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2019 m. kovo __ 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 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Savivaldybės merė

Dalia Štraupaitė

Mieli Visagino savivaldybės gyventojai,
Kreipiuosi į Jus ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo ir Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatomis,
pristatau Jums Visagino savivaldybės mero 2018 metų veiklos ataskaitą.
Kiekvieni metai yra turiningi ir prasmingi, sąžiningai ir su
atsidavimu dirbant savo darbą. Savivaldybės darbuotojai, tarybos nariai ir aš asmeniškai
darėme viską, kad kiekvienas mūsų savivaldybės gyventojas, pagal galimybes, būtų
apgaubtas rūpesčiu, užuojauta ir pagalba.
Dalyvaudama bendruomenės gyvenime, labai atsakingai stengiausi
įsigilinti į kiekvieno žmogaus problemas.
Ypatingas dėmesys buvo skiriamas švietimo, ugdymo, kultūros
įstaigoms, sprendžiami socialiniai klausimai. Nemažai dėmesio skirta ir verslui bei
investicijų pritraukimui.
Didžioji dalis savivaldybėje įvykusių pokyčių ir darbų nėra vien tik
savivaldybės vadovų nuopelnas. Tad pirmiausia dėkoju visiems visaginiečiams, kurie dirba
ir stengiasi, kad miestas atgimtų, plėtotųsi ir judėtų į priekį.
Dėkoju mero pavaduotojai, savo politinei komandai, visiems
tarybos nariams, savivaldybės administracijos darbuotojams, savivaldybės organizacijų
vadovams ir visai bendruomenei už išsakytą nuomonę, priimant svarbius savivaldybei
sprendimus, už diskusijas, už paramą ir Jūsų kiekvieno asmeninį indėlį įgyvendinant
Visagino savivaldybės strategiją.

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 2018 metais.
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TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS
MERO POTVARKIAI
Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė planavo tarybos veiklą, nustatė ir sudarė
tarybos posėdžių darbotvarkes, teikė tarybos sprendimų projektus, šaukė tarybos posėdžius ir jiems
pirmininkavo, koordinavo komitetų ir komisijų veiklą, pasirašė tarybos sprendimus ir tarybos
posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus. 2018 metais merės vadovaujama taryba svarstė
aktualius miestui, jo gyventojams ir vietos bendruomenėms klausimus, apėmusius visas pagrindines
gyvenimo sritis: investicijas, ekonomiką, sveikatos apsaugą, infrastruktūros, kultūros, jaunimo
užimtumo, bendruomenių ir kt. klausimus.
2018 m. merė
sušaukė

13

savivaldybės

tarybos posėdžių. Tarybos
posėdžiuose svarstyti 288
klausimai,

priimti

266

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 buvo
pasirašomi elektroniniu parašu, kaip to reikalauja reglamento nuostatos, skelbiami Savivaldybės
interneto svetainėje www.visaginas.lt, norminiai sprendimai skelbiami Teisės aktų registre (www.etar.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.

2018 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, Jonas Parfionovas,
Zinaida Tresnickaja. Komitete buvo apsvarstyti ir pritarta 114 sprendimų projektų.
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Ekonomikos ir finansų komitetas, nariai: Vytautas Šlaustas (pirmininkas), Igoris
Davidiukas (pavaduotojas), Vitalius Besakirskas, Dmitrijus Ikonikovas, Vita Pimpienė, Svetlana
Babujeva. Ekonomikos ir finansų komitete buvo apsvarstyti ir pritarta 198 sprendimų projektams.

Miesto plėtros, investicijų ir vietinio ūkio komitetas, nariai: Ivanas Chomenko
(pirmininkas), Nataliya Rukosueva (pavaduotoja), Aleksandras Kločanas, Maksimas Korotajevas,
Igoris Presniakovas, Vytautas Račkauskas. Komitete buvo apsvarstyti ir pritarta 237 sprendimų
projektams.

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. Komitete buvo apsvarstyti ir pritarta
143 sprendimų projektams.

Kontrolės komitetas, nariai: Vitalius Besakirskas (pirmininkas), Airida Drus
(pavaduotoja) (nuo 2017-04-17 savo 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. Komitete buvo apsvarstyti 8 klausimai, iš jų 3 sprendimo projektai,
kuriems buvo pritarta ir siūloma teikti tarybai.
2018 m. visi komitetai surengė 53 posėdžius, juose apsvarstė 288 klausimus.
Išsamesnė informacija apie komitetų veiklą pateikta Visagino savivaldybės tarybos
2018 metų veiklos ataskaitoje.

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, 2018 metais Visagino savivaldybės
merė Dalia Štraupaitė išleido 250 potvarkių, iš jų 93 – veiklos organizavimo klausimais, 100 – dėl
kasmetinių atostogų, 2 – dėl nemokamų atostogų, 43 – dėl komandiruočių, 12 –dėl papildomų
poilsio dienų.

Visagino savivaldybės mero 2018 m. veiklos ataskaita

7

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 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-121 į Utenos
regiono tarybą delegavo Visagino savivaldybės tarybos narį Vytautą Šlaustą.
Utenos
plėtros

taryba

rengia

regiono
regiono

plėtros planų projektus ir juos
tvirtina, įgyvendina jų priežiūrą bei
įvertinimą.
subalansuoti

