
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VISAGINO KREPŠINIO MOKYKLOS

DALININKŲ SUSIRINKIMAS

SPRENDIMAS

DĖL ĮGALIOJIMO DIREKTORIUI ALEKSANDRUI BRAŽNIKOVUI SUTEIKTI

LENGVATĄ UŽ SPORTINĮ RENGIMĄ UŽSIENIEČIŲ, PASITRAUKUSIEMS IŠ

UKRAINOS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ VEIKSMŲ UKRAINOJE,

VAIKAMS

2022 m. balandžio ____ d. Nr. (1.8 Mr) DSP-_____

Visaginas

Viešosios įstaigos Visagino krepšinio mokyklos dalininkai, vadovaudamasi viešosios

įstaigos Visagino krepšinio mokyklos įstatų 36.13 punktu n u s p r e n d ž i a :

1. Įgalioti laikinai einantį direktoriaus pareigas Aleksandrą Bražnikovą suteikti 100

procentų lengvatą už sportinį rengimą užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos

Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, vaikams, gyvenantiems Visagino savivaldybėje ir

turintiems laikinąją apsaugą Lietuvoje nuo priėmimo dienos į viešąją įstaigą Visagino krepšinio

mokyklą iki 2022 m. birželio 30 d. 

2. Paskelbti šį sprendimą Visagino krepšinio mokyklos internetinėje svetainėje.

Posėdžio pirmininkas                       Virginijus Andrius Bukauskas
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