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Birželio 1-oji – Tarptautinė 
vaikų gynimo diena

1 июня – Международный 
день защиты детей

Visaginas gražinasi: pasirašyta sutartis
dėl Sedulinos alėjos ir fontano rekonstravimo!

Visagine lankėsi NATO pajėgų integracinio 
vieneto atstovai

Šiemet paskutinis skambutis 
nuskambės 176-iems Visagino 

mokyklų abiturientams

Visaginas gilina ryšius su latviais: 
pasirašyta sutartis su Kraslavos 

apskrities savivaldybe

Висагинас становится краше:
подписан договор на реконструкцию

ал. Седулинос и фонтана!

Gegužės 23 d. pasirašyta staty-
bos rangos sutartis tarp Visagino 
savivaldybės administracijos ir AB 
„Panevėžio statybos tresto“ dėl Vi-
sagino Sedulinos al. ir fontano re-
konstravimo darbų.

Įgyvendinant projektus, planuoja-
ma pilnai atnaujinti visos alėjos dan-
gas, lietaus surinkimo sistemą, atlik-
ti naujų atraminių sienelių įrengimą, 
įrengti laiptus, pritaikytus žmonėms 
su negalia, atlikti fontano rekonstruk-
ciją, apželdinti teritoriją ir įrengti ma-
žosios architektūros formas (suoliu-
kus ir kt.).

Šiuo metu alėjos laiptai yra blogos 
būklės, paviršiai daug kur trūkę. Teri-
torija visiškai nepritaikyta žmonių su 
negalia judėjimui. Teritorijoje esantis 
fontanas nuolat reikalauja remonto. 
Atnaujinus infrastruktūrą, bus garan-

Gegužės 24 d. NATO pajėgų integracinio vieneto delegacija lankėsi 
Visagino savivaldybėje. Svečiai susitiko su Visagino savivaldybės vado-
vais: meru E. Galaguz, vicemere A. Grigiene, Administracijos direkto-
riumi V. A. Bukausku, direktoriaus pavaduotoja J. Svidėniene, Tarybos 
nariais, Administracijos darbuotojais, įstaigų atstovais ir Visagino tech-
nologijos ir verslo profesinio mokymo centro bendruomene. NATO pa-
jėgų integravimo vieneto atstovai domėjosi miesto likimu po IAE užda-
rymo, tautine sudėtimi.

23 мая был подписан договор 
с AО «Panevėžio statybos tresto» 
на реконструкцию аллеи Седу-
линос вместе с фонтаном.

В рамках реконструкции плани-
руется полное обновление покры-
тия аллеи, оборудование системы 
сбора дождевой воды, установка 
лестницы для людей с ограничен-
ными возможностями и малых ар-
хитектурных форм (скамеек и т. д.), 

Šiemet paskutinis skambutis nu-
skambės 176-iems Visagino moky-
klų abiturientams! Visagino „Atgimi-
mo“ gimnaziją baigia 69 dvyliktokai, 
Visagino „Verdenės“ gimnaziją – 33, 
Visagino technologijos ir verslo pro-
fesinio mokymo centrą – 74 moki-
niai. Šią svarbią ir džiugią akimirką 
kviečiame būti su savo atžalomis ar 
draugais ir pasveikinti mokyklos bai-

Gegužės 25 dieną, Visagino savi-
valdybės meras Erlandas Galaguz, 
vicemerė Aleksandra Grigienė, Sa-
vivaldybės tarybos narė Zinaida 
Tresnickaja bei Administracijos di-
rektorius Virginijus Andrius Bu-
kauskas vyko į Kraslavos apskrities 

Daugumai vaikų – ši diena lyg žingsnis į nerūpestingą vasarą ir dienas ge-
riausių draugų rate! Jūs, mielieji, to nusipelnėte!

Būkite sveiki, laimingi, besišypsantys, džiuginkite savo aplinką ir mė-
gaukitės kiekviena diena!

Kartu norime išreikšti nuoširdžią padėką visiems, dirbantiems su vaikais, 
už Jūsų pastangas užtikrinti vaikams džiugią ir laimingą vaikystę. Su Švente 
Jus ir visus, visus vaikus!

Savivaldybės meras Erlandas Galaguz
Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

Для большинства детей этот день как шаг в беззаботное лето и дни 
в кругу лучших друзей! Вы, дорогие, заслужили это!

Будьте здоровы, счастливы, улыбайтесь, радуйте свое окружение 
и радуйтесь каждому дню!

В то же время, мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодар-
ность всем, кто работает с детьми, за ваши усилия, чтобы обеспечить им 
радостное и счастливое детство. С праздником вас и всех, всех детей!

Мэр самоуправления Эрландас Галагуз
Директор администрации

Виргиниюс Андрюс Букаускас

tuotas pėsčiųjų patogumas ir saugu-
mas bei sukurta estetiška viešoji er-
dvė gyventojams ir miesto svečiams, 
užtikrintos palankesnės sąlygos vie-
tos verslininkams.

