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Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų,
patvirtintų Visagino savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. TS-382 „Dėl Visagino
miesto Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“, 1 punktu, atsižvelgdama į Visagino
savivaldybės mero teikimą (2020 m. gruodžio 23 d. potvarkis Nr. PV-E-236), Visagino savivaldybės
tarybos narių 2020 m. gruodžio 9 d. siūlymą, n u s p r e n d ž i a :
Suteikti Visagino miesto Garbės piliečio vardą Marijai Ščerbakovai už ypatingus
nuopelnus kultūros, meno, švietimo srityse, savivaldybės bendruomenės gyvenime garsinant
Visagino savivaldybės vardą Lietuvoje.
Šis sprendimas arba veiksmas (neveikimas), taip pat viešojo administravimo subjekto
vilkinimas atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus gali būti skundžiamas savo pasirinkimu
Visagino savivaldybės tarybai (Parko g. 14, 31140 Visaginas) Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba 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.
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