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Lapkričio 23-oji – Lietuvos 
kariuomenės diena

Lapkričio 16 dieną Visagino savivaldybėje įvyko iškilmingas sutar-
ties dėl funkcinės zonos steigimo pasirašymas. Visagino, Ignalinos ir 
Zarasų rajonų savivaldybių merai pasirašė sutartį, kuria suformuota 
trijų savivaldybių teritorijomis apibrėžta funkcinė zona.

Мэры самоуправлений Висагинаса, Зарасай-
ского и Игналинского районов подписали 

договор о создании функциональной зоны

Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų 
savivaldybių merai pasirašė sutartį dėl 

funkcinės zonos steigimo

Kviečiame teikti kandidatus
apdovanojimams „Už nuopelnus

Visagino savivaldybei“

Предлагайте кандидатов на награды «За заслуги 
перед Висагинским самоуправлением»

16 ноября в Висагинасе сос-
тоялась торжественная цере-
мония подписания договора 
о создании функциональной 
зоны. Мэры Висагинаса, Зара-
сайского и Игналинского рай-
онов подписали соглашение, 
в соответствии с которым на 
территории трех самоуправ-
лений сформирована функ-
циональная зона.

Она образована с целью обе-
спечения возможностей более 
тесного сотрудничества, реше-
ния проблем нашего региона 
и совместной реализации про-
ектов, направленных на создание 
привлекательной инфраструкту-
ры и благоприятной социально- 
экономической среды.

Tradiciškai Visagine kasmet išren-
kami žmonės, verti apdovanojimų 
už nuopelnus įvairiose veiklos sri-
tyse. Ir jau metas teikti kandidatū-
ras apdovanojimams pagal 10 no-
minacijų:
• už Visagino garsinimą šalyje ir pa-
saulyje;
• už inovatyvius pokyčius;
• už verslo indėlį į miesto plėtrą;
• už lietuviškumo ir pilietiškumo 
sklaidą;
• už nuopelnus kultūrai;
• už nuopelnus švietimui;
• už nuopelnus sportui;
• už nuopelnus sveikatai;
• už nuopelnus vaiko gerovei;
• už aktyvią visuomeninę veiklą.

По уже сложившейся традиции 
каждый год в Висагинасе выбирают 
людей, достойных наград за заслу-
ги в различных областях деятель-

Šios zonos įsteigimu siekiama su-
daryti palankesnes galimybes savi-
valdybėms bendradarbiauti, spręsti 
regiono problemas, bendrai įgyven-

Как утверждают инициаторы 
создания функциональной зоны, 
между самоуправлениями реги-
она ИАЭС – тесные функциональ-
ные связи. Экономическая дея-
тельность и повседневная жизнь 
проходят на территориях, выходя-
щих за границы отдельно взятого 
самоуправления, и это требует бо-
лее рационального использования 
общественной инфраструктуры 
и создания общими силами новой 
недостающей инфраструктуры, 
за счет которой жителям была бы 
обеспечена доступность мест ра-
боты и общественных услуг.

Ожидается, что укрепление 
функциональных связей между 
самоуправлениями региона ИАЭС 
позволит реализовать имеющий-

Kandidatūras gali teikti Visagino 
savivaldybėje veikiantys juridiniai as-
menys, bendruomenės, gyventojų 
grupės ar pavieniai fi ziniai asmenys, 
kandidatūras galima siūlyti pagal vie-
ną ar kelias nominacijas.

Nominacijų konkursą, pretendentų 
atranką ir apdovanojimą organizuoja 
Visagino savivaldybės administracija. 
Konkurso nuostatai ir pasiūlymo an-
keta - tinklalapyje www.visaginas.lt. 

Užpildytos anketos siunčiamos el. 
p. visaginas@visaginas.lt arba patei-
kiamos Visagino savivaldybės admi-
nistracijos Vidaus administravimo 
ir informacinių technologijų skyriui 
109 kab. (Parko g. 14). Teikti pasiūly-
mo anketas galima iki gruodžio 7 d.

