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Pirmasis birželio sekmadienis –
Tėvo diena

Visagino totorių bendrijai –
25 metai!

Первое воскресенье июня – 
День отца

Висагинской татарской
общине – 25 лет!

Saugiausios savivaldybės – Neringa, Palanga
ir Visaginas!

Visagine lankėsi Vaiko teisių apsaugos 
kontrolierė Edita Žiobienė

Seimo Švietimo ir mokslo komitetas lankėsi 
Visagine

Šiandien Visagino savivaldybėje lankėsi Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Giedrius Sakalinskas, 
kuris pasveikino Visagino savivaldybę konkurse „Saugiausia savival-
dybė“ laimėjus III vietą.

Šiandien Visagino savivaldybėje kartu su patarėjomis lankėsi Vaiko 
teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė. Kontrolierė susitiko su Vi-
sagino savivaldybės vadovais, vėliau vyko į Visagino „Gerosios vilties“ 
progimnaziją, lankėsi Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre, kur ben-
dravo su ukrainiečiais vaikais, įstaigos specialistais.

Vakar, gegužės 25 dieną Visagino 
savivaldybės didžiojoje salėje Lie-
tuvos Respublikos Seimo Švietimo 
ir mokslo komiteto pirmininkas Ar-
tūras Žukauskas ir komiteto nariai 
susitiko su Visagino savivaldybės 
atstovais, kad aptartų aktualius 
švietimo klausimus: „Tūkstantme-
čio mokyklų“ programą, mokyklų 
tinklą, mokyklų pasirengimą įtrau-
kiajam ugdymui bei ukrainiečių 
vaikų integraciją.

Susitikime dalyvavo Visagino sa-
vivaldybės administracijos direkto-
riaus pavaduotoja Julija Svidėnienė, 
Visagino savivaldybės tarybos narys 
Dmitrij Ikonikov ir Administracijos 
Švietimo, kultūros, sporto ir valsty-
binės kalbos kontrolės skyriaus ve-
dėja Asta Sieliūnienė, savivaldybės 
švietimo įstaigų vadovai.

Direktoriaus pavaduotoja Julija Svi-
dėnienė aptarė ukrainiečių integra-
ciją. Pasidžiaugta, kad nuo pat atvy-
kimo į Visaginą bėgantys nuo karo 
vaikai buvo integruojami į darželių, 

Gerbiami Visagino totorių bendrijos – folkloro ansamblio „Miras“, „Gimto-
sios mokyklos“ totorių būrelio – nariai!

Savo kūrybingų širdžių vedami, Jūs jau 25-erius metus rūpestingai puose-
lėjate totorių kultūrą mūsų mieste, Lietuvoje ir užsienyje!

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų atsidavimą Totorių bendrijos veiklai, įspū-
dingąjį „Sabantuj“ ir Visaginą puošiančias turtingos totorių kultūros tradici-
jas! Tęskite šią nuostabią veiklą, pasakokite apie save, perduokite žinias savo 
vaikams, o mes Jums padėsime visa tai saugoti ir skleisti!

Sveikiname gražios – 25 metų sukakties proga ir kiekvienam iš Jūsų linki-
me neblėstančios energijos, idėjų ir sveikatos! Tebūna totorių kultūra Jūsų 
ir visų visaginiečių vertybė ir tvirta unikalumo dalis!

Savivaldybės meras Erlandas Galaguz
Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

Birželio 4 d. 14 val. VKC „Draugystė“ (Parko g. 7) kviečiame paminė-
ti trijų Visagino totorių kultūros puoselėtojų jubiliejus – totorių folkloro 
ansamblio „Miras“, „Gimtosios mokyklos“ totorių būrelio ir Visagino to-
torių bendrijos 25-metį!

Давайте в этот праздничный день обратим все мысли к нашим отцам.
Поблагодарим их за теплоту, ответственность, мужество и нежность.

Если это уже невозможно сделать, то, давайте, хотя бы подумаем:
какие они были, какие они есть – заботливые, настойчивые

и всегда находящие выход – наши отцы.
Дорогие, сердечно поздравляем вас с Днем отца!

