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KULTŪROS NAKTIS PO VIENU STOGU

MAISTO TIEKIMAS 
NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS

BALANDŽIO 17 D. –
LIETUVOS ENERGETIKŲ DIENA

BALANDŽIO 15 D. – KULTŪROS DIENA

О ВЫДАЧЕ ПРОДУКТОВ
МАЛОИМУЩИМ ЖИТЕЛЯМ

BALANDŽIO 18 D. –
PIRMASIS IŠRINKTOS 

NAUJOS VISAGINO 
SAVIVALDYBĖS 

TARYBOS POSĖDIS
Pranešu, kad 2019 m. balan-

džio 18 d. 11.00 val. šaukiamas 
pirmasis išrinktos naujos Visa-
gino savivaldybės tarybos posė-
dis. Posėdis vyks Visagino sa-
vivaldybės didžiojoje posėdžių 
salėje (Parko g. 14).

Visagino savivaldybės Nr. 59
rinkimų komisijos pirmininkė

Viktorija PANTELEJEVA

Visus maloniai kviečiame kar-
tu paminėti Tarptautinę kultū-
ros dieną! Ta proga balandžio 
12 d. nuo 19.00 iki 24.00 val. 
organizuojama jau trečioji Kul-
tūros naktis VKC „Sedulinos“ 
erdvėse (Vilties g. 5). Trys pas-
tato aukštai virs kūrybinio tyri-

Informuojame, kad paramos 
maisto produktais, finansuoja-
mos iš Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondo, ne-
pasiturintiems Visagino savivaldy-
bės gyventojams išdavimas numa-
tomas 2019 m. balandžio 18, 19 d. 
nuo 9.00 iki 17.00 val., balandžio 
23 d.nuo 9.00 iki 13.00 val. ir ba-
landžio 24 d. nuo 14.00 iki 17.00 
val. (pietų pertrauka nuo 13.00 iki 
14.00 val.) adresu Taikos pr. 15 D 
(prie Greitosios medicinos pagal-
bos pastato). Turėti asmens tapaty-

Gerbiami energetikos srities darbuotojai, nuoširdžiai sveikiname 
Jus visus profesinės dienos proga. Energetika – neatsiejama kiekvie-
no iš mūsų gyvenimo dalis, be kurios būtų sunku įsivaizduoti visą 
šiuolaikinį pasaulį. Energetika padeda mums tobulinti savo gyveni-
mą ir tobulėti patiems.

Dėkojame už tai, kad negailėdami savo jėgų rūpinatės mūsų gyve-
nimo kokybe, jaukumu ir ateitimi, kuriate geresnę visaginiečių buitį. 
Tik Jūsų profesionalumas, darbštumas ir atsakingumas leidžia mums 
gyventi patogiai bei šiuolaikiškai.

Linkime Jums neišsenkančios energijos, sveikatos, o Jūsų šeimoms 
kantrybės ir stiprybės. Savivaldybės merė Dalia Štraupaitė

Administracijos direktorius Sergej Mickevič

Mieli visaginiečiai, balandžio 15-ąją minima Kultūros diena – šven-
tė, primenanti, kad tikroji kultūra yra dvasinės darnos puoselėtoja ir 
visaverčio žmogiškumo simbolis.

Nuoširdžiai dėkojame visiems Visagine gyvenantiems bei kurian-
tiems menininkams, kultūros srities darbuotojams ir visiems mies-
tiečiams už nuoširdumą, pasišventimą, įspūdingas idėjas bei jų sė-
kmingą įgyvendinimą.

Linkime, kad Jūsų kūrybinis entuziazmas niekada neblėstų, o su-
manymai, net ir patys drąsiausi, visuomet sulauktų bendraminčių, 
partnerių bei bendruomenės palaikymo.

