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I. ĮŽANGA
Vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas mero funkcijas,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 1 ir 7 dalimis,
Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos
2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-190 (Visagino savivaldybės tarybos 2019-12-19
sprendimo Nr. TS-274 redakcija), 254 punktu, teikiama Visagino savivaldybės mero 2019 metų
veiklos ataskaita Visagino savivaldybės tarybai. Meras yra atskaitingas savivaldybės tarybai ir
bendruomenei. Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui (2019–2023 metai) Visagino savivaldybės
meru tiesioginiuose mero rinkimuose 2019 m. kovo 17 d. išrinktas Erlandas Galaguz. 2019 m.
balandžio 18 d. Visagino savivaldybės taryba mero pavaduotoja išrinko Aleksandrą Grigienę.

II. VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

Savivaldybių tarybų rinkimai įvyko 2019 m. kovo 3 d. Į Visagino savivaldybės tarybą
buvo išrinkti 25 tarybos nariai. 2019 m. balandžio 18 d. įvyko pirmasis naujos, 2019–2023 metų
kadencijos, Visagino savivaldybės tarybos posėdis, kuriame Tarybos nariai ir savivaldybės meras
Erlandas Galaguzas prisiekė gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus,
sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų,
pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus.
1 lentelė. Mandatų pasiskirstymas 2019 m. išrinktoje Visagino savivaldybės taryboje.
Partijos, politinės organizacijos ar koalicijos pavadinimas

Mandatų skaičius

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

6

Visuomeninis rinkimų komitetas „Visaginas – tai mes“

6

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)

5

Partija „Tvarka ir teisingumas“

3

Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Krikščioniškų

3

4

šeimų sąjunga“
Lietuvos socialdemokratų partija

2

2019 m. gegužės 2 d. Visagino savivaldybės tarybos frakcijos ,,VTM-1” ir ,,VTM-2”
viešai paskelbė apie Opozicijos sudarymą bei pateikė savo pagrindines veiklos kryptis.
2019 m. gegužės 22 d. buvo pasirašyta Visagino savivaldybės tarybos daugumos veiklos
programa 2019–2023 metams, kurioje numatyti savivaldybės tarybos daugumos pagrindiniai
prioritetai ir tikslai iki 2023 metų.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Visagino
savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguzas
planavo savivaldybės tarybos veiklą, nustatė ir sudarė savivaldybės tarybos posėdžių
darbotvarkes ir teikė savivaldybės tarybos sprendimų projektus, šaukė savivaldybės tarybos
posėdžius ir jiems pirmininkavo, pasirašė savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems
pirmininkavo, protokolus.
2019 m. meras sušaukė 12 savivaldybės tarybos posėdžių (iš jų: 1 iškilmingą posėdį,
skirtą Visagino miesto 44-ajam gimtadieniui paminėti). Visagino savivaldybės taryba apsvarstė
198 sprendimų projektus ir priėmė 196 sprendimus. Tarybos posėdžiuose buvo svarstomi su
savivaldybės bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, sprendžiamos svarbiausios problemos.
Priimti Visagino savivaldybės gyventojams reikšmingi sprendimai investicijų, ekonomikos,
sveikatos apsaugos, socialinių reikalų, infrastruktūros, švietimo, kultūros ir kitais klausimais.
Visagino savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. TS-103 ,,Dėl Visagino
savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui sudarė šiuos
Visagino savivaldybės tarybos komitetus: Švietimo, kultūros ir savivaldos (Komiteto
pirmininkas – Sergejus Kotovas, pavaduotojas – Gintautas Dervinis); Ekonomikos ir finansų
(Komiteto pirmininkė – Ilona Nekrošienė, pavaduotoja – Zinaida Tresnickaja); Miesto plėtros ir
vietinio ūkio (Komiteto pirmininkas – Zigfrid Binkevič, pavaduotojas – Andrej Akopov);
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos (Komiteto pirmininkė – Dalia Štraupaitė, pavaduotojas –
Dmitrij Ikonikov).
Visagino savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-109 ,,Dėl
Visagino savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo, Kontrolės komiteto pirmininko ir
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jo pavaduotojo paskyrimo“ sudarė Kontrolės komitetą (Komiteto pirmininkė – Jekaterina
Kucalova, pavaduotojas – Dmitrij Ikonikov).
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi
savivaldybės meras koordinavo Visagino savivaldybės tarybos komitetų veiklą, teikė klausimus,
siūlomus svarstyti komitetų posėdžiuose. Komitetų posėdžiai buvo šaukiami prieš kiekvieną
savivaldybės tarybos posėdį pateiktiems sprendimų projektams svarstyti, išvadoms pateikti. 2019
m. visi komitetai surengė 35 posėdžius, juose apsvarstė 198 klausimus. Kontrolės komitetas
surengė 4 posėdžius, Ekonomikos ir finansų komitetas surengė 8 posėdžius, Miesto plėtros ir
vietinio ūkio komitetas posėdžiavo 7 kartus, Švietimo, kultūros ir savivaldos komitetas surengė 8
posėdžius, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komitetas posėdžiavo 8 kartus. Komitetai
svarstė klausimus, priskirtus jų veiklos sričiai, išklausė aktualias informacijas, dėl sprendimų
projektų teikė siūlymus merui ir savivaldybės tarybai.
Per ataskaitinį laikotarpį dirbo ir Visagino savivaldybės tarybos sprendimais sudarytos
šios komisijos ir tarybos: Visagino savivaldybės tarybos Etikos komisija, Visagino savivaldybės
tarybos Antikorupcijos komisija, Visagino savivaldybės strateginio planavimo komisija,
Visagino savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba, Visagino savivaldybės šeimos komisija,
Visagino savivaldybės kultūros ir meno taryba, Visagino savivaldybės jaunimo reikalų taryba,
Visagino savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba, Visagino savivaldybės švietimo
taryba. Ataskaitinių metų pabaigoje sudaryta Visagino ekonominės plėtros taryba ir Visagino
savivaldybės narkotikų kontrolės komisija 2019 m. į posėdžius nesirinko.
Išsamesnė informacija apie Visagino savivaldybės tarybos, jos komitetų bei Visagino
savivaldybės tarybos sprendimais sudarytų komisijų ir tarybų veiklą pateikta Visagino
savivaldybės tarybos 2019 m. veiklos ataskaitoje.

III. VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATAS
Visagino savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Visagino savivaldybės mero 2019 m.
birželio 12 d. potvarkį Nr. PV-E-71 „Dėl siūlymo įsteigti Visagino savivaldybės tarybos ir mero
sekretoriatą“, 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-142, nuo 2019 m. liepos 1 d. įsteigė
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Visagino savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatą (toliau – Sekretoriatas) ir nustatė jo
pareigybių skaičių. Buvo nustatytos 6 Sekretoriato pareigybės.
Savivaldybės meras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
20 straipsnio 2 dalies 8 punktu, vadovauja Sekretoriato darbui, Valstybės tarnybos įstatymo ir
Darbo kodekso nustatyta tvarka paskyrė į pareigas Sekretoriato darbuotojus, mero politinio (asmeninio)
pasitikėjimo valstybės tarnautojus. Per ataskaitinį laikotarpį iš Visagino savivaldybės tarybos 2019 m.

birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-142 nustatytų 6 pareigybių, Sekretoriate užimtos 4 mero politinio
(asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybės arba 3,25 etato. 2019 m. rugsėjo 9 d. į

Visagino savivaldybės mero patarėjo pareigas buvo priimtas Darius Radkevičius. 2019 m.
lapkričio 11 d. Visagino savivaldybės mero patarėjos pareigas pradėjo eiti Rasa Žukaitė (0,25
etato). 2019 m. lapkričio 22 d. į Visagino savivaldybės tarybos sekretoriaus pareigas buvo
priimtas Artūras Pimpė. Visagino savivaldybės tarybos sekretorius per ataskaitinį laikotarpį
dirbo 25 darbo dienas. Nuo 2019 m. lapkričio 26 d. į Visagino savivaldybės mero padėjėjos
pareigas buvo priimta Justina Bielinytė. Visagino savivaldybės mero padėjėja per ataskaitinį
laikotarpį dirbo 23 darbo dienas. Mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
dirbo pagal pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas ir veikė pagal Visagino savivaldybės
tarybos ir mero sekretoriato nuostatus. Nuo 2019 m. lapkričio 22 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.
buvo parengti 2 tarybos sprendimų projektai, 40 mero potvarkių. Taip pat parengti 9 raštai bei
suderintos 4 bendradarbiavimo sutartys.
Sekretoriatui 2019 m. savivaldybės biudžete buvo skirta 35753 Eur. Per 2019 m.
panaudota 13424,99 Eur.

IV. MERO POTVARKIAI, KITI DOKUMENTAI
Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą savivaldybės mero sprendimai
įforminami potvarkiais. Vykdydamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas
per ataskaitinį laikotarpį nuo 2019 m. balandžio 18 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. savivaldybės
meras išleido 207 potvarkius.
Savivaldybės meras išleido 104 potvarkius veiklos organizavimo klausimais (iš jų: dėl
savivaldybės tarybos posėdžių sušaukimo – 12; dėl siūlymų – 4, dėl teikimų – 9; dėl darbo
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grupių sudarymo ir jų sudėčių pakeitimo – 23 (sudarytos šios darbo grupės: Nuolatinė darbo
grupė Visagino savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo veiklai koordinuoti, Darbo grupė
pasiūlymams 2020–2030 m. Ekonominės plėtros programai parengti, Darbo grupė Visagino
savivaldybės tarybos veiklos reglamento projektui rengti ir koreguoti, Darbo grupė VšĮ Ignalinos
atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centre susidariusiai situacijai tirti,
Darbo grupė savivaldybės tarybos sprendimo projektui dėl futbolo viešosios įstaigos steigimo
parengti, Patariamoji darbo grupė ekologijos ir energetikos klausimams spręsti ir pasiūlymams
teikti (darbo grupė sudaryta 2019 m. liepos 17 d. mero potvarkiu Nr. PV-E-82 ,, Dėl
patariamosios darbo grupės ekologijos ir energetikos klausimams spręsti ir pasiūlymams teikti
sudarymo“. Ši darbo grupė teikia savo pasiūlymus merui ekologijos ir energetikos klausimais, ją
sudaro buvę IAE darbuotojai, visuomenės atstovai), Darbo grupė teritorinės kolektyvinės
sutarties rengimo klausimams spręsti, Darbo grupė dėl pareigybių etatų skaičiaus normatyvų
nustatymo neformaliojo švietimo įstaigoms, Darbo grupė Visagino savivaldybės Vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių
nustatymo metodikai ir įmokų dydžiams peržiūrėti bei siūlymams pateikti. Taip pat sudarytos 5
darbo grupės Visagino miesto plėtros priemonių planui parengti), dėl mero pavaduotojo veiklos
sričių nustatymo – 2; dėl tarybos ir mero sekretoriato struktūros, pareigybių sąrašo, pareigybių
aprašymų, nuostatų patvirtinimo, dėl savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato politinio ir
asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojų priėmimo į pareigas – 15; dėl konkursų savivaldybės
biudžetinių įstaigų direktorių pareigoms paskelbimo ir atrankos komisijų sudarymo – 3; dėl
Visagino savivaldybės gyvenamųjų vietovių suskirstymo (sugrupavimo) į seniūnaitijas – 1; dėl
savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų veiklos organizavimo ir kitais klausimais – 35).
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies
16 ir 17 punktais savivaldybės meras atliko funkcijas, susijusias su visų biudžetinių ir viešųjų
įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų darbo santykiais. Savivaldybės meras
ataskaitiniu laikotarpiu išleido 77 mero potvarkius dėl kasmetinių, nemokamų atostogų,
komandiruočių, papildomų poilsio dienų, papildomo darbo švenčių dienomis.
Taip pat išleisti 26 mero potvarkiai dėl savivaldybės mero, savivaldybės mero
pavaduotojo komandiruočių, kasmetinių ir nemokamų atostogų, savivaldybės tarybos narių
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komandiruočių,

savivaldybės

administracijos

direktoriaus

komandiruočių,

savivaldybės

kontrolieriaus kasmetinių atostogų.
Per ataskaitinį laikotarpį meras pasirašė 166 raštus. Savivaldybės meras savo raštais
Visagino savivaldybei aktualiais klausimais kreipėsi į šias valstybines ir kitas institucijas:
Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių
reikalų komitetą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją, Lietuvos Respublikos Seimo
Neįgaliųjų teisių komisiją, Lietuvos Respublikos Teisingumo, Ekonomikos ir inovacijų, Vidaus
reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijas, Lietuvos
savivaldybių asociaciją, Utenos regiono plėtros tarybą, Informacinių technologijų tarnybą prie
Krašto apsaugos ministerijos, Nacionalinę teismų administraciją, Lietuvos energetikos institutą,
Panevėžio teritorinę ligonių kasą, Europos Parlamentą ir į kitas institucijas. Į aukščiau minėtas
institucijas buvo kreiptasi šiais klausimais: dėl VĮ AE eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymo
Nr. IX-466 pripažinimo netekusiu galios, dėl sveikatingumo centro steigimo, dėl lengvatinio
elektros energijos tarifo, dėl lėšų planavimo valstybės investicijų programoje, dėl projekto
,,Irklavimo bazės Visagine, Visagino ežero pakrantėje, Parko g.2K įrengimo“, dėl neįgaliųjų
teisių komisijos sprendimo, dėl reabilitacijos ir mokslinių tyrimo centro Visagine, dėl Visagino
savivaldybės ir ,,Adeli“ medicinos centro bendradarbiavimo, dėl VšĮ Visagino ligoninėje
teikiamų paslaugų, dėl teismų sistemos optimizavimo, dėl investicinių projektų, dėl atrinktos
mokyklos dalyvauti 2019 m. Švietimo įstaigų modernizavimo programoje, dėl seniūnaičių
rinkimų organizavimo.
Taip pat savivaldybės meras savo raštais dėl įstaigų veiklos organizavimo klausimų
kreipėsi ir į savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus.

V. DARBAS SU GYVENTOJAIS
Siekdamas kuo išsamiau susipažinti su aktualiausiomis gyventojų problemomis ir
padėti jas išspręsti, savivaldybės meras gyventojus priiminėjo kiekvieną savaitės pirmadienį,
lankėsi savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, domėjosi gyventojų kasdieniais
rūpesčiais ir problemomis.
Per ataskaitinį laikotarpį. į savivaldybės merą kreipėsi 108 gyventojai įvairiais jiems
rūpimais klausimais: dėl socialinių būstų, dėl būsto nuomos, dėl buitinių sąlygų, dėl jaunimo
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reikalų, dėl vaiko pinigų, dėl renovacijos ir šiluminių tinklų, dėl darbo ir etatų mažinimo, dėl
bešeimininkių gyvūnų priežiūros, dėl labdaros koncerto, dėl sveikatingumo centro, dėl NVŠ
programos patalpų nuomos įkainių, dėl pagalbos organizuojant paramos teikimą, dėl budinčių
globėjų, dėl investicijų pritraukimo, dėl keleivių vežimo ir kitais klausimais.
Daugelis gyventojams rūpimų klausimų buvo išspręsta. Dalis besikreipusių
gyventojų klausimų buvo išspręsti susitikimų metu. Savivaldybės mero iniciatyva aktualūs
gyventojams klausimai buvo aptariami su savivaldybės administracijos direktoriumi ir
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, su savivaldybės administracijos skyrių
vedėjais ir specialistais, ieškoma būdų, kaip spręsti gyventojams rūpimus klausimus. Ne kartą dėl
pagalbos sprendžiant problemas teko kreiptis į valstybines institucijas, kitas įstaigas ir jose
dirbančius specialistus.
Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybės mero darbai buvo planuojami, sudaroma
darbotvarkė, su kuria gyventojai galėjo susipažinti savivaldybės interneto svetainėje.
Visagino savivaldybės gyventojai apie jiems rūpimus klausimus buvo informuojami per
vietines žiniasklaidos priemones. Taip pat visa aktuali gyventojams informacija buvo teikiama
savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt.
Apie Visagino savivaldybės tarybos posėdžių sušaukimą, juose svarstomus klausimus ir
priimtus sprendimus gyventojai buvo informuojami per televizijos TTS informacines laidas. Taip
pat ši informacija buvo teikiamas leidinyje Vis-Info“ ir savivaldybės interneto svetainėje
www.visaginas.lt.

