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VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS MERO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2018 m. balandžio ___ d. Nr. TS- ___
Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento,
patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. TS-129 „Dėl
Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 218, 285 ir 294 punktais,
n u s p r e n d ž i a:
Pritarti Visagino savivaldybės mero 2017 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Savivaldybės merė

Dalia Štraupaitė

Mieli Visagino savivaldybės gyventojai,
vieni metai praskriejo lyg mirksnis tiek
mūsų

asmeniniame,

tiek

ir

miesto

gyvenime. Tad vėl kreipiuosi į Jus ir,
vadovaudamasi

Lietuvos

Respublikos

vietos savivaldos įstatymo ir Visagino
savivaldybės tarybos veiklos reglamento
nuostatomis, pristatau Jums Visagino
savivaldybės mero 2017 metų veiklos
ataskaitą.
Labai vertinu Visagino gyventojų man
išreikštą pasitikėjimą – tai yra didžiulė atsakomybė ir įpareigojimas tęsti jau pradėtus
darbus bei siekti naujų Visagino savivaldybei svarbių tikslų.
Stebėdama nuveiktus darbus galiu pasidžiaugti, kad žengėme ne vieną svarbų
žingsnį klodami mūsų miesto gerovės pamatus bei puoselėdami stipriąsias puses. Per šiuos
metus sugebėjome daug nuveikti, kad miestas taptų gražesnis. Didelė darbų dalis –
kasdieniai pokalbiai, susitikimai su socialiniais partneriais, jaunimu, verslo atstovais,
investuotojais ar užsienio šalių patikėtiniais – neretai lieka nepastebėti, tačiau esama ir
akivaizdžiai matomų darbų.
Džiaugiuosi Visagino gyventojų, bendruomenių, įmonių, įstaigų ir savivaldybės
vaisingu bendradarbiavimu, nuoširdžia pagalba ir tarpusavio sutarimu. Visi kartu
praėjusiais metais mes įgyvendinome ir, tikiu, ateityje, įgyvendinsime daug gražių
sumanymų, praturtinančių miesto gyvenimą.
Dėkoju mero pavaduotojai, savo politinei komandai, visiems savivaldybės
tarybos nariams, savivaldybės administracijos darbuotojams, įstaigų vadovams bei
specialistams už bendras pastangas siekiant sėkmingų rezultatų. Ir toliau sutartinai
dirbkime visaginiečių labui!

Savivaldybės merė

Dalia Štraupaitė
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ĮŽANGA
Visagino savivaldybės mero veiklos ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsniu, Visagino savivaldybės tarybos veiklos
reglamento, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. TS-129
„Dėl Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (kartu su Visagino
savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. TS-250), 218, 281, 285 punktais.
Ataskaitoje pateikti duomenys apie Visagino savivaldybės tarybos, sudarytų tarybos
komitetų veiklą, priimtus Visagino savivaldybės bendruomenei aktualius sprendimus, mero
iniciatyvas, atstovavimą Visagino savivaldybės gyventojų interesams.
Ataskaitoje teikiama informacija apie mero veiklą 2017 metais.
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SAVIVALDYBĖS TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS, TARYBOS
KOMITETŲ, KOMISIJŲ VEIKLA
Savivaldos teisę įgyvendinanti institucija yra Taryba. Taryba – įstatymų nustatyta
tvarka demokratiškai išrinkta atstovaujamoji institucija, turinti vietos valdžios ir viešojo
administravimo teises ir pareigas. Į Visagino savivaldybės tarybą buvo išrinkti 24 Visagino
savivaldybės tarybos nariai, atstovaujantys partijoms ir komitetams, bei meras.
Visagino
savivaldybės taryboje dirbo šios
frakcijos:
1. Visagino savivaldybės tarybos
Jaunimo

frakcija

(frakcijos

seniūnas – Jevgenijus Šuklinas),
nariai:
Maksimas

Ivanas

Chomenko,

Korotajevas,

Presniakovas,

Igoris

Jevgenijus

Šuklinas, Mindaugas Mikalonis,
kuris 2017 m. liepos 25 d. atsisakė mandato, jo vietą užėmė kitas kandidatas sąraše – Ana Padalka.
2. Frakcija „Visaginas – tai mes“ (frakcijos seniūnė – Airida Drus), nariai: Tamara
Gaivoronskaja, Denisas Naidionovas, Airida Drus, Igoris Davidiukas.
3. Visagino savivaldybės tarybos Lietuvos laisvės sąjungos (LLS) frakcija (frakcijos
seniūnė – Zinaida Tresnickaja), nariai: Erlandas Galaguzas, Vytautas Šlaustas, Sergejus Albridzio,
Zinaida Tresnickaja, Sergejus Kotovas.
2016 m. vasario 22 d. tarybos posėdyje pareikšta apie Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų
aljanso „Valdemaro Tomaševskio blokas“ frakcijos iširimą dėl to, kad nesutapo narių siekiami
tikslai. Frakcija paskelbė nutraukianti savo veiklą iš jos išeinat savivaldybės tarybos nariams Olegui
Davidiukui ir Nataliyai Rukosuevai.
Pareikšta apie tarybos narių susitarimą dėl Opozicinės tarppartinės frakcijos įkūrimo
(nariai: Vitalius Besakirskas, Nataliya Rukosueva, Olegas Davidiukas (frakcijos pirmininkas),
įteiktas raštas savivaldybės merei Daliai Štraupaitei. 2017 m. kovo 31 d. tarybos posėdyje įgarsintos
ir merui įteiktos Opozicinės tarppartinės frakcijos veiklos kryptys, pasiūlyta Kontrolės komiteto
pirmininku skirti Vitalių Besakirską.
Likę tarybos nariai laikomi tarybos narių grupe.
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Savivaldybės merės vadovaujama savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendino
kolegialiai. Savivaldybės merė atsižvelgdama į savivaldybės tarybos komitetų rekomendacinius
sprendimus, išvadas ir pasiūlymus sudarė savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikė
savivaldybės tarybos sprendimų projektus.
2017 m. merė sušaukė 16 savivaldybės tarybos posėdžių.
Tarybos posėdžiuose svarstyti 288 klausimai, priimti 263 sprendimai, įvykdyti – 249
sprendimai, 14 sprendimų yra vykdomi, dažniausios dar vykdomų sprendimų priežastys yra
susijusios su projektų įgyvendinimo laikotarpiu, ilgalaikiais tikslais bei kt. Visi tarybos sprendimų
projektai ir priimti sprendimai pasirašomi elektroniniu parašu, kaip to reikalauja reglamento
nuostatos, buvo skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt, norminiai
sprendimai skelbiami Teisės aktų registre (www.e-tar.lt) ir vietiniame laikraštyje „V každyj dom“.
Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies bei Visagino savivaldybės tarybos
veiklos reglamento nuostatomis, merė koordinavo savivaldybės tarybos komitetų veiklą.
2017 m. veiklą vykdė 5 Visagino savivaldybės tarybos komitetai:
Švietimo, kultūros, savivaldos, jaunimo, teisės ir etikos komitetas, nariai: Sergejus
Kotovas