Savivaldybės merė Dalia Štraupaitė
Administracijos direktorius Sergej Mickevič

Администрация Висагинского 
самоуправления информирует, 
что продукты, выделение кото-
рых финансируется из Евро-
пейского фонда помощи особо 
нуждающимся лицам, будут вы-
даваться малоимущим жителям 
Висагинского самоуправления 
18, 19 апреля с 9.00 до 17.00 
(перерыв на обед – с 13.00 
до 14.00), 23 апреля с 9.00 до 
13.00 и 24 апреля с 14.00 до 
17.00 по пр. Тайкос, 15D (воз-
ле здания «Скорой медицинской 
помощи»). При себе необходи-
мо иметь документ, удостоверя-

Висагинское самоуправление 
также призывает активно уча-
ствовать во всеобщей акции чи-
стоты «Darom», которая состоит-
ся в Литве уже в 12-й раз. Акция 
будет проводиться 27 апреля.

Уже 19 апреля приглаша-
ем коллективы бюджетных уч-
реждений, школ и другие со-
общества участвовать в акции 
«Darom». Всех жителей призы-
ваем присоединиться к акции 
«Darom» 27 апреля. Сбор – 
в 10.00 у здания Висагинско-
го самоуправления (Парко, 14). 

Апрель – месяц чистоты. Как и каждый год, призы-
ваем представителей молодежных организаций, пред-
приятий, учреждений, членов садовых и гаражных об-
ществ, а также всех жителей позаботиться о том, чтобы 
вокруг наших жилых домов, производственных зданий
и в общественных местах стало уютнее и чище.

DĖL KELEIVIŲ 
VEŽIMO 

VIETINIO 
REGULIARAUS 
SUSISIEKIMO 
MARŠRUTAIS

VISAGINAS JUNGIASI PRIE 
TVARKYMOSI AKCIJOS „DAROM 2019“

О ПЕРЕВОЗКЕ 
ПАССАЖИРОВ

ПО МАРШРУТАМ 
МЕСТНОГО

РЕГУЛЯРНОГО 
СООБЩЕНИЯ

Informuojame, kad nuo 2019 m. 
balandžio 15 d. pradedamas ke-
leivių vežimo vietinio reguliaraus 
susisiekimo maršrutais Visagino 
miestas–sodininkų bendrijos „Pa-
vasaris“, „Statybininkas“, Visa-
gino miestas–sodininkų bendrija 
„Pavasaris“, Visagino miestas–
sodininkų bendrija „Vyšnia“, Vi-
sagino miestas–kapinės paslau-
gų teikimas.

Išsamų tvarkaraštį galima rasti 
Visagino savivaldybės interneto 
svetainės www.visaginas.lt rubri-
kos „Gyventojams“ skiltyje „Au-
tobusų ir traukinių eismo tvarka-
raščiai“, taip pat autobusų eismo 
tvarkaraštis bus iškabintas auto-
busų stotelėse.

Visagino savivaldybė taip pat 
ragina visus aktyviai dalyvauti jau 
12-ą kartą vyksiančioje akcijoje 
„Darom 2019“, kuri kviečia visus 
atkreipti dėmesį į švarią aplinką ir 
sveiką gyvenseną. Kasmetinė ak-
cija vyks balandžio 27 d.

Jau balandžio 19 d. kviečia-
me mokyklų, biudžetinių įstaigų 
ir kt. bendruomenes prisijungti 
prie akcijos „Darom“ ir aktyviai 
dalyvauti tvarkant miesto terito-
rijas. O visus miesto gyventojus 
kviečiame prisidėti prie akcijos 
„Darom 2019“ balandžio 27 d. 

Balandis – švaros mėnuo, tad padėkime gamtai apsivalyti nuo 
šiukšlių, pasirūpinkime daug švaresne ir sveikesne aplinka. Kaip 
ir kasmet, kviečiame jaunimo organizacijų, įmonių, įstaigų, orga-
nizacijų vadovus, sodininkų ir garažų bendrijų narius bei visus gy-
ventojus aktyviai palaikyti švarą ir tvarką prie gyvenamųjų namų, 
gamybinių pastatų bei viešų erdvių teritorijose.