VI. ATSTOVAVIMAS UTENOS REGIONO PLĖTROS TARYBOJE, IAE
REGIONO PLĖTROS TARYBOJE, VĮ IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO FONDO TARYBOJE, LIETUVOS
SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOJE
Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad
Regiono plėtros taryba sudaroma iš regiono savivaldybių merų, deleguotų savivaldybių tarybos
narių ir Vyriausybės įgaliotos institucijos asmens ir socialinių ir ekonominių partnerių atstovų.
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Visagino savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. TS-105 į Utenos
regiono plėtros tarybą delegavo Visagino savivaldybės tarybos narį Vytautą Račkauską. Per
ataskaitinį laikotarpį Utenos regiono plėtros taryboje dirbo ir socialinių ir ekonominių partnerių
atstovas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro direktorius Vytautas
Petkūnas.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 3
punktu savivaldybės meras atstovavo Visagino savivaldybei Utenos regiono plėtros taryboje,
kurios tikslas – sprendimų, susijusių su tolygios ir tvarios regiono plėtros skatinimu, priėmimas.
Atstovaudamas Visagino savivaldybei savivaldybės meras, turėdamas sprendžiamojo balso teisę,
dalyvavo priimant sprendimus dėl Utenos regiono plėtros programos sudarymo ir įgyvendinimo.
Per ataskaitinį laikotarpį Utenos regiono plėtros taryboje buvo priimtas 61 sprendimas. Dauguma
sprendimų yra susijusių su 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų
programos regioninių priemonių projektų sąrašų keitimu. Taip pat buvo priimti sprendimai,
susiję su lėšų panaudojimo ar papildomo finansavimo skyrimu, Utenos regiono plėtros
2014–2020 m. plano keitimu.

Utenos regiono plėtros tarybos posėdis
Utenos regiono plėtros taryba 2019 m. rugpjūčio 20 d. sprendimu Nr. 51/7S-37 sudarė
darbo grupę iš merų ir Vyriausybės paskirto Utenos regiono plėtros tarybos nario dėl tarybai
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teikiamų derinti teisės aktų projektų, susijusių su 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–-2020 metų programų administravimu. Šios
darbo grupės vadovu buvo paskirtas Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz.
Utenos regiono plėtros taryba 2019 m. rugpjūčio 20 d. sprendimu Nr. 51/7S-39 pateikė
Utenos regiono atstovų kandidatūras į Lietuvos delegaciją Europos Tarybos Vietos ir regionų
valdžių kongrese. Į Regionų rūmus buvo pateikta Visagino savivaldybės mero kandidatūra. 2019
m. rugpjūčio 20 d. sprendimu Nr. 51/7S-40 pakaitine nare į Lietuvos delegaciją Europos
Sąjungos regionų komitetą buvo pasiūlyta Visagino savivaldybės mero pavaduotoja Aleksandra
Grigienė.
Regiono plėtros taryboje buvo svarstomi įvairūs klausimai, susiję su savivaldybės
įgyvendinamais

Europos

Sąjungos

projektais.

Projektui

„Vietinės

reikšmės

kelio

Visagino–Parko–Sedulinos al. kvartale rekonstravimas“ buvo skirta apie 102000 Eur papildomas
finansavimas, projektui „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir
pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ skirta 12000 Eur papildomas
finansavimas. Taip pat buvo svarstomi eiliniai klausimai, susiję su Visagino savivaldybėje
įgyvendinamais regioniniais projektais, dėl paraiškų termino pateikimo perkėlimo, dėl projektų
įtraukimo į Utenos regiono plėtros tarybos regiono projektų sąrašus.
Į regioninio planavimo projektų sąrašus buvo įtraukti projektai: „Visagino miesto
kraštovaizdžio formavimas, ekologinės būklės gerinimas ir želdynų tvarkymas (kūrimas)
gamtinio karkaso teritorijose“, „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“.
2019 m. rugsėjo 3 d. Visagino savivaldybėje įvyko darbo grupės, sudarytos iš Utenos
regiono plėtros tarybos narių ir Vyriausybės paskirto tarybos nario dėl tarybai teikiamų derinti
teisės aktų projektų, susijusių su 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų ir
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programų administravimu, posėdis. Šios darbo grupės
vadovas – Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz. Posėdyje buvo pasiekti Visaginui
palankūs susitarimai.
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Darbo grupės posėdis
Savivaldybės meras per ataskaitinį laikotarpį atstovavo Visagino savivaldybei IAE
regiono plėtros taryboje. Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. TS106 ,,Dėl Visagino savivaldybės tarybos nario delegavimo į Ignalinos atominės elektrinės
regiono plėtros tarybą“ į šią tarybą buvo deleguotas Visagino savivaldybės tarybos narys Oleg
Bykov. Naujos sudėties IAE regiono plėtros taryba į posėdį susirinko 2019 m. liepos 25 d.
Posėdžio metu buvo vienbalsiai išrinktas IAE regiono plėtros tarybos pirmininkas. Juo tapo
Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz. Jis deleguotas ir į VĮ Ignalinos atominės
elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo tarybą. Buvo sutarta, kad pagrindiniu šios kadencijos
tarybos uždaviniu turi būti Ignalinos programos tąsa ir jau vykdomų renovacijos, gatvių
apšvietimo bei alternatyvios energetikos projektai. Posėdyje akcentuota branduolinių atliekų
aikštelės svarba – Europos valstybių savivaldybės, kurių teritorijose yra įrengtos tokios aikštelės,
gauna ženklių lengvatų, ir tai galėtų tapti svariu argumentu siekiant lengvatų mūsų regionui. IAE
regiono plėtros tarybos pirmininkas Erlandas Galaguzas šios tarybos narius kvietė būti
vieningais, bendrai derėtis dėl lengvatų regionui ir jo verslui. Buvo parengtas dokumentas
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Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kuriame buvo priminta, kad Lietuva taip pat prisiėmė
įsipareigojimus investuoti į IAE regioną, kad būtų mažinama atskirtis.
2019 m. gruodžio mėn. Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguzas, kartu su
Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių merais, kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą,
Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir Energetikos
ministeriją, prašydami išsaugoti nuolaidą elektros energijai, taip pat įgyvendinti priemones dėl
socialinių-ekonominių padarinių švelninimo regione. Kreipimesi buvo akcentuojama, kad
Ignalinos atominės elektrinės uždarymas smarkiai paveikė Ignalinos atominės elektrinės regiono
gyventojus ekonominiu, socialiniu ir demografiniu aspektu. Po uždarymo nepakankamai
užtikrintos priemonės dėl socialinių bei ekonominių pasekmių regionui sprendimo, iki šiol nėra
Valstybės lygmeniu patvirtintos regiono plėtros strategijos. Taip pat buvo priminta, kad nebuvo
įvykdytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 ,,Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos priemonių įgyvendinimo
patvirtinimo“ patvirtintos priemonės, padedančios švelninti neigiamas socialines pasekmes ir VĮ
Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų socialinių garantijų finansavimą po VĮ
Ignalinos atominės elektrinės uždarymo. Taip pat buvo išreikštas susirūpinimas dėl Ignalinos
atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių. Lietuvos Respublikos teritorijoje
esančios radioaktyviosios atliekos yra saugomos VĮ Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviųjų
atliekų tvarkymo įrenginiuose ir Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje. Įgyvendinant
Europos Sąjungos finansuojamą projektą iki 2023 metų planuojama iš Maišiagalos
radioaktyviųjų atliekų saugyklos išimti radioaktyviąsias atliekas, perkelti ir toliau saugoti
Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiuose. Ši veikla reiškia, kad
regiono bendruomenė ir toliau gyvena ir gyvens šalia aktyvaus branduolinio objekto. Todėl buvo
atkreiptas dėmesys į kompensacinių priemonių ir papildomų socialinių garantijų būtinumą
regiono gyventojams.
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IAE regiono plėtros tarybos posėdis
Savivaldybės meras atstovavo Visagino savivaldybei valstybės įmonės Ignalinos atominės
elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo taryboje. Valstybės įmonės Ignalinos atominės
elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas (toliau – Fondas) yra išteklių fondas, kurio tikslas –
kaupti lėšas ir pagal Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintą atitinkamų metų Fondo lėšų sąmatą
naudoti Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo
nutraukimo fondo įstatyme numatytiems poreikiams finansuoti. Įvykus fondo tarybos posėdžiui
dėl fondo lėšų skyrimo 2019 m. liepos 19 d. buvo pasirašyta trišalė sutartis tarp Energetikos
ministerijos, VšĮ Lietuvos energetikos agentūros ir VĮ Ignalinos atominės elektrinės dėl Ignalinos
atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano priemonių, kurių
įgyvendinimas baigėsi 2019 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės meras Erlandas Galaguzas, kartu su
Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių merais raštu kreipdamiesi į Lietuvos Respublikos
Prezidentą, Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir į
Energetikos ministeriją prašė peržiūrėti Ignalinos atominės elektrinės uždarymo finansavimą
nacionaliniu ir ES lygmeniu, įtraukiant į Fondo lėšas socialiniams-ekonominiams padariniams
regione švelninti ir toliau išsaugoti elektros energijos lengvatą regiono gyventojams.
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Savivaldybės meras Visagino savivaldybei atstovavo ir Lietuvos savivaldybių
asociacijoje, kuri vienija visas 60 Lietuvos savivaldybių. Asociacija sprendžia savivaldybių
bendrąsias problemas, atstovauja joms šalies valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių
savivaldybių bei kitose tarptautinėse organizacijose.
Visagino savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. TS-104 į Lietuvos
savivaldybių asociacijos suvažiavimą delegavo Visagino savivaldybės tarybos 2019 metų
kadencijos įgaliojimų laikui Visagino savivaldybės merą Erlandą Galaguzą bei išrinko į Lietuvos
savivaldybių asociacijos suvažiavimą Visagino savivaldybės mero pavaduotoją Aleksandrą
Grigienę ir Visagino savivaldybės tarybos narį Jevgenijų Šukliną.
2019 m. gegužės 29 d. vyko XXV Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimas.
Suvažiavime vienbalsiai patvirtinti Lietuvos savivaldybių asociacijos ateinančių ketverių metų
veiklos prioritetai – tai savivaldybių finansinio savarankiškumo stiprinimas, savivaldybių
skolinimosi ribojimų mažinimas, teisės disponuoti valstybine žeme savivaldybėms suteikimas ir
subalansuotas bei tvarus regionų ekonomikos augimas.
Lietuvos savivaldybių asociacijos taryba, kurios nariu yra savivaldybės meras Erlandas
Galaguzas, 2019 m. lapkričio 11 d. susirinko į posėdį, kuriame buvo priimtas nutarimas
reikalauti, kad dėl centrinės valdžios priimtų sprendimų, mažinančių savivaldybių pajamas,
savivaldybėms būtų kompensuojama didesnė dalis gyventojų pajamų mokesčio. Taip pat buvo
pasiūlyta keisti Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinį įstatymą ir
taip iš esmės padidinti savivaldybių skolinimosi galimybes. Taip pat Lietuvos savivaldybių
asociacijos tarybos posėdžio metu savivaldybių vadovai priėmė nutarimą nepritarti centrinės
valdžios siūlymams nuo 2020 metų taikyti naują Gyventojų pajamų mokesčio perskirstymo
tvarką, kuomet gyventojų pajamų mokesčio dalis priklausytų ne tik nuo gyventojų skaičiaus
savivaldybėje, bet ir nuo metinio darbo užmokesčio fondo prieaugio. Tuo siekiama sukurti
savivaldybėms paskatas plėtoti ekonominę veiklą.
VII. ATSTOVAVIMAS TEISMUOSE
Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktą ir
Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento 192.2 punktą, savivaldybės meras atstovauja
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pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme. Teisminių ginčų mero
kompetencijai priskirtais klausimais per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

VIII. MERO FONDO ATASKAITA
Visagino savivaldybės taryba 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-1 ,,Dėl Visagino
savivaldybės mero fondo sudarymo ir mero fondo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(Visagino savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. TS-209, 2010 m. spalio 22 d.
sprendimo Nr. TS-165 redakcijos) buvo sudarytas Visagino savivaldybės mero fondas
atstovavimo Visagino savivaldybei Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms finansuoti bei patvirtintas
Visagino savivaldybės mero fondo naudojimo tvarkos aprašas.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 19 dalyje nustatyta, kad
mero fondo dydis sudaro kas mėnesį iki vieno Lietuvos statistikos departamento paskutiniojo
paskelbto Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.
Nuo 2019 m. balandžio 18 d. Visagino savivaldybės biudžete mero fondui buvo numatyta
8 643,06 Eur. Lėšos iš fondo buvo naudojamos vadovaujantis Visagino savivaldybės mero fondo
naudojimo tvarkos aprašu. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 8 643,06 Eur, iš jų: valstybinių
institucijų delegacijų, užsienio valstybių ambasadų atstovų, užsienio valstybių delegacijų
priėmimams (maitinimo paslaugos) – 3134,21 Eur; miesto renginiams, įstaigų jubiliejams,
valstybinių bei profesinių švenčių minėjimams – 3088,11 Eur; vizitams į užsienio šalis – 1112,45
Eur; labdarai – 908,49 Eur; gėlėms – 399,80 Eur.

IX. BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
ATSTOVŲ ĮSTAIGA
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Savivaldybės meras bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų
įstaiga atliko Visagino savivaldybės tarybos sprendimų vykdymo kontrolę. Taip pat buvo
vykdoma išankstinė teikiamų sprendimų projektų kontrolė.
Per ataskaitinį laikotarpį iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų įstaigos
Vyriausybės atstovo Panevėžio ir Utenos apskrityse buvo gauti 2 reikalavimai ir 3 teikimai.
Vyriausybės atstovas 2019 m. balandžio mėn. pareikalavo Visagino savivaldybės tarybos
neatidėliojant įgyvendinti Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo 8
straipsnio 1 dalies nuostatas. Šiuo reikalavimu buvo pareikalauta sudaryti Savivaldybės
bendruomeninių organizacijų tarybą ir patvirtinti šios tarybos nuostatus. Nesant Visagino
savivaldybėje įregistruotų bendruomeninių organizacijų Visagino savivaldybės bendruomeninių
organizacijų taryba nebuvo sudaryta.
Vyriausybės atstovas 2019 m. balandžio mėn. taip pat pareikalavo Visagino savivaldybės
tarybos neatidėliojant įgyvendinti Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros
įstatymo 6 straipsnio 4 ir 5 dalies nuostatas. Savivaldybės taryba įvykdė aukščiau minėtą
reikalavimą ir 2019 m. birželio 27 d. priėmė sprendimą Nr. TS-157 ,,Dėl Visagino savivaldybės
nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“.
Vyriausybės atstovas 2019-06-06 teikimu Nr. 10-53 pasiūlė Visagino savivaldybės
tarybai apsvarstyti 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-111 ,,Dėl Visagino savivaldybės
tarybos Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą. Savivaldybės taryba
atsižvelgdama į aukščiau minėtą teikimą 2019 m. birželio 27 d. priėmė sprendimą Nr. TS-140
,,Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-111 „Dėl Visagino
savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
Vyriausybės atstovas 2019-06-06 teikimu Nr. 10-53 pasiūlė Visagino savivaldybės
tarybai apsvarstyti 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-110 ,,Dėl Visagino savivaldybės
tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą. Visagino
savivaldybės taryba atsižvelgdama į aukščiau minėtą teikimą 2019 m. birželio 27 d. priėmė
sprendimą Nr. TS-139 ,,Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr.
TS-110 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo“.
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Vyriausybės atstovas 2019-09-26 teikimu Nr. 10-16 pasiūlė Visagino savivaldybės
tarybai apsvarstyti 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-190,,Dėl Visagino savivaldybės
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Visagino savivaldybes tarybos veiklos
reglamento 85 punktą. Vykdydama aukščiau minėtą teikimą Visagino savivaldybės taryba 2019
m. gruodžio 19 d. priėmė sprendimą Nr. TS-274 ,,Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m.
rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-190 ,,Dėl Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento
patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriame išplėsta ir detalizuota nuotolinio balsavimo eiga. Pakeitus
Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento 85 punktą įtvirtintas kolegialumas,
savivaldybės tarybos posėdžio eiga ir priimamų savivaldybės tarybos sprendimų viešumas.
Išsamesnė informacija apie Vyriausybės atstovo reikalavimus ir teikimus, pateikta
Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. veiklos ataskaitoje.