(pirmininkas),

Denisas

Naidionovas

(pavaduotojas),

Aurimas

Gudas,

Tamara

Gaivoronskaja, Jonas Parfionovas, Zinaida Tresnickaja, tarybos nario prašymu 2017-06-12
komiteto nariu paskirtas Sergejus Albridzio.
Ekonomikos ir finansų komitetas, nariai: Erlandas Galaguzas (pirmininkas), Igoris
Davidiukas (pavaduotojas), Vitalius Besakirskas, Dmitrijus Ikonikovas, Vytautas Šlaustas,
Mindaugas Mikalonis, kuriuo įgaliojimai nutrūko prieš terminą, tarybos narės prašymu 2017-08-21
komiteto nare paskirta Svetlana Babujeva.
Miesto plėtros, investicijų ir vietinio ūkio komitetas, nariai: Ivanas Chomenko
(pirmininkas), Nataliya Rukosueva (pavaduotoja), Aleksandras Kločanas, Maksimas Korotajevas,
Igoris Presniakovas, Vytautas Račkauskas.
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komitetas, nariai: Airida Drus (pirmininkė),
Jevgenijus Šuklinas (pavaduotojas), Sergejus Albridzio, tarybos narės prašymu 2017-06-12
komiteto nare paskirta Zinaida Tresnickaja, Ana Padalka, komiteto nare paskirta tarybos narės
prašymu 2017-09-19, Olegas Davidiukas, Borisas Lukoškovas.
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Kontrolės komitetas, nariai Vitalius Besakirskas (pirmininkas), Airida Drus
(pavaduotoja) (nuo 2017-04-17 jos prašymu atšaukta iš Kontrolės komiteto nario pareigų), vietoje
jos išrinktas Igoris Davidiukas, Erlandas Galaguzas (pavaduotojas), Vytautas Račkauskas,
Mindaugas Mikalonis (įgaliojimai nutrūko prieš terminą), vietoje jo nuo 2017-09-28 komiteto nariu
išrinktas Jevgenijus Šuklinas.
2017 m. visi komitetai surengė 60 posėdžių, juose apsvarstė 288 klausimus.
Išsamesnė informacija apie komitetų veiklą pateikta Visagino savivaldybės tarybos
2017 metų veiklos ataskaitoje.

KOMISIJŲ, TARYBŲ, DARBO GRUPIŲ VEIKLA
2017 m. darbą tęsė Visagino savivaldybės tarybos sprendimais sudarytos komisijos.
Etikos komisija. Sudaryta Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24
sprendimu Nr. TS-175. 2017 m. buvo surašyta 18 savivaldybės Etikos komisijos posėdžių
protokolų, priimta ir įforminta 13 sprendimų. 2 sprendimai buvo grąžinti ir peržiūrėti dėl
formuluočių neatitikimo.
Antikorupcijos komisija. Sudaryta Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22
d. sprendimu Nr. TS-21. Antikorupcijos komisija posėdžiavo 6 kartus, apsvarstė tokius klausimus: dėl
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2017 m., dėl privačių asmenų galimai platinamos
reklamos biudžetinėse įstaigose, dėl bendruomenių veiklos rėmimo konkurso nuostatų, taip pat buvo
patvirtinta Antikorupcijos komisijos 2016 m. veiklos ataskaita ir kt.

2017 m. buvo surašyti 6 Antikorupcijos komisijos protokolai, kurie paskelbti
savivaldybės interneto svetainėje. 2017-10-26 Antikorupcijos komisijoje priimtas sprendimas
viešinti komisijos garso įrašus (paviešinti 2 įrašai).
Visagino savivaldybės kultūros ir meno taryba. Visagino savivaldybės kultūros ir
meno taryboje yra 13 narių. 2017 m. vyko 3 posėdžiai:
2017 m. sausio 19 d. posėdyje buvo svarstytas 2017 m. renginių metinis planas, aptarta
Visagino kultūros įstaigų veikla, kryptys, pasirengimas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
šimtmečiui.
2017 m. spalio 25 d. posėdyje buvo svarstytas kalėdinių renginių ciklo organizavimas,
išklausyti švietimo ir kultūros įstaigų pasiūlymai. Buvo pritarta bendrai šventinių renginių
koncepcijai.
2017 m. lapkričio 17 d. vyko išvažiuojamasis posėdis Rygoje. Tarybos nariai
susipažino su Latvijos nepriklausomybės šventės organizavimu, tendencijomis, viešų erdvių
puošyba.
Visagino savivaldybės mero 2017 m. veiklos ataskaita
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Visagino savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Sudaryta Visagino savivaldybės
tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-85. Per ataskaitinius 2017 metus taryba į
posėdžius rinkosi 2 kartus, delegavo narius į sudaromą Atvirojo darbo su jaunimu programų
konkurso vertinimo komisiją, dalyvavo vertinant projektines paraiškas, svarstė kitus su jaunimo
užimtumu susijusius klausimus.
Visagino savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba. Sudaryta Visagino
savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. TS-239. Per ataskaitinį laikotarpį
taryba rinkosi du kartus, svarstyti klausimai, susiję su savivaldybės biudžeto lėšomis įgyvendinamo
NVO programų konkurso asignavimų apimtimi bei konkurso prioritetais, deleguoti atstovai į šio
konkurso projektų vertinimo komisiją.
Visagino savivaldybės švietimo taryba. Sudaryta Visagino savivaldybės tarybos 2017
m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TS-28. 2017 m. įvyko du tarybos posėdžiai, kuriuose buvo apsvarstyti
klausimai dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo efektyvumo, perspektyvų, siūlymai dėl Visagino
savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos optimizavimo, dėl Visagino savivaldybės
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017–2020 metų veiksmų plano.

