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VISAGINO SAVIVALDYBĖS VALDYMO TOBULINIMO  

PROGRAMOS (Nr. 01) 

  

    
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ 
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vykdytojai 

Indėlio kriterijaus 

pavadinimas 
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  Gerinti savivaldybės valdymą, formuoti Visagino savivaldybės, kaip modernios, šiuolaikiškai besitvarkančios savivaldybės įvaizdį 

  Savivaldybės valdymo tobulinimo programa 

  01 Efektyviai organizuoti Savivaldybės darbą, tinkamai įgyvendinti jos funkcijas 

  01 01 Organizuoti savivaldybės funkcijų įgyvendinimą 

01 01 01 01 Savivaldybės įstaigų veiklos organizavimas             

        01 
2020 m. savivaldybės 

biudžeto rengimas tvirtinti 

SB, 

 SB (ĮP), 

 VL 

1899,663 

iki vasario 1 d. 

(parengimas); iki 

vasario 22 d. 

(patvirtinimas 

tarybos 

sprendimu) 

Finansų ir biudžeto 

skyrius (N. 

Rybakova, 

L.Bratygina) 

Parengtas ir 

patvirtintas 

savivaldybės 2020 

m. biudžetas 

(tarybos sprendimų 

skaičius) 

vnt. 1 
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        02 

2019 m. biudžeto pajamų, 

savivaldybės biudžeto 

asignavimų įvykdymo, 

finansinės atskaitomybės 

parengimas 

iki balandžio 25 

d. (parengimas); 

iki rugpjūčio 30 

d. (patvirtinimas 

tarybos 

sprendimu) 

Finansų ir biudžeto 

skyrius (N. 

Rybakova, I. 

Šuldiakovienė, L. 

Bratygina) 

Savivaldybės 

tarybos sprendimu 

patvirtintų 2019 m. 

savivaldybės 

biudžeto asignavimų 

įvykdymo ataskaitų, 

skaičius 

vnt. 1 

        03 

2019 m. konsoliduotų 

finansinių ataskaitų 

rinkinių rengimas ir 

tvirtinimas 

iki gegužės 31 d.  

Finansų ir biudžeto 

skyrius (R. 

Svidinskienė) 

Parengtų ataskaitų 

skaičius 
vnt. 1 

        04 

2019 m. Visagino 

savivaldybės iždo 

konsoliduotos finansinės 

ataskaitos rinkinio 

parengimas ir paskelbimas 

iki kovo 29 d.  

Finansų ir biudžeto 

skyrius (I. 

Šuldiakovienė) 

Parengtų ataskaitų 

skaičius 
vnt. 1 

        05 

Ketvirtinių apyskaitų, 

tarpinių finansinių ataskaitų 

rinkinių tikrinimas ir kitų 

finansinių dokumentų 

sudarymas  

kas ketvirtį 

Finansų ir biudžeto 

skyrius (R. 

Svidinskienė, I. 

Šuldakovienė, L. 

Bratygina) 

Įsipareigojimų 

vykdymas 

(parengtos ir laiku 

pateiktos 

atsakingoms 

institucijoms 

ataskaitos) 

proc. 100 

        06 

2021 m. biudžeto 

asignavimų projekto 

parengimas pagal atskirus 

šaltinius 

IV ketvirtis 

Finansų ir biudžeto 

skyrius (L. 

Bratygina, N. 

Rybakova, 

A.Soroko) 

Parengtas 

savivaldybės 2021 

m. biudžeto 

projektas 

vnt. 1 

        07 

Parengti tarybos sprendimo 

projektą dėl bendrojo 

ugdymo ir ikimokyklinio 

ugdymo mokyklų 

pareigybių skaičiaus 

nustatymo 

normatyvų/kriterijų  

II pusmetis 

Finansų ir biudžeto 

skyrius  

(A. Soroko) 

Parengtų tarybos 

sprendimų skaičius 
vnt. 1 
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        08 

Prašymų dėl valstybės 

biudžeto lėšų dotacijai iš 

Finansų ministerijos 

Europos Sąjungos ir kito  

tarptautinės finansinės 

pajamos programų ir 

projektų įgyvendinimo 

užtikrinimo lėšoms gauti 

teikimas 

II pusmetis 

Finansų ir biudžeto 

skyrius (N. 

Rybakova) 

Parengtų paraiškų 

skaičius 
vnt. 1 

        09 

Tvarkyti Visagino 

savivaldybės tarybai, 

tarybos ir mero 

sekretoriatui skirtų lėšų 

apskaitą vadovaujantis 

VSAFAS, LR biudžeto 

sandaros įstatymu, LR 

buhalterinės apskaitos 

įstatymu ir kitais teisės 

aktais 

nuolat 

Apskaitos skyrius 

 (L.Trimailova, 

J.Kriaučiūnaitė )           

Teisingai tvarkyta 

apskaita 
taip/ne taip 

        10 

Skaičiuoti, išmokėti ir 

teisingai apskaityti 

savivaldybės 

administracijos darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo 

sutartis bei valstybės 

tarnautojų darbo užmokestį, 

Visagino savivaldybės 

tarybos nariams 

priklausantį darbo 

užmokestį; rengti ir teikti 

atskaitas VMI, SoDrai ir 

kitoms institucijoms 

iki kiekvieno 

mėnesio 7 ir 22 

d.; esant 

būtinumui - pagal 

poreikį 

Apskaitos skyrius  

(I. Jatulionienė,              

L.Trimailova,        

N.Rydzik,         

J.Kriaučiūnaitė )         

Teisingai tvarkyta 

apskaita 
taip/ne taip 
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        11 

Valstybės biudžeto lėšų 

planavimas bei lėšų plano 

tikslinimas (jei yra 

būtinumas) einamiems ir 

ateinantiems metams ir 

pateikimas Socialinių 

paslaugų priežiūros 

departamentui prie SADM, 

savivaldybės 

administracijos Finansų ir 

biudžeto skyriui, kitoms 

valstybės institucijoms 

pagal poreikį 

iki balandžio 

mėn. 20 d.; esant 

būtinumui - pagal 

poreikį 

Apskaitos skyrius  

(J.Kriaučiūnaitė,   

L.Trimailova, 

J.Nazarova,  

V.Putnienė, I. 

Jatulionienė, 

N.Rydzik,      

A.Zakrevskaja,                     

E.Černiauskaitė-

Kiršė,  I.Trubilienė)                

Laiku pateikta 

informacija 
taip/ne taip 

        12 

2019 m. Visagino 

savivaldybės 

administracijos finansinės 

ataskaitos rinkinio 

parengimas ir paskelbimas 

iki kovo 17 d.  
Apskaitos skyrius 

(J.Kriaučiūnaitė) 

Parengtų ataskaitų 

skaičius 
vnt. 1 

        13 

Ketvirtinių biudžeto išlaidų 

sąmatos vykdymo 

ataskaitų, tarpinių 

finansinių ataskaitų 

rinkinių rengimas ir kitų 

finansinių dokumentų, 

statistinių ataskaitų, 

sudarymas ir pateikimas 

Finansų ir biudžeto skyriui 

bei kitoms valstybinėms 

institucijoms 

kas ketvirtį; esant 

būtinumui - pagal 

poreikį 

Apskaitos skyrius  

(J.Kriaučiūnaitė,   

L.Trimailova, 

J.Nazarova,  

V.Putnienė, I. 

Jatulionienė, 

N.Rydzik,      

A.Zakrevskaja,                     

E.Černiauskaitė-

Kiršė,  I.Trubilienė)                

Parengtos ir laiku 

pateiktos ketvirtinės 

ataskaitos 

proc. 100 

        14 

Dalyvauti planuojant 2021 

m. asignavimus 

savivaldybės 

administracijos programų 

priemonėms pagal atskirus 

šaltinius. 

2020 m. III-IV 

ketvirtis 

Apskaitos skyrius  

(J.Kriaučiūnaitė,   

L.Trimailova, 

J.Nazarova,  

V.Putnienė, I. 

Jatulionienė, 

N.Rydzik,      

A.Zakrevskaja,                     

E.Černiauskaitė-

Kiršė,  I.Trubilienė)                

Atliktas asignavimų 

planavimas ir 

parengtos 2019 m. 

programų sąmatos 

bei pateiktos 

Finansų sk. 

proc. 100 
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        15 
Vykdyti viešuosius 

pirkimus pagal poreikį 
Pagal poreikį 

Viešųjų pirkimų 

skyrius 

(L. Jatkevičienė) 

Įvykdytų viešųjų 

pirkimų  
vnt. 500 

        16 
Vykdyti vidaus auditus, 

veiklos vertinimus 
Nuolat 

Centralizuotas 

savivaldybės vidaus 

audito skyrius  

(M. Čiblienė) 

Parengtų vidaus 

audito ataskaitų ir 

išvadų skaičius 

vnt. 6 

        17 
Užtikrinti viešąją tvarką 

mieste 
Nuolat 

Viešosios tvarkos ir 

rinkliavų skyrius 

(G. Ragėnas) 

Surašyta 

įspėjimų/protokolų  
sk. 20 

            Iš viso 1899,663           

01 01 01 02 Tarybos narių veiklos organizavimas 

        01 

Tvarkyti Visagino 

savivaldybės tarybai skirtų 

lėšų apskaitą  

SB 105,000 2020 
Apskaitos skyrius 

(L. Trimailova) 

Teisingai tvarkyta 

apskaita 
taip/ne taip 

            Iš viso 105,000           

01 01 01 03 
Visagino savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo, savivaldybės nuosavybės teise valdomo 

nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo efektyvumo auditų atlikimas 

        01 

Tvarkyti Kontrolės ir 

audito tarnybai skirtų lėšų 

apskaitą, rengti finansines 

ataskaitas 

SB 72,330 2020 m, nuolat 
Apskaitos skyrius 

(L. Trimailova) 

Teisingai tvarkyta 

apskaita 
taip/ne taip 

            Iš viso 72,330           

01 01 01 04 Savivaldybės tarybos mero sekretoriato darbo organizavimas 

        01 

Tvarkyti savivaldybės 

tarybos, mero sekretoriato 

organizavimui skirtų lėšų 

apskaitą, rengti finansines 

ataskaitas 

SB 130,080 2020 m, nuolat 
Apskaitos skyrius 

(L. Trimailova) 

Teisingai tvarkyta 

apskaita 
taip/ne taip 
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            Iš viso 130,080           

            2207,073   

  01 02 Užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybei) ir savarankiškųjų savivaldybės funkcijų vykdymą 

01 01 02 01 Valstybinės kalbos vartojimo  ir taisyklingumo kontrolė           

        01 Įmonių ir įstaigų tikrinimas 

SB (D) 

SB 

9,735 

18,280 

I-IV ketv. 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir valstybinės 

kalbos  

kontrolės skyrius 

(L. Dainienė) 

Patikrinimų skaičius vnt. 20 

        02 
Visuomenės informavimo 

priemonių tikrinimas 
I-IV ketv. 

Patikrintų 

visuomenės  

informavimo 

priemonių skaičius 

vnt. 20 

        03 
Juridinių ir fizinių asmenų 

konsultavimas 
Nuolat 

Suteiktų 

konsultacijų  

skaičius 

vnt. 300 

        04 
Informacinė ir šviečiamoji 

veikla 
Nuolat 

Parengta straipsnių,  

rekomendacijų, 

atmintinių 

vnt. 12 

        05 

Informacijos apie 

darbuotojų valstybinės 

kalbos mokėjimą 

surinkimas ir duomenų 

analizė 

I ketv. 

Surinkta informacija 

apie  

darbuotojų 

valstybinės kalbos 

mokėjimą  ir 

išanalizuoti 

duomenys 

vnt. 27 

            Iš viso 28,015           

01 01 02 02 Civilinės būklės aktų registravimas             

        01 
Vykdyti civilinės būklės 

aktų registravimą  

SB, 

SB (D) 

17,695 

24,000 
Pagal poreikį 

Teisės, personalo ir 

 civilinės 

metrikacijos skyrius 

Įregistruota civilinės 

būklės aktų 
vnt. 300 
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        02 

Parengti ir pateikti 

ataskaitaą (LR teisingumo 

ministerijai apie civilinės 

būklės aktų registraciją 

2019 metais 

I ketvirtis 

(L. Grinevskaja, J. 

Kaziukonienė) 

Pateiktų ataskaitų 

skaičius 
vnt. 1 

        03 

Informuoti Vilniaus 

vyskupijos (ordinariato) 

kurijos apie 

 įtraukimą į valstybinę 

apskaitą bažnytines 

(kanonines) santuokas 

Iki liepos 

 mėn. 5 d. 

Pateikta  

informacija 
taip/ne taip 

        04 

Organizuoti iškilmingą 

2020 m. pirmo gimusio 

Visagino savivaldybėje 

kūdikio sveikinimą 

iki vasario 28 d. 
Organizuotas  

sveikinimas 
vnt. 1 

        05 

Paruošti įrišimui 

(sunumeruoti, sudaryti 

antraštinius ir 

baigiamuosius lapus) ir 

pravedus paslaugų pirkimo 

apklausą perduoti įrišimui 

civilinės būklės aktų įrašus 

sudarytus 2019 metais ir 

abėcėlinį registrą už 2019 

metus 

iki kovo31 d. 
Paruošta bylų 

 įrišimui 
vnt. 9 

        06 

Pasiruošti ir iškilmingai 

pravesti santuokų 

registravimus, gimimo 

registravimus bei 

sutuoktuvių jubiliejus 

Pagal poreikį 
Organizuota 

 renginių  
vnt. 3 

            Iš viso 41,695           

01 01 02 03 Socialinių išmokų ir kompensacijų administravimas 
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        01 

Apskaičiuoti ir išmokėti  

socialinių išmokų ir 

kompensacijų 

administravimui skirtas 

lėšas 

SB 

SB (D) 

163,590 

3,100 
2019 

Apskaitos skyrius 

(V. Putnienė 

I. Jatulionienė) 

Panaudota lėšų proc. 100 

            Iš viso 166,690           

01 01 02 04 Jaunimo teisių apsauga 

        01 

Apskaičiuoti ir išmokėti 

jaunimo teisių apsaugai 

skirtas lėšas 

SB (D) 18,500 2019 

Apskaitos skyrius 

(L. Trimailova, I. 

Jatulionienė) 

Panaudota lėšų proc. 100 

            Iš viso 18,500           

01 01 02 05 Gyvenamosios vietos deklaravimas             

        01 

Apskaičiuoti ir išmokėti 

gyvenamosios vietos 

deklaravimui skirtas lėšas 

SB (D) 

3,600 

2018 
Apskaitos skyrius 

(I. Jatulionienė) 
Panaudota lėšų proc. 100 

        02 
Deklatruoti asmenų 

atvykimą/gyvenamąja vietą  
Pagal poreikį 

Vietinio ūkio 

valdymo 

ir statybos skyrius 

(L. Zajankovskaja) 

Deklaruotų asmenų  vnt. 1826 

        03 

Deklaruoti asmenų 

išvykimą iš Lietuvos 

Respublikos 

SB (D) Pagal poreikį 

Vietinio ūkio 

valdymo 

ir statybos skyrius 

(L. Zajankovskaja) 

Deklaruotų asmenų  vnt. 900 

        04 

Parengti sprendimus dėl 

deklaravimo duomenų 

naikinimo 

SB (D) Pagal poreikį 

Vietinio ūkio 

valdymo 

ir statybos skyrius 

(L. Zajankovskaja) 

Priimta sprendimų 

dėl deklaravimo 

duomenų naikinimo  

vnt. 128 
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        05 
Išduoti pažymų apie 

asmens gyvenamąją vietą  
SB (D) Pagal poreikį 

Vietinio ūkio 

valdymo 

ir statybos skyrius 

(L. Zajankovskaja) 

Išduota pažymų vnt. 29 283 

        06 

Įtraukti asmenis į 

gyvenamosios vietos 

neturinčių asmenų apskaitą 

SB (D) Pagal poreikį 

Vietinio ūkio 

valdymo 

ir statybos skyrius 

(L. Zajankovskaja) 

Įtraukta asmenų vnt. 1 

            Iš viso 3,600           

01 01 02 06 Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrui 

        01 

Apskaičiuoti ir išmokėti 

gyventojų registro 

tvarkymo ir duomenų 

teikimo valstybės registrui 

skirtas lėšas 
SB (D) 0,300 2020 

Apskaitos skyrius 

(I. Jatulionienė) 
Panaudota lėšų proc. 100 

        02 
Tvarkyti gyventojų registrą 

bei teikti duomenis 

Vietinio ūkio 

valdymo 

ir statybos skyrius 

(L. Zajankovskaja) 

Nuolat tvarkomas 

registras 
taip/ne taip 

            Iš viso 0,300           

01 01 02 07 Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui 

        01 

Apskaičiuoti ir išmokėti 

duomenų teikimo valstybės 

suteiktos pagalbos registrui 

lėšas 

SB (D) 0,100 2020 
Apskaitos skyrius 

(I. Jatulionienė) 
Panaudota lėšų proc. 100 
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        02 

Užtikrinti duomenų teikimą 

valstybės suteiktos 

pagalbos registrui  

Strateginio 

planavimo 

 ir investicijų 

valdymo skyrius 

(L. Puslys) 

Užregistruota 

objektų,  

kuriems suteikta 

valstybės pagalba 

vnt. 10 

            Iš viso 0,100           

01 01 02 08 Socialinės paramos mokiniams administravimas  

        01 

Apskaičiuoti ir išmokėti 

socialinės paramos mokinių 

administravimui skirtas 

lėšas 

SB (D) 8,350 2020 

Apskaitos skyrius  

(V. Putnienė, I. 

Jatulionienė) 

Panaudota lėšų proc. 100 

            Iš viso 8,350           

01 01 02 10 Socialinės paramos administravimas (socialinei globai asmenims su sunkia negalia) 

        01 

Apskaičiuoti ir išmokėti  

socialinės paramos 

asmenims su sunkia negalia 

administravimui skirtas 

lėšas 

SB (D) 9,755 2020 

Apskaitos skyrius  

(V. Putnienė, I. 

