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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4, 6 ir 

111 dalimis ir 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 4 dalimi, Visagino savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-190 

„Dėl Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 26, 31 ir 35 punktais, 

atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir 

savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų 

sąlygų“ ir siekdamas apriboti fizinį sąlytį bei taip užtikrinti galimos grėsmės sveikatai prevenciją ir į 

nustatyta tvarka parengtus klausimus ir įregistruotus savivaldybės tarybos sprendimų projektus: 

1. Š a u k i u  Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. aštuntą posėdį, vyksiantį 

nuotoliniu būdu, realiuoju laiku elektroninėmis ryšio priemonėmis 2021 m. spalio 14 d. 10.00 val. 

2. S u d a r a u  Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. aštunto posėdžio 

darbotvarkę: 

2.1. Dėl Visagino savivaldybės ir Daugpilio miesto (Latvijos Respublika) 

bendradarbiavimo. Pranešėja – Aleksandra Grigienė, savivaldybės mero pavaduotoja. 

2.2. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. TS-103 

„Dėl Visagino savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo. Pranešėjas – Artūras Pimpė, 

savivaldybės tarybos sekretorius. 

2.3. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. TS-245 

„Dėl Visagino savivaldybės sporto tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėjas – Dmitrij Ikonikov, savivaldybės tarybos narys. 

2.4. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-84 

„Dėl Visagino savivaldybės sporto tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.   

Pranešėjas – Dmitrij Ikonikov, savivaldybės tarybos narys. 

2.5. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-191 

„Dėl Visagino savivaldybės šeimos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja – Aleksandra Grigienė, savivaldybės mero pavaduotoja. 

2.6. Dėl Visagino savivaldybės senjorų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo. 

Pranešėja – Aleksandra Grigienė, savivaldybės mero pavaduotoja. 

2.7. Dėl Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo. Pranešėja – Inga Stankevičienė, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus 

vyriausioji specialistė. 

2.8. Dėl pritarimo funkcinės zonos Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių 

teritorijose formavimui ir vystymui. Pranešėja – Viktorija Abaravičienė, Strateginio planavimo ir 

investicijų valdymo skyriaus vedėja. 

2.9. Dėl Visagino savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo konsoliduotųjų  

ataskaitų rinkinio ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.   

Pranešėja – Nadežda Rybakova, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja. 
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2.10. Dėl Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo ir Visagino 

savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Visagino savivaldybės 

2021  metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Nadežda Rybakova, Finansų ir biudžeto 

skyriaus vedėja. 

2.11. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-149 

„Dėl Visagino savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Nadežda Rybakova, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja. 

2.12. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-145 

„Dėl Visagino savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų pareigybių 

(etatų) skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Nadežda Rybakova, 

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja. 

2.13. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-71 „Dėl 

didžiausio leistino Visagino savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigų bei Visagino švietimo pagalbos 

tarnybos pareigybių etatų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Nadežda Rybakova, Finansų 

ir biudžeto skyriaus vedėja. 

2.14. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS- 215 

„Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir transporto naudojimo Visagino 

savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Nadežda Rybakova, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja. 

2.15. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-36 „Dėl 

Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Jolita Zabulytė, Socialinės paramos skyriaus 

vedėja. 

2.16. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. TS-139 

„Dėl socialinių paslaugų kainų suderinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jolita Zabulytė, Socialinės 

paramos skyriaus vedėja. 

2.17. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-198 

„Dėl Visagino savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Jolita Zabulytė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. 

2.18. Dėl pritarimo bendradarbiavimui su Ignalinos rajono savivaldybe teikiant 

socialines paslaugas. Pranešėja – Jolita Zabulytė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. 

2.19. Dėl Trūkstamų specialybių gydytojų motyvavimo dirbti Visagino savivaldybės 

viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programos patvirtinimo. Pranešėja – Jolita Zabulytė, 

Socialinės paramos skyriaus vedėja. 

2.20. Dėl Globos centro ir vaiko priežiūros budinčio globotojo šeimoje veiklos 

organizavimo ir finansavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – 

Jolita Zabulytė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. 

2.21. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-306 

„Dėl sutikimo pratęsti E. S. (duomenys neskelbiami) gyvenimo Visagino šeimos ir vaiko gerovės 

centre laikotarpį“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja – Jolita Zabulytė, Socialinės paramos 

skyriaus vedėja. 

2.22. Dėl viešo konkurso į viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros 

centro vadovo pareigas organizavimo ir jo nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Ričardas Petrauskas, 

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas. 

2.23. Dėl Pasiūlymų dėl Visagino savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, 

gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Agata Lavrinovič, Architektūros ir teritorijų planavimo 

skyriaus vyriausioji specialistė. 

2.24. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-213 

„Dėl atlyginimo dydžio už Visagino neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo mokyklų ir Visagino edukacijų centro teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir formalųjį 
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švietimą papildantį ugdymą nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Asta Sieliūnienė, Švietimo, kultūros, 

sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja. 

2.25. Dėl Visagino savivaldybės sporto salių, baseinų, stadionų ir sporto aikštynų 

naudojimo tvarkos aprašo. Pranešėja – Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos 

skyriaus vedėja. 

2.26. Dėl viešosios įstaigos Visagino sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų 

kainų nustatymo. Pranešėja – Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus 

vedėja. 

2.27. Dėl UAB „Gandras energoefektas“ atleidimo nuo dalies valstybinės žemės 

nuomos mokesčio. Pranešėja – Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus 

vedėja. 

2.28. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-129 

„Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo. Pranešėja – Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir 

statybos skyriaus vedėja. 

2.29. Dėl gyvenamojo būsto bendruomeniniams vaikų globos namams steigti pirkimo. 

Pranešėja – Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 

2.30. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo. Pranešėja – Valentina Raubiškienė, 

Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 

2.31. Dėl savivaldybės būsto nuomos. Pranešėja – Valentina Raubiškienė,   

Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 

2.32. Dėl būsto Visagine, Statybininkų g. 22-19, pardavimo. Pranešėja – 

Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 

2.33. Dėl būsto Visagine, Veteranų g. 22-111, pardavimo. Pranešėja – 

Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 

2.34. Dėl būsto Visagine, Taikos pr. 18-45, pardavimo. Pranešėja – 

Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 

2.35. Dėl būsto Visagine, Festivalio g. 15-22, pardavimo. Pranešėja – 

Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 
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