ATSTOVAVIMAS LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOJE, UTENOS
REGIONO PLĖTROS TARYBOJE
Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad
Regiono plėtros taryba sudaroma iš regiono savivaldybių merų, deleguotų savivaldybių tarybų narių
ir Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos paskirto asmens.
Visagino savivaldybės taryba 2015 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. TS-94 į Utenos
regiono tarybą delegavo Visagino savivaldybės tarybos narį Erlandą Galaguzą.
Utenos regiono plėtros taryba rengia regiono plėtros planų projektus ir juos tvirtina,
įgyvendina jų priežiūrą bei įvertinimą. Tarybos tikslai: subalansuoti regiono plėtrą, mažinti
socialinius ir ekonominius skirtumus, skatinti ūkio pertvarkymą ir modernizavimą regione, skatinti
investicijas ir regiono įmonių ekonominę integraciją ES rinkoje, efektyviai panaudoti ES
struktūrinių fondų paramą.
Viena iš įstatymuose nustatytų mero funkcijų – rūpintis, kad savivaldybei būtų
tinkamai atstovaujama Utenos regionų plėtros taryboje ir jos priimti sprendimai būtų tinkamai
įgyvendinami savivaldybėje. Šie posėdžiai ir juose priimti sprendimai daro didelę įtaką miesto
plėtrai ir vystymusi. Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. įvyko 13 Utenos regiono
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plėtros

tarybos

posėdžių,

buvo

priimti 57 tarybos sprendimai, kuriuos galima
peržiūrėti

interneto

svetainėje

www.lietuvosregionai.lt. Posėdžiuose svarstyti
mūsų regionui ir savivaldybei itin aktualūs
klausimai.
Į regiono projektų sąrašus įtraukti
Visagino savivaldybės projektai:
Utenos regiono plėtros tarybos posėdis Visagine

1. „Visagino g. atkarpos inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų
sutvarkymas“ (pareiškėjas – UAB „Visagino būstas“);
2. „Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir
bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“
(pareiškėjas – Visagino kultūros centras);
3. „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“;
4. „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas
socialinio būsto įrengimui“;
5. „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas
savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ (pareiškėjas – Visagino socialinių paslaugų
centras);
6. „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas
stiprinimas ženklinimo priemonėmis“ (Visagino savivaldybė – partnerė, pareiškėja – Utenos rajono
savivaldybė).
Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė yra Lietuvos savivaldybių asociacijos
tarybos narė ir atstovauja Visagino savivaldybei.
2017 m. balandžio 26 d. įvyko vienas Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų
suvažiavimas ir vienas Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdis, kuriuose dalyvavo
savivaldybės merė Dalia Štraupaitė. LSA narių atstovų suvažiavime dalyvavo 142 delegatai,
atstovaujantys 59 Lietuvos savivaldybėms, taip pat Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių
komiteto pirmininkas Povilas Urbšys bei komiteto nariai, Ministro Pirmininko patarėjas Elvinas
Jankevičius, ūkio viceministrė Rugilė Andziukevičiūtė-Buzė, vidaus reikalų viceministrai Giedrius
Surplys ir Darius Urbonas, socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis,
Vyriausybės atstovai apskrityse, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos, Lietuvos pramonininkų
konfederacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos ir kitų įstaigų atstovai. Suvažiavime paskelbtas
LSA revizijos komisijos pranešimas, patvirtintos LSA 2016 metų finansinės, balanso ir veiklos
Visagino savivaldybės mero 2017 m. veiklos ataskaita
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rezultatų ataskaitos bei 2017 metų finansinė sąmata.

MERO POTVARKIAI
Savivaldybės mero sprendimai įforminami potvarkiais. Vietos savivaldos įstatymo
20 straipsnio 2 dalies 16 ir 17 punktuose nustatyta tvarka meras skiria į pareigas ir atleidžia iš jų
savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė),
išskyrus švietimo įstaigas, vadovus, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su šių juridinių asmenų
vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Vykdydama Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, 2017 metais Visagino
savivaldybės merė Dalia Štraupaitė išleido 206 potvarkius, iš jų 88 – veiklos organizavimo
klausimais, 66 – dėl kasmetinių atostogų, 5 – dėl nemokamų atostogų, 38 – dėl komandiruočių, 5 –
dėl papildomų poilsio dienų, 5 – dėl nemokamų atostogų.

SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR
ĮMONIŲ VADOVŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA
Meras pagal Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintas nuostatas kontroliuoja ir prižiūri
savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie
įgyvendina įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir savivaldybės tarybos sprendimus.
2017 m. buvo analizuojamos įstaigų vadovų pateiktos veiklos ataskaitos, savivaldybės
administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos, tarybos komitetų, savivaldybės
kontrolieriaus pateikta medžiaga, numatomos priemonės trūkumams pašalinti.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS, MERO FONDO PANAUDOJIMAS
2017 metams Visagino savivaldybės taryba patvirtino 17434,676 tūkst. Eur pajamų, ir
18787,8 tūkst. Eur asignavimų biudžeto išlaidoms. Specialioji tikslinė dotacija sudarė 4897,9 tūkst.
Eur, iš jų: valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti buvo skirta 963,7 tūkst.
Eur, mokinio krepšeliui finansuoti – 3905,0 tūkst. Eur, savivaldybių mokykloms (klasėms),
skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti – 29,2
tūkst. Eur, kitą tikslinę dotaciją sudarė 43,8 tūkst. Eur. Bendrosios dotacijos kompensacijai buvo
skirta 2459,0 tūkst. Eur. Taip pat numatyta 43,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų, skirtų
neformaliajam vaikų švietimui. Prognozuojamos gauti pajamos sudarė 9003,0 tūkst. Eur, iš jų:
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gyventojų pajamų mokestis – 8830,0 tūkst. Eur, žemės mokestis – 6,0 tūkst. Eur, nekilnojamojo
turto mokestis – 91,0 tūkst. Eur, valstybės rinkliavos – 9,0 tūkst. Eur, palūkanos už depozitus – 1,0
tūkst. Eur, nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens
telkinius – 58,0 tūkst. Eur, paveldimo turto mokestis – 5,0 tūkst. Eur, vietinės rinkliavos – 5,0 tūkst.
Eur, aplinkos apsaugos specialioji programa – 41,1 tūkst. Eur, biudžetinių įstaigų pajamos – 966,0
tūkst. Eur., pajamos už ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimą – 1,0 tūkst. Eur.
Savivaldybės praėjusių metų biudžeto lėšų paskirstytas likutis metų pradžioje sudarė
1370,751 tūkst. Eur, skolintos lėšos – 374,173 tūkst. Eur.
Savivaldybės tarybos sprendimais biudžeto pajamų planas buvo padidintas 2925,487
tūkst. eurų, iš jų: 81,984 tūkst. eurų – dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms vykdyti, 9,2 tūkst. eurų – lėšos mokinio krepšeliui finansuoti, 0,6 tūkst. eurų – lėšos
savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių, išlaikyti, 526,7 tūkst. eurų – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos lėšos, 6,8 tūkst. eurų – valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam
vaikų švietimui, 22,792 tūkst. eurų – lėšos, susijusios su pedagoginių darbuotojų skaičiaus
optimizavimu, 99,8 tūkst. eurų – lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti,
109,866 tūkst. eurų – lėšos, skirtos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
įstatymui laipsniškai įgyvendinti, 373,042 tūkst. eurų – speciali tikslinė dotacija valstybės
investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti (71,821 tūkst. eurų – švietimo įstaigų
modernizavimui, 270,0 tūkst. eurų – investiciniam projektui ,,Irklavimo bazės įrengimas Visagino
ežero pakrantėje“, 30,718 tūkst. eurų – dotacija iš valstybės biudžeto lėšų užtikrinti projekto
„Visagino g. atkarpos inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų sutvarkymas“
savivaldybės nuosavo indėlio daliai ir 0,503 tūkst. eurų – dotacija iš valstybės biudžeto lėšų siekiant
užtikrinti projekto „Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir
bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“
įgyvendinimą, 1445,173 tūkst. eurų – Europos Sąjungos paramos lėšos (lėšos projektams
finansuoti), 15,0 tūkst. eurų – turto pajamos, 74,19 tūkst. eurų – pajamos už prekes ir paslaugas,
24,849 tūkst. eurų – kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius, 135,491 tūkst. eurų –
materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos; ir sumažintas po 220,0 tūkst. eurų –
apyvartos lėšos ir finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos.
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2017 m. savivaldybės biudžetas

Visagino savivaldybės biudžetas pajamų dalyje įvykdytas 102,2 proc., arba gauta
437,1 tūkst. eurų daugiau pajamų. Prognozuojamos pajamos į savivaldybės biudžetą įvykdytos
104,2 proc., arba 380,6 tūkst. eurų daugiau, negu planuota.
Patikslintas 2017 metų Visagino savivaldybės biudžeto pajamų planas sudarė 20360,2
tūkst. Eur, įvykdymas – 20797,4 Eur, gauta 437,2 tūkst. Eur daugiau pajamų (gauta 425,0 tūkst. Eur
viršplaninių pajamų, iš jų daugiausia iš gyventojų pajamų, nekilnojamojo turto mokesčio ir turto
pajamų). Į valstybės biudžetą buvo grąžinta: 27,8 tūkst. Eur valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: 10,4 tūkst. Eur grąžinti Socialinių paslaugų priežiūros
departamentui pagal priemonę ,,Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti“,
0,3 tūkst. Eur būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijoms, 7,6 tūkst. Eur darbo rinkos politikos
priemonių ir gyventojų užimtumui, 1,0 tūkst. Eur socialinė parama mokiniams administruoti, 0,4
tūkst. Eur Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai valstybinei funkcijai „Duomenų teikimas
valstybės suteiktos pagalbos registrui“, 0,3 tūkst. Eur neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui
užtikrinti grąžinta LR sveikatos apsaugos ministerijai. Mokyklos ir vaikų darželiai socialinei
paramai mokiniams nepanaudojo 7,8 tūkst. Eur. Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija
nepanaudojo 0,4 tūkst. Eur mokinio krepšelio lėšų. Lėšos 2018 m. sausio 2 d. grąžintos Švietimo ir
mokslo ministerijai.
2017 metais Visagino savivaldybei pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos teisės aktus skirta 526,7 tūkst. eurų. Gauta 526,18 tūkst. eurų savivaldybės
vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, iš jų:
140,694 tūkst. eurų išlaidoms ir 385,486 tūkst. eurų kapitalui formuoti.
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2017 m. savivaldybės biudžeto išlaidų planas pagal programas

Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti planuota
372,539 tūkst. eurų ir gauta 372,537 tūkst. eurų, iš jų: 270,0 tūkst. eurų investiciniam projektui
,,Irklavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“, 30,718 tūkst. eurų projektui „Inžinerinių
paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų rekonstrukcija“ įgyvendinti, 71,819 tūkst. eurų
švietimo įstaigų modernizavimo programai liko nepervesta pagal Visagino savivaldybei pateiktą
502,57 Eur paraišką projektui „Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros
centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu
stogu“ (lėšos gautos 2018 m.).
2017 m. savivaldybės biudžeto plano vykdymas
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Išlaidų planas sudarė 21665,1 tūkst. Eur, įvykdymas – 19705,0 tūkst. Eur, arba 90,95
proc. Didžiausia biudžeto lėšų dalis buvo panaudota švietimo reikmėms – 46,58 proc., socialinei
apsaugai – 12,77 proc., komunaliniam ūkiui – 10,03 proc., ekonomikai – 10,03 proc., kultūrai –
7,80 proc., bendroms valstybės paslaugoms – 6,25 proc., aplinkos apsaugai – 3,34 proc., sveikatos
apsaugai – 2,00 proc. ir kitoms reikmėms – 1,2 proc. 2016 metais taryba priėmė sprendimą „Dėl
ilgalaikės paskolos, skirtos paskoloms refinansuoti“, atlikta viešųjų pirkimo procedūra ir 2017 m.
sausio 30 d. buvo pasirašyta kredito linijos sutartis su komerciniu banku 1400,0 tūkst. Eur paskolos
refinansavimui. Dėl to savivaldybė per 2017 sumokėjo 8,2 tūkst. eurų mažiau palūkanų už paskolą
ir iki paskolos grąžinimo termino planuoja sutaupyti 60,3 tūkst. eurų.
Pagal 2015 m. su AB Šiaulių banku pasirašytą paskolos sutartį savivaldybė
investiciniams projektams finansuoti 2017 m. panaudojo 40,2 tūkst. eurų paskolos lėšų, o planuota
154,2 tūkst. eurų, ir 2017 m. grąžino 178,1 tūkst. eurų paskolos. Taigi, įvertinus anksčiau paimtų
paskolų likutį (1751,9 tūkst. eurų) ir 2017 m. paskolintas bei grąžintas sumas, bendras skolinimosi
limitas mūsų savivaldybėje pagal planuojamas 2017 m. pajamas, nuo kurių skaičiuojamas skolos
limitas, yra 17,93 procento (2016 m. – 19,04 procento).
2013–2017 m. savivaldybės biudžeto skolinių įsipareigojimų analizė

