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ĮVADAS 

 

Vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas mero funkcijas, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 1 ir 7 dalimis, Visagino 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 

29 d. sprendimu Nr. TS-190, 251 ir 254 punktais teikiama Visagino savivaldybės 2021 metų veiklos 

ataskaita. 

I. VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDĖTIS IR STRUKTŪRA 

 

 

Visagino savivaldybės tarybos nariai 

Taryba yra savivaldybės atstovaujamoji institucija, turinti vietos valdžios ir viešojo 

administravimo teises ir pareigas, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų 

įstatymo nustatyta tvarka vienmandatėje rinkimų apygardoje tiesiogiai išrinktas savivaldybės tarybos 

narys – savivaldybės meras. Visagino savivaldybės tarybą sudaro pagal Lietuvos Respublikos 

savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą išrinkti 25 tarybos nariai.  

2021 m. Visagino savivaldybės tarybai – tretieji aštuntos 2019–2023 metų kadencijos darbo 

metai. Visagino savivaldybės taryboje dirbo 25 savivaldybės tarybos nariai (6 politinių partijų ir 1 
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visuomeninio rinkiminio komiteto atstovai), išrinkti 2019 m. kovo 3 d. vykusiuose Visagino 

savivaldybės tarybos rinkimuose.  

 

1 lentelė. Mandatų pasiskirstymas 2019 m. išrinktoje Visagino savivaldybės taryboje   

Partijos, politinės organizacijos ar koalicijos pavadinimas Mandatų skaičius 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 6 

Visuomeninis rinkimų komitetas „Visaginas – tai mes“ 6 

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 5 

Partija „Tvarka ir teisingumas“ 3 

Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Krikščioniškų 

šeimų sąjunga“ 

 

3 

Lietuvos socialdemokratų partija 2 

 

 2019 m. gegužės 22 d. buvo pasirašyta Visagino savivaldybės tarybos daugumos veiklos 

programa 2019–2023 metams. Minėtą programą pasirašė šie tarybos nariai: Erlandas Galaguz, 

Aleksandra Grigienė, Aleksandr Kločan, Vitalius Besakirskas, Ilona Nekrošienė, Gintautas Dervinis, 

Vita Pimpienė, Sergejus Kotovas, Svetlana Babujeva, Andrej Akopov, Dmitrij Ikonikov, Oleg Bykov 

(2021 m. balandžio 12 d. pasitraukė iš Visagino savivaldybės tarybos koalicinės daugumos), Zigfrid 

Binkevič, Aurimas Gudas, Sergej Mickevič( pasirašė 2019 m. birželio 27 d.; 2021 m. kovo 25 d. 

pasitraukė iš Visagino savivaldybės tarybos koalicinės daugumos). 

  Visagino savivaldybės tarybos dauguma 2021 m. tęsė darbą įgyvendinant veiklos 

programą. 

Tarybos nariai susivienijo į Visagino savivaldybės tarybos frakcijas. Kadencijos pradžioje 

buvo įkurtos frakcijos, kurios veikė ir trečiaisiais kadencijos metais. 

Lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos ir Rusų aljanso koalicijos 

frakcija (nariai: Dmitrij Ikonikov (frakcijos pirmininkas), Oleg Bykov, Zigfrid Binkevič). Frakcija 

įsteigta 2019 m. balandžio 23 d. 

,,Tvarka ir teisingumas“ ( nariai: Svetlana Babujeva (frakcijos pirmininkė), Andrej 

Akopov, Vytautas Račkauskas). Frakcija įsteigta 2019 m. gegužės 2 d. 

,,VTM-1“ (nariai: Jevgenij Šuklin (frakcijos seniūnas), Airida Drus, Olga Kolesnikova. 

Frakcija įsteigta 2019 m. gegužės 2 d.; 
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,,VTM-2“ (nariai: Jekaterina Kucalova (frakcijos seniūnė iki 2021 m. birželio 25 d.), Ivan 

Chomenko, Viačeslav Gotovskij, Sergej Mickevič (prie frakcijos prisijungė 2021 m. kovo 25 d.). Frakcija 

įsteigta 2019 m. gegužės 2 d.; 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija ,,Išsaugokime svarbiausia, sukurkime 

nauja“ (nariai: Vitalius Besakirskas (frakcijos pirmininkas), Aleksandr Kločan, Ilona Nekrošienė). 

Frakcija įsteigta 2019 m. gegužės 28 d.; 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija ,,Už darnų Visaginą“ (nariai Gintautas 

Dervinis (frakcijos pirmininkas), Erlandas Galaguz, Aleksandra Grigienė). Frakcija įsteigta 2019 m. 

gegužės 28 d.; 

Lietuvos laisvės sąjunga (nariai: Dalia Štraupaitė (frakcijos pirmininkė), Zinaida 

Tresnickaja, Vita Pimpienė, Natalja Tomša). Frakcija įsteigta 2019 m. gegužės 28 d. 

2021 m. veikė  Visagino savivaldybės tarybos opozicija, kuri buvo sudaryta 2019 m. 

gegužės 2 d. iš ,,VTM-1“ ir ,,VTM-2“ frakcijos narių. Opozicijos sudėtis: Jevgenij Šuklin (pirmininkas), 

Airida Drus, Olga Kolesnikova, Jekaterina Kucalova (Visagino savivaldybės tarybos opozicijos narė iki 

2021 m. birželio 25 d.), Ivan Chomenko, Viačeslav Gotovskij, Sergej Mickevič (Visagino savivaldybės 

tarybos opozicijos narys nuo 2021 m. kovo 25 d.). 

 2021 m. darbą tęsė Visagino savivaldybės tarybos komitetai, sudaryti 2019 m. gegužės 2 

d. sprendimu Nr. TS-103 ,,Dėl Visagino savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“. Ekonomikos ir 

finansų komiteto sudėtis pakeista Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 

TS-176 ,,Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. TS-103 „Dėl Visagino 

savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“. Švietimo ,kultūros ir savivaldos komiteto sudėtis 

pakeista 2021 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. TS-189 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. 

gegužės 2 d. sprendimo Nr. TS-103 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“.  

 Švietimo, kultūros ir savivaldos komiteto nariai: Sergejus Kotovas (Komiteto 

pirmininkas), Gintautas Dervinis (Komiteto pirmininko pavaduotojas), Aleksandra Grigienė, Jekaterina 

Kucalova (komiteto narė iki 2021 m. birželio 25 d.) , Jevgenij Šuklin, Vytautas Račkauskas, Denis 

Naidionov (komiteto narys nuo 2021 m. spalio 14 d.). 

 Ekonomikos ir finansų komiteto nariai: Ilona Nekrošienė (Komiteto pirmininkė), 

Zinaida Tresnickaja (Komiteto pirmininko pavaduotoja), Svetlana Babujeva, Oleg Bykov, Airida Drus, 

Olga Kolesnikova, Sergej Mickevič.  
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Miesto plėtros ir vietinio ūkio komiteto nariai: Zigfrid Binkevič (Komiteto pirmininkas), 

Andrej Akopov (Komiteto pirmininko pavaduotojas), Ivan Chomenko, Viačeslav Gotovskij, Aleksandr 

Kločan, Natalja Tomša.  

 Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komiteto nariai: Dalia Štraupaitė (Komiteto 

pirmininkė), Dmitrij Ikonikov (Komiteto pirmininko pavaduotojas), Vitalius Besakirskas, Aurimas 

Gudas, Vita Pimpienė. 

Visagino savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-109 ,,Dėl Visagino 

savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo, Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo 

paskyrimo“ sudarė Kontrolės komitetą, kuris darbą tęsė 2021 m. Į Kontrolės komitetą įeina vienodas 

visų savivaldybės tarybos frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 

savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius. Kontrolės komiteto sudėtis: Jekaterina Kucalova 

– pirmininkė (komiteto pirmininkė iki 2021 m. birželio 25 d.), Visuomeninis rinkimų komitetas 

,,Visaginas – tai mes“ (delegavo Visagino savivaldybės tarybos opozicija), Dmitrij Ikonikov – 

pirmininko pavaduotojas, Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija ,,Krikščioniškų šeimų sąjunga“ 

(delegavo Lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos ir Rusų aljanso koalicijos frakcija), 

Gintautas Dervinis – komiteto narys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (delegavo Lietuvos valstiečių 

ir žaliųjų sąjungos frakcija ,,Už darnų Visaginą“), Ilona Nekrošienė – komiteto narė, Lietuvos valstiečių 

ir žaliųjų sąjunga (delegavo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija ,,Išsaugokime svarbiausia, 

sukurkime nauja“, Vytautas Račkauskas – komiteto narys, Partija Tvarka ir teisingumas (delegavo 

frakcija ,,Tvarka ir teisingumas“, Dalia Štraupaitė – komiteto narė,  Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 

(delegavo frakcija Lietuvos laisvės sąjunga), Jevgenij Šuklin – komiteto narys, Visuomeninis rinkimų 

komitetas ,,Visaginas – tai mes“ ( delegavo frakcija ,,VTM-1“). Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

vyriausiosios rinkimų komisijos 2021 m. liepos 26 d. sprendimą Nr. Sp-194 ,,Dėl Šilutės rajono ir 

Visagino savivaldybės tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo nesuėjus terminui ir šių savivaldybių tarybų 

narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo“, kuriuo buvo pripažinta, kad  

Jekaterinos Kucalovos, Visagino savivaldybės tarybos narės, išrinktos pagal visuomeninio rinkimų 

komiteto „Visaginas – tai mes“ iškeltų kandidatų sąrašą, tarybos nario įgaliojimai nutrūko nesuėjus 

terminui pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 8 

punktą, jai 2021 m. birželio 25 d. mirus (pagal Gyventojų registro 2021 m. liepos 13 d. išrašą) ir atsiradus 

laisvai vietai Visagino savivaldybės tarybos nariu tapus  Denisui Naidionovui, buvo pakeista Kontrolės 

komiteto sudėtis, pakeičiant pirmininką. Visagino savivaldybės tarybos opozicija į Visagino 

savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininkus delegavo Jevgenijų Šukliną. Taip pat į Kontrolės 



Visagino savivaldybės 2021 m. veiklos ataskaita  
 

7 

 

komiteto narius buvo deleguotas Sergejus Mickevičius (delegavo frakcija ,,VTM-2“). Visagino 

savivaldybės taryba pakeitė Kontrolės komiteto sudėtį priimdama šiuos sprendimus: 2021 m. spalio 14 

d. sprendimas Nr. TS-222 ,,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“ ir 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimas Nr. TS-224 ,,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“. 

 Visagino savivaldybės taryba savo sprendimais savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui 

sudarė 8 nuolatines komisijas ir 9 tarybas: Visagino savivaldybės tarybos Balsų skaičiavimo komisiją, 

Visagino savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisiją, Visagino savivaldybės tarybos Etikos komisiją, 

Visagino savivaldybės strateginio planavimo komisiją, Visagino savivaldybės šeimos komisiją, Visagino 

savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją, Visagino savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo 

komisiją, Visagino savivaldybės peticijų komisiją, Visagino ekonominės plėtros tarybą, Visagino 

savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą, Visagino savivaldybės jaunimo reikalų tarybą, 

Visagino savivaldybės švietimo tarybą, Visagino savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą, Visagino 

savivaldybės tautinių mažumų tarybą, Visagino savivaldybės kultūros ir meno tarybą, Visagino 

savivaldybės sporto tarybą, Visagino savivaldybės senjorų tarybą. Taip pat buvo sudaryta Darbo grupė 

Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento projektui rengti ir koreguoti. 

 

II. TARYBOS POSĖDŽIAI IR JUOSE PRIIMTI SPRENDIMAI 

 

 Savivaldos teisę įgyvendinanti institucija yra savivaldybės taryba. Pagrindinė savivaldybės 

tarybos darbo forma – tarybos posėdžiai. Savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai 

savivaldybės tarybos posėdžiuose.  

2021 m. vyko 10 posėdžių, kuriuose apsvarstyti 287 sprendimų projektai ir priimtas 281 

sprendimas (informacija pateikta 2 lentelėje), išklausytos aktualios informacijos. Visi sprendimai 

paskelbti Visagino savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt 

 

 

 

 

http://www.visaginas.lt/
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2 lentelė. Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. svarstytų sprendimų projektų ir priimtų 

sprendimų skaičius 

Posėdžiai Data Svarstyta sprendimų 

projektų 

Priimta 

sprendimų 

1 posėdis 2021-02-18 28 28 

2 posėdis 2021-03-25 48 48 

3 posėdis 2021-04-29 25 24 

4 posėdis 2021-05-27 29 29 

5 posėdis 2021-06-23 30 29 

6 posėdis 2021-08-26 29 28 

7 posėdis 2021-09-16 1 1 

8 posėdis 2021-10-14 35 35 

9 posėdis 2021-11-25 21 21 

10 posėdis 2021-12-23 41 38 

Iš viso 287 281 

 

Visagino savivaldybės taryba svarstė aktualius Visagino savivaldybės gyventojams 

klausimus. Buvo priimti svarbūs Visagino savivaldybės gyventojams sprendimai.  

Visagino savivaldybės taryba atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. 

kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir į 

susiklosčiusią nepalankią epideminę COVID-19 (koronaviruso infekcijos) situaciją Visagino 

savivaldybėje priėmė šiuos sprendimus: ,,Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. 

sprendimo Nr. TS-69 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, ,,Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. 

sprendimo Nr. TS-214 „Dėl atlyginimo už ugdymą lengvatų nustatymo Visagino savivaldybės 

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose ir Visagino edukacijų 

centre“ pakeitimo“, ,,Dėl atleidimo nuo atlyginimo už mokymąsi pagal neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi programas“. Šiais sprendimais buvo siekiama sumažinti neigiamas 

socialines, finansines ir ekonomines pasekmes Visagino savivaldybės gyventojams. 

  Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą ,,Dėl pritarimo funkcinės zonos Visagino, 

Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijose formavimui ir vystymui“. Šiuo sprendimu buvo 

įsteigta Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijomis apibrėžta funkcinė zona, kurioje 

bus didinamas zonoje esančių savivaldybių infrastruktūros ir paslaugų tinklo efektyvumas, užtikrinama, 

kad šia infrastruktūra ir paslaugomis galėtų naudotis visi funkcinės zonos gyventojai. Zonos įsteigimas 

sudarys platesnes galimybes savivaldybėms bendradarbiauti, kurti ir įgyvendinti projektus. Jų 
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įgyvendinimas ateityje padės sukurti patrauklią infrastruktūrą ir palankią socialinę-ekonominę regiono 

aplinką. 

Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą ,,Dėl Trūkstamų specialybių gydytojų 

motyvavimo dirbti Visagino savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programos 

patvirtinimo“. Šiuo sprendimu buvo siekiama planuoti ir įgyvendinti sveikatinimo priemones bei paremti 

savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrą, padidinti teikiamų konsultacijų skaičių bei teikiamų 

medicininių paslaugų spektrą. 

Visagino savivaldybės taryba atsižvelgdama į savivaldybės gyventojų poreikius ir lūkesčius 

priėmė sprendimą ,,Dėl viešosios įstaigos Visagino miesto muziejaus įsteigimo“.  

Taip pat buvo priimti sprendimai steigti viešąją įstaigą Visagino futbolo centrą ir viešąją 

įstaigą Visagino graikų-romėnų imtynių centrą. Šiais sprendimais buvo prisidėta prie Visagino 

savivaldybės 2016–2022 m. strateginio plėtros plano II prioriteto siekio, kur numatyta priemonė 

„populiarinti ir stiprinti sporto (ypač komandinio) šakas, siekti geresnių rezultatų“. 

Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą ,,Dėl Visagino savivaldybės kelių 

priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, 

taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams 

inventorizuoti 2021–2023 metais objektų sąrašo patvirtinimo“. Šiuo sprendimu siekiama rekonstruoti, 

suremontuoti ir prižiūrėti vietinės reikšmės kelius ir gatves. 

Visagino savivaldybės taryba atkreipė dėmesį ir į administracinės naštos mažinimą. 

Visagino savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių planas (priemonė 01.02.02.02.), 

sudedamoji Visagino savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano dalis. Visagino 

savivaldybės administracijos centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius įvertino administracinės 

naštos mažinimo priemonių vykdymą per ataskaitinių metų laikotarpį ir pateikė Visagino savivaldybės 

administracinės naštos mažinimo priemonių už 2021 m. I-ajį ir 2021 m. II-ąjį pusmečius vykdymo 

vertinimo pažymas, kurios paskelbtos savivaldybės interneto svetainėje  

(https://www.visaginas.lt/administracines-nastos-mazinimas/186). 

Visagino savivaldybės taryba priėmė ir kitus sprendimus: organizacinės veiklos; 

tarptautinio bendradarbiavimo; finansų ir biudžeto; kontrolės; socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos; 

vietinio ūkio ir investicijų; švietimo, kultūros; jaunimo reikalų ir sporto bei kitais klausimais. Informacija 

apie Visagino savivaldybės tarybos narių balsavimo rezultatus pateikta 3 lentelėje. 

 

 

https://www.visaginas.lt/administracines-nastos-mazinimas/186
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3 lentelė. Vardinių balsavimų ataskaita 2021 m. 

POSĖDŽIO 

DALYVIAI 

BALSAVO 

UŽ 

BALSAVO 

PRIEŠ 
SUSILAIKĖ 

IŠ VISO 

prieš ir 

susilaikė 

Tomša Natalja  198 31 49 80 

Gotovskij Viačeslav 205 33 35 68 

Štraupaitė Dalia 158 10 54 64 

Bykov Oleg 186 20 42 62 

Chomenko Ivan 183 31 27 58 

Nekrošienė Ilona 170 15 39 54 

Drus Airida 201 11 37 48 

Kločan Aleksandr 215 13 33 46 

Šuklin Jevgenij 236 28 16 44 

Mickevič Sergej 140 6 30 36 

Kolesnikova Olga 162 11 11 22 

Ikonikov Dmitrij 242 4 10 14 

Naidionov Denis 

(nuo 2021-08-26) 
78 1 9 10 

Gudas Aurimas 235 0 9 9 

Tresnickaja Zinaida 246 1 8 9 

Kotovas Sergejus 196 1 4 5 

Grigienė Aleksandra 284 0 3 3 

Besakirskas Vitalius 283 0 2 2 

Binkevič Zigfrid 276 1 1 2 

Račkauskas Vytautas 208 0 1 1 

Babujeva Svetlana 253 0 1 1 

Akopov Andrej 273 0 1 1 

Galaguz Erlandas 283 1 0 1 

Dervinis Gintautas 222 0 0 0 

Pimpienė Vita 252 0 0 0 

                  Pastaba. 2021 m. buvo balsuojama dėl 287 klausimų.  
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Dalis savivaldybės tarybos darbotvarkių klausimų buvo informacinio pobūdžio. Kai kuriais 

informacinio pobūdžio klausimais buvo priimti protokoliniai sprendimai. Išklausytos šios informacijos: 

dėl Visagino savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos; dėl negyvenamųjų 

patalpų, esančių Visagine, Parko g. 16, nuomos sutarties; dėl Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės 

atstovo Panevėžio ir Utenos apskrityse 2021 m. birželio 2 d. teikimo Nr. TR3-23 (5.3E) ,,Dėl Visagino 

savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-205 ,,Dėl Visagino kultūros centro teikiamų 

atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“; dėl Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo 

Panevėžio ir Utenos apskrityse 2021 m. vasario 22 d. teikimo Nr. TR-11 (5.3E) ,,Dėl Visagino 

savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo“; dėl Visagino savivaldybės 

delegacijos vizito į Slavutyčo miestą  (Ukraina); dėl Visagino savivaldybės delegacijos vizito į Daugpilio 

miestą (Latvija); dėl Visagino savivaldybės delegacijos vizito į Zambruvo miestą (Lenkija); dėl Visagino 

savivaldybės delegacijos vizito į Ošo miestą (Prancūzija). 

Savivaldybės tarybos veikla priklauso nuo tarybos narių aktyvumo, jų dalyvavimo tarybos 

bei komitetų posėdžiuose. Savivaldybės tarybos posėdžių lankomumas 90 proc. Savivaldybės tarybos 

nariai Andrej Akopov, Svetlana Babujeva, Vitalius Besakirskas, Zigfrid Binkevič, Ivan Chomenko, 

Gintautas Dervinis, Airida Drus, Viačeslav Gotovskij, Aleksandr Kločan, Vita Pimpienė, Jevgenij Šuklin, 

Natalja Tomša dalyvavo visuose savivaldybės tarybos posėdžiuose. Visuose posėdžiuose dalyvavo ir 

savivaldybės meras Erlandas Galaguzas bei savivaldybės mero pavaduotoja Aleksandra Grigienė. Kiti 

savivaldybės tarybos nariai posėdžiuose nedalyvavo dėl pateisinamų priežasčių (dėl ligos, 

komandiruotės ir kt.). Informacija apie savivaldybės tarybos narių posėdžių lankomumą pateikta 4 

lentelėje. 
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4 lentelė. Visagino savivaldybės tarybos narių dalyvavimas tarybos posėdžiuose 2021 m. 

 

 

 

Tarybos nariai 

Tarybos posėdžio data 

2
0

2
1
-0

2
-1

8
 

2
0

2
1
-0

3
-2

5
 

2
0

2
1
-0

4
-2

9
 

2
0

2
1
-0

5
-2

7
 

2
0

2
1
-0

6
-2

3
 

2
0

2
1
-0

8
-2

6
 

2
0

2
1
-0

9
-1

6
 

2
0

2
1
-1

0
-1

4
 

2
0

2
1
-1

1
-2

5
 

2
0

2
1
-1

2
-2

3
 

AKOPOV Andrej           

BABUJEVA Svetlana           

BESAKIRSKAS Vitalius           

BINKEVIČ Zigfrid           

BYKOV Oleg       Np  Np  

CHOMENKO Ivan           

DERVINIS Gintautas           

DRUS Airida           

GRIGIENĖ Aleksandra           

GOTOVSKIJ Viačeslav           

GUDAS Aurimas       Np    

IKONIKOV Dmitrij       Np    

KLOČAN Aleksandr           

KOLESNIKOVA Olga   
 

Np Np Np Np    

KOTOVAS Sergejus  Np       Np  

KUCALOVA Jekaterina Ns Ns Ns Ns Ns      

NAIDIONOV Denis       Np  Np  

NEKROŠIENĖ Ilona  Np         

MICKEVIČ Sergej     Np  Np  Np  

PIMPIENĖ Vita           

RAČKAUSKAS Vytautas 
    Np Np Np    

ŠTRAUPAITĖ Dalia         Np  

ŠUKLIN Jevgenij           

TOMŠA Natalja           

TRESNICKAJA Zinaida         Np  

GALAGUZ Erlandas           

N – nedalyvavo posėdyje 

spalvotas langelis – nedirbo posėdyje, nes nebuvo paskirti (arba nutrūkę tarybos nario įgaliojimai prieš terminą) 

i – pranešė, kad išvykęs 

s – pranešė, kad nedarbingas 

p – dėl pateisinamų priežasčių 
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2021 m. dėl pandeminės situacijos, susijusios su COVID-19 infekcija, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo sprendimais ir siekiant apriboti fizinį sąlytį bei taip užtikrinti galimos grėsmės sveikatai 

prevenciją, savivaldybės tarybos posėdžiai vyko nuotoliniu būdu, realiuoju laiku elektroninėmis ryšio 

priemonėmis. 