Tarybos
regiono

tikslai:
plėtrą,

mažinti socialinius ir ekonominius
skirtumus,
pertvarkymą

skatinti
ir

ūkio

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 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. įvyko 19 Utenos regiono plėtros
tarybos posėdžių, buvo priimti 84 tarybos sprendimai, kuriuos galima peržiūrėti interneto svetainėje
www.lietuvosregionai.lt. 58 priimti sprendimai susiję su 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos regioninių priemonių regiono projektų sąrašų sudarymu ar jų
keitimu. Utenos regiono plėtros taryba 2018 metais baigė sudaryti visų 23 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos regioninių priemonių regiono projektų
sąrašus, iš kurių 4 sąrašai „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“, „Priemonių,
gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems
asmenims, įgyvendinimas“, „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“,
„Darnaus judumo priemonių diegimas“ sudaryti šiais metais. 2018 metų pabaigoje tikslinti ir
2014–2020 metų laikotarpiu numatomų įgyvendinti projektų pagal Lietuvos kaimo plėtros
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2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir
„Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ Utenos regiono projektų
sąrašai. 2018 metais svarstyti Utenos regiono plėtros 2014–2020 metų plano, Utenos regiono
projektų įgyvendinimo klausimai, nesuplanuotų ES struktūrinių fondų lėšų poreikis ir galimybės
naujiems ir įgyvendinamiems projektams. Šiais metais Utenos regiono plėtros taryba aptarė
patvirtintas specializacijos kryptis ir su jomis susijusias siūlomas įgyvendinti iniciatyvas, dėl
įgyvendinimo specifikos ir galimybių pateikė klausimus Vidaus reikalų ministerijai. 2019 metais
Utenos regiono plėtros taryba toliau tęsia pradėtus darbus, priimdama visam regionui svarbius
sprendimus, susijusius su 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų
veiksmų programos ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ regioninių priemonių planavimu, jų
įgyvendinimu bei planuodama ateities perspektyvas naujam laikotarpiui.

Posėdžiuose svarstyti mūsų regionui ir savivaldybei itin aktualūs klausimai.
Į regiono projektų sąrašus įtraukti Visagino savivaldybės projektai:

Projektas „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų
pritaikymas socialinio būsto įrengimui“
Projekto „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų
pritaikymas socialinio būsto įrengimui“ tikslas – Visagino savivaldybės socialinio būsto fondo
didinimas, siekiant aprūpinti būstu asmenis ir šeimas, turinčius teisę į socialinio būsto nuomą. Už
projekto įgyvendinimą atsakinga Savivaldybės administracija.
Projekto pagrindinė tikslinė grupė – Visagino mieste gyvenantys asmenys (šeimos),
turintys (turinčios) teisę į socialinį būstą pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui
įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, bei jų šeimos nariai. Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos
fondų (364 940,27 Eur) ir Visagino savivaldybės administracijos (64 401,23 Eur) lėšomis. Projekto
pradžia 2016 m. balandžio mėn., pabaiga – 2019 m. liepos 31 d.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi rangos darbai, kuriuos atlieka UAB „Evikonas“.
Projektas įgyvendinamas Kosmoso g. 28, Visagine, bendrabučio tipo gyvenamajame name, kuris
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nuosavybės teise priklauso savivaldybės administracijai. Projekto įgyvendinimo metu atliekama
rekonstrukcija pirmame, antrame ir trečiame aukštuose esančiose patalpose, pritaikant jas 25
socialiniams būstams. Atsižvelgiant į ilgiausiai eilėje laukiančius 3 neįgalius asmenis (šeimas),
pirmame aukšte esantys 3 butai iš 25-ių numatytų bus pritaikyti pagal specialius neįgaliųjų
poreikius.

Projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino
savivaldybėje“
Projekto tikslas – išplėsti Visagino savivaldybės teritorijoje egzistuojančią
komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kad būtų skatinamas ir užtikrinamas komunalinių atliekų
rūšiavimas, taip mažinant į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį. Įgyvendinus projektą bus išplėsta
ir modernizuota dabartinė komunalinių atliekų tvarkymo sistema Visagino savivaldybėje. Bus
įrengta 40 teisės aktus atitinkančių konteinerinių aikštelių miesto teritorijoje, įsigyti ir įrengti 133
antrinių žaliavų surinkimo konteineriai.
Projekto įgyvendinimas patenkina aktualiausius tikslinių grupių poreikius, tokius,
kaip: galimybė visiems vartotojams optimaliomis sąlygomis ir kainomis gauti paslaugą –
komunalinių atliekų surinkimą; tinkamų sąlygų atliekų rūšiavimui turėjimas; įstatymuose ir kituose
teisės aktuose nustatytus sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir kokybės reikalavimus
atitinkančios paslaugos teikimas; patogi ir estetiškai patraukli gyvenamoji aplinka Visagino
savivaldybėje.
Bendra planuojama projekto vertė – 670 569,16 Eur. Projektas finansuojamas pagal
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
įgyvendinimo priemonę 05.1.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra“.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi rangos darbai, kuriuos atliko UAB „Zarasų
automobilių keliai“.

Projektas „Visagino g. rekonstrukcija (Inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir
šalinimo tinklų rekonstravimas Visagino g. atkarpoje nuo Parko iki Vilties g. bei Visagino g.
pėsčiųjų alėjos dangos rekonstrukcija)“
Siekiant kompleksiškai išspręsti susidariusias problemas Visagino gatvėje, buvo
pradėtas įgyvendinti investicijų projektas, kuris finansuojamas iš 2 šaltinių: I etapas – pagal
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę
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05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“, II ir III etapai – iš Kelių direkcijos ir
Visagino savivaldybės biudžeto.
Už viso projekto įgyvendinimą atsakinga savivaldybės administracija, o I etapo
projekto pareiškėja – UAB „Visagino būstas“, nes nuo 2016 m kovo 6 d. paskirta paviršinių
nuotekų tvarkytoja savivaldybėje.
Projekto tikslas – užtikrinti savivaldybės gyventojams bei paviršinių nuotekų
tvarkymo sistemos abonentams kokybišką nuotekų tvarkymą, garantuoti patogų ir saugų judėjimą
mieste.
Projekto uždaviniai:
 sutvarkyti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo tinklus Visagino savivaldybės teritorijoje,
siekiant sudaryti sąlygas patikimam sistemos veikimui;
 atlikti pėsčiųjų alėjos dangos rekonstrukciją, kad būtų užtikrintos saugios ir patogios sąlygos
miesto gyventojams judėti, suformuota estetiškai patraukli vieta poilsiui.
2018 m. gruodžio mėnesį buvo baigtos įgyvendinti projekto veiklos, kurių
įgyvendinimo metu esančio lietaus nuotekų nuotakyno kolektoriaus vamzdžiai buvo pakeisti naujais
atitinkamo diametro PVC vamzdžiais. Toks sprendimas leido pasiekti kolektoriaus vamzdyno
sandarumą bei išvengti grunto patekimo į nuotakyno kolektorių. Taip pat žymiai sumažintas smėlio
sąnašų kaupimasis kolektoriuje ir padidintas šio paviršinio (lietaus) vandens nuotekų sistemos
dalies veikimo efektyvumas.