2017 m. Visagino savivaldybės biudžete mero fondui buvo numatyta 9874,7 Eur. Per
ataskaitinį laikotarpį panaudota 9874,7 Eur mero fondo lėšų. Lėšos iš šio fondo buvo naudojamos
vadovaujantis Visagino savivaldybės mero fondo naudojimo tvarkos aprašu.
Per ataskaitinį laikotarpį mero fondo lėšos buvo naudojamos savivaldybės
reprezentacijos reikmėms: Visagino miesto gimtadienio šventiniams renginiams, valstybinių
švenčių minėjimo renginiams, profesinių švenčių minėjimo renginiams, susitikimams su valstybinių
institucijų atstovais.
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BENDRADARBIAVIMAS SU VALSTYBINĖMIS IR KITOMIS
INSTITUCIJOMIS, SUSITIKIMAI
Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė, atstovaudama Visagino savivaldybei
bendradarbiaujant su užsienio valstybėmis, valstybinėmis ir kitomis institucijomis, dalyvavo
susitikimuose. Siekdama kuo išsamiau susipažinti su aktualiausiomis savivaldybės problemomis,
savivaldybės merė lankėsi ugdymo, kultūros įstaigose, savivaldybės įmonėse, įstaigose ir
organizacijose. Merė dalyvavo švietimo, kultūros, socialinių paslaugų, sveikatos apsaugos įstaigų
renginiuose, akcijose, parodose, šventėse ir minėjimuose bei kituose renginiuose.
2017

m.

sausio

3

d.

Visagino

savivaldybėje apsilankė naujas VSAT Ignalinos
rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Saulius
Tamulevičius, lydimas Branduolinės energetikos
objektų

apsaugos

dalinio

vado

Ričardo

Petrausko. Pareigūnai susitiko su Visagino
savivaldybės mere Dalia Štraupaite.
Susitikimo tikslas – susipažinti ir aptarti
VSAT Ignalinos rinktinės vado vizitas

bendradarbiavimo kryptis bei galimybes ateityje. Buvo kalbama apie galimybę įkurti Visagine
pasieniečių būrelį, apie bendradarbiavimo sutarties pasirašymą ir kt.
2017 m. sausio 12 d. Ignalinos AE regiono savivaldybių merai Dalia Štraupaitė, Henrikas
Šiaudinis, Nikolajus Gusevas ir Ignalinos AE regiono agentūros vadovė Inga Šidlauskienė dalyvavo
Finansų ministerijoje surengtame pasitarime regiono problemoms aptarti. Šį susitikimą inicijavo
Finansų ministerija, atsižvelgdama į Ignalinos AE regiono plėtros tarybos pirmininko H. Šiaudinio
praėjusių metų spalį Vyriausybei išsiųstą raštą „Dėl Ignalinos atominės elektrinės regiono socialinių
ekonominių priemonių 2017–2023 m.“.
2017 m. sausio 26 d. Visagine lankėsi Lietuvos Respublikos energetikos viceministras
Simonas Šatūnas su patarėjų komanda. Susitikime su Visagino savivaldybės mere Dalia Štraupaite
ir Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Sigitu Šiupšinsku viceministras
aptarė Ignalinos atominės elektrinės uždarymo procesą, jo pasekmes savivaldybei, verslo plėtrą bei
ateities perspektyvas.
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2017

m.

kovo

2

d.

Visagino

savivaldybės merė Dalia Štraupaitė susitiko
su laisvosios ekonominės zonos „Vitebsk“
administracijos

ir

atstovais

aptarė

bendradarbiavimo galimybes.

Laisvos ekonominės zonos „Vitebsk“ administracijos atstovų vizitas

2017 m balandžio 10 d. Visagino
savivaldybėje viešėjo Lietuvos Respublikos
energetikos viceministras Simonas Šatūnas
bei Europos Komisijos (EK) atstovybės
Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius.
Vizito metu buvo aptarti strateginiai
Ignalinos

atominės

klausimai

ir

šio

elektrinės
projekto

uždarymo
finansavimo

galimybės po 2020 metų, „Brexit“ ir kitos ES
Lietuvos Respublikos energetikos viceministro vizitas

finansinės perspektyvos kontekste, siekiant užtikrinti sklandų, saugų ir aukščiausius standartus
atitinkantį Ignalinos AE uždarymo procesą.
2017 m. gegužės 12 d. Visagine su
darbo vizitu apsilankė Lietuvos Respublikos
Seimo

Pirmininkas

Viktoras

Pranckietis,

lydimas Seimo narių Algimanto Dumbravos,
Gintauto Kindurio, Vytauto Rastenio. Vizito
tikslas