Jatulionienė) 

Panaudota lėšų proc. 100 

            Iš viso 9,755           

01 01 02 11 Teikti pirminės teisinės pagalbos konsultacijas gyventojams 

        01 

Teikti pirminės teisinės 

pagalbos konsultacijas 

gyventojams 

SB (D) 14,900 Pagal poreikį 

Teisės, personalo ir 

 civilinės 

metrikacijos skyrius 

(B. Krapavickaitė) 

Suteikta konsultacijų vnt. 1100 

            Iš viso 14,900           
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01 01 02 12 Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas 

        01 

Užtikrinti būsto nuomos ir 

išperkamosios būsto 

nuomos mokesčių dalies 

kompensacijų 

administravimą 

    Esant poreikiui 

Vietinio ūkio 

valdymo 

ir statybos skyrius  

(V. Raubiškienė) 

Nuolat užtikrintas  

administravimas 
taip/ne taip 

            Iš viso 0,000           

01 01 02 13 Mobilizacijos administravimas 

        01 Parengti mobilizacinį planą 

SB (D) 12,200 

iki gegužės 31 d.  

Teisės, personalo ir 

civilinės 

 metrikacijos 

skyrius 

(K. Bagdanavičius) 

Parengtas  ir 

patvirtintas planas 
vnt. 1 

        02 
Sudaryti personalo 

mobilizacinį rezervą 
iki birželio 30 d. Sudarytas rezervas vnt. 1 

        03 
Organizuoti mobilizacinius 

mokymus 
iki gegužės 31 d.  

Parengta  

mokymų ataskaita 
vnt. 1 

            Iš viso 12,200           

01 01 02 14 Civilinės saugos organizavimas 

        01 
Parengti ekstremalių 

situacijų plano tikslinimą 

SB (D) 22,700 

I ketvirtis Teisės, personalo ir 

civilinės 

 metrikacijos 

skyrius 

(K. Bagdanavičius) 

Parengtas ir 

patvirtintas 

tikslinimas 

vnt. 1 

        02 
Organizuoti ir pravesti 

civilinės saugos pratybas 
iki gegužės 31 d.  

Pravestos  

pratybos 
vnt. 1 
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        03 
Civilinės saugos priemonių, 

skirtų viešinimui gamyba 
pagal poreikį 

Pagaminta  

lankstinukų 
vnt. 100 

        04 
Sirenų veiksmingumo 

patikrinimas pagal grafiką 

Balandis  

Spalis 

Atlikta  

patikrinimų  
vnt. 2 

            Iš viso 22,700           

01 01 02 15 Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos administravimas 

        01 

Apskaičiuoti ir išmokėti 

Visagino savivaldybės 

užimtumo didinimo 

programos administravimui 

skirtas lėšas 

SB (D) 7,500 per metus Apskaitos skyrius Panaudota lėšų proc. 100 

            Iš viso 7,500           

01 01 02 16 Žemės ūkio funkcijų vykdymas 

        01 

Teikti konsultacijas 

gyventojams žemės ūkio, 

kaimo plėtros, pasėlių 

deklaravimo, ūkininko 

ūkio, kaimo valdų ir žemės 

ūkio technikos registravimo 

klausimais 

SB (D) 6,200 

Pagal poreikį 

Vietinio ūkio 

valdymo 

ir statybos skyrius  

(D. Kardelienė) 

Suteiktų 

konsultacijų skaičius 

pagal 

poreikį 
  

        02 

Priimti paraiškas paramai 

bičių laikytojams už 

papildomą bičių maitinimą 

IV ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo 

ir statybos skyrius  

(D. Kardelienė) 

Priimta paraiškų vnt. 10 

        03 

Deklaruoti  žemės ūkio 

subjektų žemės ūkio 

naudmenas ir pasėlių plotus 

IV ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo 

ir statybos skyrius  

(D. Kardelienė) 

Deklaruota 

naudmenų 
vnt. 3 
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            Iš viso 6,200           

01 01 02 17 Archyvinių dokumentų tvarkymas 

        01 
Priimti likviduotų įmonių 

dokumentus 

SB (D) 9,400 Pagal poreikį 

Vidaus 

administravimo ir 

informacinių 

technologijų skyrius 

 (S. Berežnaja) 

Įmonių skaičius vnt. 32 

        02 

Išnagrinėti asmenų 

prašymus patvirtinančius  

juridinius faktus  (iš 

likviduotų įmonių 

dokumentų) 

Gauta prašymų vnt. 600 

        03 

Išduoti juridinius faktus 

patvirtinančius dokumentus 

(iš likviduotų įmonių 

dokumentų)  

Išduota dokumentų 

kopijų 
vnt. 1300 

            Iš viso 9,400           

01 01 02 19 Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise 

        01 

Apskaičiuoti ir išmokėti 

Valstybinės žemės ir kito 

valstybinio turto valdymo, 

naudojimo  ir disponavimo 

juo patikėjimo teise skirtas 

lėšas 

SB (D) 0,300 2020 
Apskaitos skyrius 

(I. Jatulionienė) 
Panaudota lėšų proc. 100 

            Iš viso 0,300           

01 01 02 20 Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijos atlikimas 



16 
 

        01 

Apskaičiuoti ir išmokėti 

savivaldybės erdvinių 

duomenų rinkinio 

tvarkymo funkcijos 

atlikimui  skirtas lėšas 

SB (D) 1,640 2020 
Apskaitos skyrius 

(I. Jatulionienė) 
Panaudota lėšų proc. 100 

            Iš viso 1,640           

          Iš viso uždaviniui: 351,845           

  01 03 Užtikrinti efektyvų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto naudojimą,  įmonių bei įstaigų valdymą 

01 01 03 01 Savivaldybės nekilnojamojo turto išlaikymas  

        01 

Analizuoti ir tvarkyti 

savivaldybei nuosavybės 

teise priklausančio 

nekilnojamojo turto 

 (pastatų ) apskaitą 
SB 

SB (ĮP) 

98,392 

94,412 
Pagal poreikį 

Apskaitos skyrius 

(N. Rydzik 

J. Nazarova) 

Panaudota lėšų 

komunalinėms 

paslaugoms 

apmokėti 

sk. 90000 

        02 

Vykdyti savivaldybei 

nuosavybės teise 

priklausančio 

nekilnojamojo turto 

priežiūrą  

Transporto ir  

ūkio skyrius  

(V. Šiaulys, V. 

Talačka) 

Prižiūrėta objektų vnt. 10 

            Iš viso 192,804           

01 01 03 02 Savivaldybės biudžetinių įstaigų  patikėjimo teise valdomų statinių naudojimo techninė priežiūra 

        01 

Organizuoti viešojo 

pirkimo konkursą 

paslaugos teikėjui parinkti 

SB 10,000 Pagal poreikį 

Vietinio ūkio 

valdymo ir statybos 

skyrius  

(V. Raubiškienė) 

Kontroliuojamas 

sutarties 

įgyvendinimas 

vnt. 1 
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        02 

Pasirašyti paslaugų teikimo 

sutartį  ir kontroliuoti jos 

įgyvendinimą 

Architektūros ir 

teritorijų 

planavimo skyrius 

 (I. Semionova) 

            Iš viso 192,804           

01 01 03 03 Nekilnojamojo turto kadastriniams matavimams atlikti ir teisinei registracijai 

        01 

Rengti dokumentus 

Nekilnojamojo turto 

kadastriniams matavimams 

atlikti ir teikti juos 

registracijai VĮ Registrų 

centrui 

SB 10,000 Pagal poreikį 

 

Vietinio ūkio 

valdymo 

ir statybos skyrius  

(R. Gaidelienė)  

Įregistruota objektų vnt. 20 

            Iš viso 10,000           

01 01 03 04 Nekilnojamojo turto kultūros paveldo apsaugos administravimas 

        01 
Atlikti kultūros paveldo 

objektų  būklės patikrinimą 
    III ketvirtis 

Architektūros ir 

teritorijų 

planavimo skyrius 

 (A. Lavrinovič) 

Parengtas Kultūros 

paveldo objekto  

būklės patikrinimo 

aktas 

vnt. 1 

            Iš viso 0,000           

01 01 03 05 Viešojo aukciono būdu parduodamų objektų dokumentų parengimo išlaidos 

        01 

Organizuoti savivaldybės 

viešojo aukciono būdu 

parduodamų objektų  

komisijos veiklą 

SB 1,000 

Pagal poreikį 

Vietinio ūkio 

valdymo 

ir statybos skyrius  

(R. Gaidelienė) 

Organizuota 

posėdžių  
vnt. 4 

        02 

Organizuoti savivaldybės 

viešojo aukciono būdu 

parduodamų objektų turto 

vertinimą 

Pagal poreikį 

Vietinio ūkio 

valdymo 

ir statybos skyrius  

(R. Gaidelienė) 

Suformuota bylų vnt. 5 
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            Iš viso 1,000           

          Iš viso uždaviniui: 203,804           

  01 04 Sudaryti sąlygas iš anksto negalimoms suplanuoti priemonėms vykdyti bei savivaldybės įsipareigojimams įgyvendinti 

01 01 04 01 Administracijos direktoriaus rezervas 

        01 

Esant būtinumui užtikrinti 

administracijos direktoriaus 

lėšų rezervo panaudojimą 

SB 8,000 Esant poreikiui 
Apskaitos skyrius 

(J. Kriaučiūnaitė) 
Panaudota lėšų proc. 100 

            Iš viso 8,000           

01 01 04 02 Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas 

        01 Dalies paskolos grąžinimas SB 316,527 per metus 
Finansų ir biudžeto 

skyrius 

 (N. Rybakova, I. 

Šuldiakovienė) 

Išmokėtos lėšos Eur 316,527 

        02 
Paskolos palūkanų 

mokėjimas 
SB 15,673 per metus 

Finansinių 

įsipareigojimų  

vykdymas 

proc. 100 

            Iš viso 332,200           

01 01 04 04 Savivaldybės įsipareigojimų vykdymas po projektų įgyvendinimo 

        01 

Vykdyti savivaldybės 

įsipareigojimus po projektų 

įgyvendinimo 

SB 5,500 II ketvirtis 

Strateginio 

planavimo 

 ir investicijų 

valdymo skyrius  

(N. Jakubovskaja, I. 

Stankevičienė, L. 

Puslys) 

Apdrausta objektų sk. 5,0 

            Iš viso 5,500           
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          Iš viso uždaviniui: 345,700           

  01 05 Vykdyti korupcijos prevencijos darbus 

01 01 05 01 Korupcijos prevencijos darbams bei antikorupciniam visuomenės švietimui (Korupcijos prevencijos programa) 

        01 

Organizuoti veiklas 

(konkursus/mokymus) 

susijusias su antikorupciniu 

visuomenės švietimu 

SB 0,300 2020 

Teisės, personalo ir 

civilinės 

metrikacijos skyrius  

(A. Navagruckienė) 

Organizuota veiklų 

(konkursų/mokymų) 
sk. 3,0 

            0,300           

          Iš viso uždaviniui: 0,300           

         Iš viso tikslui: 3108,722           

  02 
Sudaryti sąlygas efektyvesnei, profesionalesnei savivaldybės administracijos darbo veiklai, optimizuoti savivaldybės administracijos darbą, laikantis viešumo 

ir skaidrumo principų 

  02 01 Užtikrinti efektyvų ir sistemingą savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą 

01 02 01 01 Visagino savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas 

        01 
Organizuoti darbuotojų 

mokymus 
    

pagal  

poreikį 

Teisės, personalo ir 

civilinės 

metrikacijos skyrius  

(I. Prokofjeva, T. 

Panina) 

Organizuota 

mokymų 

Pagal 

 poreikį 
  

            Iš viso 0,000           

          Iš viso uždaviniui: 0,000           
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  02 02 Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitiktį visuomenės poreikiams 

01 02 02 01 Šiuolaikinių informacinių technologijų diegimas 

        01 
Personalo valdymo 

sistemos plėtra 

SB 102,360 

balandis 

Vidaus 

administravimo ir 

informacinių  

technologijų skyrius 

(R. Karla, 

 S. Bikulčius) 

Įdiegta sistemų  vnt. 1,0 

        02 

Sutarties įgyvendinimas 

(sistemos diegimas, 

mokymų organizavimas) 

birželis 

liepa 

Įdiegta sistemų  

(kartu su mokymais) 
vnt. 1 

        03 
Prižiūrėti informacines 

sistemas 
nuolat 

Prižiūrėta 

informacinių 

sistemų  

taip/ne 

taip/ne taip 

            Iš viso 102,360           

01 02 02 02 Administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas 

        01 

Personalo dokumentai, 

sutartys, ataskaitos ir kt. 

dokumentai būtų derinami 

ir vizuojami elektronine 

forma naudojant 

dokumentų valdymo 

sistemą SB 80,000 

 

Iki 2020-12-31 

Teisės, personalo ir 

civilinės 

metrikacijos skyrius 

 (T. Panina) 

 

 Vidaus 

administravimo ir 

informacinių 

technologijų skyrius  

(A. Andrijauskienė) 

Dokumentai 

teikiami per e-

sistemą 

taip/ne taip 

        02 

Įdiegti interaktyvaus 

probleminių miesto vietų 

žemėlapio sukūrimą (kur 

gyventojai galėtų pateikti 

informaciją apie 

problemines miesto vietas) 

 

Iki 2020-12-31 

 Vidaus 

administravimo ir 

informacinių 

technologijų skyrius  

(A. Andrijauskienė) 

Įdiegtas žemėlapis vnt. 1 
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        03 

Įdiegti centralizuotą Vaikų 

registracijos ir priėmimo į 

Visagino savivaldybės 

švietimo įstaigas bei 

papildomojo ugdymo 

įstaigas (įskaitant 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

neformaliojo ugdymo 

grupes) informacinę 

sistemą 

 

Iki 2020-12-31 

Švietimo, 

 kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius  

(A. Sieliūnienė) 

 

Vidaus 

administravimo ir 

informacinių 

technologijų skyrius  

(A. Andrijauskienė) 

Įdiegta sistema vnt. 1 

        04 

Įvertintos ir nustatytos 

 „Smart City Visaginas 

kūrimo galimybės ir 

alternatyvos 

 

Iki 2020-12-31 

Švietimo, 

 kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius  

(A. Sieliūnienė) 

 

Vidaus 

administravimo ir 

informacinių 

technologijų skyrius  

(A. Andrijauskienė) 

 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų valdymo 

skyrius  

(I. Michailova) 

 

Vietinio ūkio 

valdymo ir statybos 

skyriaus vedėja  

(V. Raubiškienė)  

Parengta  

galimybių studija 
vnt. 1 

        05 

Vertinti administracinės 

naštos mažinimo priemonių 

plano vykdymą ir pateikti 

vidaus audito ataskaitą 

administracijos direktoriui. 

III-IV ketvirtis 

Centralizuotas 

savivaldybės vidaus 

audito skyrius  

( M. Čiblienė) 

Įdiegta atsiskaitymo 

sistema 
vnt. 1 
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            Iš viso 80,000           

01 02 02 03 Projekto  „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“ įgyvendinimas 

        01 

Kontroliuoti ir koordinuoti 

projekto veiklų 

įgyvendinimą 

SB 

ES 

28,326 

151,509 

Iki projekto  

įgyvendinimo 

pabaigos 

Strateginio 

planavimo 

 ir investicijų 

valdymo skyrius 

(I. Michailova) 

Įgyvendintas 

projektas 
vnt. 1 

            Iš viso 179,835           

01 02 02 05 Duomenų atvėrimo priemonių įgyvendinimas 

        01 

Organizuoti duomenų 

atvėrimo priemonių 

įgyvendinimą 

savivaldybėje 

SB 0,000 Esant poreikiui 

Vidaus 

administravimo ir  

informacinių 

technologijų skyrius  

(R. Karla) 

Atvertų duomenų 

rinkinių kiekis 
vnt. 10 

            Iš viso 0,000           

01 02 02 06 Projekto  „WiFi4EU“ Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas 

        01 

Koordinuoti ir kontroliuoti 

projekto veiklų 

įgyvendinimą  

SB 

ES 

3,600 

15,000 
Esant poreikiui 

Vidaus 

administravimo ir  

informacinių 

technologijų skyrius  

(A. Andrijauskienė) 

Įrengta WIFI taškų  vnt. 11 

            Iš viso 18,600           

01 02 02 07 Asmens duomenų apsaugos funkcijų vykdymas 
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        01 

Užtikrinti asmens duomenų 

apsaugos funkcijų 

vykdymą 

SB 12,000 Esant poreikiui 

Vidaus 

administravimo ir  

informacinių 

technologijų skyrius  

(A. Andrijauskienė) 

Užtikrintas asmens 

duomenų apsaugos 

funkcijų vykdymas 

taip/ne taip 

            Iš viso 12,000           

          Iš viso uždaviniui:   392,795           

  02 03 Organizuoti savivaldybės veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos metodais 

01 02 03 01 Strateginių planavimo dokumentų rengimas 

        01 

Parengti 2019 m. 

strateginio veiklos plano 

ataskaitą 

SB 14,900 

III ketvirtis 

Strateginio 

planavimo 

 ir investicijų 

valdymo skyrius 

(I. Stankevičienė, I. 

