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Meras informuoja:
Taryba vienbalsiai patvirtino 2023 metų Visagino savivaldybės biudžetą

Vasario 16-oji –
Lietuvos valstybės

atkūrimo diena

Džiaugiuosi galėdamas infor-
muoti, kad 2023 metų vasario 2 
dieną vykusiame Visagino savival-
dybės tarybos posėdyje Taryba su-
sivienijo žmonių labui bei vienbal-
siai patvirtino 2023 metų Visagino 
savivaldybės biudžetą. Posėdyje 
taip pat patvirtintas Visagino sa-
vivaldybės 2023–2025 metų stra-
teginio plano projektas, pagal kurį 
paskirstyti finansiniai biudžeto 
prioritetai.

Mieli visaginiečiai! Nekantrau-
dami pranešame, kad 2023 m. va-
sario 25 d. mūsų mieste vyks iš-
skirtinio mąsto renginys – masinis 
pėsčiųjų žygis – „TrenkTuras Visa-
gine“!

Planuojama, kad į Visaginą atvyks 
žmonės iš įvairių Lietuvos kampelių, 
todėl turėsime daug svečių! Turėkite 
omenyje, kad padaugės ne tik žygiuo-
jančių gatvėmis skaičius, bet ir au-
tomobilių keliuose. Kviečiame pasi-
tikti svečius su šypsena ir supratimu.

„TrenkTuro“ prioritetas – tvarumas. 
Žygių organizatoriai siekia stiprinti, 
sveikatinti ir ugdyti kuo įvairesnes 
žmonių grupes: nuo vaikų ir mokslei-
vių iki senjorų. Kviečiame registruo-
tis visus norinčius prisijungti prie 
renginio ir žygiuoti kartu: https:// 
trenkturas.lt/visagine-2023/.

Vasario 16-oji – tai mūsų nepriklausomos valstybės ir demokratinių 
vertybių pamatas. Tai mūsų demokratiškos ir laisvos valstybės – mūsų 
Lietuvos – fundamentali pradžia ir vienas svarbiausių istorinių įvykių, 
dėl kurio šiandien visi drauge didžiuojamės.

Didžiuotis verčia ir neįkainojami šių dienų Lietuvos žmonių darbai, šian-
dien reikalingi Ukrainai.

Mūsų laisvos mintys, atvira širdis ir per amžius užauginta tvirtybė su-
buria mus kilniems tikslams ir darbams.

Vasario 16-ąją prisiminkime visus didžius žmonių darbus, atvedusius 
mus į pergalingą laisvę, ir prisidėkime prie Ukrainos pergalės – RADAROM! 
Savo palaikymą Ukrainai skirkime paskambinę 1482 (daugiau informaci-
jos: https://www.radarom.lrt.lt).

Su vasario 16-ąja, gerbiamieji, su kilnia ir galinga Lietuvos valstybės at-
kūrimo diena!

Savivaldybės meras Erlandas Galaguz
Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

Šių metų biudžete dėmesys sutelk-
tas augančios Visagino kartos švieti-
mui, pagreitį įgavusiems miesto inf-
rastruktūros plėtros projektams, 
socialinei paramai ir kitoms Visagino 
savivaldybės 2023–2025 metų strate-
giniame plane numatytoms progra-
moms įgyvendinti.

Švietimas, sportas, kultūra. 
2023 metais numatytas didesnis fi-
nansavimas švietimo paslaugų plė-
trai. Daugiau lėšų numatyta mokyklų 

švietimo pagalbai užtikrinti, neforma-
liojo švietimo ugdymo programoms 
ir sportinio ugdymo programoms bei 
paslaugoms, vaikų mokymo plaukti 
programos įgyvendinimui, sporto 
renginių organizavimui ir gyventojų 
fizinio aktyvumo skatinimui. Taip pat 
numatytas finansavimas naujoms 
priemonėms: savivaldybėje veikian-
čių formaliojo švietimo įstaigų abi-
turientų ir jų mokytojų skatinimui, 
projekto „Visagino savivaldybės prie-
monių, numatytų „Tūkstantmečio 
mokyklų“ Visagino ir Ignalinos ra-
jono savivaldybių Švietimo pažan-
gos plane“ įgyvendinimas, „Atviros 
ekosistemos atsiskaitymams negry-
naisiais pinigais bendrojo ugdymo 
įstaigų valgyklose kūrimas“ įgyven-
dinimas, projektui „Newton Rooms 
koncepto, bendradarbiaujant su 
verslo atstovais vystymas“ ir kt.