–

susipažinti

eksploatavimo

su

nutraukimo

Ignalinos
projektu

AE
ir

pasiektais rezultatais. Susitikimo su įmonės
vadovybe metu svečiams pristatyta
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko vizitas
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pagrindinių eksploatavimo nutraukimo projektų eiga, vykdoma išmontavimo veikla, statomi nauji
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo objektai, panaudoto branduolinio kuro saugyklos B1
projekto pažanga. Ypatingas dėmesys skirtas tam, kokia svarbi Europos Sąjungos finansinė parama
eksploatavimo nutraukimui po 2020 metų. Apsilankymo elektrinės bloke metu delegacijos atstovai
susipažino su vykdomų išmontavimo darbų apimtimis ir rezultatais.
2017 m. gegužės 15 d. Visagine lankėsi Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės direktorė dr. Vida Montvydaitė ir Vytauto Didžiojo universiteto
akademinės bendruomenės atstovai. Svečiai susitiko su Visagino savivaldybės mere Dalia
Štraupaite ir administracijos direktoriumi Sergejumi Mickevičiumi, savivaldybės administracijos
švietimo, kultūros, strateginio planavimo, investicijų ir verslo sričių specialistais. Taip pat svečiai
lankėsi Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijoje ir bendravo su progimnazijos bendruomene.
Pagrindinis vizito tikslas – susipažinti su Visaginu, įsiklausyti į visuomenės nuomonę dėl
dalyvavimo projektuose ir įtraukti jį į 2018 m. planuojamą projektinę veiklą, kai minėsime Lietuvos
valstybingumo šimtmetį.

2017 m. liepos 25 d.
Visagine su darbo vizitu viešėjo ir su Visagino savivaldybės mere Dalia Štraupaite susitiko
Pabėgėlių priėmimo centro direktorius Robertas Mikulėnas. Susitikimo metu buvo kalbama apie
Centro veiklą, užsieniečių, gavusių prieglobstį, integraciją į Lietuvos visuomenę bei apie
bendradarbiavimo sutarties tarp Visagino savivaldybės administracijos ir Pabėgėlių priėmimo
centro pasirašymą.

2017 m. rugsėjo 15 d.
Visagino savivaldybėje su darbo vizitu lankėsi Lietuvos Respublikos energetikos ministras
Žygimantas Vaičiūnas bei viceministras Simonas Šatūnas. Svečiai apsilankė Visagino savivaldybėje
ir susitiko su savivaldybės mere Dalia Štraupaite. Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos
Respublikos Seimo narys Algimantas Dumbrava ir Visagino savivaldybės tarybos narys Vytautas
Šlaustas. Susitikimo metu ministras sakė, kad pagrindiniu vizito Visagine tikslu buvo apsilankyti
IAE ir aptarti jos eksploatavimo nutraukimo proceso finansavimo klausimus. Dalia Štraupaitė
išsakė Visagino savivaldybės lūkesčius ir prašė ministerijos pagalbos ir palaikymo sprendžiant
smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros, lengvatos elektros energijos tarifui IAE regiono gyventojams
problemas. Merė prašė atkreipti dėmesį į sudėtingą IAE regiono situaciją, į tai, kad regiono
savivaldybės paliktos vienos spręsti su IAE uždarymu susijusias problemas: didelis nedarbas,
sudėtinga socialinė-ekonominė situacija, sumažėjęs regiono turistinis patrauklumas

Visagino savivaldybės mero 2017 m. veiklos ataskaita

18
Visagino merė papasakojo apie ateities planus, pvz., apie Pasaulinio energetikos muziejaus
IAE teritorijoje sukūrimą. Taip pat buvo kalbama apie panaudoto branduolinio kuro tolesnio
panaudojimo galimybes, IAE sanitarinės apsaugos zonos sumažinimą, GMF tinklo veiklą bei VĮ
„Visagino energija“ perdavimą savivaldybės nuosavybėn ir kt.

2017 m. spalio 12 d.
Visagino savivaldybėje lankėsi Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas generolas Renatas
Požėla ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos Ignalinos rinktinės vadas pulkininkas leitenantas
Saulius Tamulevičius. Susitikime su savivaldybės vadovais svečiai aptarė bendradarbiavimo
galimybes. Vėliau buvo surengtas Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pristatymas
Visagino biudžetinių įstaigų vadovams ir savivaldybės tarybos nariams. Jame VSAT atstovai
išsamiai supažindino susitikimo dalyvius su VSAT struktūra ir veikla.
Visagino savivaldybės merė padėkojo svečiams už vizitą ir išsamų VSAT pristatymą bei
pasakė, kad bus siekiama visapusiškai plėtoti bendradarbiavimą su VSAT.
2017 m. lapkričio 3 d. įvyko Visagino savivaldybės vadovų, Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Raudonojo Kryžiaus, „Carito“ ir
Maltos ordino atstovų susitikimas dėl prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo Visagino mieste.
Vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys padėkojo savivaldybės vadovams už
bendradarbiavimą ir nuoširdų priėmimą bei pasakė, kad gausi delegacija atvyko į Visaginą visų
pirma dėl jo daugiakultūriškumo, kuris, jo nuomone, padėtų prieglobsčio prašytojams lengviau
integruotis į Lietuvos visuomenę.
Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė padėkojo svečiams už dėmesį bei rūpestį
Visaginu ir išreiškė viltį dėl sėkmingo institucijų bendradarbiavimo ateityje.
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RYŠIAI SU UŽSIENIO VALSTYBIŲ AMBASADOMIS,
BENDRADARBIAVIMAS SU UŽSIENIO VALSTYBIŲ PARTNERIAIS
2017 m gegužės 4 d. Visagino
savivaldybėje,

tęsdamas

pažintį

su

Lietuvos miestais ir regionais, apsilankė
Kroatijos

Respublikos

ambasados

Lietuvoje laikinasis reikalų patikėtinis
Krešimiras

Kedmenecas.

Garbingas

svečias susitiko su savivaldybės mere
Dalia Štraupaite. Susitikimo metu buvo
kalbėta apie Kroatijos Respublikos
Kroatijos Respublikos ambasados Lietuvoje laikinojo reikalų patikėtinio vizitas

santykius su Lietuvos Respublika, ambasados veiklą Lietuvoje ir bendradarbiavimo tarp ambasados
Visagino savivaldybės plėtojimą.