ности. И уже пришло время выдви-
гать кандидатуры для награждения 
в десяти номинациях:
• за прославление Висагинаса 
в стране и мире;
• за инновационные перемены;
• за вклад бизнеса в развитие го-
рода;
• за популяризацию литовского 
языка и гражданственности;
• за заслуги в области культуры;
• за заслуги в области просвеще-
ния;
• за заслуги в области спорта;
• за заслуги в области здравоох-
ранения;
• за деятельность во имя благо-
получия детей;
• за активную общественную де-
ятельность.

dinti projektus, siekiant sukurti pa-
trauklią infrastruktūrą ir palankią 
socialinę- ekonominę regiono aplin-
ką. Funkcinės zonos steigimo inicia-

ся инвестиционный потенциал, 
создавать новые рабочие места, 
улучшать условия для развития 
малого и среднего бизнеса, рас-
ширять сферу туризма и рекре-
ации.

Стратегия функциональной 
зоны самоуправлений Висаги-
наса, Зарасайского и Игналин-
ского районов будет интегриро-
вана в план развития Утянского 
региона.

«Надеюсь, что создание функци-
ональной зоны даст возможность 
применять передовые методы для 
развития региона и повышения 
уровня благополучия жителей»,–
сказал после подписания догово-
ра мэр Висагинского самоуправ-
ления Эрландас Галагуз.

torių teigimu, Ignalinos AE regiono 
savivaldybės yra glaudžiai susijusios 
tarpusavio funkciniais ryšiais. Eko-
nominė veikla bei kasdienis gyveni-
mas vyksta teritorijose, kurios per-
žengia vienos savivaldybės ribas ir 
tai reikalauja racionalesnio viešosios 
infrastruktūros naudojimo ir nau-
jos trūkstamos infrastruktūros kū-
rimo, suvienijant kelių savivaldybių 
pastangas, užtikrinant darbo vietų ir 
viešųjų paslaugų pasiekiamumą gy-
ventojams. Tikimasi, kad funkcinių 
ryšių tarp Ignalinos AE regiono savi-
valdybių stiprinimas leis realizuoti tu-
rimą investicinį potencialą, kurti nau-
jas darbo vietas ir plėtoti galimybes 
smulkiam ir vidutiniam verslui, įveik-
linti turizmo ir rekreacijos išteklius.

Įsteigtos Visagino, Ignalinos ir Za-
rasų rajonų savivaldybių teritorijomis 
apibrėžtos funkcinės zonos strate-
gija bus integruota į Utenos regiono 
plėtros planą.

„Tikiu, kad įsteigta funkcinė zona 
leis taikyti pažangius metodus vys-
tant regioną bei kuriant gyventojų ge-
rovę“ – pasakė Visagino savivaldybės 
meras Erlandas Galaguz.

Šios ypatingos dienos proga norime pagerbti visus Lietuvos kariuo-
menės atstovus, kurie tarnauja mūsų valstybei ir visų jos gyventojų 
saugumui.

Būkite įkvėpti Jūsų pasirinkto kelio, niekuomet nestokokite ištvermės 
ir pagarbos savo atliekamoms pareigoms.

Gerbiame bei didžiuojamės Jumis! Linkime sėkmės Jūsų asmeninia-
me gyvenime, artimųjų supratimo, šilumos bei svarbiausio – sveikatos. 
Tegu ligos ir nesėkmės aplenkia Jūsų namus, o viduje visuomet tvyro 
harmonija ir dėkingumas! Geros tarnybos!

Savivaldybės meras Erlandas Galaguz
Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

SBA grupės įmonei „Visagino linija“ – 15 metų!
Lapkričio 16 d. vienos iš didžiausių Visagino įmonių – inovatyvius tech-

nologinius sprendimus taikančios bei daugiau nei 800 darbuotojų turin-
čios „Visagino linija“ gimtadienis! Įmonė skaičiuoja jau 15 veiklos metų!

Nuoširdžiai linkime nenustoti ieškoti naujų galimybių, tobulėti bei 
sėkmingai gyvuoti Visagine, džiuginant ne tik mūsų miesto gyventojus, 
bet ir kitus žmones savo kokybiška gamyba ir kuriamu jaukumu dauge-
lio namuose! Dėkojame, kad esate!

