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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12, 13 ir
29 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Renginių organizavimo
Visagino savivaldybės viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų Visagino savivaldybės tarybos
2008 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. TS-49 „Dėl Renginių organizavimo Visagino savivaldybės
viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ (Visagino savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 16 d.
sprendimo Nr. TS-209 redakcija), 10¹ punktu ir siekdama sklandžiai įgyvendinti savarankiškąsias
savivaldybės funkcijas – gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo,
bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis, kūno kultūros ir sporto plėtojimo,
gyventojų poilsio organizavimo:
1. P a k e i č i u Visagino savivaldybės 2019 metų kultūros, švietimo bei kūno
kultūros ir sporto renginių plano, patvirtinto Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. ĮV-E-47 „Dėl Visagino savivaldybės 2019 metų kultūros,
švietimo bei kūno kultūros ir sporto renginių plano patvirtinimo“, 18 eilutę ir ją išdėstau taip:
18.
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2. P a p i l d a u Visagino savivaldybės 2019 metų kultūros, švietimo bei kūno
kultūros ir sporto renginių plano, patvirtinto Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. ĮV-E-47 „Dėl Visagino savivaldybės 2019 metų kultūros,
švietimo bei kūno kultūros ir sporto renginių plano patvirtinimo“, II skyrių „Kūno kultūros ir sporto
renginiai“ 15A ir 18A eilutėmis ir jas išdėstau taip:
15A Visagino policijos komisariato
pareigūnų fizinio pasirengimo
įskaitos

Gegužės 14 ir 27 VSC stadionas, Parko g. 2C
d.

Utenos apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato Visagino
policijos komisariatas

18A Visagino policijos komisariato
pareigūnų fizinio pasirengimo
įskaitos

Birželio 4, 11 ir
17 d.

Utenos apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato Visagino
policijos komisariatas

VSC stadionas, Parko g. 2C

2
3. P a v e d u Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriui šį
įsakymą paskelbti savivaldybės interneto svetainėje.
4. N u r o d a u, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos
gali būti skundžiamas 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.

Socialinės paramos skyriaus vedėja,
l. v. administracijos direktoriaus funkcijas

Jolita Zabulytė
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