Baltarusijos Respublikos ambasadoriaus Lietuvos Respublikoje vizitas

2017 m. gegužės 10 d. Visagine viešėjo Baltarusijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis
ambasadorius Lietuvoje Aleksandras Korolis. Jis apsilankė Visagino savivaldybėje ir susitiko su
Visagino savivaldybės mere Dalia Štraupaite.
Vizito tikslas – aptarti tolesnio abipusiai naudingo šalių bendradarbiavimo galimybes ir
perspektyvas. Buvo diskutuojama apie galimybę ir būtinybę atidaryti dar vieną valstybės sienos
perėjimo punktą mūsų regione, kad gyventojams bei verslininkams būtų arčiau ir patogiau kirsti
sieną. Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje vyksta labai intensyvus judėjimas, todėl sienos perėjimo
punktų skaičiaus didinimas yra būtinas ir pageidautinas.
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2017 m. rugsėjo 25 d.
Visagine apsilankė delegacija iš
Čičiharo

savivaldybės

(Kinijos

Liaudies Respublika), atvykusi su
partnerystės sutarties pasirašymo
pasiūlymu.

Svečius

priėmė

Visagino savivaldybės merė Dalia
Štraupaitė.
Delegacijos vadovas – Čičiharo
savivaldybės generalinis
Delegacijos iš Čičiharo savivaldybės (Kinijos Liaudies Respublika) vizitas

sekretorius Jin Wei papasakojo apie Čičiharo savivaldybę. Delegacijos vizito tikslas – susipažinti su
mūsų savivaldybe, plėtoti draugiškus ryšius ir bendradarbiavimą, stiprinti supratimą ir draugystę
tarp Visagino bei Čičiharo miestų savivaldybių. Ateityje ketinama pasirašyti bendradarbiavimo
sutartį. Detalūs bendradarbiavimo principai ir veikla bus nustatyti bendradarbiavimo sutartyje tarp
šalių, kurios projektui turi pritarti Visagino savivaldybės taryba.

2017 m. spalio 10 d. Visagino kultūros centro
„Draugystės“ salėje atidarytas informacinis terminalas „Pažink
Ameriką“. Terminalą atidarė JAV ambasados Vilniuje antroji
sekretorė ponia Cristina-Astrid Hansell ir Visagino savivaldybės merė
Dalia Štraupaitė. Sakydama sveikinimo kalbą Visagino savivaldybės
merė Dalia Štraupaitė padėkojo JAV ambasados atstovams už nuolat
plėtojamą nuoširdų bendradarbiavimą tarp JAV ambasados ir
Visagino savivaldybės. Ponia Cristina-Astrid Hansell pasveikino
gausiai susirinkusius moksleivius ir paskatino aktyviai naudotis
terminalu bei plėsti savo žinias apie JAV.
Informacinio terminalo „Pažink Ameriką“ atidarymas
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2017 m. lapkričio 4 d. Visagine lankėsi
delegacija

iš

Varmės

(Lenkija).

Svečiai

Lidzbarko

susitiko

su

savivaldybės vadovais ir išsamiai aptarė
bendradarbiavimo

įvairiose

srityse

galimybes tarp mūsų savivaldybių, taip
pat aptarė ir bendradarbiavimo sutarties
pasirašymą – tiek Visagino, tiek Varmės
Lidzbarko savivaldybių tarybos pritarė
draugiškų ryšių plėtojimui, todėl
Delegacijos iš Varmės Lidzbarko (Lenkija) vizitas

planuojama derinti tikslią sutarties pasirašymo datą po Naujųjų metų.
2017 m. lapkričio 30 d.
Visagino savivaldybėje lankėsi iš įvairių
Ukrainos

savivaldybių

tarybos

narių

sudaryta delegacija. Su svečiais susitiko
Visagino

savivaldybės

merė

Dalia

Štraupaitė. Ukrainiečių delegacijos tikslas
– susipažinti su mūsų savivaldybės darbu
ir Lietuvos vietos savivaldos ypatumais,
pasisemti gerosios patirties ir pritaikyti ją
savo šalyje. Delegacijos nariai
Ukrainos savivaldybių tarybos narių delegacijos vizitas

papasakojo, kad Ukrainos vietos savivaldos sistema yra kitokia – joje nėra atskirtos įstatymų
leidžiamoji ir vykdomoji valdžios. Tačiau kadangi Ukraina siekia integruotis į Europos Sąjungą,
vietos valdžios atstovams būtina susipažinti su tuo, kaip kai kuriose Europos Sąjungos šalyse yra
sprendžiamos savivaldybių administracijų valdymo problemos (kaip vykdomosios valdžios
institucijose), kaip sprendimus priima savivaldybių tarybos, kaip formuojami savivaldybių
biudžetai, sprendžiamos socialinės problemos ir kiti klausimai. Svečiai intensyviai domėjosi mūsų
savivaldybės kasdieniais darbais ir rūpesčiais – delegacijoje buvo atstovų iš Ukrainos Chmelnyckio
savivaldybės, kurioje veikia atominė elektrinė, todėl jiems buvo ypač įdomu, su kokiais iššūkiais
susiduriame. Ukrainiečiai taip pat pasidalijo ir tuo, kokios pertvarkos ir pokyčiai vyksta pas juos.
Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė padėkojo svečiams už įdomų ir konstruktyvų
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susitikimą ir pažymėjo, kad abi šalys turi daug bendro, turi palaikyti viena kitą bei išreiškė viltį, kad
ateityje šio susitikimo rezultatai bus įprasminti bendradarbiavimo sutartimis ir bendrais projektais.

PADĖKOS RAŠTAI IR APDOVANOJIMAI
2017 m. kovo 7 d. civilinės metrikacijos
įstaigoje, tęsdama gražią miesto tradiciją,
Visagino

savivaldybės

merė

Dalia

Štraupaitė nuoširdžiai pasveikino pirmą
2017 m. gimusią mažąją visaginietę ir jos
tėvus.

