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LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ
DIREKCIJOS VALDYBOS

2020 m.

d. Nr. 3Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4
straipsnio 4 dalies 5 punktu, 10 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir 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“, ir atsižvelgdamas į Kandidatų į valstybės įmonės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nepriklausomus narius atrankos komisijos 2020 m.
rugpjūčio 24 d. posėdžio sprendimus (protokolas Nr. 6-2852);
1. S k i r i u 4 metų laikotarpiui valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos
valdybos nariais:
Romą Andruškevičienę, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Valstybės turto ir
įmonių valdymo skyriaus vedėją;
Vaidotą Balyną, nepriklausomą narį;
Šarūną Baublį, nepriklausomą narį;
Rūtą Jakubauskienę, nepriklausomą narę;
Henryką Surovičių, Susisiekimo ministerijos vyriausiąjį patarėją.
2. N u s t a t a u, kad paskirti valdybos nariai pradeda eiti pareigas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
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