Информируем, что с 15 апре-
ля 2019 г. начинается предо-
ставление услуг по перевоз-
ке пассажиров по маршрутам 
местного регулярного сообще-
ния Висагинас – садовые обще-
ства «Pavasaris», «Statybininkas», 
Висагинас – садовое общество 
«Pavasaris», Висагинас – садо-
вое общество «Vyšnia», Виса-
гинас – кладбище.

Расписание движения автобу-
сов можно найти на сайте Виса-
гинского самоуправления www.
visaginas.lt в рубрике «Жите-
лям» (в разделе «Расписание 
автобусов и поездов»), также 
расписание будет вывешено на 
автобусных остановках.

nėjimo, idėjų ir žinių mainų, at-
radimų ir išradimų laboratorija! 
Išsamią renginio programą rasite in-
terneto svetainėje www.visaginas.lt
ir Visagino kultūros centro „Face-
book“ paskyroje @VisaginoKC.

Ateikite smagiai praleisti 
Kultūros nakties!

НОЧЬ КУЛЬТУРЫ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ
Приглашаем всех вместе от-

метить Международный день 
культуры! По случаю этого 
праздника 12 апреля с 19 до 
24 часов в ВЦК «Sedulinos» 
(Вильтес, 5) будет организова-
на уже третья по счету «Ночь 
культуры». Все три этажа зда-
ния превратятся в лабораторию 

творческих исследований и от-
крытий, в центр по обмену зна-
ниями и идеями! Подробная про-
грамма мероприятия – на сайте 
www.visaginas.lt и на страни-
це Висагинского центра культу-
ры в «Facebook» @VisaginoKC.

Приходите! Проведем  
«Ночь культуры» вместе!

bę patvirtinantį dokumentą.
Primename, kad asmuo, du kar-

tus neatvykęs atsiimti maisto pro-
duktų, yra išbraukiamas iš paramos 
maisto produktais gavėjų sąrašo.

Asmenų, nepateikusių prašymų, 
tačiau norinčių gauti paramą 2019 
metais, prašymai priimami Visagi-
no savivaldybės administracijos 
Socialinės paramos skyriuje, Par-
ko g. 14, 232 kab. Su savimi tu-
rėti asmens tapatybę patvirtinan-
tį dokumentą. 

Tel. pasiteirauti (8 386) 34 561.

ющий личность. Напоминаем, 
что лицо, дважды не прибыв-
шее забрать продовольствен-
ные наборы, вычеркивается из 
списка получателей бесплатных 
продуктов питания.

Лица, не подавшие заявле-
ния на получение продукто-
вой помощи, могут обращать-
ся в Отдел социальной помощи 
администрации Висагинского 
самоуправления (ул. Парко, 14, 
232 каб.). При себе необходи-
мо иметь документ, удостове-
ряющий личность. Телефон для 
справок (8 386) 34 561.

10.00 val. Susitikimo vieta – prie 
Visagino savivaldybės pastato 
(Parko g. 14). Vaikai iki 14 metų 
amžiaus, norintys dalyvauti akci-
joje, turi ateiti su savo tėvais.

Informacija apie tvarkytinas vie-
tas pateikiama interneto svetainės 
www.visaginas.lt rubrikoje „Da-
rom 2019“. 

Asmuo kontaktams – Visagi-
no savivaldybės administraci-
jos Viešosios tvarkos ir rinkliavų 
skyriaus vedėja Inga Umbrasė, 
tel. 8 616 40 650, el. paštas
inga.umbrase@visaginas.lt.

Дети до 14 лет, желающие уча-
ствовать в акции, должны прий-
ти со своими родителями. Пер-
чатками и пакетами для мусора 
все будут обеспечены.