X. BENDRADARBIAVIMAS SU VALSTYBINĖMIS IR KITOMIS INSTITUCIJOMIS,
SUSITIKIMAI
Visagino savivaldybės meras atstovavo Visagino savivaldybei bendradarbiaudamas
su valstybinėmis ir kitomis institucijomis, dalyvavo susitikimuose.
2019 m. gegužės 3 d. Visagino savivaldybėje lankėsi Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis. Susitikime su Visagino savivaldybės meru Erlandu
Galaguzu ir Seimo nariu Algimantu Dumbrava aptarti Valstybinės kalbos politikos 2019–2022
m. gairių įgyvendinimo priemonių plane numatyti darbai, pristatyta Lietuvių kalbos stiprinimo
programa, susitarta dėl tolesnio bendradarbiavimo.
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Susitikimas su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininku
2019 m. birželio 10 d. Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguzas ir Visagino
savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas susitiko su Utenos
apylinkės teismo pirmininke Irena Vapsviene. Susitikimo tikslas – aptarti Utenos apylinkės
teismo Visagino rūmų situaciją, kadangi teismų optimizavimo projekte buvo numatyta Visagino
rūmus perkelti į Zarasus.
2019 m. birželio 11 d. Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguzas ir Visagino
savivaldybės mero pavaduotoja Aleksandra Grigienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo
plenariniame posėdyje, kuriame kadenciją baigianti Prezidentė Dalia Grybauskaitė skaitė
paskutinį savo metinį pranešimą. Po Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinio pranešimo meras
Erlandas Galaguzas ir mero pavaduotoja Aleksandra Grigienė susitiko su Seimo nariu Algimantu
Dumbrava, aptarė Visagino savivaldybei aktualius klausimus ir problemas.
2019 m. liepos 2 d. Visagine lankėsi ir su Visagino savivaldybės meru Erlandu Galaguzu
susitiko Panevėžio teritorinės ligonių kasos direktorius Jonas Narbutas. Svečio vizito tikslas –
aptarti Visagino ligoninės bei Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro padėtį ir
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perspektyvas. Susitikime taip pat kalbėta apie gydymo įstaigų regionalizaciją, mūsų ligoninės ir
kitų savivaldybių gydymo įstaigų bendradarbiavimo galimybes.
2019 m. liepos 4 d. įvyko Visagino savivaldybės mero ir Vytauto Didžiojo universiteto
(VDU) mokslininkų komandos, vykdančios projektą EDUATOM, susitikimas. EDUATOM –
VDU mokslininkų projektas, skirtas edukacijai apie atominių elektrinių veikimo principus,
branduolinio saugumo svarbą ir „atominį turizmą“. 2019 m. buvo pradedama kurti virtuali
„atominio turizmo“ maršruto versija, tad susitikime buvo aktyviai diskutuojama ir keičiamasi
idėjomis, ką galima būtų įtraukti į šį unikalų maršrutą.
2019 m. liepos 5 d. Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguzas ir administracijos
direktorius Virginijus Andrius Bukauskas susitiko su Visagino policijos komisariato viršininku
Jonu Cicėnu. Susitikimo metu aptartos tolesnės savivaldybės ir policijos bendradarbiavimo
gairės, apsikeista nuomonėmis dėl tvarkos palaikymo renginių metu. Savivaldybės meras taip
pat pažymėjo būtinybę įdėmiau stebėti viešosios tvarkos pažeidimus.
2019 m. Liepos 24–26 d. Visagine vyko Interreg seminaras, į kurį susirinko dalyviai iš
kaimyninių šalių ir miestų. Svečiai apžiūrėjo Visaginą ir susitiko su Visagino savivaldybės meru
Erlandu Galaguzu. Landšafto architektė Helena Gutmane su meru diskutavo apie miesto viziją,
jos įgyvendinimo perspektyvas, aptarė šiuo metu savivaldybės vykdomus ir ateities projektus.
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Susitikimas su landšafto architektė Helena Gutmane
2019 m. rugsėjo 13 d. Visagine lankėsi ir susitiko su savivaldybės meru Ministro
Pirmininko patarėja Rugilė Andziukevičiūtė-Buzė, Vidaus reikalų ministerijos ir „Investuok
Lietuvoje“ atstovai. Vizito tikslas – aptarti Visagino plėtros plano parengimą, reikalingą
papildomam finansavimui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti (kitu finansiniu
laikotarpiu). Visaginas yra įtrauktas į teritorijų, kurioms vykdant pilotinį projektą gali būti
suteiktas papildomas finansavimas, sąrašą. Vidaus reikalų ministerija pasiūlė Visagino
savivaldybei sudaryti darbo grupes, kurios dirbtų penkiose srityse: ekonomikos, kultūros,
infrastruktūros, teisės ir informacijos. Tokios grupės, į kurių sudėtį įeina savivaldybės tarybos
nariai, administracijos darbuotojai ir visuomenės atstovai, mero potvarkiu buvo sudarytos.
Kiekviena darbo grupė iki 2019 metų pabaigos turėjo parengti savo srities veiksmų planą ir
suderinti jį su Vidaus reikalų ministerija bei partneriais.
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Susitikimas su Vidaus reikalų ministerijos ir „Investuok Lietuvoje“ atstovais

XI. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

2019 m. gegužės 23 d. mero potvarkiu Nr. PV-E-60 buvo sudaryta Nuolatinė darbo grupė
Visagino savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo veiklai koordinuoti (darbo grupės vadovė–
savivaldybės mero pavaduotoja Aleksandra Grigienė). Per ataskaitinį laikotarpį organizuoti 6
darbo grupės posėdžiai. Posėdžių metu buvo svarstomi klausimai dėl santykių palaikymo su
esamais miestais partneriais bei svarstomos galimybės naujų partnerių paieškai.
2019 m. gegužės 22 d. Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguzas ir mero
pavaduotoja Aleksandra Grigienė susitiko su Kapadokijos (Turkija) gubernatoriaus pavaduotoju
Nevzatu Sinanu. Susitikimo metu svečias gyvai domėjosi ekonominiais ir socialiniais procesais,
vykstančiais Visagine po atominės elektrinės uždarymo, aptartos ir kultūrinio bendradarbiavimo
galimybes. Vėliau meras Erlandas Galaguzas kartu su Nevzatu Sinanu apsilankė Visagino
kultūros centre veikiančioje unikalia technika nutapytų darbų parodoje „Turkija. Kapadokija“.
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Susitikimas su Kapadokijos (Turkija) gubernatoriaus pavaduotoju

2019 m. gegužės 14 d. Visagino savivaldybės mero pavaduotoja Aleksandra Grigienė ir
savivaldybės administracijos specialistai lankėsi Preilių mieste, Latvijoje. Vizito tikslas – aptarti
net 13 Latvijos ir Lietuvos savivaldybių suvienijusio LLI-402 projekto „Sportas kaip socialinio
bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (risk-free)“ nuveiktus bei būsimus darbus. Tai –
Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos (ES) lėšomis finansuojamas, dvejų
metų projektas, kuriuo siekiama įtraukti socialinės rizikos paauglius ir jaunimą dalyvauti
socialinėje veikloje pasitelkiant sporto kultūrą kaip priemonę socialinei įtraukčiai didinti, taip
siekiant apsaugoti tikslinę grupę nuo įsitraukimo į rizikingas veiklas. Vizito metu buvo aptarti
tarptautinių paplūdimio sporto varžybų „Ghetto Games“, kurios vyko 2019 m. birželio 1 d.
Visagine, organizaciniai klausimai.
Visagino savivaldybė nuo 2014 m. aktyviai bendradarbiauja su Latvijos Respublikos
Dagdos krašto savivaldybe. Per šiuos metus partnerystė išsiplėtė, dabar jau tiesiogiai bendrauja,
patirtimi dalinasi Visagino ir Dagdos savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigos, bendrojo
ugdymo mokyklos, kultūros, sporto centrai. Nė vienas didesnis kultūrinis renginys nevyksta be
svečių – partnerių. 2019 m. gegužės 18 d. Dagdos krašto savivaldybė tradiciškai sukvietė pulką
svečių iš Latvijos, Lietuvos, Estijos ir Baltarusijos į tarptautinį šokio, muzikos, mados ir teatro
festivalį. Visagino savivaldybei atstovavo Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguzas,
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mero pavaduotoja Aleksandra Grigienė ir Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos „Bernų
kapela“.
2019 m. gegužės 24 d. Visagine pirmą kartą lankėsi nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio
valstybės ambasadorius Lietuvoje Amir’as Maimon’as. Vizito metu ambasadorius susitiko su
Visagino savivaldybės meru Erlandu Galaguzu, mero pavaduotoja Aleksandra Grigiene.
Diskusijos metu buvo aptartos bendradarbiavimo tarp Visagino savivaldybės ir Izraelio
ambasados galimybės. Kalbėta ir apie įvairius abiem valstybėms aktualius klausimus. Amir’as
Maimon’as ypač domėjosi socialiniais klausimais, susijusiais su vaiko teisėmis ir švietimu.

Susitikimas su Izraelio valstybės ambasadoriumi
2019 m. rugsėjo 11 d. savivaldybės meras Erlandas Galaguzas, savivaldybės mero
pavaduotoja Aleksandra Grigienė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Julija
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Svidėnienė ir savivaldybės tarybos narė Zinaida Tresnickaja lankėsi Smurgainių mieste
(Baltarusijos Respublika). Dalykinio vizito metu buvo aptarti Visagino savivaldybės ir
Smurgainių miesto bendradarbiavimo klausimai.
2019 m. rugsėjo 12 d. Visagine lankėsi ir su savivaldybės meru susitiko svečiai iš
Slovakijos privataus reabilitacijos centro ADELI. Susitikime taip pat dalyvavo savivaldybės
mero pavaduotoja Aleksandra Grigienė, savivaldybės administracijos direktorius Virginijus
Andrius Bukauskas, savivaldybės tarybos narė Svetlana Babujeva. ADELI centras yra
didžiausias neuroreabilitacijos centras Europoje visoms amžiaus grupėms – nuo kūdikių iki
vyresnio amžiaus žmonių. Klinikos filialai veikia Rusijoje, Vokietijoje ir Bulgarijoje. Per
ataskaitinį laikotarpį buvo tęsiamas bendradarbiavimas steigiant reabilitacijos ir sveikatos centrą
mūsų

mieste.

Susitikimas su reabilitacijos centro ADELI atstovais

2019 m. rugsėjo 23 d. Visagino savivaldybės meras susitiko su svečių iš Jungtinės
Karalystės delegacija, sudaryta iš Jungtinės Karalystės Parlamento Bendruomenių ir Lordų
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Rūmų narių. Šio vizito tikslas – susipažinti su Visaginu, svečius ypač domino mūsų miesto
daugiakultūriškumas. Taip pat svečiai labai domėjosi Ignalinos atomine elektrine – delegacijos
vadovas Džonas Vitingdeilas, kuris yra ir Jungtinės Karalystės Parlamento tarpparlamentinių
ryšių su Lietuva grupės vadovas, atstovauja regionui, kuriame taip pat šiuo metu yra uždaroma
atominė elektrinė, todėl jam buvo itin įdomu, su kokiais klausimais ir iššūkiais susiduriama
Visagine bei kaip jie įveikiami. Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguzas trumpai
pristatė Visaginą ir atsakė į visus delegaciją dominusius klausimus, kurių buvo tikrai nemažai –
kaip formuojamas savivaldybės biudžetas, kaip renkama taryba ir meras, tačiau daugiausia
klausimų sulaukta apie IAE, jos eksploatavimo nutraukimą, finansavimo šaltinius ir kt.

Susitikimas su Jungtinės Karalystės parlamento delegacija
Savivaldybės mero pavaduotoja Aleksandra Grigienė dalyvavo Japonijos ambasados
organizuotame Lietuvos savivaldybių ir Japonijos Hokaido regiono savivaldybių mainų
susitikime, kuriame pristatė Visaginą Japonijos ambasadoriui Shiro Yamasaki ir 10 Hokaido
regiono savivaldybių atstovams. Daugiausiai dėmesio sulaukė mūsų miesto kultūrinis
gyvenimas, dėmesys vaikų užimtumui, sportui, menams. Didelį įspūdį japonams padarė ir
Visagino daugiakultūriškumas ir daugiatautiškumas. Tikimasi, kad nuoširdus bendravimas
ateityje virs į bendras veiklas bei projektus.
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Susitikimas Japonijos ambasadoje
2019 m. spalio 22 d. Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguzas, savivaldybės
mero pavaduotoja Aleksandra Grigienė, administracijos direktorius Virginijus Andrius
Bukauskas ir savivaldybės tarybos narys Andrej Akopov susitiko su nepaprastuoju ir įgaliotuoju
Armėnijos Respublikos ambasadoriumi ponu Tigran’u Mkrtchyan’u. Ambasadorius buvo
maloniai nustebintas Visagino daugiakultūriškumo ir išreiškė norą aktyviai bendradarbiauti su
Visagino savivaldybe, turinčia gana gausią armėnų bendruomenę. Susitikimo metu taip pat
aptarta Visagino ir vienos iš Armėnijos savivaldybių bendradarbiavimo sutarties pasirašymo
galimybė.
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Susitikimas su Armėnijos Respublikos ambasadoriumi
Savivaldybės mero iniciatyva buvo ieškoma naujų tarptautinio bendradarbiavimo formų.
Dėl glaudaus bendradarbiavimo su Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmais, gimė siekis
Visagino miestui įstoti į Šilko kelio miestų aljansą. Visagino savivaldybės taryba 2019 m.
lapkričio 27 d. priėmė sprendimą Nr. TS-257 ,,Dėl pritarimo Visagino savivaldybės ir Šilko kelio
tarptautinės prekybos rūmų susitarimui“, kuriuo pritarė Visagino savivaldybės ir Šilko kelio
tarptautinės prekybos rūmų (Silk Road Chamber of International Commerce) susitarimui dėl
dalyvavimo Šilko kelio miestų aljanso veikloje. Visagino savivaldybės tarybai priėmus aukščiau
minėtą sprendimą, savivaldybės meras Erlandas Galaguzas 2019 m. gruodžio 8–10 d. dalyvavo
Šilko kelio miestų aljanso konferencijoje, kuri vyko Kinijos Liaudies Respublikoje
Džangdziadzijės mieste. Konferencijoje meras perskaitė pranešimą ir pristatė konferencijos
dalyviams Visagino miestą. Viešėdamas Kinijos Liaudies Respublikoje savivaldybės meras
dalyvavo ir Šilko kelio miestų aljanso verslo suvažiavime, kuris vyko Xian mieste. Vizito metu
buvo pasirašytas susitarimas dėl dalyvavimo Šilko kelio miestų aljanso veikloje, kuriuo buvo
išreikštas siekis skatinti ekonominį ir prekybos bendradarbiavimą, kultūrinius mainus Šilko kelio
regione, įgyvendinti Šilko kelio miestų aljanso iniciatyvą. Pagal šį susitarimą Visagino
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savivaldybė aktyviai įsitraukia plėtojant draugiškus santykius ir bendradarbiavimą, remia
tiesioginius ryšius tarp institucijų ir organizacijų, norinčių dalyvauti miestų partnerių veikloje,
skatina keitimąsi žiniomis ir prekybinius ryšius tarp visų organizacijos narių. Susitarimą pasirašė
Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguzas ir Šilko kelio tarptautinės prekybos rūmų
generalinis sekretorius Lu Jianzhong’as. Pasirašius susitarimą abi šalys tikisi, kad įgyvendinant
Šilko kelio miestų aljanso iniciatyvą, bus kuriamas ir plėtojamas bendradarbiavimas tarp įvairių
Šilko kelio miestų aljanso dalyvių institucijų, taip pat bus bendradarbiaujama keičiantis žiniomis
ir ekspertais ekonomikos, švietimo, kultūros ir meno srityse.

