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Kviečiame skiepytis nuo
COVID-19 be registracijos
Kviečiame gyventojus skiepytis
nuo COVID‑19 be išankstinės regis‑
tracijos. Bus siūlomos „Janssen“ (ga‑
mintojo „Johnson&Johnson“) arba
„Comirnaty“ (gamintojas „BioNTech“
ir „Pfizer“) vakcinos (vakcinų kiekis
ribotas).
Vakcinavimas be registracijos
bus vykdomas nuo 11.00 val. iki
16.00 val.:
2021 m. rugpjūčio 16 d. Veteranų g. 9

(šalia prekybos centro „Lidl“);
2021 m. rugpjūčio 18 d. Taikos pr. 66
(šalia prekybos centro „Maxima“);
2021 m. rugpjūčio 23 d. Parko g. 7B‑6
(šalia prekybos centro „Iki“).
Vykstant skiepytis reikia turėti as‑
mens tapatybę patvirtinantį doku‑
mentą.
Kviečiame aktyviai skiepytis ir
be nerimo pasitikti rudenį!

Приглашаем пройти
вакцинацию от COVID-19
без регистрации

Приглашаем жителей пройти
вакцинацию от COVID‑19 без пред‑
варительной регистрации. Будут
предложены вакцины Janssen (про‑
изводства Johnson & Johnson) или
Comirnaty (производства BioNTech
и Pfizer) (ограниченное количество
вакцин).
Вакцинация без регистрации бу‑
дет проводиться с 11.00. до 16.00.
16 августа 2021 г.– на ул. Ветерану, 9

(рядом с ТЦ «Lidl»);
18 августа 2021 г. – на пр. Тайкос,
66 (рядом с ТЦ «Maxima»);
23 августа 2021 г. – на ул. Парко,
7Б‑6 (рядом с ТЦ «IKI»).
Во время вакцинации необхо‑
димо иметь при себе документ,
удостоверяющий личность.
Приглашаем активно вакцинироваться и без забот встречать осень!

Nuaidėjo abejingų nepalikusi 46-ajam Visagino gimtadieniui skirta
Miesto šventė „Nuo Kosmoso iki Jaunystės“
optimizmu bei entuziastingai nusitei‑
kusiais dalyviais, kurie švytėjo noru
švęsti Visagino šventę ir padaryti var‑
dan savo miesto ką nors reikšmingo,
neužmirštamo.
Kulminacinio renginio žiūrovams
taip pat netrūko aktyvaus laisvalai‑
kio praleidimo alternatyvų – šventės
dalyviai turėjo progą paplaukioti ka‑
teriais ir drakono valtimi, pasivaži‑
nėti paspirtukais, riedučiais bei riedlentėmis.

Visagino erdvių festivalis

46-asis Visagino gimtadienis savo
renginių, atlikėjų, rėmėjų, svečių, da‑
lyvių, palinkėjimų ir žmonių, dirbusių
ties Miesto šventės idėjomis ir įgy‑
vendinimu, apimtimi, iš tikrųjų, buvo
nuo Kosmoso iki Jaunystės! Šis gim‑
tadienis tapo išskirtiniu, nes į miestą
grįžo čia augusios ir savo talentus
skleidusios asmenybės, atvykusios
parodyti aukščiausio lygio pasiro‑
dymų, pasikalbėti ir palinkėti gražiau‑
sių dalykų jaunam, žaliam ir inovaty‑
viam Visaginui!
Už šį neįprastai masyvų ir neiš‑
dildomus įspūdžius palikusį renginį
esame dėkingi svarbiausiems Miesto
šventės organizatoriams – Visagino
kultūros centrui ir Visagino savivaldy‑
bei. Dėkojame kiekvienam komandos
nariui, kuris svarstė, kūrė, planavo,
derino, vedė, statė, kvietė, infor‑
mavo, kartu jaudinosi ir džiaugėsi –
kiekvienas iš jūsų sukūrėte įspūdingą
atmosferą, lydėjusią Miesto šventę
visų gimtadienio renginių metu. Bū‑
kite kūrybingi ir nenustokite dovanoti
idėjų savo miestui ir jo žmonėms, nes
jūsų dėka čia gyventi gera!

