Elektroninio dokumento nuorašas

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2020 M. GRUODŽIO 17 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-E-629 „DĖL KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO“
PAKEITIMO
2021 m. sausio ___ d. Nr. ĮV-E-____
Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 3 d. nutarimu Nr. 1 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos
teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“,
p a k e i č i u Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio
17 d. įsakymo Nr. ĮV-E-629 „Dėl kelio ženklų įrengimo“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. N u r o d a u nuo 2020 m. gruodžio 18 d. 12.00 val. iki 2021 m. sausio 31 d.
24.00 val. riboti asmenų judėjimą tarp savivaldybių, įrengiant technines eismo ribojimo priemones ir
(ar) eismą draudžiamus kelio ženklus Visagino savivaldybėje (pridedama):“.
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