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VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO ŽENKLO PAVYZDŽIO
PATVIRTINIMO
2021 m. birželio ___ d. Nr. TS-____
Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu,
Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo 10 straipsnio 6 dalimi,
n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti Visagino savivaldybės garbės piliečio ženklo pavyzdį (pridedama).
2. Pripažinti netekusiais galios Visagino miesto tarybos 1996 m. lapkričio 28 d.
sprendimo Nr. 120 „Dėl miesto tarybos nario bei miesto Garbės piliečio ženklų ir miesto Garbės
piliečio pažymėjimo pavyzdžių tvirtinimo“ 2 ir 3 priedus.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos administracinių ginčų
komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų
apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo
paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras

Erlandas Galaguz

PATVIRTINTA
Visagino savivaldybės tarybos
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