 

Nuotolinis Visagino savivaldybės tarybos posėdis 

 

Tarybos posėdžiai yra vieši, transliuojami savivaldybės interneto svetainėje. Posėdžiai taip 

pat transliuoti „Youtube“ interneto svetainėje. Informacija apie posėdžių laiką, darbotvarkes, sprendimų 

projektus, priimtus sprendimus bei balsavimo rezultatus skelbiama savivaldybės interneto svetainėje 

www.visaginas.lt. 

III. TARYBOS KOMITETŲ VEIKLA 

 

 Tarybos veikla tarp savivaldybės tarybos posėdžių buvo tęsiama 5 komitetuose. 2021 m. 

visi komitetai surengė 56 posėdžius, juose apsvarstė pateiktus sprendimų projektus ir kitus informacinio 

pobūdžio klausimus.   

   

 

http://www.visaginas.lt/
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5 lentelė. Visagino savivaldybės tarybos komitetų veikla 

Komitetai Surengė 

posėdžių 

Svarstytų 

sprendimų 

projektų 

skaičius 

Pritarė 

sprendimų 

projektams 

(skaičius) 

Svarstyti kiti 

klausimai ir 

išklausytos 

informacijos 

Priimta 

sprendimų 

kitais 

klausimais 

Ekonomikos ir finansų 16 186 153 13 8 

Miesto plėtros ir 

vietinio ūkio 

13 172 148 14 5 

Socialinių reikalų ir 

sveikatos apsaugos 

12 85 81 19 5 

Švietimo, kultūros ir 

savivaldos 

9 142 138 4 3 

Kontrolės 6 4 4 10 7 

 

Ekonomikos ir finansų komiteto įgaliojimai – finansų, biudžeto valdymo, savivaldybės 

strateginio veiklos plano ir jo ataskaitų, savivaldybės valdomų ir įsteigtų įmonių, įstaigų teikiamų 

paslaugų įkainių ir tarifų, vietinių rinkliavų nustatymo, savivaldybės turto privatizavimo, įmonių, akcinių 

bendrovių steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo klausimai, savivaldybės įstaigų 

pusmečio, trijų ketvirčių ir metinių finansinių rinkinių ataskaitų svarstymas.  

Komitetas surengė 16 posėdžių, kuriuose apsvarstė 186 sprendimų projektus ir pritarė 153 

sprendimų projektams. Pateikiami kai kurie komiteto posėdžiuose svarstyti klausimai: dėl Visagino 

savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo; dėl Visagino savivaldybės 2021–2023 metų strateginio 

veiklos plano patvirtinimo; 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; 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; 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 švietimą 

papildantį ugdymą nustatymo“ pakeitimo; dėl 2021 metų vaikų stovyklų finansavimo neformaliajam 

vaikų švietimui skirtomis valstybės lėšomis; 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; dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 
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25 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl Visagino kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų 

nustatymo“ pakeitimo; dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ paviršinių nuotekų tvarkymo 

paslaugos bazinės kainos nustatymo; dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo Visagino 

savivaldybės teritorijoje; dėl Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-

201 „Dėl Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Visagino savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo; dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant 

verslo liudijimus, patvirtinimo; dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros 

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

tarifų nustatymo; dėl Visagino savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo konsoliduotųjų ataskaitų 

rinkinio ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo; dėl Visagino 

savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 

dydžio nustatymo metodikos, Visagino savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo; dėl Visagino savivaldybės 

infrastruktūros plėtros įmokos tarifo 2022 metams patvirtinimo ir kt. 

6 lentelė. 2021 m. Ekonomikos ir finansų komiteto narių lankomumas 

 

Vardas, 

pavardė 

Posėdžio data 

02-

09 

02-

10 

03-

17 

04-

13 

04-

22 

04-

23 

05-

19 

05-

20 

06-

16 

08-

19 

09-

22 

10-

06 

10-

07 

11-

18 

11-

19 

12-

16 

Ilona 

Nekrošienė 

(pirmininkė) 

         Np       

Zinaida 

Tresnickaja 

(pirmininko 

pavaduotoja) 

     Np Np       Np Np  

Svetlana 

Babujeva 

   Np  Np  Np Np   Np Np  Np  

Oleg Bykov                 

Airida Drus 
 

               

Olga 

Kolesnikova 

      Np Np Np Np Np      

Sergej 

Mickevič 

     Np  Np     Np  Np  

      N – nedalyvavo posėdyje, p – dėl pateisinamų priežasčių, s – pranešė, kad nedarbingas 

       

Miesto plėtros ir vietinio ūkio komiteto įgaliojimai – savivaldybės turto valdymo bei 

naudojimo ir disponavimo juo tvarkos, verslo plėtros, strateginio plėtros plano rengimo ir įgyvendinimo, 

prekybos, transporto, gyventojų užimtumo, viešųjų darbų, komunalinio ūkio, statybos ir vietos ūkio, 
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architektūros ir vietinių kelių planavimo, civilinės saugos, savivaldybės teritorijos plėtojimo bendrojo 

(generalinio) plano ir jo pakeitimų, miesto tvarkymo klausimai, atliekų tvarkymo sistemos, želdinių 

apsaugos ir švaros taisyklių, stichinių nelaimių metu padarytų nuostolių kompensavimo tvarkos 

svarstymas. 

Komitetas surengė 13 posėdžių, kuriuose apsvarstė 172 sprendimų projektus ir pritarė 148 

sprendimų projektams. Pateikiami kai kurie komiteto posėdžiuose svarstyti klausimai: dėl Visagino 

savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo; dėl Visagino savivaldybės 2021 

metų biudžeto patvirtinimo; dėl Visagino savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos 

patvirtinimo; dėl Visagino savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų patvirtinimo; 

dėl Visagino savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo; dėl Visagino savivaldybės 

infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijų vykdymo pavedimo Visagino savivaldybės 

administracijai; dėl prašymo perduoti valstybinės žemės sklypą valdyti, naudoti ir disponuoti juo 

patikėjimo teise Visagino savivaldybei; dėl Visagino savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos 

lėšų naudojimo vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, 

prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti 2021–2023 metais objektų 

sąrašo patvirtinimo; Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. TS-200 

,,Dėl Visagino savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų“ pakeitimo; dėl Visagino 

savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių patvirtinimo; dėl 

pritarimo viešosios įstaigos Visagino turizmo plėtros centro prašymui tapti Lietuvos turizmo 

informacijos centrų asociacijos nariu; dėl kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų taikymo nustatytose Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš Visagino savivaldybės valdomų juridinių 

asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo; dėl Visagino savivaldybės tarybos 

2020 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Visagino savivaldybės turto perdavimo panaudos 

pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo; dėl 

uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ 2021–2023 metų paviršinių nuotekų tvarkytojo veiklos 

plano patvirtinimo; dėl Visagino savivaldybės narystės asociacijoje Zarasų–Visagino regiono vietos 

veiklos grupėje; dėl dalyvavimo projekte „Nedarbo mažinimas – verslumo skatinimas derinant verslo 

modelius ir kūrybiškumą ekologiškame, jauname ir perspektyviame versle“; dėl Visagino savivaldybės 

daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo ir programos įgyvendinimo 

administratoriaus skyrimo; dėl Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. TS-

269 ,,Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Visagino savivaldybės tarybos 
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nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“, pakeitimo; dėl Visagino savivaldybės 

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio 

nustatymo metodikos, Visagino savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš 

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo; dėl Visagino savivaldybės teritorijos tvarkymo 

ir švaros taisyklių patvirtinimo; dėl pritarimo funkcinės zonos Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų 

savivaldybių teritorijose formavimui ir vystymui; dėl pritarimo projekto „Vandens transporto nuleidimo 

vietos įrengimas Drūkšių ežero pakrantėje“ įgyvendinimui ir kt. 

7 lentelė. 2021 m. Miesto plėtros ir vietinio ūkio komiteto narių lankomumas 

 

Vardas, pavardė 

Posėdžio data 

02-

09 

02-

11 

03-

16 

04-

21 

04-

22 

04-

27 

05- 

18 

06-

15 

08- 

19 

10- 

06 

10- 

25 

11- 

18 

12- 

16 

Zigfrid Binkevič 

(pirmininkas) 

   Np Np  Np    Ns   

Andrej Akopov 

(pirmininko 

pavaduotojas) 

     Np        

Ivan Chomenko            Np  

Viačeslav Gotovskij       Np   Ns    

Aleksandr Kločan 
 

        
 

   

Natalja Tomša              
      N – nedalyvavo posėdyje, p – dėl pateisinamų priežasčių, s – pranešė, kad nedarbingas 

 

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komiteto įgaliojimai – sveikatos apsaugos, 

visuomenės sveikatos, gyventojų aprūpinimo būstu, socialinės globos, rūpybos, neįgaliųjų gyventojų 

integracijos, kompensacijų ir socialinės paramos gyventojams, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, 

sanitarijos klausimai.  

Komitetas surengė 12 posėdžių, kuriuose apsvarstė 85 sprendimų projektus ir pritarė 81 

sprendimų projektui. Pateikiami kai kurie komiteto posėdžiuose svarstyti klausimai: dėl Visagino 

savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo; dėl Visagino savivaldybės 2021 

metų biudžeto patvirtinimo; dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. TS-

225 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo; dėl Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. TS-11 „Dėl socialinių 

paslaugų kainų suderinimo“ pakeitimo; 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; dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 
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TS-1 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Visagino savivaldybės gyventojams teikimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo; dėl Visagino savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 

išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo; dėl Visagino savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo 2021 metų specialiosios programos patvirtinimo; dėl viešosios įstaigos 

Visagino ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo; dėl Asmens (šeimos) socialinių 

paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo; dėl 

Visagino savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros paslaugų kokybės kontrolės 

tvarkos aprašo patvirtinimo; dėl socialinių paslaugų kainų suderinimo; dėl pritarimo bendradarbiavimui 

su Ignalinos rajono savivaldybe teikiant socialines paslaugas; dėl Trūkstamų specialybių gydytojų 

motyvavimo dirbti Visagino savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programos 

patvirtinimo;  dėl Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-156 „Dėl 

pritarimo Visagino socialinių paslaugų centro Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir 

suaugusiems asmenims su negalia skyriuje socialinę globą gaunančių asmenų maitinimo išlaidų, išlaidų 

medikamentams, slaugos ir higienos priemonėms, aprangai ir patalynei finansiniams normatyvams“ 

pakeitimo; dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-250 „Dėl 

pritarimo Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre socialinę globą gaunančių asmenų maitinimo išlaidų, 

išlaidų medikamentams, aprangai ir patalynei finansiniams normatyvams“ pakeitimo; dėl Visagino 

savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. TS-7 „Dėl didžiausio leistino Visagino 

socialinių paslaugų centro ir Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro pareigybių (etatų) skaičiaus 

nustatymo“ pakeitimo ir kt. 

8 lentelė. 2021 m. Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komiteto narių lankomumas 

 

Vardas, pavardė 

Posėdžio data 

02-

10 

03-

09 

03-

17 

04-

21 

05-

19 

06-

16 

07-

30 

08-

18 

10- 

05 

10- 

21 

11-

17 

12- 

15 

Dalia Štraupaitė 

(pirmininkė) 

            

Dmitrij Ikonikov 

(pirmininko 

pavaduotojas) 

  Np        
 

 

Vitalius 

Besakirskas 

 
           

Aurimas Gudas  
 

     
 

 Np   

Vita Pimpienė           
 

 
N – nedalyvavo posėdyje, p – dėl pateisinamų priežasčių, s – pranešė, kad nedarbingas 
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Švietimo, kultūros ir savivaldos komiteto įgaliojimai – švietimo (formaliojo, 

neformaliojo), vaikų ir jaunimo teisių apsaugos, jaunimo užimtumo, kultūros, sporto, turizmo, poilsio 

organizavimo, kraštovaizdžio, kultūros vertybių apsaugos, savivaldybės tarybos narių įgaliojimų 

netekimo, savivaldos teisės įgyvendinimo klausimai, įstatymų, Vyriausybės nutarimų, savivaldybės 

tarybos sprendimų laikymosi kontrolė.  

Komitetas surengė 9 posėdžius, kuriuose apsvarstė 142 sprendimų projektus ir pritarė 138 

sprendimų projektams. Pateikiami kai kurie komiteto posėdžiuose svarstyti klausimai: dėl Visagino 

savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo; dėl Visagino savivaldybės 2021 

metų biudžeto patvirtinimo; dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-

199 „Dėl Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo; dėl atleidimo nuo atlyginimo už mokymąsi pagal neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi programas; dėl Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. 

sprendimo Nr. TS-214 „Dėl atlyginimo už ugdymą lengvatų nustatymo Visagino savivaldybės 

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose ir Visagino edukacijų 

centre“ pakeitimo; dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-69 „Dėl 

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą 

Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo; dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl 

Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo; 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; 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; dėl Visagino 

savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo įgyvendinimo programos patvirtinimo; dėl dalyvavimo 

steigiant viešąją įstaigą Visagino futbolo centrą ir savivaldybės turto investavimo; dėl dalyvavimo 

steigiant viešąją įstaigą Visagino graikų-romėnų imtynių centrą ir savivaldybės turto investavimo; dėl 

mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute Visagino savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklose 2021–2022 mokslo metams nustatymo; dėl lėšų, skirtų įsteigti naujas 

mokytojų padėjėjų pareigybes Visagino savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose, 

apskaičiavimo kriterijų nustatymo ir paskirstymo; dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir mokinių 

skaičiaus Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2021–2022 m. m. nustatymo; dėl 
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Visagino savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo; dėl viešosios įstaigos 

Visagino miesto muziejaus įsteigimo; dėl Visagino savivaldybės ir Daugpilio miesto (Latvijos 

Respublika) bendradarbiavimo; 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 švietimą papildantį ugdymą nustatymo“ pakeitimo; dėl Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. 

kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-46 „Dėl Visagino kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų 

nustatymo“ pakeitimo ir kt. 

9 lentelė. 2021 m. Švietimo, kultūros ir savivaldos komiteto narių lankomumas 

 

Vardas, pavardė 

Posėdžio data 

02-

08 

03-

16 

04-

22 

05-

18 

06-

15 

08-

18 

10-

07 

11- 

17 

12- 

15 

Sergejus Kotovas (pirmininkas)          

Gintautas Dervinis (pirmininko 

pavaduotojas) 

      Np Np  

Aleksandra Grigienė  Ns        

Jekaterina Kucalova Ns Ns Ns Ns Ns     

Denis Naidionov        Np  

Jevgenij Šuklin          

Vytautas Račkauskas      Np   Np 
  N – nedalyvavo posėdyje,  p – dėl pateisinamos priežasties,  s – pranešė, kad nedarbingas, 

  spalvotas langelis – nedirbo komitete, nes nebuvo paskirti (arba nutrūkę tarybos nario įgaliojimai prieš terminą) 

 

Kontrolės komitetas teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolieriaus 

(savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos) veiklos rezultatų; svarsto savivaldybės kontrolieriaus 

(savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos) kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio 

plano projekto papildymo ar pakeitimo; siūlo savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės 

turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų; svarsto 

savivaldybės kontrolieriaus parengtą ataskaitą dėl jo (savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos) veiklos 

plano įvykdymo, periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas savivaldybės kontrolieriaus 

(savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos) veiklos planas; savivaldybės kontrolieriaus ar savo iniciatyva 

išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės Kontrolės ir 

audito tarnybos) atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų 

pašalinimo, prireikus kreipiasi į administracijos direktorių arba savivaldybės tarybą dėl savivaldybės 

kontrolieriaus (savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos) reikalavimų įvykdymo; nagrinėja iš asmenų 
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gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų 

veiklą ir teikia dėl jų siūlymus savivaldybės administracijai ir savivaldybės tarybai.  

Kontrolės komiteto veiklos tikslai – savivaldybės tarybos sprendimų vykdymo kokybė, 

efektyvus ir teisėtas savivaldybės biudžeto ir turto naudojimas, kontrolės rezultatų įgyvendinimo 

efektyvumas. Savivaldybės veiklos srityse kontrolė padeda sėkmingai funkcionuoti, efektyviau valdyti 

savivaldybės turtą bei užtikrinti tinkamą kontrolės sistemos veikimą. 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu 

Nr. TS-109 buvo sudarytas Visagino savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas (toliau – Kontrolės 

komitetas). Šiuo sprendimu sudaryto Kontrolės komiteto nariais tapo: Dmitrij Ikonikov, Gintautas 

Dervinis, Jekaterina Kucalova, Ilona Nekrošienė, Vytautas Račkauskas, Dalia Štraupaitė, Jevgenij 

Šuklin. Komiteto pirmininkė – Jekaterina Kucalova, Komiteto pirmininko pavaduotojas – Dmitrij 

Ikonikov. 2021 m. birželio 25 d. po sunkios ligos mirė komiteto pirmininkė Jekaterina Kucalova. 

Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. TS-109 „Dėl Visagino 

savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo, Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo 

paskyrimo“ buvo patvirtinta nauja Kontrolės komiteto sudėtis. Šiuo sprendimu patvirtinta komiteto 

sudėtis: Dmitrij Ikonikov, Gintautas Dervinis, Ilona Nekrošienė, Vytautas Račkauskas, Dalia Štraupaitė, 

Jevgenij Šuklin, Sergej Mickevič. Komiteto pirmininkas – Jevgenij Šuklin, komiteto pirmininko 

pavaduotojas – Dmitrij Ikonikov.  

Kontrolės komitetas 2021 metais į posėdžius rinkosi 6 kartus. Kontrolės komitetas dirbo 

pagal Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programą, patvirtintą Kontrolės komiteto 2021-02-11 

posėdyje (2021-02-11 protokolas Nr. TK5-1).  Kontrolės komiteto veiklos programa patvirtinta ir 

Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. vasario  6 d. sprendimu Nr. TS-1 ,,Dėl Visagino savivaldybės 

tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitos ir 2021 metų veiklos programos“. 

Be numatytų programoje veiklų papildomai buvo nagrinėjami šie klausimai: dėl viešosios 

įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos audito ataskaitos; dėl Visagino 

savivaldybės tarybos nario J. Šuklino siūlymų tirti Visagino miesto vietos veiklos grupės veiklą; dėl 

Visagino savivaldybės gyventojų 2021-06-29 skundo nagrinėjimo; dėl Visagino savivaldybės 

administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus pagal Visagino savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2021-05-06 įsakymą atlikto vidaus audito ataskaitos pristatymo; dėl 

savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto naudojimo; dėl audito plano; dėl sniego valymo mieste; 

dėl mažos vertės pirkimų suvestinės. 

Kontrolės komiteto nariai aktyviai dalyvauja Kontrolės komiteto darbe. Lankomumo 

statistika: Jevgenij Šuklin, Dmitrij Ikonikov, Vytautas Račkauskas – dalyvavo visuose posėdžiuose; 
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Ilona Nekrošienė, Dalia Štraupaitė – praleido po vieną posėdį. Gintautas Dervinis – praleido du 

posėdžius. Jekaterina Kucalova – nedalyvavo dėl ligos. 

 

10 lentelė. 2021 m. Kontrolės komiteto narių lankomumas 

 

Vardas, pavardė 

Posėdžio data 

02- 

11 

03- 

17 

05- 

19 

08- 

13 

10- 

07 

12- 

15 

Jekaterina Kucalova 

(pirmininkė) 

Ns Ns Ns    

Jevgenij Šuklin 

(pirmininkas) 

      

Dmitrij Ikonikov 

(pirmininko pavaduotojas) 

      

Sergej Mickevič       

Dalia Štraupaitė  Np     

Vytautas Račkauskas       

Gintautas Dervinis Np    Np  

Ilona Nekrošienė Np      
               N – nedalyvavo posėdyje,  p – dėl pateisinamos priežasties,  s – pranešė, kad nedarbingas, 

               spalvotas langelis – nedirbo komitete, nes nebuvo paskirti (arba nutrūkę tarybos nario įgaliojimai prieš terminą) 

Per ataskaitiniu metus dėl pandeminės situacijos su koronaviruso infekcija (COVID-19 

liga) Visagino savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyko nuotoliniu arba mišriu būdu elektroninėmis 

ryšio priemonėmis. 

 

IV. TARYBOS SPRENDIMAIS SUDARYTŲ KOMISIJŲ, TARYBŲ IR DARBO GRUPIŲ 

VEIKLA 

 

Visagino savivaldybės tarybos Etikos komisija. Visagino savivaldybės tarybos Etikos 

komisijos (toliau – Komisija) sudėtis patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. 

sprendimu Nr. TS-203 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-

111 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo“ ir šiuo metu dirba 5 Komisijos nariai Andrej Akopov, Ilona Avinienė, Loreta Čižienė, Irina 

Keizo, Ilona Nekrošienė. Tuo pačiu sprendimu Komisijos pirmininke paskirta Ilona Nekrošienė. 

Komisijos pirmininko pavaduotoja 2020 m. lapkričio 23 d. komisijos posėdyje išrinkta Ilona Avinienė. 

Siekiant užkirsti kelią koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos) plitimui, visi Komisijos 

posėdžiai 2021 metais vyko nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis.  
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2021 metais buvo sušaukta 16 posėdžių ir priimta 14  Komisijos sprendimų, kurie teisės 

aktų nustatyta tvarka yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje.  

