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Savivaldybė informuoja
Mero naujienos ................................................Новости от мэра

Saulėtos šalies atstovai Visagine
G

egužės 4 d. Visagino savivaldybėje, tęsdamas pažintį su Lietuvos
miestais ir regionais, apsilankė Kroatijos Respublikos ambasados Lietuvoje
laikinasis reikalų patikėtinis Krešimiras
Kedmenecas. Garbingas svečias susitiko su savivaldybės mere Dalia Štraupaite. Susitikimo metu buvo kalbėta
apie Kroatijos Respublikos santykius su
Lietuvos Respublika ir apie ambasados
veiklą Lietuvoje. Ambasada buvo atidaryta 2015 m. rugsėjo mėn. pabaigoje, o
2016 m. pradėjo savo veiklą ir pratęsė
Kroatijos Respublikos ambasados biuro, kuris Lietuvoje veikė nuo 2013 m. iki
2015 m., darbus. „Pagrindinis mūsų
tikslas yra plėsti gerus ir draugiškus
Kroatijos santykius su Lietuvos regionais. Akivaizdžiai matome didėjantį
bendradarbiavimą politikos, ūkio, kultūros ir mokslo srityse,“ – sakė ponas
Krešimiras Kedmenecas.
Merė Dalia Štraupaitė išreiškė
norą, kad artimiausioje ateityje Kroati-

joje atsirastų miestas partneris, susijęs,
kaip ir Visaginas, su atomine energetika.
Taip pat su mere buvo kalbėta apie
ambasados ir savivaldybės bendradarbiavimą įgyvendinant viešosios diplomatijos projektus. Buvo kalbėta apie jauno
kroatų menininko Davoro Rostuharo fotografijų parodą „Kroatija iš paukščio
skrydžio“, kuri bus iškilmingai atidaryta
2017 m. gegužės 16 d. 17.30 val. Visagino kultūros kino centro „Draugystė“

parodų salėje. Parodos atidarymo ceremonijoje pažadėjo dalyvauti ir merė
Dalia Štraupaitė. Ši paroda jau buvo
eksponuojama Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Birštone, Švenčionyse, Vilniuje, Nemenčinėje, Šiauliuose ir
kituose Lietuvos miestuose. Parodos
atidarymo dieną Kroatijos Respublikos
ambasados darbuotojai planuoja surengti Visagino gimnazistams interaktyvią pamoką apie Kroatijos istoriją,
geografiją, kroatų kalbą bei kultūrą.

Priimti savivaldybės tarybos sprendimai
Savivaldybės interneto svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Teisinė informacija“, Teisės aktų registre www.e-tar.lt yra paskelbti 2017 m. balandžio
27 d. septintos kadencijos savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai,
tarp jų:
Nr. TS-67 „Dėl Visagino savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo“,
kuriuo nuspręsta patikslinti 2017 metų biudžetą;
Nr. TS-68 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d.
sprendimo Nr. TS-197 „Dėl Visagino savivaldybės biudžeto sudarymo ir
vykdymo, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo nuspręsta pakeisti minėtą tvarkos aprašą;
Nr. TS-70 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 17 d.
sprendimo Nr. TS-382 „Dėl Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo nuspręsta pakeisti minėtus nuostatus;
Nr. TS-78 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d.
sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo
organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių
veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų
vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo
nuspręsta pakeisti minėtas taisykles;
Nr. TS-84 „Dėl Visagino savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo nuspręsta patvirtinti minėtą tvarkos aprašą;
Nr. TS-85 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d.
sprendimo Nr. TS-218 „Dėl Visagino savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
nuostatų patvirtinimo ir Visagino savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
sudarymo“ pakeitimo“, kuriuo nuspręsta pakeisti minėtus nuostatus ir Visagino
savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtį;
Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos biudžetinių įstaigų
vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“, kuriuo nuspręsta
patvirtinti minėtą aprašą;
Nr. TS-87 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d.
sprendimo Nr. TS-3 ,,Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą
Visagino savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“,
kuriuo nuspręsta pakeisti minėtus nuostatus.

DVi teleVizijoS už VienoS kainą!
Užsisakę skaitmeninę TV, analoginę TV
kitais namuose esančiais televizoriais
galėsite žiūrėti NeMokAMAi!

SkaitMeninĖ teleVizija

„Sugardas“



(72 421, 8 652 78641
www.sugardas.lt

Два телевиДения за оДну цену!
При заказе цифрового телевидения вы также
можете бесПлатНо смотреть аналоговое тВ
на других телевизорах в вашей квартире.

цифровое телевиДение
ПреимущестВа:

PriVAlUMAi:



Nuostabus skaitmeninės televizijos pasaulis – daugiau kaip
180 kanalų patenkins Jūsų poreikį.

 Удивительный многогранный мир цифрового телевидения – из более





23 papildomi skaitmeninės TV paketai – pasirinktinai.

 23 дополнительных пакета цифрового TВ – по вашему выбору.
 Изображение высокой четкости – ощутите все преимущества HD TВ!
 Возможность выбрать желаемый язык и смотреть субтитры на разных языках.

Aukštos raiškos vaizdas – pajuskite visus HD TV privalumus.
Galimybė pasirinkti norimą kalbą, matyti įvairių kalbų subtitrus.

180 каналов – удовлетворит ваши потребности.

