
Projektas

VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 20 D. SPRENDIMO

NR. TS-245 ,,DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS SUDARYMO IR

JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021 m. spalio ___ d. Nr. TS-____

Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Visagino savivaldybės sporto tarybos nuostatų, patvirtintų Visagino

savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-245 „Dėl Visagino savivaldybės

sporto tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Sporto tarybą sudaro 12 narių:

13.1. du nariai, pasiūlyti Savivaldybės tarybos;

13.2. du nariai, deleguoti Savivaldybės administracijos;

13.3. du nariai, deleguoti VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro bendruomenės;

13.4. du nariai, deleguoti komandines sporto šakas kultivuojančių nevyriausybinių sporto

organizacijų; 

13.5. du nariai, deleguoti individualias sporto šakas kultivuojančių nevyriausybinių sporto

organizacijų;

13.6. vienas narys, deleguotas Savivaldybės mokyklų kūno kultūros mokytojų metodinio

būrelio;

13.7. vienas narys, deleguotas Savivaldybės neįgaliųjų sporto šakoms atstovaujančių

organizacijų.“

2. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Visagino savivaldybės interneto

svetainėje.

Savivaldybės meras

Elektroninio dokumento nuorašas



Forma patvirtinta

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus

2011 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-559

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 20 D. SPRENDIMO

NR. TS-245 ,,DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS SUDARYMO IR JOS

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021 m. rugsėjo 8 d.

Visaginas

1. Sprendimo projekto iniciatorius (iai) / rengėjas (ai): Visagino savivaldybės

tarybos narys Dmitrij Ikonikov.

2. Sprendimo projekto tikslas: pakeisti Visagino savivaldybės sporto tarybos

nuostatų, patvirtintų Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-245 ,,

Dėl Visagino savivaldybės sporto tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo” 13 punktą.

3. Sprendimo projekto rengimą lėmusios priežastys: pakeisti Tarybos narių sudėties

skaičių-vietoj 11 narių - 12, papildomai deleguojant neįgaliųjų asmenų grupę atstovaujantį narį.

4. Kaip šiuo metu teisiškai reglamentuojami sprendimo projekte aptarti

klausimai: LR Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalis ,,Savivaldybės tarybos priimtus teisės

aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba....>>“, Visagino savivaldybės

tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimas Nr. TS-245 ,,Dėl Visagino savivaldybės sporto tarybos

sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo” 13 punktas nustatė, kad personalinė Sporto tarybos sudėtis

susideda iš 11 narių,  siūloma keisti į 12, įtraukiant neįgaliųjų asmenų atstovavimą.

5. Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos ir jų šaltiniai: papildomų lėšų poreikis

nenumatytas.

6. Ar atliktas sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas: ne

7. Kokius galiojančius sprendimus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą

sprendimo projektą: nėra.

8. Laukiamas rezultatas: bus papildyta personalinė Tarybos sudėtis.

9. Numatoma:

9.1. teigiamas įgyvendinimo poveikis ir pasekmės: bus užtikrintas neįgaliųjų sporto

bendruomenės atstovavimas.

9.2. galimas neigiamas įgyvendinimo poveikis ir pasekmės: nėra.

10. Tolesni veiksmai, priėmus sprendimą: informacija apie Tarybos sudėtį bus

paviešinta savivaldybės interneto svetainėje.

11. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinės

paieškos sistemą, įskaitant reikšminius žodžius pagal Europos žodyną Eurovoc: sporto, taryba,

personalinė sudėtis, nuostatai.

12. Kita svarbi informacija: nėra.

Sprendimo projekto iniciatorius (iai)/rengėjas (ai):

Tarybos narys Dmitrij Ikonikov



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Visagino savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d.

sprendimo Nr. TS-245 ,,Dėl Visagino savivaldybės sporto

tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Tvirtinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Virginijus Andrius Bukauskas Administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-09-13 15:08

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-09-13 15:08

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-04-23 18:56 - 2024-04-21 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Aiškinamasis raštas dėl Sporto tarybos nuosatų.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20210907.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Metaduomuo "Registravimo data" privalo būti elektroniniame

dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame

elemente

Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr." privalo būti

elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame

tėviniame elemente

Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo

būti elektroniniame dokumente ir kiekviename

pasikartojančiame tėviniame elemente

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2021-09-14 nuorašą suformavo Justina Bielinytė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