Projektas „Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros
centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po
vienu stogu“
Siekiant sukurti Visagino mieste kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu
stogu, kuris atitiktų modernios ir šiuolaikiškos visuomenės poreikius, nuo 2014 m. buvo rengiamas
projektas „Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir
bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“.
Projekto esmė – viename pastate sukurti visą infrastruktūrą kultūros veiklai, kuri
veiktų ištisus metus (renginių, parodų ir konferencijų salės, muziejus, patalpos repeticijoms, erdvės
edukacinėms programoms ir amatų studijoms, poilsio zonos). Tai būtų kultūros, turizmo ir verslo
miestas po vienu stogu, fiksuojantis istorinius laikotarpius – nuo išsaugotų tradicijų iki sukurtų ir
kuriamų šiandien. Projekto tikslas – sukurti Visagino mieste kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo
miestą po vienu stogu, kuris atitiktų modernios ir šiuolaikiškos visuomenės poreikius.
Šio projekto pareiškėjas Visagino kultūros centras kartu su partnere Visagino
savivaldybės administracija. Projekto metu buvo atliktas vidaus patalpų remontas bei įrengtos
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erdvės:
 Teatro salė, Senamiesčio ir Teatro gatvė, Etno gatvė-parodų salė, Konferencijų salė,
Visagino žvaigždžių alėja, Choreografijos salė, valgykla. Taip pat buvo sutvarkyti
sanitariniai mazgai ir atliktas koridorių remontas;
 pagal parengtą remonto darbų aprašą įsigyta įranga į 4 patalpas: Teatro salę, Konferencijų
salę, Parodų gatvę ir Visagino žvaigždžių alėją;
 pagal parengtą remonto darbų aprašą įsigyti baldai į Teatro salę, Konferencijų salę,
choreografijos salę, valgyklą, Etno gatvę-parodų salę, Teatro gatvę, Senamiesčio gatvę bei
Visagino žvaigždžių alėją.
Ataskaitiniu laikotarpiu vyko aukščiau minėtų projektų veiklų įgyvendinimas.
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto
„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-305
„Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“.

Projektas „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas
vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis“ (pareiškėja – Utenos rajono savivaldybės
administracija)
2016 m. buvo pasirašyta Partnerystės sutartis tarp projekto pareiškėjos – Utenos rajono
savivaldybės administracijos ir 5 Utenos apskrities savivaldybių administracijų dėl bendro projekto
rengimo ir paraiškos pateikimo finansavimui gauti. Po projekto parengimo ir vertinimo LVPA,
2017 m. buvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis ir prasidėjo bei 2018 m. tęsėsi projekto
veiklų įgyvendinimas. Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių
turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.
Projekto tikslas – išplėsti turizmo informacinę infrastruktūrą Utenos regione ir
padidinti turistų ir lankytojų informuotumą apie regioniniuose maršrutuose „Rytų Aukštaitijos
miestai ir miesteliai“ esančias lankytinas vietas.
Visagino savivaldybės teritorijoje projekto lėšomis bus įrengti 8 informaciniai stendai.
Projekto koordinavimo veiklas atlieka ir visus pirkimus organizuoja projekto pareiškėjas – Utenos
rajono savivaldybės administracija. 2018 m. buvo suderintos stendų įrengimo vietos, parengta ir
pateikta tekstinė informacija, suderintas nuotraukų skaičius ir fotografuojami objektai.
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Projektas „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir
pritaikymas savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“
Projekto metu planuojama rekonstruojant seną ir nenaudojamą visuomeninį pastatą ir
įkurti novatoriškus savarankiško gyvenimo namus. Planuojami įkurti savarankiško gyvenimo namai
pagal savo inovatyvumo koncepciją neturės analogų Utenos regione bei iš dalies visoje Lietuvoje.
Siekiama, kad tokie namai taptų pavyzdžiu ir bandomuoju projektu tolesnei vyresnio amžiaus
asmenų apgyvendinimo plėtrai Lietuvoje.
Projekto tikslas – savarankiško gyvenimo namų Visagino mieste įkūrimas, siekiant
pagerinti socialinių paslaugų prieinamumą Visagine senyvo amžiaus žmonėms.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pateikta paraiška projekto finansavimui gauti, pasirašyta
projekto finansavimo ir administravimo sutartis, atlikti viešieji pirkimai bei pasirašyta su sutartis su
rangovu. Darbus atlieka UAB „Evikonas“.