Visagino savivaldybės ir Šilko kelio tarptautinės prekybos rūmų susitarimo pasirašymas
Savivaldybės mero iniciatyva buvo ne tik bendradarbiaujama su esamais Visagino
savivaldybės miestais partneriais, bet ir plečiama Visagino savivaldybės tarptautinio
bendradarbiavimo geografija. Visagino savivaldybės taryba 2019 m. rugsėjo 26 d. priėmė
sprendimą Nr. TS-219 ,,Dėl Visagino savivaldybės ir Slavutyčo miesto (Ukraina)
bendradarbiavimo sutarties“, kuriuo atnaujino bendradarbiavimo sutartį. Buvo nuspręsta
bendradarbiauti verslo, švietimo, kultūros, sporto ir turizmo srityse. Visagino savivaldybės
taryba 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TS-273, pritarė Visagino savivaldybės ir Navoji
miesto (Uzbekistano Respublika) bendradarbiavimui švietimo, kultūros, turizmo ir inovacijų
srityse.
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XII. BENDRADARBIAVIMAS SU VERSLO ATSTOVAIS,
VERSLO APLINKOS SKATINIMAS
Savivaldybės meras siekdamas, kad į Visagino savivaldybę būtų atkreiptas investuotojų
dėmesys, bendradarbiavo su verslo atstovais. Siekdamas sudaryti sąlygas palankiai verslo
aplinkai Visagino savivaldybėje, meras bendradarbiavo ir su valstybinėmis institucijomis. Taip
pat buvo siekiama suprasti Visagino miesto verslininkų problemas, ieškoma būdų verslo
skatinimui.
2019 m. gegužės 24 d. Visagino savivaldybės mero potvarkiu Nr. PV-E-61 buvo sudaryta
Darbo grupė pasiūlymams 2020-2030 m. Ekonominės plėtros programai parengti (darbo grupės
vadovas savivaldybės tarybos narys Oleg Bykov). Darbo grupė posėdžiavo 8 kartus ir parengė
Visagino savivaldybės 2020–2030 metų ekonominės plėtros gaires, kurios buvo patvirtintos
Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-253.
2019 m. gegužės 27 d. įvyko Visagino verslininkų asociacijos susitikimas su savivaldybės
meru Erlandu Galaguzu. Susitikime dalyvavo 14 Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio
verslo atstovų. Buvo aptarti probleminiai klausimai, verslo vystymo Visagino savivaldybėje
perspektyvos bei numatytos bendradarbiavimo gairės.

Susitikimas su Visagino verslininkų asociacijos atstovais
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2019 m. liepos 3 d. Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguzas, mero pavaduotoja
Aleksandra Grigienė ir administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas susitiko su
Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų (PPAR) prezidentu Sigitu Gailiūnu bei PPAR
atstovų delegacija. Susitikime diskutuota įvairiomis temomis – svečiams pristatyta miesto
ekonominė, kultūrinė, socialinė situacija, jie supažindinti su vykdomais investiciniais
projektais. Diskutuota ir apie esamą įmonių bei verslininkų situaciją Visagine, efektyvų objektų
ir infrastruktūros įveiklinimą bei galimybes suaktyvinti Visagino savivaldybės ir PPAR
bendradarbiavimą, atnaujinant PPAR filialo veiklą Visagine.

Susitikimas su Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovų delegacija
2019 m. rugpjūčio 9 d. Lietuvos prekybos tinklo ,,Maxima” ,,Ačiū” turas pasiekė
Visaginą. Prekybos tinklas prisijungė prie vykusios miesto šventės ,,Švęsk Visaginą 2019”.
Kartu su savivaldybės meru, prekybos tinklo ,,Maxima” generalinė direktorė Kristina Meidė
simboliškai ,,Ačiū” turą pradėjo nuo padėkos ir apdovanojimo ilgamečiam „Maximos” tiekėjui,
Visagine įsikūrusiam šaldytų pusgaminių gamintojui ,,Kogus”. Bendrovės direktoriui Gintautui
Zinkevičiui buvo įteikta padėka už savo krašto lietuviškos produkcijos puoselėjimą.
Apdovanojimą kartu su Kristina Meide įteikęs savivaldybės meras Erlandas Galaguzas išreiškė
viltį, kad verslas augs ir šios įmonės pardavimų geografija plėsis.
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Apdovanojimų įteikimas
Per ataskaitinį laikotarpį buvo palaikomi glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su UAB
„Intersurgical“ generaliniu direktoriumi Sigitu Žvirbliu. Buvo ne kartą lankytasi įmonėje, kuri
įsikūrusi Pabradėje. Vizitų metu buvo aptarti investicijų sutarties tarp Visagino savivaldybės ir
UAB ,,Intersurgical” klausimai. Šiuo metu Visagino savivaldybėje jau kuriasi pasaulinėje rinkoje
žinoma įmonė UAB „Intersurgical“.

Visagino savivaldybė per ataskaitinį laikotarpį stengėsi sudaryti sąlygas naujų
investuotojų atėjimui į regioną. Savivaldybės mero iniciatyva buvo pradėtas dialogas su Vidaus
reikalų ministerija dėl galimybės įkurti Visagine Laisvąją ekonominę zoną.
Visagino ilgalaikiuose strateginio planavimo dokumentuose Visaginas matomas kaip
inovatyvios pramonės vystymo centras su puikiai išvystyta verslo, aktyvaus poilsio ir sporto
infrastruktūra, kuriame patogu dirbti, saugiai ir sveikai gyventi. Vienas iš pagrindinių
savivaldybės prioritetų, planuojamų įgyvendinti iki 2030 m., yra siekis, kad bendradarbiaujant su
centrinės valdžios institucijomis Visaginas taptų „pilotiniu“ miestu, kuriame glaudžiai
bendradarbiautų mokslas ir verslas, būtų kuriamos technologijos ir vystomos inovacijos, būtų
užtikrintos sąlygos nuotoliniam darbui mieste, tobulinama geležinkelių sistema. Dalis šios vizijos
jau yra pradėta įgyvendinti, t. y. vykdomas projektas, kurio pagrindinis tikslas – atlikti apleistų
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teritorijų konversiją, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai
pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui, taip skatinant naujų darbo vietų kūrimą Visagino
savivaldybėje, užtikrinant palankesnes sąlygas verslui įsikurti, didinant investicinį vietovės
patrauklumą.
Siekiant šios vizijos įgyvendinimo buvo toliau tęsiamas bendradarbiavimas su Vidaus
reikalų ministerija. Gruodžio 5 d. įvyko baigiamasis keletą mėnesių aktyviai vykusio projekto
pristatymo ir aptarimo renginys – kūrybinės dirbtuvės-diskusijų renginys „Visagino plėtra:
kontekstas ir galimybės“.
Siekiant paskatinti Visagino plėtrą, bendradarbiaujant Visagino savivaldybei ir Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijai buvo organizuotos keturios tęstinės urbanistinių
kūrybinių dirbtuvių sesijos. Kūrybinių dirbtuvių metu Visagino savivaldybės mero potvarkiu
sudarytos darbo grupės kartu su visuomenės atstovais ir kitais ekspertais formulavo galimas
Visagino plėtros informacines, kultūrines, ekonomines, teisines bei infrastruktūrines priemones.
Kūrybinių dirbtuvių metu buvo siekiama skatinti inovatyvius mokymo(si) metodus, tarpdalykinę
integraciją, dalyvių tarpusavio pasitikėjimą, kurti atviro dialogo kultūrą ir naudoti interaktyvius
teritorijų ir strateginio planavimo metodus.
Vykstant intensyvioms ir produktyvioms diskusijoms išgryninta „Inovacijoms drąsaus
Visagino“ vizija – Visaginas testuoja inovatyvios technologijų pramonės galimybes ir nebijo
didelių ambicijų mažame mieste. „Smart City“, „Off-grid“, „Autonomous Mobility“,
„Blockchain“ technologijos – visų šių iniciatyvų išbandymas ir kokybiškas šių sričių specialistų
rengimas sukurtų patrauklią aplinką aukštą pridėtinę vertę kuriantiems investuotojams.
Ypatingas dėmesys skirtas ir galimam Ignalinos atominės elektrinės infrastruktūros plėtros bei
regeneracijos planui, kuris būtų įmanomas pakeitus teisinę bazę.
Toks bendradarbiavimo tarp valdžios institucijų, visuomenės atstovų bei ekspertų
formatas – dar gana naujas Lietuvoje ir Visagino savivaldybė yra viena pirmųjų, kurioje
vykdytas toks projektas. Visaginas pasirinktas dėl išskirtinės urbanistinės aplinkos ir visoje
Lietuvoje neturinčios precedentų demografijos – šie veiksniai skatina mąstyti apie tokio
unikalumo išnaudojimą per drąsesnius nei įprasta poelgius ir sprendimus. Džiugu, kad į kvietimą
dalyvauti kuriant Visagino ateitį atsiliepė aktyviausi visuomenės atstovai, savo įžvalgomis
svariai prisidėję prie vizijos kūrimo. Tikimės, kad jau artimiausiu metu bus pradėti įgyvendinti
kūrybinėse dirbtuvėse aptarti plėtros projektai.
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Visagino savivaldybėje 2019 m. pradžioje veikė 451 ūkio subjektai. Visagine veikia 1
įmonė, kurioje dirba virš 1000 darbuotojų, – tai VĮ IAE, vykdanti Ignalinos AE eksploatavimo
nutraukimo darbus, apimančius IAE būtinų sistemų, užtikrinančių branduolinę, radiacinę,
priešgaisrinę, fizinę saugą, eksploatavimą, panaudoto branduolinio kuro iškrovimą iš energetinių
blokų ir pervežimą saugoti į laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą, įrangos ir pastatų
dezaktyvavimą ir išmontavimą, radioaktyviųjų atliekų apdorojimą ir saugojimą. Pabaigti IAE
eksploatavimo nutraukimo darbus planuojama 2038 m.
Taip pat Visagine veikia 2 įmonės, kuriose dirba virš 500 darbuotojų, – tai UAB
„Visatex“ ir UAB „Visagino linija“. UAB „Visatex“ yra drabužių siuvimo fabrikas, veikiantis
Visagine nuo 1997 m. Didžioji dalis gaminių eksportuojami į Vakarų Europą. UAB „Visagino
linija“ yra vienas didžiausių ir moderniausių baldų gamybos fabrikų Rytų ir Vidurio Europoje.
Savivaldybėje veiklą plečianti UAB „Kogus“– šaldytų pusgaminių gamintoja žinoma
visoje Lietuvoje. 1992 m. įkurta įmonė nuolat auga ir sėkmingai gyvuoja. 2019 metais įmonėje
dirbo 139 darbuotojai, kurie per mėnesį pagamindavo150-200 t įvairių sušaldytų pusgaminių.
Savo produkciją įmonė sėkmingai parduoda mažmeniniams ir didmeniniams Lietuvos tinklams,
viešojo maitinimo tinklams, pavienėms kavinėms ir įmonėms, užsiimančiomis žmonių
maitinimu. Įmonės produkcija sėkmingai eksportuojama ir į kitas šalis (Airiją, Jungtinę
Karalystę, Latviją).
Remiantis Statistikos departamento duomenimis, didžioji Visagino savivaldybėje
veikiančių uždarųjų akcinių bendrovių dalis dirbo apdirbamosios gamybos ir statybos srityse.

Remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, iki 2019 m. rugsėjo mėn.
Visagino savivaldybėje buvo išduota 574 verslo liudijimai. Daugiausia verslo liudijimų išduota
verstis prekyba tik ne maisto produktais – 135 vnt., statybos baigimo ir apdailos valymo darbais
– 89 vnt., kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla – 63 vnt.
2019 m. buvo patvirtintas Visagino savivaldybės 2019–2021 metų veiklos plano
Ekonominės plėtros programos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės 09.01.01.04
įgyvendinimo tvarkos aprašas, nustatantis finansinės paramos savivaldybės smulkiajam ir
vidutiniam verslui tikslą, finansuojamas veiklas, gavimo sąlygas, teikimo tvarką. Paramos tikslas
– gerinti verslo aplinką ir skatinti juridinių bei fizinių asmenų verslumą Visagino savivaldybėje.
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Prioritetu remiamos veiklos, įveiklinančios savivaldybės infrastruktūrą, sukuriant produktą (-us)
ar paslaugą (-as) ir darbo vietas vietos gyventojams. Pagal priemonę finansuojamas verslo
plėtros projektų įgyvendinimas, Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų
verslo projektų dalinis finansavimas, dalinis ar visiškas palūkanų padengimas, smulkaus ir
vidutinio verslo subjekto dalyvavimas verslo parodose, naujai įregistruotų įmonių pradinių
steigimosi išlaidų padengimas, dalinis darbo vietų jaunimui steigimo išlaidų kompensavimas.

