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Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies

2 punktu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio

1 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 313

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

turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“

pakeitimo“ 10.1 papunkčiu, Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. TS-44

„Dėl savivaldybės bendrovių akcijų perdavimo ir šių akcijų turtinių ir neturtinių teisių suteikimo

Visagino savivaldybės administracijos direktoriui“ 3 punktu:

1. A t š a u k i u  iš akcinės bendrovės „Visagino mechanizacija“ valdybos narius:

1.1. Liudmilą Bratyginą, Visagino savivaldybės administracijos Finansų skyriaus

vyriausiąją specialistę;

1.2. Rasą Gaidelienę, Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir

statybos skyriaus vyriausiąją specialistę;

1.3. Pavelą Kostenko, UAB „VIRI Technologijos“ direktorių;

1.4. Vitalijų Makovskį, UAB „Svertas Group“ projektų vadovą;

1.5. Agatą Lavrinovič, Visagino savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų

planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę.

2. Į g a l i o j u l. e. AB „Visagino mechanizacija“ direktoriaus pareigas

Teresą Jagelienę:

2.1. pateikti juridinių asmenų tvarkytojui šį įsakymą per įstatymų nustatytus terminus.

2.2. pateikti valdybos nariams šį įsakymą teisės aktų nustatyta tvarka.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62,

Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo

nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g.

62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas
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