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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1418 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 1.2 papunkčiu, atsižvelgdamas į
Visagino savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. gruodžio 15 d. posėdžio protokolą
Nr. (4.64)-9-1411 ir Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos
komisariato teikimą:
1. N u r o d a u nuo 2020 m. gruodžio 18 d. 12.00 val. iki 2021 m. sausio 3 d.
24.00 val. riboti asmenų judėjimą tarp savivaldybių, įrengiant technines eismo ribojimo priemones
ir (ar) eismą draudžiančius kelio ženklus Visagino savivaldybėje (pridedama):
1.1. Nr. 301 „Įvažiuoti draudžiama“ Taikos pr. prie Visagino geležinkelio stoties
išvažiavimas iš žiedo į mišką (link Taikos pr. 1C), už Taikos pr. 1 LRTC Visagino RTS (televizijos
bokštas) ir priešais Taikos pr. 46;
1.2. įrengti technines eismo ribojimo priemones ir eismą draudžiančius ženklus Nr. 301
„Įvažiuoti draudžiama“ Energetikų ir Jaunystės gatvių sankirtoje bei Energetikų ir Gulbinio gatvių
sankirtoje;
1.3. įrengti technines eismo ribojimo priemones ir eismą draudžiančius ženklus Nr. 301
„Įvažiuoti draudžiama“ bei informacinį kelio ženklą Nr. 625 „Apylankos kryptis“ Energetikų g. kelias
(Nr. 5348) Visaginas – VĮ Ignalinos atominė elektrinė sankryža su Turmanto keliu (Nr. 5312);
1.4. įrengti informacinius kelio ženklus Nr. 611 „Aklakelis“, Nr. 625 ir Nr. 626
„Apylankos kryptis“ Energetikų g. kelias (Nr. 5348) – VĮ Ignalinos atominė elektrinė Nr. 177 ir
Eglinio g. sankryžoje;
1.5. įrengti kelio ženklą Nr. 625 „Apylankos kryptis“ iš VĮ Ignalinos atominė elektrinė
kelio Nr. 177 ir kelio Nr. 113 sankryžoje.
2. P a v e d u:
2.1. Visagino savivaldybės administracijos Aplinkos tvarkymo skyriui organizuoti ir
kontroliuoti 1 punkte nurodytų darbų vykdymą;
2.2. Visagino savivaldybės administracijos Vidaus administravimo ir informacinių
technologijų skyriui šį įsakymą paskelbti Visagino 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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