XIII. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
2019 metams Visagino savivaldybės taryba patvirtino 24145,527 tūkst. Eur pajamų ir
27814,875 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms biudžetą. Specialioji tikslinė dotacija sudarė
5474,402 tūkst. Eur, iš jų: valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti buvo
skirta 1118,202 tūkst. Eur, ugdymo reikmėms finansuoti – 4356,2 tūkst. Eur, kita tikslinė
dotacija sudarė 737,856 tūkst. Eur (24,3 tūkst. Eur – savivaldybių mokykloms (klasėms),
skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti, 49,7
tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokytojų, dirbančių 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, 663,856 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 sudaro 15438,0 tūkst. Eur, iš jų: gyventojų
pajamų mokestis 15270,0 tūkst. Eur, žemės mokestis – 7,0 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto
mokestis – 90,0 tūkst. Eur, valstybės rinkliavos – 3,0 tūkst. Eur, palūkanos už depozitus – 1,0
tūkst. Eur, nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens
telkinius – 56,0 tūkst. Eur, paveldėto turto mokestis – 1,0 tūkst. Eur. Nuo 2018 metų kiekvienai
savivaldybei pagrindinių rodiklių įstatyme patvirtintą gyventojų pajamų mokesčio dalį procentais
pagal faktiškai visų savivaldybių įplaukusias lėšas iš GPM per metus Valstybinė mokesčių
inspekcija pervedinėja savivaldybei. Mūsų savivaldybei skiriama 2019 m. gyventojų pajamų
mokesčio dalis – 0,993 proc. Pajamos iš savivaldybės pajamų šaltinių sudaro 1845,350 tūkst.
Eur, iš jų: vietinės rinkliavos – 557,690 tūkst. Eur (didžiausią lėšų dalį 550,0 tūkst. Eur sudaro
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vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kurią nuo 2018 m. pradėjo
administruoti savivaldybės administracija), aplinkos apsaugos specialioji programa – 39,0 tūkst.
Eur, biudžetinių įstaigų pajamos – 1168,660 tūkst. Eur, 80,0 tūkst. Eur už ilgalaikio materialiojo
ir nematerialiojo turto realizavimą (būsto pardavimo lėšos). Europos Sąjungos lėšos, kurios nuo
2019 m. įtraukiamos į savivaldybės biudžeto pajamas, sudarė 649,919 tūkst. Eur, iš jų: 76,662
tūkst. Eur lėšos projektui „Neformaliojo švietimo plėtra“ finansuoti.
Savivaldybės praeitų metų biudžeto lėšų paskirstytas likutis metų pradžioje – 3704,710
tūkst. Eur ir skolintos lėšos – 166,138 tūkst. Eur.
Savivaldybės tarybos sprendimais buvo padidintas biudžeto pajamų planas 3883,109
tūkst. Eur, iš jų: 193,428 tūkst. Eur – dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms vykdyti, 129,3 tūkst. Eur – lėšos ugdymo reikmėms finansuoti, 821,9 tūkst. Eur –
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos lėšos, 10,3 tūkst. Eur –
valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokytojų, dirbančių 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,
16,714 tūkst. Eur – lėšos savivaldybių išlaidoms tarpinstitucinio bendradarbiavimo
koordinatoriui išlaikyti, 16,390 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigų modernizavimo programai
įgyvendinti, 2119,098 tūkst. Eur – Europos Sąjungos lėšos, skirtos projektams finansuoti, 40,0
tūkst. Eur – dividendai, 59,942 tūkst. Eur – pajamos už prekes ir paslaugas, 476,037 tūkst. Eur –
valstybės biudžeto lėšos, skirtos Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytoms
valstybės kapitalo investicijoms (126,037 tūkst. Eur – iš Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministerijos infrastruktūrai iki investuotojui suteikto sklypo ribų įrengimo ir (ar)
sutvarkymo veiklų išlaidoms finansuoti, 200,0 tūkst. Eur – iš Sveikatos apsaugos ministerijos
universaliai stacionariai rentgeno diagnostikos medicinos priemonei (prietaisui VšĮ Visagino
ligoninei įsigyti), 150,0 tūkst. Eur – iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projektui
„Irklavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“.
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Visagino savivaldybės biudžetas pajamų dalyje įvykdytas 108,1 proc., arba gauta daugiau
pajamų 2275,970 tūkst. Eur. Prognozuojamos pajamos į savivaldybės biudžetą įvykdytos 107,04
proc., arba 1090,002 tūkst. Eur gauta daugiau, negu planuota.
Patikslintas 2019 metų Visagino savivaldybės biudžeto pajamų planas sudarė 28028,636
tūkst. Eur, įvykdymas – 30304,606 tūkst. Eur, gauta 2275,970 tūkst. Eur daugiau pajamų (gauta
1238,273 tūkst. Eur viršplaninių pajamų, iš jų daugiausia iš gyventojų pajamų, turto mokesčių,
turto pajamų ir kitų neišvardintų pajamų bei 1289,054 tūkst. Eur lėšos iš Europos Sąjungos
gautos po paskutinio tarybos posėdžio ir patikslinti savivaldybės biudžeto pajamų nebuvo
galimybės). Į valstybės biudžetą buvo grąžinta: 19,781 tūkst. Eur valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: 2,067 tūkst. Eur grąžinti Socialinių paslaugų priežiūros
departamentui pagal priemonę ,,Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti“,
5,717 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms finansuoti, 4,210 tūkst. Eur socialinei paramai
mokiniams finansuoti, 1,632 tūkst. Eur savivaldybių patvirtintoms užimtumo programoms
įgyvendinti, 0,254 tūkst. Eur neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti grąžinta LR
sveikatos apsaugos ministerijai, 0,300 tūkst. Eur Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai
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valstybinei funkcijai savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui,
naudojimui ir disponavimui juo patikėjimo teise užtikrint ir 5,6 tūkst. Eur savivaldybėms
priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniams
tvarkyti). 0,757 tūkst. Eur nepanaudotos lėšos, skirtos Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos
pastato adresu Energetikų g. 56, Visaginas, modernizavimui (persirengimo patalpoms prie sporto
salių atnaujinti, įskaitant dušinių bei sanitarinių mazgų atnaujinimą) (turtui įsigyti), dėl viešųjų
pirkimų mažesni kaina sudaryta sutartį. Liko nepanaudota 11,089 tūkst. Eur, gautų iš Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos infrastruktūrai iki investuotojui suteikto sklypo
ribų įrengimo ir (ar) sutvarkymo veiklų išlaidoms finansuoti.
2019 metais Visagino savivaldybei skirta pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos teisės aktus 821,9 tūkst. Eur, iš jų projektui „Veteranų gatvės
rekonstravimas ir aplinkinės teritorijos sutvarkymas“ 70,6 tūkst. Eur tikslinių lėšų, 10,0 tūkst.
Eur Vietinės reikšmės keliui 1718-1 Dūkšto keliui tiesti, 24,9 tūkst. Eur Visagino m. Tumelinos
g. (Nr. 69), esančiai sodininkų bendrijos teritorijoje, taisyti (remontuoti), 10,0 tūkst. Eur
sodininkų bendrijų „Vyšnia“, „Pavasaris“, „Statybininkas“ kelių inventorizacijos darbams atlikti.
Pagal atliktus darbus ir pateiktus atliktų darbų aktus gauta 808,643 tūkst. Eur. Nepanaudota
7,030 tūkst. Eur tikslinių lėšų Visagino m. Tumelinos g. (Nr. 69), esančiai sodininkų bendrijos
teritorijoje, taisyti (remontuoti), 5,181 tūkst. Eur tikslinių lėšų sodininkų bendrijų „Vyšnia“,
„Pavasaris“, „Statybininkas“ kelių inventorizacijos darbams atlikti, dėl pirkimų. Europos
Sąjungos numatytiems projektams finansuoti planuota 2769,017 tūkst. Eur, o gauta 4058,071
tūkst. Eur, arba 1289,054 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota. Šios lėšos iš Europos Sąjungos
gautos po paskutinio tarybos posėdžio ir patikslinti savivaldybės biudžeto pajamų nebuvo
galimybės. 26,714 tūkst. Eur

nepaskirstyta pagal projektus dėl mažiau pateiktų Visagino

savivaldybės programų teikėjų ir 5,260 tūkst. Eur savivaldybė gavo mažiau negu turėjome gauti
Europos Sąjungos lėšų projektui „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ – tai už gruodžio
mėnesį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nepervestos lėšos. Lėšos gautos 2020 m. sausio
mėnesį ir iš jų atsiskaityta su tiekėjais.
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Išlaidų planą sudarė 31745,2 tūkst. Eur asignavimų ir 201,5 tūkst. Eur finansinių
įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos), įvykdymas – 27738,1 tūkst. Eur, arba
87,38 proc., ir 201,5 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos).
Didžiausia biudžeto išlaidų dalis buvo panaudota švietimo reikmėms – 42,59 proc., socialinei
apsaugai – 14,41 proc., būstui ir komunaliniam ūkiui – 12,97 proc., ekonomikai – 8,89 proc.,
bendroms valstybės paslaugoms – 7,22 proc., poilsiui, kultūrai ir religijai – 5,70 proc.
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Pagal 2015 m. su AB Šiaulių banku pasirašytą paskolos sutartį savivaldybė investiciniams
projektams finansuoti 2019 m. panaudojo 16,623 tūkst. Eur paskolos lėšų, o planuota 183,367
tūkst. Eur, iš jų taip pat planuota imti 166,138 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą Europos Sąjungos
investiciniam projektui „Ignalinos atominės regiono verslo ir turizmo informacijos centro pastato
atnaujinimas“ finansuoti pagal finansinę priemonę, su taikomomis sąlygomis pasirašys sutartį dėl
paskolos savivaldybės pastatų modernizavimui, finansuojamam iš Europos regioninės plėtros
fondo. Dėl derinimo su atitinkamoms institucijoms 2019 m. sutartis su banku dar nepasirašyta.
2019 m. grąžinta 201,5 tūkst. Eur paskolos pagal 2017 m. pasirašytą kredito linijos sutartį su
komerciniu banku paskolos refinansavimui. Taigi įvertinus anksčiau paimtų paskolų likutį
(1488,2 tūkst. Eur) ir 2019 m. paskolintas ir grąžintas sumas, bendras skolinimosi limitas mūsų
savivaldybėje pagal planuojamas 2019 m. pajamas, nuo kurių skaičiuojamas skolos limitas, 2019
m. buvo 8,44 procento (2018 m. – 11,22 procento, 2017 m. – 17,93 procento).

Dėl savivaldybės tarybos sprendimais ir pagal mokesčio įstatymą 2015–2019 m. suteiktų
mokesčių lengvatų į Visagino savivaldybės biudžetą negauta:
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XIV. INVESTICINIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
Savivaldybės meras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
20 straipsnio 3 dalies 2 punktu, rūpinosi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami nauji bei
įgyvendinami anksčiau pradėti vykdyti savivaldybės investicinių programų projektai.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinami 24 investiciniai projektai.

1. Projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Visagino
savivaldybėje“
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo tęsiamos projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje“, įgyvendinamo pagal 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis
ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų
aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“, veiklos, 2019 m. buvo peržiūrėti Visagino
savivaldybės administracijos bei savivaldybės švietimo įstaigų vidinės veiklos organizavimo
tvarkos, principai, nuostatos, darbuotojų funkcijos, pasitelkus LEAN sistemos naudojamus
procesus, būdus ar metodų standartus bus parengtas ir pasiūlytas švietimo įstaigoms pritaikytas,
LEAN principais ir praktikomis grįstas įstaigų kasdienio veiklos valdymo sisteminis
patobulinimas ir 2020 m. bus pateikti konkretūs siūlymai dėl veiklos tobulinimo, sudarant
sąlygas efektyviai organizuoti įstaigų darbą, tinkamai vykdyti numatytas funkcijas, siekiant
geresnės teikiamų paslaugų kokybės.
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2019 m. pateikta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo teisinio reglamentavimo
tobulinimo analizė. Kitame etape bus sukurta bendra duomenų mainų sistema, sujungianti visas
švietimo įstaigas Visagino savivaldybėje, leisianti įstaigoms sekti ir matyti mokinių užimtumo
rodiklius, veikiančių būrelių ir veiklų aktualumą bei darbuotojų krūvius. Projekto pabaigoje
planuojama parengti piliečiams teikiamų paslaugų chartija – dokumentas, nustatantis paslaugų
standartus, kurių klientai gali tikėtis iš organizacijos, ir skundų teikimo galimybes.
2. Projektas „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“
Buvo tęsiamas projektas „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ pagal priemonę Nr.
08.4.1–ESFA–V–416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Pagrindinė projekto idėja – ne tik
socialinės rizikos šeima, o kiekviena šeima gali gauti jai reikiamą pagalbą. Projekto tikslas –
sudaryti sąlygas Visagine gyvenančioms šeimos gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas,
užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti
šeimą įveikti iškilusius krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Ataskaitiniu laikotarpiu projekto veiklos buvo orientuotos sustiprinti šeimą, prevenciškai
užkertant kelią šeimos institucijos trapumui dėl porų nesutarimų, konfliktinių situacijų
sprendimo, tėvystės įgūdžių stokos, nepakankamo dėmesio vaikams iš artimiausių žmonių ir pan.
Siekiant suteikti kokybiškas kompleksiškai teikiamas paslaugas Visagino savivaldybėje 2019 m.
buvo teikiamas kompleksinių paslaugų šeimai paketas: paslaugų teikimo koordinavimas
užtikrinant vieno langelio principą; psichosocialinė pagalba, kuri teikiama asmenims,
išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus; šeimos įgūdžių
ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos; mediacijos paslaugos.
Projekto partneriai:

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, Lietuvos Raudonojo

Kryžiaus draugijos Visagino skyrius, VšĮ „Versli mama“, Visagino šeimos krizių centras.
Visagino bendruomeninių šeimos namų funkcijas atlieka Visagino šeimos ir vaiko
gerovės centras.
Bendra projekto vertė – 214 106,33 Eur. Projektas finansuojamas 100 proc. Europos
Sąjungos lėšomis.
3. Projektas „Vaikų sveikos gyvensenos skatinimas Visagino savivaldybėje“
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Visagino savivaldybė kartu su Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru
2019-09-30 baigė įgyvendinti projektą „Vaikų sveikos gyvensenos skatinimas Visagino
savivaldybėje“ pagal priemonę Nr. 08.4.2–ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas
regioniniu lygiu“.
Projekto tikslas – skatinti Visagino savivaldybėje gyvenančių vaikų sveiką mitybą ir
fizinį aktyvumą.
Projekto įgyvendinimo metu buvo vykdomos veiklos, susijusios su vaikų sveikatos
raštingumo didinimu, sveikos gyvensenos skatinimu ir būtinų sveiko gyvenimo įgūdžių
formavimu. Projekto veiklose dalyvavo vaikai iki 18 metų, kurie seminarų, renginių, stovyklos ir
kitų veiklų metu šviečiami sveikos gyvensenos temomis.
Bendra įgyvendinto projekto vertė – 54 411,76 Eur, iš jų 46 250,00 Eur – Europos
Sąjungos lėšos.
4. Projektas „Senjorų dienos centro kūrimas gerinant gyvenimo kokybę pasienio
regionuose“
Atsižvelgiant į 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, patvirtintą Europos Komisijos 2015 m.
gruodžio 17 d., bei į 3-ąjį kvietimą teikti paraiškas projektams pagal 2014–2020 m. Europos
kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą,
2019 m. buvo pateikta paraiška projekto „Senjorų dienos centro kūrimas gerinant gyvenimo
kokybę pasienio regionuose“ įgyvendinimui bei vyko jos vertinimas jungtiniame sekretoriate.
Projekto tikslas – teikiant socialines paslaugas vyresnio amžiaus ir suaugusiems
asmenims su negalia organizuoti sociokultūrinę veiklą, siekiant mažinti jų socialinę atskirtį,
gerinti gyvenimo kokybę – aktyviai dalyvauti NVO, bendruomenėje, stiprinti ryšius ir dalintis
patirtimi tarp vyresnio amžiaus asmenų bei organizacijų sudarant sąlygas realizuoti savo
gebėjimus ir lūkesčius. Šio projekto įgyvendinimo metu taip pat planuojama suremontuoti Vilties
g. 1, Visagine, esančiame pastate pagrindinę salę (kurioje vyks parodos, koncertai, didesnio
masto užsiėmimai), koridorių, dalį kabinetų bei įrengti tualetą, pritaikytą neįgaliesiems.
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Projekto partneriai: Visagino socialinių paslaugų centras, Breslaujos raj. (Baltarusija)
gyventojų socialinio aptarnavimo teritorinis centras. Planuojama bendra projekto vertė – 415
542,48 Eur.

5. Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
įgyvendinimas
Ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir LRV
biudžeto lėšomis finansuojamą 2014–2020 metų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir
technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) 2019 m. į
Visagino bendrojo ugdymo mokyklas pristatyti 5—8 klasėms skirti mokymo priemonių
komplektai.

