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DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SEPTINTO POSĖDŽIO

2021 m. rugsėjo ___ d. Nr. PV-E-____

Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4, 6 ir

111 dalimis ir 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 4 dalimi, Visagino savivaldybės tarybos veiklos

reglamento, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-190

„Dėl Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 26, 31 ir 35 punktais,

atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir

savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų

sąlygų“ ir siekdamas apriboti fizinį sąlytį bei taip užtikrinti galimos grėsmės sveikatai prevenciją ir į

nustatyta tvarka parengtą klausimą, įregistruotą savivaldybės tarybos sprendimo projektą:

1. Š  a  u  k  i  u  Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. septintą posėdį, vyksiantį

nuotoliniu būdu, realiuoju laiku elektroninėmis ryšio priemonėmis 2021 m. rugsėjo 16 d. 10.00 val.

2. S  u  d  a  r  a  u  Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. septinto posėdžio

darbotvarkę:

2.1. Dėl siūlymo „Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimui. Pranešėjas –

Erlandas Galaguz, savivaldybės meras.

Savivaldybės meras Erlandas Galaguz
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