
Teikiame klausimus, siūlomus svarstyti komitetų posėdžiuose: 

 

1. Dėl Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo konsoliduotųjų ataskaitų 

rinkinio ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. 

Pranešėja – Nadežda Rybakova, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja. 

 

 

2.  Dėl Visagino savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo ir Visagino savivaldybės 

tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-7 „Dėl Visagino savivaldybės 2022 metų biudžeto 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja – Nadežda Rybakova, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja. 

 

3. Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, panaudojimo. 

Pranešėja – Nadežda Rybakova, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja. 

 

4. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-145 „Dėl 

Visagino savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų pareigybių (etatų) 

skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja – Nadežda Rybakova, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja. 

 

5. 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. 

Pranešėja – Nadežda Rybakova, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja. 

 

6. 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. 

Pranešėja – Nadežda Rybakova, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja. 

 

7. Dėl techninės klaidos ištaisymo Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 30 d. 

sprendime Nr. TS-300 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“. 

Pranešėja – Nadežda Rybakova, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja. 

 

8. Dėl pritarimo projekto „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais 

bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ įgyvendinimui. 

Pranešėja – Inga Stankevičienė, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus 

vyriausioji specialistė. 

 



9. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-108 „Dėl 

mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute Visagino 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2022–2023 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo 

Pranešėja – Asta Sieliūnienė, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės 

skyriaus vedėja. 

 

10. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-106 „Dėl 

priešmokyklinio ugdymo grupių, mokinių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

modelių Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms 2022–2023 m. m. nustatymo“ 

pakeitimo. 

Pranešėja – Asta Sieliūnienė, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės 

skyriaus vedėja. 

 

11. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Karjeros specialistų tinklo vystymas“. 

Pranešėja – Asta Sieliūnienė, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės 

skyriaus vedėja. 

 

12. Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą. 

Pranešėja – Asta Sieliūnienė, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės 

skyriaus vedėja. 

 

13. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-131 ,,Dėl 

Visagino savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja – Jolita Zabulytė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. 

14. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-80 „Dėl 

asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Visagino savivaldybėje 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja – Jolita Zabulytė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. 

15. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl 

sutikimo pratęsti (duomenys neskelbiami) gyvenimo Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre 

laikotarpį” pakeitimo. 

Pranešėja – Jolita Zabulytė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. 

16. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ teikiamų paslaugų kainų sąrašo 

patvirtinimo. 

Pranešėjas – Marius Naruševičius, Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyriaus vedėjas. 

17. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ perskaičiuotos šilumos kainos 

dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo. 

Pranešėja – Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 



18. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ šilumos kainą 

mažinančiai papildomai dedamajai. 

Pranešėja – Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 

 

19. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-271 

„Dėl SĮ „Visagino energija” 2019-2021 metų šilumos ūkio investicijų plano derinimo” pakeitimo. 

Pranešėja – Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 

20. Dėl UAB „Visagino energija“ 2019–2021 m. įsigyto ilgalaikio turto, naudojamo 

reguliuojamose veiklose, derinimo. 

Pranešėja – Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 

21. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ 2022–2025 metų šilumos ūkio 

investicijų plano derinimo. 

 Pranešėja – Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 

22. Dėl UAB „Visagino energija“ šilumos bazinės kainos (kainų dedamųjų) galiojimo 

laikotarpio nustatymo. 

Pranešėja – Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 

23. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl 

SĮ „Visagino energija“ geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo 2019-2023 m. veiklos ir plėtros 

plano patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja – Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 

24. Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn 

ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. 

Pranešėja – Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 

25. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-83 „Dėl 

Visagino savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ 

papildymo. 

Pranešėja – Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 

26. Dėl būsto Visagine, Sedulinos al. 71-15, pardavimo. 

Pranešėja – Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 

27. Dėl savivaldybės būsto nuomos. 

Pranešėja – Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 
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