
RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UAB „RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VALDYBOS SKYRIMO

Nr.

Raseiniai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir

neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ 2.1

papunkčiu, Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar

savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar

valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17

d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų

į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą

kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 905 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015

m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės

valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų

susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“

pakeitimo“ 3.2 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, atsižvelgdamas į atrankos komisijos 2019 m. spalio 22 d. protokolą Nr.

2 ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktą informaciją:

1. S k i r i u į uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių šilumos tinklai“ valdybos narius 4

metų valdybos kadencijos laikotarpiui:

1.1. Remigijų Skilandį į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio

valdymo ir planavimo srityje, vietą;

1.2. Juozą Survilą į nepriklausomo valdybos nario, turinčio ūkio šakos žinių, kurioje veikia

įmonė, srityje, vietą;
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1.3. Dijaną Selemonavičienę į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją

žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų valdymo srityje, vietą;

1.4. Lionginą Alfredą Masaitį į valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio valdymo

ir planavimo srityje, vietą;

1.5. Gintautą Dukauską į valdybos nario, turinčio kompetenciją žmogiškųjų išteklių ir

kompetencijų valdymo srityje, vietą.

2. Į p a r e i g o j u uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių šilumos tinklai“ direktorių

Modestą Globį informuoti šiame įsakyme nurodytus bendrovės valdybos narius ir Juridinių asmenų

registrą apie jų skyrimą į valdybos narių pareigas.

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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