Projekte

dalyvauja

visos

pagrindinio

ugdymo

(5–8

klasės)

programas

įgyvendinančios savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos: „Verdenės“ gimnazija, „Žiburio“
pagrindinė mokykla, Draugystės progimnazija, „Gerosios vilties“ progimnazija. 2019 metais
mokyklų gamtamokslinės laboratorijos papildytos priemonėmis, skirtomis gamtamokslinio
ugdymo ir technologijų pamokoms ir kitoms edukacinėms veikloms, siekiant sudominti 5–8
klasių mokinius šiais mokomaisiais dalykais, paakinti juos tyrinėti aplinkinį pasaulį ir jo
paslaptis. Mokymo priemonių komplektas, jau įgavęs Gamtamokslinės spintos pavadinimą,
sudarytas iš įvairiausių mokymo priemonių: nuo įprastų cheminių stiklinių iki šiuolaikiškų
bevielių temperatūros matuoklių. Didžiausia naujovė ir smagus iššūkis – elektronikos,
mikrovaldiklių mokomieji rinkiniai technologijų pamokoms, puikiai tinkantys ir kaip
šiuolaikinių gamtamokslinių tyrimų priedas. Projekto sumanytojų siekiamybė – kad visos gautos
mokymo priemonės mokyklose sudarytų vientisą komplektą ir būtų įkurdintos bendroje
laboratorijoje. Tai skatintų labiau integruoti mokomųjų dalykų veiklas ir tyrimus. Kad žinomos,
o gal nematytos ar nebandytos priemonės Gamtamokslinėje spintoje kuo greičiau ir lengviau
būtų „įveiklintos“, parengti 93 pamokų veiklų aprašai ir 15 vaizdo įrašų. Šie aprašai – tai išsamūs
paaiškinimai mokytojui ir mokiniams, kaip atlikti gamtamokslinius tyrimus naudojantis gautomis
priemonėmis, saugiai ir tinkamai elgtis su sudėtingesne komplekto įranga.
Vykdant 2016 m. spalio 24 d./gruodžio 1 d. Jungtinės veiklos sutarties, įgyvendinant
2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir
technologinių mokslų priemonėmis“ įsipareigojimus, 2019 m. Visagino bendrojo ugdymo
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mokykloms perduotos mokymo priemonės, kurių bendra įsigijimo vertė – 22903 Eur (2018 m. –
12239 Eur).
6. Projekto „Lyderių laikas 3“ įgyvendinimas
Ataskaitiniu laikotarpiu Visagino savivaldybė pradėjo dalyvauti nacionalinio
švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ Šiaurės rytų Lietuvos savivaldybių grupėje 2019–2020
metais bei prisidėjo prie projekto įgyvendinimo pagal projekto veiklų grafikus bei galimybes
2019 ir 2020 m. skiriant regioniniams mokymosi renginiams patalpas, transportą mokymo
programų dalyviams, padengiant kelionės/komandiruočių išlaidas kūrybinės komandos vadovui,
mokymų bei stažuočių dalyviams, taip pat 2020 m. planuojant lėšas projekto įgyvendinimo metu
sukurtam pokyčio projektui įgyvendinti.
Pagrindinis projekto tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos švietimo vadybos
profesionalus – lyderius, gebančius kurti ir įgyvendinti lyderystės vardan mokymosi misiją
įvairaus tipo ugdymo įstaigose ir švietimo valdymo ir savivaldos institucijose, t. y. pasiekti
kokybinių pokyčių bei visapusiškų lyderystės raiškos švietimo kontekste rezultatų: sėkmingo
mokinių ir bendruomenių mokymosi.
7. Projektas LLI-402 „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės
paaugliais (akronimas: RISK-FREE)“.
2019 m. buvo praktiškai beveik užbaigtas projektas LLI-402 „Sportas kaip socialinio
bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (akronimas: RISK-FREE). Projekto tikslas –
įtraukti socialinės rizikos paauglius ir jaunimą dalyvauti socialinėje veikloje pasitelkiant sporto
kultūrą kaip priemonę socialinei įtraukčiai didinti, taip siekiant apsaugoti tikslinę grupę nuo
įsitraukimo į rizikingas, kriminalines ar amoralias veiklas ir taip palengvinti jų sugrįžimą į
mokyklą ir reintegraciją visuomenėje. Planuotos ir įgyvendintos pagrindinės projekto veiklos:


Organizuotos Tarptautinei vaikų gynimo dienai – birželio 1 d. – skirtos gatvės

sporto varžybos rizikos grupės paaugliams (Ghetto games). Jos buvo vykdytos su projekto
partneriais iš Ignalinos ir 20 Latvijos (Daugpilio regiono) savivaldybių.


Organizuoti mokymai dirbantiems su rizikos grupės paaugliais bei parengtos

metodinės rekomendacijos.
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Įrengta gatvės sporto infrastruktūra (lauko treniruokliai, futbolo vartai

standartiniam ir mini futbolui, mobilių krepšinio stovų įrengimas bei kitos daugiafunkcinės
sporto infrastruktūros pritaikymas gatvės sportui). Planuojama projekto įgyvendinimo vieta –
sporto aikštelės šalia „Atgimimo“ gimnazijos – bus visiškai užbaigtos 2020 metų pirmame
pusmetyje.
2019 m. buvo vykdomi susitikimai su partneriais, organizuoti mokymai asmenims,
dirbantiems Lietuvoje ir Latvijoje su rizikos grupės paaugliais.

8. Projektas „Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (4
etapas)“
Siekiant Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos
plano tikslo „sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir
ekonominius padarinius Ignalinos AE regionui“ bei vykdant uždavinį „sumažinti energijos
suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE
regione“ per 2019 m. buvo toliau tęsiamas projekto 2D.08/02/VEE.04 „Visagino savivaldybės
viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (4 etapas)“ įgyvendinimas.
Iš viso pagal projektą planuojama modernizuoti (atnaujinti) 12 Visagino savivaldybės
viešųjų pastatų. Bendras projekto biudžetas yra 5 082 000 Eur su PVM, projekto įgyvendinimo
pradžia 2013 metai. Iki 2018 m. buvo sėkmingai modernizuoti 7 objektai (2015 m. – Visagino
kūrybos namų pastatas, esantis Sedulinos al. 49, Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos
pastatas, Visagino rekreacijos paslaugų centro pastatas, esantis Vilties g. 5A, 2016 m. –
modernizuoti 4 objektai: Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro pastatas, Visagino
socialinių paslaugų centro pastatas, Visagino kultūros centro pastatas „Bangos“ salė, Visagino
rekreacijos paslaugų centro pastatas, esantis Draugystės g. 10B, Kultūros centro pastatas, esantis
Vilties g. 5.
Projekto veiklai „Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pastato apšiltinimas“
įgyvendinti 2014 m. balandžio 4 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. CPO31443/5-79, kurios vertė 428
672,50 Eur. Rangovas – UAB „Autairas“. 2014 m. gegužės 26 d. buvo pasirašyta techninės
priežiūros sutartis Nr. CPO26455/5-18, kurios vertė 2 063,04 Eur. Rangos darbai vyko labai
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vangiai, nesistemiškai. 2015 m. gruodžio 12 d. UAB „Autairas“ pranešė apie sutarties
nutraukimą. 2016 m. rugpjūčio 25 d. Panevėžio apygardos teismas iškėlė bankroto bylą.
Sprendžiant ginčą tarp UAB „Autairas“ ir Visagino savivaldybės administracijos dėl skolos už
atliktus statybos darbus 2017 m. rugsėjo 29 d. teismo sprendimu konstatuota, kad rangos sutartis
nutraukta dėl UAB „Autairas“ kaltės, skolos ir netesybų santykis – apie 17 000 Eur Visagino
savivaldybės administracijos naudai. 2017 m. buvo atlikti parengiamieji darbai dėl naujo darbų
pirkimo.
2018 m. birželio 13 d. pasirašyta projekto VEE.04 objekto Visagino vaikų lopšeliodarželio „Ąžuoliukas“ pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų sutartis Nr. 5-185 su UAB
„Plėtros partneriai“ (bendra vertė 232024,76 Eur su PVM, 2018 metais darbų įvykdytos dalies
vertė 199 078,69 Eur su PVM).
2018 m. liepos 9 d. pasirašyta projekto VEE.04 objekto Visagino vaikų lopšelio-darželio
„Ąžuoliukas“ pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų techninės priežiūros paslaugų sutartis
Nr. 5-214 su UAB „Synergy Solutions“ (bendra vertė 1391,50 Eur su PVM, 2018 metais
paslaugų įvykdytos dalies vertė 986,71 Eur su PVM).
2019 m. aukščiau minėto projekto veiklų įgyvendinimas buvo baigtas, ataskaitiniu
laikotarpiu panaudota 41 905,00 Eur.
Projekto veiklai „Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos pastato apšiltinimas“
(dabar Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija) įgyvendinti 2014 m. gegužės 7 d. buvo
pasirašyta sutartis Nr. CPO35857, kurios vertė 749 308,13 Eur. Rangovas – UAB „Vilstata“.
2014 m. birželio 16 d. buvo pasirašyta techninės priežiūros sutartis Nr. CPO37179/5-187, kurios
vertė 5 465,12 Eur. 2016 m. pabaigoje darbai pagal projektą jau nevyko, buvo sustabdyti. 2017
m. baigėsi teismo procedūros bei vyko parengiamieji darbai dėl naujo darbų pirkimo.
2018 m. spalio 24 d. pasirašyta objekto „Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos
pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai“ rangos sutartis su UAB „Dengsta“, kurios vertė
278 715,03 Eur su PVM.
2018 m. gruodžio 31 d. pasirašyta objekto „Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės
mokyklos pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai“ darbų techninės priežiūros paslaugų
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sutartis Nr. CPO116689 su UAB „Statybos projektų valdymo grupė“, kurios vertė 3418,25 Eur
su PVM.
2019 m. toliau vyko aukščiau minėto pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų
techninės priežiūros paslaugų įgyvendinimas, ataskaitiniu laikotarpiu įsisavinta 1958,59 Eur.
Taip

patvyko

aukščiau

minėto

pastato

atnaujinimo

(modernizavimo)

darbų

įgyvendinimas, atlikta apie 90 proc. darbų, ataskaitiniu laikotarpiu panaudota 243 689,44 Eur.
2020 m. III ketvirtį planuojamas objekto statybos užbaigimas.
Projekto veiklai „Visagino Draugystės mokyklos pastato apšiltinimas“ (dabar Visagino
Draugystės progimnazija) įgyvendinti 2014 m. liepos 17 d. buvo pasirašyta sutartis Nr.
CPO40363/5-222, kurios vertė 577 147,01 Eur. Rangovas – UAB „Vilstata“. 2014 m. liepos 31
d. buvo pasirašyta techninės priežiūros sutartis Nr. CPO40584/5-222, kurios vertė 4 205,28 Eur.
2017 m. vyko teismo procedūros, buvo laukiama apeliacinės instancijos teismo sprendimo. 2018
metais buvo nutraukta sutartis Nr. CPO40584/5-222 su UAB „Vilstata“ bei įvyko parengiamieji
darbai dėl naujo darbų pirkimo, dokumentai buvo pateikti derinti VšĮ Centrinei projektų valdymo
agentūrai.
2018 m. rugsėjo 14 d. pasirašyta objekto „Visagino Draugystės progimnazijos pastato
atnaujinimo (modernizavimo) darbai“ darbų techninės priežiūros paslaugų sutartis Nr.
CPO112292 su UAB „Statybos projektų valdymo grupė“, kurios vertė 2244,55 Eur su PVM.
2019 m. gegužės 2 d. pasirašyta objekto „Visagino Draugystės progimnazijos pastato
atnaujinimo (modernizavimo) darbai“ rangos sutartis Nr. CPO67412 su UAB „Dengsta“, kurios
vertė 256 026,68 Eur su PVM. Ataskaitiniu laikotarpiu. toliau vyko aukščiau minėto pastato
atnaujinimo (modernizavimo) darbų įgyvendinimas, atlikta apie 90 proc. darbų, ataskaitiniu
laikotarpiu panaudota 175 756,95 Eur.
2020 m. III ketvirtį planuojamas objekto statybos užbaigimas.
9. Projektas „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir
atnaujinimas (2 etapas)“
2019 m. buvo tęsiamas projekto „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos
modernizavimas ir atnaujinimas (2 etapas)“ Nr. 2B.07/02/VDH.02 įgyvendinimas. Projekto
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įgyvendinimo metu planuojama modernizuoti šilumos punktus Visagino miesto II ir III
mikrorajonuose bei atlikti visų miesto gyvenamųjų bei biudžetinių įstaigų šildymo ir karšto
vandens tiekimo sistemų balansavimo darbus įrengiant automatines balansavimo priemones.
2018 m. gegužės 3 d. pasirašyta projekto rangos sutartis Nr. 5-138, kurios vertė 6 999
949,22 Eur su PVM, Rangovas – Jungtinės veiklos grupė AB „Axis Industries“ ir UAB „Svertas
group“. 2018 m. birželio 28 d. pasirašyta Projektų techninės priežiūros paslaugų sutartis Nr. 5202, kurios vertė 18 876,00 Eur su PVM, tiekėjas UAB „Ademo techninė priežiūra“, 2018
metais įvykdytų paslaugų dalis 539,85 Eur su PVM.
2018 metais po išvardintų sutarčių pasirašymo prasidėjo Projekto Nr. VDH.02 objektų
darbo projektų rengimo darbai, balansavimo darbai bei šilumos punktų modernizavimo
paruošiamieji statybos darbai.
2018 m. birželio 28 d. pasirašyta Projekto Nr. VDH.02 darbų techninės priežiūros
paslaugų sutartis Nr. 5-202, kurios vertė 18 876,00 Eur su PVM, tiekėjas UAB „Ademo techninė
priežiūra“, 2018 metais įvykdytų paslaugų dalis 539,85 Eur su PVM.
2018 metais po išvardintų sutarčių pasirašymo prasidėjo projekto Nr. VDH.02 objektų
darbo projektų rengimo darbai, balansavimo darbai bei šilumos punktų modernizavimo
paruošiamieji statybos darbai, ataskaitiniu laikotarpiu panaudota 200 236,85 Eur.
2019 m. toliau vyko aukščiau minėto Projekto Nr. VDH.02 darbų įgyvendinimas,
modernizuota apie 100 šilumos punktų, ataskaitiniu laikotarpiu panaudota 1 869 247,10 Eur.
Taip pat toliau vyko aukščiau minėto Projekto Nr. VDH.02 darbų techninės priežiūros
paslaugų įgyvendinimas, ataskaitiniu laikotarpiu panaudota 1893,26 Eur.
2020 m. III ketvirtį planuojamas statybos objekto užbaigimas.
10. Projektas „Visagino miesto energinio efektyvumo didinimas daugiabučiuose
gyvenamuosiuose namuose“ (programa „Visagino enervizija“)
2019 m. buvo tęsiamas Ignalinos programos projektas Nr. 2D.10/01/VEV.02 ,,Visagino
miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose pastatuose programa „Visagino
enervizija“. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įvykdyta apie 90 proc. atnaujinimo (modernizavimo)
darbų daugiabučiame gyvenamajame name Jaunystės g. 13, Visagine.
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Vykdant Kosmoso g. 28 daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo)
darbus, išaiškėjo, kad esami priešgaisriniai balkonai neatitinka esamų priešgaisrinės saugos
reikalavimų, nes rengiant projektą nebuvo įvertinta jų būklė, tam, kad būtų galima įgyvendinti
projektą ir gauti reikiamą finansavimą ir pasiekti energiją taupančius rodiklius buvo priimtas
sprendimas pirkti statinio ekspertizę dėl balkonų būklės įvertinimo, ekspertams įvertinus jų būklę
konstatuota, kad balkonai yra avarinės būklės, juos reikia arba demontuoti, arba stiprinti
konstrukciją. 2019 m. lapkričio mėn. buvo organizuotas pasitarimas, kuriame dalyvavo visi už
projekto įgyvendinimą atsakingi asmenys, taip pat buvo pakviesti Visagino priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos specialistai. Pasitarimo metu buvo priimtas sprendimas organizuoti ir atlikti
techninio projekto korekciją bei pavesti projekto rengėjams pateikti konstrukcinius sprendimus
dėl balkonų. Projektą planuojama užbaigti iki 2020 m. rugsėjo 30 d.
Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu buvo organizuotas Visagino g. 5, Visagine, butų ir kitų
patalpų savininkų susirinkimas ir priimtas sprendimas dėl investicinio projekto parengimo,
parengus investicinį projektą buvo gautas savininkų pritarimas dėl investicinio projekto
patvirtinimo ir techninio darbo projekto parengimo. Per 2019 metus atlikta apie 70 proc.
projektavimo paslaugų.
11. Projektas „Administracinės paskirties pastato, esančio adresu Taikos pr. 7,
Visagine, energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimas
Ataskaitiniu laikotarpiu vyko pasirengimas projekto įgyvendinimui: buvo analizuojamas
2017 m. parengtas pastato energijos vartojimo auditas, vertinamos jame numatytos
modernizavimo alternatyvos bei analizuojamas investicijų projektas.
Šiuo metu pastato energijos vartojimo efektyvumo klasė E. Audito ataskaitoje buvo
vertinami 4 investicijų paketai (modernizavimas iki D, C, B ir A klasės) ir pasiūlytas diegti iki C
klasės modernizavimo investicijų paketas.
2019 m. lapkričio 27 d. Visagino savivaldybės taryba priimė sprendimą dėl projekto
finansavimo iš lengvatinio Savivaldybių pastatų fondo pagal priemonę „Paskolos savivaldybių
pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“, tiesiogiai
kreipiantis į finansinės priemonės valdytoją – AB Šiaulių banką dėl lengvatinės paskolos
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suteikimo, o protokoliniu sprendimu nuspręstabmodernizuoti šį pastatą ne iki C, o iki A klasės
siekiant padaryti jį pilotiniu projektu mieste.
12. Projektas „Irklavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“
2013 m. Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
buvo pateiktas investicinis projektas „Irklavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“,
2014 m. skirtos lėšos techniniam projektui parengti (36 000 Eur). 2014 m. parengtas Irklavimo
bazės įrengimo techninis projektas. Nuo 2015 m. Savivaldybės administracija pradėjo Irklavimo
bazės Visagino ežero pakrantėje statybos darbus. Darbai finansuojami iš Valstybės investicijų
programos ir savivaldybės biudžeto lėšų. I etape darbus objekte vykdė UAB „HSC Baltic“, su
kuria buvo pasirašyta Rangos darbų sutartis. Darbų vertė – 2,05 mln. Eur. 2018 m. iš viso buvo
panaudota 191 637,78 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšos sudarė 60 000 Eur, 131 637,78 Eur
savivaldybės biudžeto lėšos.
2018 m. buvo pradėti administracinio pastato statybos darbai, baigti elingo pastato ir
betoninės krantinės statybos darbai.
2019 m. prasidėjo projekto II etapas (baigiamieji darbai) bei buvo pasirašytos rangos
darbų sutartys:


