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Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio 1 dalimi ir siekdamas ištaisyti

techninę klaidą:

1. P  a  k  e  i  č  i  u  uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ įstatų, patvirtintų

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. ĮV-E-445 „Dėl

uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ įstatų patvirtinimo“, 8 punktą ir jį išdėstau taip:

„8. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 1558673,44 Eur (vienas milijonas penki šimtai

penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt trys eurai ir keturiasdešimt keturi

centai).“

2. Į  g  a  l  i  o  j  u  laikinai einantį UAB „Visagino būstas“ direktoriaus pareigas

Vytautą Šlaustą pasirašyti pakeistus įstatus ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre 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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