Dalis Komisijos sprendimų buvo skundžiami ikiteismine tvarka Vyriausiajai tarnybinės 

etikos komisijai. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau – VTEK) 2021 m. birželio 30 d. 

sprendimu Nr. KS-241 „Dėl Olego Bykovo“, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 

įstatymo 24 straipsnio 4 dalimi, nusprendė pati atlikti Olego Bykovo elgesio tyrimą. VTEK nusprendė 

pripažinti, kad Visagino savivaldybės tarybos narys Olegas Bykovas Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatų nepažeidė, nes Visagino savivaldybės 

tarybos Etikos komisija nebuvo gavusi informacijos apie galbūt jam kilusį interesų konfliktą iki 

pranešimo apie galimą pažeidimą gavimo dienos ir prieš priimdama sprendimą pradėti tyrimą nepateikė 

tarybos nariui raginimo pateikti privačių interesų deklaraciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 25 straipsnio 5 dalies 3 punkto nuostatomis. 

VTEK 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. IGN-26 „Dėl Dmitrijaus Ikonikovo skundo“ 

panaikinti Visagino savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2021 m. balandžio 26 d. sprendimas Nr. EK-

10 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos nario Dmitrijaus Ikonikovo“ ir 2021 m. gegužės 14 d. sprendimas 

Nr. EK-11 „Dėl klaidos ištaisymo Visagino savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2021 m. balandžio 26 

d. sprendime Nr. EK-10 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos nario Dmitrijaus Ikonikovo“ patenkinus 

asmens, dėl kurio buvo atliktas tyrimas ir priimtas sprendimas, Dmitrijaus Ikonikovo skundo. 

Komisija taip pat nagrinėjo kitų asmenų skundus ir pranešimus, dėl kurių nebuvo priimti 

sprendimai pradėti tyrimus, kadangi šių sprendimų priėmimas nepriklausė savivaldybės tarybos Etikos 

komisijos kompetencijai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme. 

Komisija, 2021 metais analizuodama savivaldybės tarybos narių nedalyvavimo 

savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir Vietos savivaldos įstatymo nustatytų pareigų 

nevykdymo priežastis, pažeidimų nenustatė. 

VTEK 2021 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. KS-348 patvirtino Metodines rekomendacijas 

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų etikos komisijoms dėl savivaldybių merų ir savivaldybių 

tarybų narių elgesio atitikties Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso nuostatoms 

vertinimo, kurios padės Komisijai tolesnėje veikloje. 

 Visagino savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija. Visagino savivaldybės tarybos 

2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-110 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos Antikorupcijos 

komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ (kartu su Visagino savivaldybės tarybos 2019 

m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-139 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. 
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sprendimo Nr. TS-110 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos 

veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. 

sprendimu Nr. TS-220 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-

110 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-280 

,,Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-110 „Dėl Visagino 

savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir 

Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-31  Dėl Visagino savivaldybės 

tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-110 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos Antikorupcijos 

komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo) Visagino savivaldybės tarybos įgaliojimų 

laikui sudaryta Visagino savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija ir patvirtinti Visagino 

savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai.  

 Komisija korupcijos prevencijos tikslais analizuoja savivaldybės administracijos, 

biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, ir savivaldybės valdomų įmonių atliktus 

viešuosius pirkimus, nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų 

vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su 

korupcija priemonių vykdymo; dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas 

Savivaldybės tarybai dėl šių programų ir jų įgyvendinimo; informuoja visuomenę apie savo veiklą, 

vykdomas korupcijos prevencijos priemones savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus; 

atlieka kitas kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su Savivaldybėje įgyvendinama 

valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.  

Per ataskaitinį laikotarpį Visagino savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijoje dirbo šie 

komisijos nariai: Dmitrij Ikonikov (Komisijos pirmininkas), Visagino savivaldybės tarybos narys, Lenkų 

rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos ir Rusų aljanso koalicijos frakcijos atstovas; Andrej 

Akopov, Visagino savivaldybės tarybos narys, Visagino savivaldybės tarybos frakcijos ,,Tvarka ir 

teisingumas“ atstovas; Oleg Bykov, Visagino savivaldybės tarybos narys, Lenkų rinkimų akcijos-

Krikščioniškų šeimų sąjungos ir Rusų aljanso koalicijos frakcijos atstovas; Modestas Baltakis, Visagino 

savivaldybės visuomenės atstovas; Olga Kolesnikova, Visagino savivaldybės tarybos narė, Visagino 

savivaldybės tarybos frakcijos ,,VTM-2“ atstovė; Danutė Prišmantienė, Visagino savivaldybės 

visuomenės atstovė; Natalja Tomša, Visagino savivaldybės tarybos narė, Visagino savivaldybės tarybos 

Lietuvos laisvės sąjungos frakcijos atstovė; Nikolaj Lebedevičius, Visagino savivaldybės visuomenės 

atstovas; Loreta Žigienė, Visagino savivaldybės visuomenės atstovė. 
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Antikorupcijos komisija surengė 4 posėdžius, kuriuose apsvarstė šiuos klausimus: Dėl 

Visagino savivaldybės tarybos sprendimo projekto Nr. TSP-65 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 

2019-05-28 sprendimo Nr. TS-110 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 

sudarymo ir jos nuostatų“ pakeitimo; Dėl darbo grupės Visagino savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento projektui rengti ir koreguoti parengto Visagino savivaldybės tarybos sprendimo projekto Nr. 

TSP-64 „Dėl  Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo bei Visagino 

savivaldybės tarybos narių kreipimosi ir viešų pasisakymų; Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. 

kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo 

pakeitimo“ antikorupcinio vertinimo; Dėl Visagino savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2021 

m. darbo plano; Dėl Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų programos rengimo; 

Dėl bendradarbiavimo su savivaldybės biudžetinių ir savivaldybės įstaigų atstovais, atsakingais už 

korupcijos prevenciją įstaigoje; Dėl anoniminės gyventojų apklausos; Dėl konkurso Antikorupcijos 

dienai paminėti darbų vertinimo; Dėl Visagino gyventojų balsavimo rezultatų ir tolimesnių veiksmų; Dėl 

Visagino savivaldybės antikorupcijos programos rengimo ir kt.  

Visagino savivaldybės narkotikų kontrolės komisija. Komisija sudaryta Visagino 

savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-242 ,,Dėl Visagino savivaldybės narkotikų 

kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“. Komisijos pirmininku paskirtas Visagino 

savivaldybės tarybos narys Dmitrijus Ikonikovas. Pagrindinis komisijos uždavinys – vykdant valstybės 

narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos politiką, koordinuoti narkotikų kontrolės ir 

narkomanijos prevencijos veiksmus Visagino savivaldybės teritorijoje. Komisijos pirmininkas dalyvavo 

2-juose Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuotoliniuose seminaruose ir paskaitose. 

Visagino savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komitete buvo svarstomi 

klausimai susiję su narkotikų problematika Visagino savivaldybėje. Buvo pasiūlyta Visagino 

savivaldybės administracijai atlikti Visagino mokyklų patikrą, siekiant nustatyti galimus narkotinių 

medžiagų pėdsakus. 2021 m. lapkričio mėn. buvo pradėtas ruošti Tarybos sprendimas dėl komisijos 

sudėties pakeitimo/atnaujinimo, tačiau dėl administracijos specialisto pasitraukimo iš užimamu pareigų 

(keičiant darbo vietą) šis veiksmas buvo atidėtas. 

Visagino savivaldybės strateginio planavimo komisija. Visagino savivaldybės taryba 

2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-148 ,,Dėl Visagino savivaldybės strateginio planavimo 

komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ patvirtino komisijos personalinę sudėtį ir jos 

veiklos nuostatus. 2021 m. įvyko 1 komisijos posėdis, kuriame buvo svarstomas Visagino savivaldybės 
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2021–2023 m. strateginio veiklos plano projektas. Šiam klausimui buvo pritarta ir nuspręsta  Visagino 

savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos planą teikti svarstyti Visagino savivaldybės tarybai. 

Pagrindinis komisijos tikslas – koordinuoti Visagino savivaldybės strateginio planavimo ir 

valdymo eigą, atsižvelgiant į savivaldybės finansines galimybes ir planuojamus pasiekti rezultatus.  

Visagino savivaldybės peticijų komisija. Visagino savivaldybės taryba 2020 m. lapkričio 

20 d. sprendimu Nr. TS-230 ,,Dėl Visagino savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ patvirtino komisijos personalinę sudėtį ir jos veiklos nuostatus. Šios komisijos pirmininke 

paskirta Visagino savivaldybės mero pavaduotoja Aleksandra Grigienė. 2021 m. komisija surengė vieną 

posėdį ir apsvarstė vieną peticiją. 

Visagino savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisija. Visagino savivaldybės 

taryba 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-82 patvirtino Visagino savivaldybės garbės piliečio 

vardo suteikimo nuostatus ir Visagino savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos nuostatus, 

o 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. TS-223 patvirtino Visagino savivaldybės garbės piliečio vardo 

suteikimo komisijos sudėtį. Komisijos pirmininku paskirtas savivaldybės meras Erlandas Galaguz. 

Komisija 2021 m. posėdžiavo vieną kartą ir apsvarstė teikiamas kandidatūras Garbės piliečio vardui. 

Visagino savivaldybės tarybos Balsų skaičiavimo komisija. Visagino savivaldybės 

taryba 2019 m. balandžio 18 d. sprendimu Nr. TS-96 ,,Dėl Visagino savivaldybės tarybos Balsų 

skaičiavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ patvirtino komisijos personalinę sudėtį ir 

jos nuostatus. Šios komisijos pirmininke buvo paskirta Zinaida Tresnickaja. Komisijos veiklos tikslas – 

užtikrinti teisingą balsavimo procedūrų atlikimą. Komisija per ataskaitinį laikotarpį dėl poreikio 

nebuvimo neatliko balsų skaičiavimo. 

Visagino ekonominės plėtros taryba. Visagino savivaldybės taryba, atsižvelgdama į 

Visagino savivaldybės 2020–2030 metų ekonominės plėtros gairių, patvirtintų Visagino savivaldybės 

tarybos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr.TS-253, nuostatas, 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 

TS-288 nusprendė sudaryti Visagino ekonominės plėtros tarybą. Šios tarybos pirmininku paskirtas 

Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz, nariais: Svetlana Babujeva, Visagino savivaldybės 

tarybos narė; Vitalius Besakirskas, Visagino savivaldybės tarybos narys; Oleg Bykov, Visagino 

savivaldybės tarybos narys; Virginijus Andrius Bukauskas, Visagino savivaldybės administracijos 

direktorius; Gintautas Dervinis, Visagino savivaldybės tarybos narys; Vidmantas Janulevičius, 

verslininkas, Jonas Parfionovas, verslininkas; Sigitas Žvirblis, verslininkas. 2021 m. Visagino 

ekonominės plėtros taryba buvo susirinkusi į posėdį ir apsvarstė klausimus, sijusius su  Visagino, 
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Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių funkcinės zonos steigimu ir Laisvosios ekonominės zonos 

steigimu Visagino savivaldybėje. 

Visagino savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba. Visagino savivaldybės 

bendruomenės sveikatos taryba sudaryta Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. 

sprendimu Nr. TS-198 „Dėl Visagino savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos 

nuostatų patvirtinimo“. Pirmininkė Agnė Šapokaitė, Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro direktorė. Pagrindiniai komisijos uždaviniai: koordinuoti savivaldybės teritorijoje sveikatos 

ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, 

ligų profilaktikos priemonių rengimą ir įgyvendinimą; nustatyti Visagino savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetus; koordinuoti sveikatos ugdymo 

politiką Visagino savivaldybėje. 

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 3 šios tarybos posėdžiai, kuriuose buvo nustatyti Visagino 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2021 m. specialiosios programos prioritetai ir išnagrinėtos 

paraiškos finansavimui pagal Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2021 m. specialiąją 

programą gauti. 

Visagino savivaldybės šeimos komisija. Komisija sudaryta Visagino savivaldybės tarybos 

2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-191 „Dėl Visagino savivaldybės šeimos komisijos sudarymo 

ir jos nuostatų patvirtinimo“. 2021 metais komisija posėdžiavo 5 kartus. 2021 metais komisijos nariai 

dalyvavo Utenos regiono šeimos komisijos atstovų susitikime Utenoje, 2021 m. spalio 18-23 d. 

organizavo Šeimos savaitę Visagine, patvirtino Visagino savivaldybės šeimos komisijos darbo planą 

2022 metams. 

Visagino savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija. Komisija 

sudaryta Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-131 „Dėl Visagino 

savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 

2021 m. komisija posėdžiavo 15 kartų, peržiūrėta 35 neveiksnių asmenų būklė. 

Visagino savivaldybės nuolatinė neįgaliųjų reikalų komisija. Komisija sudaryta 

Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. TS-183 „Dėl Visagino savivaldybės 

nuolatinės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. 2021 m. komisija 

posėdžiavo 1 kartą. Komisija nustatė Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

2022 metų projektų atrankos konkurso finansavimo prioritetus. 

Visagino savivaldybės kultūros ir meno taryba. Visagino savivaldybės kultūros ir meno 

taryba sudaryta 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-203 ,,Dėl Visagino savivaldybės kultūros ir 
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meno tarybos personalinės sudėties patvirtinimo ir jos nuostatų pakeitimo“. Kultūros ir meno tarybos 

pirmininkė Oksana Denisenko. Tarybos uždavinys yra analizuoti kultūros būklę Visagino savivaldybėje 

ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybės kultūros politikos įgyvendinimo Visagino 

savivaldybės teritorijoje. 

2021 m. Visagino savivaldybės kultūros ir meno taryba organizavo 6  posėdžius. Posėdžių 

metu buvo patvirtinti trys 2021 m. Visagino savivaldybės kultūros finansavimo konkurso prioritetai 

(projektai, atskleidžiantys daugiatautį Visagino veidą; projektai, skatinantys dalyvaujamąją (įtraukią) 

kultūrą; projektai, kultūrinėmis iniciatyvomis įveiklinantys viešąsias erdves ir architektūros objektus). 

Taryba buvo įpareigota priimti sprendimus (pateikti rekomendacijas) dėl Lietuvos kultūros tarybos dalinį 

finansavimą gavusių projektų bendrafinansavimo Visagino savivaldybės lėšomis. Posėdžių metu 

išreikštas susirūpinimas dėl repeticijų erdvių neformalioms jaunimo muzikos grupėms stokos, todėl 

priimtas sprendimas kreiptis į Visagino neformaliojo švietimo ir kultūros įstaigas, siekiant įvertinti 

galimybes / iššūkius dėl erdvių jaunimo muzikos grupėms suteikimo. Visagino kultūros ir meno taryba 

iškėlė klausimą dėl tarybos efektyvumo, todėl priėmė sprendimą inicijuoti nuostatų keitimą, siekiant 

sumažinti tarybos narių skaičių ir pakeisti tarybos sudėtį. 

Visagino savivaldybės tautinių mažumų taryba. Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. 

vasario 6 d. sprendimu Nr. TS-10 ,, Dėl Visagino savivaldybės tautinių mažumų tarybos sudarymo ir jos 

nuostatų patvirtinimo“ buvo nuspręsta sudaryti Visagino savivaldybės tautinių mažumų tarybą. Visagino 

savivaldybės tautinių mažumų tarybos sudėtis patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 

23 d. sprendimu Nr. TS-130 ,, Dėl Visagino savivaldybės tautinių mažumų tarybos personalinės sudėties 

patvirtinimo“. 

Tarybos tikslas – skatinti tautinių mažumų integraciją, kultūrų plėtotę, siekiant užtikrinti 

tautinio tapatumo išsaugojimą ir lygiavertį tautinių mažumų gyvenimą savivaldybėje. 

Pagrindiniai tarybos uždaviniai: padėti Savivaldybės tarybai spręsti strateginius ir kitus 

tautinių mažumų kultūros plėtotės ir politikos klausimus; rūpintis tautinių mažumų identiteto saugojimu, 

ugdyti tautinę savimonę ir toleranciją, skatinti diskusijas šiais klausimais. 

Taryba, įgyvendindama uždavinius, atlieka šias funkcijas: teikia siūlymus Savivaldybės 

tarybai dėl tautinių mažumų politikos formavimo ir kitų su tautinėmis mažumomis susijusių klausimų 

sprendimo; skatina ir remia tautinių mažumų konstruktyvias iniciatyvas, padeda koordinuoti tautinių 

bendrijų veiklą; teikia siūlymus Visagino savivaldybės administracijai  dėl tautinių mažumų kultūros 

projektų dalinio finansavimo prioritetų nustatymo; analizuoja įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, 

kuriuose numatoma spręsti tautinių mažumų problemas, teikia pastabas ir pasiūlymus Savivaldybės 
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tarybai; rūpinasi savivaldybės gyventojų, priklausančių tautinėms mažumoms, integracija į savivaldybės 

visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą; inicijuoja ir koordinuoja Visagino bei kitų Lietuvos ir užsienio 

valstybių miestų tautinių bendrijų bendradarbiavimo programų (projektų) rengimą ir įgyvendinimą.  

2021 m. Visagino savivaldybės tautinių mažumų taryba organizavo 2 posėdžius. Buvo 

svarstyti šie klausimai: dėl Visagino savivaldybės tautinių mažumų tarybos veiklos 2021–2022 m. plano 

patvirtinimo, dėl Visagino savivaldybės tautinių mažumų tarybos nuostatų detalizavimo. 2021 m. 

gruodžio 9 d. vykusiame tarybos posėdyje buvo nutarta Visagino savivaldybės tautinių mažumų tarybos 

vardu raštu kreiptis į Visagino savivaldybės administraciją dėl 04.02.02.01 priemonės „Bendruomenės 

kultūrinio aktyvumo skatinimas“ papildymo. 

Visagino savivaldybės senjorų taryba. Taryba sudaryta Visagino savivaldybės tarybos 

2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. TS-258 „Dėl Visagino savivaldybės senjorų tarybos sudarymo“. 

2021 metais posėdžiai nevyko, pirmasis posėdis įvyko 2022 m. sausio 25 d. 

Visagino savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. 

gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-127 ,,Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo 

Nr.TS-73 „Dėl Visagino savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo 

patvirtinta Jaunimo reikalų tarybos nuostatų nauja redakcija. Visagino savivaldybės taryba 2021 m. 

birželio 23 d. sprendimu Nr. TS-132 ,,Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. 

sprendimo Nr. TS-158 „Dėl Visagino savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo“ 

pakeitė Jaunimo reikalų tarybos personalinę sudėtį. 2021 m. Jaunimo reikalų tarybos nariai dalyvavo 

Atvirų jaunimo erdvių veiklų finansavimo konkurso projektų, Jaunimo vasaros užimtumo programos 

vertinimo komisijų darbe. 2021 m. birželio 9 d. įvyko visuotinis jaunimo atstovų susirinkimas, kurio 

metu buvo išrinkti jaunimo atstovai į naujos kadencijos Visagino savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.  

Visagino savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba. Visagino savivaldybės 

tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-157 sudaryta 2019–2023 m. kadencijos Visagino 

savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba. 2021 m. Visagino savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų tarybos deleguoti asmenys dalyvavo NVO finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis ir 

Bendruomeninės veiklos stiprinimo programos (finansuojamos LR socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos) konkursų vertinimo komisijose. 2021 m. gruodžio mėnesį įvyko visuotinis NVO atstovų 

susirinkimas, kurio metu buvo deleguoti asmenys į naujai sudaromą Visagino savivaldybės NVO tarybą. 

Visagino savivaldybės taryba 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. TS-247 ,,Dėl Visagino savivaldybės 

nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ patvirtino naujos sudėties Visagino savivaldybės 

nevyriausybinių organizacijų tarybą.  
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Visagino savivaldybės švietimo taryba. Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 

29 d. sprendimu Nr. TS-201 ,,Dėl Visagino savivaldybės švietimo tarybos personalinės sudėties 

patvirtinimo“ buvo patvirtinta savivaldybės švietimo tarybos personalinė sudėtis. 2021 m. organizuotas 

vienas Švietimo tarybos posėdis. Svarstytas klausimas dėl susipažinimo su darbo grupės, sudarytos 

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-E-404,  2016-

2020 metų bendrajame plane numatytų rezultatų ir priemonių pasiektų rodiklių ir kokybinių pokyčių 

atlikta analize ir pasiūlymais Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkai 2021-

2025 m.  Priimtas sprendimas teikti, nagrinėti ir formuluoti pasiūlymus  2021–2025 m. bendrojo ugdymo 

mokyklų tinklo pertvarkai po  Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-

2025 m.  bendrojo plano ir jo priedų projekto parengimo. 

Visagino savivaldybės sporto taryba. Visagino savivaldybės taryba 2020 m. lapkričio 20 

d. sprendimu Nr. TS-245 ,,Dėl Visagino savivaldybės sporto tarybos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ sudarė Visagino savivaldybės sporto tarybą (toliau – Sporto taryba) ir patvirtino jos 

nuostatus. 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-84 ,,Dėl Visagino savivaldybės sporto tarybos 

personalinės sudėties patvirtinimo“ buvo patvirtinta Sporto tarybos personalinė sudėtis. 2021 m. spalio 

14 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 190 ,, Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 

d. sprendimo Nr. TS-245 ,,Dėl Visagino savivaldybės sporto tarybos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeisti Sporto tarybos nuostatai didinant narių skaičių iki 12 ir pakeičiant 

personalinę sudėtį. 

 2021 metais buvo sušaukti du Sporto tarybos posėdžiai (gegužės 21 d. ir gruodžio 1 d. 

(pastarasis posėdis neįvyko nesusirinkus kvorumui). Pirmajame Sporto tarybos posėdyje buvo išrinktas 

pirmininkas (juo tapo Vadimas Čižys), pirmininko pavaduotojas (juo tapo Sergejus Kotovas), patvirtintas 

Sporto tarybos darbo reglamentas. 2021 m. gruodžio mėnesio posėdyje buvo planuota svarstyti Visagino 

sporto strategijos projektą (Sporto tarybos nariai buvo su juo supažindinti), tačiau nesusirinkus kvorumui, 

klausimas buvo nukeltas į 2022 m. sausio mėnesio posėdį. 

Darbo grupė Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento projektui rengti ir 

koreguoti. Visagino savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-113 sudarė 

savivaldybės tarybos įgaliojimų laikotarpiui Darbo grupę Visagino savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento projektui rengti ir koreguoti bei patvirtino šios darbo grupės veiklos reglamentą. Darbo 

grupės pirmininke buvo paskirta Zinaida Tresnickaja, pirmininko pavaduotoja – Aleksandra Grigienė. 

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 2 darbo grupės posėdžiai. Atsižvelgiant į darbo grupės pasiūlymus 

Visagino savivaldybės taryba 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-30 ,,Dėl Visagino savivaldybės 
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tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamentą. 