Gegužės 31 d. Jonavoje vyko XXIV Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA)
suvažiavimas, kuriame pažymėta, jog savivaldybės pasigenda svaresnio vaidmens vykdant regionų
politiką šalyje. Atsižvelgdamos į šios Vyriausybės siekį stabdyti ekonominių ir socialinių skirtumų
didėjimą bei užtikrinti tolygią ir sparčią regionų plėtrą, savivaldybės pageidauja suteikti daugiau
teisinių galių Regionų plėtros taryboms, sudaryti palankesnes skolinimosi galimybes, sukurti
finansinį mechanizmą, padėsiantį savivaldybėms investuoti į darnią ir tvarią regiono plėtrą.
Suvažiavimo metu delegatai priėmė rezoliuciją, kurioje šiuo klausimu kreipiasi į
Seimą ir Vyriausybę.
Taip pat kasmetinio suvažiavimo metu delegatai atkreipė dėmesį, kad vienas iš
pagrindinių principų, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra savivaldybių savarankiškumas ir
veiklos laisvė pagal Konstitucijoje ir įstatymuose apibrėžtą kompetenciją. Dėl savivaldos veiklos
savarankiškumo šalyje suvažiavime taip pat priimta rezoliucija.
Jau greitai bus metai kai veikia naujas ūkinės veiklos reglamentavimas. Įsteigti naują
juridinį asmenį ūkinei veiklai vykdyti ar patikėti naujos veiklos vykdymą jau veikiančiai įmonei
savivaldybės gali tik gavusios Konkurencijos tarybos sutikimą. Šias nuostatas savivaldybės laiko
perteklinėmis, ribojančiomis savivaldybių savarankiškumą ir joms nepritaria.
Taip pat savivaldybių vadovai minėjo įsigaliojusią naują Viešųjų pirkimų įstatymo
redakciją, kuomet praktiškai prarandama galimybė sudaryti vidaus sandorius savivaldybėse. Tokie
suvaržymai gali pažeisti gyventojų teisę į prieinamas, kokybiškas viešąsias paslaugas, už kurių
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teikimą atsako savivaldybės.
LSA narių atstovų suvažiavime be šalies savivaldybių delegatų taip pat dalyvavo
Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis, vidaus reikalų viceministras Darius Urbonas,
Vyriausybės atstovai apskrityse, Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos savivaldybių seniūnų
asociacijos, Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūros ir kitų organizacijų atstovai.
LSA vienija visas 60 Lietuvos savivaldybių. LSA sprendžia savivaldybių bendrąsias
problemas, atstovauja joms šalies valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių savivaldybių
bei kitose tarptautinėse organizacijose.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS, MERO FONDO PANAUDOJIMAS
2018 metams Visagino savivaldybės taryba patvirtino 22508,541 tūkst. Eur pajamų ir
24335,730 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms biudžetą. Specialioji tikslinė dotacija sudarė 5514,915
tūkst. Eur, iš jų: valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti buvo skirta 988,792
tūkst. Eur, mokinio krepšeliui finansuoti – 4053,4 tūkst. Eur, kita tikslinė dotacija sudarė 472,723
tūkst. Eur (27,9 tūkst. Eur – savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono)
mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti, 13,623 tūkst. Eur –savivaldybių
išlaidoms tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui išlaikyti, 431,2 tūkst. Eur – valstybės
biudžeto speciali tikslinė dotacija pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti). Prognozuojamos gauti
pajamos sudarė 15087,0 tūkst. Eur, iš jų: gyventojų pajamų mokestis 14916,0 tūkst. Eur, žemės
mokestis – 7,0 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokestis – 82,0 tūkst. Eur, valstybės rinkliavos –
15,0 tūkst. Eur, palūkanos už depozitus – 1,0 tūkst. Eur, nuomos mokestis už valstybinę žemę ir
valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius – 65,0 tūkst. Eur, paveldėto turto mokestis –
1,0 tūkst. Eur. Nuo 2018 metų kiekvienai savivaldybei rodiklių įstatyme patvirtinta gyventojų
pajamų mokesčio dalis procentais pagal faktiškai visų savivaldybių įplaukusias lėšas iš GPM per
metus Valstybinė mokesčių inspekcija pervedinėja savivaldybei. Mūsų savivaldybei skiriama
gyventojų pajamų mokesčio dalis – 0,991 proc. Pajamos iš savivaldybės pajamų šaltinių sudaro
1711,0 tūkst. Eur, iš jų: vietinės rinkliavos – 532,5 tūkst. Eur (didžiausią lėšų dalį 490,0 tūkst. Eur
sudaro vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kurią nuo 2018 m. pradėjo
administruoti savivaldybės administracija), aplinkos apsaugos specialioji programa – 40,0 tūkst.
Eur, biudžetinių įstaigų pajamos – 1043,5 tūkst. Eur, 95,0 tūkst. Eur už ilgalaikio materialiojo ir
nematerialiojo turto realizavimą (92,252 tūkst. Eur būsto pardavimo lėšos ir 2,748 tūkst. Eur –
žemės realizavimo pajamos). Europos Sąjungos lėšos, kurios nuo 2018 m. įtraukiamos į
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savivaldybės biudžeto pajamas, sudarė 195,626 tūkst. Eur, iš jų: 65,496 tūkst. Eur lėšos projektui
„Neformaliojo švietimo plėtra“ finansuoti.
Savivaldybės praeitų metų biudžeto lėšų paskirstytas likutis metų pradžioje –
2037,044 tūkst. Eur ir skolintos lėšos – 333,995 tūkst. Eur.
Savivaldybės tarybos sprendimais buvo padidintas biudžeto pajamų planas 3313,892
tūkst. Eur, iš jų: 97,664 tūkst. Eur – dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
vykdyti, 76,5 tūkst. Eur – lėšos mokinio krepšeliui finansuoti, 789,2 tūkst. Eur – Lietuvos
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos lėšos, 18,4 tūkst. Eur – valstybės
biudžeto lėšos, skirtos mokytojams, dirbantiems pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybės mokyklose, kurios yra
priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms
mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui, 44,225 tūkst.
Eur – lėšos, susijusios su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, 99,8 tūkst. Eur – lėšos,
skirtos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, 2193,305 tūkst. Eur – Europos
Sąjungos lėšos, skirtos projektams finansuoti, 108,221 tūkst. Eur – pajamos už prekes ir paslaugas,
582,651 tūkst. Eur – apyvartos lėšos numatytiems projektams finansuoti turtui, iš jų: 477,764 tūkst.
Eur Savivaldybės ekonominės plėtros programos asignavimai projektui „Apleistų / avarinių pastatų
nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą
inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“ ir 104,887 tūkst. Eur Viešosios
infrastruktūros plėtros programos asignavimai projektui „Vietinės reikšmės kelio Visagino-ParkoSedulinos al. kvartale rekonstravimas“.
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Visagino savivaldybės biudžetas pajamų dalyje įvykdytas 100,8 proc., arba gauta
daugiau pajamų 201,3 tūkst. Eur. Prognozuojamos pajamos į savivaldybės biudžetą įvykdytos 101,0
proc., arba 151,9 tūkst. Eur daugiau, negu planuota.
Patikslintas 2018 metų Visagino savivaldybės biudžeto pajamų planas sudarė
25822,4 tūkst. Eur, įvykdymas – 26023,7 tūkst. Eur, gauta 201,3 tūkst. Eur daugiau pajamų (gauta
371,8 tūkst. Eur viršplaninių pajamų, iš jų daugiausia iš gyventojų pajamų, turto mokesčių, turto
pajamų ir kitų neišvardintų pajamų). Į valstybės biudžetą buvo grąžinta: 28,5 tūkst. Eur
valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: 5,997 tūkst. Eur grąžinti
Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pagal priemonę ,,Socialinėms išmokoms ir
kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti“, 5,3 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms finansuoti, 0,2 tūkst.
Eur būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijoms, 3,381 tūkst. Eur užimtumo didinimo
programoms įgyvendinti, 0,497 tūkst. Eur socialinė parama mokiniams administruoti, 4,506 tūkst.
Eur Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai valstybinei funkcijai „Valstybės kalbos vartojimo ir
taisyklingumo kontrolei“, 0,321 tūkst. Eur neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti
grąžinta LR sveikatos apsaugos ministerijai, 0,306 tūkst. Eur Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijai valstybinei funkcijai „Savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto
valdymui, naudojimui ir disponavimui juo patikėjimo teise užtikrinti“. Mokyklos ir vaikų darželiai
socialinei paramai mokiniams nepanaudojo 7,992 tūkst. Eur. Visagino švietimo pagalbos tarnyba
nepanaudojo 3,319 tūkst. Eur ir „Verdenės“ gimnazija 0,187 tūkst. Eur mokinio krepšelio lėšų.
Lėšos grąžintos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Taip pat Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijai grąžinta 10,479 tūkst. Eur valstybės lėšų, susijusių su pedagoginių darbuotojų skaičiaus
optimizavimu, kadangi jų nepanaudojo „Verdenės“ gimnazija.
2018 metais Visagino savivaldybei skirta pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos teisės aktus 789,2 tūkst. Eur, iš jų projektui „Veteranų gatvės
rekonstravimas ir aplinkinės teritorijos sutvarkymas“ 352,0 tūkst. Eur tikslinių lėšų. Gauta 670,946
tūkst. Eur savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, prižiūrėti ir saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti: iš jų 80,7 tūkst. Eur išlaidoms ir 590,246 tūkst. Eur kapitalui formuoti. Kadangi
239,4 tūkst. Eur tikslinių lėšų Visagino savivaldybei buvo skirta tik lapkričio pabaigoje, dėl
netinkamų oro sąlygų 118,254 tūkst. Eur nebuvo galimybės panaudoti.
Europos Sąjungos numatytiems projektams finansuoti planuota 2388,9 tūkst. Eur, o
gauta 2621,5 tūkst. Eur, arba 232,6 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota. Šios lėšos iš Europos
Sąjungos gautos po paskutinio tarybos posėdžio ir patikslinti savivaldybės biudžeto pajamų nebuvo
galimybės. 8,075 tūkst. Eur savivaldybė gavo mažiau negu buvo planuota Europos Sąjungos lėšų
projektui „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ – tai už gruodžio mėnesį Švietimo, mokslo
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ir sporto ministerijos nepervestos lėšos. Lėšos gautos 2019 m. sausio mėnesį ir iš jų atsiskaityta su
tiekėjais.