Visagino savivaldybės meras Erlan-
das Galaguz sveikino svečius atvykus 
į jauniausią Lietuvos miestą, pristatė 
sparčiai vystomą miesto strategiją, 
patogų išplanavimą, Visagino tauti-
nę sudėtį. Meras paminėjo po Rusi-
jos pradėto karo prieš Ukrainą pri-
imtą Visagino savivaldybės tarybos 
sprendimą nutraukti bendradarbia-
vimo ryšius su Rusijos ir Baltarusi-
jos miestais.

NATO pajėgų integravimo viene-
to vado pavaduotojo pareigas ei-

а также реконструкция фонтана 
и озеленение. 

В настоящее время лестница на 
аллее Седулинос находится в пла-
чевном состоянии, на ее поверх-
ности много трещин, территория 
полностью непригодна для людей 
с ограниченными возможностя-
ми, фонтан постоянно нуждает-
ся в ремонте. Обновление инфра-
структуры гарантирует комфорт 

Sutarties įgyvendinimo terminas –
12 mėn., tačiau ne ilgiau kaip iki 2023 
m. rugsėjo mėn.

Statybos rangos darbų vertė – 4 170 
447,63 eurų su PVM.

nantis pulkininkas leitenantas Ma-
rius Dabkevičius (Lietuvos Sausumos 
pajėgos) pristatė pasaulio grėsmių že-
mėlapį, supažindino su NATO pajėgų 
integravimo vieneto tikslais ir užda-
viniais. Jo teigimu, NATO pajėgų inte-
gravimo vienetas – tai organizacinis 
pajėgų vadovavimo ir valdymo šta-
bas, kurio paskirtis – užtikrinti NATO 
itin aukštos parengties pajėgų ir pa-
pildomų greitojo reagavimo elementų 
dislokavimą regione. M. Dabkevičius 
atkreipė dėmesį į 2014 m. įvykdytą 

и безопасность пешеходов, соз-
даст эстетичное общественное 
пространство для жителей и го-
стей города, а также облегчит ус-
ловия для местного бизнеса.

Проект планируется осуще-
ствить в течение 12 месяцев, но не 
позднее сентября 2023 года. Сто-
имость работ по договору строи-
тельного подряда составляет 4 170 
447,63 евро, включая НДС.

gimo – naujo gyvenimo etapo proga!
Paskutinio skambučio šventės vyks:
· Visagino „Atgimimo“ gimnazijoje –
gegužės 27 d. 11 val.
· Visagino „Verdenės“ gimnazijoje –
gegužės 27 d. 13 val.

Būkime kartu su mūsų jaunimu ir 
palinkėkime Visagino abiturientams 
sėkmės egzaminuose ir atkaklumo, 
pasirenkant ateities kelią!

savivaldybę. Čia iškilmingos cere-
monijos metu Visagino savivaldy-
bės meras E. Galaguz ir Kraslavos 
apskrities savivaldybės pirminin-
kas Gunārs Upenieks pasirašė sa-
vivaldų bendradarbiavimo sutartį.

Nuo 2014 metų Visaginas turėjo 
bendradarbiavimo sutartį su miestu- 
partneriu Dagdos rajonu (Latvija), ku-
ris 2022 m. prisijungė prie Kraslavos 
apskrities savivaldybės. Iš partnerių 
buvo gautas pasiūlymas atnaujinti su-
tartį bei sustiprinti Visagino bei Kra-
slavos ryšius.

Savivaldybės ketina tęsti ir plėto-
ti abipusiai naudingą bendradarbia-
vimą, nustatydamos šias prioriteti-
nes sritis: švietimą, sportą, kultūrą, 
turizmą ir verslą.

Krymo aneksiją, kuri paskatino ruoš-
tis bet kokiai agresoriaus veiklai.

NATO pajėgų integravimo viene-
tui vadovaujantis pulkininkas Peter 
Nielsen (Danijos kariuomenė) dalino-
si savo simpatijomis Lietuvai, pasako-
jo apie gyvenimą Vilniuje ir akcentavo 
svarbą NATO pajėgų integravimo vie-
netui bendradarbiauti su savivaldy-
bėmis. Šiuo metu delegacija aplankė 
jau virš trisdešimt Lietuvos savivaldy-
bių. Po pristatymo delegacija išvyko 
į Visagino technologijos ir verslo pro-
fesinio mokymo centrą.

Svečiai įteikė atminimo dovanas 
bei kvietė stebėti NATO pajėgų in-
tegravimo vieneto veiklą sociali-
niuose tinkluose. Facebook: NATO 
Force Integration Unit Lithuania 
(https://www.facebook.com/NFIU.
Lithuania); Instagram: @NFIU_Lithu-
uania (https://www.instagram.com/
nfiu_ltu/).niai. Šią svarbią ir džiugią akimirką 

kviečiame būti su savo atžalomis ar 
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draugais ir pasveikinti mokyklos bai-