 Visagino savivaldybės atstovaujamoji institucija – Visagino savivaldybės taryba, jos 

sudaryti komitetai, komisijos ir tarybos dirbo vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos 

savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

reglamentuojančiais savivaldybių veiklą, Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamentu. Visagino 

savivaldybės tarybos veiklai 2021 m. savivaldybės biudžete buvo skirta 329250 Eur. Per 2021 m. 

panaudota 233303 Eur. 

 Visagino savivaldybės tarybos nariai buvo atviri visuomenei, bendravo su gyventojais, 

atstovavo Visagino savivaldybės gyventojų interesams. 

 

V. VISAGINO SAVIVALDYBĖS MERO VEIKLA 

 

Meras yra atskaitingas savivaldybės tarybai ir bendruomenei. Savivaldybės veiklos 

ataskaitos sudedamoji dalis yra mero veiklos ataskaita. Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui (2019–

2023 metai) Visagino savivaldybės meru tiesioginiuose mero rinkimuose 2019 m. kovo 17 d. išrinktas 

Erlandas Galaguz. 2019 m. balandžio 18 d. Visagino savivaldybės taryba savivaldybės mero pavaduotoja 

išrinko Aleksandrą Grigienę.   

 

1. Visagino savivaldybės tarybos darbo organizavimas 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Visagino 

savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguzas planavo 

savivaldybės tarybos veiklą, nustatė ir sudarė savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikė 

savivaldybės tarybos sprendimų projektus, šaukė savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkavo, 

pasirašė savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus. 

2021 m. meras sušaukė 11 savivaldybės tarybos posėdžių (iš jų 1 iškilmingą posėdį, skirtą 

Visagino miesto 46-ajam gimtadieniui paminėti). Visagino savivaldybės taryba apsvarstė 287 sprendimų 

projektus ir priėmė 281 sprendimą. Tarybos posėdžiuose buvo svarstomi su savivaldybės bendruomenės 

gyvenimu susiję klausimai, sprendžiamos svarbiausios problemos. Priimti Visagino savivaldybės 

gyventojams reikšmingi sprendimai investicijų, ekonomikos, sveikatos apsaugos, socialinių reikalų, 

infrastruktūros, švietimo, kultūros ir kitais klausimais. 
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi 

savivaldybės meras koordinavo Visagino savivaldybės tarybos komitetų veiklą, teikė klausimus, 

siūlomus svarstyti komitetų posėdžiuose. Komitetų posėdžiai buvo šaukiami prieš savivaldybės tarybos 

posėdžius pateiktiems sprendimų projektams svarstyti, rekomendacinėms išvadoms pateikti.  

 

2. Mero potvarkiai, kiti dokumentai 

 

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą savivaldybės mero sprendimai 

įforminami potvarkiais. Vykdydamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas per 

ataskaitinį laikotarpį savivaldybės meras išleido 346 potvarkius. 

Savivaldybės meras išleido 171 potvarkį veiklos organizavimo klausimais (iš jų: dėl 

savivaldybės tarybos posėdžių sušaukimo – 11; dėl darbo grupių sudarymo ir jų sudėčių pakeitimo – 9  

(sudarytos šios darbo grupės: darbo grupė rekomendacijoms dėl Visagino savivaldybei pavaldžių 

biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų kasmetinės veiklos vertinimo pateikti;  darbo grupė  dėl Visagino 

savivaldybės 2016–2022 metų strateginio plėtros plano peržiūrėjimo ir rekomendacijų pateikimo; darbo 

grupė Visagino savivaldybės etnoparko koncepcijai sukurti; darbo grupė tikslinės teritorijos Ignalina–

Visaginas–Zarasai steigimui; darbo grupė pasiūlymams dėl planuojamų vykdyti sveikatos priežiūros 

įstaigų tinklo Visagino savivaldybėje pertvarkos pokyčių ir jiems reikalingų investicijų planavimo 

pateikti); dėl komisijų sudarymo ir jų sudėčių pakeitimo – 7 ( Dėl Visagino savivaldybės viešųjų asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų atitikties skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo 

kriterijams įvertinti komisijos; Dėl konkurso Visagino Draugystės progimnazijos direktoriaus pareigoms 

eiti komisijos; Dėl konkurso Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigoms eiti komisijos; 

Dėl konkurso Visagino kultūros centro direktoriaus pareigoms eiti komisijos ir kt.);dėl teikimo – 1 (Dėl 

Visagino savivaldybės administracijos struktūros); dėl delegavimo – 1 (Dėl delegavimo į Visagino 

savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą); dėl Tarybos ir mero sekretoriato valstybės tarnautojų 

darbo santykių, valstybės tarnybos stažo, pareigybių aprašymų ir kt. – 21;  dėl konkursų savivaldybės 

biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pareigoms organizavimo – 3 (Dėl viešų konkursų Visagino vaikų 

lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ ir Visagino kūrybos ir menų akademijos direktorių pareigoms eiti 

organizavimo; Dėl konkurso Visagino kultūros centro direktoriaus pareigoms eiti paskelbimo; Dėl viešo 

konkurso į viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas); dėl 

savivaldybės delegacijų sudarymo ir jų sudėties pakeitimo – 3 (Dėl Visagino savivaldybės delegacijos 

dalyvavimo Tarptautiniame Slavutyčo jaunimo festivalyje „Auksinis ruduo Slavutyč – 2021“; Dėl 
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Visagino savivaldybės delegacijos dalyvavimo Ošo miesto (Prancūzija) „Circa 2021“ festivalyje); dėl 

savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų veiklos organizavimo ir kitais klausimais – 108 ir kt. 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 

ir 17 punktais savivaldybės meras atliko funkcijas, susijusias su visų biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių 

savininkė yra savivaldybė) vadovų darbo santykiais. Savivaldybės meras ataskaitiniu laikotarpiu išleido 

175 mero potvarkius dėl kasmetinių, nemokamų atostogų, komandiruočių, papildomų poilsio dienų, 

papildomo darbo švenčių dienomis. 

Per ataskaitinį laikotarpį meras pasirašė 308 raštus. Savivaldybės meras savo raštais 

Visagino savivaldybei aktualiais klausimais kreipėsi į šias valstybines ir kitas institucijas: Lietuvos 

Respublikos Vyriausybę, Finansų, Teisingumo, Energetikos, Vidaus reikalų, Aplinkos, Sveikatos 

apsaugos ministerijas, Lietuvos savivaldybių asociaciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų 

įstaigos Vyriausybės atstovą Panevėžio ir Utenos apskrityse, Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą, 

Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos ir į kitas institucijas. Į aukščiau minėtas 

institucijas buvo kreiptasi šiais klausimais: dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pataisų, 

dėl karantino švelninimo priemonių, dėl skiepijimo vakcina nuo COVID-19 (koronaviruso infekcijos) 

organizavimo; dėl sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformos; dėl klientų aptarnavimo Visagine; dėl 

teisės normų, reguliuojančių elektros energijos tiekimą buitiniams vartotojams, taikymo; dėl Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymo 9 skirsnio (vietos gyventojų dalyvavimas tvarkant viešuosius 

reikalus) nuostatų įgyvendinimo ir kitais klausimais. 

Taip pat savivaldybės meras savo raštais dėl įstaigų veiklos organizavimo klausimų 

kreipėsi ir į savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus.  

 

3. Visagino savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas 

 

Visagino savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Visagino savivaldybės mero 2019 m. 

birželio 12 d. potvarkį Nr. PV-E71 „Dėl siūlymo įsteigti Visagino savivaldybės tarybos ir mero 

sekretoriatą“, 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-142 nuo 2019 m. liepos 1 d. įsteigė Visagino 

savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatą (toliau – Sekretoriatas) ir nustatė jo pareigybių skaičių. Buvo 

nustatytos 6 Sekretoriato pareigybės.  

Savivaldybės meras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 

straipsnio 2 dalies 8 punktu, vadovauja Sekretoriato darbui. Per ataskaitinį laikotarpį iš Visagino 

savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27d. sprendimu Nr. TS-142 nustatytų 6 pareigybių ataskaitinių 



Visagino savivaldybės 2021 m. veiklos ataskaita  
 

34 

 

metų pabaigoje Sekretoriate buvo užimtos 5 mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų 

pareigybės, arba 3,75 etato. 2021 m. Sekretoriate dirbo Visagino savivaldybės mero patarėjai Darius 

Radkevičius (iki 2021 m. balandžio 1 d.), Roman Piga (nuo 2021 m. birželio 8 d.) ir Rasa Žukaitė, 

savivaldybės tarybos sekretorius Artūras Pimpė, mero padėjėjos Justina Bielinytė, Elena Gliaubertienė 

(iki 2021 m. spalio 4 d.) ir Oksana Gubar (nuo 2021 m. balandžio 6 d.). Mero politinio (asmeninio) 

pasitikėjimo valstybės tarnautojai dirbo pagal pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas ir veikė pagal 

Visagino savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato nuostatus. Per ataskaitinį laikotarpį buvo parengta 10 

tarybos sprendimų projektų, parengti 329 savivaldybės mero potvarkiai. Per 2021 m. surašyta Visagino 

savivaldybės tarybos posėdžių 11 protokolų ir Visagino savivaldybės tarybos komitetų posėdžių 56 

protokolai. Taip pat parengti 138 raštai. Sekretoriatui 2021 m. savivaldybės biudžete buvo skirta 127 880 

Eur. Per 2021 m. panaudota 99 314 Eur. 

 

4. Darbas su gyventojais 

 

Siekdamas kuo išsamiau susipažinti su aktualiausiomis gyventojų problemomis ir padėti jas 

išspręsti, savivaldybės meras gyventojus priiminėjo kiekvieną savaitės pirmadienį. Taip pat lankėsi 

savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, domėjosi gyventojų kasdieniais rūpesčiais ir 

problemomis. 2021 m. savivaldybės meras atsakinėjo į gyventojų klausimus nuotoliniu būdu filmuojant 

ir transliuojant vaizdo įrašus ,,Youtube“ interneto svetainėje. Transliacijų metu buvo ne tik atsakoma į 

gyventojų užduotus klausimus, bet savivaldybės gyventojai buvo supažindinami ir su nuveiktais darbais. 

Transliacijos buvo vykdomos kiekvienos savaitės pabaigoje. 2021 m. gauta apie 60 klausimų paketų, 

kuriuos sudarė nuo 4 iki 15 klausimų, į visus klausimus atsakymai buvo pateikti vaizdo įrašuose 

„Savivaldybės mero Erlando Galaguz atsakymai į gyventojų klausimus“. Įrašai skelbti spaudoje, 

savivaldybės socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje,  „Youtube“ kanale. 

Daugelis gyventojams rūpimų klausimų buvo išspręsta. Dalis besikreipusių gyventojų 

klausimų buvo išspręsti susitikimų metu. Savivaldybės mero iniciatyva aktualūs gyventojams klausimai 

buvo aptariami su savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos skyrių 

vedėjais ir specialistais. Buvo ieškoma būdų, kaip spręsti gyventojams rūpimus klausimus. Ne kartą dėl 

pagalbos sprendžiant problemas teko kreiptis į valstybines institucijas, kitas įstaigas ir jose dirbančius 

specialistus.  

Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybės mero darbai buvo planuojami, sudaroma darbotvarkė, 

su kuria gyventojai galėjo susipažinti savivaldybės interneto svetainėje. 
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Visagino savivaldybės gyventojai apie jiems rūpimus klausimus buvo informuojami per 

vietines žiniasklaidos priemones. Taip pat visa aktuali gyventojams informacija buvo teikiama 

savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt.  

 

5. Atstovavimas Utenos regiono plėtros tarybos kolegijoje, Ignalinos atominės elektrinės regiono 

plėtros taryboje, Lietuvos savivaldybių asociacijoje 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 3 

punktu savivaldybės meras atstovavo Visagino savivaldybei Utenos regiono plėtros tarybos kolegijoje. 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 1 punktu 

savivaldybės meras rūpinosi, kad Utenos regiono plėtros tarybos kolegijos priimti sprendimai būtų 

tinkamai įgyvendinami Visagino savivaldybėje. 

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 20 straipsnyje nustatyta, kad Regiono 

plėtros tarybos organas yra visuotinis dalyvių susirinkimas, valdymo organai – kolegija ir regiono plėtros 

tarybos administracijos direktorius. Aukščiau minėto įstatymo 22 straipsnyje nustatyta, kad Regiono 

plėtros kolegija sudaroma iš visų regiono plėtros tarybos steigėjomis (dalyvėmis) esančių savivaldybių 

merų ir savivaldybių tarybų deleguotų šių savivaldybių tarybų narių. 

Visagino savivaldybės taryba 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-275 ,,Dėl Utenos 

regiono plėtros tarybos steigimo“ nusprendė steigti Utenos regiono plėtros tarybą kartu su Anykščių 

rajono savivaldybe, Ignalinos rajono savivaldybe, Molėtų rajono savivaldybe, Utenos rajono savivaldybe 

ir Zarasų rajono savivaldybe. Visagino savivaldybė taryba aukščiau minėtu sprendimu pritarė Utenos 

regiono plėtros tarybos steigimo sutarties projektui, Utenos regiono plėtros tarybos nuostatų projektui ir 

įgaliojo Visagino savivaldybės merą Erlandą Galaguzą dalyvauti Utenos regiono plėtros tarybos 

steigiamajame susirinkime, balsuoti už Utenos regiono plėtros tarybos nuostatų, Utenos regiono plėtros 

tarybos kolegijos darbo reglamento ir Utenos regiono plėtros tarybos kolegijos personalinės sudėties 

patvirtinimą bei pasirašyti Utenos regiono plėtros tarybos nuostatus.  

2021 m. sausio 6 d. Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz, kartu su Utenos 

regiono savivaldybių merais pasirašė Utenos regiono plėtros tarybos steigimo sutartį. Tokią tarybą steigti 

įpareigojo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusi nauja Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 

redakcija. Utenos regiono plėtros tarybos veiklos tikslai: planuoti, koordinuoti nacionalinės regioninės 

politikos įgyvendinimą regione ir bendrai su kitomis regionų plėtros tarybomis, savivaldybių 

institucijomis ir įstaigomis įgyvendinamas regioninės plėtros skatinimo priemones, socialinę, ekonominę 
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regiono plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų vystymą, skirtumų tarp regionų bei savivaldybių mažinimą, 

skatinti savivaldybių bendradarbiavimą, siekiant padidinti funkcinių zonų vystymo ir viešųjų paslaugų 

organizavimo efektyvumą. Regiono plėtros taryba yra lygiavertis savivaldos ir centrinės valdžios 

partneris planuojant investicijas regiono plėtrai. 

2021 m. sausio 15 d. buvo sušauktas Utenos regiono plėtros tarybos steigiamasis 

susirinkimas. Steigiamajame susirinkime buvo patvirtinti Utenos regiono plėtros tarybos nuostatai, taip 

pat Kolegijos darbo reglamentas ir personalinė sudėtis. Visagino savivaldybei Kolegijoje atstovauja 

Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz ir Visagino savivaldybės tarybos sprendimu deleguotas 

savivaldybės tarybos narys Vytautas Račkauskas. 

2021 m. sausio 22 d. įvyko pirmasis Utenos regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis, 

kuriame buvo išrinktas Utenos regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas ir jo pavaduotojas, buvo 

patvirtintas Utenos regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pareigybės aprašymas. Taip pat 

buvo pritarta konkurso paskelbimui į Utenos regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus 

pareigas bei sudaryta atrankos komisija. 

Atstovaudamas Visagino savivaldybei savivaldybės meras, turėdamas sprendžiamojo balso 

teisę, dalyvavo Utenos regiono plėtros tarybos kolegijoje priimant sprendimus, aktualius Visagino 

savivaldybei. Per ataskaitinį laikotarpį Utenos regiono plėtros tarybos kolegija surengė 5 posėdžius, 

kuriuose buvo priimta 20 sprendimų. Dauguma sprendimų yra susiję su 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos regioninių priemonių projektų sąrašų keitimu. Taip pat 

buvo priimti sprendimai, susiję su lėšų panaudojimo ar papildomo finansavimo skyrimu, Utenos regiono 

plėtros 2014–2020 m. plano keitimu, Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano keitimu.  
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2021 m. rugsėjo 2 d. Visagino savivaldybėje įvyko Ignalinos atominės elektrinės regiono 

plėtros tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz, Ignalinos 

rajono savivaldybės meras Justas Rasikas, Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas bei 

savivaldybių tarybų deleguoti atstovai. Posėdžio metu aptartos Ignalinos AE regiono ateities 

perspektyvos ir veiklos gairės, potencialūs bendri projektai, priimtas Ignalinos atominės elektrinės 

regiono plėtros tarybos sprendimas kreiptis į Utenos regiono plėtros tarybos kolegiją, inicijuojant 

Funkcinės zonos steigimą Ignalinos rajono, Visagino, Zarasų rajono savivaldybių teritorijų pagrindu. 

 

Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros tarybos posėdis 

 

Savivaldybės meras Visagino savivaldybei atstovavo ir Lietuvos savivaldybių asociacijoje, 

kuri vienija visas 60 Lietuvos savivaldybių. Asociacija sprendžia savivaldybių bendrąsias problemas, 

atstovauja joms šalies valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių savivaldybių bei kitose 

tarptautinėse organizacijose.  

Visagino savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. TS-104 į Lietuvos 

savivaldybių asociacijos suvažiavimą delegavo Visagino savivaldybės tarybos 2019–2023 metų 

kadencijos įgaliojimų laikui Visagino savivaldybės merą Erlandą Galaguzą bei išrinko į Lietuvos 

savivaldybių asociacijos suvažiavimą Visagino savivaldybės mero pavaduotoją Aleksandrą Grigienę ir 

Visagino savivaldybės tarybos narį Jevgenijų Šukliną. 
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Rugsėjo 9 dieną Taujėnų dvare vykusiame metiniame Lietuvos savivaldybių asociacijos 

narių atstovų XXVII suvažiavime dalyvavo Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz bei Visagino 

savivaldybės mero pavaduotoja Aleksandra Grigienė. Pandemijos valdymas, nelegalių migrantų krizė ir 

diskusijos dėl tiesioginių merų rinkimų – tokius svarbiausius pastarųjų metų savivaldos iššūkius įvardino 

Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) prezidentas Mindaugas Sinkevičius. LSA suvažiavime 

pristatyti ir kiti svarbiausi pokyčiai regionų politikos, aplinkosaugos ir energetikos, švietimo, socialinėje, 

sveikatos ir susisiekimo srityse. 

Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų XXVII suvažiavimas 

 

Savivaldybės meras dalyvavo 2021 m. sausio 22 d. vykusiame Lietuvos savivaldybių 

asociacijos išplėstiniame valdybos posėdyje, kuriame buvo aptarti savivaldybių finansinio 

savarankiškumo ir biudžeto klausimai. 

Savivaldybės meras dalyvavo 2021 m. liepos 7 d. vykusiame Lietuvos savivaldybių 

asociacijos išplėstiniame valdybos posėdyje, kuriame savivaldybės pateikė Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei siūlymus, kurie padėtų sklandžiau ir efektyviau valdyti nelegalių migrantų situaciją ir 

suteiktų daugiau saugumo gyventojams. 

Savivaldybės meras 2021 m. balandžio 30 d. dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos 

tarybos posėdyje, kuriame buvo aptartas tiesioginių merų rinkimų klausimas artėjančiuose savivaldos 

rinkimuose ir priimtas nutarimas, raginantis Lietuvos Respublikos  Konstitucijoje įtvirtinti šias nuostatas: 

savivaldybės meras yra savivaldybės tarybos narys, jos pirmininkas ir savivaldybės vadovas, 
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atstovaujantis savivaldybei ir vykdantis įstatymuose nustatytus įgaliojimus; jis renkamas remiantis 

visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu. 

 

6. Mero fondo ataskaita 

 

 Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. TS-4 ,,Dėl Visagino 

savivaldybės mero fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo sudarytas Visagino 

savivaldybės mero fondas atstovavimo Visagino savivaldybei Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms finansuoti 

bei patvirtintas Visagino savivaldybės mero fondo naudojimo tvarkos aprašas. 

 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 19 dalyje nustatyta, kad 

mero fondo dydis sudaro kas mėnesį iki vieno Lietuvos statistikos departamento paskutiniojo paskelbto 

Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.  

 2021 m. Visagino savivaldybės biudžete mero fondui buvo numatyta 18 300  Eur. Lėšos iš 

fondo buvo naudojamos vadovaujantis Visagino savivaldybės mero fondo naudojimo tvarkos aprašu. Per 

ataskaitinį laikotarpį panaudota 18 300 Eur. 

 

7. Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų įstaiga 

 

Savivaldybės meras bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų 

įstaiga atliko Visagino savivaldybės tarybos sprendimų vykdymo kontrolę. Taip pat buvo vykdoma 

išankstinė teikiamų sprendimų projektų kontrolė. 

  Per ataskaitinį laikotarpį iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės 

atstovo Panevėžio ir Utenos apskrityse buvo gauti 2 reikalavimai ir 8 teikimai, kurie buvo adresuoti 

Visagino savivaldybės tarybai. 

Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovas Panevėžio ir Utenos apskrityje atlieka 

savivaldybių veiklos priežiūrą, prižiūri, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo 

Vyriausybės nutarimus, tikrina, ar savivaldybės kolegialių ir nekolegialių administravimo subjektų teisės 

aktai neprieštarauja įstatymams, siekiant užtikrinti savivaldybių administravimo subjektų priimtų teisės 

aktų teisėtumą ir aukštesnės galios teisės aktų viršenybę.  

Vykdant Visagino savivaldybės administracinę priežiūrą, nustatyta, kad Visagino 

savivaldybės taryba nebuvo patvirtinusi pasiūlymų dėl savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, 

gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo tvarkos. 
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Atsižvelgdamas į Visagino savivaldybės administracinės priežiūros rezultatus Vyriausybės atstovas 2021 

m. rugpjūčio 25 d. reikalavimu Nr. TR-3-30 (5.3 E) ,,Dėl pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų 

ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos 

ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1-491, 15 punkto nuostatos vykdymo“,  pareikalavo 

Visagino savivaldybės tarybos neatidėliojant patvirtinti tvarką, kuri nustatytų pasiūlymų dėl 

savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės 

saugomu nagrinėjimą ir sprendimo priėmimą. Savivaldybės taryba įvykdė aukščiau minėtą reikalavimą 

ir 2021 m. spalio 14 d. priėmė sprendimą Nr. TS-208 ,,Dėl pasiūlymų dėl Visagino savivaldybės 

draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu 

nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Vyriausybės atstovas 2021 m. spalio 15 d. reikalavimu Nr. TR3-46 (5.3 E) ,,Dėl Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio, 6 dalies nuostatos įgyvendinimo“ pareikalavo 

neatidėliojant įgyvendinti Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 6 dalį – priimti sprendimą dėl 

Visagino savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko paskyrimo. Visagino savivaldybės taryba 

įvykdė aukščiau minėtą reikalavimą ir 2021 m. lapkričio 25 d. priėmė sprendimą Nr. TS-224 ,,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“. 

