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SPRENDIMAS 

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,TRAKŲ AUTOBUSAI” 

REORGANIZAVIMO     

 
2022 m. gegužės 25 d. Nr. S1E–107 

Trakai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 

punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 9 straipsniu, 12 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinto Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių 

įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 5 punkto 5.1.2 papunkčiu, Lietuvos 

Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 22 punktu, 61 straipsniu, 63 

straipsnio 1 ir 6 dalimi,  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi ir 

atsižvelgdama į 2020 m. kovo mėn. 26 d. UAB „Deloitte verslo konsultacijos“, UAB Advokatų 

profesinė bendrija „Deloitte Legal“, UAB „Deloitte Lietuva“ Įmonių veiklos efektyvumo didinimo 

galimybių analizės ataskaitą, pasiūlymus ir rekomendacijas dėl papildomų korporatyvinio valdymo 

priemonių pritaikymo, Trakų rajono savivaldybės Taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Pritarti Trakų rajono savivaldybės valdomos uždarosios akcinės bendrovės ,,Trakų 

autobusai“, j. a. k. 181200636, buveinė Aukštadvario g. 5, Trakai reorganizavimui.  

2. Nustatyti, kad:  

2.1 reorganizavimo tikslas – optimizuoti ir efektyvinti Trakų rajono savivaldybės valdomų 

bendrovių veiklą, užtikrinant produktyvų ir racionalų savivaldybės turto naudojimą ir kokybišką 

priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant visuomeninės naudos ir gerovės; 

2.2 reorganizavimo būdas – jungimo, prijungiant uždarąją akcinę bendrovę ,,Trakų 

autobusai“ prie Trakų rajono savivaldybės valdomos uždarosios akcinės bendrovės ,,Trakų 

paslaugos“;  

2.3 reorganizuojama bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė ,,Trakų autobusai“; 

2.4 reorganizavime dalyvaujanti bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė ,,Trakų paslaugos“; 

2.5 po reorganizavimo veiksianti bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė ,,Trakų paslaugos“, 

j. a. k. 181522014, buveinė Aukštadvario g. 5, Trakai; 
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2.6 po reorganizavimo veiksiančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Trakų paslaugos“ 

veiklos tikslus nustatys bendrovės įstatai;   

2.7 reorganizuotos bendrovės ,,Trakų autobusai“ visas turtas, teisės ir pareigos pereis po  

reorganizavimo veiksiančiai bendrovei ,,Trakų paslaugos“ nuo to momento, kai po reorganizavimo 

tęsiančios veiklą bendrovės pakeisti įstatai bus įregistruoti Juridinių asmenų registre; 

2.8 po reorganizavimo veiksiančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Trakų paslaugos“ visų 

akcijų savininkė – Trakų rajono savivaldybė.   

3. Pavesti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui užtikrinti reorganizavimo 

procedūrų įgyvendinimą, atliekant reikiamus teisinius veiksmus ir priimant procedūrinius 

sprendimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimu, reorganizavimo sąlygų 

parengimu, pasirašymu ir paskelbimu, po reorganizavimo veiksiančios bendrovės pakeistų įstatų 

parengimu, atlikti visus kitus būtinus teisinius veiksmus, kad teisės aktų nustatyta tvarka, uždaroji 

akcinė bendrovė ,,Trakų autobusai“ būtų prijungta prie uždarosios akcinės bendrovės ,,Trakų 

paslaugos“.  

  

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Andrius Šatevičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Teisės, personalo administravimo 

ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas  

Antanas Česlauskas 


