
VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL 2020–2021 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS

2021 m. gegužės ___ d. Nr. ĮV-E-____

Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies

2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu, Šilumos tiekimo ir vartojimo

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu

Nr.  1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61 ir 63 punktais bei

atsižvelgdamas į faktines lauko oro temperatūras:

1. N u s t a t a u nuo 2021 m. gegužės 10 d. Visagino savivaldybėje 2020–2021 metų

šildymo sezono pabaigą.

2. T v i r t i n u Visagino savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kuriose

nustatoma 2020–2021 metų šildymo sezono pabaiga, sąrašą (pridedama).

3. P a v e d u Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriui paskelbti

įsakymą interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Visagino savivaldybės

administracijos direktoriui (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.

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

Elektroninio dokumento nuorašas

2021-05-06 (1.18) G-87



PATVIRTINTA

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus

2021 m. gegužės ___ d. įsakymu Nr. ĮV-E-____

VISAGINO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ,

KURIOSE NUSTATOMA 2020–2021 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGA,

SĄRAŠAS

1. Visagino savivaldybės administracija

2. Visagino „Atgimimo“ gimnazija

3. Visagino „Verdenės“ gimnazija

4. Visagino „Draugystės“ progimnazija

5. Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija

6. Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla

7. Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras)

8. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

9. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

10. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“

11. Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“

12. Visagino kultūros centras

13. Visagino kūrybos ir menų akademija

14. Visagino rekreacijos paslaugų centras

15. Visagino socialinių paslaugų centras

16. Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras

17. Visagino švietimo pagalbos tarnyba

18. Visagino viešoji biblioteka

19. VšĮ Visagino edukacijų centras

20. VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centras

21. VšĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūra

22. VšĮ Visagino turizmo plėtros centras

23. VšĮ Visagino ligoninė

24. VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras
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-
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Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-05-06 10:19
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-
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Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-05-06)
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