021-08-20
Kazlų Rūda
Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai: Kazlų Rūdos savivaldybė
siekia išstoti iš VšĮ „Kazlų Rūdos futbolas“ ir nebebūti įstaigos dalininku. Savivaldybė tapo įstaigos
dalininku Savivaldybės tarybai priėmus 2016-04-06 sprendimą Nr. TS V(12)-2560, kuriuo buvo
perduotas 15 000 Eur vertės dalininko įnašas, įgyjant dalininko teises ir pareigas. Viešųjų įstaigų
įstatymas nurodo, kad savivaldybės savo viešųjų įstaigų dalis parduoda Vyriausybės nustatyta tvarka,
o įstaigos nuostatose išstojimo tvarkos nėra numatyta. Vyriausybė savo tvarkoje nėra nustačiusi
aukciono galutinio baigimo procedūros, jei niekas nepirktų įstaigos dalių. Vis dėl to, Kauno
apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2A-46-413/2020 Druskininkų savivaldybė v. VšĮ „Nemuno
euroregiono Marijampolės biuras“ nustatė, kad negali būti situacijos, kuomet asmuo prieš savo valią
priklausytų kokiai nors organizacijai, bendrijai ar įstaigai. Atitinkamai, atsižvelgiant į visas šias
aplinkybes yra sudaroma kompromisinė procedūra – vykdomas aukcionas, tačiau jam neįvykus,
Savivaldybė vienašališkai išstotų iš įstaigos ir atsisakytų visų dalininko teisių ir pareigų. Kazlų Rūdos
savivaldybės administracijos direktorius, kaip įgaliotas sudaryti dalininko teisių pirkimo-pardavimo
sutartį, taip pat vykdys aukciono procedūras. Aukcionui neįvykus ir išstojus iš įstaigos vienašališkai,
Savivaldybės įnašas negražinamas, nebent pati įstaiga taip nuspręstų.
Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis be kita ko, nurodo, kad
įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs, 35 straipsnis
be kita ko, nurodo, kad niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, politinei partijai
ar asociacijai, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktas be
kita ko, nurodo, kad išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra sprendimų dėl disponavimo
savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu priėmimas, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų
įstatymo 7 straipsnio 6 dalis be kita ko, nurodo, kad Viešosios įstaigos dalininko teisės parduodamos
įstatų nustatyta tvarka, išskyrus valstybės ar savivaldybės viešosios įstaigos dalininko teises.
Valstybės ar savivaldybės viešosios įstaigos dalininko teisės gali būti parduotos ar perduotos kitiems
asmenims šio Įstatymo ir įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto valdymą,
naudojimą ir disponavimą juo, nustatytais atvejais ir būdais, Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 4 punktas
be kita ko, nurodo, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausančias viešųjų įstaigų dalininko teises
parduodant kitiems asmenims Vyriausybės nustatyta viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo
viešo aukciono būdu tvarka, 11 dalis be kita ko nurodo, kad Sprendimą dėl savivaldybei nuosavybės
teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo priima savivaldybės taryba, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014-01-29 nutarimu Nr. 89 patvirtintu Valstybei ar savivaldybei
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nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo viešo aukciono būdu
tvarkos aprašo 19 punktas nurodo, kad laikoma, kad aukcionas neįvyko, o dalininko teisės aukcione
neparduotos, jeigu: vykdant aukcioną nė vienas aukciono dalyvis nepasiūlo kainos, lygios aukciono
pradinei kainai ar už ją didesnės; per Aprašo 24 punkte nustatytą terminą aukciono laimėtojas
neatsiskaito už nupirktas dalininko teises; aukcione neužsiregistravo nė vienas aukciono dalyvis,
atsižvelgdama į Kauno apygardos teismo 2020-01-21 nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-46-413/2020,
kuri be kita ko, sako, kad Viešųjų įstaigų įstatymo nuostatos ir ieškovės įstatai tiesiogiai neįtvirtina
įstaigos dalininko teisės nutraukti savo veiklą (narystę) viešojoje įstaigoje ir tokios teisės realizavimo
tvarkos, tačiau tai nereiškia, kad tokios teisės įstaigos dalininkas iš viso neturi. Konstitucijos
35 straipsnio 2 dalies nuostata, kad niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai,
politinei partijai ar asociacijai, yra konstitucinė garantija, ginanti asmenį nuo priklausymo kokiam
nors susivienijimui prieš jo valią. Ir nors Konstitucijoje tiesiogiai nenurodyta, kad paminėta
konstitucinės teisės norma taiko ir viešosioms įstaigoms, tačiau Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas
visų asmenų lygybės prieš įstatymą ir teismą principas, CK 2.76 straipsnyje įtvirtintas draudimas
diskriminacijos tikslais nustatyti skirtingas teises, pareigas ar privilegijas pavieniams juridiniams
asmenims įpareigoja vienodus faktus teisiškai vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus
savavališkai vertinti skirtingai.
Galimos pasekmės: nenumatyta.
Teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą: nėra.
Biudžeto lėšų poreikis jam įgyvendinti: nėra.
Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertintinas.
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