Vyriausybės atstovas 2021 m. vasario 22 d. savo teikimu Nr.TR-3-11 (5.3 E) ,,Dėl Visagino 

savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo“ pasiūlė svarstyti Visagino 

savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo 4, 15, 16, 19 punktų pakeitimo ir V 

skyriaus (išskyrus 31 punktą) panaikinimo klausimą. Visagino savivaldybės taryba atsižvelgė į aukščiau 

minėtą teikimą ir 2021 m. gegužės 27 d. priėmė sprendimą Nr. TS-105 ,,Dėl Visagino savivaldybės 

seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Vyriausybės atstovas Panevėžio ir Utenos apskrityse, atlikdamas Visagino savivaldybės 

administracinę priežiūrą, nustatė, kad didelė dalis Visagino savivaldybės vietos gyventojų apklausos 

tvarkos aprašo punktų nebeatitinka ir prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 

nuostatoms. Vyriausybės atstovas 2021 m. balandžio 7 d. savo teikimu  Nr. TR-20 (5.3 E) ,,Dėl Visagino 

savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo pakeitimo“ pasiūlė pakeisti Visagino 

savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašą. Visagino savivaldybės taryba atsižvelgė į 

aukščiau minėtą teikimą ir 2021 m. balandžio 29 d. priėmė sprendimą Nr. TS-95 ,,Dėl Visagino 

savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
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Vyriausybės atstovas Panevėžio ir Utenos apskrityse, atlikdamas Visagino savivaldybės 

administracinę priežiūrą, nustatė,  kad Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo 

Nr. TS-118 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl 

Visagino kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“ nuostatos 

prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Vyriausybės  atstovas 2021 m. birželio 2 d. teikimu  Nr. 

TR3-23 (5.3 E) ,,Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-205 ,,Dėl 

Visagino kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“, pasiūlė pakeisti 

Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. TS-205. Visagino savivaldybės taryba 

atsižvelgė į aukščiau minėtą teikimą ir 2021 m. lapkričio 25 d. priėmė sprendimą Nr. TS-232 ,,Dėl 

Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-46 „Dėl Visagino kultūros centro 

teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“. 

Vykdant Visagino savivaldybės administracinę priežiūrą, nustatyta, kad Visagino 

savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų  8 punktas, kuriame nenumatyta pareiga seniūnaičių sueigoje 

aptarti ir priimti sprendimus dėl seniūnijos metinio veiklos plano projekto, ir dėl šio plano įgyvendinimo 

ataskaitos, neatitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  35 straipsnio 1 dalies nuostatų. 

Vyriausybės  atstovas 2021 m. birželio 30 d. teikimu  Nr. TR3-27 (5.3 E) ,,Dėl seniūnaičių sueigos 

nuostatų pakeitimo“ pasiūlė pakeisti Visagino seniūnaičių sueigos nuostatus. Visagino savivaldybės 

taryba atsižvelgė į aukščiau minėtą teikimą ir 2021 m. rugpjūčio 26 d. priėmė sprendimą Nr. TS-166 

,,Dėl Visagino savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“. 

Vyriausybės atstovas Panevėžio ir Utenos apskrityse nustatė, kad Visagino savivaldybės 

administracijos struktūra neatitinka Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 3 

straipsnio 3 dalies nuostatų. Vyriausybės  atstovas 2021 m. spalio 15 d. teikimu  Nr. TR3-45 (5.3 E) ,,Dėl 

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

administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ pasiūlė pakeisti Visagino savivaldybės tarybos 2018 

m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. TS-103. Visagino savivaldybės taryba atsižvelgė į aukščiau minėtą 

teikimą ir 2021 m. lapkričio 25 d. priėmė sprendimą Nr. TS-225 ,,Dėl Visagino savivaldybės tarybos 

2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-103 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos struktūros 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

 Vyriausybės atstovas Panevėžio ir Utenos apskrityse 2021 m. lapkričio 26 d. teikimu Nr. 

TR3-49 (5.3 E) ,,Dėl 2020-04-16 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-59 ,,Dėl Visagino 

savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti, disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ patvirtinto  Visagino savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo 
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patikėjimo teise tvarkos aprašo“ siūlė pakeisti  ar panaikinti aprašo 5.1, 10, 13.4, 13.6 punktus bei aprašo 

1 priede reglamentuotos savivaldybės turto patikėjimo sutarties 10.6 ir 12 punktus. Visagino 

savivaldybės taryba atsižvelgdama į gautą Lietuvos savivaldybių asociacijos 2021 m. lapkričio 30 d. 

išaiškinimą Nr. (11)-SD-805 „Dėl patikėjimo teisės perdavimo teisinio reglamentavimo“ iš dalies 

atsižvelgė į aukščiau minėtą teikimą ir 2021 m. gruodžio 23 d. priėmė sprendimą Nr. TS-272 ,,Dėl 

Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. TS-59 „Dėl Visagino savivaldybės 

turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

8. Bendradarbiavimas su valstybinėmis ir kitomis institucijomis, pasitarimai su savivaldybės ir 

kitų įstaigų atstovais, susitikimai 

 

Visagino savivaldybės meras atstovavo Visagino savivaldybei bendradarbiaudamas su 

valstybinėmis ir kitomis institucijomis, dalyvavo susitikimuose. 

Vasario 25 d. Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz dalyvavo nuotoliniame 

susitikime aptariant žiedinės ekonomikos iniciatyvas Europos Sąjungoje.  Susitikime dalyvavo Europos 

Komisijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Kanados verslo atstovai, besidomintys plėtra 

Europoje ir Lietuvoje. Europos Komisijos ir verslo atstovai pasidalino bendradarbiavimo įžvalgomis ir 

pasiūlymais. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius ir Visagino 

savivaldybės meras Erlandas Galaguz pristatė susitikimo dalyviams ir potencialiems investuotojams 

Visagino savivaldybės potencialą ir bendradarbiavimo galimybes. 

Kovo 9 d. savivaldybės meras dalyvavo nuotoliniame susitikime su savivaldybių, 

patenkančių į 100 km zoną nuo Astravo AE, merais, šių regionų žiniasklaida ir savivaldybių atstovais, 

atsakingais už komunikaciją. Susitikime dalyvavo užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas, 

vidaus reikalų viceministras Vitalij Dmitrijev ir Darbo grupės strateginės komunikacijos ir visuomenės 

informavimo Lietuvoje ir užsienyje klausimams, susijusiems su grėsmėmis nacionaliniam saugumui, 

sąlygotomis nesaugios branduolinės energetikos plėtojimo šalia Lietuvos valstybės sienos atstovai – 

Rytis Paulauskas, Užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento 

direktorius Mindaugas Bajarūnas, Vidaus reikalų ministerijos Strateginės komunikacijos skyriaus 

vedėjas; Romanas Judinas, Vyriausybės kanceliarijos Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos grupės 

patarėjas; Asta Mensonė, VATESI patarėja. Susitikime buvo aptartos Baltarusijos AE  ne tik Lietuvai, 

bet ir kitoms regiono šalims keliamos  grėsmės. Buvo pabrėžta gyventojų atsparumo dezinformacijai 



Visagino savivaldybės 2021 m. veiklos ataskaita  
 

43 

 

stiprinimo svarba.  2020 m. pabaigoje – 2021 m.  dezinformacijos apimtys augo. Nuo 2020 m. lapkričio 

pradžios, kuomet oficialiai buvo paleistas pirmasis Astravo AE reaktorius, pastebimas išaugęs prieš 

Lietuvos poziciją Astravo AE klausimu nukreiptos dezinformacijos srautas. 

  

Lietuvos Respublikos Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės vizitas Visagino savivaldybėje 

Balandžio 16 d. Visagino savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos ministrė pirmininkė 

Ingrida Šimonytė. Vienas iš pagrindinių Ministrės Pirmininkės vizito tikslų buvo aptarti skiepijimo nuo 

COVID-19 proceso temą. Buvo aptarti kylantys vakcinacijos iššūkiai, ieškomi sprendimai, siekiant 

palengvinti procesus savivaldoje. Tai pat buvo aptarti ir kiti Visagino savivaldybei aktualūs klausimai. 

Premjerė kartu su Visagino savivaldybės meru Erlandu Galaguzu nuotoliniu būdu susitiko su Visagino 

sveikatos priežiūros, švietimo, policijos ir savivaldybės administracijos atstovais.  

Gegužės 6 d. nuotoliniu būdu susitiko Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė Ingrida 

Šimonytė bei Visagino savivaldybės atstovai: Visagino savivaldybės meras E. Galaguz, Visagino 

savivaldybės administracijos direktorius V. A. Bukauskas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo 

skyriaus patarėja V. Abaravičienė, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus 

https://www.visaginas.lt/data/public/uploads/2021/04/dsc_0878.jpg
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vedėja A. Sieliūnienė, Visagino ligoninės direktorius K. Matulevičius, Visagino technologijos ir verslo 

profesinio mokymo centro direktorius dr. V. Petkūnas.  

Nuotolinis susitikimas su Lietuvos Respublikos Ministre Pirmininke 

Susitikimo su Ministre Pirmininke metu buvo pristatytas Visagino savivaldybės siekis 

vystyti energetikos sektorių ir transformuoti savivaldybės įvaizdį į pažangios energetikos ir pramonės 

regiono, kuriame patogu ir įdomu dirbti, saugiai ir sveikai gyventi. Ministrei Pirmininkei ir jos komandai 

pristatyta Visagino vizija iki 2030 metų: vystyti energetiką ir žiedinę ekonomiką, inovatyvią švietimo 

sistemą, sveikatos ir sveikatingumo sistemą, energetikos (branduolinį) pažintinį-edukacinį turizmą.  

Ministrė Pirmininkė išreiškė ypatingą susidomėjimą švietimo sistemos inovacijų 

pasiūlymais – siekiu sukurti modernų, inovatyvų švietimo tinklą, integruojantį formalųjį ir neformalųjį 

švietimą bei profesinį mokymą, plėtojant inžinerinę ir energetikos srities kompetenciją nuo vaikystės. Ši 

švietimo kryptis siejama su Visagino savivaldybės ekonominių plėtros gairių sritimis – energetika ir 

kūrybinėmis industrijomis bei horizontaliais prioritetais: inovatyvios ateities ekonomikos poreikius 

atitinkančios švietimo ir mokslo sistemos, palankių sąlygų verslui, investuotojams ir talentams bei 

patrauklaus, įtraukiančio ir pasiekiamo miesto kūrimu. Visaginas siekia iki 2030 m. gaminti 100 proc. 

energijos iš atsinaujinančių šaltinių bei išvystytą atominės elektrinės infrastruktūrą, nenaudojamą įmonės 

reikmėms, pritaikyti energetikos / žiedinės ekonomikos verslams, įsteigiant regiono laisvąją ekonominę 

zoną (LEZ). 

Susitikime aptarti sveikatos priežiūros sistemos klausimai savivaldybėje, pristatytas 

savivaldybės siūlymas – įkurti nacionalinio lygmens jonizuojančios spinduliuotės tyrimų ir reabilitacijos 

https://www.visaginas.lt/data/public/uploads/2021/05/2021-05-06.jpg
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centrą, pritaikant buvusio Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų reabilitacijos, mokymo ir poilsio 

komplekso infrastruktūrą. 

Tarp pristatytų Visagino savivaldybės strateginių krypčių aktualizuota ir branduolinio 

energetikos pažintinio-edukacinio turizmo koncepcija ir modelis, stiprinant regiono išskirtinumą. Šią 

kryptį planuojama plėtoti įkuriant daugiafunkcį Europos lygio svarbos energetikos centrą-muziejų, 

vykdant edukacines programas AE simuliatoriaus erdvėje bei, apskritai, viešinant ir aktualizuojant 

Visagino – jauniausio Lietuvos miesto istoriją, daugiatautes tradicijas ir paveldą. 

Ministrė Pirmininkė išreiškė palaikymą išryškintoms Visagino savivaldybės vystymo 

kryptims, inovatyviai vizijai bei teigė kiekvienai iš krypčių suteiksianti dėmesio kartu su pristatytų sričių 

ministerijų darbuotojais. 

Gegužės 17 d. Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz kartu su savivaldybės mero 

pavaduotoja Aleksandra Grigiene bei Visagino savivaldybės administracijos direktoriumi Virginijumi 

Andriumi  Bukausku dalyvavo susitikime su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos direktoriumi vidaus tarnybos generolu Sauliumi Greičiumi. Garbingas asmuo 

pasveikino Visagino savivaldybės atstovus su laimėta I vieta konkurse „Saugiausia savivaldybė“ bei 

padovanojo vitražą, kuriame vaizduojamas šv. Florijonas – ugniagesių globėjas. Priešgaisrinės apsaugos 

ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, siekdamas skatinti savivaldybes prisidėti 

prie gaisrinės saugos problemų sprendimo, gaisrinės saugos kultūros puoselėjimo, motyvuoti asmenis 

populiarinti pilietiškumo pavyzdžius ir savanorišką veiklą gaisrinės saugos srityje, organizavo konkursą 

„Saugiausia savivaldybė“, kuriame dalyvavo visos Lietuvos Respublikos savivaldybės. 
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Susitikimas su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktoriumi 

Gegužės 28 d. Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz kartu su savivaldybės mero 

pavaduotoja Aleksandra Grigiene, savivaldybės administracijos direktoriumi Virginijumi Andriumi 

Bukausku bei Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos 

kontrolės skyriaus vedėja Asta Sieliūniene dalyvavo nuotoliniame susitikime su Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais. Susitikime buvo aptarta mokyklų bei profesinių centrų 

situacija regionuose. 

Birželio 30 d. Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz dalyvavo nuotoliniame 

susitikime su Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos 

tarnybos prie Vidau reikalų ministerijos atstovais dėl savivaldybių įsitraukimo valdant neteisėtos 

migracijos srautus.  

Liepos 13 d. Visagino savivaldybėje įvyko pasitarimas dėl valstybės lygio ekstremalios 

situacijos, susijusios su nelegalių migrantų srautais. Susitikime dalyvavo Visagino savivaldybės meras 

Erlandas Galaguz, Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas 

kartu su svečiais – Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovais. Susitikimo pagrindinis tikslas 

buvo išsiaiškinti situaciją dėl migrantų likimo bei informuoti visuomenę, jog jokie sprendimai dėl 

migrantų apgyvendinimo Visagino savivaldybėje nėra priimti.  
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Pasitarimas dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos 

Liepos 15 d. įvyko Visagino, Zarasų ir Ignalinos rajonų savivaldybių vadovų susitikimas dėl 

funkcinės zonos „IAE regionas“ kūrimo. Susitikimų tikslas – pristatyti regionų plėtros planavimo 

priemonės – funkcinės zonos, apimančios Visagino, Zarasų ir Ignalinos rajonų savivaldybes – steigimo 

ir plėtojimo galimybes, aktyvesnį savivaldybių bendradarbiavimą ir dalyvavimą Utenos regiono plėtros 

plano rengimo procese. 

Susitikimo metu visų trijų savivaldybių atstovai pritarė tokios zonos kūrimui, kadangi šioms 

savivaldybėms būdingos bendros problemos, kurių sprendimui reikalingi kompleksiški veiksmai, 

susiformavę funkciniai ryšiai tarp savivaldybių bei atskirų sektorių bei institucijų, turimas ekonominės 

plėtros potencialas viena kitą papildančiose srityse. 

Susitikimo metu buvo akcentuotas funkcinės zonos kaip regioninės plėtros instrumento 

pranašumas, nustatant bendras funkcinės zonos dalyvių (savivaldybių) problemas, įvertinant turimą 

socialinį-ekonominį potencialą, ieškant kompleksinių problemų sprendimo būdų, tuo prisidedant prie 

efektyvesnio Utenos regiono plėtros programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, funkcinės zonos 

savivaldybių socialinės-ekonominės plėtros, užimtumo, viešųjų paslaugų prieinamumo ir kokybės, 

susisiekimo sistemos gerinimo bei kitų problemų sprendimo. 

Savivaldybių vadovai akcentavo bendradarbiavimo su gretimomis savivaldybėmis, bendrų 

problemų kompleksinių sprendimų poreikį. 
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Visagino, Zarasų ir Ignalinos rajonų savivaldybių vadovų susitikimas dėl funkcinės zonos „IAE 

regionas“ kūrimo 

Liepos 20 d. Visagino savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos energetikos ministras 

Dainius Kreivys ir viceministrė Daiva Garbaliauskaitė. Savivaldybės meras Erlandas Galaguz su 

ministru ir viceministre aptarė aktualius Visagino savivaldybėje įgyvendinamus projektus energetikos 

srityje bei strateginę Visagino savivaldybės vystymo viziją ir planus.  
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Susitikimas su Lietuvos Respublikos energetikos ministru 

Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pavedimą parengti detalų 

Vilniaus regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo ir struktūros, taip pat sveikatos priežiūros 

paslaugų poreikio planą, 2021 m. rugpjūčio 17 d. nuotoliniu būdu buvo organizuotas pasitarimas. 

Pasitarime buvo aptarti planuojami pokyčiai ir tikslai. Buvo aptarti bendruomenės sveikatos centro 

paslaugų ir aktyviojo gydymo paslaugų prieinamumo klausimai. Posėdyje dalyvavo savivaldybės meras 

Erlandas Galaguz ir savivaldybės mero pavaduotoja Aleksandra Grigienė. 
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Pasitarimas su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 

 

Rugpjūčio 24 d. Visagino savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo viceministrė Vilma Augienė. Susitikimo metu socialinės apsaugos ir darbo viceministrė 

domėjosi socialinių paslaugų pertvarkos perspektyvomis, informavo apie ateinančio finansinio 

laikotarpio socialinės srities krypčių finansavimo galimybes. Susitikime taip pat aptarta socialinių 

paslaugų Visagino mieste plėtra ir galimų projektų perspektyvos. 

Rugpjūčio 24 d. oficialiai duris atvėrė Visagino socialinių paslaugų centro Savarankiško 

gyvenimo namai. Šventėje dalyvavo garbūs svečiai: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos viceministrė Vilma Augienė. Visagino savivaldybės administracija kartu su projekto 

partneriu Visagino socialinių paslaugų centru baigė įgyvendinti projektą „Apleisto (nenaudojamo) 

buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas savarankiško gyvenimo namų Visagine 

įkūrimui“, projekto Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-91-0006, kurio metu buvo atlikta nenaudojamo 

visuomeninio pastato (buvusio vaikų darželio), esančio adresu Taikos pr. 20 A, Visaginas, konversija, 

paverčiant jį moderniais ir šiuolaikiškais savarankiško gyvenimo namais.  
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Savarankiško gyvenimo namuose jau nuo 2021 m. sausio 20 d. teikiamos socialinės 

paslaugos senyvo amžiaus asmenims bei asmenims su fizine negalia. Įgyvendinus projektą, sudarytos 

sąlygos senyvo amžiaus bei negalią turintiems asmenims organizuoti savo gyvenimą savarankiškai, taip 

sumažinant jų socialinę atskirtį ir skatinant integraciją į visuomenę, o šių asmenų tėvams, vaikams ar 

globėjams pilnavertiškai dalyvauti darbo rinkoje ar grįžti į ją. 

Visagino socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namų atidarymas 

 

https://www.visaginas.lt/data/public/uploads/2021/08/dsc_0106.jpg


Visagino savivaldybės 2021 m. veiklos ataskaita  
 

52 

 

 

Susitikimas su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo viceministre 

Rugpjūčio 29 d. Lietuvos Respublikos Prezidentūra pasitiko su kulminaciniu renginiu, 

pabaigiančiu jubiliejinį, 30-ąjį iš eilės ralį „Aplink Lietuvą“, kuris neaplenkė ir Visagino savivaldybės. 

Renginyje įteiktos Lietuvos Respublikos Prezidento, ministrų ir savivaldybių merų  taurės bei 

apdovanojimai. Iškilmingame renginyje dalyvavę Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz kartu 

su savivaldybės mero pavaduotoja Aleksandra Grigiene apdovanojo ir sveikino geriausiai pasirodžiusius 

ir Visagino greituminio slalomo rungtyje laimėjusius Kęstutį Taškūną ir Andrejų Savčenko. 

 

Renginys Lietuvos Respublikos Prezidentūroje 

https://www.visaginas.lt/data/public/uploads/2021/08/dsc_1273.jpg
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Rugpjūčio 26 d. Visagino savivaldybėje lankėsi Europos humanitarinio universiteto 

docentas Sergejus Liubimovas kartu su studentais iš skirtingų šalių, kurie atvyko į Visaginą dalyvaudami 

urbanistinės krypties vystymo stovykloje. Svečiai susitiko su Visagino savivaldybės meru Erlandu 

Galaguzu bei mero pavaduotoja Aleksandra Grigiene. Susitikimo metu buvo diskutuojama kuriamo 

Visagino muziejaus tema.  

 

                  Susitikimas su Europos humanitarinio universiteto atstovais 

Rugpjūčio 31 d. Visagino savivaldybėje įvyko Visagino savivaldybės mero Erlando 

Galaguz ir Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus V. A. Bukausko pasitarimas su UAB 

„Visagino energija“ ir UAB „Visagino būstas“ įmonių vadovais dėl artėjančio 2021–2022 m. šildymo 

sezono. Susitikimo metu buvo pristatyti centralizuotai tiekiamos šilumos kainų pokyčiai ir pokyčius 

lemiančios tendencijos bei būsimų kainų prognozės ateinančiame šildymo sezone. Susitikime taip pat 

buvo aptartos galimybės optimizuoti šiluminės energijos gamybos kaštus bei apsvarstytas paslaugos 

kokybės gerinimas gyventojams, taikant lanksčias atsiskaitymo už šilumą schemas. 

https://www.visaginas.lt/data/public/uploads/2021/08/1.jpg
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Pasitarimas su UAB „Visagino energija“ ir UAB „Visagino būstas“ įmonių vadovais 

Rugsėjo 7 d. Prezidento rūmuose vyko Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos 

inicijuotas kasmetinis Regionų forumas, skirtas svarbiausiems regionų politikos ir savivaldos plėtros 

klausimams aptarti. Renginys, organizuojamas kartu su Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos 

savivaldybių asociacija, skirtas savivaldos savarankiškumo stiprinimo temai. Forume dalyvavo ir 

Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz. Regionų forumo metu buvo aktyviai diskutuojama 

savivaldos vaidmens siekiant klimato kaitos suvaldymo tikslų, žalio ir tvaraus Lietuvos ekonomikos 

augimo temomis. 
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Regionų forumas 

Lapkričio 16 dieną Visagino savivaldybėje įvyko iškilmingas sutarties dėl funkcinės zonos 

steigimo pasirašymas. Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajono savivaldybių merai pasirašė sutartį, kuria 

suformuota Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijomis apibrėžta funkcinė zona. 

