
 
 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ NAMŲ, VERSLO ĮMONIŲ IR 

VIEŠOJO SEKTORIAUS ĮSTAIGŲ PASTATŲ IR APLINKOS PUOŠYBOS APŽIŪROS 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO 

 

2021 m. lapkričio ___ d. Nr. ĮV-E-____ 

Visaginas 

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 ir 

28 punktais ir 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais, siekdamas įvertinti ir išrinkti gražiausius ir 

originaliausius Visagino savivaldybės papuoštus kalėdine, naujametine tematika objektus, skatinti 

miesto bendruomenę aktyviai įsitraukti į miesto gražinimo darbą ir ugdyti žmonių kūrybiškumą: 

1. T v i r t i n u  Visagino savivaldybės gyvenamųjų namų, verslo įmonių ir viešojo 

sektoriaus įstaigų pastatų ir aplinkos puošybos apžiūros tvarkos aprašą (pridedama). 

2. S u d a r a u  Visagino savivaldybės gyvenamųjų namų, verslo įmonių ir viešojo 

sektoriaus įstaigų pastatų ir aplinkos puošybos apžiūros vertinimo komisiją: 

2.1.  Agata Lavrinovič – komisijos pirmininkė, Visagino savivaldybės administracijos 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė; 

2.2. Alicija Gailevskaja – komisijos narė, Visagino savivaldybės administracijos 

Aplinkos tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja; 

2.3. Vilma Lysovienė – komisijos narė, Visagino savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė; 

2.4. Tatjana Panina – komisijos narė, Visagino savivaldybės administracijos Teisės, 

personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė. 

2.5. Jolanta Trečiokienė – komisijos narė, Visagino savivaldybės administracijos 

Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyresnioji specialistė. 

3. P a v e d u  Vilmai Lysovienei atlikti komisijos sekretoriaus funkcijas. 

 

 

 

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas 

 

 



PATVIRTINTA 

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 

2021 m. lapkričio ___ d. įsakymu Nr. ĮV-E-____ 

 

 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ NAMŲ, VERSLO ĮMONIŲ IR VIEŠOJO 

SEKTORIAUS ĮSTAIGŲ PASTATŲ IR APLINKOS PUOŠYBOS APŽIŪROS 

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Visagino savivaldybės gyvenamųjų namų, verslo įmonių ir viešojo sektoriaus įstaigų 

pastatų ir aplinkos puošybos apžiūros tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja 

apžiūros tikslus, sąlygas ir organizavimo bei vertinimo tvarką. 

2. Apžiūros iniciatorė ir organizatorė – Visagino savivaldybės administracija. 

3. Informacija apie vykdomą apžiūrą teikiama Visagino savivaldybės interneto 

svetainėje www.visaginas.lt. 

 

II SKYRIUS 

APŽIŪROS TIKSLAI 

 

4. Apžiūros tikslai: 

4.1. ugdyti žmonių kūrybiškumą; 

4.2. įvertinti ir išrinkti šventiškiausiai papuoštus Visagino savivaldybės (toliau – 

savivaldybė) teritorijoje objektus ir aplinką; 

4.3. skatinti savivaldybės įstaigas, įmones, organizacijas ir gyventojus artėjančių 

švenčių – Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų – laikotarpiu papuošti pastatus, teritorijas, gyvenamąją, darbo 

aplinką ir pan. 

 

III SKYRIUS 

APŽIŪROS DALYVIAI 

 

5. Apžiūra organizuojama šiose kategorijose ir nustatomi šventiškiausiai ir gražiausiai 

papuošti: 

5.1. daugiabutis namas (arba privatus gyvenamasis namas) ir / arba aplink esanti 

teritorija; 

5.2. verslo įmonės pastatas ir / arba aplink esanti teritorija; 

5.3. viešojo sektoriaus įstaigos pastatas ir / arba aplink esanti teritorija. 