Michailova) 

Parengta  ir pateikta 

svarstyti tarybai 

ataskaita 

vnt.  1 

        02 
Parengti administracijos 

metinį veiklos planą 
II ketvirtis 

Parengtas ir  

patvirtintas planas 
vnt.  1 

        03 
Parengti direktoriaus ir 

administracijos ataskaitą 
II ketvirtis Parengta ataskaita vnt.  1 

        04 

Organizuoti URBACT 

programos priemonių 

įgyvendinimą 

IV ketvirtis Pateikta paraiškų vnt.  1 

        05 

Parengti 2021-2023 m. 

strateginio veiklos plano 

projektą 

IV ketvirtis Parengtas projektas vnt.  1 

            Iš viso 14,900           

          Iš viso uždaviniui: 14,900           
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  02 04 
Informuoti visuomenę apie savivaldybės veiklą ir formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį,  plėtoti dalykinius santykius ir ryšius su tarptautinėmis ir 

vietinėmis institucijomis ir organizacijomis 

01 02 04 01 Gyventojų informavimo veiklos įgyvendinimas 

        01 

Surinkti, apdoroti ir teikti 

informaciją paskelbimui 

laikraštyje 

SB 25,000 

Nuolat 

Vidaus 

administravimo ir 

informacinių  

technologijų skyrius 

(S. Starinskaja, 

M.Kiškytė) 

Viešinama  

informacija  
taip/ne taip         02 

Administruoti socialinio 

tinklo facebok paskyrą ir 

interneto svetainę 

Nuolat 

        03 

Informacijos viešinimas 

vietinėje ir respublikinėje 

spaudoje 

Nuolat 

            Iš viso 25,000           

01 02 04 02 Reprezentacinės išlaidos  

        01 

Organizuoti Visagino 

savivaldybę 

reprezentuojančių 

priemonių įgyvendinimą 

bei užtikrinti į Visagino 

savivaldybę atvykstančių 

svečių ir delegacijų 

priėmimą 

SB 15,000 Pagal poreikį 

Vidaus 

administravimo ir 

informacinių  

technologijų skyrius 

(N. Černiauskaitė) 

 

Viešųjų pirkimų 

skyrius 

(L. Jatkevičienė) 

Panaudota lėšų, nuo 

skirtos sumos 
proc. 100 

            Iš viso 15,000           

01 02 04 04 LSA nario mokestis 

        01 
Apmokėti LSA nario 

mokestį 
SB 7,960 per metus 

Apskaitos skyrius 

(J. Kriaučiūnaitė) 
Panaudota lėšų proc. 100 
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            Iš viso 7,960           

          Iš viso uždaviniui: 47,960           

         Iš viso tikslui: 455,655           

         Iš viso  programai: 3564,377           
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     VISAGINO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTROS 

PROGRAMOS (Nr.02) 

  

     
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ 
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Atsakingi 

vykdytojai 

Indėlio kriterijaus 

pavadinimas 
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  Gerinti socialinę aplinką, teikiant kokybiškas paslaugas 

  Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa 

  01 Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, paslaugų prieinamumą ir kokybę 

  01 01 
 Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinėse, bendrojo lavinimo ir neformalaus švietimo įstaigose pagal patvirtintas ugdymo programas, teikti 

pedagoginę, psichologinę, metodinę, aprūpinimo transportu ir kitą pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokykloms 

02 01 01 02 Savivaldybės įstaigų ugdymo proceso užtikrinimas 

        

01 
Visagino savivaldybės 

švietimo stebėsena 

SB 
pagal 

poreikį 

per metus 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius  

(L. Abarius) 

Parengta suvestinė ir 

paskelbta interneto 

svetainėje 

vnt. 1 

02 

Švietimo ir mokslo 

institucijų registro 

duomenų aktualizavimas 

ŠMSM 

 nustatytais 

terminais 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės  skyrius  

(L. Abarius) 

Parengta  ataskaita vnt. 1 
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        03 

2020-2021 m. m. mokinių 

registro sudarymo darbų 

koordinavimas ir 

organizavimas 

ŠMSM 

nustatytais 

terminais 

Parengta  ataskaita vnt. 1 

        04 

2019-2020 mokslo metų 

žinybinių statistikos 

ataskaitų parengimas 

ŠMSM 

 nustatytais 

terminais 

Parengta  ataskaita vnt. 1 

        05 

Savivaldybės mokyklų 

bibliotekų statistinių 

duomenų rinkimo ir 

apdorojimo modulio LIBIS 

administravimas 

TA  

nustatytais 

terminais Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius  

 (I. Rokickaitė) 

Parengta  ataskaita vnt. 1 

        06 

Pagal privalomojo ugdymo 

programas nesimokančių ir 

mokyklos nelankančių 

vaikų apskaita  ir duomenų 

tvarkymas 

II ketvirtis Parengta  ataskaita vnt. 1 

        07 

2020–2021 m. m. 

žinybinės statistikos 

sudarymo darbų 

koordinavimas ir priežiūra 

ŠMSM  

nustatytais 

terminais 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius 

 (I. Rokickaitė, L. 

Abarius ) 

Parengta  ataskaita vnt. 1 

        08 

2018-2019 mokslo metų 

pradžios ir trukmės 

Visagino savivaldybės 

neformaliojo švietimo 

mokyklose ir ugdymo 

pagal neformaliojo 

švietimo programas 

pradžios Visagino 

savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklose 

nustatymas 

II ketvirtis 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius  

(Ž.Miltina) 

Parengtas VST 

sprendimo projektas 
vnt. 1 
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        09 

Suaugusiųjų valstybinės 

kalbos mokėjimo ir LR 

Konstitucijos pagrindų 

egzaminų priežiūros 

vykdymas 

NEC  

nustatytu 

grafiku 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius 

 (A. Sieliūnienė) 

Parengtos stebėsenos 

pažymos 
vnt. 4 

        10 

Mokinių mokymo 

organizavimo namuose 

koordinavimas 

per metus 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės  

skyrius   

(R. Astrauskienė) 

Vykdomos programos 

namuose 
proc. 100 

        11 

Švietimo pagalbos teikimas 

nuo 0 iki 7 metų amžiaus 

vaikams 

per metus 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės  

skyrius   

(R. Astrauskienė) 

Suteikta pagalba 

pagal kreipimasi 
proc. 100 

        12 

Profesinio orientavimo 

paslaugų mokyklų 

mokiniams ir savivaldybės 

teritorijoje gyvenantiems 

nesimokantiems asmenims 

(iki 21 metų) 

koordinavimas  

per metus 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius   

(R. Astrauskienė) 

Suteikta pagalba 

pagal kreipimąsi 
proc. 100 

        13 

Visagino bendrojo ugdymo 

mokyklų ir ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų ugdymo 

lėšų ir kitų teisėtai gautų 

lėšų panaudojimo 

vadovėliams ir mokymo 

priemonėms įsigyti analizė 

TA  

nustatytais 

terminais 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius 

 (I. Rokickaitė) 

Parengta ataskaita vnt. 1 

        14 

Tautinių mažumų mokinių  

ir užsieniečių vaikų 

ugdymo koordinavimas 

per metus 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius 

 (I. Rokickaitė) 

Suteikta pagalba 

pagal kreipimąsi 
proc. 100 
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        15 

Kompleksinės pagalbos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikams ir jų šeimoms 

teikimo priežiūra  

per metus 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius 

 (R. Astrauskienė) 

Parengta atskaita  vnt. 1 

        16 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

tinklo pertvarkos 2016-

2020 m. bendrojo plano 

įgyvendinimo stebėsena 

per metus 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius 

Parengtas VST 

sprendimo projektas 
vnt. 1 

        17 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

priėmimo laiko,  klasių 

skaičiaus nustatymas ir 

patikslinimas 

ŠMSM  

nustatytais 

terminais 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės  skyrius 

 (I. Rokickaitė) 

Parengti VST 

sprendimų projektai 
vnt. 2 

        18 

Bendrojo ugdymo mokyklų 

ugdymo planų analizė ir 

derinimas 

ŠMSM  

nustatytais 

terminais 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius 

 (I. Rokickaitė) 

Parengtas 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus įsakymas 

vnt. 1 

        19 
Mokytojų atestacijos 

komisijų tvirtinimas 

TA  

nustatytais 

terminais 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius  

 (R. Astrauskienė) 

Parengti savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus įsakymai 

proc. 100 

        20 
2020-2021 m. m. pedagogų 

registro bazės atnaujinimas 

ŠMSM  

nustatytais 

terminais 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius  

(L.Abarius ) 

Pateikta ataskaita vnt. 1 

        21 

2020-2021 m.m. mokinių 

registro sudarymo darbų 

koordinavimas ir 

organizavimas 

ŠMSM  

nustatytais 

terminais 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės  skyrius 

 (A. Pimpė) 

Pateikta ataskaita vnt. 1 
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        22 

Mokinių, pasirinkusių 

neformaliojo vaikų 

švietimo programas, 

registro sudarymas 

TA 

nustatytais 

terminais 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius 

skyrius 

Sudaryta registrų vnt. 1 

        23 

Visagino savivaldybės 

švietimo įstaigų stebėsenos 

rodiklių parengimas 

  II ketvirtis 

TA 

nustatytais 

terminais 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius 

(L. Abarius) 

Parengti stebėsenos 

rodikliai 
vnt. 1 

            Iš viso 0,000           

      Iš viso uždaviniui: 0,000           

  01 02 Organizuoti renginius, turinčius įtakos ugdymo proceso kokybei, skirtus tęstiniam mokymuisi 

02 01 02 01 Besimokančiųjų iniciatyvų skatinimas, pažinimo, lavinimosi, saviraiškos galimybių užtikrinimas ir konkursų, olimpiadų organizavimas 

        01 

Sąlygų besimokančiųjų 

dalyvavimui regiono, šalies 

konkursuose ir projektuose 

pagal atskirai gautus raštus 

sudarymas  

SB 21,000 
II-IV 

ketvirtis 

Švietimo, 

kultūros,  

sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius  

(A. Sieliūnienė) 

Įvykdyti 

 raštiški prašymai 
proc. 70 

        02 

Sąlygų mokininiams 

dalyvauti 

konkursuose/viktorinose 

sudarymas 

Švietimo, 

kultūros,  

sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius  

(L. Abarius) 

Apdovanoti 

nugalėtojai 
proc. 100 

        03 

Miesto turo dalykinių 

olimpiadų ir konkursų 

nugalėtojų apdovanojimas 

Švietimo, 

kultūros,  

sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius  

(A. Sieliūnienė) 

Apdovanoti 

nugalėtojai 
proc. 100 
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        04 

Svariausių laimėjimų 

pasiekusių savivaldybės 

mokinių pagerbimo šventės 

organizavimas 

Švietimo, 

kultūros,  

sportoir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius 

skyrius 

 (Ž. Miltina) 

Organizuotas 

renginys 
vnt. 1 

        05 
Lietuvių kalbos renginių 

koordinavimas 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius 

 (I. Rokickaitė, L. 

Dainienė) 

Organizuoti renginiai vnt.  1 

        06 

Suaugusiųjų švietimo 

savaitės renginių 

organizavimas 

Švietimo, kultūros 

ir  

sporto skyrius  

(A. Sieliūnienė) 

Organizuotas 

renginys 
vnt. 1 

        07 

Suaugusių neformaliojo 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi programų 

finansavimas 

Švietimo, 

kultūros,  

sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius  

(I. Rokickaitė) 

Vykdomų  

programų skaičius 
vnt. 1 

        08 

Dalyvavimas veiksmo 

tyrimuose ,,Dėl 

Nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo 

vykdymo 2020-2021 m.m."  

    

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius 

(Ž. Miltina) 

Atliktų tyrimų 

skaičius 
vnt. 2 

            Iš viso 21,000           

02 01 02 02 Edukacinių programų, projektų įgyvendinimas tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją, skatinant jų iniciatyvas 

        01 
Mokytojų dienos šventės 

organizavimas 
SB 4,000 

II-IV 

ketvirtis 

Švietimo, 

kultūros,  

sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius   

(A. Sieliūnienė) 

Organizuotas 

renginys 
vnt. 1 
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        02 
Švietimo įstaigų sukakčių 

paminėjimas 

Švietimo, 

kultūros,   

sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius 

skyrius  

(A. Sieliūnienė) 

Organizuotas 

sveikinimas 
vnt. 1 

        03 
Nacionalinė bibliotekų 

savaitė 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės  skyrius 

 (I. Rokickaitė) 

Organizuotas 

renginys 
vnt. 1 

        04 

Švietimo ir sporto įstaigų 

vadovų pasitarimų, 

konferencijų organizavimas 

Švietimo, 

kultūros,  

sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės  skyrius  

(A. Sieliūnienė) 

Organizuoti renginiai vnt. 1 

        05 

Nacionalinio diktanto I ir II 

etapų ir LR Konstitucijos 

egzamino I ir II etapų 

organizavimas 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius 

 (I. Rokickaitė) 

Organizuoti renginiai 

savivaldybėje, 

suteiktas transportas  

proc. 100 

        06 

Mokyklų veiklos kokybės, 

ugdymo pasiekimų 

vertinimo rezultato 

tobulinimo ir 

ekspertų/konsultantų 

rekomendacijų 

įgyvendinimo priemonių 

Skyriaus 

specialistai pagal 

sritis 

Įgyvendinimo 

priemonių skaičius 
vnt 1 

        07 

Regiono švietimo padalinių 

vadovų darbo posėdžių 

organizavimas Visagino 

savivaldybėje ir 

dalyvavimas kitose 

savivaldybėse 

Švietimo, 

kultūros,  

sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius  

(A. Sieliūnienė) 

Dalyvauta 

posėdžiuose 
proc. 100 
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        08 

Švietimo ir mokslo 

ministerijos, kitų švietimo 

veiklą reguliuojančių 

institucijų renginiai, 

veiklos, susijusios su 

savivaldybės dalyvavimu 

nacionaliniuose 

projektuose 

Švietimo, 

kultūros,  

sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius  

(A. Sieliūnienė) 

Dalyvauta 

renginiuose 
proc. 100 

            Iš viso 4,000           

02 01 02 03 Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir brandos egzaminų vykdymas 

        01 

Informacinių technologijų 

valstybinio brandos 

egzamino vykdymo 

parengimas 

SB 

MK 

1,000 

4,300 

II-IV 

ketvirtis 

Švietimo, 

kultūros,  

sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius  

 (Ž. Miltina) 

IT VBE praėjo be 

pažeidimų ir 

sutrikimų 

proc. 100 

        02 

Egzaminų medžiagos 

pristatymas iš Visagino 

savivaldybės į egzaminų 

centrus 

Švietimo, 

kultūros,  

sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius 

 (Ž. Miltina) 

Medžiaga pristatyta 

pagal patvirtintą 

tvarką 

proc. 100 

        03 

Dalyvavimas 

apmokymuose dėl mokinių 

pasiekimų vertinimo, 

brandos egzaminų ir PUPP 

organizavimo ir vykdymo 

Švietimo, 

kultūros,  

sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius 

 (Ž. Miltina) 

Dalyvauta 

mokymuose pagal 

ŠMSM kvietimus 

proc. 100 

        04 

Kandidatų pavežimas į 

brandos egzaminų centrus 

kitose savivaldybėse, kai 

Visagine nesusidaro grupės 

Švietimo, 

kultūros, 

sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius 

 (Ž. Miltina) 

Pavežti kandidatai proc. 100 
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        05 
VBE ir PUPP 

organizavimas ir priežiūra 

Švietimo, 

kultūros,  

sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius 

 (Ž. Miltina) 

Egzaminų sesija 

praėjo be pažeidimų 
proc. 100 

            Iš viso 5,300           

02 01 02 04 Dalyvavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu įgyvendinamuose projektuose 

        01 

Projekto "Nacionalinio 

švietimo projekto „Lyderių 

laikas 3“ Šiaurės rytų 

Lietuvos savivaldybių 

grupėje 2019–2020 metais" 

įgyvendinimas 

  7,000 
Pagal 

poreikį 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius 

 (A. Sieliūnienė) 

Bendrojo, 

ikimokyklinio 

ugdymo mokyklų , 

dalyvavusių projekto 

veiklose, skaičius 

vnt. 9 

            Iš viso 7,000           

02 01 02 05 Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas 

        01 
Kvietimo teikti paraiškas 

skelbimas 

ES 5,260 per metus 

Švietimo, 

kultūros,  

sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius 

 (Ž. Miltina) 

Įgyvendintų programų 

skaičius 
vnt. 11 

        02 
 Gautų programų  

vertinimas 

        03 
Sutarčių su programų 

vykdytojais sudarymas 

        04 

Programų įgyvendinimo 

stebėsena, veiklos ataskaitų 

patikra ir rezultatų analizė 

            Iš viso 5,260           

02 02 01 06 Projekto „Draugystės progimnazijos dalyvavimas 09.2.1. ESFA-V-719 priemonėje „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimas 
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        01 

Projekto veiklų 

įgyvendinimo 

kontroliavimas 

SB 

ES 

3,540 

60,180 

II-IV 

ketvirtis 

Švietimo, 

kultūros,  

sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės  skyrius 

 (L. Abarius) 

Įgyvendintų 

socializacijos projektų 

skaičius   

vnt. 19 

            Iš viso 63,720           

         Iš viso tikslui: 63,720   

  02 Plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes 

  02 01 Didinti vaikų ir jaunimo socioedukacinių veiklų, socialiai prasmingo užimtumo, saviraiškos bei švietimo pagalbos įvairovę ir prieinamumą 

02 02 01 01 Vaikų vasaros poilsio organizavimas, saugias, socialinės-emocines kompetencijas ugdančios ugdymo aplinkos kūrimas 

        01 
Konkurso organizavimas, 

projektų vertinimas 

SB 20,000 
II-IV 

ketvirtis 

Švietimo, 

kultūros,  

sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės  skyrius 

 (Ž. Miltina) 

Įgyvendintų 

socializacijos projektų 

skaičius   

vnt. 19 

        02 
Sutarčių su programų 

vykdytojais sudarymas Vaikų, dalyvavusių 

socializacijos 

projektuose, dalis nuo 

bendro mokinių 

skaičiaus   

proc. 33 

        03 

Programų įgyvendinimo 

priežiūra, dalykinių 

ataskaitų patikra ir 

rezultatų analizė 

            Iš viso 20,000           

          Iš viso uždaviniui: 20,000           

         Iš viso tikslui: 20,000           

         Iš viso  programai: 83,720           
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     VISAGINO SAVIVALDYBĖS  KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS  

PROGRAMOS (Nr. 03) 

  

     
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲSUVESTINĖ 
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Atsakingi 

vykdytojai 

Indėlio kriterijaus 

pavadinimas 

m
at

o
 v

n
t.

