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Atnaujinta galimybė atsiskaityti 
už komunalinių atliekų tvarkymą 

savitarnos svetainėje

Dėl mokinių priėmimo į Visagino savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklas

О приеме учащихся
в общеобразовательные школы 
Висагинского самоуправления

Surengta jauki padėkų popietė šventinės 
atmosferos mieste kūrėjams

Возобновлена возможность 
оплаты коммунальных 

отходов на сайте 
самообслуживания

Gyventojai gali prisijungti prie 
jos ir pažiūrėti, ar yra sumokėję 
vietinę rinkliavą už komunalinių 
atliekų surinkimą ir tvarkymą ir 
neturi įsiskolinimo už 2022 m.

Savitarnos svetainėje taip pat ga-
lima pateikti savo kontaktinius duo-
menis: el. paštą ir telefono numerį 

Informuojame, kad nuo 2023 m.
priėmimas į Visagino savivaldy-
bės bendrojo, ikimokyklinio ug-
dymo ir neformaliojo švietimo bei 
sporto įstaigas vykdomas tik cen-
tralizuotai – per Asmenų registra-
vimo į švietimo ir sporto įstaigas 
informacinę sistemą.

Vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) 
prašymus teikia prisijungdami prie 
Asmenų registravimo į švietimo ir 
sporto įstaigas informacinės siste-
mos https://mr.visaginas.lt (prisi-
jungimas vyksta per elektroninius 
valdžios vartus). Prašymo teikėjas 
vienu metu gali rinktis ne daugiau 
kaip dvi ikimokyklinio ugdymo arba 
bendrojo ugdymo įstaigas, įrašant 
jas pirmumo tvarka.

Pagrindinis prašymų priėmimas 
į pradinio, pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo klases 2023–2024 mokslo 
metams vyks iki 2023 m. balandžio
15 d., vėliau vyks papildomas pri-
ėmimas tik į laisvas vietas klasėse.

Visagino savivaldybės didžiojoje 
posėdžių salėje surengta jauki pa-
dėkų popietė, skirta padėkoti įstai-
goms ir jų darbuotojams, įmonių 
atstovams ir gyventojams, kurie 
prisidėjo kuriant šventinę atmos-
ferą mieste kalėdiniu laikotarpiu.

Įpusėjus sausiui, jau tradicija tapu-
sioje popietėje pagerbti Visagino ben-
druomenės atstovus kvietė Visagino 
savivaldybės meras E. Galaguz, vice-
merė A. Grigienė bei Administracijos 
direktorius V. A. Bukauskas kartu su 
pavaduotoja J. Svidėniene. Padėkos 
įteiktos kūrusiems kalėdines instalia-
cijas mieste, organizavusiems eglės 
įžiebimo šventę, maketavusiems atvi-
rukus, dalyvavusiems kalėdiniuose 
konkursuose ir visiems kitiems, ku-
rie savo idėjomis, pastangomis ir dar-
bais prisidėjo prie kalėdinės atmos-
feros kūrimo Visagino mieste.

Padėkų popietę vedė režisierė Bi-
rutė Davidovičė, o užburiančią mu-
zikinę atmosferą dovanojo Visagino 
kūrybos ir menų akademijos mo-
kytojų – Ilonos Alėjūnienės ir Vitos 
Pimpienės ugdomos talentės: Aneta 
Miloš, Emilija Galaguzaitė bei Marija 
Polina Zinkevičiūtė.

Сообщаем, что возобновлена 
возможность оплаты комму-
нальных отходов на сайте само-
обслуживания https://rinkliava.
visaginas.lt.

Жители могут вой ти в систему, 
чтобы узнать, уплатили ли они 
местный сбор (пошлину) за сбор 
и упорядочение бытовых отхо-
дов, а также не имеют ли они 
задолженности за 2022 год. На 
сайте самообслуживания Вы 

Сообщаем, что с 2023 года 
прием в общеобразовательные, 
дошкольные и неформальные 
образовательные и спортив-
ные учреждения Висагинского 
самоуправления осуществляется 
только централизованно – через 
Информационную систему ре-
гистрации лиц в образователь-
ных и спортивных учреждениях.

Родители детей (опекуны, попе-
чители) подают заявления через 
подключение к Информационной 
системе регистрации лиц в обра-
зовательных и спортивных учреж-
дениях https://mr.visaginas.lt (вход 
происходит через электронный пор-
тал «valdžios vartai»).

При подаче заявления можно вы-
брать одновременно не более двух 
дошкольных образовательных или 
общеобразовательных учреждений, 
зарегистрировав их в порядке оче-
редности.

bei atsisakyti popierinių sąskaitų. Kitą 
savaitę gyventojai, kurių telefono nu-
meriai yra užregistruoti, gaus primi-
nimus trumposiomis žinutėmis apie 
esamus įsiskolinimus.

