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 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 aprašo, patvirtinto 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“, 4 punktu, 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 2020 m. sausio 16 

d. UAB „Raseinių vandenys“ raštą Nr. (7.5)V4-24 „Dėl kandidatų į UAB „Raseinių vandenys“ 

valdybos narius dokumentų pateikimo“ ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktą 

informaciją:

1. S k i r i u Ireną Daveckienę į uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių vandenys“ valdybos 

nario, turinčio kompetenciją finansų valdymo, finansų analizės ar audito, vietą iki veikiančios 

valdybos kadencijos pabaigos  - 2022 m. birželio 26 d. 

2. Į p a r e i g o j u UAB „Raseinių vandenys“ direktorių informuoti nurodytą asmenį apie 

jo skyrimą į valdybos nario pareigas ir apie prievolę įstatymų nustatyta tvarka deklaruoti asmens 

viešuosius ir privačius interesus.

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

Elektroninio dokumento
nuorašas



2



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Raseinių rajono savivaldybės
administracija,V.Kudirkos g. 5, 60150
Raseiniai

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL VALDYBOS NARIO SKYRIMO Į
SAVIVALDYBĖS VALDOMĄ ĮMONĘ

Dokumento registracijos data ir
numeris

2020-01-31 Nr. A1-107

Dokumento specifikacijos
identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas,
pavardė ir pareigos

Edmundas Jonyla, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-01-31 08:06:44
Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas,

kuriame taip pat saugoma sertifikato
informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo
paslaugų teikėją

ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2019-06-03 - 2022-06-02
Parašo paskirtis Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas,
pavardė ir pareigos

Raimonda Petraitienė, Vyriausiasis
specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-01-31 08:38:49
Parašo formatas Parašas, kuriame yra laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-01-31 08:38:59
Informacija apie sertifikavimo
paslaugų teikėją

ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas 2018-07-18 - 2021-07-17
Pagrindinio dokumento priedų
skaičius

0

Pagrindinio dokumento pridedamų
dokumentų skaičius

0

Programinės įrangos, kuria
naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DekaDoc v.20200122.1

Informacija apie elektroninio
dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus
reikalavimus.
Dokumentas turi klaidų

Paieškos nuoroda