 

P
la

n
u

o
ja

m
a 

re
ik

šm
ė 

  Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas 

  Savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa 

  01 Skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine veikla 

  01 02 
Plėtoti ir tobulinti sporto varžybas ir sporto sveikatingumo renginius siekiant įtraukti vaikus, jaunimą ir kitas gyventojų grupes į sportinę veiklą, 

rengti sporto specialistus 

03 01 02 01 Visagino savivaldybės sporto renginių organizavimas 

        01 
Lietuvos mokinių sporto 

žaidynės 

SB 9,701 
II-IV 

ketvirtis 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius 

(J. Nekrošas) 

Dalyvių skaičius vnt. 750 

        02 
Lietuvos jaunių sporto 

žaidynės 
Dalyvių skaičius vnt. 85 

        03 ,,Sportas visiems" renginiai  Dalyvių skaičius vnt. 22 

        04 Informacijos sklaida Parengta straipsnių vnt. 8 
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            Iš viso 9,701           

03 01 02 03 Tarptautinių-respublikinių  turnyrų organizavimas 

        01 
Tarptautiniai turnyrai 

Visagine 

SB 11,500 
II-IV 

ketvirtis 

Švietimo, kultūros, 

sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius 

(J. Nekrošas) 

Varžybų skaičius vnt. 7 

        02 
Tarptautinės neįgaliųjų 

sporto žaidynės  
Dalyvių skaičius vnt. 60 

        03 
Tarptautinis vaikų  futbolo 

turnyras     
Dalyvių skaičius vnt. 140 

        04 
Lietuvos futbolo 

čempionatas-III lyga 
Varžybų skaičius vnt. 14 

            Iš viso 11,500           

03 01 02 05 Projekto „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (RISK-FREE)“įgyvendinimas“ 

        01 
Organizuoti baigiamąjį 

projekto renginį  

SB 157,760 
II-IV 

ketvirtis 

Švietimo, kultūros,  

sporto ir 

valstybinės kalbos 

skyrius  

(J. Nekrošas) 

 

 Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius  

(I. Stankevičienė) 

Organizuota renginių  vnt. 1 

        02 

Organizuoti viešuosius 

pirkimus sporto įrangos 

pirkimui 

Organizuota  

pirkimų  
vnt. 1 

        03 
Atlikti aikštelės įrengimo 

rangos darbus 

Organizuota  

pirkimų  
vnt. 1 

        04 
Teikti projekto 

įgyvendinimo ataskaitas 
Pateiktų ataskaitų vnt.  2 

            Iš viso 157,760           

03 01 02 06 Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo užtikrinimui 

        

01 

Kontroliuoti sporto rėmimo 

fondo lėšomis 

finansuojamų projektų 

įgyvendinimo užtikrinimą 

SB 30,000 
II-IV 

ketvirtis 

Švietimo, kultūros,  

sporto ir 

valstybinės kalbos 

skyrius  

(J. Nekrošas) 

Pasirašyta  projektų 

finansavimo sutarčių 
vnt. 1 
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            Iš viso 30,000           

  

    Iš viso uždaviniui: 208,961           

       Iš viso tikslui: 208,961           

    Iš viso  programai: 208,961           
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     VISAGINO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ KULTŪRINIO AKTYVUMO 

SKATINIMO IR IDENTITETO STIPRINIMO PROGRAMOS (Nr. 04) 

  

     
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ 
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  Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas 

  Savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimas ir identiteto stiprinimo programa 

  02 
Įgyvendinti valstybinę kultūros politiką per kultūrinius renginius, valstybei, tautai, savivaldybei reikšmingų sukakčių ir datų minėjimus, įtraukiant į jos 

vyksmą kuo platesnę bendruomenės dalį, užtikrinant nematerialaus kultūros paveldo apsaugą 

  02 01 Organizuoti ir koordinuoti vykdomus kultūrinius renginius, užtikrinti nematerialaus kultūros paveldo apsaugą 

04 02 01 01 Kultūros renginių organizavimas 

        01 

Remti etnokultūrinius 

projektus ir tautinių 

bendruomenių iniciatyvas 

SB 45,600 
Pagal 

poreikį 

Švietimo, 

kultūros, 

sporto ir 

valstybinės 

Koofinansuotų kultūrinių 

projektų ir tautinių 

bendruomenių iniciatyvų 

skaičius 

vnt. 3 
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        02 

Organizuoti bendruomenę 

motyvuojančius renginius 

bei LRS skelbiamus 

dedikacinius metinius 

renginius 

kalbos kontrolės 

skyrius  

(A. Sieliūnienė) Organizuotų renginių 

skaičius 
vnt. 10 

        03 

Organizuoti edukacines 

programas kultūros 

darbuotojams ir kelti jų 

kvalifikaciją renginių 

organizavimo srityje 

Edukacinėse ir 

kvalifikacijos tobulinimo 

programose dalyvavusiųjų 

kultūros darbuotojų 

skaičius 

vnt.  30 

        04 

Organizuoti 

koordinacinius 

pasitarimus kultūros 

įstaigų vadovams ir 

darbuotojams 

Pasitarimų skaičius vnt. 15 

            Iš viso 45,600           

04 02 01 02 Visagino miesto šventės organizavimas ir koordinavimas 

        01 

Organizuoti miesto 

šventei skirtų renginių 

koordinacinius 

pasitarimus su 

organizatoriais 

SB 10,000 II-III 

ketvirtis 

Švietimo, 

kultūros, 

sporto ir 

valstybinės 

kalbos kontrolės 

skyrius  

(A. Sieliūnienė) 

Pasitarimų skaičius vnt. 10 

        02 

Pritraukti profesionalaus 

meno atlikėjus dalyvauti 

miesto šventės 

renginiuose 

Organizaciniam darbui ir 

pasirodymams pritrauktų 

profesionalių atlikėjų ir 

kultūros specialistų 

skaičius 

vnt. 6 

        03 

Pritraukti miesto 

biudžetines , verslo ir 

nevyriausybines 

organizacijas prisidėti 

prie miesto šventės 

renginių 

Pritrauktų organizacijų 

skaičius 
vnt. 30 

        04 
Viešinti miesto šventės 

renginius 

Parengtų straipsnių, 

informacinių žinučių, 

konferencijų su 

žiniasklaida skaičius 

vnt. 10 
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        Iš viso: 0,00           

04 02 01 03 Pasiruošimas Dainų šventei     

        01 

Organizuoti miesto 

šventei skirtų renginių 

koordinacinius 

pasitarimus su 

organizatoriais 

  

5,700 II-III 

ketvirtis 

Švietimo, 

kultūros, 

sporto ir 

valstybinės 

kalbos kontrolės 

skyrius  

(A. Sieliūnienė) 

Pasitarimų skaičius vnt. 10 

        02 

Pritraukti profesionalaus 

meno atlikėjus dalyvauti 

miesto šventės 

renginiuose 

Organizaciniam darbui ir 

pasirodymams pritrauktų 

profesionalių atlikėjų ir 

kultūros specialistų 

skaičius 

vnt. 6 

        03 

Pritraukti miesto 

biudžetines , verslo ir 

nevyriausybines 

organizacijas prisidėti 

prie miesto šventės 

renginių 

Pritrauktų organizacijų 

skaičius 
vnt. 30 

        04 
Viešinti miesto šventės 

renginius 

Parengtų straipsnių, 

informacinių žinučių, 

konferencijų su 

žiniasklaida skaičius 

vnt. 10 

            Iš viso 5,700           

04 02 01 06 Kultūros tarybos remiamų kultūros ir meno projektų įgyvendinimo užtikrinimui 

        01 
Projektų 

bendrafinansavimas 
SB 15,000 

II-III 

ketvirtis 

Švietimo, 

kultūros, sporto 

ir valstybinės 

kalbos kontrolės 

skyrius  

(A. Sieliūnienė) 

Pasirašyta projektų 

finansavimo sutarčių, 

patikslintas biudžetas 

vnt. 6 

            Iš viso 15,000           

      Iš viso uždaviniui: 51,300           
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  02 02 
Aktyvinti bendruomenę ugdant pilietiškumą, sudarant sąlygas jos nariams dalyvauti konkursuose, vietos ir kitų regionų koncertinėse programose 

ir mokymuose bei profesionalaus meno renginiuose pagal amžiaus grupes 

04 02 02 01 Bendruomenės kultūrinio aktyvumo skatinimas 

        01 

Užtikrinti meno 

kolektyvų dalyvavimą 

tarptautiniuose, 

respublikiniuose, 

regioniniuose 

kultūriniuose renginiuose 

SB 7,200 Pagal 

poreikį 

Švietimo, 

kultūros, 

sporto ir 

valstybinės 

kalbos kontrolės 

skyrius  

(A. Sieliūnienė) 

Tarptautinių, respublikinių, 

regioninių renginių, 

kuriuose dalyvavo 

Visagino meno kolektyvai, 

skaičius 

vnt. 30 

        02 
Organizuoti pilietinio ir 

tautinio ugdymo renginius 

Organizuotų renginių 

skaičius 
vnt. 2 

        03 

Organizuoti vaikų  ir 

jaunimo kultūrinės 

edukacijos renginius 

Organizuotų renginių 

skaičius 
vnt. 2 

            Iš viso 7,200           

      Iš viso uždaviniui: 7,200           

     Iš viso tikslui: 58,500           

         Iš viso  programai: 58,500           
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VISAGINO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO  

PROGRAMOS (Nr. 05) 

     TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ        
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  Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas 

  Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa 

  01 Įgyvendinti bendruomenės iniciatyvas, užtikrinti gyvenamosios vietovės bendruomenės išrinktų atstovavimo organų (seniūnaitijų) efektyvų darbą 

  01 01 Skatinti vietos bendruomenių iniciatyvas 

05 01 01 01 Tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklos ir kultūrinių iniciatyvų skatinimas 

        01 

Organizuojamas 

projektų atrankos 

konkursas 

SB 25,000 III ketvirtis 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius  

(L. Abarius) 

Finansuotų paraiškų  

skaičius  
vnt. 3         02 

Sutarčių su vykdytojais 

pasirašymas  

        03 
Projektų įgyvendinimo 

kontrolė 

            Iš viso 25,000           

05 01 01 02 Vietos iniciatyvų projektų savivaldybėje įgyvendinimo skatinimas 
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        01 

Organizuojamas 

projektų atrankos 

konkursas 

SB 5,000 III ketvirtis 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius  

(L. Abarius) 

Finansuotų paraiškų  

skaičius  
vnt. 3         02 

Sutarčių su vykdytojais 

pasirašymas  

        03 
Projektų įgyvendinimo 

kontrolė 

            Iš viso 5,000           

05 01 01 03 Gyvenamosios vietovės renkamų bendruomenės atstovų – seniūnaičių veiklos efektyvumo užtikrinimas 

        01 

Bendradarbiauti 

užtikrinant Visagino 

miesto seniūnaičių 

veiklos užtikrinimą 

SB 2,000 Pagal poreikį 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius  

(L. Abarius) 

Panaudota lėšų  proc.  100 

            Iš viso 2,000           

05 01 01 04 Visagino miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos finansavimo užtikrinimas 

        01 

Bendradarbiauti 

užtikrinant Visagino 

miesto vietos veiklos 

grupės plėtros 

strategijos 

įgyvendinimą 

SB 18,289 Pagal poreikį 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius 

(I. Michailova) 

Panaudota lėšų  proc. 50 

            Iš viso: 18,289           

      Iš viso uždaviniui: 50,289   

         Iš viso tikslui: 50,289   

05 02 Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai savivaldybės teritorijoje 
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  02 01 Įgyvendinti jaunimo politiką siekiant padėti jauniems žmonėms pasirengti savarankiškam gyvenimui 

05 02 01 01 Jaunimo politikos įgyvendinimas 

        01 
Organizuoti jaunimo 

renginius 
SB 0,700 

III-IV 

ketvirčiai 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius  

(L. Abarius) 

Organizuota 

 renginių 
vnt. 2 

        02 

Savivaldybės jaunimo 

dalyvavimo 

nacionaliniuose ir 

regioniniuose 

konkursuose bei 

renginiuose 

užtikrinimas 

SB 1,000 
III-IV 

ketvirčiai 

Organizuota/inicijuota 

dalyvavimų 
vnt. 4 

            Iš viso 1,700           

05 02 01 02 Jaunimo savanoriškos tarnybos Visagino savivaldybėje programos įgyvendinimas 

        01 

Dalyvavimas 

įgyvendinant 

savanoriškos veiklos 

savivaldybėje aprašą, 

finansuoti bent vieną 

savanorius priimančią 

organizaciją 

SB 1,200 
III-IV 

ketvirčiai 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius  

(L. Abarius) 

Dalyvauta 

savanorišką veiklą 

vykdančių 

organizacijų veikloje 

vnt. 1 

            Iš viso 1,200           

05 02 01 03 Atvirą darbą su jaunimu vykdančių organizacijų institucinės paramos programos įgyvendinimas 

        01 

Organizuojamas 

projektų atrankos 

konkursas 

SB 2,500 
II-IV 

ketvirtis 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius  

(L. Abarius) 

Finansuotų projektų 

skaičius  
vnt. 3         02 

Sutarčių su vykdytojais 

pasirašymas  

        03 
Projektų įgyvendinimo 

kontrolė 

            Iš viso 2,500           
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      Iš viso uždaviniui: 5,400           

         Iš viso tikslui: 5,400           

05 03 Kurti saugią ir patogią gyvenimąją aplinką 

  03 01 Kurti saugią aplinką Visagino savivaldybėje 

05 03 01 01 Visagino savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos įgyvendinimas 

        01 

Parengti ir patvirtinti  

priemonės finansavimo 

tvarkos aprašą  

SB 15,000 

II ketvirtis 

Viešosios tvarkos 

ir rinkliavų 

skyrius 

(G. Ragėnas) 

Finansuota paraiškų  vnt. 3 

        02 
Organizuoti paraiškų 

priėmimo konkursą 
II ketvirtis 

        03 

 Sudaryti sutartis su 

programos priemonių 

vykdytojais  

II ketvirtis 

        04 

Programos priemonių 

vykdytojų ataskaitų 

priėmimas 

IV ketvirtis 

            Iš viso 15,000           

05 03 01 02 Nusikalstamumo mažinimas, panaudojant vaizdo stebėjimo kamerų tinklą 

        01 

Kontroliuoti  vaizdo 

stebėjimo kamerų 

transliuojamo vaizdo 

Visagino mieste 

stebėjimo sutarties 

įgyvendinimą SB 60,000 Pagal poreikį 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius 

(A. Barsov) 

 

Vidaus 

administravimo ir 

informacinių  

technologijų 

skyrius 

(R. Karla ) 

Vykdyta priežiūra 
Pagal 

poreikį 
  

        02 

Kontroliuoti Visagino 

miesto vaizdo stebėjimo 

sistemos techninę 

priežiūrą, profilaktiką ir 

duomenų perdavimą 
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            Iš viso 60,000           

05 03 01 03 Savivaldybės gyventojų švietimo priešgaisrinės saugos klausimais organizavimas 

        01 

Organizuoti 

savivaldybės gyventojų 

švietimo priešgaisrinės 

saugos klausimais 

veiklų įgyvendinimą, 

bendradarbiaujant su 

Priešgaisrine gelbėjimo 

valdyba 

SB 0,500 
II -III  

ketvirtis 

Transporto ir ūkio 

skyrius  

(V. Šiaulys) 

Įgyvendinta 

priemonių 
vnt. 5 

            Iš viso 0,500           

05 03 01 04 
Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, esančių Visagine, Festivalio g. 1, 3, 6 ir 8, priemonių plano 

įgyvendinimo užtikrinimui 

        01 

Organizuoti Festivalio 6 

ir 8, privačių patalpų 

,butų pirkimą, turto 

vertinimą 

SB 84,000 

II ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius  

(I. Vavinskienė, 

R. Gaidelienė) 

Įsigyta patalpų vnt. 2 

        02 

Pripažinus statinius, 

esant avarines būklės, 

nagrinėti galimybę 

perimti juos Visagino 

savivaldybės 

nuosavybėn 

III-IV 

ketvirtis 

Sutikusių perleisti 

nuosavybę savininkų 

skaičius 

proc. 50 

            Iš viso 84,000           

      Iš viso uždaviniui: 159,500           

         Iš viso tikslui: 159,500           

05 04 Palaikytis ryšį su išvykusiaisiais iš Visagino savivaldybės, kurti užsienyje gyvenančių kraštiečių bendruomenes 

  03 01 Prisijungti prie projekto "Globalūs regionai"  įgyvendinimo 
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05 03 01 01 Projekto „Globalus Visaginas“ įgyvendinimas 

        01 

Prisijungti prie LSA 

organizuojamos 

iniciatyvos 

SB 0,000 
III-IV 

ketvirtis 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius 

(I. Michailova) 

Vidaus 

administravimo ir 

informacinių  

technologijų 

skyrius (A. 