Пусть радость и любовь близких украшают ваши будни.
Желаем крепкого здоровья, семейного согласия и смелых мечтаний!

Мэр самоуправления Эрландас Галагуз
Директор администрации Виргиниюс Андрюс Букаускас

Уважаемые члены татарской общины Висагинаса, фольклорного ан-
самбля «Miras» и татарского клуба «Gimtosios mokyklos»! Стремясь со-
хранить традиции своего народа, вы уже 25 лет бережно лелеете та-
тарскую культуру в нашем городе, в Литве и за рубежом!

Сердечно благодарим вас за вашу преданность татарской общине, 
впечатляющий «Сабантуй» и богатые традиции татарской культуры, 
украшающие Висагинас! Продолжайте эту прекрасную деятельность, 
рассказывайте о себе, передавайте знания своим детям, а мы поможем 
вам все это сохранить и приумножить!

Поздравляем с прекрасной датой – 25-летием и желаем каждому из 
вас неиссякаемой энергии, новых идей и здоровья! Пусть татарская 
культура всегда будет ценностью не только для вас, но и для всех жи-
телей Висагинаса, являясь одной из уникальных частей многонацио-
нальной культуры нашего города!

Мэр самоуправления Эрландас Галагуз
Директор администрации Виргиниюс Андрюс Букаускас

4 июня в 14.00, в зале «Draugystė» ВКЦ (ул. Парко, 7), приглаша-
ем отметить 25-летний юбилей татарского фольклорного ансам-
бля «Miras», татарского клуба «Gimtosios mokyklos» и Висагинской 
татарской общины!

Susitikime su Visagino savivaldy-
bės meru Erlandu Galaguz taip pat 
dalyvavo PAGD prie VRM Panevėžio 
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Vi-
sagino priešgaisrinės gelbėjimo tar-
nybos viršininkas Alvydas Jaksebo-

Susitikime su kontroliere dalyva-
vo Visagino savivaldybės vicemerė 
A. Grigienė, Administracijos direk-
torius V. A. Bukauskas, direktoriaus 

mokyklų gyvenimą, vaikams pasiū-
lyta ir suteiktos galimybės rinktis 
neformaliojo švietimo bei sportinio 
rengimo programas, o suaugusie-
siems – mokytis lietuvių kalbos.

Skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė 
pristatė Visagino savivaldybės švie-
timo tinklo sistemą, artimiausius pla-
nus, įgyvendinamus projektus, „Ver-
denės“ ir „Atgimimo“ gimnazijų bei 
„Žiburio“ pagrindinės mokyklos da-
lyvavimą „Tūkstantmečio mokyklų“ 
programoje, baigiamą įgyvendin-
ti projektą „Visagino inovacijų klas-
terio kūrimas“, kalbėta apie sąlygų 
įtraukiajam ugdymui progimnazijo-
se sudarymą.

Akcentuota, kad Visagino savi-
valdybėje nuo 2012 metais priimto 
sprendimo mokyklų tinklas yra ge-
rai sutvarkytas kaip veikianti siste-
ma, gerai komplektuojamas klasės, 
nėra jungtinių ir kt. Po išsamaus pri-
statymo vyko diskusija.

Prieš susitinkant su Visagino sa-
vivaldybės atstovais bei švietimo 

ga, mero pavaduotoja Aleksandra 
Grigienė.