Parodos

Šventinį renginių maratoną pra‑
dėjome dar liepos 23-ąją, kai buvo
atidaryta įspūdinga mados istoriko
ir kolekcininko Aleksandro Vasiljevo
fondo paroda Visagine – „1960-ieji.
Nuo žemės iki kosmoso“. Parodos ati‑
darymo renginyje dalyvavo A. Vasil‑
jevo fondo atstovai ne tik iš Lietuvos,
bet ir iš Prancūzijos, kaimyninių vals‑
tybių. Tokį didelį susidomėjimą ren‑
ginio premjera pateisino ne tik salėje
demonstruojamų pasaulinio lygio di‑
zainerių kurtų kostiumų gausa bei
unikalumas, bet ir paties Aleksandro
Vasiljevo asmeninis, nuoširdumu už‑

buriantis parodos pristatymas, kuris
ypatingai domino susirinkusius pasi‑
gerėti mados istorija.
Parodų ciklą pratęsė nuoširdumu
pripildyta Visagino garbės pilietės
M. Ščerbakovos ir jaunųjų menininkų
klubo „Paletė“ paroda „Vasaros sko‑
nis“ bei Lietuvos liaudies meninin‑
kės asmeninė paroda „Pūkuotasis
džiaugsmas“. Meno modernumu
įkvėpė dar viena, tačiau „kitokia“ Vi‑
sagino Miesto šventės paroda – Vi‑
sagine gimusios ir augusios šokėjos
Ievos Bražėnaitės meninė instaliacija
„(Ne)disciplinuotas kūnas“. Miestiečiai
taip pat buvo pakerėti fotografijų eks‑
pozicijos, kurioje žiūrovai galėjo dar
kartą įsitikinti, kokia unikali bei ins‑
piruojanti Visagino miesto architek‑
tūra – parodoje buvo eksponuojami
talentingosios Ksenijos Salimdžano‑
vos ir fotostudijos „Fotofabrikas“ dar‑
bai. Šios optimizmu ir kūrybingumu
alsuojančios ekspozicijos tapo nepa‑
prastai vertinga ir įkvepiančia dovana
klasikinio bei modernaus meno ir ma‑
dos išsiilgusiai Visagino bendruome‑
nei ir Miesto šventės svečiams.

Sportas

Visagino gimtadienio renginių sū‑
kuryje netrūko ir sporto įvykių. Lie‑
pos 31 d.-rugpjūčio 1 d. Drūkšių ežere
vyko vandens sporto mėgėjus ir smal‑
suolius pritraukęs Lietuvos vandens
motociklų čempionato II etapas „Visa‑
ginas grand prix 2021“. Renginių kul‑
minaciją pasiekusią dieną – rugpjūčio
7-ąją vyko šachmatų turnyras, stalo
teniso varžybos, šokio maratonas,
lengvosios atletikos estafetė, paplū‑
dimio tinklinio varžybos, neįgaliųjų
žaidynės, senjorų žygis aplink Visa‑
giną „Apjuosk savo miestą“ – pasta‑
rieji renginiai ypatingai įkvėpė savo

Viena iš esminių Visagino miesto
šventės 2021 skirčių – šiemetinę pro‑
gramą ženklina kokybės pokyčiai ir
tarptautinė plėtra, kuriuos užtikrina ir
visiškai naujas Miesto šventę lydintis
renginys – Visagino erdvių festivalis.
Bene didžiausia šventės programos
dalis, kupina kultūros renginių, nu‑
kreipė miestiečius į unikalias žaliojo
Visagino erdves, kur jų laukė aukš‑
čiausio lygio spektakliai: Vertikaliojo
šokio trupės „Retouramont“ (Prancū‑
zija) spektaklis „Kišeninė vertikalė” ir
„Vaisseau Special“, šokio trupės „Nu‑
epiko“ spektaklis „Perdegimas“, Lietu‑
vos nacionalinio operos ir baleto tea‑
tro keliaujanti opera „Tarnaitė ponia“,
Lietuvos rusų dramos teatro monos‑
pektaklis „Vienišas žmogaus balsas“.
Įvairiose miesto erdvėse taip pat vyko
Latvijos kultūros akademijos šokio
trupės performansai „Touch Visagi‑
nas“, o į VKC „Banga“ terasą, esančią
prie visų mylimo Visagino ežero, rug‑
pjūčio 6-osios vakarą susirinko džiazo
muzikos mylėtojai, kur buvo sureng‑
tas Dainiaus Pulausko džiazo grupės
koncertas „Visagino vasaros siuita“,
užbūręs savo kūriniais ir atmosfera.