Dėkojame už laiku sumokėtą rin-
kliavą.

Informacija dėl vaikų/mokinių pri-
ėmimo į neformaliojo švietimo ir 
sporto įstaigas (įskaitant ir ikimo-
kyklinio ugdymo) bus paskelbta ar-
timiausiu metu.

Kadangi šiuo metu vyksta klasių 
komplektavimas 2023–2024 mokslo 
metams, atliekama įstaigų duo-

Nuoširdžiausios padėkos tar-
tos šiems Visagino bendruome-
nės atstovams:

– Už kalėdinių instaliacijų miesto 
erdvėse kūrimą ir įgyvendinimą, 
eglės įžiebimo šventę ir kitų kalė-
dinio laikotarpio renginių organi-
zavimą padėkota Visagino kultū-
ros centro ir Visagino savivaldybės 
administracijos specialistams bei 
savanoriams: Larisai Podberiozkinai, 
Sandrai Matvejevai, Viktorui Jakovic-
kiui, Vladimirui Čistiakovui, Agatai 
Lavrinovič bei Rimutei Černovienei.

– Pasveikinti foto erdvių kon-
kurso „Kalėdinis serpantinas“ lai-
mėtojai: I-os vietos nugalėtojai – UAB 
„Intersurgical“, II vietos laimėtojai –
Visagino švietimo pagalbos tarnyba, 
III vietą užėmusi – Visagino „Atgi-
mimo“ gimnazija, žiūrovų simpatijas 
pelnęs – Visagino socialinių paslaugų 
centras ir už puikią idėją konkurse 
taip pat įvertintas Nerijus Rastenis.

– Elektroninių kalėdinių atvirukų 
konkurse įvertinti mokiniai: Stanis-
lav Rydzik (Visagino technologijų ir 
verslo profesinio mokymo centras), 
Viktorija Lipova (Visagino Draugys-
tės progimnazija), Ana Bachareva (Vi-
sagino kūrybos ir menų akademija), 

также можете указать свои кон-
тактные данные: адрес электрон-
ной почты и номер телефона и от-
казаться от бумажных счетов. 

Жители, чьи номера телефонов 
и контактные данные будут зане-
сены в систему, на следующей 
неделе смогут получать смс-на-
поминания о текущей задолжен-
ности.

Спасибо за своевременную 
оплату госпошлины.

Основной прием заявлений 
в классы начального, основного 
и среднего образования на 2023–
2024 учебный год будет проходить 
до 15 апреля 2023 года, после чего 
дополнительный набор будет осу-
ществляться только на свободные 
места в классах.

Информация о приеме детей/уча-
щихся в учреждения неформаль-
ного образования и спорта (вклю-
чая дошкольное образование) будет 
опубликована в ближайшее время.

Поскольку в настоящее время 
идет комплектация классов на 
2023–2024 учебный год, прово-
дится аутентификация обработ-
чиков данных учреждений, мы 
хотели бы попросить жителей до 
25 января не регистрировать детей.

Больше информации можно найти 
на интернет странице Висагин-
ского самоуправления www.visaginas.lt
(в разделе – Образование).

Karolina Isajeva (Visagino techno-
logijų ir verslo profesinio mokymo 
centras), Viktor Šmidt (Visagino kū-
rybos ir menų akademija) ir jų mo-
kytojai: Katsiaryna Ahryzka (Visa-
gino kūrybos ir menų akademija), 
Natalja Markelova (Visagino Drau-
gystės progimnazija), Olga Gorbun 
(Visagino Draugystės progimnazija), 
Nataliya Kosiak (Visagino „Gerosios 
vilties“ progimnazija), Anastasija Mu-
chajeva (Visagino „Žiburio“ pagrin-
dinė mokykla), Galina Severina (Visa-
gino technologijų ir verslo profesinio 
mokymo centras).

– Už indėlį kuriant šventines er-
dves padėkota VšĮ Visagino eduka-
cijų centrui.

– Už kalėdinių konkursų organi-
zavimą padėkos raštas įteiktas Visa-
gino kūrybos ir menų akademijai.

Dar kartą nuoširdžiai dėkojame 
Jums visiems, kuriantiems, ieškan-
tiems, nenurimstantiems ir visoke-
riopai puošiantiems mūsų miestą! 
Taip pat tariame nuoširdžiausią 
„ačiū“ ir tiems, kurių galbūt nepami-
nėjome, tačiau kurie rūpinosi šven-
tine ir džiuginančia atmosfera savo 
kaimynystėse ir bendruomenėse!

menų tvarkytojų autentifikacija, 
prašytume gyventojus iki sausio 
25 d. vaikų neregistruoti.

Daugiau informacijos apie moki-
nių priėmimą rasite Visagino savival-
dybės interneto svetainėje www.visa-
ginas.lt (aktuali rubrika – Švietimas).


