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DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VISAGINO EKONOMIKOS PLĖTROS AGENTŪROS
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Visaginas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 16 punktu,
Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. TS-248 „Dėl viešosios įstaigos
Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro reorganizavimo,
reorganizavimo sąlygų paprašo ir įstatų patvirtinimo“ 5.1 papunkčiu, viešosios įstaigos
Visagino ekonomikos plėtros agentūros įstatų, patvirtintų Visagino savivaldybės tarybos 2020 m.
lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-248 „Dėl viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono
verslo ir turizmo informacijos centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų paprašo ir įstatų
patvirtinimo“, 23.4 papunkčiu ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės
regiono verslo ir turizmo informacijos centro 2020 m. gruodžio 10 d. raštą Nr. 2-9711 „Dėl pareigybių
sąrašų suderinimo“,
t v i r t i n u pridedamus:
1. Viešosios įstaigos Visagino ekonomikos plėtros agentūros struktūrą.
2. Viešosios įstaigos Visagino ekonomikos plėtros agentūros pareigybių sąrašą.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka 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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