
RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ

VALDYBŲ NARIŲ ATŠAUKIMO

Nr.

Raseiniai

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

7 punktais, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

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“, 10.1 papunkčiu, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d.

sprendimo Nr. TS-216 „Dėl savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo uždarosiose

akcinėse bendrovėse“ 3.1 papunkčiu:

1 .   A t š a u k i u  anksčiau termino uždarųjų akcinių bendrovių valdybos narius:

1.1. uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių vandenys“ narius:

- Rimantą Ignatavičių;

- Sonatą Vaitulevičiūtę-Kazlauskienę;

- Justą Stulginską;

- Tomą Janušą;

- Ligitą Žebelienę.

1.2. uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių komunalinės paslaugos“ narius:

- Jovitą Selelionienę;

- Ingą Liutkevičiūtę;

- Tomą Docių;

- Vidmantą Merkliopą;

- Artūrą Milašauską.

1.3. uždarosios akcinės bendrovės ,,Raseinių autobusų parkas“ narius:

- Liną Dargevičių;

- Justą Stulginską;

- Algimantą Mielinį;
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- Vilmą Baužienę;

- Gintarą Nakutį.

1.4. uždarosios akcinės bendrovės ,,Raseinių šilumos tinklai“ narius:

- Lionginą Alfredą Masaitį;

- Juozą Survilą;

- Remigijų Skilandį;

- Dijaną Selemonavičienę;

- Gintautą Dukauską.

2. Į p a r e i g o j u 1 punkte nurodytų uždarųjų akcinių bendrovių direktorius informuoti

šiame įsakyme nurodytų bendrovių valdybų narius apie jų atšaukimą iš valdybos narių pareigų.

Šis įsakymas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas

Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Administracijos direktorius                          Edmundas Jonyla
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