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Skelbiamas sporto projektų finansavimo 
konkursas

Dėl Visagino savivaldybėje vykdomų valstybinės žemės 
sklypų pardavimo aukcionų

Švedijos ambasadorės vizitas
Visagino savivaldybėje

Nauji informaciniai stendai 
Visagine

Об аукционах по продаже участков 
государственной земли

в Висагинском самоуправлении

Visagino savivaldybės administra-
cija, vadovaudamasi Visagino savival-
dybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 
d. sprendimu Nr. TS- 244 „Dėl sporto 
projektų finansavimo konkurso nuos-
tatų patvirtinimo“, skelbia finansavi-
mo konkursą. Paraiškas Konkursui 
gali teikti Visagino savivaldybėje re-
gistruoti ir sportinę veiklą vykdantys 
pelno nesiekiantys juridiniai asmenys 
(toliau – pareiškėjai), išskyrus savival-
dybės biudžetines įstaigas (nuostata 
netaikoma savivaldybės neformalio-
jo švietimo įstaigoms, veiklą vykdan-
čioms sporto srityje). Savivaldybės 
biudžetinės įstaigos gali būti projek-
to partnerės.

Šiame kvietime finansuojama 
veiklos sritis – Sportinė ir fizinio 

Valstybės įmonė Valstybės že-
mės fondas teisės aktų nustaty-
ta tvarka interneto svetainėje 
http://aukcionai.vzf.lt vykdo vals-
tybinės kitos paskirties ir miškų 
ūkio paskirties valstybinės žemės 
sklypų pardavimo ir nuomos auk-
cionus.

Informuojame, kad interneto sve-
tainėje http://aukcionai.vzf.lt yra 
paskelbti 23 kitos paskirties valsty-
binės žemės sklypų, esančių Visa-
gino mieste, pardavimo aukcionai.

Šiuo metu Visagino mieste par-
duodama 11 kitos paskirties valsty-
binės žemės sklypų, esančių Gervės 
gatvėje, ir 12 kitos paskirties sklypų – 
Ateities gatvėje.

Liepos 21 d. Visagino savivaldybėje lankėsi Švedijos ambasadorė 
Lietuvoje Inger Buxton. Ambasadorė susitiko su Visagino savivaldy-
bės vadovais.

Visagino savivaldybėje, Kosmoso – 
Parko gatvių sankryžoje prie Kukui-
žės tako, Parko g. prie paplūdimio, 
Veteranų g. prie autobusų stotelės, 
Taikos pr. prie geležinkelio stoties, 
Elektrinės g. 6 prie Ignalinos AE ir prie 
riboženklio įvažiuojant į miestą pa-
statyti informaciniai stendai, kuriuo-
se pateikiami: žemėlapis, informacija 
apie Visagino savivaldybę, lankytinos 
vietos ir nuorodos į jas. Darbai atlik-
ti įgyvendinant ES lėšomis remiamą 
projektą „Turizmo informacinės inf-
rastruktūros plėtra Utenos, Ignali-
nos, Zarasų rajonų ir Visagino savi-
valdybėse“.

Visagino savivaldybės administra-
cija šiame projekte dalyvauja partne-
rio teisėmis. Projekte dalyvauja ke-
turios Utenos regiono savivaldybės. 
Projekto vykdytojas – Utenos rajono 
savivaldybės administracija, projek-
to partneriai – Ignalinos rajono savi-
valdybės administracija, Zarasų ra-
jono savivaldybės administracija ir 

aktyvumo veikla – 2 tūkst. eurų. 
Prioritetas – populiarinti Visagino 
savivaldybėje vystomas sporto ša-
kas, skatinti fizinio aktyvumo vei-
klas bendruomenėje.

Paraiškos priimamos iki rugpjūčio 
10 d. 12 val. Paraiškos konkursui turi 
būti pateikiamos elektroniniu paštu 
visaginas@visaginas.lt.

Informaciją apie reikalingus doku-
mentus galite rasti Visagino savival-
dybės svetainėje.

Kilus klausimams pareiškėjai gali 
kreiptis į Visagino savivaldybės admi-
nistracijos Švietimo, kultūros, sporto 
ir valstybinės kalbos kontrolės sky-
riaus vyriausiąjį specialistą Artūrą 
Česlioką, tel. 8 694 04447, el. paštu: 
arturas.cesliokas@visaginas.lt.

Šių valstybinės kitos paskirties 
žemės sklypų pardavimo aukcionai 
vyks 2022 m. rugsėjo 29–30 die-
nomis bei spalio 3–12 dienomis 
interneto svetainėje http://aukci-
onai.vzf.lt.

Pažymime, kad visi aukcionai vyks-
ta tik interneto svetainėje http://auk-
cionai.vzf.lt, todėl dalyviams nerei-
kia niekur vykti bei gali dalyvauti 
kelių žemės sklypų pardavimo auk-
cionuose vienu metu. Visų interneto 
svetainėje http://aukcionai.vzf.lt pa-
skelbtų aukcionų pradžia – aukciono 
skelbime nurodytą dieną nuo 11 val. 
00 min., pabaiga – 15 val. 00 min. 
(preliminari aukciono pabaiga*).

Susidomėję bei suinteresuoti auk-

Visagino savivaldybės administraci-
ja. Projekto vertė siekia daugiau nei 
250 tūkst. Eur, Visagino savivaldybei 
tenka – apie 66 000 Eur.