Mergaitės

dovanos,

gėlės,

tėveliams

įteiktos

palinkėta

sėkmės,

sveikatos ir malonių rūpesčių, auginant
savo atžalą sveiku ir doru žmogumi. Merė
įteikė

jaunajai

visaginietei

tradicinį

sidabrinį šaukštelį su užrašu „Gimusiai Visagine“, išgraviruota mergaitės gimimo data, laiku, ūgiu
ir svoriu.
2017 m. liepos 21 d. buvo pagerbti ir apdovanoti geriausiai šiais metais brandos
egzaminus išlaikę Visagino mokyklų abiturientai. Praūžus brandos egzaminų sesijai 12 geriausių
Visagino abiturientų sulaukė savivaldybės valdžios padėkos. „Šiemet mūsų abiturientų rezultatai
yra itin geri, mes turime 14 šimto balų įvertinimų, tiek daug šimtukų dar niekada nesame gavę“, –
sakė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Žana Šeina. Į savivaldybės salę
susirinkusius abiturientus, jų tėvus ir pedagogus sveikino bei apdovanojo Visagino savivaldybės
merė Dalia Štraupaitė, mero pavaduotoja Zinaida Tresnickaja, administracijos direktorius Sergejus
Mickevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistai. Apdovanojimus gavo tie, kurie
iš valstybinių brandos egzaminų gavo vieną ir daugiau šimtukų. Abiturientus ir jų tėvelius sveikino
bei atminimo dovanas įteikė merė Dalia Štraupaitė. Sveikinimo kalboje merė džiaugėsi jaunimo
pasiekimais ir teigė žinanti, kiek daug darbo ir pastangų jie įdėjo, kad pasiektų tokius rezultatus. Ji
palinkėjo abiturientams siekti savo užsibrėžtų tikslų ir svajonių. Savivaldybės merė ranką paspaudė
ne tik geriausiems abiturientams, bet ir jų mokytojams.
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2017 m. rugpjūčio 8 d.
pasveikinti gražiausių Visagino gėlynų ir
balkonų

puoselėtojai

Gėlynai

puošia

supančią mus aplinką ir padeda mažinti
taršą, tai poilsio ir grožio šaltinis, todėl
artėjant 42-ajam Visagino gimtadieniui
tradiciškai buvo paskelbta Visagino miesto
gyventojų įrengtų ir gražiausiai tvarkomų
gėlynų

ir

balkonų

apžiūra.

Visagino

savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu sudaryta vertinimo komisija apžiūrėjo ir, vadovaudamasi įvairiais kriterijais, įvertino
miesto gyventojų įrengtus bei prižiūrimus gėlynus ir balkonus, išrinko nugalėtojus ir pakvietė juos į
iškilmingą miesto gimtadienio minėjimą, kuris vyko prie Visagino paminklinio akmens. Visagino
savivaldybės merė Dalia Štraupaitė apdovanojo kiekvieną apžiūros nugalėtoją ir nuoširdžiai
padėkojo kiekvienam iš jų už Visagino gražinimą, gėlių puoselėjimą ir aplinkos sutvarkymą.

2017 m. spalio 6 d. Visagino „Gerosios vilties“
progimnazija šventė savo jubiliejų. Iškilmingame renginyje
susirinko gausybė svečių,

tarp kurių buvo Visagino

savivaldybės merė Dalia Štraupaitė, mero pavaduotoja
Zinaida Tresnickaja, LR Seimo narys Algimantas Dumbrava,
administracijos direktorius Sergejus Mickevičius. Šventėje
buvo sulaukta ir nemažo būrio kitų garbingų svečių.
Sveikindama visus buvusius ir esamus „Gerosios vilties“
progimnazijos bendruomenės narius 35-ojo jubiliejaus proga
Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė pasidžiaugė
gausybe talentingų žmonių, per šį laikotarpį išugdytų šios
progimnazijos.
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2017 m. gruodžio 8 d.
įvyko tradicinis renginys „Mano miestas
–

Visaginas“.

Jau

aštuntą

kartą

organizuotas renginys buvo ypatingas –
nuspręsta

padėkoti

Visagino

savivaldybės socialiniams partneriams –
valstybinėms
rūpinasi

institucijoms,

visapusiška

kurios

visaginiečių

gerove, už nuoširdų bendradarbiavimą
įvairiose srityse.
Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė ir administracijos direktorius Sergejus
Mickevičius pasveikino susirinkusiuosius į tradicinį renginį ir padėkojo tiems, kurie svariai
prisidėjo kuriant Visagino savivaldybės gerovę. Visagino savivaldybės socialiniai partneriai
apdovanoti specialiai pagamintais suvenyrais, padėkos raštais ir gėlėmis.
Nuoširdžiai padėkota:
•

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariatui;

•

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus Klientų aptarnavimo skyriaus

Visagino poskyriui;
•

Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių; inspekcijos Visagino poskyriui;

•

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Ignalinos rinktinei;
•

Visagino miesto apylinkės teismui;

•

Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūrai;

•

Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Visagino skyriui;

•

Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriui;

•

Visagino priešgaisrinei gelbėjimo valdybai;

•

Visagino valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybai;

•

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento

Ignalinos agentūrai;
•

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos

departamento Visagino skyriui;
•

Ilonai Avinienei (Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus vyriausiajai specialistei);

•

Ingai Umbrasei (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus Klientų

aptarnavimo skyriaus Visagino poskyrio vedėjai);
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• Alvydui Jaksebogai (Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkui);
• Sergejui Presniakovui (Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Operacinio vadovavimo
skyriaus vyresniajam specialistui);
• Ričardui Petrauskui (buvusiam Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos Ignalinos rinktinės Branduolinės energetikos objektų apsaugos dalinio
vadui);
• Algiui Makūnui (UAB „Visagino linija“ direktoriui).
Tikimės tokio pat sėkmingo bei konstruktyvaus darbo kartu ir ateityje.

***
Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka žodžiu išklausoma
savivaldybės vykdomosios institucijos teikiama informacija apie tarybos sprendimų įgyvendinimą /
vykdymą, įgyvendinamų projektų eigą, biudžeto vykdymą ir kitus savivaldybei svarbius klausimus.
Gyventojų priėmimas organizuojamas ir gyventojai merės priimami ne tik
pirmadieniais, priėmimo metu, bet ir kitomis darbo dienomis. Dažnas savivaldybės gyventojas
kreipiasi į merę tiesiogiai telefonu, išsakydamas savo nuomonę, pastebėjimus ir lūkesčius
įvairiausiais klausimais.
Savivaldybės bendruomenei apie mero kasdienės veiklos rezultatus nuolat teikiama
informacija laikraštyje „V každyj dom“, interneto svetainėje www.visaginas.lt, „Facebook“
paskyroje „Visagino savivaldybė“ ir kitose vietinėse bei respublikinėse visuomenės informavimo
priemonėse.
***
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