Pokalbių svetainė

Kaip tekste jau buvo minėta, šis
Visagino gimtadienis tapo išskirti‑

niu dar ir dėl to, kad į miestą grįžo čia
augusios ir savo talentus skleidusios
asmenybės, atvykusios ne tik paro‑
dyti aukščiausio lygio pasirodymų,
bet ir pasikalbėti bei palinkėti gra‑
žiausių dalykų Visaginui. Miesto šven‑
tės renginių periode atsirado svarbi
vieta jaukiems, nostalgija ir profesio‑
nalumu apgaubtiems pokalbiams prie
Visagino ežero įsikūrusioje kavinukėje
„Lapės blynai“ ir ne tik. Pirmasis po‑
kalbis bei pristatymas vyko kitokioje,
naują vaizdą, formą ir prasmę įgiju‑
sioje vietoje – šalia naujosios freskos
„Gamtos garsai“, nutapytos ant Visa‑
gino kultūros centro pastato sienos.
Šios freskos autorė – Londone gyve‑
nanti visaginietė, talentinga meni‑
ninkė – Marija Tiurina.
Kelias dienas kasdien buvo kalbi‑
nami skirtingų meno rūšių atlikėjai-
visaginiečiai, kurie susiejo savo
gyvenimą su pastarąja meno forma –
sienų tapyba, šokiu, fotografija, di‑
džiąja teatro scena. Pirmoje pokalbių
svetainėje apie sienų tapybą pasa‑
kojo menininkai, kurių darbai puo‑
šia Visagino miesto sienas – Marija
Tiurina ir Vladimir Ionov. Fotografi‑
jos tema kalbėjo vilnietis Arturas Va‑
liauga bei visaginietė, profesionalios
fotografijos atstovė, Ksenija Salim‑
džanova. Šiuolaikinio šokio šokėjas
Marius Pinigis drauge su šokio trupe
„Nuepiko“ bei Ieva Bražėnaite pristatė
šokio spektaklių ir šiuolaikinio šokio
temą, o apie didžiąją sceną iš savo
perspektyvos kalbėjo teatro aktorė
Aleksandra Metalnikova ir baleto ar‑
tistė Margarita Simonova. Pokalbiai
su menininkais, kilusiais iš Visagino,
tik dar kartą parodė, kad toks kom‑
paktiškas miestas kaip Visaginas gali
ne tik išauginti talentus, bet taip pat
juos ypatingai vertina, prisimena ir
visada laukia, kad priimtų į savo ža‑
lią, ramybe apsuptą glėbį.