Visaginiečius ir mieste besilankan-
čius šalies bei užsienio svečius stebi-
nanti kultūros sritis taip pat sulauks 
didesnio finansavimo.

Viešoji infrastruktūra. Biudžete 
itin svarbią vietą užima viešosios inf-

Lietuvos valstybės atkūrimo diena Visagine
LAIŠKAS LIETUVAI

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos 
Taryba, pirmininkaujama Jono 
Basanavičiaus, vienbalsiai pri-
ėmė ir paskelbė Lietuvos Ne-
priklausomybės aktą. Aktą pa-
sirašė visi dvidešimt Lietuvos 
Tarybos narių.

„1918 m. vasario 16 d. aktas – 
tai Lietuvos renesanso kūrinys, 
jos artimiausios praeities kon-
densuotas žodis ir jos ateities ti-
tulas“ – apie šį pamatinį valsty-
bės dokumentą 1938 metais sakė 
Mykolas Römeris. Šiandien visi ir 
kiekvienas galime džiaugtis šio ti-
tulo teikiamomis privilegijomis – 
pagarba žmogaus ir pilietinėms 
teisėms, užtikrina socialine ap-
sauga ir kultūros įvairove, o svar-
biausia – laive – kasdienėmis ga-
limybėmis daryti pasirinkimus, 
atvirai reikšti savo mintis.

„Laiškas Lietuvai“ – tai kvietimas 
pokalbiui su savo valstybe. Sveikini-
mas, palinkėjimas, padėka, pasida-
linimas svajonėmis, apmąstymais, 
o gal ryškiomis akimirkomis… – laiš-
kas, atvira erdvė visoms įmanoms 
temoms, o taip pat ir raiškos for-
moms, tad šventinėje Vasario 16-os-
ios programoje – laiškai sukurti įvai-
riausiomis formomis – linijomis ir 
spalvomis, žodžiais ir rašmenimis, 
instrumentais ir natomis… 

PROGRAMA
15.00 val. Parodos LAIŠKAS LIE-

TUVAI atidarymas

Spalvinga ir ryški paroda, kurioje 
bus pristatyti Visagino moksleivių 
sukurti „Laiškai Lietuvai“.

Parodos kūrime dalyvavo daugiau 
negu 70 Visagino moksleivių, net 28 

mokytojai ir žinoma mokyklų direk-
toriai bei jų pavaduotojai, iš visų 6 
Visagino ugdymo įstaigų – Visagi-
no „Atgimimo“ gimnazijos, Visagi-
no „Gerosios vilties“ progimnazijos, 
Visagino Draugystės progimnazi-
jos, Visagino technologijos ir verslo 
profesinio mokymo centro, Visagi-
no „Verdenės“ gimnazijos ir Visagi-
no „Žiburio“ pagrindinės mokyklos.

16.00 val. Lietuvos nacionalinės 
filharmonijos kamerinio ansamblio 
MUSICA HUMANA koncertas, kar-
tu su VKMA mokiniais

Kamerinės muzikos ansamblis 
„Musica humana“ (meno vadovas 
ir dirigentas Robertas Beinaris) per 
beveik 50 veiklos metų yra surengęs 
daugiau kaip 2000 koncertų Lietuvo-
je ir užsienyje: Prancūzijoje, Vokie-

tijoje, Belgijoje, Čekijoje, Slovakijo-
je, Skandinavijos šalyse ir Anglijoje. 
Ansamblis unikalus savo atliekamu 
repertuaru – vieni pirmųjų Lietuvo-
je ėmėsi autentiškos senosios muzi-
kos atgaivinimo, o šiandien ansam-
blio repertuare galime išgirsti tiek 
Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės 
laikų muziką, tiek ir šiuolaikinių Lie-
tuvos kompozitorių kūrinius.