Информация о подлежащих 
уборке территориях размещена 
на сайте www.visaginas.lt в руб-
рике «Darom 2019». Контактное 
лицо – Инга Умбрасе, заведу-
ющая Отделом общественного 
порядка и пошлин администра-
ции Висагинского самоуправ-
ления, тел. 8 616 40 650, эл. п. 
inga.umbrase@visaginas.lt.
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PATVIRTINTOS VISAGINO SAVIVALDYBĖS 
VADOVŲ 2018 M. VEIKLOS ATASKAITOS

Kovo 28 d. vykusiame Visagi-
no savivaldybės tarybos posėdyje 
patvirtintos Visagino savivaldy-
bės vadovų 2018 m. veiklos atas-
kaitos. Tiek savivaldybės mero ir 
tarybos, tiek direktoriaus bei sa-
vivaldybės administracijos atas-
kaitose pažymima, kad 2018 m. 
dirbta kryptingai ir nuosekliai, 
siekiant užtikrinti jau pradėtų 
darbų ir projektų tęstinumą, su-
balansuotą savivaldybės plėtrą 
bei kokybišką viešąjį administra-
vimą ir paslaugų teikimą.

Atstovaudami Visagino savival-
dybei bendradarbiaujant su užsie-
nio valstybėmis, valstybinėmis ir 
kitomis institucijomis, Visagino sa-
vivaldybės vadovai dalyvavo susi-
tikimuose. Siekdami kuo išsamiau 
susipažinti su aktualiausiomis savi-
valdybės problemomis, jie lankėsi 
ugdymo, kultūros įstaigose, savi-
valdybės įmonėse, įstaigose ir or-
ganizacijose, organizavo pasitari-
mus. Savivaldybės vadovai taip pat 
dalyvavo įvairiose akcijose, paro-
dose, šventėse, minėjimuose ir ki-
tuose renginiuose.

Džiugu, kad nuolat plečiasi Vi-
sagino savivaldybės draugų ir par-
tnerių ratas – 2018 m. pasirašy-
tos bendradarbiavimo sutartys su 
Valstybės sienos apsaugos tarny-
bos prie Lietuvos Respublikos vi-
daus reikalų ministerijos Ignali-
nos pasienio rinktine, Visagino 
technologijos ir verslo profesinio 
mokymo centru. Atnaujinta bend-
radarbiavimo sutartis su ilga-
mečiais partneriais – Obninsko 
miestu (Rusijos Federacija). Gra-
ži Visagino ir Varmės Lidzbarko 
draugystė buvo sutvirtinta iškil-
mingai pasirašyta bendradarbiavi-
mo sutartimi. Savivaldybėje lan-
kėsi gausybė svečių iš Lietuvos ir 
užsienio, kurie domėjosi Visagi-
no aktualijomis bei iššūkiais. Iš jų 
galime išskirti jungtinę Ukrainos, 
Gruzijos ir Moldovos parlamen-
to narių delegaciją, kurios vizito 
tikslas – susipažinti su Visaginu, 
įsiklausyti į visuomenės nuomo-
nę dėl dalyvavimo projektuose, 
bei svečius iš tolimojo Uzbekis-
tano, kurie su savivaldybės mere 
Dalia Štraupaite aptarė bendradar-
biavimo galimybes ir uzbekų di-
asporos padėtį Visagine.

Siekiant plėtoti savivaldybės inf-

rastruktūrą, tobulinti gyvenamosios 
aplinkos kokybę ir užtikrinti naujų 
darbo vietų kūrimą buvo pradėti ar 
tęsiami svarbūs projektai, iš kurių 
svarbiausias – projektas „Apleistų / 
avarinių pastatų nugriovimas ir te-
ritorijos valymas, regeneruojant bu-
vusį karinį miestelį Visagine“. 

Projekto siekiamas rezultatas: 
apie 8,9 ha apleistos teritorijos bus 
regeneruota ir pritaikyta verslui 
vystyti.

