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VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VISAGINO MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
VITALIJUI NAGOVICINUI
2021 m. vasario ___ d. Nr. TS- ___
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-235), Visagino savivaldybės
tarybos narių 2020 m. gruodžio 10 d. siūlymą, n u s p r e n d ž i a :
Suteikti Visagino miesto Garbės piliečio vardą Vitalijui Nagovicinui už ypatingus
nuopelnus sporto srityje 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.

Savivaldybės meras

Erlandas Galaguz

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Visagino savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dėl Visagino miesto garbės piliečio vardo suteikimo
Vitalijui Nagovicinui

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-02-18 Nr. TS-2

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Erlandas Galaguz Savivaldybės meras

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-02-23 14:23

Parašo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-02-23 14:23

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2019-05-24 14:19 - 2021-05-23 14:19

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20210210.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 2021-02-23 nuorašą suformavo Svetlana Starinskaja
atspausdinęs darbuotojas
Paieškos nuoroda

-

Papildomi metaduomenys

-

