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Panevėžys
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsniu,
16 straipsnio 7 dalimi, Nacionaline klimato kaitos valdymo politikos strategija, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. XI-2375, Panevėžio miesto savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti Ekstremalios klimato kaitos deklaracijai.
2. Pavesti Savivaldybės administracijai iki 2020 m. gruodžio 15 d. parengti ir teikti
Savivaldybės tarybai tvirtinti Tvarios energijos ir kovos su klimato kaita veiksmų plano projektą.
Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Lietuvos administracinių ginčų
komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka,
Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158
Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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