Išlaidų planą sudarė 28333,6 tūkst. Eur asignavimų ir 442,5 tūkst. Eur finansinių
įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos), įvykdymas – 24783,0 tūkst. Eur arba 87,47
proc. ir 442,5 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos).
Didžiausia biudžeto lėšų dalis buvo panaudota švietimo reikmėms – 42,82 proc., ekonomikai –
13,98 proc., socialinei apsaugai – 12,54 proc., būstui ir komunaliniam ūkiui – 8,28 proc., poilsiui,
kultūrai ir religijai – 6,84 proc.
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Pagal 2015 m. su AB Šiaulių banku pasirašytą paskolos sutartį savivaldybė
investiciniams projektams finansuoti 2018 m. panaudojo 316,8 tūkst. Eur paskolos lėšų, o planuota
334,0 tūkst. Eur ir 2018 m. grąžino 442,5 tūkst. Eur paskolos pagal 2017 m. pasirašytą kredito
linijos sutartį su komerciniu banku paskolos refinansavimui. Taigi, įvertinus anksčiau paimtų
paskolų likutį (1614,0 tūkst. Eur) ir 2018 m. paskolintas ir grąžintas sumas, bendras skolinimosi
limitas mūsų savivaldybėje pagal planuojamas 2018 m. pajamas, nuo kurių skaičiuojamas skolos
limitas, 2018 m. buvo 11,22 procento (2017 m. – 17,93 procento).
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Dėl Savivaldybės tarybos sprendimais ir pagal mokesčio įstatymą 2015–2018 m. suteiktų mokesčių
lengvatų į Visagino savivaldybės biudžetą negauta:

2015 m.
Gyventojų

pajamų 2265

mokesčio

už

2016 m.

2017 m.

2018 m.

3431

2982

2572

3363

3870

5050

6794

6852

7622

verslo

liudijimus
Žemės

mokesčio

savivaldybės

už 2896

teritorijoje

esančius sklypus
Iš viso:

5161

2018 m. Visagino savivaldybės biudžete mero fondui buvo numatyta 10500 Eur. Per
ataskaitinį laikotarpį panaudota 10500 Eur mero fondo lėšų, iš jų 2223,49 Eur labdaros renginiams,
delegacijų svečių priėmimui – 7179,44 Eur, atminimo, jubiliejaus dovanoms – 1097,07 Eur. Mero
fondo lėšos buvo naudojamos savivaldybės reprezentacijos reikmėms Visagino savivaldybės
šventiniams renginiams, valstybinių švenčių minėjimo renginiams, profesinių švenčių minėjimo
renginiams, susitikimams su valstybinių institucijų, užsienio ambasadų atstovais, užsienio
delegacijų priėmimams.
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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.

Sausio 10 d. Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė dalyvavo susitikime su LR
Prezidente Dalia Grybauskaite. Susitikimo metu vyko aptarimas dėl galimo savivaldybių indėlio
sprendžiant emigracijos problemas. Įžvalgomis ir rekomendacijomis dalijosi atstovai iš Tarptautinės
migracijos organizacijos, psichologai, sugrįžę emigrantai, verslo atstovai.
Sausio 13 d. Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė dalyvavo LR Seimo
iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime ir Laisvės premijos įteikimo ceremonijoje.

Kovo

2

d.