Apdovanojimai ir iškilmingas
Visagino savivaldybės
tarybos posėdis

Miesto šventės atmosfera sukūrė
išskirtinę progą apdovanoti nusi‑
pelniusius visaginiečius. Rugpjūčio
5 d., miesto gimtadienio renginių ci‑
klo metu, atlikta kilni apdovanojimo
misija – pagerbti Visagino mokiniai,
pasiekę reikšmingiausių laimėjimų
mokslo, sporto, meno, technologijų
srityse bei garsinantys Visagino sa‑
vivaldybės mokyklas ir miestą Res‑
publikoje ir už jos ribų, o rugpjūčio 7
d., iškilmingo Visagino savivaldybės
tarybos posėdžio metu, buvo pasvei‑
kinti Visagino mokyklų abiturientai,
parodę geriausius egzaminų rezul‑
tatus – gavę šimto balų įvertinimą.
Į iškilmingą posėdį gausiai susirinko
svarbūs svečiai – Europos Parlamento
narys Bronis Ropė, Lietuvos Respu‑
blikos Seimo narys Algimantas Dum‑
brava, kaimyninių savivaldybių atsto‑
vai, Visagino miesto garbės piliečiai,
Savivaldybės administracijos darbuo‑
tojai, miesto gyventojai, įstaigų, orga‑
nizacijų, žiniasklaidos ir daugelio Visa‑
gino bendruomenių atstovai.
Iškilmingo renginio metu įgyven‑
dinta ir Garbės piliečio ženklo įtei‑
kimo ceremonija. Nors Visagino savi‑
valdybės taryba Garbės piliečio vardą
nusipelniusiems asmenims suteikė
dar š. m. vasario mėnesį, dėl karan‑
tino ribojimų nebuvo galimybės iškil‑
mingai įteikti garbės piliečio regalijų,
todėl ši diena tapo puikia proga paga‑
liau pasveikinti ir pagerbti šiuos žmo‑
nes: Visagino miesto Garbės piliečio
vardas suteiktas Marijai Ščerbako‑
vai už ypatingus nuopelnus kultūros,
meno, švietimo srityse, savivaldybės
bendruomenės gyvenime, garsinant
Visagino savivaldybės vardą Lietu‑
voje. Visagino miesto Garbės pilie‑
čio vardas taip pat suteiktas Vitalijui
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Nuaidėjo abejingų nepalikusi
46-ajam Visagino gimtadieniui
skirta Miesto šventė
„Nuo Kosmoso iki Jaunystės“

Nagovicinui už ypatingus nuopelnus
sporto srityje, garsinant Visagino savivaldybės vardą Lietuvoje.

Didžioji scena

Rugpjūčio 7 d. vyko pagrindinis
Miesto šventės koncertas, subūręs
neįtikėtinai daug žiūrovų, kuriems
ateiti bei švęsti Visaginą kartu nesutrukdė net nieko gero nelinkėjęs
oras – lietus tapo smulkmena prieš
entuziastingą visaginiečių nusiteikimą ir veiklų, apsupusių pagrindinę
sceną, gausą. Visagine miesto gimtadienio vakarą skambėjo bendruomenės koncertas „Gatvių istorijos“
ir garsių muzikos atstovų – Leon Somov ir Dileta, „Colours of Bubbles“,
„Skamp“ atliekama muzika.
Nors didžiausia veiklų gausa buvo
sutelkta Visagino Santarvės aikštėje, kur vyko paroda-mugė „Pagaminta Visagine“, buvo gausu skanaus
maisto tiekėjų, atrakcionų, tačiau
veiklų buvo ir kitose erdvėse – vyko
senjorų programa „Iš širdies – į širdį“,
programa vaikams „Visi į „cirką!“,
kurio metu buvo įteikti visaginiečio
pasai patiems jauniausiems miesto
gyventojams, o renginys veiklomis
tiesiog pakerėjo mažuosius: piešimas
ant veidukų, animatoriai-k lounai,
muilo burbulai, šokiai, žaidimai, kū-

rybinės dirbtuvės, knygučių palapinė
su edukacija, gimnastų pasirodymas,
žongliravimo edukacija… Šis renginys surinko ne tik įspūdingą kiekį
mažųjų visaginiečių vienoje vietoje,
bet ir begalinį kiekį emocijų, krykštavimų, džiūgavimų. Visa tai stebint,
išryškėjo lyg alegorija su Visaginu –
jaunu, gyvu, pilnu šeimų, vaikų, gyvenimo ir idėjų!
Ir sekmadienį, rugpjūčio 8-ąją, gėrio kupinomis širdimis pabaigėme Visagino Miesto šventės renginių sūkurį Šventomis mišiomis Šv. Apaštalo
Pauliaus bažnyčioje – melsdamiesi
už brangų Visaginą ir visaginiečius.
Šis Visagino Miesto šventės „Nuo
Kosmoso iki Jaunystės“, skirtos 46ajam Visagino miesto gimtadieniui,
aprašymas, net jei būtų pasitelkta
dar daugiau sinonimų ir epitetų, neperteiktų to, ką visaginiečiai patyrė
šios Miesto šventės renginių ciklo
metu. Ypatinga atmosfera, atsinaujinančios, ypatingos Visagino miesto
erdvės ir dar ypatingesni žmonės
užbūrė žiūrovus ir įtraukė į emocijų, meno, kultūros, pažinimo kupiną audrą… Dar kartą dėkojame visiems – organizatoriams, rėmėjams,
partneriams, dalyviams – ačiū, kad
šventėte Visagino Miesto šventę
2021 kartu!