Pastarosios įsteigimu siekiama sudaryti palankesnes galimybes savivaldybėms bendradarbiauti, spręsti 

regiono problemas, bendrai įgyvendinti projektus, siekiant sukurti patrauklią infrastruktūrą ir palankią 

socialinę-ekonominę regiono aplinką. 

Funkcinės zonos iniciatorių teigimu, Ignalinos AE regiono savivaldybės yra glaudžiai 

susijusios tarpusavio funkciniais ryšiais. Ekonominė veikla bei kasdienis gyvenimas vyksta teritorijose, 

kurios peržengia vienos savivaldybės ribas ir tai reikalauja racionalesnio viešosios infrastruktūros 

naudojimo ir naujos trūkstamos infrastruktūros kūrimo, suvienijant kelių savivaldybių pastangas 

užtikrinant darbo vietų ir viešųjų paslaugų pasiekiamumą gyventojams. Funkcinių ryšių tarp Ignalinos 

AE regiono savivaldybių stiprinimas leis realizuoti turimą investicinį potencialą, kurti naujas darbo vietas 

ir plėtoti galimybes smulkiam ir vidutiniam verslui, įveiklinti turizmo ir rekreacijos išteklius. Įsteigtos 
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Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių funkcinės zonos strategija bus integruota į Utenos 

regiono plėtros planą. 

Iškilmingas sutarties dėl funkcinės zonos steigimo pasirašymas 

Lapkričio 26 d. Visagino savivaldybėje lankėsi išskirtinio, elektrinio autobuso kūrėjai – 

UAB „Vėjo projektai“. Įmonės atstovai susitiko su Visagino savivaldybės meru Erlandu Galaguzu ir 

savivaldybės mero pavaduotoja Aleksandra Grigiene bei VĮ Ignalinos atominės elektrinės generaliniu 

direktoriumi A. Kamienu. Visagino savivaldybės atstovams buvo pristatyti „UAB Vėjo projektai“ 

sukurti elektra varomi autobusai „Dancer“. 
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Susitikimas su UAB „Vėjo projektai“ atstovai 

Gruodžio 10 d. Visagino savivaldybėje lankėsi Jaunimo reikalų departamento prie Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Jonas Laniauskas ir Nacionalinės 

jaunimo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Laima Jasionytė. Svečiai susitiko su Visagino 

savivaldybės meru Erlandu Galaguzu, vicemere Aleksandra Grigiene, savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotoja Julija Svidėniene, tarybos nariais Dmitrijumi Ikonikovu, Andrejumi Akopovu, 

Aurimu Gudu ir Visagino savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariais. Susitikime trumpai pristatyta 

Visagino jaunimo situacija, naujos priemonės ir programos. Jaunimo reikalų departamento atstovai 

pristatė Nacionalinio masto planus 2022 metams, pateikė gerosios praktikos pavyzdžių dėl karjeros 

centrų steigimo, profesinio orientavimo skatinimo bei paragino Visagine inicijuoti Atviro jaunimo centro 

steigimą. Susitikime pažymėta, kad 2022 m. Lietuvoje paskelbti Jaunimo metais, taip pat Europos 

jaunimo metais. 
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Susitikimas su Jaunimo reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos atstovais 

Gruodžio 8 d. įvyko susitikimas su Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadovybe. 

Susitikime aptartos sėkmingai spalio mėnesį vykusių pratybų „Pasitikėjimas 2021“ metu įvykdytos 

užduotys. Susitikime su Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadovybe dalyvavę Visagino 

savivaldybės meras E. Galaguz, Savivaldybės administracijos direktorius V. A. Bukauskas, savivaldybės 

tarybos narė A. Drus, administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistas 

K. Bagdanavičius bei Visagino turizmo plėtros centro direktorė A. Jevtiuchova gavo padėkas už 

tarpusavio paramą, asmeninį indėlį, bendradarbiavimą ir sąveiką. 
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             Susitikimas su Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadovybe 

Balandžio 7 d. Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz pakvietė į nuotolinį 

pasitarimą įmonių, kurių veikla vykdoma Visagino pramonės zonoje, atstovus. Buvo siekiama aptarti 

maršruto Visagino miestas-Pramonės zona poreikį. Pasitarime dalyvavo Visagino savivaldybės meras 

Erlandas Galaguz, Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas, 

Visagino savivaldybės administracijos darbuotojai,  įmonių ir įstaigų atstovai. Pasitarime dalyvavę 

įmonių atstovai pasisakė už naujo maršruto steigimą, buvo aptartos naujo maršruto steigimo galimybės. 

Įmonių, kurios dar nėra pateikusios nuomonių, atstovų, buvo paprašyta pateikti informaciją apie naujo 

maršruto į pramonės zoną poreikį, reikiamų reisų dažnumą, potencialių keleivių skaičių ir kt. 
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Pasitarimas su įmonių atstovais 

Balandžio 7 d. Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz inicijavo pasitarimą dėl 

Sedulinos al. ir fontano rekonstrukcijos projektų, kuriame dalyvavo Visagino savivaldybės 

administracijos direktorius Virginijus Andrius  Bukauskas, UAB „Želdynai“ atstovai ir savivaldybės 

administracijos specialistai. Pasitarimo metu buvo aptariama projektų eiga bei jų įgyvendinimo 

klausimai. Taip pat buvo gilinamasi į statybos rangos darbų pirkimą bei jų atlikimo terminus, projekto 

vykdymo priežiūros procesus.  

Balandžio 13 d. savivaldybės meras Erlandas Galaguz susitiko su bendradarbystės centro 

„Spiečius Visagine“ administratoriais bei VšĮ „Versli Lietuva“ atstovais. Ši netradicinio tipo verslo 

vystymosi erdvė, pritaikyta smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams, padės plėsti savo verslus, 

stiprinti verslumo kompetencijas, bendradarbiauti tarpusavyje, rasti naujus verslo partnerius. 
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Susitikimas su VšĮ „Versli Lietuva“ atstovais 

Balandžio 27 d. Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz inicijavo nuotolinį 

pasitarimą, į kurį buvo kviesti viešojo ir privataus sektoriaus įmonių atstovai (vykdančių veiklą Visagino 

pramonės zonoje bei informavusių apie poreikį dėl naujo maršruto). Pasitarime dalyvavo Visagino 

savivaldybės meras, Visagino savivaldybės administracijos direktorius ir darbuotojai bei įmonių atstovai. 

Pasitarime buvo aptarta naujo maršruto steigimo galimybė, reisų skaičius bei laikas. 

Gruodžio 17 d. Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz ir savivaldybės mero 

pavaduotoja Aleksandra Grigienė dalyvavo nuotoliniame pasitarime su Visagino savivaldybės švietimo 

įstaigų vadovais. Pasitarimo  poreikį nulėmė prastėjanti COVID-19 situacija mieste, didėjantis susirgimų 

skaičius. Pasitarime aiškintasi, kiek tėvų nori skiepyti savo vaikus (nuo 5 metų) nuo COVID-19 ligos. 

Pasitarime taip pat buvo aptarti kiti švietimo įstaigoms aktualūs klausimai. 
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Pasitarimas su švietimo įstaigų vadovais 

Gruodžio16 d. Visagino savivaldybėje lankėsi Visagino futbolo akademijos atstovai kartu 

su Utenos apskrities futbolo federacijos prezidentu Dainiumi Širviu. Svečiai susitiko su Visagino 

savivaldybės meru Erlandu Galaguzu bei savivaldybės mero pavaduotoja Aleksandra Grigiene. 

Susitikimo metu aptarta galimybė Visagino savivaldybės Futbolo akademijai tapti šios federacijos nare. 

. 
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Susitikimas su Utenos apskrities futbolo federacijos prezidentu 

 

9. Tarptautinis bendradarbiavimas 

 

 Pasaulinė pandemija dėl COVID-19 pristabdė tarptautinį bendradarbiavimą. Tačiau ir šiuo 

sunkiu metu vyko keletas susitikimų. Buvo tęsiamas bendradarbiavimas nuotoliniu būdu, elektroninėmis 

ryšio priemonėmis. 

Savivaldybės meras Erlandas Galaguz dalyvavo nuotoliniame susitikime su Visagino 

savivaldybės  potencialiais partneriais iš Budės miesto (Norvegija). Susitikime buvo aptarti  inovatyvūs 

Niutono koncepcijos (Newton Concept), kurios kūrėjas yra fondas „FIRST Scandinavia“, švietimo 

modeliai, kuriuos numatoma įgyvendinti Visagino savivaldybės švietimo įstaigose. 
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Susitikimas su Visagino savivaldybės potencialiais partneriais iš Budės miesto (Norvegija). 

Kovo 29 d. Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz ir mero pavaduotoja Aleksandra 

Grigienė dalyvavo Uzbekistano Etninių santykių ir draugystės ryšių su užsienio valstybėmis komiteto, 

Taškento valstybinio technikos universiteto, Uzbekistano Respublikos ambasadų Lietuvoje bei Latvijoje, 

draugijų „Uzbekistanas-Lietuva“ ir „Uzbekistanas-Latvija“ organizuotame renginyje „Navruz – 

draugystės šventė“, skirtame atšvęsti uzbekų draugystę su Baltijos valstybėmis. Renginyje Visagino 

savivaldybės meras pasidžiaugė etninių santykių palaikymu, kurie yra reikšmingi Visaginui kaip 

daugiakultūriam miestui. Nors šventė vyko Taškento valstybinio technikos universiteto renginių salėje, 

dėl susiklosčiusios pandeminės situacijos dalyviai renginį stebėjo nuotoliniu būdu. 

Gegužės 3 d. savivaldybės meras Erlandas Galaguz kartu su savivaldybės mero 

pavaduotoja Aleksandra Grigiene dalyvavo susitikime su Prancūzijos Ošo miesto atstovais – 

savivaldybės tarybos nariu, atsakingu už tarptautinius santykius ir miestų bendradarbiavimą, Philippe 

Marcellin, kitais Ošo miesto tarybos nariais. Susitikime dalyvavo ir Lietuvos kultūros atašė Prancūzijoje 

Austė Zdančiūtė bei Prancūzų instituto Lietuvoje direktorius Thomas Buffin. Buvo aptarta galimybė 

miestams bendradarbiauti švietimo, kultūros ir sporto srityse. Taip pat aptarta jaunimo įtraukimo į miestų 

bendradarbiavimą tema ir galimybė įrengti naujojo cirko stotelę Visagine. Ošo miestas garsėja savo cirko 

mokykla (seniausia Prancūzijoje), nacionaliniu cirko centru ir ten rengiamu vienu žinomiausių pasaulyje 
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šiuolaikinio cirko festivaliu „Circa“. Vienas iš pagrindinių susitikimui keltų tikslų buvo surasti 

bendrumus tarp Visagino ir Ošo miesto vizijų.  

Gegužės 19 d. vyko Visagino savivaldybės bei Armaviro miesto, esančio Armėnijos 

Respublikoje, atstovų susitikimas, kurio metu buvo aptariama miestų bendradarbiavimo vizija. 

Nuotoliniame susitikime dalyvavo Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz, savivaldybės mero 

pavaduotoja Aleksandra Grigienė, Visagino savivaldybės tarybos narys Andrej Akopov bei Armaviro 

bendrijos meras D. Khudatyan kartu su kolegomis.  

 

Visagino savivaldybės bei Armaviro (Armėnijos Respublika) miesto atstovų nuotolinis 

susitikimas 

Gegužės 26 d. Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz dalyvavo susitikime su 

Budės miesto, esančio Norvegijoje, atstovais – Niutono kambarių (angl. Newton-room) koncepcijos 

įkūrėju Per-Arild Konradsen bei jo kolege. Nuotolinio susitikimo metu apsvarstyta galimybė įgyvendinti 

Niutono kambarių projektą Lietuvoje, svarstant Visagino miesto kaip projekto įgyvendintojo 

kandidatūrą. Nutarta detaliai apie Niutono kambarių koncepciją, projekto kainą, vertybinę naudą 

išklausyti susitikime kartu su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministre Jurgita 

Šiugždiniene. Per-Arild Konradsen pasidžiaugė Visagino ir Budės miestų bendradarbiavimo progresu.  
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Niutono kambarių (angl. Newton-room) koncepcija sukurta kartu su mokytojais, 

akademinėmis institucijomis ir pramonės atstovais. Projekto plėtra prasidėjo dar 2003 m., kuomet 

Norvegijos pradinės ir vidurinės mokyklos netaikė praktinio mokymo gamtos mokslų pamokose. Be to, 

anksčiau nebuvo reikiamos infrastruktūros, skirtos įgyvendinti kokybišką gamtos mokslų švietimo 

programą. Niutono kambariai yra mokslo kambariai, kuriuose mokiniai turi galimybę naudotis 

moderniausia įranga, pritaikyta sėkmingai įgyvendinti praktinę švietimo dalį. Jie gali būti naudojami 

bendrai tarp regiono ar savivaldybės mokyklų.  

 

Nuotolinis susitikimas su Budės miesto (Norvegijoje) atstovais 

Vyko aktyvus bendradarbiavimas su medicinos centro „AXIS“, įsikūrusio Slovakijoje, 

atstovais. Birželio 9 d. buvo pasirašytas ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo plečiant socialines, 

sveikatinimo paslaugas Visagino savivaldybėje. Bendradarbiaujant su „AXIS“ centru aktyviai prisideda 

ir VšĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūra, kuri konsultuoja „AXIS“ atstovus įmonės steigimo 

Lietuvoje, darbuotojų ir veiklos licencijavimo klausimais. 
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Medicinos centras „AXIS“ specializuojasi vaikų ir suaugusiųjų, sergančių nervų sistemos 

ligomis, neuroortopedinėje reabilitacijoje. Centro specialistai turi ilgametę patirtį iš geriausių 

reabilitacijos klinikų Europoje, o tai leido jiems įkurti komandą, apjungiančią efektyviausias Austrijos, 

Vokietijos, Slovakijos ir Čekijos technologijas. Bendrovė, atstovaujama direktoriaus Roman Bas, svarsto 

galimybę teikti socialines, sveikatinimo paslaugas Visagino savivaldybėje. 

Ketinimų protokolo dėl bendradarbiavimo pasirašymas su Slovakijos medicinos centru „AXIS“ 

 

Liepos 14 d. vyko Nuolatinės darbo grupės Visagino savivaldybės tarptautinio 

bendradarbiavimo veiklai koordinuoti, kuriai vadovauja Visagino savivaldybės mero pavaduotoja 

Aleksandra Grigienė, posėdis. Posėdžio metu aptarta, kaip pandemijos laikotarpiu buvo palaikomas 

Visagino savivaldybės bendradarbiavimas su miestais partneriais, svarstytos naujos ryšių palaikymo 

galimybės. Posėdyje darbo grupės nariai informuoti apie gautus iš miestų partnerių kvietimus bei 

Visagino savivaldybės kvietimą miestų partnerių delegacijoms dalyvauti Visagino miesto šventėje. 

Rugsėjo 14 d. Visagino savivaldybėje apsilankė ir su Visagino savivaldybės vadovais 

susitiko Vengrijos ambasados Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Gabor Diczhazi bei ambasados 

ekonomikos atašė Peter Schmidt. Svečių vizito tikslas – susipažinti su Visagino savivaldybės 
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ekonominiais, socialiniais, švietimo ir kultūriniais planais bei aptarti bendrų projektų galimybes, taip pat 

padėti užmegzti Visagino savivaldybės ir Vengrijos miestų bendradarbiavimo ryšius. 

Vykusiame susitikime, kuriame dalyvavo savivaldybės meras Erlandas Galaguz, 

savivaldybės mero pavaduotoja Aleksandra Grigienė, administracijos direktorius Virginijus Andrius 

Bukauskas, direktoriaus pavaduotoja Julija Svidėnienė buvo aptarti savivaldybės vykdomi projektai, 

pasikeista nuomonėmis apie galimą glaudesnį Visagino ir Vengrijos miestų bendradarbiavimą ateityje 

bei besiplėtojančių ryšių su ambasada stiprinimą. Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Gabor 

Diczhazi, kalbėdamas apie atominę energetiką, pastebėjo, kad Visagino savivaldybė galėtų dalintis 

gerąja patirtimi ir su Vengrijos Pakšo miestu, kuriame planuojama įgyvendinti atominės elektrinės 

plėtros projektą. 

 

Vengrijos ambasados Nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus vizitas Visagino savivaldybėje 

Rugsėjo 24–28 dienomis Visagino savivaldybės delegacija, atstovaujama savivaldybės 

mero Erlando Galaguzo, tarybos narių Sergejaus Kotovo ir Zinaidos Tresnickajos, lankėsi Ukrainoje, 

Slavutyčo mieste, kur susitiko su savo ilgamečiais partneriais. Vizito metu Visagino delegacija dalyvavo 

Tarptautiniame jaunimo festivalyje „Auksinis Slavutyčo ruduo – 2021“. Be šio įspūdingo renginio 
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išvykos į Slavutyčą metu įgyvendintas dar vienas reikšmingas pasiekimas – Visagino savivaldybės meras 

Erlandas Galaguz ir Slavutyčo meras Jurij Fomičev pasirašė atnaujintą ir miestų partnerystę įtvirtinančią 

bendradarbiavimo sutartį. Miestai bendradarbiauja ir santykius kuria nuo 2003 m. Miestų merai 

iškilmingai pristatė vadovaujamų miestų strategiją, pasiekimus bei ateities vizijas. 

Miestų partnerystę įtvirtinančios bendradarbiavimo sutarties tarp Visagino miesto ir Slavutyčo miesto 

(Ukraina) pasirašymas 

Spalio 4 d. Daugpilyje (Latvijos Respublika) įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo 

Daugpilio dūmos pirmininkas Andrejs Elksninš ir Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz, 

Visagino savivaldybės mero pavaduotoja Aleksandra Grigienė, Visagino savivaldybės administracijos 

direktorius Virginijus Andrius Bukauskas bei Visagino savivaldybės tarybos narys Aurimas Gudas. 

Susitikime siekta aptarti bendradarbiavimo klausimus bei abipusiai naudingus sąlyčio taškus tarp 

Visagino ir Daugpilio. Abi pusės nutarė suderinti bendradarbiavimo sutartį ir artimiausioje ateityje ją 

iškilmingai pasirašyti. 
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Susitikimas su Daugpilio (Latvijos Respublika) dūmos pirmininku 

 

22-ejų metų bendradarbiavimo tarp Visagino savivaldybės ir Zambruvo miesto proga 

delegacija iš Visagino spalio 9–10 d. svečiavosi Zambruvo mieste, Lenkijoje. Delegaciją sudarę Visagino 

savivaldybės meras Erlandas Galaguz, savivaldybės mero pavaduotoja Aleksandra Grigienė, 

savivaldybės tarybos nariai – Zigfridas Binkevič ir Andrej Akopov buvo pakviesti į Zambruvo Rotušės 

konferencijų salę, kur susitiko su vietos valdžios atstovais: meru Kazimierzu Dąbrowskiu, jo pavaduotoju 

Adamu Libuda, Zambruvo miesto tarybos pirmininku Jaceku Olszewskiu ir sekretore Jolanta Gronosta, 

savivaldybės administracijos atstovais. Delegacijų nariai dalinosi savo miestų patirtimi bei pasikeitė 

simbolinėmis dovanomis. 
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Visagino savivaldybės delegacijos vizitas Zambruve (Lenkijos Respublika) 

Spalio 27–30 dienomis Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz, savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotoja Julija Svidėnienė bei Visagino kultūros centro direktorius 

Audronis Imbrasas lankėsi Prancūzijoje, Ošo mieste. Visagino savivaldybė aktyviai svarsto apie 

bendradarbiavimą su Ošo miestu, švietimo, sporto ir kultūros srityse. Ošas yra vienas pagrindinių 

Prancūzijos šiuolaikinio cirko miestų. Jis garsėja savo cirko mokykla, nacionaliniu cirko centru ir ten 

rengiamu vienu žinomiausių pasaulyje šiuolaikinio cirko festivaliu „CIRCA“. Vizito metu delegaciją iš 

Visagino lydėjęs Ošo miesto tarybos narys Philippe'as Marcellinas, atsakingas už tarptautinius santykius 

ir miestų bendradarbiavimą. Visagino institucijų vadovai aplankė Ošo miesto muzikos mokyklą ir 

muziejų, turintį ir antikinių vertybių. Visagino savivaldybės delegacija buvo supažindinta su šių įstaigų 

struktūra ir finansavimo sistema.  
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Visagino savivaldybės delegacijos vizitas Ošo mieste (Prancūzija) 

Visagino delegaciją priėmė Ošo miesto meras Christianas Laprébende'as, kuris kvietė dalintis 

miestų turima patirtimi, aptarti tolesnius veiksmus dėl abipusiai naudingo bendradarbiavimo. Taip pat 

įvyko susitikimas  su Cirko mokyklos „Pop Circus“ vadovu Damienu Supiot, kuris nuoširdžiai dalinosi 

Cirko mokyklos vykdomų veiklų patirtimi, sąsajomis su Ošo licėjumi, įgyvendinamais projektais ir 

finansų planavimu. Per dviejų dienų išvyką į Ošo miestą Visagino delegacija aplankė ir įspūdingus įvairių 

cirko žanrų spektaklius, apžiūrėjo skirtingai įrengtas erdves. Abiejų miestų atstovai sutarė plėtoti 

abipusiai naudingus kontaktus bei ieškoti galimybių bendradarbiauti kultūros ir sporto srityse. 
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Susitikimas su Ošo miesto meru 

 

VI. INVESTICINIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Savivaldybės meras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 

straipsnio 3 dalies 2 punktu, rūpinosi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami nauji bei įgyvendinami 

anksčiau pradėti vykdyti savivaldybės investicinių programų projektai. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo 

įgyvendinami šie investiciniai projektai. 