Andrijauskienė) 

Įgyvendinta 

priemonių 
vnt. 2 

            Iš viso 0,000           

      Iš viso uždaviniui: 0,000           

         Iš viso tikslui: 0,000           

         Iš viso  programai: 215,189           
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VISAGINO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO  

PROGRAMOS (Nr. 06) 

    TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ        
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  Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas 

  Savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa 

    Teikti socialinę (finansinę) paramą Visagino savivaldybės gyventojams bei skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje 

  01 02 Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą 

06 01 02 01 Išmokų vaikams skyrimas ir administravimas (SADM) 

        01 
Prašymų skirti išmokas 

priėmimas 

VB 3237,500 

per metus 

Socialinės 

paramos skyrius 

Vaikų gavusių 

vienkartines ir 

pastovias išmokas, 

skaičius 

vnt. 3650 

        02 

Sprendimų dėl išmokų 

skyrimo rengimas ir 

priėmimas 

per metus 
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        03 

2020 m. I, II ir III 

ketvirčio išmokų 

vaikams ataskaitų 

rengimas 

Kiekvieną 

ketvirtį 

        04 

Lėšų išmokoms 

vaikams mokėti 2021 

metais planavimas ir 

pateikimas SADM 

 III ketvirtis 

            Iš viso 3237,500           

06 01 02 02 Tikslinių kompensacijų mokėjimas ir administravimas 

        01 

Prašymų skirti tikslines  

kompensacijas 

priėmimas 

VB 990,900 

per metus 

Socialinės 

paramos skyrius  

(D. Čepulytė) 

Tikslinių 

kompensacijų gavėjų 

skaičius 

vnt. 500 

        02 

Sprendimų dėl tikslinių 

kompensacijų skyrimo 

rengimas ir priėmimas 

per metus 

        03 

2020 m. I, II ir III 

ketvirčio šalpos išmokų 

ataskaitų rengimas 

Kiekvieną 

ketvirtį 

        04 

Lėšų išmokoms mokėti 

2021 metais 

planavimas ir 

pateikimas SADM 

 III ketvirtis 

            Iš viso 990,900           

06 01 02 03 Socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas 

        01 

Prašymų skirti piniginę 

socialinę paramą 

priėmimas 

SB (D) 103,400 per metus 

Socialinės 

paramos skyrius 

Kompensacijas 

gavusių šeimų 

skaičius per metus 

vnt. 3300 

        02 

Sprendimų piniginės 

socialinės paramos 

skyrimo ar neskyrimo 

rengimas ir priėmimas 

SB 1139,937 per metus 

Socialinę pašalpą 

gavusių šeimų 

skaičius per metus 

vnt. 1300 
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            Iš viso 1243,337           

06 01 02 04 
Išmokų nedarbingiems neįgaliems asmenims, auginantiems vaikus iki 18 metų bei vaikus iki 24 metų, besimokančius bendrojo lavinimo 

mokyklose, profesinėse mokyklose, aukštesniosiose ar aukštosiose mokyklose dienine forma mokėjimas (SADM) 

        01 
Esant poreikiui mokėti 

išmokas 
VB 0,000 Esant poreikiui 

Socialinės 

paramos skyrius 

(J. Zabulytė) 

Išmokėta lėšų nuo 

gautų prašymų 
proc. 100 

            Iš viso 0,000           

06 01 02 06 Mokesčio už suaugusių neįgaliųjų neformalųjį švietimą kompensavimas 

        01 

Kompensuoti 

suaugusiems už 

neįgaliųjų švietimą 

SB 0,700 per metus 
Socialinės 

paramos skyrius 

Suaugusių neįgaliųjų 

asmenų skaičius, 

kuriems buvo 

kompensuotas 

neformalus švietimas 

vnt. 8 

            Iš viso 0,700           

06 01 02 08 Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus produktus skyrimas (VDF) 

        01 

Prašymų skirti socialinę 

paramą mokiniams 

priėmimas 

SB (D) 169,850 

per metus 

Socialinės 

paramos skyrius  

(R. Taluntienė) 

Nemokamą 

maitinimą gaunančių 

mokinių skaičius 

vnt. 770 
        02 

Sprendimų dėl 

socialinės paramos 

mokiniams skyrimo ar 

neskyrimo rengimas ir 

priėmimas 

per metus 

        03 

2020 m. I, II ir III 

ketvirčio socialinės 

paramos mokiniams 

ataskaitų rengimas 

Kiekvieną 

ketvirtį 
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        04 

Lėšų socialinei paramai 

mokiniams mokėti 

2021 metais 

planavimas ir 

pateikimas SADM 

Liepos mėn. 

            Iš viso 169,850           

06 01 02 09 Socialinės paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas (VDF) 

        01 

Prašymų skirti socialinę 

paramą mokiniams 

priėmimas 

SB (D) 39,000 

Nuo liepos 1 d. 

iki spalio 5 d.     

Socialinės 

paramos skyrius 

(R. Taluntienė, J. 

Trapnauskienė) 

Aprūpintų mokinio 

reikmenimis mokinių 

skaičius 

vnt. 450 

        02 

Sprendimų dėl 

socialinės paramos 

mokiniams skyrimo ar 

neskyrimo rengimas ir 

priėmimas 

Nuo liepos 1 d. 

iki gruodžio 15 

d.     

        03 

2020 m. socialinės 

paramos mokiniams 

ataskaitų rengimas 

Iki lapkričio 1 

d. 

        04 

Lėšų socialinei paramai 

mokėti 2021 metais 

planavimas ir 

pateikimas SADM 

Liepos mėn. 

            Iš viso 39,000           

06 01 02 10 Socialinių paslaugų asmenims su sunkia negalia užtikrinimas (VDF) 

        01 

Sutarčių su įstaigomis, 

teikiančiomis socialinės 

globos paslaugas 

sudarymas 
SB (D) 32,715 per metus 

Socialinės 

paramos skyrius  

(I. Abaravičienė) 

Asmenų su sunkia 

negalia, kuriems 

teikiamos socialinės 

globos paslaugos, 

skaičius 

vnt. 80 

        02 

Įstaigų, suteikusių 

paslaugas, 

kompensuotų socialinės 

globos išlaidų kontrolė 
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            Iš viso 32,715           

06 01 02 11 Socialinės globos paslaugų suaugusiems asmenims su negalia pirkimas 

        01 

Sutarčių su įstaigomis, 

teikiančiomis socialinės 

globos paslaugas 

sudarymas 

SB  25,950 per metus Socialinės 

paramos skyrius 

(I. Abaravičienė) 

Senyvo amžiaus 

asmenų bei asmenų 

su negalia,  

gyvenančių ne 

savivaldybės 

įstaigose, kuriems 

apmokėta už 

suteiktas paslaugas, 

skaičius per metus 

vnt. 16 

        02 

Įstaigų, suteikusių 

paslaugas, 

kompensuotų socialinės 

globos išlaidų kontrolė 

            Iš viso 25,950           

      Iš viso uždaviniui: 5739,952           

  01 03 Teikti paramą Visagino savivaldybės socialiai jautrių ir pažeidžiamų gyventojų grupėms,  užkirsti kelią socialinės rizikos židinių formavimuisi 

06 01 03 01 Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems 

        01 

Aplankyti neįgaliųjų 

būstus, parengti būsto 

pritaikymo asmeniui su 

negalia poreikio 

vertinimo aktus ir 

duomenis perduoti 

Vietinio ūkio valdymo 

ir statybos skyriaus 

specialistams 

preliminarios sąmatos 

rengimui 

SB  

VB 

16,000 

24,710 

Iki balandžio 1 

d.  

Socialinės 

paramos skyrius 

(D. Čepulytė) 

Neįgaliesiems 

pritaikytų būstų 

procentas nuo esamo 

poreikio (paraiškų) 

proc. 60 

        02 

Pateikti I ketvirčio 

ataskaitą Neįgaliųjų 

reikalų departamento 

prie SADM 

Iki balandžio 8 

d.  

        03 

Įvykdžius viešuosius 

pirkimus pateikti 

patikslintą paraišką 

2020 metams 

Iki liepos 1 d.  
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        04 

Pateikti III ketvirčio 

ataskaitą  Neįgaliųjų 

reikalų departamento 

prie SADM 

Iki spalio 8 d. 

        05 

Pateikti prognozuojamų 

lėšų paraišką 2021 

metams 

Iki lapkričio 1 

d.  

            Iš viso 28,370           

06 01 03 02 Kalėdinių renginių neįgaliems vaikams organizavimas 

        01 
Vaikų su negalia sąrašų 

parengimas  

SB 0,300 
iki gruodžio 31 

d. 

Socialinės 

paramos skyrius 

 (D.Čepulytė) Vaikų su negalia, 

gavusių dovanėles, 

skaičius 

vnt. 55 

        02 
Viešųjų pirkimų 

organizavimas 

Socialinės 

paramos skyrius 

 (D.Badaškienė) 

            Iš viso 0,300           

06 01 03 03 Mokesčių už komunalines paslaugas kompensavimas neįgaliesiems 

        01 

Asmenų su sunkia 

negalia sąrašų 

parengimas ir 

pateikimas UAB 

„Visagino būstas“ ir 

AB „Ignitis“ 

SB 4,671 

kiekvieno 

ketvirčio 

pabaigoje 

Socialinės 

paramos skyrius 

(D. Čepulytė) 

Neįgaliųjų, kuriems 

kompensuota dalis 

mokesčio už 

komunalines 

paslaugas, skaičius 

vnt. 110 

            Iš viso 4,671           

06 01 03 04 Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų gyventojams  teikimas 

        01 

Prašymų 

vienkartinėms, 

periodinėms ir 

sąlyginėms pašalpoms 

priėmimas 

SB 20,038 per metus 

Socialinės 

paramos skyrius 

(D. Čepulytė, J. 

Trapnauskienė, I. 

Abaravičienė) 

Kitą  socialinę 

paramą gavusių 

asmenų skaičius 

vnt.  250 
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        02 

Priimtų prašymų 

pateikimas Visagino 

savivaldybės socialinių 

reikalų komisijai bei 

šios komisijos veiklos 

užtikrinimas 

Kiekvieną 

mėnesį iki 25 

d. 

            Iš viso 20,038           

06 01 03 05 Socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių užimtumas, tarpžinybinio bendradarbiavimo skatinimas 

        01 
Gautų prašymų skirti 

transportą nagrinėjimas 
SB 1,500 Pagal poreikį 

Socialinės 

paramos skyrius 

Organizuotų kelionių 

skaičius 
vnt. 4 

            Iš viso 1,500           

06 01 03 07 Visagino savivaldybės jaunuolių studijų rėmimas 

        01 

Skelbti konkursą remti 

Lietuvos Respublikos 

aukštosiose 

(universitetinėse) 

mokyklose pagal 

pagrindines dieninių 

studijų programas 

studijuojančius ir gerai 

besimokančius asmenis 

(studentus) 

SB 1,200 
iki gruodžio 31 

d. 

Švietimo, 

kultūros, sporto ir 

valstybinės kalbos 

kontrolės skyrius  

(L. Abarius) 

Paremta asmenų vnt. 2 

            Iš viso 1,200           

06 01 03 11 Socialinio būsto plėtra (Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms VDF) 

        01 

Vykdyti bendrabučio, 

esančio Kosmoso g. 28, 

patalpų pertvarkymo  į 

butus projekto 

įgyvendinimą 

SB 

SB (D) 

407,934 

0,100 
II ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(A. Gergel) 

Parengtas projektas vnt. 1 
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            Iš viso 408,034           

06 01 03 12 Projekto „Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“ įgyvendinimas 

        01 

Koordinuoti ir 

kontroliuoti projekto 

veiklų įgyvendinimą 

 

SB (D) 
2,511 

Iki projekto  

įgyvendinimo 

pabaigos 

Strateginio 

planavimo ir  

investicijų 

valdymo skyrius 

(N. Jakubovskaja) 

 

 Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(M.Mirzebekov) 

Įgyvendintas 

projektas  
 vnt. 1 

            Iš viso: 2,511           

06 01 03 13 Vienkartinė parama įsteigus šeimyną 

        01 

Šeimų skatinimas imti 

globoti vaikus ir 

sudaryti jiems galimybę 

gyventi šeimoje 

SB 3,000 
iki gruodžio 31 

d. 

Socialinės 

paramos skyrius 

(T. Repečkienė) 

Šeimynų, kurioms 

suteikta vienkartinė 

parama, skaičius 

vnt. 1 

            Iš viso 3,000           

06 01 03 16 Asmens palaikų  pervežimo ir laidojimo kompensavimas 

        01 

Gavus informaciją apie 

asmenį, kurio laidojimu 

niekas nesirūpina, 

kreiptis į laidojimo 

įmonę, su kuria 

sudaryta sutartis dėl 

laidojimo  ir pervežimo SB 10,000 
Iki gruodžio 31 

d.  

Socialinės 

paramos skyrius 

(J. Zabulytė, R. 

Taluntienė) 

Asmenų, kurių 

laidojimu rūpinosi 

savivaldybė, skaičius 

vnt. 20 

        02 

Rengti administracijos 

direktoriaus įsakymą 

dėl asmens laidojimo 

savivaldybės lėšomis 
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            Iš viso 10,000           

      Iš viso uždaviniui: 479,624           

         Iš viso tikslui: 6219,576           

  02 Užtikrinti ir skatinti socialinių paslaugų teikimą bei plėtrą bendruomenėje 

  02 01 Skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje 

06 02 01 01 Šeimos gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistemos įgyvendinimas"  

        01 
Prašymų vienkartinėms 

išmokoms priėmimas 

SB 34,000 
Iki gruodžio 31 

d.  

Socialinės 

paramos skyrius, 

D. Čepulytė, J. 

Trapnauskienė, E. 

Kondratovič  

Šeimos gerovę 

užtikrinančių 

priemonių skaičius 

vnt. 2 

        02 

Sprendimų skirti 

vienkartines išmokas 

priėmimas 

            Iš viso 34,000           

06 02 01 02 Visagino garbės piliečių nuostatuose numatytų teisių įgyvendinimas 

        01 

Organizuoti Visagino 

garbės piliečių 

nuostatuose numatytų 

teisių įgyvendinimą 

SB 1,000 Pagal poreikį 

Vidaus 

administravimo ir  

informacinių 

technologijų 

skyrius  

(A. Milko) 

Panaudota lėšų proc. 100 

            Iš viso 1,000           

06 02 01 04 
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems  ir neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą finansavimo 

įgyvendinimas 
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        01 

Informuoti raštu 

organizacijas dėl 

projektų finansavimo ir 

sutarčių sudarymo, 

atsižvelgiant į pateiktas 

pastabos ir 

rekomendacijas dėl 

projekto tikslinimo 

SB 

VB 

7,500 

36,349 

Iki sausio 13 d. 

Socialinės 

paramos skyrius 

(D. Čepulytė)  

Finansuotų projektų 

skaičius 

vnt.  2 

        02 

Finansavimo sutarčių 

su organizacijomis 

užtikrinimas 

Iki kovo 1 d. 

        03 

Pateikti informaciją 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentui apie lėšų 

paskirstymą projektams 

pagal vykdomas veiklas 

ir projektų laukiamus 

rezultatus 

Iki kovo 1 d. 

        04 

Paskelbti konkursą 

projektams 2021 m. 

finansuoti 

Iki rugsėjo 15 

d. 

        05 
Vykdyti projektų 

paraiškų priėmimą 
Iki spalio 15 d. 

        06 

Visagino savivaldybės 

svetainėje paskelbti 

informaciją apie 

pateiktas projektų 

paraiškas 

Iki spalio 15 d. 

        07 

Visagino savivaldybės 

svetainėje paskelbti 

informaciją apie 

Visagino 

administracijos 

direktoriaus patvirtinto 

lėšų Visagino 

savivaldybės socialinės 

reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems 

bendruomenėje 

projektams finansuoti 

Iki metų 

pabaigos 
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2021 metams 

paskirstymą 

            Iš viso 43,849           

06 02 01 07 Projekto „Senjorų dienos centro kūrimas gerinant gyvenimo kokybę pasienio regionuose“ įgyvendinimas (Interreg) 

        01 

Organizuoti ir 

kontroliuoti projekto 

veiklų įgyvendinimą 

SB 

ES 

20,000 

187,000 
Pagal poreikį 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius  

(I. Michailova) 

Panaudota lėšų proc. 100 

            Iš viso 207,000           

06 02 01 08 
Projekto „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine 

įkūrimui“ įgyvendinimas 

        01 

Koordinuoti ir 

kontroliuoti projekto 

veiklų įgyvendinimą 

SB  

ES 

500,000 

251,000 

Iki projekto  

įgyvendinimo 

pabaigos 

Strateginio 

planavimo ir  

investicijų 

valdymo skyrius  

(N. Jakubovskaja) 

 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(M. Mirzebekov) 

Įgyvendintas 

projektas  
vnt. 1 

            Iš viso: 751,000           
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06 02 01 10 Socialinių paslaugų plėtros pasitelkiant nevyriausybines organizacijas programos įgyvendinimas 

        01 

Parengti Visagino 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus įsakymą 

dėl finansavimo aprašo 

patvirtinimo 
SB 8,000 

I ketvirtis 

Socialinės 

paramos skyrius 

(J. Zabulytė) 

Sutarčių, sudarytų su 

NVO dėl socialinių 

paslaugų teikimo, 

skaičius 

vnt.  1 

        02 
Paskelbti paraiškų 

atrankos konkursą 
II ketvirtis 

        03 
Sudaryti finansavimo 

sutartis 
II ketvirtis 

            Iš viso 8,000           

06 02 01 11 Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Visagino savivaldybėje“ 

        01 

Paskelbti konkursą dėl 

būsto 

bendruomeniniams 

namas steigti pirkimo 

SB 

VB 

60,000 

130,355 

Iki gruodžio 31 

d.  

Socialinės 

paramos skyrius 

(J. Zabulytė) 

Įsigytų būstų 

skaičius 
vnt 1 

        02 

Parengti Visagino 

šeimos ir gerovės 

centro įstatų projekto 

pakeitimą dėl 

bendruomeninių namų 

įkūrimo 

Parengtų projektų, 

skaičius 
vnt. 1 

        03 Vykdyti rangos darbus 

Pagal 

paskelbtą 

kvietimą 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(A. Gergel) 

Finansavimui gauti 

pateiktų paraiškų 

skaičius 

vnt. 1 

            Iš viso 190,355           

      Iš viso uždaviniui: 1235,204           

         Iš viso tikslui: 1235,204           

      Iš viso  programai: 7454,780           
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 VISAGINO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS  GERINIMO  

PROGRAMOS (Nr. 07) 

 TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ       
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vykdytojai 

Indėlio kriterijaus 

pavadinimas 
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a 
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ik
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  Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas 

  Savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa 

  01 Gerinti Visagino savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros kokybę, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 

  01 01 Stiprinti ir plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą 

07 01 01 01 Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiųjų programų vykdymas 

        01 

Visagino savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios 

programos parengimas ir 

pateikimas Visagino 

savivaldybės tarybai 

tvirtinti 

SB (AA) 11,270 

 I ketvirtis Socialinės 

paramos skyrius, 

savivaldybės 

gydytojas 

Finansuotų projektų 

skaičius 

 

vnt. 
10 

        02 

Konkurso vykdyti 

programą paskelbimas ir 

paraiškų priėmimas 

II ketvirtis 
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        03 

Sutarčių su programos 

priemonių vykdytojais 

sudarymas 

 II ketvirtis 

        04 

Programos priemonių 

vykdytojų ataskaitų 

priėmimas 

 IV 

ketvirtis 

            Iš viso 11,270           

07 01 01 03 Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas 

        01 

Valstybinių (valstybės 

perduotų savivaldybėms) 

funkcijų vertinimo 

kriterijų parengimas 

SB (D) 53,600 

Balandžio, 

liepos, 

spalio 

mėn. iki 

kiekvieno 

mėnesio 

14 d. 