Savivaldybės meras Erlandas Galaguz
Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

Кандидатуры могут предлагать 
действующие в Висагинасе юри-
дические лица, сообщества, груп-
пы горожан или отдельные жите-
ли. Можно выдвигать кандидатов 
на награды в одной или сразу в не-
скольких номинациях.

Конкурс номинантов, отбор пре-
тендентов и церемонию награж-
дения организует администрация 
самоуправления. Положения кон-
курса и анкета для выдвижения 
номинантов размещены на сайте 
www.visaginas.lt. Заполненные ан-
кеты нужно отправить по эл. почте 
visaginas@visaginas.lt или принес-
ти в 109 кабинет администрации 
Висагинского самоуправления (ул. 
Парко, 14). Анкеты принимаются 
до 7 декабря.

С 1 декабря меняется
порядок тестирования

Nuo gruodžio 1 d. keičiasi 
testavimo tvarka

С 1 декабря работники тех сфер, которые внесены в список видов 
деятельности и работы, где работать можно только сотрудникам, 
проверившимся и (или) периодически проверяющимся, не зарази-
лись ли они болезнью, в связи с которой на государственном уров-
не объявляется экстремальная ситуация и (или) карантин, тестиро-
ваться на наличие COVID-19 должны будут за свой счет или за счет 
работодателя, если он примет такое решение. Исключение состав-
ляют те случаи, когда работники не могут сделать прививку из-за ме-
дицинских противопоказаний. Их тестирование по-прежнему будет 
оплачиваться из государственного бюджета.

Ожидается, что такое решение побудит людей вакцинироваться.

Nuo gruodžio 1 d. darbuoto-
jų, dirbančių ar vykdančių veiklą, 
nurodytą Darbų ir veiklos sričių, 
kuriose leidžiama dirbti darbuo-
tojams, pasitikrinusiems ir (ar) pe-
riodiškai besitikrinantiems, ar ne-
serga užkrečiamąja liga, dėl kurios 
yra paskelbta valstybės lygio eks-
tremalioji situacija ir (ar) karanti-

nas, sąraše, sveikatos patikrinimai dėl COVID-19 ligos bus fi nansuojami 
darbuotojo lėšomis arba darbdavio sprendimu – darbdavio lėšomis, iš-
skyrus atvejus, kai darbuotojai negali pasiskiepyti dėl medicininių kon-
traindikacijų. Jų sveikatos patikrinimai dėl užkrečiamosios ligos ir toliau 
bus fi nansuojami valstybės biudžeto lėšomis. Tikimasi, kad toks spren-
dimas paskatins skiepytis nuo koronaviruso infekcijos.
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„Gyventojų meilė futbolui ir perga-
lės, kurias užgožia žmogiškas ryšys ir 
išgirstas geras žodis apie Visaginą“.

Futbolas Visagine – tai ne tik žai-
dimas, tai – socialinis reiškinys. Ne-

Futbolas Visagine – ne tik žaidimas

Informacija apie Visagino savivaldybės teritorijoje esančio magistralinio dujotiekio
ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano nustatytas teritorijas

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

svarbu, koks metų laikas ar kokios 
nedžiuginančios oro sąlygos už lango 
bebūtų, miesto stadionas visuomet 
susilaukia įvairaus amžiaus visagi-
niečių dėmesio. Čia susirenka įvairių 

kartų žmonės ir įvairiausių visuome-
nės grupių, bendruomenių atstovai. 
Visai nesvarbu ar tai mokiniai, stu-
dentai, darbingo amžiaus gyvento-
jai, karininkai ar ugniagesiai, pensi-
ninkai – visus šiuos žmones jungia 
meilė futbolui. Kelios valandos, pra-
leistos futbolo stadione, leidžia pa-
likti įtampą už tvoros ribų ir pasitikti 
kitą dieną sustiprėjus ne tik fiziškai, 
bet ir emociškai.