Ataskaitiniu laikotarpiu atlik-
ti teritorijos išvalymo ir lyginimo 
darbai, iš dalies baigti administ-
racinio pastato statybos darbai. 
Rangos darbams atlikti pasirašyta 
sutartis su UAB „Betono demon-
tavimo technika“. 2018 m. bir-
želio 7 d. Visagino savivaldybė-
je vykusio Utenos regiono plėtros 
tarybos posėdžio metu šis projek-
tas pripažintas regioninės svar-
bos projektu, o 2018 m. liepos 5 d.
 Visagino savivaldybės tarybos 
sprendimu Nr. TS-140 „Dėl savi-
valdybės patikėjimo teise valdomo 
žemės sklypo, esančio Visagine, 
Dūkšto kel. 84, dalies nuomos be 
aukciono“ Visagino savivaldybės 
valdomo žemės sklypo dalis buvo 
išnuomota investuotojui UAB „In-
tersurgical“ 99 metams naujų ilga-
laikių gamybos pastatų statybai. 
UAB „Intersurgical“ sprendimas 
atidaryti gamyklą Visagine yra tei-
giama žinia kitiems investuoto-
jams apie regiono ir visos Lietuvos 
perspektyvas įgyvendinti investi-
cinius planus.

Pagal projektą „Apleisto (ne-
naudojamo) buvusio visuomeni-
nio pastato konversija ir pritaiky-
mas savarankiško gyvenimo namų 
Visagine įkūrimui“ planuojami 
įkurti savarankiško gyvenimo na-
mai pagal savo koncepciją netu-

APIE GALIMYBĘ IŠKABINTI 
POLITINĘ REKLAMĄ

Atsižvelgdama į tai, kad viešo-
sios informacijos rengėjai ar sklei-
dėjai politinę reklamą gali skleisti 
tik pagal visiems politinės kampa-
nijos dalyviams vienodus įkainius 
ir sąlygas, Visagino savivaldybės 
administracija informuoja apie ga-
limybę iškabinti politinę reklamą 
Visagino transporto laukimo pa-
viljonuose.

Reklamos plakato matmenys – 
1,74 x 1,14 m (plakato vaizdas 
stačias), vietinės rinkliavos už 
leidimo įrengti išorinę reklamą 
Visagino savivaldybės teritorijo-
je išdavimą dydis yra 0,44 Eur 
už vieną dieną vienam reklamos 
plakatui. Galimos vietos reklamos 
plakatams iškabinti – transporto 
laukimo paviljonai „Turgaus st.“, 
„Kosmoso st.“, „Bibliotekos st.“, 
„Statybininkų st.“, „Vilkaragio st.“, 
„Draugystės st.“, „Jaunystės st.“, 
transporto laukimo paviljonas prie 
pastato Visagine, Veteranų g. 9 – 
po 2 plakatus kiekvienoje vietoje 
(bendras vietų skaičius – 16 vnt.).

В ВИСАГИНАСЕ ВНОВЬ БУДУТ 
ВКЛЮЧЕНЫ СИРЕНЫ

VISAGINE VĖL KAUKS SIRENOS
2019 m. balandžio 17 d. 11 val. 

52 min. Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamentas atliks 
Visagino mieste gyventojų per-
spėjimo sistemos techninį patik-
rinimą įjungiant 3 min. sirenas 
ir siunčiant trumpuosius prane-
šimus į mobiliuosius telefonus. 
Pranešimų perdavimas prasidės 
kartu su sirenų jungimo pradžia, 
t. y. 11 val. 52 min. ir tęsis iki 
12 val. 03 min.

Visą tą laiką pranešimai bus kar-
tojami kas 1 min. Jei telefonas nu-

17 апреля в 11 часов 52 ми-
нуты Департамент противопо-
жарной охраны и спасения будет 
проводить в Висагинасе техни-
ческую проверку системы опо-
вещения жителей с включением 
сирены на 3 минуты и с отправ-
лением сообщений на мобиль-
ные телефоны. Передача со-
общений будет производиться 
одновременно с включением си-
рены, то есть начнется в 11.52 
и продлится до 12.03. Все это 
время сообщения будут повто-
ряться каждую минуту. Если 
телефон настроен правильно, 

он примет только одно сообще-
ние. Рекомендуем всем жителям 
установить на свои мобильные 
телефоны прием предупреждаю-
щих сообщений. Эта услуга для 
жителей бесплатна. Инструкция 
по настройке телефона и под-
робная информация об этой си-
стеме размещена на интернет- 
сайте www.vpgt.lt.