Visagine

lankėsi ir su Visagino savivaldybės
mere Dalie Štraupaite susitiko Seimo
narys, Seimo Nacionalinio saugumo ir
gynybos

komiteto

pirmininkas

Vytautas Bakas. Vytautas Bakas sakė,
kad Visagine lankosi pirmą kartą, ir
kaip pagrindinį vizito tikslą įvardino
su

Ignalinos

atominės

elektrinės

uždarymu susijusius darbus. Seimo
narys pažymėjo, kad Visaginas turi puikią galimybę tapti pavyzdžiu visam pasauliui vykdant
unikalų ir sudėtingą procesą. Vytauto Bako nuomone, atominės elektrinės uždarymas gali ir turi
tapti Visagino, viso regiono ir šalies sėkmės istorija – būtina kurti finansinį mechanizmą, kuris
neapsiribotų dotacijomis ir lengvatomis, bet ir kurtų išliekamąją vertę, darbo vietas. Visagino
savivaldybės merė Dalia Štraupaitė padėkojo Seimo nariui Vytautui Bakui už Visaginui skiriamą
dėmesį ir nuodugnų gilinimąsi į savivaldybės iššūkius bei pabrėžė, kad savivaldybė nuolat dirba
tam, kad būtų lengvinamos socialinės-ekonominės IAE uždarymo pasekmės, tačiau būtina ir svari
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centrinės valdžios parama, kuri padėtų sukurti regionui reikalingą kvalifikuotų darbo vietų skaičių
bei padėtų pritraukti naujus investuotojus.

Kovo 9 d. įvyko pasitarimas,
kuriame Visagino savivaldybės vadovai
susitiko

su

Vidmantu

energetikos

viceministru

Macevičiumi,

Pirmininko

Ministro

patarėju

Garasimavičiumi

ir

Tomu

ūkio

ministro

patarėja Jolita Gumaniukiene. Pasitarime

taip pat dalyvavo LR Seimo narys Algimantas Dumbrava. Susitikime dar kartą aptartos VĮ
„Visagino energija“ perėmimo savivaldybės nuosavybėn sąlygos. Visagino savivaldybės merė Dalia
Štraupaitė išsakė nuomonę, kad uždarius Ignalinos atominę elektrinę jos vietoje išlikusiai struktūrai
gali nebeprireikti VĮ „Visagino energija“ paslaugų, taip pat priminė įmonės vykdomus projektus ir
prisiimtus finansinius įsipareigojimus. Ministerijų atstovai priminė valdžios institucijų poziciją, kad
VĮ „Visagino energija“ turėtų būti perimta kaip savivaldybės įmonė, o vėliau, esant būtinybei, jos
įmonės statusas būtų keičiamas. Jeigu VĮ „Visagino energija“ būtų reorganizuota į uždarąją akcinę
bendrovę prieš perduodant Visagino savivaldybei, jos akcijos turėtų būti perduotos Turto bankui ir
tuomet jas galėtų išpirkti Visagino savivaldybė arba kiti pirkėjai. Aiškinant šią poziciją remtasi
Vyriausybės nutarimais, kuriais valstybės įmonės buvo perduotos savivaldybėms ar reorganizuotos.

Kovo 30 d.
Ministras
Skvernelis.

Visagine lankėsi

Pirmininkas
Jis

susitiko

Saulius
su

vietos

verslininkais, savivaldybės atstovais ir
biudžetinių įstaigų vadovais bei atsakė į
visaginiečiams aktualiausius klausimus,
taip pat lankėsi Visagino technologijos
ir verslo profesinio mokymo centre ir
UAB „Visagino linija“. Susitikimo
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pradžioje Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė padėkojo Ministrui Pirmininkui už
dėmesį, skiriamą Visaginui, gebėjimą įsiklausyti į visų regionų poreikius ir per trumpą laiką
nuveiktus svarbius darbus.
Premjeras Visagino bendruomenės atstovams trumpai pristatė prioritetinius Vyriausybės
darbus, akcentuodamas investicinės aplinkos gerinimą, inovacijų skatinimą ir produktyvumo
didinimą: „Vyriausybė pasirengusi vykdyti esmines struktūrines reformas. Turime gerokai
sumažinti šešėlinę ekonomiką, o gautas didesnes pajamas skirti darbo apmokestinimo mažinimui,
švietimui, sveikatai, žinoma, pensijoms. Sutvarkysime mokesčių sistemą, sujungiant socialinio
draudimo ir gyventojų pajamų mokesčius, sumažinsime darbo apmokestinimą, įvesime „Sodros“
lubas. Mūsų siekis – palankiausias darbo jėgos apmokestinimas Baltijos šalyse“, pasakė premjeras.

Birželio

18

Visagino

d.

savivaldybė, atstovaujama Visagino
savivaldybės
Štraupaitės,
apsaugos

ir

merės

Dalios

Valstybės

sienos

tarnybos

Respublikos

prie

vidaus

ministerijos

(toliau

Ignalinos

pasienio

Lietuvos
reikalų

–

VSAT)
rinktinė,

atstovaujama rinktinės vado Sauliaus

Tamulevičiaus, iškilmingai pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuriai 2018 m. balandžio 24 d.
pritarė Visagino savivaldybės taryba (sprendimo Nr. TS-95). Savivaldybė ir pasieniečiai susitarė
tarpusavyje bendradarbiauti, gerinant savivaldybės gyventojų gyvenimo kokybę, plėtojant bei
įgyvendinant veiklas gyventojų poilsio organizavimo, sporto, edukacinių priemonių organizavimo,
viešosios tvarkos palaikymo, administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų prevencijos ir
užkardymo priemonių srityse. Ignalinos pasienio rinktinė įsipareigojo suteikti pagalbą organizuojant
ir vykdant ugdomuosius, pilietiškumo, patriotiškumo, fizinio aktyvumo skatinimo, poilsio
organizavimo, administracinių nusižengimų ir nusikalstamų veikų prevencijos ir užkardymo
renginius ir projektus, taip pat teikti siūlymus kuriant administracinių nusižengimų ir nusikalstamų
veikų prevencijos ir užkardymo, savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo, poilsio
organizavimo programas bei organizuoti ir dalyvauti pasidalinimo gerąja praktika renginiuose ir
projektuose. Savivaldybė įsipareigojo skatinti savivaldybės bendruomenę glaudžiau bendradarbiauti
su rinktine ir jos struktūriniais padaliniais organizuojant bendrus renginius, dalyvauti rinktinės
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organizuojamuose renginiuose ir projektuose bei keistis gerąja patirtimi prevencinių programų,
gyventojų socialinės gerovės skatinimo srityse.

Birželio 22 d.
LR energetikos viceministro ir IAE generalinio direktoriaus susitikimas su Visagino
savivaldybės vadovais.