Visagino futbolo veteranų koman-
dos iki šių dienų palaiko senąsias tra-
dicijas bei dalyvauja įvairių Lietuvos 
miestų organizuojamose, šalies fut-
bolą reprezentuojančiose varžybo- 
se. Vienas iš tokių turnyrų įvyko visai 
neseniai, spalio pabaigoje, Vilniuje. 
Futbolo veteranų komanda (50-ties 
ir brandesnio amžiaus) sėkmingai 
atstovavo Visaginui tarptautiniame 
turnyre bei užėmė garbingą antrąją 
vietą. Komanda iškovojo pergalę prieš 
sostinės komandą bei komandą iš 

Lenkijos. Lygiosiomis varžybos bai-
gėsi kovojant prieš geriausias šalies 
komandas: Kauno, Panevėžio bei tur-
nyro laimėtojus. Be abejonės, pergalė 
varžybose yra svarbus pasiekimas, 
tačiau ne mažesnę reikšmę tokiuose 
turnyruose turi bendravimas su kitų 
Lietuvos miestų žmonėmis, dalinima-
sis nuomonėmis apie įvairiausius gy-
venimiškus klausimus. Ypatingai ma-
lonu, kad ir šiame sporto renginyje 
nuskambėjo daug šiltų žodžių ir at-
siliepimų apie Visaginą.

Dalyvavimas panašiuose turny-
ruose reikalauja finansinio palaikymo. 
Galima pasidžiaugti, kad visada atsi-
randa žmonės iš savivaldybės admi-
nistracijos ar vietos verslų, kurie pa-
laiko Visagino futbolo komandas. Šį 
kartą finansinio palaikymo sulaukta 
iš žmogaus, Visagine aktyviai prakti-
kavusio futbolą – Olego Vansovič (UAB 
„Svertas Group“ atstovas). Svarbu 
garsiai kalbėti apie žmones, pade-

dančius išsaugoti sporto šaką ir jos 
tradicijas mieste, žmones, kurie su-
teikia galimybę tęsti dalyvavimą res-
publikinėse varžybose, palaikyti for-
malų ryšį ir neformalius, paprastus 
santykius su žmonėmis iš kitų miestų 
ar net valstybių.

Taigi, futbolo gyvenimas Visagine – 
jis tęsiasi: žiemą laukia nauji turnyrai, 
įvairių amžiaus grupių varžybos. Kita 
vertus, svarbiausia yra tai, kad ir to-
liau būtų galimybė 3 kartus per sa-
vaitę porai valandų, nepaisant jokių 
oro sąlygų, visiems norintiems susi-
rinkti Visagino stadione. Suteikdami 
galimybę vienoje komandoje atsidurti 
Lietuvos rinktinės atstovui, irkluo-
tojui, futbolo mokyklos auklėtojui, 
65-erių futbolo veteranui arba tie-
siog – futbolo mėgėjui, išsaugosime 
gerąsias futbolo tradicijas ir meilę šiai 
sporto šakai mūsų mieste.

Parengta pagal Visagino futbolo 
veteranų komandos informaciją

Visagino savivaldybės administracijos informacija

Viešojo saugumo tarnybos Visa-
gino dalinio, saugančio Ignalinos 
atominę elektrinę, vieną pagrindi-
nių šalies strateginių objektų, isto-
rija ilga, besitęsianti jau tris dešim-
tmečius, ir spalvinga.

1991 m. spalio 24 d. buvo priimtas 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
potvarkis Nr. 761 dėl Ignalinos ato-
minės elektrinės apsaugos perda-
vimo Krašto apsaugos ministerijai. 
Buvo pradėtas formuoti Atskirasis 
Ignalinos atominės elektrinės ap-
saugos batalionas. Bataliono vadu 
paskirtas pulkininkas leitenantas 
Leonas Stanionis.

Prasidėjo savanorių atranka. 1991 
m. lapkričio mėnesį buvo priimti pir-
mieji kariai, kurių gretos kasdien 
augo. Vyko intensyvus karių apmo-
kymas ir ruošimas būsimai tarnybai. 
Atkakliai ir kryptingai dirbant jau po 
nepilnų 2-jų mėnesių, t. y. 1992 m. 
sausio 10 d., į savarankišką tarnybą 
išėjo pirmoji bataliono karių pamaina, 
kuri pakeitė iki tol IAE saugojusius So-
vietų Sąjungos Vidaus reikalų minis-
terijos pavaldume buvusius karius.