„Saugiausios savivaldybės“ konkur-
są organizavo Priešgaisrinės apsau-
gos ir gelbėjimo departamentas prie 
Vidaus reikalų ministerijos.

pavaduotoja J. Svidėnienė, Admi-
nistracijos socialinės paramos sky-
riaus vedėja J. Zabulytė, Tarpinstitu-
cinio bendradarbiavimo koordinatorė 

įstaigų vadovais, Švietimo ir moks-
lo komiteto nariai aplankė Visagino 
Draugystės progimnaziją, kur prista-
tyta mokykla ir diskutuota apie ukrai-
niečių vaikų integravimą, kalbėta apie 
švietimo pagalbos teikimo aktuali-
jas, diskusijos buvo pratęstos „Ver-
denės“ gimnazijoje, kur atkreiptas 
dėmesys ir į lavinamųjų klasių moki-
nių išskirtinius poreikius, pristatyta 
mokykla, jos iššūkiai pradinių klasių 
mokytojams dirbant su rusakalbiais 
mokiniais. Svečiai lankėsi Visagino 
technologijos ir verslo profesinio mo-
kymo cente, kur vyko Komiteto po-
sėdis, taip pat bendrauta su centro 
bendruomene, lankytasi sektorinio 
energetikos praktinio mokymo cente.

Bendravimo, diskusijų metu išgirs-
tos Seimo Švietimo ir mokslo komi-
teto narių nuomonės, atsiliepimai 
leidžia daryti išvadą, kad Visagine 
švietimo lauke vykstantys procesai, 
jų kokybė, lyderystės raiškos, kūry-
biškumas, paliko stiprų ir pozityvų 
įspūdį.

Šiemet konkurse dalyvavo visos 
Lietuvos savivaldybės. Jos vertintos 
pagal įvairius kriterijus, susijusius su 
gaisrinės saugos situacija ir savival-
dybės indėliu į jos gerinimą. Susuma-
vus konkurso rezultatus, pirmoji vieta 
skirta Neringos savivaldybei, surinku-
siai 22 balus, antroji vieta – Palangos 
savivaldybei (18 balų), o trečioji vie-
ta – Visagino savivaldybei (15 balų).

„Saugiausia savivaldybė“ konkur-
sas skatina vietos savivaldą aktyviai 
įsitraukti į gaisrų prevenciją, prisi-
dėti prie gaisrinės saugos problemų 
sprendimo, saugios gyvensenos ir 
saugos kultūros puoselėjimo, taip 
pat motyvuoja savivaldybių gyven-
tojus pilietiškai ir savanoriškai veiklai 
gaisrinės saugos srityje. „Saugiausios 
savivaldybės“ konkursas bus rengia-
mas ir kitais metais.

Primename, kad įrengti autonomi-
niai dūmų detektoriai, kilus gaisrui, 
gali išgelbėti gyvybes!

D. Kotovienė, socialines paslaugas 
teikiančių Visagino, švietimo įstaigų 
vadovai ir atstovai. Susitikimo metu 
buvo aptarti vaiko teisių apsaugos 
Visagino savivaldybėje pagrindiniai 
aspektaI, diskutuota socialinių pas-
laugų prieinamumo temomis. Vice-
merė A. Grigienė aptarė ukrainiečių 
integracijos Visagine temą, teikiamas 
paslaugas bėgantiems nuo karo žmo-
nėms.

Vizito „Gerosios vilties“ progim-
nazijoje metu Vaiko teisių apsaugos 
kontrolierė E. Žiobienė turėjo progą 
pabendrauti su mokyklos bendruo-
mene ir nuo karo bėgančių ukrainie-
čių šeimomis. Susitikimo metu ne-
trūko ašarų ir nuoširdumo. Didelį 
dėkingumą už visokeriopą pagalbą 
ir priėmimą išreiškė besimokančių 
„Gerosios vilties“ mokykloje vaikų 
mamos- ukrainietės.

Šią gražią dieną  sutelkime savo mintis į tėčius.
Padėkokime jiems už šilumą, atsakomybę, drąsą ir švelnumą.

Jei negalime padėkoti, bent pagalvokime.
Kokie jie buvo, kokie yra – mūsų atkaklieji,

visuomet randantys išeitį tėčiai.
Brangieji, nuoširdžiai sveikiname Jus su Tėvo diena.

Tegul džiaugsmas ir artimųjų meilė puošia
Jūsų kasdienybę. Linkime Jums stiprios sveikatos,

darnos šeimoje ir drąsių svajonių!
Savivaldybės meras Erlandas Galaguz

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas


