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Самоуправление информирует
Savivaldybė informuoja
Mero naujienos ................................................Новости от мэра
Nuo spalio 1 d. keičiasi Visagino
XII tarptautinis monospektaklių festivalis
savivaldybės administracijos struktūra
Xii Mеждународный фестиваль моноспектаклей
Tęsinys. Pradžia 1 psl.

„atspiNdys“ («Отражение»)
Программа

Programa
Tęsinys. Pradžia 1 psl.
Spalio 12 d.
14.00 val. (Visagino „Verdenės“ gimnazijos salė, Taikos
pr. 21) – Vladas Baranauskas (Lietuva, Šiaulių dramos
teatras), „Akių sunka“, spektaklis apie Antaną Baranauską,
lietuvių kalba. Režisierius ir aktorius Vladas Baranauskas;
16.30 val. (Visagino kūrybos namų salė, Vilties g. 16) –
Bobo Dantonelio (Prancūzija) judesio meistriškumo pamokos
(nemokamai);
17.30 val. (VKC filialo Tautinių kultūrų ir bendruomenių
namų salė, Vilties g. 1) – Nikolaj Stešyc (Baltarusija, Magiliovo lėlių teatras), „Mėlyna mėlyna“, haliucinacijos viename
veiksme (pagal Vladimiro Korotkevičiaus apsakymą),
baltarusių kalba;
19.00 val. (VKC salė „Banga“, Parko g. 16) – Anastasija
Vainmar (Vokietija, Berlyno tarptautinis dramos teatras), „Čia
aš – Edit Piaf“, muzikinis spektaklis;
21.30 val. (VKC „Draugystės“ fojė, Parko g. 7) – kūrybos
vakaras-susitikimas su aktore Birute Mar „Tylos sodai“ (nemokamai);
22.30 val. (VKC „Draugystės“ kino salė, Parko g. 7) –
susitikimas su žvaigždėmis, kurio metu bus rodomi žurnalistės Helenos Liopo (Baltarusija) kino filmai apie E. Nekrošių
ir monospektaklių festivalius (nemokamai).
Spalio 13 d.
17.00 val. (VKC salė „Draugystė“, Parko g. 7) – Yaser
Khaseb (Iranas), „Stebuklinga dovana“, kūno plastikos spektaklis;
18.00 val. (VKC filialo Tautinių kultūrų ir bendruomenių
namų salė, Vilties g. 1) – Mateuš Novak (Lenkija), „Iš priekio
ir iš nugaros“, inspiracijos pagal „Niemcevič iš priekio ir nugaros“, lenkų kalba;
19.00 val. (VKC salė „Sedulina“, Vilties g. 5) – XI festivalio „Atspindys“ Grand Prix laureatė Larysa Kadyrova
(Ukraina), „Neverkit dėl manęs niekada“, pagal M. Matios apsakymus, ukrainiečių kalba;
20.30 val. (VKC salė „Draugystė“, Parko g. 7) – PREMJERA! Eimantas Pakalka (Lietuva, OKT), „Pamišėlis“,
režisieriaus Oskaro Koršunovo spektaklis pagal N. Gogolio
apsakymą „Pamišėlio užrašai“;
21.30 val. (VKC „Draugystės“ kino salė, Parko g. 7) – Natalija Ju (Lietuva), 2017 m. TEFI premijos laureatė. Kino filmas apie Donatą Banionį „Užkulisiai“ (nemokamai).
Spalio 14 d.
11.00 val. (Visagino kūrybos namų salė, Vilties g. 16) –
Bobo Dantonelio (Prancūzija) judesio meistriškumo pamokos
(nemokamai);
15.00 val. (VKC salė „Draugystė“, Parko g. 7) – FESTIVALIO PREMJERA! Marina Kuzmina (Lietuva–Rusija),
„Kurorto klausimas“ (pagal N. Teffi apsakymus), rusų kalba;
17.30 val. (VKC salė „Draugystė“, Parko g. 7) – Narinė
Grigoryan (Armėnija), autorinis spektaklis „Mano šeima
lagamine“, rusų kalba;
19.00 val. (VKC salė „Draugystė“, Parko g. 7) – Vaidas
PRAspaliauskas (Lietuva, Alytaus dramos teatras),
„ŽuvėdPRA“ (pagal Justo Tertelio pjesę „PRA“);
Festivalio uždarymas. Planuojamas teatro iš Rygos
(Latvija) „KarDan“ prisistatymas visaginiečiams – bus suvaidinta ištrauka iš spektaklio „Meilės įkaitai“ (pagal Čechovo ir
Milodovič kūrybą).
Bilietai parduodami VKC „Draugystės“ kasoje (Parko g. 7)
arba prieš renginį tose patalpose, kur vyks spektaklis. Kasos
darbo laikas: II–VI 14.00–20.00 val. Dėl bilietų kreiptis tel.
8 688 90 986.

12 октября
14.00 (зал гимназии «Verdenės», пр. Тайкос, 21) - Владас Баранаускас (Литва, Шяуляйский драматический
театр), спектакль об Антанасе Баранаускасе, на литовском языке. Режиссер и актер - Владас Баранаускас;
16.30 (зал Висагинского Дома творчества, ул. Вильтес, 16)
- Боб Дантонел (Франция), мастер-классы (бесплатно);
17.30 (зал дома Национальных культур и сообществ
филиала ВЦК, ул. Вильтес, 1) - Николай Стешиц (Беларусь, Могилевский театр кукол), галлюцинации в одном
действии «Синяя - Синяя» (по рассказу Владимира Короткевича), на белорусском языке;
19.00 (зал «Banga» ВЦК, ул. Парко, 16) - Анастасия
Вайнмар (Германия, Берлинский интернациональный
драматический театр), музыкальный спектакль «Это я Эдит Пиаф», на русском языке;
21.30 (фойе «Драугисте» ВЦК, ул. Парко, 7) - творческий вечер «Tylos sodai» - вечер-встреча с актрисой Бируте Мар (бесплатно);
22.30 (кинозал «Драугисте» ВЦК, ул. Парко, 7) - встреча со звездами, во время которой будут представлены
фильмы журналиста Хелены Лиопо (Беларусь) о Э. Некрошюсе и о фестивалях моноспектаклей (бесплатно).
13 октября
17.00 (зал «Draugystė» ВЦК, ул. Парко, 7) - Ясер Хасеб (Иран), спектакль «Волшебный подарок» (гимн пластике и возможностям человеческого тела);
18.00 (зал дома Национальных культур и сообществ
филиала ВЦК, ул. Вильтес, 1) - Матэуш Новак (Польша),
инспирации «Спереди и сзади» (по произведению «Немцевич спереди и сзади»), на польском языке;
19.00 (зал «Sedulina» ВЦК, ул. Вильтес, 5) - Лариса Кадырова (Украина), получившая Гран-при - главную награду XI фестиваля «Atspindys», «Не плачьте обо мне
никогда», на украинском языке;
20.30 (зал «Draugystė» ВЦК, ул. Парко, 7) - ПРЕМЬЕРА!
Эймантас Пакалка (Литва, ОКТ), «Сумасшедший» спектакль режиссера Оскараса Коршуноваса по «Запискам сумасшедшего» Н. Гоголя;
21.30 (кинозал «Драугисте» ВЦК, ул. Парко, 7) - Наталья
Ю (Литва) - лауреат премии Тэффи 2017 года. Кинофильм о
Донатасе Банионисе «За кулисами» (бесплатно).
14 октября
11.00 (зал Висагинского Дома творчества, ул. Вильтес, 16)
- Боб Дантонел (Франция) - мастер-классы (бесплатно);
15.00 (зал «Draugystė» ВЦК, ул. Парко, 7) - ПРЕМЬЕРА ФЕСТИВАЛЯ! Марина Кузьмина (Литва - Россия),
«Курортный вопрос» (по рассказам Н. Теффи), на русском
языке;
17.30 (зал «Draugystė» ВЦК, ул. Парко, 7) - Нерине
Григорян (Армения), авторский спектакль «Моя семья в
чемодане», на русском языке;
19.00 (зал «Draugystė» ВЦК, ул. Парко, 7) - Вайдас
ПРАспаляускас (Литва, Алитусский драматический театр),
«ЧайкПРА» (по пьесе Юстаса Тяртялиса «ПРА»).
Закрытие фестиваля. Планируется презентация для
висагинцев театра «KarDan» из Риги (Латвия) - будет сыгран отрывок из спектакля «Заложники любви» (по произведениям Чехова и Милодовича).
Билеты на спектакли можно приобрести в кассе
«Draugystė» ВЦК (ул. Парко, 7) или перед началом мероприятий - в том помещении, где состоится спектакль.
Время работы кассы «Draugystė»: вторник - суббота с
14.00 до 20.00. Справки - по телефону 8 688 90 986.

„Svarbiausias tikslas – efektyvinti savivaldybės administracijos darbą, siekti,
kad Visagino savivaldybės administracijos veikla taptų labiau prieinama gyventojams bei būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai. Norisi tikėti, kad pokyčius teigiamai įvertins savivaldybės bendruomenė“, – sako administracijos direktorius
Sergejus Mickevičius.
Visus kontaktinius duomenis rasite svetainės www.visaginas.lt skiltyje
„Struktūra ir kontaktai – Kontaktai“.

Maisto tiekimas
nepasiturintiems gyventojams
Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad paramos maisto produktais, finansuojamos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo,
nepasiturintiems Visagino savivaldybės gyventojams išdavimas numatomas 2017 m.
spalio 9, 10, 11 dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka nuo 13.00 iki
14.00 val.) adresu Taikos pr. 15 D (prie Greitosios medicinos pagalbos pastato).
Būtina turėti su savimi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Primename, kad asmuo, du kartus neatvykęs atsiimti maisto produktų, yra
išbraukiamas iš paramos maisto produktais gavėjų sąrašo.
Asmenų, po 2017 m. sausio 2 d. dar nepateikusių prašymų, tačiau norinčių
gauti paramą 2017 metais, prašymai priimami Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, 232 kab. Su savimi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą.
Tel. pasiteirauti (8 386) 34 561.