Nuo 1993 iki 1994 m. bataliono 
vado pareigas vykdė majoras Arū-
nas Grabažis.

1996-aisiais Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė, atsižvelgdama į Euro-
pos šalių patirtį ir siekdama atsisa-
kyti Lietuvos kariuomenei nebūdingų 
užduočių taikos metu, Ignalinos ato-

minės elektrinės apsaugos batalioną 
reorganizavo į Pasienio policijos de-
partamento prie Lietuvos Respubli-
kos vidaus reikalų ministerijos Igna-
linos atominės elektrinės apsaugos 
policijos rinktinę. 

Bataliono reorganizavimas pradė-
tas 1996 m. gegužės 1 d. ir baigtas tų 
pačių metų liepos 1 d.

Bataliono vadą pulkininką leite-
nantą Algimantą Stanislovą Naraką, 
vadovavusį atominės elektrinės ap-
saugai nuo 1994 m., pakeitė rinkti-
nės vadas vyresnysis komisaras Vy-
tautas Šlaustas.

1999 m. rinktinės vadu tapo pulki-
ninkas Vladimiras Ščajevas.

Pulkininkas Vladas Beržanskas 
nuo 2007 m. tapo Ignalinos atomi-
nės elektrinės apsaugos rinktinės 

vadu ir šias pareigas ėjo iki 2016 m. 
gegužės 1 d. 2016 m. gegužės 1 d. 
Ignalinos atominės elektrinės ap-
saugos rinktinė buvo reorganizuota 
į Ignalinos rinktinės Branduolinės 
energetikos objektų apsaugos da-
linį. Dalinio vadu paskirtas pulkinin-
kas Ričardas Petrauskas. 

Nuo 2018 m. sausio 1 d iki 2019 m. 
rugsėjo 30 d.daliniui vadovavo pulki-
ninkas Alvydas Jankauskas.

Perėmus Ignalinos atominės elekt- 
rinės apsaugą iš Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos prie Vidaus rei-
kalų ministerijos, 2019 m. spalio 1 d. 
įkurtas Viešojo saugumo tarnybos 
Visagino dalinys. Nuo 2020 m. va-
sario 3 dienos Dalinio vadu paskir-
tas vidaus tarnybos pulkininkas lei-
tenantas Tomas Steckas. 

Gerbiami pareigūnai, darbuo-
tojai ir veteranai, nuoširdžiai svei-
kiname Jus 30-mečio proga!

Visi be išimties praėję metai buvo 
kupini iššūkių, kuriuos įveikdami įgi-
jote daugiau gyvenimo patirties ir iš-
minties. Didžiuokimės tuo, ką kartu 
pasiekėme per šiuos 30 metų. Ir to-
liau likite solidarūs, susitelkę, tikin-
tys savo jėgomis. Linkime nestokoti 
ryžto, optimizmo ir sėkmės, kad vi-
suomet lydėtų gera nuotaika, viltis 
ir mokėjimas džiaugtis pasiekimais. 
Sveikatos Jums ir Jūsų šeimoms, sėk- 
mės asmeniniame gyvenime. Drą-
siai priimkite naujus iššūkius, ku-
rie augina, brandina ir veda į priekį.

Dalinio vadų-veteranų vardu
Vladas Beržanskas, Ričardas

Petrauskas, Vytautas Šlaustas

IAE apsaugos daliniui – 30!

Informuojame, kad Lietuvos Res-
publikos (toliau – LR) energetikos mi-
nistro 2021–11–03 įsakymu Nr. 1–291 
patvirtinti Visagino savivaldybės te-
ritorijoje esančio magistralinio dujo-
tiekio ir susijusios infrastruktūros 
apsaugos zonų plano (toliau – Pla-
nas) sprendiniai.

Vadovaujantis LR specialiųjų že-
mės naudojimo sąlygų įstatymo 
(toliau – SŽNS įstatymas) 11 str. 4 d. 
nuostatomis skelbiame apie Planu 
nustatytas teritorijas ir žemės sklypo 
savininko (–ų), taip pat asmens, ku-
rio teisė į žemės sklypą įregistruota 
Nekilnojamojo turto registre teisę 
kreiptis į Lietuvos gamtinių dujų per-
davimo sistemos operatorių AB „Am-
ber Grid“ (toliau – Plano iniciatorius) 
dėl SŽNS įstatymo 13 str. 1 d. nuro-
dytos kompensacijos sumokėjimo.

