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VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2020 M. LAPKRIČIO 6 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-E-553 „DĖL MOBILAUS PUNKTO
VISAGINO SAVIVALDYBĖJE STEIGIMO“ PAKEITIMO
2020 m. gruodžio ___ d. Nr. ĮV-E-____
Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi
ir vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimą Nr. V-2919 „Dėl mobilių
punktų veiklos“:
1. P a k e i č i u Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m.
lapkričio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-E-553 „Dėl mobilaus punkto Visagino savivaldybėje steigimo“
4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4. N u s t a t a u Mobilaus punkto darbo laiką – kiekvieną dieną, išskyrus šventines
dienas, nuo 8.00 val. iki 12.00 val.“
2. P a v e d u Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriui paskelbti šį
įsakymą Teisės aktų registre ir Visagino savivaldybės interneto svetainėje.
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