Rugpjūčio

30

Visagino

d.

savivaldybės merė Dalia Štraupaitė ir
Visagino

technologijos

ir

verslo

profesinio mokymo centro direktorius
Vytautas
pasirašė
kuria

Petkūnas

iškilmingai

bendradarbiavimo
įsipareigojo

plėtojant

sutartį,

bendradarbiauti

socialinę

partnerystę

švietimo, verslo, kultūrinėje ir kitose
veiklos srityse, ugdant aktyvią ir pilietišką visuomenę, skatinant Visagino savivaldybės gyventojų
iniciatyvumą ir verslumą.

Spalio
savivaldybėje

25

d.

lankėsi

Visagino
ir

su

savivaldybės mere Dalia Štraupaite
susitiko Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos

pirmininkas

Audrys

Antanaitis.

Susitikime

aptartas

lietuvių kalbos mokymo paslaugų
poreikis bei padėtis.
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Lapkričio 9 d. įvykusiame
Lietuvos savivaldybių asociacijos (toliau –
LSA) tarybos posėdyje šalies savivaldos
vadovai priėmė nutarimą reikalauti, kad dėl
centrinės

valdžios

mažinančių
savivaldybėms

priimtų

sprendimų,

savivaldybių

pajamas,

būtų

kompensuojama

didesnė dalis GPM. Savivaldos vadovų
nuomone, jei savivaldybių GPM netektys
susidaro dėl centrinės valdžios sprendimų
(pvz. padidina neapmokestinamas pajamas NPD) – tai netekčių našta turėtų būti: 80 procentų
valstybės biudžetui ir 20 procentų savivaldybių biudžetams. Pažymėtina, kad ateinančiais metais dėl
GPM netekčių net 48-ių šalies savivaldybių prognozuojamos pajamos savarankiškoms funkcijoms
vykdyti – sumažės.
Dėl LR fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo itin griežtų
savivaldybių skolinimosi ribojimų nuo 2017 metų 57 savivaldybės, o nuo 2018 metų ir didieji
miestai neturi teisės pasiskolinti einamaisiais metais daugiau negu sugrąžins anksčiau paimtų
paskolų. Finansų ministerija siūlo dalinį šios problemos sprendimą, tačiau jis pilnai netenkina šalies
savivaldybių. Todėl LSA tarybos nariai siūlo keisti LR fiskalinės sutarties įgyvendinimo
konstitucinį įstatymą ir taip iš esmės padidinti savivaldybių skolinimosi galimybes.
Taip pat LSA tarybos posėdžio metu savivaldybių vadovai priėmė nutarimą nepritarti
centrinės valdžios siūlymams nuo 2019 metų taikyti naują GPM perskirstymo tvarką, kuomet GPM
dalis priklausytų ne tik nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėje, bet ir nuo metinio darbo užmokesčio
fondo prieaugio. Tuo siekiama sukurti savivaldybėms paskatas plėtoti ekonominę veiklą.
Tačiau, pasak savivaldybių merų, galiojantis Metodikos įstatymas jau dabar
savivaldybėms suteikia reikiamas paskatas, nes didėjant darbo užmokesčiui ir atsirandant naujoms
darbo vietoms, didėja ir savivaldybių įplaukos iš GPM. Minėtas finansinis rodiklis tik perskirstytų
jau esamas lėšas ir daugumos mažesnių bei ekonomiškai silpnesnių savivaldybių pajamos –
sumažėtų. Savivaldybės pritartų finansinio rodiklio ekonominei aplinkai gerinti įvedimui tuo atveju,
jeigu papildomos lėšos savivaldybėms būtų skiriamos iš valstybės biudžeto lėšų.
Posėdyje dalyvavęs Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso Lietuvos
delegacijos pirmininkas Gintautas Gegužinskas susirinkusiesiems trumpai pristatė, kad yra
parengtos Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso rekomendacijos Lietuvai, kurias
Lietuvos savivaldybių asociacija išvers ir pateiks šalies savivaldybėms.
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Viešųjų pirkimų tarnybos Diana Vilytė miestų vadovams pristatė Viešųjų pirkimų
įstatymo nustatytas prievoles, informacijos viešinimą savivaldybių administracijose bei pavaldžiose
įstaigose. Taip pat aptarė savivaldybių pirkimo planų apžvalgą.
LSA tarybos posėdyje dalyvavo penkiasdešimties savivaldybių vadovai, Lietuvos
savivaldybių asociacijos atstovai, taip pat Finansų viceministras Darius Sadeckas, Ministro
Pirmininko

patarėja

savivaldos,

regioninės

bei

socialinės

politikos

klausimais

Rugilė

Andziukevičiūtė – Buzė.

Lapkričio 15 d. Išmanusis miestas V
„Išmanusis miestas“ tai konkursų ciklas, suteikiantis galimybę jauniesiems, aukštosiose
mokslo įstaigose besimokantiems architektūros, statybos, inžinerijos ir kitų programų studentams
pateikti idėjas ir projektus Lietuvos savivaldybėms. „Išmaniojo miesto“ idėjos sutampa su Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos siekiais: užtikrinti ne tik šalies visų teritorijų erdvinį integralumą,
bet ir suderinti įvairias regionuose vykdomas veiklas – verslo, žemės ūkio, turizmo, rekreacijos,
aplinkos ir kultūros paveldo apsaugos, infrastruktūros.

Lapkričio 29 d. Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė dalyvavo susitikime su
savivaldybių merais aptarti savivaldybėms aktualius klausimus, susijusius su šiuo metu LR Seime
svarstomais 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymo projektu ir LR savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu.
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RYŠIAI SU UŽSIENIO VALSTYBIŲ AMBASADOMIS,
BENDRADARBIAVIMAS SU UŽSIENIO VALSTYBIŲ PARTNERIAIS

Balandžio 25 d. Visagine lankėsi Jungtinė Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos parlamento
narių delegacija. Pagrindinis vizito tikslas – susipažinti su Visaginu, įsiklausyti į visuomenės
nuomonę dėl dalyvavimo projektuose.
Rugpjūčio 4 d. buvo iškilmingai
pasirašyta
Obninsko

Visagino
miesto

(Rusijos

bendradarbiavimo
Visaginas

ir

savivaldybės

Federacija)

sutartis,

Obninskas

ir

pagal

kurią

bendradarbiaus

verslo, turizmo, švietimo, sporto ir kultūros
srityse vadovaudamiesi galiojančiais Rusijos
Federacijos

ir

Lietuvos

Respublikos

įstatymais; plėtos ir stiprins lygybės, geros
valios, partnerystės, abipusės naudos principais paremtus ryšius ir santykius. Sutartį pasirašė
Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė ir Obninsko miesto meras Vladislavas Šapša.