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Visagino savivaldybės visuomeninės 

paskirties pastatuose 

Vykdant 2020 m. rugpjūčio 27 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimą Nr. TS-171 

„Dėl pritarimo projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Visagino savivaldybės 

visuomeninės paskirties pastatuose“ įgyvendinimui“, buvo pateikta paraiška  Aplinkos projektų valdymo 

agentūrai bei gautas finansavimas projektui „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Visagino 

savivaldybės visuomeninės paskirties pastatuose“. 2021 m. vyko paraiškos vertinimas, buvo pasirašyta 

projekto finansavimo sutartis bei pradėtas vykdyti viešojo pirkimo konkursas.  

Bendra projekto vertė 119 064 Eur, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos 20 664 Eur, dotacijos 

lėšos 98 400 Eur. 
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Projekto „Investicijų programos „Visagino darnios ateities kūrimas“ parengimas“ 

įgyvendinimas 

Įgyvendinant šią priemonę įgyvendinama Visagino energijos taupymo ir energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo 2020–2030 m. programa bei rengiami visuomeninių pastatų energetiniai 

auditai/galimybių studijos/investiciniai projektai, siekiant Visagino savivaldybėje diegti energijos 

taupymo ir atsinaujinančios energijos priemones, atlikti energetikos srities tyrimus ir analizes. 

Bendra projekto vertė 60 000 Eur Europos Sąjungos lėšų. 

Projektas „Visagino miesto energinio efektyvumo didinimas daugiabučiuose 

gyvenamuosiuose namuose“ (programa „Visagino enervizija“) 

2021 m. buvo užbaigtas įgyvendinti Ignalinos programos projektas Nr. 2D.10/01/VEV.02 

,,Visagino miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose pastatuose programa „Visagino 

enervizija“. 2021 metais gautas daugiabučio gyvenamojo namo Kosmoso g. 28, Visagine, atnaujinimo 

(modernizavimo) darbų statybos užbaigimo aktas. Įgyvendinus projektą iš VšĮ Centrinės projektų 

valdymo agentūros buvo gauta 44 279,79 Eur (iki 15 proc. nuo energijos taupančių priemonių) 

kompensacija, taip pat iš Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos buvo gauta PVM lengvata, kuri 

sudarė 5 891,87 Eur. Atlikus modernizavimo darbus namo energinis efektyvumas padidėjo nuo E iki B 

klasės. 

Projektas „Saulės jėgainių parko Visagino savivaldybėje įrengimas“  

Projekto tikslas – pagerinti socialinę ir ekonominę aplinką Ignalinos atominės elektrinės 

(IAE) regione, įrengiant naujus elektros energijos iš saulės gamybos pajėgumus. Projektu siekiama 

sukurti ilgalaikį ir tvarų elektros energijos gamybos ir tiekimo sprendimą IAE regiono gyventojams. 

Planuojama, kad pilotinė iniciatyva bus įgyvendinta dviem etapais: pirmuoju etapu planuojama užtikrinti 

ne mažiau nei 4,68 GWh elektros energijos gamybą per metus, antruoju etapu bus įrengiami papildomi 

saulės jėgainės pajėgumai, užtikrinant, kad iš viso jėgainė galėtų pagaminti ne mažiau nei 11,7 GWh 

elektros energijos per metus. Instaliuota naujų AEI gamybos pajėgumų galia – 10 MW. Projekto tikslinės 

grupės: Utenos regiono (Visagino, Ignalinos ir Zarasų savivaldybių) savivaldybių biudžetinės įstaigos ir 

gyventojai, kurie lengvatinėmis sąlygomis galės įsigyti arba išsinuomoti saulės jėgainės galios atitinkamą 

dalį kaip nutolusieji gaminantys vartotojai. Numatyta, kad įrengus saulės elektrinių parką savivaldybės 

gyventojai turės galimybę įsigyti ir savo ūkio poreikiams naudoti šioje elektrinėje pagamintą elektrą.  

Projektas įtrauktas į Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę „Naujos 

kartos Lietuva“ (Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą). Planuojama ES parama 

3,788 mln. Eur, 0,212 mln. Eur nacionalinio biudžeto lėšos. 
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Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2021 m. išdavė leidimą plėtoti elektros energijos 

gamybos pajėgumus. 2021 m. kartu su  Lietuvos Respublikos energetikos ministerija buvo derinami 

veiksmai dėl tolesnio projekto veiklų įgyvendinimo modelio pasirinkimo.  

Projektas „Administracinės paskirties pastato, esančio adresu Taikos pr. 7, Visagine, 

energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ 

2019 m. lapkričio 27 d. Visagino savivaldybės taryba priimė sprendimą dėl projekto 

finansavimo iš lengvatinio Savivaldybių pastatų fondo pagal priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų 

modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“, tiesiogiai kreipiantis į finansinės 

priemonės valdytoją – AB Šiaulių banką dėl lengvatinės paskolos suteikimo, o protokoliniu sprendimu 

modernizuoti šį pastatą ne iki C, o iki A klasės siekiant padaryti jį pilotiniu projektu mieste. 

2021 metais vyko pasirengimas projekto įgyvendinimui: atliktas pastato, esančio Taikos pr. 

7, Visagine, energetinis auditas, parengtas investicinis projektas, nupirktas ir parengtas techninis darbo 

projektas, pagal kurį planuojama atlikti pastato modernizavimo (atnaujinimo) darbus. Ataskaitiniu 

laikotarpiu iš viso investuota 3 751 Eur savivaldybės biudžeto lėšų, planuotos paskolos lėšos nebuvo 

panaudotos. 

Projektas „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Visagino ežere“ 

Projekto „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Visagino ežere“ 

įgyvendinimui buvo numatyta 1 veikla – Visagino ežere įrengti valčių nuleidimo vietą žvejams. Atlikus 

viešuosius pirkimus 2021 m. birželio 22 d. su UAB „Kevija“ buvo pasirašyta pirkimo–pardavimo sutartis 

dėl vandens transporto priemonių nuleidimo metalo konstrukcijos įrengimo Visagino ežero (1 

komplektas) pakrantėje Parko g. 2K, Visagino irklavimo bazės teritorijoje. UAB „Kevija“ 

įgyvendindama sutartį įrengė valčių nuleidimo vietą, pritaikytą mažiesiems pramoginiams laivams iki 6 

m ilgio. Visa konstrukcija yra metalinė (rėmas, atraminės sijos, tvirtinimo detalės), surinkta ir pagaminta 

taip, kad nebūtų aštrių išsikišančių elementų. Viršutinė konstrukcijos dalis pagaminta iš cinkuotų 

metalinių grotelių. Atraminės konstrukcijos įrengtos iš betono. Valčių pakėlimui įrengta elektrinė talė. 

Atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktas pasirašytas 2021 m. rugpjūčio 31 d. 2020 m. lapkričio 10 d. 

dotacijos sutartyje numatyta skirti 14 950, 00 Eur dotacija, kai numatoma projekto įgyvendinimo vertė – 

27 597, 20 Eur, už projekto įgyvendinimą iš savo biudžeto Visagino savivaldybės administracija 

įsipareigojo sumokėti 12 647,20 Eur. Po įvykusių viešųjų pirkimų ir pagal su UAB „Kevija“ pasirašytą 

sutartį, projekto vertė sumažėjo ir sudarė 19 916,60 Eur, iš jų 5 975,40 Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 

13 941,20 Eur valstybės biudžeto lėšos.  
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Projektas „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas 

stiprinimas ženklinimo priemonėmis“ (pareiškėjas – Utenos rajono savivaldybės administracija)  

Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato 

kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų 

informacinės infrastruktūros plėtra“.  

Projekto tikslas – išplėsti turizmo informacinę infrastruktūrą Utenos regione ir padidinti 

turistų ir lankytojų informuotumą apie regioniniuose maršrutuose „Rytų Aukštaitijos miestai ir 

miesteliai“ esančias lankytinas vietas.  

Visagino savivaldybės teritorijoje projekto lėšomis planuojama įrengti 6 informacinius 

stendus. 2021 m. vyko projekto veiklų įgyvendinimas.  

Projekto koordinavimo veiklas ir visus pirkimus organizuoja projekto pareiškėja – Utenos 

rajono savivaldybės administracija.  

Projektas „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“ 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014) 6397,                        

4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo 

skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ 

uždavinį – skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies 

dioksido išmetimus.  

Pagrindinės projekto veiklos: įrengti automobilių stovėjimo aikštelę prie geležinkelio 

stoties; įrengti dviračių saugojimo aikšteles; atlikti viešojo transporto stotelių remontą pritaikant 

specialiųjų poreikių turintiems žmonėms; įrengti liečiamuosius įspėjamuosius paviršius; atlikti miesto 

pėsčiųjų takų remontą pritaikant juos specialiųjų poreikių turintiems žmonėms; atlikti miesto pėsčiųjų 

perėjų ir sankryžų remontą pritaikant specialiųjų poreikių turintiems žmonėms; įrengti apšvietimą 

Visagino mieste šalia esamų pėsčiųjų perėjų; įrengti transporto žemėlapius; įrengti elektronines 

švieslentes su atvykstančio ir išvykstančio transporto grafikais. 

Ataskaitiniu laikotarpiu užbaigti miesto pėsčiųjų tako Santarvės g., pritaikant jį specialiųjų 

poreikių turintiems žmonėms, darbai; pradėti miesto pėsčiųjų tako Taikos pr., pritaikant jį specialiųjų 

poreikių turintiems žmonėms, remonto darbai; pradėti viešojo transporto stotelių remonto darbai. Taip 

pat atliekama projekto Nr. (18-56)-SSPP „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“  

korektūra. 
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Projekto biudžetas 891 509 Eur, iš jų 730 838 Eur Europos Sąjungos lėšos, 160 671 Eur 

savivaldybės biudžeto lėšos. 

Ataskaitiniu laikotarpiu investuota 431 123,82 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos                                    

383 121,50 Eur, 48 002,30 Eur valstybės dotacijos lėšos. 

Projektas „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją rekreacinei žvejybai“ 

Projektas įgyvendinamas pagal Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės VPS I 

prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo ir patrauklumo didinimas“ priemonę „Sąlygų rekreacinei 

žvejybai sudarymas ir gerinimas“. Projekto tikslas – sutvarkyti viešąją pakrantės infrastruktūrą, 

pritaikant ją rekreacinei žvejybai.  

Siekiant sutvarkyti viešąją infrastruktūrą bei pritaikyti ją rekreacinei žvejybai ataskaitiniu 

laikotarpiu buvo atlikta medinių laiptų, medinės tvorelės demontavimas bei įrengti nauji, įrengta aikštelė 

(iš trinkelių) su pavėsine (apytiksliai 50 m2, su galimybe laikyti valtis ir žvejybinę įrangą), taip pat įrengta 

mažesnė pavėsinė ant vejos (apytiksliai 20 m2), kurioje žvejai mėgėjai bei poilsiautojai galės atsikvėpti 

po žvejybos, pasigaminti žuvienę arba iškepti/išrūkyti žuvį tam pritaikytoje laužavietėje ir įrangoje. Taip 

įrengta mažoji infrastruktūra, stalas, suolas, suoliukas, laužavietės, dviračių stovai, įrengtos šiukšlių 

dėžės. 

Bendras projekto biudžetas 25 289,00 Eur, iš jų 20 231,20 Eur Europos jūrų reikalų ir 

žuvininkystės fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 5 057,80 Eur savivaldybės 

biudžeto lėšos.  

Projektas „Autobusų stoties su turizmo informacijos centru statyba Visagino 

savivaldybėje“ 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“                               

Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonę „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo 

programų tikslinėse teritorijose“. Projekto tikslas – pagerinti keleivių vežimo viešuoju transportu 

paslaugų teikimą Visagino savivaldybėje. 2021 m. rugpjūčio mėnesį gautas statybos leidimas. 

Atsižvelgiant į tai, kad vėlavo projektavimo stadija, planuojama pratęsti projekto finansavimo ir 

administravimo sutartį su įgyvendinančiąja institucija iki 2023 m. gegužės mėn.  

Bendra projekto vertė 1 250 000 Eur iš jų: Europos Sąjungos lėšos 290 000 Eur, valstybės 

biudžeto lėšos 25 588,24 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 571 411,41 Eur. 

Ataskaitiniu laikotarpiu investuota 22 074,40 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 11 549,60 

Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 9056,30 Eur, valstybės biudžeto dotacijos lėšos 1 468,50 Eur. 
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Projektas „Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos modernizavimas“ 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir 

naudojimo skatinimas“ 04.3.1. LVPA-T-116 priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“. Bendras 

projekto biudžetas 2 408 415,00 Eur, iš jų 1 204 207 Eur Europos Sąjungos paramos lėšos, 1 204 207 

Eur savivaldybės biudžeto lėšos.  

Numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus pakeisti 2756 vnt. esamų natrio lempų 

šviestuvų LED šviestuvais bei 180 vnt. esamų LED šviestuvų pritaikyti pagal būtinus apšvietimo 

standartus. Taip pat papildomai bus rekonstruotas gatvių apšvietimo elektros tinklas iš viso paklojant 

25,49 km kabelinių linijų bei pakeičiant 614 vnt. apšvietimo atramų naujomis, modernizuoti 37 valdymo 

punktai bei įrengta išmanioji gatvių apšvietimo sistemos valdymo įranga.  

Projektas „Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcija“ 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“                                 

Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo 

programų tikslinėse teritorijose“. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruota Sedulinos alėjos atkarpa 

nuo Parko g. iki Visagino g. (390 m ilgis), rekonstrukcijos metu bus atnaujinta pėsčiųjų alėjos atkarpos 

danga, dalinai demontuotos esamos atraminės senutės, rekonstruoti laiptai, atnaujintas esamas fontanas, 

įrengti geokupolai bendruomeniniams poreikiams, atnaujinta apšvietimo sistema ir kompleksiškai 

sutvarkyta aplinka (įrengti suoliukai, šiukšliadėžės, apželdinta teritorija). Įdiegus infrastruktūrą bus 

garantuotas pėsčiųjų patogumas ir saugumas bei sukurta estetiška viešoji erdvė gyventojams ir miesto 

svečiams, užtikrintos palankesnės sąlygos vietos verslininkams. Atsižvelgus į darbų specifiką, visus 

rekonstrukcijos darbus planuojama atlikti per 2022–2023 m. vasaros-rudens sezoną ir galutinai užbaigti 

iki 2023 m. liepos mėn.  

Planuojama projekto vertė 3 448 000 Eur, iš jų: Europos Sąjungos lėšos 1 740 000 Eur, 

valstybės biudžeto lėšos 153 529,42 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 1 554 470,58 Eur.  

Ataskaitiniu laikotarpiu investuota 84 076,60 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 20 233,00 

Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 58 807,10 Eur, valstybės biudžeto dotacijos lėšos 5 036,50 Eur. 

Projektas „Jungties nuo geležinkelio stoties iki Visagino miesto centro įrengimas, kartu 

su etnokultūrų parku“ 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“                                   
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Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonę „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo 

programų tikslinėse teritorijose“.  

Projekto tikslas – vadovaujantis parengtu techniniu projektu „Esamų dviračių takų 

rekonstrukcija ir naujai numatomi įrengti takai Visagino miesto teritorijoje“  prisidėti prie Visagino 

miesto vidinės plėtros siekiant sukurti patogią ir saugią bendruomeninę infrastruktūrą, skirtą pėstiesiems 

ir dviratininkams.  

Projekto metu rekonstruota apie 970 metrų ilgio ir apie 2,5 m pločio pėsčiųjų ir dviračių 

takas nuo Kosmoso g. iki geležinkelio stoties bei įrengti 47 taką apšviečiantys šviestuvai. 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo  parengti objekto pirkimo dokumentai (techninės 

specifikacijos). Atlikti dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimo darbai, kurio ilgis apie 970 m, įrengtos 8 

atokvėpio aikštelės, įrengti suolai, šiukšlių dėžės, įrengtas tako apšvietimas. Per 2021 metus buvo 

parengtas techninis projektas, atlikta projekto ekspertizė, gautas statybą leidžiantis dokumentas, parengti 

pirkimo dokumentai, suderinti su CPVA. Buvo pradėtas statybos rangos darbų viešasis pirkimas.  

Bendra projekto vertė – 479 383,62 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 276139,71 Eur, 

valstybės biudžeto lėšos 22 389,71 Eur,  savivaldybės biudžeto lėšos 203 243,91 Eur.  

Ataskaitiniu laikotarpiu investuota 247 659,40 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos                          

119 590,90 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 92114,70 Eur, valstybės biudžeto dotacijos lėšos                   

35 953,80 Eur.  

Projektas „Visagino inovacijų klasterio įkūrimas“ 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“                                    

Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonę „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo 

programų tikslinėse teritorijose“. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsteigti Visagino inovacijų 

klasterį, įgyvendinant konversiją Visagino miesto savivaldybės valdomose patalpose: Visagino kultūros 

centre, esančiame Vilties g. 5, Visagino mieste, Visagino „Atgimimo“ gimnazijoje, esančioje adresu 

Tarybų g. 23 A, Visagino mieste, ir Visagino „Verdenės“ gimnazijoje, esančioje Taikos pr. 21, Visagino 

mieste. Iš viso bus atnaujinta 534 kv. m viešųjų pastatų ploto, paverčiant jį neformaliam švietimui 

skirtomis moderniomis kūrybinėmis, techninėmis dirbtuvėmis. Visagino inovacijų klasteris – tai naujas 

daugiafunkcis traukos centras, skirtas visiems Visagino gyventojams ir svečiams, laikinai apsistojusiems 

Visagine, vykdyti neformalaus švietimo veiklas, leisti laisvalaikį, realizuoti kūrybines idėjas, kurti 

produktus ar jų prototipus naudojantis inovatyviomis technologijomis ir taip didinti gyventojų užimtumą. 

Šiose erdvėse visi miesto gyventojai galės nevaržomai naudotis bendradarbystės erdvėmis, kuriose ras 
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įvairią kompiuterinę techniką, skirtą ruošti 3D modelius, atlikti grafinius ar vaizdo montavimo darbus. 

Šiame klasteryje bus sukurta kūrybinė ekosistema, skirta kurtis įvairiems neformalaus švietimo 

būreliams, dirbtuvėms ar kitokioms veikloms, o šioms veikloms vykdyti sklandžiai bus įdiegtos 

nesudėtingai naudojamos technologijos, dažnai randamos atvirose kūrybinėse dirbtuvėse, FabLab 

gamybos laboratorijose ir kituose panašiuose klasteriuose. 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo remontuojamos patalpos FabLab gamybos laboratorijoms 

įrengti „Atgimimo“, „Verdenės“ gimnazijų ir Visagino kultūros centro patalpose.  

Bendra projekto vertė 268 793,99 Eur, iš jų: Europos Sąjungos lėšos 176 359,69 Eur, 

valstybės biudžeto lėšos 15 561,15 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 76 873, 15 Eur.  

Ataskaitiniu laikotarpiu  investuota 48613,90  Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 34 703,80 

Eur, 12 033,70 savivaldybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto dotacijos lėšos 1 876,40 Eur.  

 

VII. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS 

 

 Visagino savivaldybės taryba 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-17 „Dėl Visagino 

savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtino 2021 m. biudžetą – 26944,170 tūkst. Eur 

pajamų ir 33300,311 tūkst. Eur asignavimų biudžetą. Savivaldybės praeitų metų biudžeto lėšų 

paskirstytas likutis metų pradžioje – 5952,365 tūkst. Eur ir skolintos lėšos – 760,218 tūkst. Eur.  

 Per ataskaitinius metus, atsižvelgiant į papildomai skirtas valstybės biudžeto dotacijas, 

gautas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas, papildomai skirtas valstybės biudžeto lėšas ir kitos 

dotacijas, kitų pajamų pokyčius bei asignavimų perskirstymą tarp asignavimų ir veiklos programų, 

Savivaldybės biudžetas (toliau – Biudžetas)  savivaldybės tarybos sprendimais buvo tikslinamas: 

4203,986 tūkst. Eur padidintas biudžeto pajamų ir asignavimų planas, iš jų:  
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11 lentelė. Biudžeto tikslinimas 

Eil. 

Nr. 

Savivaldybės tarybos 

sprendimas 

Biudžeto pajamos 

tūkst. eurų 

Pokytis lyginant su prieš 

tai patvirtintu Biudžetu, 

tūkst. eurų (+ 

padidėjimas, - 

sumažėjimas)  

1 2021-03-25 Nr. TS-45 27001,919 + 57,749 

2 2021-04-29 Nr. TS-79 28176,366 +1174,447 

3 2021-06-23 Nr. TS-133 28364,029 +187,663 

4 2021-08-26 Nr. TS-161 28868,862 +504,833 

5 2021-10-14 Nr. TS-195 29068,601 +199,739 

6 2021-11-25 Nr. TS-229 30644,020 +1575,419 

7 2021-12-23 Nr. TS-248 31148,156 +504,136 

  Iš viso: X 4203,986 

 

Visagino savivaldybės biudžeto patikslintas pajamų planas iš viso sudaro 31148,156 tūkst. 

Eur. Gauta 31532,641 tūkst. Eur, tai yra pajamų planas įvykdytas  101,2 proc., arba gauta daugiau pajamų 

384,485 tūkst. Eur. Po 2021 m. gruodžio 31 d.  iki 2022 m. sausio 10 d. iš Valstybinės  mokesčių 

inspekcijos gauta 32,646 tūkst. Eur 2021 m. pajamų.  

Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatymu Visagino savivaldybės 2021 m. rodiklis – prognozuojamos pajamos buvo 

nustatytos 15175,0 tūkst. Eur. Prognozuojamų pajamų į savivaldybės biudžetą planas įvykdytas 108.86 

proc., arba 1432.395 tūkst. Eur gauta daugiau, negu planuota. 
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12 lentelė. Prognozuojamų pajamų vykdymas 

Eil. 

Nr. 

Pajamų 

pavadinimas 

2021 m. 

patvirtintas 

planas 

(tūkst. 

eurų) 

2021 m. 

patikslintas 

planas 

(tūkst. 

eurų) 

2021 m. 

faktiškai 

gauta 

pajamų 

(tūkst. 

eurų) 

Įvykdymas lyginant 

su patikslintomis 

pajamomis  

suma, 

tūkst. 

eurų 

% 

1 

Gyventojų 

pajamų 

mokestis  

14949,000 15906,000 17100,029 1194,029 107,51 

2 Žemės mokestis 11,000 11,000 15,578 4,578 141,62 

3 
Paveldėto turto 

mokestis 
2,000 2,000 3,707 1,707 185,35 

4 
Nekilnojamojo 

turto mokestis 
105,000 143,000 283,897 140,897 198,53 

5 

Nuomos 

mokestis už 

valstybinę žemę 

65,000 65,000 93,776 28,776 144,27 

6 

Palūkanos už 

indėlius, 

depozitus, 

sąskaitų 

likučius ir 

vertybinius 

popierius 

    1,184 1,184   

7 
Valstybės 

rinkliava 
3,200 13,700 14,913 1,213 108,85 

8 

Pajamos iš 

baudų, 

konfiskuoto 

turto ir kitų 

netesybų 

  22,700 24,433 1,733 107,63 

9 

Kitos 

neišvardintos 

pajamos 

39,800 4,255 62,533 58,278 1469,64 

  Iš viso 15175,000 16167,655 17600,050 1432,395 108,86 
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Didžiausią lyginamąjį skaičių šiose pajamose sudaro gyventojų pajamų mokesčio įplaukos. 

