
TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TRAKŲ PASLAUGOS“ 

VIENINTELIO AKCININKO SPRENDIMO

2022                  d.  Nr. 

Trakai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir

7 punktais, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnio 6 dalimi, 62, 63, 65, 66

straipsniais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 208 straipsniu, Savivaldybių turtinių ir neturtinių

teisių  įgyvendinimo  savivaldybių  valdomose  įmonėse  tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos

Respublikos  Vyriausybės 2007 m. birželio  6 d.  nutarimu Nr.  567 „Dėl  Savivaldybių  turtinių  ir

neturtinių  teisių  įgyvendinimo savivaldybių  valdomose įmonėse  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“,  4

punktu, 10.1 papunkčiu ir Trakų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr.

S1E-107 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Trakų autobusai“ reorganizavimo“: 

1.  P r  i  t  a r  i  u uždarosios akcinės  bendrovės „Trakų autobusai“,  j.  a.  k.  181200636,

buveinė  Aukštadvario  g.  5,  Trakai,  reorganizavimo,  kuriame  dalyvauja  uždaroji  akcinė

bendrovė ,,Trakų paslaugos“,  j.  a.  k.  181522014, buveinė Aukštadvario g.  5,  Trakai,  procedūrų

iniciavimui, nustatant, kad: 

1.1. reorganizavimo tikslas – optimizuoti ir efektyvinti Trakų rajono savivaldybės valdomų

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

priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant visuomeninės naudos ir gerovės;

1.2.  reorganizavimo  būdas  –  jungimo,  prijungiant  Trakų  rajono  savivaldybės  valdomą

uždarąją akcinę bendrovę ,,Trakų autobusai“ prie Trakų rajono savivaldybės valdomos uždarosios

akcinės bendrovės ,,Trakų paslaugos“; 

1.3. reorganizuojama bendrovė - uždaroji akcinė bendrovė ,,Trakų autobusai“;

1.4. reorganizavime dalyvaujanti bendrovė -  uždaroji akcinė bendrovė ,,Trakų paslaugos“;

1.5. po reorganizavimo veiksianti bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė ,,Trakų paslaugos“,

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

veiklos tikslus nustatys pakeisti bendrovės įstatai;  

1.7. reorganizuotos bendrovės ,,Trakų autobusai“ visas turtas, teisės ir pareigos (įskaitant

teises  ir  pareigas  pagal  sandorius)  pereis  po   reorganizavimo  veiksiančiai  uždarajai  akcinei

bendrovei  ,,Trakų  paslaugos“  nuo  tos  dienos,  kai  Juridinių  asmenų  registre  bus  įregistruoti  po

reorganizavimo veiksiančios bendrovės pakeisti įstatai;   

1.8. po reorganizavimo veiksiančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Trakų paslaugos“ visų

akcijų savininkė - Trakų rajono savivaldybė.  

2. P a v e d u: 

2.1. uždarosios akcinės bendrovės „Trakų paslaugos“ valdybai kartu su uždarosios akcinės

bendrovės „Trakų autobusai“  valdyba parengti  uždarosios  akcinės  bendrovės  „Trakų autobusai“

reorganizavimo sąlygas ir jas sudaryti vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka; 

2.2. uždarosios akcinės bendrovės „Trakų paslaugos“ vadovui užtikrinti, kad: 

2.2.1. būtų parengtas po reorganizavimo veiklą tęsiančios uždarosios akcinės bendrovės

„Trakų paslaugos“ pakeistų įstatų projektas; 

2.2.2.  apie  reorganizavimą  būtų  informuojami  uždarosios  akcinės  bendrovės  „Trakų

paslaugos“ kreditoriai teisės aktų nustatyta tvarka; 

              2.2.3.  uždarosios  akcinės  bendrovės  „Trakų  paslaugos“  interneto  svetainėje  

http://www.trakupaslaugos.lt  ir bendrovės įstatuose nurodytuose šaltiniuose būtų viešai paskelbta

apie  reorganizavimo  sąlygų  sudarymą  teisės  aktų  nustatyta  tvarka,  paskelbtos  reorganizavimo

sąlygos  ir  jų  paskelbimo  interneto  svetainėje  data.  Interneto  svetainėje  skelbiama  iki

reorganizavimo pabaigos dienos; 

2.2.4.  reorganizavimo  sąlygos  būtų  pateiktos  juridinių  asmenų  registro  tvarkytojui  ne

vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie jų sudarymą bendrovės įstatuose nurodytuose šaltiniuose

dieną  ir  uždaroji  akcinė  bendrovė  „Trakų  paslaugos“  įgytų  reorganizavime  dalyvaujančios

bendrovės statusą;

2.2.5.  būtų  informuojami  uždarosios  akcinės  bendrovės  „Trakų paslaugos“  darbuotojai,

darbo  taryba  apie  reorganizavimą,  sprendimus,  galinčius  turėti  įtakos  darbo  organizavimui

bendrovėje, darbuotojų teisinei padėčiai;

 2.2.6.  būtų  informuojama  Trakų  rajono  savivaldybės  administracija  dėl  bendrovės

vienintelio  akcininko  sprendimo  reorganizuoti  uždarąją  akcinę  bendrovę  „Trakų  autobusai“

priėmimo, reorganizavimo sąlygų patvirtinimo ir po reorganizavimo veiklą tęsiančios uždarosios
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akcinės  bendrovės „Trakų paslaugos“ pakeistų įstatų patvirtinimo laikantis  teisės  aktų nustatytų

terminų ir tvarkos; 

2.2.7.  būtų  atlikti  visi  reikalingi  teisiniai  veiksmai  ir  procedūros,  kad  uždaroji  akcinė

bendrovė  „Trakų  autobusai“  būtų  reorganizuota  ir  prijungta  prie  uždarosios  akcinės  bendrovės

„Trakų paslaugos“ teisės aktų nustatyta tvarka.

              3. S u t i n k u, kad: 

3.1.  reorganizavimo  sąlygos  nebus  vertinamos  auditoriaus  ar  audito  įmonės  ir  nebus

rengiamos:  reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita,  išsami  rašytinė  ataskaita  apie  numatomą

reorganizavimą  bei  uždarosios  akcinės  bendrovės  „Trakų  paslaugos“   tarpinė  finansinė

atskaitomybė;

 3.2. uždarosios akcinės bendrovės „Trakų paslaugos“ vadovas neteiktų uždarosios akcinės

bendrovės  „Trakų  paslaugos“  akcininkui  informacijos  apie  esminius  turto,  teisių  ir  prievolių

pasikeitimus  nuo  reorganizavimo  sąlygų  sudarymo  dienos  iki  sprendimo  dėl  reorganizavimo

priėmimo dienos. 

          Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė                                                                             Jolanta Abucevičienė



Parengė 

Antanas Česlauskas,  Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas
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