dėl elingo pastato užbaigimo su UAB „Ekobana“, sutarties vertė 47 147,80 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį atlikta 95 % užbaigimo darbų, įsisavinta 35 036,86 Eur;


dėl administracinio pastato fasado apšiltinimo, lauko durų ir langų montavimo su

UAB „Dengsta“, sutarties vertė 187 550,00 Eur, per ataskaitinį laikotarpį atlikta 57 % darbų,
įsisavinta 107 605,40 Eur;


dėl elektrotechnikos darbų su UAB ATEA, kurios vertė 5 433,99 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu iš viso panaudota 150 000 Eur valstybės investicijų lėšų, 5
837,60 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.
Iš viso pagal techninį projektą planuojama pastatyti 878,16 kv. m sporto bazės pastatą,
137,9 kv. m finišo / starto bokštelį, nutiesti visas būtinas komunikacijas ir inžinerinius tinklus,
sutvarkyti teritoriją (įrengti privažiavimą, stovėjimo aikštelę (10 stovėjimo vietų), įrengti tvorą,
sutvarkyti krantinę – įrengti tribūnas ir pontoninę prieplauką).
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13. 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.
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.
Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikta 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 buvo pritaikyti pagal specialius neįgaliųjų poreikius.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo baigtas projekto „Bendrabučio tipo pastato, esančio
Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“ rangos darbų
įgyvendinimas. 2019 m. birželio 28 d. buvo pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas su
UAB „Evikonas“ dėl projekto „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28,
patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“ rangos darbų užbaigimo. Bendra rangos darbų
vertė 343 747 Eur.
14. Projektas „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas,
regeneruojant buvusį karinį miestelį Visagine“
Siekiant sudaryti palankias sąlygas pramonės ir verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui,
pagerinant sąlygas investicijų pritraukimui, kurios prisidėtų prie naujų darbo vietų Visagino
mieste kūrimo, nuo 2015 metų pagal priemonę „Apleistų teritorijų konversija, regeneruojant
buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK
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įkūrimui“ pradėtas įgyvendinti projektas „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos
valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį Visagine“.
Projekto siekiamas rezultatas: apie 8,9 ha apleistos teritorijos bus regeneruota ir pritaikyta
verslui vystyti. Taip Visagino savivaldybė pritrauks investuotojus į regioną, bus didinamas
gyventojų užimtumas.
2018 m. atlikti teritorijos išvalymo ir lyginimo darbai, iš dalies baigti administracinio
pastato statybos darbai. Rangos darbams atlikti pasirašyta sutartis su UAB „Betono
demontavimo technika“.
Ataskaitiniu

laikotarpiu

buvo

atliekami

baigiamieji

administracinio

pastato

rekonstrukcijos darbai (inžinerinių sistemų įrengimas, elektroinstaliacija ir kt). Taip pat buvo
parengtas automobilių stovėjimo aikštelės bei privažiavimo ir apsisukimo aikštelės
didžiagabaritėms transporto priemonėms įrengimo techninis projektas.
15. Projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 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“
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
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aktuose nustatytus sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir kokybės reikalavimus atitinkančios
paslaugos teikimas; patogi ir estetiškai patraukli gyvenamoji aplinka Visagino savivaldybėje.
2019 metais buvo tęsiama atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra. Įgyvendinus projektą
išplėsta antrinių žaliavų surinkimo infrastruktūra, pagerintas privažiavimas ir priėjimas prie
aikštelių. Mieste užbaigta įrengti 40 mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo
konteinerių aikštelių su pusiau požeminiais antrinių žaliavų surinkimo konteineriais, įsigyta 120
pusiau požeminių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių ir 10 tekstilės surinkimo konteinerių.
Projekto vertė 509 405,45 Eur, iš jų statybos darbai – 235 933,35 Eur, konteinerių įsigijimo vertė
– 273 472,10 Eur.
16. Projektas „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas
vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis“ (pareiškėjas – 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
Lietuvos verslo paramos agentūroje, 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 buvo planuojama įrengti 8
informaciniai stendai. Projekto koordinavimo veiklas atlieko ir visus pirkimus organizavo
projekto pareiškėja – Utenos rajono savivaldybės administracija. 2018 m. buvo suderintos stendų
įrengimo vietos, parengta ir pateikta tekstinė informacija, suderintas nuotraukų skaičius ir
fotografuojami objektai.

55

Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis projekto partneris nespėjo įvykdyti laiku viešųjų
pirkimų, 2019 m. projekto veiklos buvo sustabdytos bei lėšos grąžintos įgyvendinančiai
institucijai.
17. Projektas „Transformacija iš apleistų erdvių į išpuoselėtas“ Trans-form LLI -386
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. INTERREG V-A Lavijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną programą. Projekto metu buvo organizuoti mokymai, kuriuose
dalyvavo teritorijų planavimo specialistai iš Daugpilio, Rėzeknės, Kraslavos, Panevėžio ir
Visagino savivaldybių. Partnerių specialistai įgijo žinių, kaip darniai atkurti ir paversti
patraukliomis apleistas teritorijas, taip pat keitėsi patirtimi lankydamiesi vienas kito tvarkomose
teritorijose bei išvykose į kitas vietoves Europoje (Čekijoje, Vokietijoje ir Nyderlanduose). Taip
pat projekto įgyvendinimo metu parengtas metodinis vadovas teritorijų planuotojams bei
veiksmų planai konkrečių pilotinių apleistų erdvių atgaivinimui. Iš viso projekto metu
planuojama sutvarkyti 5,53 ha probleminių teritorijų keturiuose partneriams priklausančiose
sklypuose: Lūznavoje (Rėzeknės savivaldybė), Daugpilio tvirtovėje, Kraslavoje ir Skaistakalnio
parke Panevėžyje.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo dalyvauta susitikimuose su partneriais, taip pat
savivaldybės darbuotojai dalyvavo mokymuose dėl apleistų teritorijų regeneracijos Rėzeknėje,
Kraslavoje, Panevėžyje, Daugpilyje ir Visagine, taip pat renginiuose Berlyne ir Eindhovene,
kurie buvo skirti keistis gerąja patirtimi tarp Europos miestų.
Įgyvendinant projekto veiklas buvo parengta pastato, esančio Vilties g. 3, griovimo
techninė dokumentacija bei parengtos atlaisvintos teritorijos sutvarkymo koncepcijos.
Koncepcijos buvo pristatytos visuomenei.
Projekto vertė 37 804,86 Eur (tenkanti Visagino savivaldybei), savivaldybės biudžeto
lėšos ( – 2835,37 Eur.
18. Projektas „Vietinės reikšmės kelio Visagino–Parko–Sedulinos al. kvartale
rekonstravimas“
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Projekto

„Vietinės

reikšmės

kelio

Visagino–Parko–Sedulinos

al.

kvartale

rekonstravimas” parengiamasis etapas prasidėjo 2016 m. pradžioje parengus projekto investicinį
projektą, 2016 m. rugpjūčio mėn. buvo pateiktas projektinis pasiūlymas su investiciniu projektu.
Projekto tikslas – vietinės reikšmės kelių infrastruktūros Visagino savivaldybės
teritorijoje

modernizavimas.

Už

projekto

įgyvendinimą

bus

atsakinga

Savivaldybės

administracija.
Projektu siekiamas rezultatas – bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 1,36
km.
Projektas įgyvendinamas Europos regioninio plėtros fondo (657 999 Eur) ir savivaldybės
administracijos (116 117 Eur) lėšomis.
2018 m. buvo pateikta paraiška projekto finansavimui gauti, pasirašyta projekto
finansavimo ir administravimo sutartis, vyko projekto rangos darbų viešieji pirkimai. Darbus
atliko rangovas UAB „Šilinė“.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo baigtos projekto įgyvendinimo veiklos bei 2019 m.
gruodžio 6 d. buvo pasirašytas darbų perdavimo–priėmimo aktas. Įgyvendinus projektą išspręsta
itin prasta kvartalo būklė. Po rekonstrukcijos kelias geros kokybės ir pastovaus pločio,
užtikrintas saugus praėjimas pėstiesiems ir dviratininkams, taip pat įrengtas paviršinio ir
gruntinio vandens išvedimas. Kelyje suformuoti skersinių nuolydžiai. Pėsčiųjų takai rekonstruoti,
įdiegtos eismo saugumo priemonės. Bendras rekonstruotų pėsčiųjų takų ilgis sudaro 6 925 m,
privažiavimo kelias 1,36 km, automobilių stovėjimo aikštelė užima 3842,0 m2, įrengtos 259
vietos.
Įgyvendintos rangos darbų sutarties vertė 1 378 594,90 Eur.
19. Projektas „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir
pritaikymas savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“
Visagino

savivaldybės

įgyvendina

projektą

„Apleisto

(nenaudojamo)

buvusio

visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine
įkūrimui“ Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-91-0006 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
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įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“
įgyvendinimą.
2018 m. birželio 27 d. buvo pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-91-0006 „Apleisto (nenaudojamo)
buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas savarankiško gyvenimo namų Visagine
įkūrimui“ sutartis.
Projekto biudžetas – 1 029164,59 eurų, Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti
skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo iki 622 683,00 eurų ir 406 481,59 eurų skiriama iš
Visagino savivaldybės biudžeto.
Projekto tikslas – savarankiško gyvenimo namų Visagino mieste įkūrimas, siekiant
pagerinti socialinių paslaugų prieinamumą Visagine senyvo amžiaus žmonėms.
2018 m. buvo pateikta paraiška projekto finansavimui gauti, pasirašyta projekto
finansavimo ir administravimo sutartis, atlikti viešieji pirkimai bei 2018 m. gruodžio 31 d.
pasirašyta statybos rangos sutartis su UAB „Evikonas“ dėl projekto statybos rangos darbų.
Statybos rangos darbų vertė 1 016 711 eurų.
Ataskaitiniu laikotarpiu Visagino savivaldybė tęsė projekto „Apleisto (nenaudojamo)
buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas savarankiško gyvenimo namų Visagine
įkūrimui“ įgyvendinimą. Projekto įgyvendinimo metu buvo demontuotas apleistas visuomeninis
pastatas, esantis Taikos pr. 20 A, atlikti žemės darbai ir vykdoma pastato rekonstrukcija.
2019 m. pabaigoje buvo atlikta apie 70 proc. rekonstrukcijos darbų.
20. Projektas „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimas, ekologinės būklės
gerinimas ir želdynų tvarkymas (kūrimas) gamtinio karkaso teritorijose“
Projektas planuojamas įgyvendinti pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ uždavinį ir 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ tikslą –
pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio
planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant
pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.
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Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Visagino miesto Visagino gatvės ir kitų želdinių
kraštovaizdžio būklę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant
pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Projekto metu
planuojama veikla – Visagino miesto Visagino gatvės ir kitų želdinių teritorijos kraštovaizdžio
formavimas, ekologinės būklės gerinimas ir želdynų tvarkymas bei kūrimas gamtinio karkaso
teritorijoje.
2018 m. buvo pateiktas projektinis pasiūlymas projekto „Visagino miesto kraštovaizdžio
formavimo, ekologinės būklės gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio karkaso
teritorijose“ finansavimui gauti bei pradėti vykdyti viešieji pirkimai kraštovaizdžio projektui
parengti.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo sudaryta paslaugų sutartis su projektavimo įmone UAB
„Eksploit“. Pagal sutartį projektuotojai turėjo parengti kraštovaizdžio tvarkymo projektą, tačiau
atsižvelgiant į tai, kad projektuotojai stipriai vėlavo ir jų pateikti sprendiniai neatitiko techninėje
specifikacijoje numatytų reikalavimų, Visagino savivaldybė vienašališkai nutraukė sutartį nuo
2019-11-13 su ketinimu inicijuoti naują kraštovaizdžio tvarkymo projekto rengimo paslaugų
pirkimą.