Visagino savivaldybė nuoširdžiai dėkoja Miesto šventės
rėmėjams ir partneriams

Abejingų nepalikusi Visagino
Miesto šventė, subūrusi ryškiausius
Visagino talentus, pritraukusi nuoširdumu spinduliuojančius svečių palinkėjimus ir šypsenų nestokojančius
miesto gyventojus, nebūtų tokia įspūdinga be Jūsų, brangūs renginių rėmėjai ir partneriai, pagalbos ir atsidavimo!
Šiandien dar kartą norime paminėti Jus, primindami apie Jūsų indėlį

ne tik Miesto šventės aplinkoje, bet
ir maloniais prisiminimais pagausėjusioje visaginiečio širdyje! Taigi, tariame didžiausią „AČIŪ“!
Visagino Miesto šventės 2021 rėmėjams:
• Lietuvos kultūros taryba,
• UAB „Visagino linija“,
• UAB „Intersurgical”,
• AB „Šiaulių bankas“,
• UAB „Maxima“,

• UAB Namų fabriko valda (Restoranas III blokas),
• UAB Viešbutis-restoranas „Kornealita“.
Partneriams:
• Visagino kūrybos ir menų akademija,
• Visagino viešoji biblioteka,
• Visagino sporto ir rekreacijos centras,
• Aleksandro Vasiljevo Fondas,
• Goethe-Institut Lietuva,

• Senjorų dienos užimtumo centras,
„Sidabrinė gervė“,
• Visagino trečiojo amžiaus universitetas,
• MB „Lapės blynai“,
• UAB „Visagino energija“,
• UAB „Visagino būstas“,
• Visagino turizmo plėtros centras,
• Europe Direct Visaginas,
• Parduotuvė „MD Art“,
• Knygynas „Leon“.

Už geranorišką pagalbą ir iniciatyvumą organizuojant Visagino gimtadienio šventę reiškiame nuoširdžią
padėką Visagino kultūros centro darbuotojams, meno kolektyvams ir atlikėjams, visiems talkinusiems policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
pareigūnams, savivaldybės administracijos darbuotojams, savivaldybės
įstaigų, įmonių vadovams ir darbuotojams.

Более подробную информацию вы можете найти на сайте самоуправления – www.visaginas.lt

Правительство Литвы приняло решение
об ограничении прав непривитых от коронавируса
Не привившиеся от коронавируса жители Литвы через месяц будут значительно ограничены в повседневной жизни.
В среду правительство Литвы
приняло решение об ограничении ряда их прав.
Как сообщила пресс-с лужба кабмина, такие лица с 13 сентября
не смог у т посещать магазины
определенной категории, массовые мероприятия, обращаться за
контактными услугами. Первоначально предлагалось запретить

им пользоваться общественным
транспортом и посещать медицинские учреждения для получения плановой помощи. Однако эти
меры не были приняты.
Правительство указало, что хозяйственные субъекты могут ввести такие ограничения по мере готовности и раньше 13 сентября.
Свое решение кабинет мотивирует тем, что так будет стимулироваться прививочная кампания.
Меры правительства вызвали
протесты в обществе. 10 авг у-

ста протестная акция с участием
около 5 тыс. человек прошла
у здания Сейма.
К вечеру несколько сотен протестующих заблокировали выходы
из здания, не давая депутатам его
покинуть. Имели место столкновения с полицией. Были задержаны
26 человек. Пострадали около 10
полицейских.
Полиция объявила о начале
следствия по факту организации
беспорядков.
ELTA