Socialinės 

paramos skyrius, 

savivaldybės 

gydytojas 

Sveikatinimo 

renginiuose 

dalyvavusių asmenų 

skaičius 

vnt. 3000 

        02 

Valstybinių (valstybės 

perduotų savivaldybėms) 

funkcijų vertinimo 

kriterijų įgyvendinimas 

Sausio 

mėn.  

            Iš viso 53,600           

07 01 01 04 Narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės stiprinimas 

        01 

Sprendimų mokėti 

socialinę pašalpą į 

socialinę kortelę 

rengimas ir priėmimas 
  0,000 Per metus 

Socialinės 

paramos skyrius 

Parengtų naujų 

įsakymų dėl 

socialinės pašalpos 

mokėjimo pervedant į 

socialinę kortelę, 

skaičius 

vnt. 10 

        02 
Socialinių kortelių 

užsakymas 

            Iš viso 0,000           

07 01 01 05 Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizavimas 
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        01 

Visagino savivaldybės 

asmenų būtinojo 

hospitalizavimo ir (ar) 

būtinojo izoliavimo 

organizavimo gydytojų 

specialistų komisijos 

darbo organizavimas 

VB 0,000 Per metus 

Socialinės 

paramos skyrius, 

savivaldybės 

gydytojas 

Esant poreikiui 

organizuoti komisijos 

posėdžiai  

vnt. 1 

            Iš viso 0,000           

07 01 01 06 Neveiksnių asmenų būklės prižiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas 

        01 

Neveiksnaus tam tikroje 

srityje asmens būklės 

peržiūrėjimas 

 

SB (D)  
2,500 Per metus 

Socialinės 

paramos skyrius 

 

Neveiksnių 

asmenų būklės 

peržiūrėjimo 

komisija 

Išnagrinėtų 

Neveiksnių asmenų 

būklės peržiūrėjimo 

komisijos inicijuotų 

asmens būklės 

peržiūrėjimo bylų 

skaičius 

vnt. 10 

        02 

Sprendimų dėl 

tikslingumo kreiptis į 

teismą dėl teismo 

sprendimo, kuriuo asmuo 

pripažintas neveiksniu 

tam tikroje srityje, 

peržiūrėjimo, priėmimas 

Sprendimų 

 skaičius 
vnt. 0 

            Iš viso 2,500           

07 01 01 07 
Projekto „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Visagino savivaldybėje“ 

įgyvendinimas 

        01 

Pateikti projektinį 

pasiūlymą projekto 

finansavimui gauti 

ES 100,000 II ketvirtis 

Socialinės 

paramos skyrius  

(J. Zabulytė) 

 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius  

(I. Medvedeva) 

Pateiktas projektinis 

pasiūlymas 
vnt. 1 

            Iš viso 100,000           
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07 01 01 08 
Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonėms ir jų 

įgyvendinimui 

        01 

Organizuoti mokymus ir 

konsultacijas 

ssavižudybių prevencijos 

klausimais 

SB (D) 23,900 
II-IV 

ketvirtis 

Socialinės 

paramos skyrius  

(J. Zabulytė) 

Mokymuose 

dalyvavusių asmenų 

skaičius 

vnt. 120 

            Iš viso 23,900           

07 01 01 10 Sveikatos įstaigų paslaugų gerinimas 

        01 

Kontroliuoti VŠĮ 

"Visagino ligoininė" 

įrangos įsigyjimo 

sutarties įgyvendinimą 

SB 150,000 
III-IV 

ketvirtis 

Socialinės 

paramos skyrius 

(J. Zabulytė) 

Įgyvendinta sutarčių vnt. 1 

            Iš viso 150,000           

      Iš viso uždaviniui: 153,962           

  01 02 Remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nustatytų kategorijų žmonėms 

07 01 02 01 Mokinių sveikatos priežiūros vykdymas 

        01 

Valstybinių (valstybės 

perduotų savivaldybėms) 

funkcijų vertinimo 

kriterijų įgyvendinimas 

SB(D) 77,900 Per metus 

Socialinės 

paramos skyrius, 

savivaldybės 

gydytojas 

Mokinių iki 18 m. 

pateikusių 

profilaktinio sveikatos 

patikrinimo pažymą, 

dalis 

proc. 100 

        02 

Valstybinių (valstybės 

perduotų savivaldybėms) 

funkcijų vertinimo 

kriterijų įgyvendinimas 

            Iš viso 77,900           

07 01 02 04 Projekto „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ įgyvendinimas 
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        01 
Pateikti paraišką projekto 

finansavimui gauti 

SB 

ES 

27,777 

250,000 
Per metus 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius  

(I. Michailova) 

Pateikta paraiška vnt. 1 

            Iš viso 277,777           

      Iš viso uždaviniui: 355,677           

  01 03 Užtikrinti Savivaldybės darbuotojų saugą darbe 

07 01 03 01 Savivaldybės darbuotojų saugos darbe užtikrinimo programa 

        01 

Pravesti naujiems 

darbuotojams įvadinį 

instruktažą 
SB 1,840 

Pagal 

poreikį 

Teisės, personalo 

ir  

civilinės 

metrikacijos 

skyrius  

(K. 

Bagdanavičius) 

Pravesta instruktažų vnt. 6 

        02 

Organizuoti privalomajį 

darbuotojų sveikatos 

tikrinimą 

Surašyta sveikatos  

patikrinimų aktų 
vnt. 1 

            Iš viso 1,840           

      Iš viso uždaviniui: 1,840           

         Iš viso tikslui: 511,479           

         Iš viso  programai: 511,479           
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VISAGINO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (Nr. 08) 

 

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ 
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  Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką 

  Savivaldybės aplinkos apsaugos programa 

  01 Kurti saugią, švarią ir sveiką aplinką 

  01 01 Mažinti aplinkos užterštumą ir gerinti vandens telkinių, bendro naudojimo ir kitų teritorijų būklę 

08 01 01 01 Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonė 

        01 

Organizuoti  ir kontroliuoti 

darbus Pavojingoms 

atliekoms, nenaudojamoms 

padangoms ir kitoms 

atliekoms, kai nežinomas 

atliekų tvarkytojas arba kai 

atliekas būtina sutvarkyti 

nedelsiant, siekiant išvengti 

neigiamo poveikio 

aplinkai, tvarkyti, surinkti 

ir šalinti  

SB (AA) 

SB 

25,925 

11,000 

Pagal 

poreikį 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(D. Kardelienė) 

Sutvarkytų atliekų 

kiekis 
t 

100 t 

statybos ir 

griovimo 

 

6 t 

nenaudojamų 

padangų 
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            Iš viso 36,925           

08 01 01 02 Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą administravimas 

        01 

Užtikrinti savivaldybės 

teritorijoje kokybišką ir 

nepertraukiamą 

komunalinių atliekų 

surinkimo ir tvarkymo 

paslaugos teikimą ir 

efektyvų vietinės rinkliavos 

administravimą 

SB 957,428 IV ketvirtis 

Viešosios tvarkos 

ir rinkliavų 

skyrius 

(I. Umbrasė) 

Panaudota lėšų proc. 100 

            Iš viso 957,428           

08 01 01 03 Užterštų teritorijų valymas 

        01 

Planuojama vykdyti 

Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijos 

Utenos regiono aplinkos 

apsaugos departamento 

Ignalinos agentūros 

privalomąjį nurodymą dėl 

užterštų  teritorijų, esančių 

tarp Dūkšto kel. 68 ir 76  ir 

Dūkšto kel. 86 ir 

Energetikų g. 

SB 19,000 IV ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(D. Kardelienė) 

Išvalyta teritorijų skaičius 2 

            Iš viso 19,000           

08 01 01 04 Bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir sanitarijos darbai 

        01 

Savivaldybės vietinės 

reikšmės kelių ir gatvių 

priežiūros, smulkaus 

remonto, eismo saugumo 

užtikrinimo darbų 

organizavimas 

SB  1323,851 Nuolat 

Aplinkos 

tvarkymo skyrius 

(R. Virko) 

Sutvarkytų vietinių 

kelių  

ir gatvių ilgis 

km ~44 
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        02 

Bendro naudojimo 

teritorijų tvarkymo 

administravimas 

Sutvarkytų bendro 

naudojimo teritorijų 

plotas: šaligatvių,                                                     

vejų plotas 

  m2    

  m2     

     ~280000    

~1151900 

        03 

Savivaldybei priskirtoje 

žemėje esančių želdynų ir 

želdinių priežiūros 

organizavimas ir vykdymo 

kontrolė 

Prižiūrėtų želdynų 

plotas 
m2             ~6700      

        04 
Kapinių priežiūros 

organizavimas 
Prižiūrėta kapinių vnt. 3 

            Iš viso 1323,851           

08 01 01 05 Aplinkos monitoringo, prevencinių ,aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimas 

        01 

Organizuoti ir kontroliuoti 

Visagino, Skryto ežerų 

išvalytos  

dalies vandens užterštumo 

tyrimų atlikimą 

SB (AA) 14,820 

II ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(D. Kardelienė) 

Atlikta tyrimų vnt. 2 

        02 

Organizuoti ir kontroliuoti 

Visagino savivaldybės 

aplinkos monitoringo 

programos 2019-2023 m. 

parengimą 

II ketvirtis 

Kontroliuotas  

programos 

įgyvendinimas 

vnt. 1 

            Iš viso 14,820           

08 01 01 06 Atliekų tvarkymas ir atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 
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        01 

Organizuoti ir kontroliuoti 

didelių gabaritų atliekų 

priėmimo (mainų) aikštelės 

įrengimą 

SB 

SB (AA) 

10,000 

6,300 

IV ketvirtis 

Viešosios tvarkos 

ir rinkliavų 

skyrius  

(I. 

Umbrase)Vietinio 

ūkio valdymo ir 

statybos skyrius 

(D. Kardelienė) 

Įrengta aikštelė vnt. 1 

        02 

Mišrių komunalinių atliekų 

konteinerių aikštelių 

įrengimas ir / ar kitų 

atliekų surinkimo 

priemonių diegimas 

atskirose sodų bendrijų 

masyvuose 

III-IV  

ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(D. Kardelienė) 

Įdiegta priemonių vnt. 10 

            Iš viso 16,300           

08 01 01 07 Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas 

        01 

Koordinuoti ir kontroliuoti 

projekto veiklų 

įgyvendinimą 

SB (D) 83,221   

 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius  

(E. Visockytė) 

 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(M. Mirzebekov) 

Įgyvendintas 

projektas 
vnt. 1 

            Iš viso 83,221           

08 01 01 08 
Išvalytų vandens telkinių ekosistemų stebėsena ir subalansavimas (Želdynų ir želdinių apsaugos tvarkymo, būklės stebėsenos, želdinių kūrimo, 

veisimo, inventorizacijos priemonių įgyvendinimas) 

        01 
Organizuoti Želdinių 

komisijos veiklą 
SB (AA) 33,566 

Pagal 

poreikį 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius  

(D. Kardelienė) 

Organizuota 

komisijos posėdžių 
vnt. 12 
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        02 
Išduoti leidimus kirsti 

medžius 

 

Aplinkos 

tvarkymo skyrius 

(R. Virko) 

Išduota leidimų kirsti 

medžius 
vnt. 90 

        03 

Organizuoti želdinių 

tvarkymo, kūrimo ir jų 

būklės stebėsenos darbus 

Pasodinta želdinių 
Pagal 

poreikį 
  

            Iš viso 33,566           

08 01 01 09 Tekstilės atliekų surinkimas  

        01 

Tekstilės atliekų surinkimo 

paslaugų sutarties 

vykdymo užtikrinimas 

SB 13,900 
II-IV 

ketvirtis 

Viešosios tvarkos 

ir rinkliavų 

skyrius 

(I. Umbrasė) 

Panaudota lėšų proc. 100 

            Iš viso 13,900           

08 01 01 10 Visuomenės švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais  

        01 

Organizuoti renginius ir 

akcijas visuomenės 

švietimui 

SB (AA) 1,500 
II-IV 

ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius  

(D. Kardelienė) 

Organizuota 

renginių/akcijų 
vnt. 4 

            Iš viso 1,000           

08 01 01 11 
Miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių medžiojamų gyvūnų daromos žalos miškui apsaugos priemones, kuriomis jie siekia 

išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui, rėmimas  

        01 
Iki 2020-10-01 vykdyti 

paraiškų priėmimą 

SB (AA) 0,924 
Iki spalio 1 

d. 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius  

(D. Kardelienė) 

Gautų paraiškų 

skaičius 
vnt. 1         02 

Gautas paraiškas nagrinėti 

ir analizuoti 

        03 
Teikti išvadas dėl 

finansavimo/nefinansavimo 

            Iš viso 0,924           
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      Iš viso uždaviniui: 2487,035           

  01 02 Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų surinkimą bei valymą 

08 01 02 01 Mokestis už paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymą 

        01 

Analizuoti ir kontroliuoti  

UAB "Visagino būstas" 

pateiktas sąskaitas iki 

apmokėjimo 

SB 122,700 
Kas 

ketvirtį 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius  

(A. Chmelevskij) 

Panaudota lėšų 
Pagal 

poreikį 
  

            Iš viso 122,700           

      Iš viso uždaviniui: 122,700           

  01 03 Vykdyti triukšmo prevenciją 

08 01 03 01 Triukšmo prevencijos programos įgyvendinimas 

        01 

Įgyvendinti programoje 

numatytus tikslus ir 

uždavinius 

SB 1,000 
I-IV 

ketvirtis 

Architektūros ir 

teritorijų 

planavimo skyrius  

(A. Lavrinovič) 

Išnagrinėta  

gyventojų skundų 

Pagal 

poreikį 
  

            Iš viso 1,000           

      Iš viso uždaviniui: 1,000           

  01 04 Sudaryti sąlygas tinkamai prižiūrėti gyvūnus 

08 01 04 01 Gyvūnų globos, saugojimo ir populiacijos kontrolės Visagino savivaldybėje programos įgyvendinimas  

        01 
Beglobių gyvūnų gaudymo 

sutarties įgyvendinimas 
SB 30,000 

I-II 

ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 
Įgyvendinta sutarčių vnt. 3 
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        02 

Organizuoti viešojo 

pirkimo konkursą gyvūnų 

globos, saugojimo ir 

populiacijos kontrolei 

užtikrinti 

II-III 

ketvirtis 

statybos skyrius 

(L. Jatkevičienė) 

        03 
Pasirašyti sutartį su 

laimėtoju 
III ketvirtis 

        04 
Kontroliuoti sutarties 

įgyvendinimą 

III-IV  

ketvirtis 

            Iš viso 30,000           

      Iš viso uždaviniui: 30,000           

  01 05 Išsaugoti, formuoti etalonines kraštovaizdžio teritorijas, gerinti ekologinę būklę gamtinio karkaso teritorijose 

08 01 05 01 
Projekto „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimo, ekologinės būklės gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio karkaso teritorijose“ 

įgyvendinimas 

        01 

Koordinuoti ir kontroliuoti 

projekto veiklų 

įgyvendinimą 

SB 

ES 

90,588 

400,000 

I-IV 

ketvirtis 

 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius 

(N. Jakubovskaja) 

 

Architektūros ir 

teritorijų 

planavimo skyrius 

(I. Semionova, A. 