Informacija apie Planu
nustatytas teritorijas

Magistralinių dujotiekių ir naf-
totiekių (produktotiekių) apsau-
gos zonos (SŽNS įstatymo III sky-
riaus penktasis skirsnis)*

Vadovaujantis LR SŽNS įstatymo 
27 str. i) MD vamzdyno apsaugos 
zona – išilgai vamzdyno trasos esanti 
žemės juosta, kurios ribos yra po 25 
metrus į abi puses nuo vamzdyno 
ašies, virš šios juostos esanti oro er-
dvė, po šia juosta esanti žemė bei 
vanduo virš šios juostos ir po ja, ii) 
kitų MD įrenginių ir statinių (stočių, 
uždarymo įtaisų, valymo ir diagno-
zavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo 
kamerų, slėgio ribojimo mazgų) ap-
saugos zona – žemės juosta, kurios 
ribos yra 25 metrų atstumu aplink 
teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai 

ar statiniai, aptvėrimą, virš šios juos-
tos esanti oro erdvė ir žemė po šia 
juosta.

Žemės sklypas ( jo dalis), paten-
kantis į nustatytą teritoriją: unika-
lus Nr. 4550–0004–0162, adresas 
Magūnų k., Kemsinio g. 26.

* Susipažinti su patvirtinto Plano 
sprendiniais galite Plano iniciato-
riaus interneto svetainėje adresu 
https://www.ambergrid.lt/lt/apie_
mus/skelbimai.

Informuojame, kad teisę į kom-
pensaciją galite įgyvendinti Plano 
iniciatoriui pateikiant Metodikoje 
„Kompensacijos dėl specialiųjų že-
mės naudojimo sąlygų taikymo Lie-
tuvos Respublikos Specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatyme nurody-
tose teritorijose, nustatytose tenki-
nant viešąjį interesą, apskaičiavimo 

ir išmokėjimo metodika“ (toliau – Me-
todika) nustatyta tvarka užpildytą 
prašymą išmokėti kompensaciją (ku-
rio forma nustatyta šioje metodikoje) 
kartu su pridedamais dokumentais 
(toliau – Prašymas). Prašymas gali 
būti pateikiamas tiesiogiai (pasirašy-
tinai), paštu, per kurjerius arba elek-
troninių ryšių priemonėmis. 

Elektroninių ryšių priemonėmis 
pateikti dokumentai turi būti pasi-
rašyti saugiu kvalifikuotu elektro-
niniu parašu.

Plano iniciatoriaus duomenys – 
AB „Amber Grid“, įmonės kodas 
303090867, Laisvės pr. 10, LT-04215 
Vilnius, el. p. info@ambergrid.lt. Pa-
žymėtina, kad Prašymo nagrinėjimas 
bus pradėtas ne anksčiau nei bus įre-
gistruotos Planu nustatytos teritori-
jos, t. y. pagal Metodikos nuostatas 

kompensacija gali būti apskaičiuota 
tik pagal viešajame registre įregis-
truotą apsaugos zonos plotą.

Atkreiptinas dėmesys, kad spren-
dimas išmokėti kompensaciją gali 
būti priimtas tik už Prašyme nuro-
dytus, argumentuotus ir įrodančiais 
dokumentais pagrįstus nuostolius, 
patiriamus dėl specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų taikymo Planu 
nustatytose teritorijose. Mokėtinos 
kompensacijos dydis apskaičiuoja-
mas Metodikoje nustatyta tvarka.

Dėl papildomos informacijos ga-
lima kreiptis ir į UAB „Kelprojektas“ 
ar AB „Amber Grid“ vyresniąją in-
žinierę Vilmą Ladygienę trečiadie-
niais nuo 8.30 iki 11.30 val. telefonu 
+370 667 59 417, el. paštu v.ladygiene 
@ambergrid.lt.

Užsakymo Nr. 2337


