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

111 dalimis, 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 Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 

„Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ 31.16 punktą ir siekdamas apriboti fizinį 

sąlytį bei taip užtikrinti galimos grėsmės sveikatai prevenciją ir į nustatyta tvarka parengtus 

klausimus, įregistruotus savivaldybės tarybos sprendimo projektus:  

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

nuotoliniu būdu, realiuoju laiku elektroninėmis ryšio priemonėmis 2021 m. lapkričio 25 d. 10.00 val. 

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

darbotvarkę: 

2.1. Dėl Visagino savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudėties 

patvirtinimo. Pranešėja – Justina Bielinytė, savivaldybės mero padėjėja. 

2.2. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-109 

„Dėl Visagino savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo, Kontrolės komiteto pirmininko ir 

jo pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo. Pranešėja – Justina Bielinytė, savivaldybės mero padėjėja. 

2.3. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-103 

„Dėl Visagino savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – 

Ričardas Petrauskas, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas. 

2.4. Dėl Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo. Pranešėja – Viktorija Abaravičienė, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo 

skyriaus vedėja. 

2.5. Dėl sutikimo nurašyti ilgalaikį materialųjį turtą. Pranešėjas – Imantas Umbražiūnas, 

savivaldybės kontrolierius. 

2.6. 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. 

2.7. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-65 

„Dėl atlyginimo už ugdymą lengvatų nustatymo ir atlyginimo už ugdymą Visagino savivaldybės 

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose ir 

Visagino edukacijų centre mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja – Asta Sieliūnienė, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus 

vedėja. 

2.8. 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. 

2.9. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. TS-150 

„Dėl Visagino kūrybos ir menų akademijos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja – Asta Sieliūnienė, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus 

vedėja. 

2.10. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-46 

„Dėl Visagino kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja 

– Asta Sieliūnienė, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja. 

2.11. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-131 

,,Dėl Visagino savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos 

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

2.12. Dėl Visagino savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš 

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Visagino savivaldybės vietinės 

rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 

patvirtinimo. Pranešėjas – Virginijus Andrius Bukauskas, Savivaldybės administracijos direktorius. 

2.13. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-26 

„Dėl Visagino savivaldybės teritorijos sanitarinės kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo 

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

vedėja. 

2.14. Dėl Visagino savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo. 

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

2.15. Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros 

(eksploatavimo) organizavimo ir maksimalių tarifų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir 

maksimalių tarifų nustatymo. Pranešėja – Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos 

skyriaus vedėja. 

2.16. Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir viešosios įstaigos Visagino sporto 

ir rekreacijos centro savininko kapitalo didinimo turtiniu įnašu. Pranešėja – Valentina Raubiškienė, 

Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 

2.17. Dėl siūlymo išbraukti Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 

uždarosios akcinės bendrovės „Meirana“ akcijas iš privatizavimo objektų sąrašo. Pranešėja – 

Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 

2.18. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-30 

,,Dėl Visagino savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“ 

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

2.19. Dėl savivaldybės būsto nuomos. Pranešėja – Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio 

valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 

2.20. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-83 

„Dėl Visagino savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ 

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

2.21. Dėl būsto Visagine, Taikos pr. 32-1, pardavimo. Pranešėja – 

Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 

2.22. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės 

nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja – 

Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 

2.23. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo 

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja – Valentina Raubiškienė, 

Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 
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