Būtent į jaunąją kartą ir kvies at-
sigręžti šventiniam Vasario 16-os-
ios paminėjimui skirtas koncertas. 
Jame, greta klasikinių, visiems pui-
kiai pažįstamų kūrinių, skambės ir 
jaunosios Lietuvių kompozitorių 
kartos sukurta muzika, o kartu su 
„Musica humana“ profesionalais, šį 
„muzikinį laišką“ scenoje kurs ir bū-
simieji profesionalai – VKMA auklė-
tiniai bei jaunieji VKC teatro „Gyve-
nimas gražus!“ aktoriai.

Ув а жае мые в ис агинц ы! 
25 февраля 2023 года в нашем 
городе пройдет пеший тур, 
в котором примут участие лю-
бители активного времяпро-
вождения на разных дистан-

циях. Тур организует один из 
крупнейших организаторов 
пеших туров в странах Балтии 
«TrenkTuras».

Организаторы хотят объединить 
людей разных возрастов: от детей 
до сеньоров, тем самым укрепляя 
и оздоровляя общество. В Висаги-
насе ожидается большое количе-
ство участников, поэтому в городе 
увеличится не только количество 
людей, прогуливающихся по ули-
цам, но и количество автомоби-
лей. Мы просим жителей отнестись 
с пониманием и встретить наших 
гостей так, как умеем – с улыбкой 
и открытым сердцем.

Приглашаем всех желающих 
участвовать в мероприятии ре-
гистрироваться по ссылке: https:// 
trenkturas.lt/visagine-2023/.

rastruktūros plėtros programa. Visa-
gino savivaldybėje planuojamas ap-
švietimo sistemos modernizavimas 
bei didžiųjų projektų – „Autobusų 
stoties su turizmo informacijos cen-
tru statyba Visagino savivaldybėje“ 
ir „Sedulinos alėjos atkarpos nuo 
Parko g. iki Visagino g. rekonstruk-
cija“ įgyvendinimas. Taip pat svarbią 
vietą programoje užima numatytas 
esamų sporto bazių infrastruktūros 
atnaujinimas, automobilių stovėjimo 
aikštelių įrengimas.

Džiugios žinios visaginiečiams: fi-
nansavimas numatytas ir individua-
lių kvartalų infrastruktūros vystymui, 
elektromobilių įkrovimo prieigų tin-
klo kūrimo Visagino mieste užtikri-
nimui bei vaikų žaidimų aikštelėms.

Socialinė sritis. Šiemet daugiau 
lėšų numatyta kompensacijoms už 
šildymą bei vandenį, socialinėms 
pašalpoms mokėti, socialiai jautrių 
grupių paslaugų kompensavimui, 
neįgalių asmenų poilsiui užtikrinti 
reikalingos aplinkos sukūrimui Visa-
gino ežere ir gyvenamosios aplinkos 
pritaikymui mieste.

Biudžete taip pat skirta lėšų soci-
alinės rizikos židinių formavimuisi 
mažinti, sukuriant saugesnę ir pa-
togesnę aplinką asmenims, gyve-
nantiems bendrabučiuose.

2023 metų Visagino savivaldy-
bės biudžeto pajamos – 37540,050 
tūkst. eurų ir 7869,135 tūkst. eurų 
praėjusių metų nepanaudotos biu-
džeto lėšos (apyvartos lėšos). Pažy-
mėtina, kad lyginant su praėjusiais 
metais, biudžeto pajamos didėjo 
apie 18,2 proc.

Posėdžio metu taip pat pritarta 
mano potvarkiui „Dėl darbo grupės 
sudarymo dėl Visagino savivaldybės 
tarybos Ekonomikos ir finansų komi-
teto pasiūlymų analizės ir Visagino 
savivaldybės 2023m. biudžeto ko-
rekcijų siūlymų parengimui“. Iki 2023 
metų vasario 10 dienos darbo grupė 
pateiks siūlymus dėl Visagino savi-
valdybės 2023 m. biudžeto korekcijų.

Savivaldybei gavus papildomas, 
įskaitant Europos Sąjungos ir kitos 
tarptautinės finansinės paramos lė-
šas, biudžetas bus tikslinamas.