Projektu siekiama prisidėti prie tu-
rizmo informacinės infrastruktūros 
plėtros Utenos regione ir padidinti 
keliautojų informuotumą apie regio-
niniuose maršrutuose esančias vie-
šąsias lankytinas vietas. Šiam tikslui 
pasiekti Visagino savivaldybėje įsigy-
ti ir įrengti 6 daugiavariantinio turinio 
informaciniai lauko stendai.

Pagal 2014–2020 m. Europos Są-
jungos fondų investicijų veiksmų 
programos 5 prioriteto „Aplinko-
sauga, gamtos išteklių darnus nau-
dojimas ir prisitaikymas prie klima-
to kaitos“ įgyvendinimo priemonę 
Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes 
jungiančių turizmo trasų ir turizmo 
maršrutų informacinės infrastruktū-
ros plėtra“ pateiktam projektui įgy-
vendinti skirta 252.717,32 Eur Euro-
pos regioninės plėtros fondo lėšų.

Susitikimo metu aptarti savival-
dybės einamieji darbai karo Ukrai-
noje kontekste: pasidalinta žinio-
mis apie Savivaldybės privataus ir 
viešojo sektoriaus suteiktą pagalbą 
nuo karo bėgantiems ukrainiečiams, 
pasidžiaugta jų integracija Visagino 
savivaldybėje, tautines mažumas.

Visagino savivaldybės meras 
trumpai pristatė Visagino savival-
dybės įgyvendinamus projektus ir 
ateities planus. Su Švedijos ambasa-
dore taip pat aptartos ateities ben-
dradarbiavimo galimybes.

Po susitikimo pas merą delega-
cija nuvyko į Visagino rekreacijos 
paslaugų centro filialą „Visagino 
parkas“, kur ambasadorė turėjo 
galimybę pabendrauti su ten gy-
venančiais nuo karo pabėgusiais 
ukrainiečiais.

Государственное предприятие 
«Valstybės žemės fondas» в поряд-
ке, установленном правовыми 
актами, на сайте http://aukcionai.
vzf.lt проводит аукционы по про-
даже и аренде государственных 
земельных участков иного на-
значения и лесного хозяйства.

Информируем, что на сайте 
http://aukcionai.vzf.lt опубликова-
ны 23 аукциона по продаже госу-
дарственных земельных участков 
иного назначения, расположенных 
в городе Висагинас.

В настоящее время в городе Ви-
сагинас продаются 11 участков го-
сударственной земли иного назна-
чения, расположенных на улице 
Гярвес, и 12 участков земли дру-
гого назначения на улице Атейтес.

Аукционы по продаже этих участ-
ков земли иного назначения прой-
дут 29–30 сентября и 3–12 октября 
2022 года на сайте http://aukcio-
nai.vzf.lt.

Отметим, что все аукционы про-
ходят только на сайте http://aukci-
onai.vzf.lt, поэтому участникам не 
нужно никуда идти и они могут уча-
ствовать в аукционах по продаже 
нескольких земельных участков од-
новременно. Начало всех опубли-
кованных на сайте http://aukcionai.

vzf.lt аукционов в день объявле-
ния – в 11 часов 00 минут, оконча-
ние – в 15 часов 00 минут (предва-
рительное окончание аукциона*).

Желающим и заинтересован- 
ным принять участие в аукционах 
необходимо зарегистрировать-
ся на сайте http://aukcionai.vzf.lt/ 
и внести первоначальный взнос 
(5 процентов от начальной цены 
продажи земельного участка) на 
счет, указанный на сайте.

Более подробную информа-
цию об условиях и правилах уча-
стия в аукционе вы можете най-
ти в правилах, указанных на сайте 
http://aukcionai.vzf.lt/.

Если у вас есть  какие-либо вопро-
сы, пожалуйста, свяжитесь с нами 
по электронной почте: aukcionai@
vzf.lt или по телефону: 8 626 78499.

Приглашаем всех заинтересован-
ных лиц активно регистрировать-
ся на сайте http://aukcionai.vzf.lt 
и участвовать в аукционах.

* с условиями продления срока 
окончания торгов просьба ознако-
миться в описании порядка прове-
дения интернет-аукционов госу-
дарственных земельных участков.

Информация
государственного предприятия

«Valstybės žemės fondas»

cionuose dalyvauti asmenys turėtų 
užsiregistruoti interneto svetainėje 
http://aukcionai.vzf.lt/ ir sumokėti 
pradinį įnašą (5 procentus nuo že-
mės sklypo pradinės pardavimo kai-
nos) į svetainėje nurodytą sąskaitą.

Daugiau informacijos apie daly-
vavimo aukcione sąlygas ir taisy-
kles galite rasti interneto svetainėje 
http://aukcionai.vzf.lt/ nurodytose 
taisyklėse.

Jeigu kiltų klausimų – maloniai 
prašome kreiptis elektroniniu paš-
tu: aukcionai@vzf.lt arba telefonu: 
8 626 78499.

Kviečiame visus susidomėjusius 
asmenis aktyviai registruotis interne-
to svetainėje http://aukcionai.vzf.lt 
ir dalyvauti aukcionuose.

* su aukciono pabaigos laiko pra-
tęsimo sąlygomis prašome susipažin-
ti Valstybinės žemės sklypų pardavimo 
ir nuomos aukcionų vykdymo interne-
tu tvarkos apraše.

Valstybės įmonės Valstybės žemės 
fondo informacija


