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VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2017 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-E-605 „DĖL BENDROJO NAUDOJIMO
OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO
2021 m. vasario ___ d. Nr. ĮV-E-____
Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.250 straipsnio 3 punktu,
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu ir atsižvelgdamas į UAB „Visagino būstas“ 2021 m. vasario 3 d. raštą Nr. 74-9 „Dėl
informacijos pateikimo“,
i š b r a u k i u iš Administruojamų daugiabučių namų sąrašo, patvirtinto
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-E-605
„Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“, 142 punktą.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62,
Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams
(Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.
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