Lavrinovič) 

Įgyvendintas 

projektas 
vnt. 1 

            Iš viso 490,588           

08 01 05 02 Individualių namų kvartalo įrengimui numatytos teritorijos išmiškinimas 

        01 

Organizuoti viešojo 

pirkimo konkursą žemės 

sklypų planams parengti 

SB 90,000 

II ketvirtis 

Architektūros ir 

teritorijų 

planavimo skyrius  

(V. Rancevas) 

Panaudota lėšų, 

kompensacijoms nuo 

planuotų  

proc. 100 
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        02 
Pasirašyti sutartį su 

laimėtoju 
III ketvirtis 

        03 
Kontroliuoti bylų 

parengimą 
III ketvirtis 

        04 

Organizuoti miško žemės 

pavertimą kitomis 

naudmenomis (tame tarpe 

kompensacijos dydžio 

paskaičiavimo) procesą  

IV ketvirtis 

            Iš viso 90,000           

      Iš viso uždaviniui: 580,588     

         Iš viso tikslui: 3221,323           

      Iš viso  programai: 3221,323           
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 VISAGINO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS  PLĖTROS 

PROGRAMOS (Nr. 09) 

 

 TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ   
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  Kurti ekonominę aplinką, palankią pramonei, verslui, turizmui, investicijoms ir žinių ekonomikai plėtoti 

  Visagino savivaldybės ekonominės plėtros  programa 

  01 Skatinti verslo kūrimąsi ir plėtojimą, finansiškai remti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus 

  01 01 Sudaryti kuo palankesnes sąlygas pradėti ir plėtoti verslą, skatinti jaunimo verslumą bei didinti gyventojų užimtumą 

09 01 01 01 VšĮ „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ pagrindinės veiklos finansavimas 

        01 

Bendradarbiauti su VšĮ 

„Euroregiono Ežerų 

kraštas direktorato 

biuras“ 

SB 5,000 II ketvirtis 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius  

(L. Puslys) 

Pasirašyta finansavimo   

sutarčių 
vnt. 1 

            Iš viso 5,000           

09 01 01 03 Verslo skatinimas ir investicijų pritraukimas 
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        01 

Pasirašyti finansavimo 

sutartį su VšĮ Ignalinos 

atominės elektrinės 

regiono verslo ir 

turizmo informacijos 

centru, koordinuoti bei 

kontroliuoti centro 

veiklą 

SB 16,200 II ketvirtis 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius  

(L. Puslys) 

Pasirašyta sutarčių vnt. 1 

            Iš viso 21,200           

09 01 01 04 SVV plėtros skatinimas savivaldybėje 

    

    01 
Pakeisti SVV 

programos aprašą  

SB  20,000 

 I ketvirtis 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius  

(L. Puslys) 

Finansuotų projektų 

skaičius 
vnt. 10 

    02 
Organizuoti projektų 

atrankos konkursą 
II ketvirtis 

    03 
Pasirašyti sutartis su 

projektų vykdytojais  
 II ketvirtis 

    04 
Vykdyti projektų 

įgyvendinimo kontrolę 

 IV 

ketvirtis 

        Iš viso 20,000           

09 01 01 06 Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimas 

        01 

Įgyvendinti 

programoje numatytus 

tikslus ir uždavinius 

SB (D)  104,200 
II-IV 

ketvirtis 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo  skyrius  

(L. Puslys) 

 

Aplinkos 

tvarkymo skyrius 

(R. Virko) 

 

Socailinės 

paramos skyrius 

(J. Zabulytė)  

Įdarbintų darbuotojų vnt. 104 
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            Iš viso 104,200           

09 01 01 07 
Visagino savivaldybės užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę 

paramą gaunantiems asmenims modelio  įgyvendinimas 

        01 

Įgyvendinti modelyje 

numatytus tikslus ir 

uždavinius 

SB (D)  83,300 
II-IV 

ketvirtis 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo  skyrius  

(L. Puslys) 

 

Socialinės 

paramos skyrius 

(J. Zabulytė)  

Darbo rinkai parengtų 

ilgalaikių bedarbių 

skaičius 

vnt. 20 

            Iš viso 83,300           

      Iš viso uždaviniui: 233,700           

         Iš viso tikslui: 233,700   

  02 Kurti palankią aplinką investicijoms 

  02 01 Pritraukti ES ir kitų fondų lėšas miesto plėtros projektams įgyvendinti 

09 02 01 01 Paraiškų parengimas ES struktūrinių fondų paramai gauti ir būtinosios (privalomosios) dokumentacijos prie projektų parengimas 

        01 

Pagal poreikį užsakyti 

projektinę 

dokumentaciją 

SB  8,000 
Pagal 

poreikį 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius 

(Projektų 

koordinatoriai) 

Parengta 

paraiškų/projektų 
vnt. 4 

            Iš viso 8,000           

09 02 01 03 Pramonės parko steigimo proceso organizavimas 
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        01 

Organizuoti veiklas 

susijusias su pramonės 

parko steigimu 

savivaldybėje 

SB  0,000   

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius 

(L. Puslys) 

Įgyvendinta veiklų vnt. 3 

            Iš viso 0,000           

      Iš viso uždaviniui: 8,000           

  02 02 Kurti aplinką, kuri sąlygotų investicijų pritraukimą 

09 02 02 01 Profesinio mokymo sistemos (programų) pritaikymas regiono ir visuomenės poreikiams, siekiant pritraukti investuotojus į regioną 

        01 

Esant poreikių 

tarpininkauti tarp 

profesinio mokymo 

centro ir investuotojo 

dėl reikalingų 

programų parengimo 

    
Pagal 

poreikį 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius 

(L. Puslys) 

Vykdyta veikla  taip/ne taip 

            Iš viso 0,000           

09 02 02 02 Visagino kūrybinių industrijų verslumo skatinimo 2020-2030 m. programos įgyvendinimas 

        01 

Esant poreikiui 

dalyvauti programos 

veiklų įgyvendinime 

SB 5,000 
Pagal 

poreikį 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius 

(I. Michailova,  

I. Stankevičienė) 

Dalyvauta veiklose taip/ne taip 

            Iš viso 5,000           

09 02 02 03 Teritorijų planavimo dokumentų rengimas 
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        01 

Organizuoti Visagino 

savivaldybės ir 

Visagino miesto 

bendrųjų planų iki 

2020 m. sprendinių 

įgyvendinimo 

stebėsenos ataskaitų 

parengimą 

SB 6,105 
Pagal 

poreikį 

Architektūros ir 

teritorijų 

planavimo skyrius 

(V. Rancevas) 

Parengta ataskaitų vnt. 1 

        02 

Organizuoti Visagino 

miesto bendrojo plano 

korektūros darbus  

Įgyvendinta priemonių vnt. 1 

          

Organizuoti Visagino 

savivaldybės 

geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo 

infrastuktūros plėtros 

plano rengimo darbus  

Parengtas specialusis 

planas 
vnt. 1 

          

Stambaus mastelio 

topografinių ir 

inžinerinių tinklų 

erdvinių duomenų 

rinkinio (SEDR) 

tvarkymo paslaugos 

Įgyvendinta priemonių vnt. 1 

          

Organizuoti būtinų 

teritorijų planavimo 

dokumentų rengimą 

Parengta teritorijų  

planavimo dokumentų 

Pagal 

poreikį 
  

            Iš viso 6,105           

09 02 02 04 Žemės sklypų planų (kadastrinių matavimų) rengimas 

        01 

Organizuoti žemės 

sklypų planų 

(kadastrinių 

matavimų), 

žemėtvarkos projektų  

rengimas 

SB 10,000 
Pagal 

poreikį 

Architektūros ir 

teritorijų 

planavimo skyrius 

(V. Rancevas) 

Parengti žemės sklypų 

formavimo dokumentai 
vnt. 10 

            Iš viso 10,000           
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09 02 02 05 Integruotos investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo programos įgyvendinimas  

        01 

Esant poreikiui 

dalyvauti programos 

veiklų įgyvendinime 

SB 0,000 
Pagal 

poreikį 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius 

(I. Michailova 

I. Stankevičienė) 

Dalyvauta veiklose taip/ne taip 

            Iš viso 0,000           

      Iš viso uždaviniui: 21,105           

    03 
Sudaryti sąlygas sukurti darbo vietas aukštos pridėtinės vertės (inovatyviai) pramonei ir verslui vystyti Visagine, plėtojant jį kaip šalies 

Energetikos kompetencijų centrą 

09 02 03 01 
Projekto „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą 

inovatyviai pramonei vystyti - SMART PARK įkūrimui“ įgyvendinimas 

        01 

Koordinuoti ir 

kontroliuoti projekto 

veiklų įgyvendinimą 

SB  

ES 

VB 

SD 

533,436 

465,462 

41,082 

28, 014 

  

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius  

(L. Puslys) 

                  

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(M. Mirzebekov) 

Koordinuotas ir 

kontroliuotas projektas  
vnt. 1 

            Iš viso 1067,994           

09 02 02 04 Investicijos į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas  

        01 

Organizuoti ir 

koordinuoti  vietinės 

reikšmės kelio darbų 

atlikimą 

SB 

VB 

61,754 

247,016 
  

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius  

(L. Puslys) 

 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

Panaudota lėšų proc., 

nuo skirtos sumos 
proc.  95 
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statybos skyrius 

(L. Leopa) 

            Iš viso 308,770           

09 02 03 03 Projekto „Bendrojo naudojimo inžinerinės infrastruktūros įrengimas, buvusioje IAE industrinėje bazėje“ įgyvendinimas 

        01 

Esant kvietimui 

pateikti paraišką 

Vidaus reikalų 

ministerijai 

SB  

ES 

VB 

19,000 

213,000 

18,000 

  

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius  

(L. Puslys) 

Pateikta paraiška VRM vnt. 1 

            Iš viso 250,000           

09 02 03 04 Projekto „Interreg V-A Latvia – Lithuania  programme 2014 – 2020 the project LLI - 386 TRANS-FORM“ įgyvendinimas 

        01 

Baigiamųjų projekto 

veiklų organizavimas 

ir koordinavimas 

VB 

SB 

1,928 

16,000 
  

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyriaus 

koordinatorė 

(N. Jakubovskaja) 

Įgyvendintas projektas vnt. 1 

            Iš viso 17,928           

09 02 03 05 Visagino energijos taupymo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2020-2030 m. programos įgyvendinimas 

        01 

Esant poreikiui 

dalyvauti programos 

veiklų įgyvendinime 

SB 30,000 
Pagal 

poreikį 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius 

(I. Michailova 

I. Stankevičienė) 

Dalyvauta veiklose taip/ne taip 
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            Iš viso 30,000           

      Iš viso uždaviniui: 1674,692           

  03 Kurti palankią turizmui aplinką 

  03 01 Plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą 

09 03 01 04 Projekto „Irklavimo bazės įrengimo Visagino ežero pakrantėje“ įgyvendinimas 

        01 
Koordinuoti projekto 

įgyvendinimo veiklas 

SB 

VB 

504,162 

615,000 

  

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius 

(E. Visockytė)  

 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(M. Mirzebekov) 

Panaudota lėšų proc., 

nuo skirtos sumos 
proc. 100 

        02 
Parengti projekto 

finansavimo ataskaitas 
  Pateikta ataskaita vnt. 1 

            Iš viso 1119,162           

09 03 01 05 Projekto „Visagino inovacijų klasteris“ įgyvendinimas 

        01 

Organizuoti ir 

koordinuoti projektų 

veiklų įgyvendinimą 

SB 

VB 

ES 

50,000 

18,750 

181,250 

Pagal 

poreikį 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius 

(I. Michailova, 

I. Stankevičienė) 

Pasirašyta projekto 

finansavimo ir 

administravimo  sutartis 

vnt. 1 

            Iš viso 250,000           

09 03 01 06 Projekto „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Visagino ežere“ įgyvendinimas 
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        01 

Organizuoti ir 

koordinuoti projektų 

veiklų įgyvendinimą 

VB 

SB 

30,000 

12,857 

Pagal 

poreikį 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius 

(I. Michailova, 

I. Stankevičienė) 

Pasirašyta projekto 

finansavimo ir 

administravimo  sutartis 

vnt. 1 

            Iš viso 42,857           

09 03 01 07 Miesto kraštovaizdžio formavimas ir įprasminimas 

        01 
Skulptūros ir/arba 

muralo  įrengimo 

darbai 

SB 40,000 
II-III 

ketvirtis 

Architektūros ir 

teritorijų 

planavimo skyrius  

(A. Lavrinovič) 
Įgyvendinta priemonių vnt. 6 

        02 

Visagino ežero 

pakrantės tvarkymo 

darbai 

        03 

Jaunystės g. apleistos 

teritorijos tvarkymo 

darbai  

        04 

Socialinės reklamos 

plakatų įsigijimas bei 

tvarkymas 

        05 

Informacinių stendų 

įsigijimas bei 

tvarkymas 

        06 

Mažosios architektūros 

elementų įsigijimas ir 

įrengimas bei 

tvarkymas 

            Iš viso 40,000           

      Iš viso uždaviniui: 1452,019           

  03 02 Užtikrinti turizmo informacijos sklaidą, skatinti turizmo plėtrą savivaldybėje 
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09 03 02 01 Ekonomikos ir investicijų augimo skatinimas savivaldybėje, vystant turizmo plėtrą 

        01 

Pasirašyti finansavimo 

sutartį su VšĮ Ignalinos 

atominės elektrinės 

regiono verslo ir 

turizmo informacijos 

centru, koordinuoti bei 

kontroliuoti centro 

veiklą 

SB 31,000   

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius 

(L. Puslys)  

Įgyvendintų sutarčių 

skaičius 
vnt. 1 

            Iš viso 31,000           

09 03 02 03 Projekto „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis“ įgyvendinimas 

        01 

Pastatyti informaciniai 

stendai savivaldybės 

teritorijoje 

SB 9,786   

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius 

(L. Puslys)  

Pastatytų stendų 

skaičius 
vnt. 8 

            Iš viso 9,786           

09 03 02 04 Projekto „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas,  pritaikant ją rekreacinei žvejybai“ įgyvendinimas  

        01 

Organizuoti ir 

koordinuoti projekto 

veiklų įgyvendinimą 

SB 

VB 

7,617 

30,467 
  

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius 

(L. Puslys)  

Įgyvendintas projektas vnt. 1 

            Iš viso 38,084           

      Iš viso uždaviniui: 78,870           

         Iš viso tikslui: 1530,889           

        Iš viso  programai: 2014,589           
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VISAGINO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS  PLĖTROS 

PROGRAMOS (Nr. 10) 

 

 

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ      
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Indėlio kriterijaus 

pavadinimas 
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  Plėtoti savivaldybės inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, kurti palankią gyvenamąją aplinką 

10 Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros  programa 

10 01 Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą 

10 01 01 Gerinti keleivių vežimo sąlygas 

10 01 01 01 Keleivių vežimo nuostolių padengimas 

        01 

Koordinuoti keleivių 

vežimo vietinio (miesto) 

reguliaraus susisiekimo 

transportu sutarties 

įgyvendinimą 

SB 52,251 Nuolat 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius  

(L. Jatkevičienė) 

Panaudota lėšų proc. 100 

            Iš viso 52,251           

10 01 01 02 Kompensacijų mokėjimas už lengvatinį keleivių vežimą  
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        01 

Koordinuoti keleivių 

vežimo vietinio (miesto) 

reguliaraus susisiekimo 

transportu sutarties 

įgyvendinimą 

SB 15,584   

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius  

(L. Jatkevičienė) 

Panaudota lėšų proc. 100 

            Iš viso 15,584           

10 01 01 03 Mokinių pavėžėjimas 

        01 

Koordinuoti mokinių, 

organizuotai vežiojamų į 

(iš) mokyklas(os) (iš/į 

kaimo vietovių)sutarties 

įgyvendinimą 

SB 4,551   

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius  

(L. Jatkevičienė) 

Mokinių, 

organizuotai 

vežiojamų į (iš) 

mokyklas(os) (iš/į 

kaimo vietovių) 

vnt. 53 

            Iš viso 4,551           

      Iš viso uždaviniui:   72,386           

10 01 02 Prižiūrėti bei tvarkyti (remontuoti) miesto ir savivaldybės susisiekimo viešąją infrastruktūrą 

10 01 02 01 Miesto gatvių dangos (duobių) remontas 

        01 

Koordinuoti miesto 

gatvių dangos (duobių) 

remonto sutarties 

įgyvendinimą 

KD 47,000 
II-III 

ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(L. Leopa) 

Suremontuota 

 miesto gatvių danga 
km 42,75 

            Iš viso 47,000           

10 01 02 02 Miesto gatvių dangos ženklinimas 

        01 

Organizuoti miesto 

gatvių dangos 

ženklinimo pirkimo 

darbus 

KD 29,000 
II-III 

ketvirtis 

 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

Paženklinta 

 miesto gatvių danga 
km 42,75 



86 
 

        03 

Koordinuoti miesto 

gatvių dangos 

ženklinimo darbų 

sutarties įgyvendinimą 

statybos skyrius 

(L. Leopa) 

            Iš viso 29,000           

10 01 02 04 Projekto „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“ įgyvendinimas 

        01 

Pasirašyti projekto 

finansavimo ir 

administravimo sutartį 

SD 

ES 

128,172 

794,510 

Iki liepos 1 

d.  

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

( L. Leopa) 

 

Strateginio 

planavimo ir 

nvesticijų valdymo 

skyrius 

(I. Medvedeva) 

Pasirašyta sutartis vnt. 1 

        02 

Koordinuoti ir 

kontroliuoti projekto 

įgyvendinimo veiklas 

III ketvirtis 

Organizuotas ir 

kontroliuotas 

projekto veiklų 

įgyvendinimas 

vnt. 1 

            Iš viso 922,682           

10 01 02 06 Kelių priežiūros ir plėtros programos priemonių įgyvendinimas  

        01 
Koordinuoti kelio 

ženklų priežiūros darbus 
KPP 20,000 

Pagal 

poreikį 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius  

(L. Leopa) 

Prižiūrėta kelio  

ženklų  
vnt. 648 

        02 

Organizuoti kelių 

kadastrinių duomenų 

bylos parengimą ir 

teisinę registraciją 

KPP 12,000 
III -IV 

ketvirtis 

Parengta  

 byla 
vnt. 4 

        03 

Įvažiavimas į kiemą Nr. 

112,109 (nuo Veteranų 

g. iki Visagino g. 16, 

Taikos pr.) 

KPP 337,600 
III -IV 

ketvirtis 

Sutvarkyti 

įvažiavimai į kiemus 
vnt. 2 

        04 
Sandėlių g. paprastasis 

remontas 
KPP 60,000 

III -IV 

ketvirtis 
Išasfaltuota gatvė m 660 
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        05 

Tumelinos gatvės 

kapitalinio remonto 

projektas 

KPP 

SB 

6,100 

1,830 

III -IV 

ketvirtis 
Parengtas projektas vnt 1 

        06 

Automobilių stovėjimo 

aikštelių įrengimas 

(Veteranų g. 6, 

Sedulinos 23) 

SB 135,000 
III -IV 

ketvirtis 

Įrengta automobilių 

stovėjimo aikštelė 
vnt. 2 

            Iš viso 572,530           

10 01 02 07 Miesto gatvių rekonstrukcija  (Veteranų g. rekonstrukcija) 

        01 

Koordinuoti ir 

kontroliuoti rangos 

darbų sutarties 

įgyvendinimą 

KD 

SB 

340,100 

115,280 
II ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius  

(L. Leopa) 

Rekonstruota  

kelio danga 
m 660 

            Iš viso 455,380           

10 01 02 08 Projekto „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Visagino mieste“ įgyvendinimas 

        01 

Koordinuoti ir 

kontroliuoti projekto 

įgyvendinimą 

SB 

ES 

9,718 

26,668 
Nuolat 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

( A. Chmelevskij) 

 

Strateginio 

planavimo ir 

nvesticijų valdymo 

skyrius 

(N. Jakubovskaja)  

Koordinuota ir  

kontroliuota projektų 
vnt. 1 

        02 

Prižiūrėti dvi 

elektromobilių įkrovimo 

prieigas (didelės galios 

įkrovimo prieiga – 1 vnt. 

ir įprastos galios 

įkrovimo prieiga – 1 

vnt.) 

