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Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.1.5.1 papunkčiu, siekdamas sumažinti žmonių
susibūrimus viešose vietose ir reaguodamas į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Visagino policijos komisariato siūlymą:
1. N u r o d a u nuo 2020 m. gruodžio 31 d. 21.00 val. iki 2021 m. sausio 1 d.
9.00 val. išjungti eglės ir šventinių dekoracijų Santarvės aikštėje apšvietimą.
2. P a v e d u:
2.1. Visagino savivaldybės administracijos Transporto ir ūkio skyriui organizuoti ir
kontroliuoti 1 punkte nurodytų darbų vykdymą;
2.2. Visagino savivaldybės administracijos Vidaus administravimo ir informacinių
technologijų skyriui šį įsakymą paskelbti interneto svetainėje.
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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