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VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS
PATVIRTINIMO
2018 m. gegužės ___ d. Nr. TS-___
Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 11 straipsnio 5 dalimi, atsižvelgdama į Visagino savivaldybės
administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. siūlymą Nr. (1.9E)1-2232 „Dėl Visagino
savivaldybės administracijos struktūros“ ir Visagino savivaldybės mero 2018 m. gegužės 29 d.
potvarkį Nr. PV-E-30 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos struktūros“ bei siekdama
užtikrinti efektyvų savivaldybės funkcijų įgyvendinimą, n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti nuo 2018 m. liepos 1 d. Visagino savivaldybės administracijos struktūrą
(1 priedas) ir schemą (2 priedas).
2. Pripažinti netekusiu galios Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d.
sprendimą Nr. TS-126 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų
apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės merė

Dalia Štraupaitė

Visagino savivaldybės tarybos
2018 m. gegužės ___ d. sprendimo Nr. TS-___
2 priedas

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SCHEMA

Administracijos direktorius

Administracijos direktoriaus
pavaduotojas

Aplinkos tvarkymo skyrius

Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatorius

Apskaitos skyrius

Architektūros ir teritorijų planavimo
skyrius

Centralizuotas savivaldybės vidaus
audito skyrius

Socialinės paramos skyrius

Finansų ir biudžeto skyrius

Transporto ir ūkio skyrius

Strateginio planavimo ir investicijų
valdymo skyrius

Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius

Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės
kalbos kontrolės skyrius

Viešųjų pirkimų skyrius

Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyrius

Vidaus administravimo ir informacinių
technologijų skyrius
Vietinio ūkio valdymo ir statybos
skyrius

Visagino savivaldybės tarybos
2018 m. gegužės ___ d. sprendimo Nr. TS-___
1 priedas

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA
administracijos direktorius;
administracijos direktoriaus pavaduotojas;
Aplinkos tvarkymo skyrius;
Apskaitos skyrius;
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius;
Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius;
Finansų ir biudžeto skyrius;
Socialinės paramos skyrius;
Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius;
Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius;
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius;
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius;
Transporto ir ūkio skyrius;
Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius;
Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius;
Viešųjų pirkimų skyrius;
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius.
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