Rugsėjo 29 d. Visagine
lankėsi

ir

su

savivaldybės
Štraupaite

Visagino

mere
susitiko

Dalia
Tautinių

santykių ir draugiškų ryšių su
užsienio

šalimis

prie

Uzbekistano Ministrų kabineto
komiteto

pirmininko

pavaduotojas

Komolitdinas

Išanchodžaevas,

šio

skyriaus

vedėjas

komiteto
Zakiras

Abidovas, Uzbekų kultūros centro Lietuvoje vadovė Leila Urmanova-Vnukova ir uzbekų diasporos
atstovai. Susitikimo metu svečiai trumpai pristatė savo šalį, buvo aptartos bendradarbiavimo
galimybės, vėliau apsikeista atminimo dovanomis.
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d.

Visagino

atstovaujama

Visagino

Lapkričio
savivaldybė,

12

savivaldybės merės Dalios Štraupaitės, ir
Varmės

Lidzbarko

atstovaujama

savivaldybė,

savivaldybės

burmistro

Jaceko Višniovskio, iškilmingai pasirašė
bendradarbiavimo

sutartį

bendradarbiavimo

vietos

dėl
savivaldos

vystymosi, švietimo, sporto, kultūros,
turizmo ir verslo srityse.

PADĖKOS RAŠTAI IR APDOVANOJIMAI

Sausio 5 d. į Visagino
savivaldybės
gausus

didžiąją

būrys

nuoširdžiu

gražinusių

žiemos

vadovai,

savo
miestą

šventėms.

Susirinkusiuosius
savivaldybės

susirinko

visaginiečių,

darbu

didžiosioms

salę

pasveikino
jie

padėkojo

visiems susirinkusiesiems bei pažymėjo,
kad didžiausia šventinė puošmena yra
visų mūsų savivaldybės bendruomenių nuoširdus rūpestis, atsidavimas, rankų šiluma ir meilė, su
kuria ruošėmės šventėms ir dabinome miestą. Iškilmingame renginyje pasveikinti ir apdovanoti net
trijų konkursų nugalėtojai: kalėdinių eglučių ir elektroninių kalėdinių atvirukų konkursų bei
Visagino savivaldybės gyvenamųjų namų, verslo įmonių ir viešojo sektoriaus įstaigų pastatų ir
aplinkos puošybos apžiūros.
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Kovo
metrikacijos

7

įstaigoje,

civilinės

d.
tęsdama

gražią

miesto tradiciją, Visagino savivaldybės
merė

Dalia

Štraupaitė

nuoširdžiai

pasveikino pirmą 2017 m. gimusią mažąją
visaginietę

ir

jos

tėvus.

Mergaitės

tėveliams įteiktos dovanos, gėlės, 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.

Gegužės 10 d. tradiciškai
pagerbti ir vardinėmis statulėlėmis „Už
puikius

laimėjimus

2017

metais“

apdovanoti 10 daugiausiai 2017 m.
pasiekusių Visagino mokinių.

Gruodžio

15

d.

įvyko

tradicinis renginys „Mano miestas –
Visaginas“.

Jau

devintą

kartą

rengiamuose apdovanojimuose Visagino
bendruomenė padėkojo ir pagerbė savo
geriausiuosius. Šiais metais nominantus
aktyviai siūlė patys visaginiečiai, o
vėliau specialiai

Visagino savivaldybės mero 2018 m. veiklos ataskaita

28
sudaryta komisija atrinko nugalėtojus. Nominacijų įteikimo ceremoniją lydėjo nuoširdi,
jauki, tačiau kartu ir įspūdinga koncertinė programa – renginį atidarė į sceną įsisukusios baltos
snaigės-šokėjos (šokių kolektyvas „Rodničiok“, vad. G. Chutorskich), dainavo mokytojos Vitos
Pimpienės auklėtiniai ir Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos mokytojų choras „Šilagėlė“,
o vakaro puošmena tapo operos dainininkės visaginietės Onos Kolobovaitės pasirodymas. Visagino
savivaldybės merė Dalia Štraupaitė ir administracijos direktorius Sergejus Mickevičius pasveikino į
tradicinį renginį gausiai susirinkusius visaginiečius ir padėkojo tiems, kurie labiausiai prisidėjo
kuriant Visagino savivaldybės gerovę, apdovanojo nugalėjusius kiekvienoje nominacijoje specialiai
pagamintais suvenyrais bei gėlėmis.
2018 m. nominacijų „Už nuopelnus Visagino savivaldybei“ laimėtojai
► „Už labdaringą veiklą“ – Diana Naglinskienė,
► „Už nuopelnus kultūrai“ – Larisa Podberiozkina,
► „Už nuopelnus sportui“ – Artūras Seja,
► „Už nuopelnus švietimui“ – Danguolė Savičienė,
► „Už aktyvią visuomeninę veiklą“ – Sandra Matvejeva,
► „Už nuopelnus sveikatos apsaugai“ – Jurij Nol,
► „Už nuopelnus verslo plėtrai“ – UAB „Kogus“,
► „Už lietuvybės sklaidą“ – Zita Miškinytė-Mazūrienė,
► „Už Visagino garsinimą šalyje ir pasaulyje“ – Elena Čekienė,
► „Už nuopelnus vaiko gerovei“ – Irinos ir Romano Ziuziovų šeima.
Šiais metais jau trečią kartą paskelbtas Visagino metų žmogus – juo tapo Visagino
technologijos ir verslo profesinio mokymo centro direktorius dr. Vytautas Petkūnas, ilgus metus
kartu su komanda kūręs efektyvią ir šiuolaikišką mokymo bei mokymosi aplinką. Ypatingas
apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus įteiktas Visagino Česlovo Sasnausko mokyklos
direktorei Česlavai Pimpienei, kuri vadovavo mokyklai nuo pat jos įkūrimo 1978 m., ugdė ir į
nuostabų muzikos pasaulį palydėjo gausų būrį talentingų jaunuolių.
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***
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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