2021 m. iš Valstybinės mokesčių inspekcijos buvo planuota gauti 15906,0 tūkst. Eur gyventojų pajamų 

mokesčio. Gauta 17100.029 tūkst. Eur,  arba 1194.029 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota gauti. 

2021 metų pradžioje buvo numatyta, kad savivaldybei bus skirta 7547,278 tūkst. Eur 

valstybės specialiosios tikslinės dotacijos, 2498,836 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos ir kitos dotacijos. 

Dotacijų patikslintas 2021 metų Visagino savivaldybės biudžeto pajamų planas sudarė 12099,006 tūkst. 

Eur, įvykdymas – 10549,514 tūkst. Eur, nepanaudota 1549,492 tūkst. Eur, iš jų negautos 1291,198 tūkst. 

eurų valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos energetikos  ministerijos, skirtos priemonei 

„Saulės jėgainių Visagine įrengimas“. 

13 lentelė. Valstybės biudžeto dotacijų vykdymas 

Eil. 

Nr. 

Pajamų 

pavadinimas 

2021 m. 

patvirtintas 

planas 

(tūkst. eurų) 

2021 m. 

patikslintas 

planas 

(tūkst. eurų) 

2021 m. 

faktiškai 

gauta 

pajamų 

(tūkst. eurų) 

Įvykdymas 

lyginant su 

patikslintomis 

pajamomis  

suma, 

tūkst. 

eurų 

% 

1 

Valstybinėms 

(perduotoms 

savivaldybėms) 

funkcijoms 

atlikti 

1642,778 1787,463 1746,044 -41,419 97,68 

2 

Ugdymo 

reikmėms 

finansuoti 

5876,900 5954,500 5954,500 0,000 100,00 

3 

Savivaldybių 

mokykloms 

(klasėms), 

skirtoms šalies 

(regiono) 

mokiniams, 

turintiems 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių, išlaikyti 

27,600 27,600 27,600 0,000 100,00 
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4 

Lėšos, skirtos iš 

Lietuvos 

automobilių 

kelių direkcijos 

prie Susisiekimo 

ministerijos 

(Savivaldybėms 

vietinės reikšmės 

keliams 

(gatvėms) tiesti, 

taisyti, prižiūrėti 

ir saugaus eismo 

sąlygoms 

užtikrinti) 

845,700 1058,200 1051,862 -6,338 99,40 

5 

Valstybės 

biudžeto lėšos, 

skirtos iš 

Lietuvos 

Respublikos 

finansų 

ministerijos  

pagal 2014–2020 

metų Europos 

Sąjungos fondų 

investicijų 

veiksmų 

programą  

įgyvendinamų 

projektų 

nuosavam 

indėliui užtikrinti 

131,274 288,612 95,896 -192,716 33,23 

6 

Valstybės 

biudžeto lėšos, 

skirtos iš 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo, mokslo 

ir sporto 

ministerijos  

neformaliojo 

vaikų švietimo 

97,800 97,800 97,473 -0,327 99,67 
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programoms 

finansuoti 

7 

Kitos valstybės 

biudžeto lėšos ir 

kitos dotacijos 

1424,062 2884,831 1576,139 
-

1308,692 
54,64 

  Iš viso 10046,114 12099,006 10549,514 
-

1549,492 
87,19 

2021 m. Visagino savivaldybė iš valstybės biudžeto lėšų projektų, įgyvendinamų pagal 

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, nuosavo indėlio daliai užtikrinti 

planavo gauti 288,612 tūkst. Eur dotacijos, dėl investicinių projektų koregavimo, projektų finansavimo 

principo vykdymo gauta  95,896 tūkst. Eur dotacijos, skirtos 6 projektams. Dėl to, kad 2021 m. nebuvo 

patvirtintas galutinis mokėjimo prašymas pagal projektus ir dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų, nebuvo 

pasirašytų rangos / įrangos įsigijimo sutarčių,  nebuvo gauta dalies planuojamų lėšų. 

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti tvirtinant Biudžetą 

planas sudaro 14,556 tūkst. Eur. Savivaldybei gavus papildomas, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos 

tarptautinės finansinės paramos lėšas, Biudžetas buvo patikslintas ir buvo planuota gauti 1259,724 tūkst. 

Eur, o gauta 1687,863 tūkst. Eur, arba 428,139 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota. Šios lėšos iš 

Europos Sąjungos gautos po paskutinio tarybos posėdžio ir patikslinti savivaldybės biudžeto pajamų 

nebuvo galimybės.  

Savivaldybės renkamų biudžeto pajamų gauta 1657,134 tūkst. Eur, arba šių pajamų planas 

vykdytas 104,57 proc.  
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14 lentelė. Savivaldybės pajamų šaltinių vykdymas 

Eil. 

Nr. 

Pajamų 

pavadinimas 

2021 m. 

patvirtintas 

planas 

(tūkst. eurų) 

2021 m. 

patikslintas 

planas 

(tūkst. eurų) 

2021 m. 

faktiškai 

gauta 

pajamų 

(tūkst. eurų) 

Įvykdymas 

lyginant su 

patikslintomis 

pajamomis  

suma, 

tūkst. 

eurų 

% 

1 

Biudžetinių 

įstaigų pajamos 

už teikiamas 

paslaugas 

957,500 903,971 895,351 -8,620 99,05 

2 
Vietinės 

rinkliavos 
654,000 620,800 649,079 28,279 104,56 

3 

Materialiojo ir 

nematerialiojo 

turto realizavimo 

pajamos 

60,000 60,000 112,704 52,704 187,84 

  Iš viso 1671,500 1584,771 1657,134 72,363 104,57 

Biudžeto pajamų planas pajamoms už prekes ir paslaugas per metus dėl pandemijos sukeltų 

pasekmių ir dviejų biudžetinių įstaigų pertvarkymo sumažintas 61,599 tūkst. Eur. 

Vietinės rinkliavos planas buvo sumažintas atsižvelgiant į planuojamą vykdymą, bet 

įvykdytas 104,56 proc., arba surinkta 28,279 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota, bet 4,921 tūkst. 

Eur mažiau, negu buvo planuota tvirtinant Biudžetą. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo 

pajamų planas vykdytas 187,84 proc., arba gauta daugiau negu planuota 52,704 tūkst. Eur dėl 1,132 tūkst. 

Eur gautų pajamų už žemės realizavimą ir 51,572 tūkst. Eur dėl gautų pajamų vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. 

balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-83 „Dėl Visagino savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio 

paskirties pasatų sąrašo sudarymo“, Visagino savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų 

pardavimo tvarkos aprašu ir dėl būsto pardavimo 2021 m. priimtais Visagino savivaldybės tarybos 

sprendimais.  

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamos įvykdytos 102,92 proc. plano. 
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15 lentelė. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų vykdymas 

Eil. 

Nr. 

Pajamų 

pavadinimas 

2021 m. 

patvirtintas 

planas 

(tūkst. eurų) 

2021 m. 

patikslintas 

planas 

(tūkst. eurų) 

2021 m. 

faktiškai 

gauta 

pajamų 

(tūkst. 

eurų) 

Įvykdymas 

lyginant su 

patikslintomis 

pajamomis  

suma, 

tūkst. 

eurų 

% 

1 

Mokestis už 

teršalų išmetimą 

į aplinką 

22,000 22,000 19,458 -2,542 88,45 

2 

Mokestis už 

valstybinius 

gamtos išteklius 

14,200 14,200 16,683 2,483 117,49 

3 

Mokestis už 

medžiojamų 

gyvūnų išteklių 

naudojimą 

0,800 0,800 1,939 1,139 242,38 

  Iš viso 37,000 37,000 38,080 1,080 102,92 

Gauta mažiau negu planuota 2,542 tūkst. Eur mokesčių už aplinkos teršimą, nes atlikus 

paviršinių nuotekų tinklų remonto darbus ūkio subjektai išmetė mažiau teršalų į aplinką, o mokesčių už 

medžiojamųjų gyvūnų išteklius ir gamtos išteklius surinkta daugiau negu planuota 3,622 tūkst. Eur. 

27,118 tūkst. Eur liko kaip nepanaudotas 2021 m. lėšų likutis, kuris bus naudojamas 2022 metais. 
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16 lentelė. Visagino savivaldybės 2021 metų pajamų vykdymas 

 

 

Išlaidų planą sudarė 37489,0 tūkst. Eur asignavimų, 15,3 tūkst. Eur finansinio turto 

padidėjimo išlaidos (finansinio turto investavimo išlaidos) ir 356,442 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų 

vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos), įvykdymas – 28737,9 tūkst. Eur arba 76,7 proc., 15,3 tūkst. Eur 

finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto investavimo išlaidos)  ir 356,442 tūkst. Eur 

finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos). Didžiausia biudžeto išlaidų dalis buvo 

panaudota švietimo reikmėms – 45,22 proc., socialinei apsaugai – 14,91 proc., ekonomikai – 11,22 proc., 

bendroms valstybės paslaugoms – 7,73 proc.,  būstui ir komunaliniam ūkiui – 6,23 proc., poilsiui, kultūrai 

ir religijai – 5,3 proc. 
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2021 m. buvo priimti Visagino savivaldybės tarybos sprendimai dėl savivaldybės turto 

investavimo ir viešųjų įstaigų dalininko kapitalo didinimo turtiniu įnašu: 

- VšĮ Visagino graikų-romėnų imtynių centro dalininko įnašas – 0,200 tūkst. 

Eur, 

- VšĮ Visagino futbolo centro dalininko įnašas – 0,200 tūkst. Eur, 

- VšĮ Visagino miesto muziejaus dalininko įnašas – 0,200 tūkst. Eur, 

- VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro dalininko įnašas – 11,245 tūkst. Eur, 

- Utenos regiono plėtros tarybos steigimo įnašas– 3,000 tūkst. Eur, 

- VšĮ Visagino krepšinio mokyklos dalininko įnašas – 0,410 tūkst. Eur (2020 

m. dalininko įnašas pervestas nebuvo, kadangi įstaigos steigimo procedūra 2020 m. nebuvo 

baigta, VšĮ Visagino krepšinio mokyklos dalininko įnašas pervestas 2021 m.). 
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2021 m. buvo planuota pasiskolinti 760,218 tūkst. eurų, iš jų: pagal  2021 m. vasario 26 d. 

su Šiaulių banku pasirašytą sutartį 100,0 tūkst. Eur pagal Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. 

lapkričio 20 d. sprendimą Nr. TS-234 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. 

sprendimo Nr. TS-199 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo“ Europos Sąjungos investiciniam 

projektui „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško 

gyvenamųjų namų Visagine įkūrimui“ įgyvendinti“ ir 140,0 tūkst. Eur pagal  Visagino savivaldybės 

tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. TS-300  „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ Europos 

Sąjungos investiciniam projektui ,,Gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, remontuojant, 

atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą Visagino 

savivaldybėje“ įgyvendinti, AB Šiaulių banko sprendimas suteikti savivaldybės pastato modernizavimui 

ilgalaikį kreditą bei 2019 m. lapkričio 27 d. savivaldybės  tarybos sprendimu Nr. TS-258 „Dėl paskolos 

ėmimo“ ir 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. TS-199 „Dėl paskolos ėmimo“ ilgalaikę paskolą Europos 

Sąjungos investiciniam projektui „Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos 

centro pastato atnaujinimas“ finansuoti buvo planuota imti 520,218 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą Europos 

Sąjungos investiciniam projektui „Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos 

centro pastato atnaujinimas“ finansuoti pagal finansinę priemonę, taikomomis sąlygomis pasirašant su 

Šiaulių banku sutartį dėl paskolos savivaldybės pastatų modernizavimui, finansuojamam iš Europos 

regioninės plėtros fondo. Bet dėl investicinio projekto derinimo ir koregavimo procedūros bei statybos 

leidimo išdavimo laiko užsitęsimo paskolos lėšos nebuvo paimtos. 2021 m. grąžinta 356,442 tūkst. Eur 

paskolos pagal 2017 m. pasirašytą kredito linijos sutartį su komerciniu banku paskolos refinansavimui. 

Skolinimosi limitai nėra viršyti, ilgalaikių paskolų krepšelis savivaldybėje tolygiai mažėja. 
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Savivaldybės tarybos sprendimais ir pagal mokesčio įstatymą 2017–2021 m. suteiktų 

mokesčių lengvatų į Visagino savivaldybės biudžetą negauta: 

17 lentelė. Visagino savivaldybės biudžete negauta lėšų                              (tūkst. eurų) 

 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Gyventojų pajamų 

mokesčio už verslo 

liudijimus 

2,982 2,572 1,684 2,558 3,105 

Žemės mokesčio už 

savivaldybės teritorijoje 

esančius sklypus 

3,870 5,050 4,922 4,427 0 

Iš viso: 6,852 7,622 6,606 6,985 3,105 
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VIII. SUSITIKIMAI, RENGINIAI 

 

Sausio 20 d. savivaldybės meras Erlandas Galaguz, savivaldybės mero pavaduotoja 

Aleksandra Grigienė ir savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas 

nuotoliniu būdu susitiko su Kalėdų šventės organizatorių atstovais, elektroninių Kalėdinių atvirukų 

konkurso nugalėtojais. Šio susitikimo tikslas buvo padėkoti kiekvienam, prisidėjusiam prie Kalėdų 

šventės Visagine kūrimo. Savivaldybės vadovų nuoširdi padėka už daugiausiai atsakomybės 

reikalaujantį darbą – Kalėdų šventės organizavimą ir koordinavimą – buvo skirta Visagino savivaldybės 

administracijos, Visagino kultūros centro ir Visagino kūrybos ir menų akademijos organizacinių-

kūrybinių komandų atstovams. Organizatoriams padėkota už kūrybinių sumanymų įgyvendinimą, už 

šventės programos paruošimą ir koordinavimą, entuziastingą kūrybinį ir organizacinį darbą, 

pareikalavusį begalinio atsidavimo ypatingomis sąlygomis kuriant mieste kalėdinio laikotarpio 

atmosferą. 

 

Kalėdų šventės organizatorių apdovanojimai 

Balandžio 28 d. Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz kartu su savivaldybės mero 

pavaduotoja Aleksandra Grigiene pasveikino pirmąjį 2021 m. Visagine gimusį naujagimį. Jelenai 

Steckajai ir Aleksandrui Tolkačiovui gimusiam kūdikiui savivaldybės meras linkėjo augti pasitikėjimo, 

gėrio ir laimės apsuptyje, o visai šeimai – stiprios meilės, sveikatos bei tarpusavio supratimo. Pirmajam 

Visagine 2021 m. gimusiam kūdikiui tėvai suteikė Olego vardą.  

https://www.visaginas.lt/data/public/uploads/2021/01/140151188_1321790764851591_7391005265028138970_n.jpg
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Pirmojo Visagine 2021 m. gimusio kūdikio sveikinimas 

    Rugpjūčio 5 d. miesto gimtadienio renginių ciklo metu buvo pagerbti Visagino mokiniai, 

pasiekę reikšmingiausių laimėjimų mokslo, sporto, meno, technologijų srityse bei garsinantys Visagino 

savivaldybės mokyklas ir miestą Respublikoje ir už jos ribų. Renginyje dalyvavę Visagino savivaldybės 

meras Erlandas Galaguz ir savivaldybės mero pavaduotoja Aleksandra Grigienė iškilmingai pasveikino 

jaunus, žavius, energija bei idėjomis trykštančius Visaginui nusipelniusius mokinius, jų mokytojus ir 

tėvus.  

https://www.visaginas.lt/data/public/uploads/2021/04/179397699_160520702654210_6556431317600463292_n.jpg
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Mokinių pagerbimo šventė 

 

Rugpjūčio  3-8 d. Visagino 46-ojo gimtadienio proga pristatyta moderni šventinė programa. 

Įvairiažanrė renginių pasiūla pateisino jauno miesto, puoselėjančio savo daugiatautį paveldą, bet atviro 

šiuolaikinei kultūrai, statusą, o kartu ženklino naują brandos etapą – reikšmingus kokybės ir 

profesionalumo pokyčius bei tarptautinę plėtrą. Šventė akcentavo geriausia, ką turi Visaginas – 

talentingus gyventojus, unikalias erdves ir stiprų bendrystės jausmą. 

Įprastinę šventinės programos kryptį pakeitė naujas kultūrinis įvykis – Visagino erdvių 

festivalis, transformavęs miestą į profesionaliosios kultūros erdvę. Visos šventinės savaitės metu 

harmoningai persipynė bendruomeniniai renginiai ir aukštos kokybės bei inovatyvi profesionalioji 

kultūra. 

https://www.visaginas.lt/data/public/uploads/2021/08/img_20210805_201921.jpg
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Visagino miesto šventės akimirkos 

Rugpjūčio 7 d. įvyko iškilmingas Visagino savivaldybės tarybos posėdis, skirtas Visagino 

miesto 46-ąjam gimtadieniui paminėti. Iškilmingo posėdžio metu įvyko Garbės piliečio ženklo įteikimo 

ceremonija. Nors Visagino savivaldybės taryba Garbės piliečio vardą nusipelniusiems asmenims suteikė 

dar 2021 m. vasario mėnesį, dėl karantino ribojimų nebuvo galimybės iškilmingai įteikti garbės piliečio 

regalijų, todėl ši diena tapo puikia proga pagaliau pasveikinti ir pagerbti šiuos žmones: Visagino miesto 

Garbės piliečio vardas suteiktas Marijai Ščerbakovai už ypatingus nuopelnus kultūros, meno, švietimo 

srityse, savivaldybės bendruomenės gyvenime, garsinant Visagino savivaldybės vardą Lietuvoje. 
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Visagino miesto Garbės piliečio vardas taip pat suteiktas Vitalijui Nagovicinui už ypatingus nuopelnus 

sporto srityje, garsinant Visagino savivaldybės vardą Lietuvoje. 

Posėdžio metu buvo pasveikinti ir Visagino absolventai, kurie parodė puikius egzaminų 

rezultatus – gavo šimto balų  įvertinimą. 

 

Iškilmingo Visagino savivaldybės tarybos posėdžio akimirkos 
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Iškilmingas Visagino savivaldybės tarybos posėdis 

Gruodžio 18 d. Visagino kultūros centro salėje „Draugystė“ susirinko ypatingi žmonės. Jau 

tradiciniu tapusiame apdovanojimų renginyje „Mano miestas – Visaginas“ iškilmingai pasveikinti 

žmonės, puoselėjantys Visaginą ne tik idėjomis, bet ir darbais. Apdovanojimų vakarą sveikinimo 

žodžiais pradėjo Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz. Meras su pagarba dėkojo 

visaginiečiams už Visagino garsinimą, įnešamas naujoves ir užtikrinamas veiklas mieste. Kartu su 

savivaldybės mero pavaduotoja Aleksandra Grigiene, savivaldybės meras įteikė statulėles. 

„Už nuopelnus Visagino savivaldybei“ apdovanoti šiose kategorijose: 

• Už Visagino garsinimą šalyje ir pasaulyje – apdovanota įmonė „Litwild“ (MB „Miško takeliais“) 

ir jos direktorius, Visagino žygių ambasadorius Anton Jevtiuchov. 

• Už inovatyvius pokyčius – apdovanotas naujausius technologinius sprendimus taikančios bei 

daugiau nei 800 darbuotojų turinčios, svarbios Visagino socialinio ir ekonominio gyvenimo 

dalyvės – UAB „Visagino linija“ direktorius Raimondas Bakšys. 
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• Už smulkaus verslo puoselėjimą – apdovanota verslininkė, grįžusi į gimtąjį miestą ir įkūrusi čia 

verslą, restorano-baro „Bunker Food“ (MB „Kristinos tinklas“) direktorė Kristina Nazarova-

Majackaja. 

• Už lietuviškumo ir pilietiškumo sklaidą – apdovanota Visagino „Atgimimo“ gimnazijos istorijos 

mokytoja metodininkė, valstybinių švenčių organizatorė, respublikinių ir tarptautinių projektų 

koordinatorė Eleonora Dutkevičienė. 

• Už nuopelnus kultūrai – apdovanota Visagino tautinių bendruomenių kuratorė ir globėja, 

kultūrinių veiklų iniciatorė Larisa Podberiozkina. 

• Už nuopelnus švietimui – apdovanota aktyvioji, mokinius į išskirtinius projektus įtraukianti 

Visagino ,,Žiburio“ pagrindinės mokyklos matematikos ir informacinių technologijų mokytoja 

Anastasija Muchajeva. 

• Už nuopelnus sportui – apdovanotas VšĮ Visagino sporto ir reakreacijos centro trenerio D. 

Naidionovo ugdytinis, šiemet tapęs Lietuvos suaugusiųjų bokso čempionu, Aleksandr 

Trofimčiuk. 

• Už nuopelnus sveikatai – apdovanotas visą pandemijos ir ekstremalios situacijos laikotarpį šalia 

visaginiečių buvęs medikas, Visagino mobilaus punkto veiklos koordinatorius Konstantin 

Sergejev. 

• Už nuopelnus vaiko gerovei – apdovanotas Visagino kūrybos ir menų akademijos muzikos 

pedagogas Serafim Zolin, daugybę asmeninio laiko valandų skiriantis gabių muzikai vaikų 

ugdymui. 

• Už aktyvią visuomeninę veiklą – apdovanota pradinių klasių mokytoja, įvairių sporto renginių 

savanorė, dėl Visagino bendruomenės visuomet besistengianti aktyvistė ir projektų dalyvė Loreta 

Čižienė. 
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Apdovanojimų renginys „Mano miestas – Visaginas“ 

Visaginiečiai didžiuojasi savo bendruomenės narių laimėjimais – 2021 m. vėl buvo 

paskatinti geriausius rezultatus asmeninėje ar komandinėje veikloje pasiekę Visagino savivaldybėje 

gyvenantys ir dirbantys žmonės.  

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 