О выдаче продуктов
малоимущим жителям
Администрация Висагинского самоуправления информирует, что поддержка продуктами, финансируемая из Европейского фонда помощи особо нуждающимся лицам, будет выдаваться
малоимущим жителям Висагинского самоуправления 9, 10 и 11 октября 2017
года по адресу: пр. Тайкос, 15D (возле здания «Скорой медицинской помощи»). Время выдачи - с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Напоминаем, что лица, дважды не прибывшие за продуктами питания, вычеркиваются из списка получателей.
У лиц, которые не предоставили прошения после 2 января 2017 года, однако желающих получать помощь в 2017 году, прошения принимаются в 232
кабинете отдела Социальной помощи администрации Висагинского самоуправления. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Телефон для справок (8 386) 34 561.

Dėmesio! Skelbiamas
konkursas
Visagino savivaldybės administracija skelbia viešą
nekilnojamojo turto nuomos konkursą:
► 33,24 kv. m bendro ploto negyvenamųjų patalpų,
esančių Visagine, Taikos pr. 15, 1 aukšte. Pradinė patalpų nuomos kaina – 0,77
Eur per mėnesį už 1 kv. m.
► 16,42 kv. m bendro ploto negyvenamųjų patalpų, esančių Visagine, Taikos
pr. 15, 1 aukšte. Pradinė patalpų nuomos kaina – 0,61 Eur per mėnesį už 1 kv. m.
Patalpų nuomos terminas – 5 metai. Patalpos nuomojamos sveikatinimo veiklai
vykdyti.
Paraiškos priimamos vokuose 10 kalendorinių dienų nuo konkurso
paskelbimo spaudoje. Dėl papildomos informacijos ir būtinų dokumentų kreiptis
į Visagino savivaldybės administraciją: Parko g. 14, 414 kab., tel. (8 386) 50 428,
atsakingas asmuo – Julija Ognerubova.

Priimti savivaldybės tarybos sprendimai
Savivaldybės interneto svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Savivaldybės taryba – Priimti tarybos sprendimai“, Teisės aktų registre www.e-tar.lt
yra paskelbti 2017 m. rugsėjo 28 d. septintos kadencijos savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai, tarp jų:
Nr. TS-178 „Dėl Visagino savivaldybės 2017
metų biudžeto patikslinimo“, kuriuo nuspręsta
patikslinti 2017 metų biudžetą;
Nr. TS-181 „Dėl Visagino savivaldybės išmokų teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo
nuspręsta patvirtinti minėtą tvarkos aprašą;
Nr. TS-182 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-198
„Dėl Visagino savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo nuspręsta pakeisti

Na

Naujie

Visagino savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarką ir išdėstyti ją
nauja redakcija;
Nr. TS-183 „Dėl Visagino
šeimos ir vaiko gerovės centro Krizinės pagalbos motinai ir vaikui skyriaus
teikiamų socialinių paslaugų kainų suderinimo“, kuriuo nuspręsta suderinti Visagino šeimos
ir vaiko gerovės centro Krizinės pagalbos motinai
ir vaikui skyriaus teikiamų socialinių paslaugų
kainas;

Nr. TS-185 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-136
„Dėl Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros
paslaugų Visagino savivaldybės teritorijoje
gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams)

tvarkos aprašo ir Kompleksinės pagalbos Visagino savivaldybės šeimoms, auginančioms
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikus, paslaugų plėtros 2012–2015 metais
plano patvirtinimo“ ir jį keitusio teisės akto pripažinimo netekusiu galios“, kuriuo nuspręsta
pripažinti netekusiais galios Visagino savivaldybės
tarybos 2012 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr. TS-136
ir 2013 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. TS-45;
Nr. TS-188 „Dėl valstybinės žemės nuomos
mokesčio administravimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo nuspręsta patvirtinti minėtą tvarkos aprašą;
Nr. TS-190 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-20
„Dėl Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios programos 2017 metų
priemonių ir sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“,
kuriuo nuspręsta pakeisti minėtą Visagino savivaldybės tarybos sprendimą.

Nuo žemės atplėšiantis šviesolaidinio interneto greitis!
Pristatome itin spartų,
didžiausius poreikius
Sparta
atitinkantį interneto planą!

* Su 1 Gbps interneto planu ne tik Jūs, bet ir visi Jūsų šeimos nariai galėsite vienu metu naršyti internete, žiūrėti filmus, žaisti
žaidimus bei siųsti dideles duomenų apimtis.
Šis ypatingai spartus interneto planas leis naudotis keliais
įrenginiais vienu metu ir užtikrins greitą bei stabilų interneto ryšį.

1 Gbps

*1 Gbps interneto sparta teikiama esant techninėms galimybėms.

Daugiau informacijos
apie „Sugardo“
interneto planus
www.sugardas.lt arba
abonentiniame skyriuje.
Tel. 8 652 78 541, 72 421.