Во время проверки системы 
жители также будут информиро-
ваться по Национальному радио 
и телевидению Литвы, кабельно-
му телевидению ЗАО «Sugardas» 
и ЗАО «Cgates».

statytas teisingai, jis priims tik vie-
ną pranešimą. Rekomenduojame 
visiems gyventojams nustatyti savo 
mobiliuosius telefonus perspėjimo 
pranešimams priimti. Ši paslauga 
gyventojams yra nemokama. Tele-
fonų nustatymo instrukcijas ir dau-
giau informacijos apie šią sistemą 
rasite svetainėje www.gpis.vpgt.lt.

Patikrinimo metu gyventojai bus 
informuojami per Lietuvos nacio-
nalinį radiją ir televiziją, UAB 
„Sugardas“ ir „Cgates“ kabelinę 
televiziją.

Politinės kampanijos dalyvius, 
norinčius iškabinti politinę rekla-
mą Visagino transporto laukimo 
paviljonuose, prašome iki 2019 
m. balandžio 19 d. 15.45 val. 
kreiptis į Visagino savivaldybės 
administraciją užpildant Paraiš-
ką išduoti leidimą įrengti išori-
nę reklamą. Paraiškoje turi būti 
nurodyti pageidaujamų paviljo-
nų pavadinimai, plakatų skaičius 
bei reklamos skleidimo terminas. 
Visi pareiškėjai gaus po lygų vie-
tų skaičių. Tuo atveju, kai keli pa-
reiškėjai pageidaus užimti vie-
ną vietą, vietos bus nustatomos 
burtų keliu dalyvaujant pareiš-
kėjams. Pareiškėjui raštiškai at-
sisakius užimti išrinktą vietą, ji 
bus siūloma kitiems pareiškėjams.

Dėl papildomos informacijos 
prašome kreiptis į Visagino savi-
valdybės administracijos Architek-
tūros ir teritorijų planavimo sky-
riaus vyriausiąją specialistę Agatą 
Lavrinovič, tel. (8 386) 34 441, 
Parko g. 14, 310 kab., Visaginas.

rės analogų Utenos regione bei iš 
dalies visoje Lietuvoje. Siekiama, 
kad tokie namai taptų pavyzdžiu ir 
bandomuoju projektu tolesnei vy-
resnio amžiaus asmenų apgyven-
dinimo plėtrai Lietuvoje. Projekto 
tikslas – savarankiško gyvenimo 
namų Visagino mieste įkūrimas, 
siekiant pagerinti socialinių pas-
laugų prieinamumą Visagine se-
nyvo amžiaus žmonėms.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo 
pateikta paraiška projekto fi nan-
savimui gauti, pasirašyta projek-
to fi nansavimo ir administravimo 
sutartis, atlikti viešieji pirkimai 
bei pasirašyta sutartis su rangovu.

Projekto „Komunalinių atliekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtra 
Visagino savivaldybėje“ tikslas – 
išplėsti Visagino savivaldybės te-
ritorijoje egzistuojančią komuna-
linių atliekų tvarkymo sistemą, 
kad būtų skatinamas ir užtikrina-
mas komunalinių atliekų rūšiavi-
mas, taip mažinant į sąvartynus 
patenkančių atliekų kiekį. Įgyven-
dinus projektą bus įrengta 40 tei-
sės aktus atitinkančių konteine-
rinių aikštelių miesto teritorijoje, 
įsigyti ir įrengti 133 antrinių ža-
liavų surinkimo konteineriai, bus 
užtikrintas tinkamų sąlygų atlie-
kų rūšiavimui turėjimas bei patogi 
ir estetiškai patraukli gyvenamoji 
aplinka Visagino savivaldybėje.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo 
vykdomi rangos darbai, kuriuos 
atliko UAB „Zarasų automobilių 
keliai“. 

Su Visagino savivaldybės tary-
bos, mero, administracijos direk-
toriaus ir administracijos ataskai-
tomis galite išsamiai susipažinti 
Visagino savivaldybės interneto 
svetainės www.visaginas.lt skil-
tyje „Teisinė informacija“.