Elektromobilių 

įkrovimo prieigų 

skaičius 

vnt.  2 

            Iš viso 36,386           

10 01 02 09 
Projekto "Infrastruktūros sutvarkymas šalia nebaigto statyti pastato, esančio Festivalio g. 5, pertvarkant teritoriją į automobilių 

stovėjimo aikštelę" įgyvendinimas 

        01 
Viešųjų pirkimų 

organizavimas 
SB 250,000 

II-IV 

ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

Įrengta automobilių 

stovėjimo aikštelė 
vnt. 1 
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        02 

Techninės 

dokumentacijos 

parengimas 

statybos skyrius 

(L. Leopa) 

        03 
Rangos darbų 

organizavimas 

            Iš viso 250,000           

10 01 02 10 Projekto „Autobusų stoties su turizmo informacijos centru įrengimas  Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas 

        01 
Viešųjų pirkimų 

organizavimas 

SB 

VB 

ES 

50,000 

30,000 

290,000 

II-IV 

ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius  

(V. Raubiškienė) 

 

Architektūros ir 

teritorijų 

planavimo skyrius  

(I. Jevplanova) 

 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius  

(I. Michailova) 

Pasirašyta projekto 

finansavimo ir 

administravimo 

sutartis 

vnt.  1 

        02 

Techninės 

dokumentacijos 

parengimas 

        03 

Projekto finansavimo 

dokumentacijos 

parengimas ir 

pateikimas 

įgyvendinančiai 

institucijai 

            Iš viso 370,000           

10 02 Prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės viešąją infrastruktūrą 

10 02 02 Atnaujinti Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemą 

10 02 02 02 
Projekto „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“ įgyvendinimas II etapas (II ir III 

mikrorajonas) Ignalinos programa              

        01 

Kontroliuoti ir 

koordinuoti sutartyje 

numatytų darbų 

įgyvendinimą 

SB 

ES 

VB 

435,700 

4054,421 

783,314 
Nuolat 

Strateginio 

planavimo ir 

nvesticijų valdymo 

skyrius (A. 

Barsov) 

 

Vietinio ūkio 

Koordinuota ir  

kontroliuota projektų 
vnt. 1 
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valdymo ir 

statybos skyrius  

(A.Chmelevskij) 

            Iš viso 5273,435           

      Iš viso uždaviniui:   5273,435           

10 02 03 Atnaujinti (rekonstruoti) Visagino viešuosius, ūkinius pastatus 

10 02 03 01 Visagino viešosios bibliotekos naujo pastato statybos  arba rekonstrukcijos techninės dokumentacijos parengimas         

        01 

Ieškoti sprendimų ir 

finansavimo atnaujinti 

Visagino viešąją 

biblioteką.  

SB 
0,000 2019 

Strateginio 

planavimo ir 

nvesticijų valdymo 

skyrius  

(I. Michailova) 

 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius  

(V. Raubiškienė) 

 

Architektūros ir 

teritorijų 

planavimo skyrius  

(I. Semionova ) 

Pateikta sprendinių  vnt. 1 

            Iš viso 0,000           

10 02 03 02 Projekto „Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (IV etapas)“ įgyvendinimas  
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        01 
Užbaigti projekto veiklų 

įgyvendinimą 

SB 

P 

ES 

VB 

2,656 

0,605 

132,748 

25,647 
III ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius  

(M. Mirzebekov) 

 

Strateginio 

planavimo ir 

nvesticijų valdymo 

skyrius 

(A. Barsov) 

Įgyvendintas  

projektas 
vnt. 1 

            Iš viso 161,656           

10 02 03 09 
Projekto „Gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų 

sporto bazių infrastruktūrą Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas 

        01 

Pasirašyti projekto 

finansavimo ir 

administravimo sutartį 

SB 

VB 

180,000 

450,000 

II ketvirtis 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius 

(I. Michailova) 

 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius  

(A. Gergel) 

Koordinuotas ir 

kontroliuotas 

projekto veiklų 

įgyvendinimas 

vnt. 1 
        02 

Organizuoti rangos 

darbų viešuosius 

pirkimus 

III ketvirtis 

        03 

Koordinuoti ir 

kontroliuoti projekto 

įgyvendinimą 

III-IV 

ketvirtis 

            Iš viso 630,000           

10 02 03 11 
Projekto „VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro pastato, esančio adresu Taikos g. 7, energijos vartojimo efektyvumo 

didinimas“ įgyvendinimas 

        01 

Teikti paraišką VIPA 

dėl pastato 

modernizavimo  

bendradarbiaujant su 

IAE regiono verslo 

inkubatoriumi 

SB 315,922 III ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius  

(A. Gergel)) 

 

Strateginio 

planavimo ir 

nvesticijų valdymo 

skyrius  

(I. Michailova) 

Pateikta paraiška vnt. 1 
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            Iš viso 315,922           

      Iš viso uždaviniui:   1107,578           

10 02 04 Renovuoti ir įrengti automobilių stovėjimo, dviračių ir pėsčiųjų takus, sporto ir laisvalaikio aikšteles 

10 02 04 03 Renovuoti ir įrengti sporto bei laisvalaikio aikšteles  

        01 

Gavus finansavimą  

„Verdenės“ gimnazijos  

sporto aikštynų 

atnaujinimui koordinuoti 

ir  kontroliuoti rangos 

darbus 

SB 

VIP 

58,720 

232,000 

Esant 

poreikiui 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius   

(M. Mirzebekov) 

Kontroliuota ir 

koordinuota  sutarčių 
vnt. 1 

            Iš viso 290,720           

10 02 04 06 Prižiūrėti ir remontuoti  vaikų žaidimų aikšteles savivaldybėje 

        01 

Atlikti vaikų žaidimų 

aikštelių, esančių 

daugiabučių 

gyvenamųjų namų 

kiemuose ir miesto 

viešosiose erdvėse 

priežiūrą, remontą ir 

įsigyti naujas pagal 

poreikį 

SB 220,000 
Pagal 

poreikį 

Aplinkos 

tvarkymo skyrius 

 (R. Virko) 

Prižiūrėta aikštelių vnt. 80 

            Iš viso 220,000           

10 02 04 07 Projekto „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“ įgyvendinimas 
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        01 

Pasirašyti projekto 

finansavimo ir 

administravimo sutartį 

SB 120,000 IV ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(V. Raubiškienė) 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius  

(I. Michailova) 

Pasirašyta projekto 

finansavimo ir 

administravimo 

sutartis 

vnt. 1 

            Iš viso 120,000           

10 02 04 08 Projekto „Jungties nuo geležinkelio stoties iki Visagino miesto centro įrengimas, kartu su etno kultūrų parku“ įgyvendinimas 

        01 

Parengti techninę 

dokumentaciją bei 

pasirašyti projekto 

finansavimo ir 

administravimo sutartį 

SB 70,000 IV ketvirtis 

 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(L. Leopa, A. 

Chmelevskij) 

 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius  

(I. Michailova) 

Pasirašyta projekto 

finansavimo ir 

administravimo 

sutartis 

vnt. 1 

            Iš viso 70,000           

      Iš viso uždaviniui:   700,720           

10 02 05 Remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą 

10 02 05 01 Pastatų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų remontas, avariniai darbai 

        01 
Atgimimo gimnazijos 

tvoros demontavimas 
SB 5,000 

III-IV 

ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(A. Gergel) 

Demontuota tvora vnt. 1 
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        02 

Automobilių stovėjimo 

aikštelės įrengimas šalia 

„Atgimimo“ gimnazijos 

SB 60,000 
III-IV 

ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(L. Leopa) 

Įrengta automobilių 

stovėjimo aikštelė 
vnt. 1 

        03 

„Draugystės“ 

progimnazijos gaisrinės 

signalizacijos 

projektavimo darbai 

SB 10,000 
III-

IVketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(M. Mirzebekov) 

Parengtas projektas vnt. 1 

        04 

Mero priimamojo, 

kabineto ir sanitarinių 

mazgų pertvarkymas, 

remontas 

SB 70,000 
III-IV 

ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(A. Gergel) 

Suremontuotos 

patalpos 
vnt.  3 

        05 

Paplūdimio krepšinio 

aikštelės įrengimas 

(smėlio atvežimas) 

SB 2,000 
III-IV 

ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(A. Gergel) 

Įrengta aikštelė vnt. 1 

        06 

Rinkimų apylinkių 

pritaikymas 

neįgaliesiems 

SB 40,000 
III-IV 

ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(A. Gergel) 

Pritaikyta apylinkių  vnt. 3 

        07 

„Draugystės“ 

progimnazijos tvoros 

demontavimas 

SB 8,000 
III-IV 

ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(A. Gergel) 

Demontuota tvora vnt.  1 

        08 

Vaikų darželio 

„Ąžuoliukas“ virtuvės 

remontas 

SB 82,475 
III-IV 

ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(M. Mirzebekov) 

Suremontuotos 

patalpos 
vnt.  1 

        09 

Vilties g. 5 pastato 

paskirties keitimo 

projekto parengimas 

SB 4,000 
III-IV 

ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(M. Mirzebekov) 

Parengtas projektas vnt. 1 

        10 

Visagino rekreacijos 

centro baseino, esančio 

Draugystės g. 10B 

remonto ir pritaikymo 

neįgaliesiems projekto 

parengimas 

SB 5,000 
III-IV 

ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(V. Raubiškienė) 

Parengtas projektas vnt. 1 
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        11 

Panduso įrengimas ir 

laiptų remontas 

Visagino viešojoje 

bibliotekoje 

SB 10,000 
III-IV 

ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(A. Gergel) 

Įrengtas pandusas vnt.  1 

        12 

Socialinių paslaugų 

centro patalpų 

kapitalinis remontas 

SB 300,000 
III-IV 

ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(M. Mirzebekov) 

Parengtas projektas vnt. 1 

            Iš viso 596,475           

10 02 05 02 Visagino miesto fontano priežiūros ir remonto darbai 

        01 

Organizuoti Visagino 

miesto fontano 

priežiūros pirkimo 

darbus SB 4,500 II ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(M. Mirzebekov) 

Pasirašyta sutarčių vnt. 1 

        02 
Kontroliuoti sutarties 

vykdymą 

            Iš viso 4,500           

      Iš viso uždaviniui:   600,975           

10 02 06 Vykdyti Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą „Visagino EnerVizija“ 

10 02 06 01 Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos „Visagino EnerVizija“ įgyvendinimas 

        01 

Kontroliuoti atliekamus 

daugiabučių namų 

modernizavimo darbus 

SB 

ES 

VB 

264,620 
Pagal 

poreikį 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(A. Gergel) 

Renovuotų namų 

skaičius 
vnt. 3 

        02 

Koordinuoti Ignalinos 

programos lėšomis 

įgyvendinamą projektą 

(teikti informaciją, 

mokėjimo prašymus ir 

kt. CPVA) 
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        03 

Skleisti viešinimo 

informaciją 

gyventojams, siekiant 

modernizuoti kuo 

daugaiu daugiabučių 

gyvenamųjų namų 

            Iš viso 264,620           

      Iš viso uždaviniui:   264,620           

         Iš viso tikslui:   7947,328           

10 03 Teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir remontuoti objektus, kurti saugią ir patogią gyvenimo aplinką 

10 03 01 Tvarkyti gyvenamąją aplinką, administruoti gatvių apšvietimo paslaugas 

10 03 01 01 Visagino miesto teritorijos ribų pažymėjimas, gatvių pavadinimų ir objektų (pastatų) numeracijos ženklinimo darbai 

        01 

Organizuoti viešuosius 

pirkimus gatvių 

pavadinimų ir pastatų 

numeracijos ženklinimo 

darbams atlikti 

SB 5,000   Architektūros ir 

teritorijų 

planavimo skyrius 

(O. Naumova) 

Atnaujintų objektų  

skaičius 

vnt. 900 

        02 
Sudaryti sutartis su 

laimėtoju 

        03 

Kontroliuoti ir 

koordinuoti sutartyje 

numatytų darbų 

įgyvendinimą 

            Iš viso 5,000           

10 03 01 02 Apšvietimo sistemos avarinės būklės ruožų keitimo ir naujų kabelinių linijų nutiesimo darbai 
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        01 

Apšvietimo sistemos 

avarinės būklės ruožų 

keitimo ir naujų 

kabelinių linijų 

nutiesimo darbų 

organizavimas, 

koordinavimas ir 

kontroliavimas 

SB 50,000   Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius  

(A. Chmelevskij) 

Vykdyta darbų 

priežiūra 

taip/ne taip 

            Iš viso 50,000           

10 03 01 03 Projektas „Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos modernizavimas“ 

        01 
Suderinti investicijų 

projektą su CPVA 

SB 40,000 

II ketvirtis Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius  

(V. Raubiškienė) 

 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

valdymo skyrius 

(I. Stankevičienė) 

Gauta CPVA išvada vnt. 1 

        02 

Teikti tarybai sprendimo 

projektą dėl alternatyvos 

pasirinkimo 

III ketvirtis 
Priimtas tarybos 

sprendimas 
vnt. 1 

        03 

Organizuoti viešojo 

pirkimo konkursą 

konsultavimo paslaugai 

įsigyti 

III-IV 

ketvirtis 

Organizuotas viešojo  

pirkimo konkursas 
vnt. 1 

            Iš viso 40,000           

10 03 01 04 Savivaldybės gatvių apšvietimas  

        01 

Kontroliuoti Visagino 

miesto apšvietimo 

tinkluose suvartojamos 

elektros energijos kiekį 

SB 126,200   

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(A. Chmelevskij) 

Panaudota lėšų  proc. 100 

10 03 01 05 Apšvietimo tinklų ir elektros įrangos remontas ir priežiūra 

        02 
Pasirašyti sutartį su 

laimėtoju 
SB 52,000 II ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 
Įgyvendinta sutarčių vnt. 1 
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        02 

Kontroliuoti ir 

koordinuoti sutartyje 

numatytų darbų 

įgyvendinimą 

statybos skyrius  

(A. Chmelevskij) 

        04 

Esant poreikiui 

organizuoti avarinių 

darbų vykdymą 

            Iš viso 52,000           

10 03 01 06 Elektros linijų ir elektros spintų, apskaitos skydų montavimas 

        01 

Organizuoti  viešojo 

pirkimo konkursą 

elektros skirstymo 

spintų pakeitimui 

SB 7,800 
II-III 

ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius  

(A. Chmelevskij) 

Pakeista spintų  vnt. 3         02 
Pasirašyti sutartį su 

laimėtoju 

        03 

Kontroliuoti ir 

koordinuoti sutartyje 

numatytų darbų 

įgyvendinimą 

            Iš viso 7,800           

10 03 01 07 Pastatų šilumos sistemos ir šilumos mazgų priežiūra ir remontas 

        01 

Savivaldybės 

administracijai 

priklausančių šilumos 

mazgų techninės 

priežiūros darbų 

organizavimas ir 

kontroliavimas 

SB 15,600 III ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

 (A. Chmelevskij) 

Kontroliuoti ir 

koordinuoti darbai 
taip/ne taip 
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        02 

Organizuoti 

savivaldybės 

administracijai 

priklausančių objektų 

šilumos punktų 

manometrų 

metrologinės patikros 

paslaugų įsigijimą ir 

sumontavimą 

        03 

Organizuoti 

savivaldybės 

administracijai 

priklausančių objektų 

šilumos mazgų 

sugedusių elementų 

keitimo darbus 

            Iš viso 15,600           

10 03 01 09 Naujų objektų, sukurtų projektų įgyvendinimo metu, prijungimas prie AB "ESO" elektros skirstomųjų tinklų 

        01 

Organizuoti , 

koordinuoti ir 

kontroliuoti naujų 

objektų, sukurtų 

projektų įgyvendinimo 

metu, prijungimą  prie 

AB „ESO“ elektros 

skirstomųjų tinklų 

SB 10,000 II ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(A. Chmelevskij) 

Prijungta objektų 
pagal 

poreikį 
  

            Iš viso 25,000           

10 03 01 10 Požeminių tinklų topografinių planų atnaujinimas Visagino miesto ir savivaldybės teritorijoje 

        01 

Užtikrinti  2017 m. 

gruodžio 29 d. sutarties 

Nr. 5-409 įgyvendinimą  

SB 0,000   Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius  

(A. Chmelevskij) 

Vykdyta darbų 

priežiūra 

taip/ne taip 

            Iš viso 0,000           
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      Iš viso uždaviniui:   321,600           

10 03 02 Vykdyti kapinių priežiūros darbus 

10 03 02 03 Projekto „Naujų kapinių I etapo įrengimo darbai“ įgyvendinimas 

        01 
Organizuoti 

baigiamuosius darbus 
SB 100,000 

II-III 

ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(M. Mirzebekov) 

Parengta dokumentų vnt. 1 

            Iš viso 100,000           

      Iš viso uždaviniui:   100,000           

10 03 03 Tvarkyti savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūrą 

10 03 03 01 Savivaldybės kaimiškųjų vietovių infrastruktūros tvarkymas 

        01 

Organizuoti viešojo 

pirkimo konkursą 

kaimiškų teritorijų 

vietinės reikšmės 

keliams tvarkyti 

SB 144,600 II ketvirtis 

Vietinio ūkio 

valdymo ir 

statybos skyrius 

(L. Leopa) 

Sutvarkyta kaimiškų 

teritorijų  

vietinės reikšmės 

kelių 

km 3 

            Iš viso 144,600           

      Iš viso uždaviniui:   144,600           

         Iš viso tikslui:   566,200           

         Iš viso  programai:   8883,528           

 



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Visagino savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Visagino savivaldybės administracijos 2020 metų 
veiklos plano patvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-03-18 14:50 Nr. ĮV-E-116

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo 
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Virginijus Andrius Bukauskas Administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-03-18 14:23

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-03-18 14:24

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-04-23 18:56 - 2024-04-21 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Svetlana Šaršakova Vyriausioji specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-03-18 14:51

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-03-18 14:51

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2018-05-10 10:35 - 2020-05-09 10:35

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų 
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų 
skaičius

0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 2020 m. administracijos veiklos planas.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas 

DekaDoc v.20200317.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir 
elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data 
ir ją atspausdinęs darbuotojas

2020-03-19 08:34 nuorašą suformavo Dalia Girniuvienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


	RANGE!A4:M217
	RANGE!A4:M216
	RANGE!A4:M215
	RANGE!A3:M143



