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Lapkričio 23 d. – Visagino
savivaldybės tarybos posėdis
Pranešu, kad 2017 m. lapkričio 23 d. 10.00 val. savivaldybės posėdžių salėje (Parko g. 14) vyks
Visagino savivaldybės tarybos posėdis.
Informuoju, kad Visagino savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė, sudaryta Visagino
savivaldybės mero 2017 m. lapkričio 15 d. potvarkiu Nr. PV-66, paskelbta svetainės www.visaginas.lt
rubrikoje „Savivaldybės taryba – Tarybos posėdžių darbotvarkės“.

►

Lapkričio 17 d. – Tarptautinė studentų diena

Mieli studentai,
Jūsų žinios ir laimėjimai yra mūsų visų
ateities pagrindas. Jūs esate ypatinga
visuomenės grupė, pasižyminti išskirtiniais
gabumais, darbštumu, kūrybinėmis idėjomis bei savitu požiūriu į pasaulį. Savo jaunatviška energija Jūs galite išspręsti bet kokias problemas.
Nuoširdžiai linkiu, kad visada būtumėte užsidegę, trokštumėte
žinių, būtumėte pilietiški bei atviri naujoms patirtims, iš gyvenimo imtumėte tai, kas geriausia ir vertingiausia. Visokeriopos sėkmės Jūsų dideliuose ir prasminguose darbuose!

►

Savivaldybės merė Dalia ŠTRAUPAITĖ

Skelbiamas Kalėdinių eglučių puošimo konkursas
Kalėdinės eglutės puošimas yra puikus laiko praleidimo
su šeima, bendradarbiais, kolegomis būdas ir galimybė pajusti
šventinę nuotaiką. Todėl šiemet Visagino savivaldybės administracija kartu su Visagino kūrybos namais vėl organizuoja
kalėdinių eglučių puošimo konkursą, kurio tikslas – įkurti
Santarvės aikštėje eglučių parką, sukurti miesto bendruomenei šventišką nuotaiką, perduoti miesto gyventojams ir
svečiams savo geriausius linkėjimus ir sveikinimus artėjančių
švenčių proga.
Konkursas vyks 2017 m. gruodžio 2 d. 14.00 val.
Santarvės aikštėje. Konkurse gali dalyvauti Visagino
savivaldybės įstaigos, įmonės, organizacijos, seniūnaitijos,
iniciatyvinės grupės ir t. t. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti
ir apdovanoti Visagino savivaldybės apdovanojimų ceremonijos metu.
Registruotis į konkursą galima iki 2017 m. lapkričio 24 d.
15.00 val. el. paštu tatjana.kuras@vkn.lt, informacija mob.
tel. 8 672 31 983.
Išsamesnę informaciją apie konkursą rasite svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Naujienos“.

Объявляется конкурс на украшение
Рождественских елочек
Украшение Рождественской елочки - прекрасная возможность провести время с семьей, с коллегами, и, конечно, это возможность почувствовать праздничное настроение. Поэтому и в
этом году администрация Висагинского самоуправления вместе
с Домом творчества вновь организует конкурс на украшение Рождественских елочек, цель которого - организовать на площади
Сантарвес парк елочек, создать у городского сообщества праздничное настроение, передать жителям и гостям города добрые
пожелания и поздравления по случаю приближающегося праздника.
Конкурс состоится 2 декабря 2017 года в 14.00 на площади Сантарвес. В конкурсе могут участвовать учреждения Висагинского самоуправления, предприятия, организации, сенюнайтии, инициативные группы и т.д.
Победители конкурса будут объявлены и награждены во время торжественной церемонии,
организованной Висагинским самоуправлением.
Регистрация для участия в конкурсе возможна до 15 часов 24 ноября 2017 года по эл.
почте tatjana.kuras@vkn.lt, подробная информация - по тел. 8 672 31 983.
Подробная информация о конкурсе - на сайте www.visaginas.lt в рубрике „Новости“.

►

Socialinių reikalų komisijos posėdis
2017 m. lapkričio 9 d. įvyko Visagino
savivaldybės socialinių reikalų komisijos posėdis, komisijos pirmininkė – Visagino savivaldybės administracijos
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Danutė Kotovienė.
Komisijai buvo pateikti 52 gyventojų
prašymai dėl vienkartinės materialinės
pašalpos (iš dalies kompensuoti gydymo,
asmens dokumento ar vaistų įsigijimo
išlaidas, kitas būtinas išlaidas). Nuspręsta
patenkinti 45 prašymus ir skirti 1 349 Eur
paramą.
Komisijos posėdžio metu buvo svarstyti 25 prašymai dėl socialinės paramos, iš jų iš dalies patenkinta 16 prašymų: 11 – dėl kompensacijos, 4 – dėl socialinės pašalpos, 1 – dėl socialinės pašalpos
ir kompensacijos.

Skaitykite VKD el. formatu web.sugardas.lt

Administracijos direktorius Sergejus Mickevičius informuoja apie vykdomą
veiklą.
Директор администрации Сергей Мицкевич информирует о выполняемой
работе.

