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VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL BEŠEIMININKIŲ KAČIŲ ŠĖRIMO (POILSIO) VIETOS NR. 1 VISAGINO MIESTE
NUSTATYMO
2019 m. rugsėjo ___ d. Nr. ĮV-E-____
Visaginas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi
ir 8 dalies 1 ir 2 punktais, Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos
aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. B1-336 „Dėl Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos
aprašo patvirtinimo“, 6 punktu, Gyvūnų laikymo Visagino savivaldybės teritorijos gyvenamosiose
vietovėse taisyklių, patvirtintų Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos
25 d. įsakymu Nr. ĮV-E-198 „Dėl Gyvūnų laikymo Visagino savivaldybės teritorijos
gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“, 45 ir 46 punktais bei atsižvelgdama į
bešeimininkes kates prižiūrinčio asmens Gėlsinos Chamatovos rekomendacijas:
1. N u s t a t a u bešeimininkių kačių šėrimo (poilsio) vietą Nr. 1 Visagino mieste
(schema pridedama).
2. P a v e d u:
2.1. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui organizuoti ženklo su užrašu
„Savivaldybės patvirtinta bešeimininkių kačių šėrimo (poilsio) vieta Nr. 1“ pagaminimą;
2.2. Aplinkos tvarkymo skyriui organizuoti ženklo pastatymą vietoje;
2.3. Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriui organizuoti viešinimo
priemones;
2.4. Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriui įsakymo kontrolę.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavaduojanti administracijos direktorių
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