 

IV SKYRIUS 

APŽIŪROS SĄLYGOS IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. Kiekvienais metais Visagino savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt 

skelbiama informacija apie konkurso sąlygas ir terminus. Skelbime prašoma iki einamųjų metų 

gruodžio 20 d. teikti Visagino savivaldybės viešojo sektoriaus įstaigų, gyvenamųjų namų ir verslo 

įmonių pastatų ir aplinkos puošybos apžiūros vertinimo komisijos (toliau – komisija) pirmininkei 

Agatai Lavrinovič el. paštu agata.lavrinovic@visaginas.lt laisvos formos prašymą dalyvauti 

konkurse. Dalyvis turi nurodyti savo vardą, pavardę, telefono numerį, objekto adresą ir nuotraukas 

(dienos ir vakaro metu).  
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7. Komisijos nariai gali teikti savo siūlymus įtraukti į vertinimą 

Visagino savivaldybėje pastebėtus ir užfiksuotus objektus. 

8. Konkurse dalyvauja objektai, kurie nominuoti remiantis šio aprašo 6 ir 7 punktais. 

9. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija iki 

einamųjų metų gruodžio 25 d. apžiūri Visagino savivaldybės objektus, kurie buvo pateikti pagal šio 

aprašo 6 ir 7 punktus. 

10. Iki einamųjų metų gruodžio 28 d. komisija apibendrina apžiūros rezultatus, parengia 

ataskaitą ir komisijos įvertinimą; savivaldybės administracijos direktoriui komisija pateikia 

pasiūlymus dėl apžiūros nugalėtojų apdovanojimo ir skatinimo. 

11. Apžiūros kriterijai: 

11.1. originalumas ir fantazija; 

11.2. papuošto objekto ir aplinkos stilistinis vientisumas; 

11.3. medžiagų panaudojimas (rankų darbo piešiniai, karpiniai, šviečiančios 

iliuminacijos ir pan.); 

11.4. estetinis vaizdas dieną ir naktį. 

12. Komisija apžiūri vietoje ir išrenka originaliausiai, šventiškiausiai papuoštus 

daugiabučius gyvenamuosius namus, įmonių, įstaigų ir organizacijų pastatus, privačius 

gyvenamuosius namus su aplink esančia teritorija, remdamasi šiame tvarkos apraše nustatytais 

kriterijais. 

13. Komisijos nariai vertina individualiai pagal nustatytus kriterijus – nuo 1 iki 5 balų. 

Mažiausias įvertinimas yra 1, didžiausias – 5. Balai susumuojami ir dalijami iš komisijos narių 

skaičiaus ir įrašomas gautas balų vidurkis. 

 

V SKYRIUS 

APŽIŪROS NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAI 

 

14. Komisija, atsižvelgusi į gautus balus, išrenka: 

14.1. kategorijoje „Daugiabutis namas (arba privatus gyvenamasis namas) ir / arba 

aplink esanti teritorija“ po 3 nugalėtojus; 

14.2. kategorijoje „Verslo įmonės pastatas ir / arba aplink esanti teritorija“ po 

3 nugalėtojus; 

14.3. kategorijoje „Viešojo sektoriaus įstaigos pastatas ir / arba aplink esanti teritorija“ 

po 3 nugalėtojus. 

15. Komisija gali neišrinkti nugalėtojų, jeigu bet kurioje iš nustatytų kategorijų nėra 

objektų, vertų I–III prizinių vietų. 

16. Konkurso rezultatai skelbiami visuomenės informavimo priemonėse. 

17. Iki sekančių metų sausio 15 d. atsižvelgiant į savivaldybės administracijos 

direktoriui komisijos pateiktus pasiūlymus dėl apžiūros nugalėtojų apdovanojimo ir skatinimo, 

nugalėtojai Visagino savivaldybės administracijoje yra apdovanojami Visagino savivaldybės padėkos 

raštais. Į susitikimą kviečiamus nugalėtojus Visagino savivaldybės administracijos Vidaus 

administravimo ir informacinių technologijų skyrius informuoja asmeniškai. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Daugiau informacijos apie apžiūrą teikia Visagino savivaldybės administracijos 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Agata Lavrinovič, 

tel. (8 386) 34 441, el. p. agata.lavrinovic@visaginas.lt. 

 

    