 Pavojingų ir nepavojingų

atliekų tvarkymo aikštelės
Visagine nebus
Visagino savivaldybės administracija 2017 m.
balandžio 14 d. gavusi Aplinkos apsaugos agentūros
2017 m. balandžio 13 d. priimtą atrankos išvadą dėl
UAB „Debris“ planuojamos ūkinės veiklos pavojingų
ir nepavojingų atliekų tvarkymo Visagino aikštelėje
poveikio aplinkai vertinimo, kuria priimta išvada, kad
ūkinei veiklai – UAB „Debris“ Visagino aikštelei – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, nesutikdama su priimta išvada, kreipėsi į Aplinkos apsaugos
agentūrą su prašymu persvarstyti atrankos išvadą.
2017 m. lapkričio 13 d. raštu Aplinkos apsaugos
agentūra informavo Visagino savivaldybės administraciją, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje
įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia viešojo administravimo principais, gero administravimo principu, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo

28 straipsnio 2 dalies imperatyviomis nuostatomis ir
įvertinus, kad UAB „Debris“ planuojama pavojingų ir
nepavojingų atliekų tvarkymo veikla draudžiama Visagino aikštelėje, patenkančioje į Ignalinos atominės
elektrinės sanitarinės apsaugos zoną (IAE SAZ),
įmonei negavus licencijos turėtojo (VĮ IAE) sutikimo,
UAB „Debris“ planuojamos ūkinės veiklos –
pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo Visagino aikštelės poveikio aplinkai vertinimo procedūra nutraukiama.

Площадки упорядочения опасных и
неопасных отходов в Висагинасе не будет
Администрация Висагинского самоуправления, получив 14 апреля 2017 года выводы Агентства охраны окружающей среды, принятые 13
апреля 2017 года, об оценке влияния на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности ЗАО «Debris» по упорядочению опасных и
неопасных отходов на Висагинской площадке, в
которых был принят вывод о том, что оценка
влияния на окружающую среду - не обязательна,
не согласилась с принятыми выводами и обратилась в Агентство охраны окружающей среды с
просьбой - пересмотреть отобранные выводы.
13 ноября 2017 года Агентство охраны окружающей среды письменно проинформировало
администрацию Висагинского самоуправления о
том, что, руководствуясь 3-ей статьей закона Литовской Республики об общественном администрировании, закрепляющей принципы приори-



тета, объективности и пропорциональности закона, беспристрастности в управлении общественным администрированием, принцип надлежащего администрирования, а также, руководствуясь обязательными положениями 2-ой части
28 статьи закона Литовской Республики о ядерной энергетике и оценкой того, что планируемая
хозяйственная деятельность ЗАО «Debris» по
упорядочению опасных и неопасных отходов запрещается на Висагинской площадке, входящей
в санитарную охранную зону Игналинской атомной станции (IAE SAZ), предприятие не получило
согласия от владельца лицензии (VĮ IAE), процедура оценки влияния на окружающую
среду планируемой хозяйственной деятельности ЗАО «Debris» - по упорядочению опасных и неопасных отходов на Висагинской
площадке - прекращена.

Patvirtintas priemonės „Remti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“ lėšomis finansuojamų projektų sąrašas

Informuojame, kad Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į
Visagino savivaldybės teritorijų išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimus, patvirtintas priemonės
„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ lėšomis finansuojamų projektų sąrašas:
l
Visagino savivaldybės
Energetikų g., Tumelinos, Karlų,
Magūnų ir Pasmalvės seniūnaitijų
išplėstinės seniūnaičių sueigos
sprendimu finansuojamas šokių
kolektyvo „Visagino gervė“ projektas „Susiėjimai „Kaimynėli!
Būki sveikas!“, kuriam įgyvendinti
skiriama 3 975 Eur.
l Visagino savivaldybės Atgimimo, Santarvės g., Vilties g. ir
Sedulinos al. seniūnaitijų išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu skiriama parama šiems
projektams: VšĮ „Visagino vystymo ir palaikymo fondas“ projektui „Nenustok tikėti stebuklais“,
kuriam įgyvendinti skiriama 1 800
Eur; asociacijos futbolo klubo
„Forwardas“ projektui „Būk akty-

vus žiemą“, kuriam įgyvendinti
skiriama 2 200 Eur; Lietuvos
lenkų sąjungos Visagino miesto
skyriaus projektui „Lenkų kultūros
diena Visagine“, kuriam įgyvendinti skiriama 1 000 Eur.
l
Visagino savivaldybės
Kosmoso g., Partizanų g., Parko
g., Pakrantės ir Festivalio g.
seniūnaitijų išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu skiriama finansinė parama šiems
projektams: J. Šuklino olimpinio
sporto klubo projektui „Surask
drugelį Visagine“, kuriam įgyvendinti skiriama 4 250 Eur; visuomeninės organizacijos „Ateities
karta“ projektui „Dalinkis, skaityk,
skleisk“, kuriam įgyvendinti skiriama 750 Eur.

Visagino teritorijų išplės-tinės
seniūnaičių sueigos pritarė 6 iš 7
pateiktų projektų, iš viso projektams įgyvendinti paskirstyta 13
975 Eur. Lėšų likutis – 5 000 Eur,
sprendimas dėl šių lėšų paskirstymo bus priimtas artimiausiu
metu, atsižvelgiant į išplėstinės
seniūnaičių sueigos sprendimą.
Atkreipiame dėmesį, kad
priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo, patvirtinto
Vi- sagino savivaldybės tarybos
2017 m. birželio 27 d. sprendimu
Nr. TS-139, 23 punktas nustato,
kad „Savivaldybių institucijos
negali keisti išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, susijusių su Priemonės įgyvendinimu“.

Читайте ВКД в электронном формате на web.sugardas.lt