21. Projektas „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Visagino mieste“
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo baigtas įgyvendinti projektas Nr. 04.5.1-TID-V-515-010013 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Visagino mieste“ pagal 2014–2020 m.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515
priemonę.
Projekto tikslas – sukurti viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą
valstybinės reikšmės keliuose ir miestuose, siekiant skatinti elektromobilių naudojimą ir taip
mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.
Tikslinė projekto grupė: Visagino miesto ir kitų miestų gyventojai.
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Visagino mieste buvo įrengtos dvi elektromobilių įkrovimo prieigas: viena didelės galios
Parko g. 14 ir viena įprastos galios Taikos pr. 80A.
Europos regioninės plėtros fondas skyrė 40 590,26 Eur, Visagino savivaldybės
administracija – 7 162,99 Eur.
22. Projektas „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“
Projekto įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)
6397, 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo
priemonių diegimas“ uždavinį – skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą,
siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus.
Projekto vieta – Visagino miestas. Projekto metu bus atliekamos veiklos, kurios bus
išsidėsčiusios plačiai po Visagino miestą bei lengvai prieinamos gyventojams.
Projekto tikslas – vadovaujantis parengtu Visagino miesto darnaus judumo planu, sukurti
efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamą darnaus judumo sistemą.
Projekto uždavinys – įgyvendinti darnaus judumo priemones (A grupės priemonė –
bemotorio transporto ir pėsčiųjų judumo skatinimas, B grupės priemonė – transporto sistemos
visuotinimas, C grupės priemonė – visuomenės švietimas, E grupės priemonė – viešojo
transporto skatinimas).
Šiuo projektu planuojama skatinti bemotorio transporto ir pėsčiųjų judumą, visuotinti
transporto sistemą. Jeigu projektas nebūtų įgyvendintas, labiausiai dėl to nukentėtų SPTŽ ir
neįgalieji. Šiuo metu jiems nėra galimybių saugiai pereiti per perėjas, naudotis miesto aikštėmis,
pėsčiųjų takais. SPTŽ yra sunku integruotis į visuomenę, kadangi nėra užtikrinamas darnus jų
judumas.
Bendra projekto vertė – 859 809 Eur, iš jų ES lėšos 730 838 Eur, savivaldybės biudžeto
lėšos 128 971 Eur.
2019 metais vyko projekto parengimo darbai: buvo užsakytas ir parengtas supaprastintas
projektas visoms projekto veikloms pastatyti / rekonstruoti / įrengti; leidimų bei suderinimų
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gavimas, techninių specifikacijų rengimas bei paraiškos parengimas ir patekimas į VšĮ Centrinę
projektų valdymo agentūrą.
23. Projektas „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją rekreacinei
žvejybai“
Projektas įgyvendinamas pagal Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės VPS I
prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo ir patrauklumo didinimas“ priemonę „Sąlygų
rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“, kadangi projekto įgyvendinimo metu numatoma
sutvarkyti viešąją pakrantės infrastruktūrą bei pritaikyti ją rekreacinei žvejybai.
Siekiant sutvarkyti viešąją infrastruktūrą bei pritaikyti ją rekreacinei žvejybai projekto
įgyvendinimo metu planuojama atlikti medinių laiptų, medinės tvorelės demontavimą bei įrengti
naujus, įrengti aikštelę (iš trinkelių) su pavėsine (apytiksliai 50 m2, su galimybe laikyti valtis ir
žvejybinę įrangą), taip pat įrengti mažesnę pavėsinę ant vejos (apytiksliai 20 m2), kurioje žvejai
mėgėjai bei poilsiautojai galėtų atsikvėpti po žvejybos, pasigaminti žuvienę arba iškepti/išrūkyti
žuvį tam pritaikytoje laužavietėje ir įrangoje. Taip pat numatomas teritorijos sutvarkymas po
statybos darbų (dirvožemio atvežimas, vejų įrengimas), mažosios infrastruktūros įrengimas,
stalų, suolų, suoliukų, laužavietes, dviračių stovų, šiukšlių dėžės įrengimas.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pateikta ir įvertinta paraiška projekto finansavimui gauti bei
pasirašyta projekto finansavimo sutartis.
Bendra projekto vertė – 38 083,75 Eur, iš jų EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos 30 467 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 7 616,75 Eur.
24. Projektas „Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos modernizavimas“
Dabartinė Visagino gatvių apšvietimo sistema yra neefektyvi, naudojanti per didelius
energijos išteklius, esami apšvietimo tinklai yra susidėvėję ir lemia dideles eksploatacijos
sąnaudas. Gatvių ir pėsčiųjų zonų apšvietimas yra būtinas saugaus eismo užtikrinimui ir
nusikaltimų prevencijai tamsiuoju paros metu bei tiesiogiai daro įtaką miesto įvaizdžiui.
Didžioji dalis Visagino gyventojų kiekvieną dieną naudojasi gatvių infrastruktūra, kuriai
yra būtinas tinkamos kokybės apšvietimas. Šiuo metu naudojami skirtingų rūšių (Na, H, Hg) bei
galingumų (70-500W) šviestuvai, kuriems reikia didelių elektros energijos sąnaudų. Identifikuoti
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poreikiai – užtikrinti efektyvų elektros energijos naudojimą, pritaikyti naujausias technologijas
gatvių apšvietimo valdymo srityje, užtikrinti, kad gatvės būtų nuolat apšviestos tamsiu paros
metu, o apšvietimas atitiktų norminių dokumentų reikalavimus.
Projektu sprendžiamos problemos:


nusidėvėjusi ir neefektyvi dabartinė gatvių apšvietimo sistema;



eismo įvykių tamsiu paros metu rizika;



nusikalstamumo rizika;



aplinkos tarša.

Numatomas projekto vykdytojas – Visagino savivaldybės administracija. Numatoma
projekto trukmė – dveji metai, per kuriuos numatoma atnaujinti bei išplėtoti gatvių apšvietimo
taškų tinklą. Projektas numatomas įgyvendinti valdžios ir privataus subjekto partnerystės būdu.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo derinami dokumentai su atsakingomis institucijomis dėl
projekto įgyvendinimo, valdžios ir privataus subjekto partnerystės būdu.

XV. SUSITIKIMAI, RENGINIAI

Gegužės 13 d. Visagino savivaldybės meras susitiko su Visagino „Verdenės“ gimnazijos
mokiniais. Susitikimo metu vyravo šilta, draugiška nuotaika – mokiniai nuoširdžiai domėjosi,
kokias funkcijas atlieka meras, kaip veikia savivaldybės administracija, ir uždavė dar daug kitų
klausimų. Vaikai įteikė merui aplanką su savo svajonėmis, laiškais ir pasiūlymais, kaip padaryti
savo gimtąjį miestą dar gražesnį bei jaukesnį. Meras Erlandas Galaguzas pasidžiaugė, kad
jaunoji visaginiečių karta auga tokia aktyvi, pilietiška ir nuoširdžiai rūpinasi Visagino ateitimi.
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Susitikimas su Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokiniais
Birželio 6 d. su savivaldybės meru susitiko „Gerosios vilties“ progimnazijos mokiniai .
Moksleiviai drąsiai bendravo su savivaldybės meru, uždavinėjo klausimus. Susitikimo
pabaigoje vaikai gavo simbolines dovanėles.
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Susitikimas su„Gerosios vilties“ progimnazijos mokiniais
2019 m. birželio 20 d. Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguzas ir mero
pavaduotoja Aleksandra Grigienė dalyvavo jau 5-ą kartą verslo žurnalo „Structum“ inicijuoto
projekto „Išmanusis miestas“ apdovanojimų ceremonijoje. Konkursą „Išmanusis miestas V“
globoja Aplinkos, Švietimo, mokslo ir sporto, Kultūros, Susisiekimo, Vidaus reikalų
ministerijos, o kompetentingą tarptautinę komisiją sudarė žinomi architektai, urbanistai,
universitetų dėstytojai, nekilnojamojo turto, statybų rinkos bei savivaldybių atstovai.
Šiemet penkios Lietuvos regionų savivaldybės, tarp jų ir Visaginas, pakvietė aukštosiose
mokslo įstaigose besimokančius architektūros, inžinerijos, statybos ir kitų programų studentus
rengti projektus ir prisidėti prie Lietuvos regionų augimo bei plėtros savo idėjomis. Savo
projektus konkursui pateikė 22 komandos, kurios savo darbuose turėjo susitelkti į aukštos
gyvenimo kokybės užtikrinimą bei tvarumą, pasitelkti naujausius techninius sprendimus ir
technologijas. Šio konkurso ypatumas – jo dalyviai turės galimybę įgyvendinti savo projektus.
Pirmąją vietą už geriausią urbanistinę koncepciją laimėjo Vilniaus Gedimino technikos
universiteto komanda – Martynas Germanavičius ir Rūta Vitkutė (vadovė – Dalia Dijokienė),
pateikusi projektą „Visagino Draugystės g. kvartalo sutvarkymas, urbanistinėmis priemonėmis
suformuojant

Sedulinos

pėsčiųjų

alėjos

atkarpą

III

mikrorajone“.

Nugalėtojus pasveikinęs Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguzas pasidžiaugė projekto
sėkme, išreiškė viltį, kad jis bus efektyviai pritaikytas visaginiečių labui jau artimiausioje
ateityje, bei palinkėjo dovanoti dar daug įspūdingų idėjų Lietuvos ateičiai.
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Projekto „Išmanusis miestas“ apdovanojimų ceremonijoje
Rugpjūčio 9–11 dienomis Visaginas atšventė 44-ąjį miesto gimtadienį, padovanojusį
visaginiečiams ir miesto svečiams daugybę gerų emocijų, pakilią nuotaiką, bendravimo
džiaugsmą ir malonias staigmenas. Šiais metais organizatoriai šventės šūkiu kvietė švęsti
Visaginą, o visaginiečiai į šį kvietimą atsiliepė iš širdies. Vyko įvairūs šventiniai renginiai.
Visaginiečius ir miesto svečius džiugino smėlio skulptūrų simpoziumas „Šokantis smėlis“, kurio
metu sukurtos įspūdingos skulptūros, taip pat įspūdingas Sedulinos alėjoje įrengtas šokantis ir
dainuojantis fontanas, ypač daug džiaugsmo suteikęs mažiausiems visaginiečiams. Visagino
ežero pakrantėje buvo surengtas dailininkų pleneras „Judesio metaforos. Buvo surengtos
parodos, gyvo garso koncertai, kino seansai po atviru dangumi.
Šventinę programą tęsė iškilmingas savivaldybės tarybos posėdis. Į šventinį tarybos
posėdį pasveikinti Visaginą atvyko europarlamentaras Bronis Ropė, LR Seimo narys Algimantas
Dumbrava, miestų-partnerių delegacijos iš Obninsko (Rusijos Federacija), Slavutičo (Ukraina),
Breslaujos ir Smurgainių (Baltarusija), Dagdos (Latvija), Varmės Lidzbarko ir Zambruvo
(Lenkija), Visagino miesto Garbės piliečiai, taip pat Ignalinos ir Zarasų rajonų merai bei kiti
garbingi svečiai. Sveikinimo žodį tarė meras Erlandas Galaguzas, kuris savo kalboje džiaugėsi
kiekvieno mylinčio Visaginą žmogaus indėliu į miesto dabartį ir ateitį bei palinkėjo saugoti tai,
kas

svarbiausia

ir

auginti

nauja.

Posėdžio

metu

padėkota

„šimtukininkams“, džiuginantiems visus savo akademiniais pasiekimais.

ir

mūsų

savivaldybės
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Iškilmingas Visagino savivaldybės tarybos posėdis
Rugsėjo 1-ąją Visagine pirmą kartą į „Žinių festivalį“ susirinko visų miesto švietimo
įstaigų atstovai. Vienas iš šios šventės idėjų autorių buvo savivaldybės meras Erlandas
Galaguzas. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis už Visagino vaikus ir jaunimą. Po jų iškilminga kolona
pajudėjo link centrinio miesto stadiono, kur netrukus prasidėjo „Pirmoji pamoka“ – oficialiai
paskelbta naujųjų mokslo metų pradžia. Moksleivius sveikino LR Seimo narys Algimantas
Dumbrava, savivaldybės meras Erlandas Galaguzas, administracijos direktorius Virginijus
Andrius Bukauskas. Miesto stadione susirinkusiems žiūrovams visų miesto švietimo įstaigų
ugdytiniai padovanojo spalvingą ir nuotaikingą programą. Čia buvo galima pamatyti energingą
akrobatų pasirodymą, pasiklausyti jaunųjų dainininkų koncerto, diskutuoti įvairiomis temomis ar
išbandyti įvairias kūrybines veiklas. Taip pat renginio svečius džiugino neįprastas erdvinis kinas,
stalo žaidimai, Visagino Raudonojo Kryžiaus draugijos veiklos pristatymas, šunų mylėtojų klubo
„Aport“ programa. Vakarą vainikavo linksmųjų būgnininkų „Ritmas kitaip“ pasirodymas ir
įspūdingas būgnų ir ugnies šou.
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„Žinių festivalio” akimirkos
2019 m. gruodžio 14 d. Visagine vienuoliktą kartą vyko visaginiečių apdovanojimų už
iniciatyvumą, darbštumą ir meilę savo miestui ir jo žmonėms ceremonija. Tai iškilmingas
šventinis renginys ,,Mano miestas – Visaginas“, kuriame buvo pagerbti ir apdovanoti miesto
gyventojai, 2019 m. pripažinti geriausiais iš geriausių įvairiose veiklos srityse.
Renginyje buvo įteiktos 7 nominacijos. Pirmoji nominacija – už vaiko gerovę. Joje
nugalėtojais tapo Guzelė ir Denisas Naidionovai, auginantys septynis vaikus. Tėvai stengiasi ne
tik suteikti jiems gerą išsilavinimą, bet ir atskleisti daugybę jų talentų. Jaunuosius Naidionovų
šeimos narius dažnai galima pamatyti scenoje miesto renginiuose, sporto varžybose, įvairių
akcijų metu. Ši daugiavaikė šeima yra pavyzdys kitiems.
Antrasis nominantas – už indėlį į verslo plėtrą – Martirosas Amiryanas. Nuo 2015 metų
jis teikia aukštos kokybės paslaugas autoservisų srityje, o 2019 m., išplėsdamas savo veiklos
spektrą, atidarė modernią automobilių plovyklą.
Už aktyvią visuomeninę veiklą buvo apdovanotas Visagino priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos specialistas Sergejus Presniakovas, daugelio sporto (futbolo, ledo ritulio) plėtros, ledo
arenos kūrimo ir sveikos gyvensenos propagavimo projektų vaikams ir jaunimui vykdytojas.
Ketvirtoje nominacijoje – už labdaringą veiklą – nugalėtoju paskelbtas Rimantas
Jakubėnas. Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos darbuotojas, jis yra gerai žinomas
visiems, organizuojantiems įvairius renginius ir akcijas. Jo tikrasis pašaukimas yra darbas su
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medžiu. Vartai į Visagino Kalėdinį miestelį, suolai romantiškam poilsiui – visa tai jo rankų
darbas.
Už aktyvią kultūrinę veiklą buvo apdovanota Oksana Denisenko. Ji yra unikalaus
projekto „Visagino garsų žemėlapis“ sumanytoja ir įgyvendintoja, įvairių kultūrinių renginių
dalyvė. Daugiausia dirba kaip savanorė.
Nominacijos už nuopelnus švietimui nugalėtoja tapo Visagino technologijos ir verslo
profesinio mokymo centro vizualinės reklamos gamintojo profesijos pedagogė Olga Mazniova.
Kartu su savo mokiniais ji nuolat generuoja verslo idėjas, aktyviai įtraukdama moksleivius į jų
įgyvendinimo procesą. Viena iš sėkmingai įgyvendintų idėjų yra „Jumanji“ pabėgimo kambarių
projektas, už kurį Helsinkyje visaginiečiams buvo įteiktas specialus apdovanojimas.
Septintoji nominacija – už nuopelnus sporto srityje. Ji buvo įteikta Denisui Naidionovui.
Jau 8 metus jis moko vaikus bokso meistriškumo, taip pat muai tai ir kikbokso klube
„Skorpionas“. Per pastaruosius trejus metus Denisas Naidionovas išugdė kelis Lietuvos
čempionus, iš kurių garsiausias yra Aleksandras Trofimčiukas.
Pergalę nominacijoje už nuopelnus sveikatos apsaugai pelnė gydytoja Aistė
Sniečkuvienė. Į mūsų miestą ji atvyko iš Kauno prieš trejus metus, vadovauja Visagino ligoninės
Vaikų skyriui. Nuo pirmųjų darbo dienų jai pavyko pelnyti vaikų ir jų tėvelių simpatijas bei
meilę.
Nijolė Kliučinskienė – pripažinta geriausia nominacijoje už lietuvybės sklaidą. Ji
organizuoja ir veda ekskursijas po Vilniaus senamiestį, kitus Lietuvos miestus, supažindina
visaginiečius su šalies istorija, tradicijomis ir paveldu, džiugina publiką savo sceniniais
pasirodymais ne tik Visagine, bet ir už jo ribų.
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Renginys ,,Mano miestas – Visaginas“. Visaginiečių apdovanojimai.
Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-235, Visagino
technologijos ir verslo profesinio mokymo centro direktoriui, socialinių mokslų daktarui
Vytautui Petkūnui buvo suteiktas miesto garbės piliečio vardas už ypatingus nuopelnus švietimo
srityje ir Visagino garsinimą Lietuvos Respublikoje. Renginio metu savivaldybės meras Erlandas
Galaguzas įteikė Vytautui Petkūnui Visagino miesto garbės piliečio regalijas.

Renginys ,,Mano miestas – Visaginas“. Vytauto Petkūno apdovanojimas.

