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Самоуправление информирует

Savivaldybė informuoja

Priimti savivaldybės tarybos sprendimai
Savivaldybės interneto svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Teisinė informacija“, Teisės aktų registre www.e-tar.lt yra
paskelbti 2017 m. lapkričio 23 d. septintos kadencijos savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai, tarp jų:
Nr. TS-211 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-144 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų
teikimo išlaidų kompensavimo iš Visagino savivaldybės biudžeto
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo pakeistas dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidų kompensavimo iš Visagino savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas;
Nr. TS-212 „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 pakeistas
Visagino savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas;
Nr. TS-213 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-209 „Dėl Visagino savivaldybės
mokinio krepšelio lėšų paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“, kuriuo pakeistas Visagino savivaldybės mokinio krepšelio
lėšų paskirstymo tvarkos aprašas;
Nr. TS-214 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo pakeistas Visagino savivaldybės
biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašas;
Nr. TS-215 „Dėl Visagino savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“, kuriuo patvirtinta Visagino savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programa;

KABeLINė TeLeVIZIJA
кАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Nr. TS-217 „Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio, taikomo
įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai, nustatymo“, kuriuo nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis, taikomas
įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai;
Nr. TS-218 „Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo“,
kuriuo nustatyti 2018 metų žemės mokesčio tarifai;
Nr. TS-219 „Dėl Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“, kuriuo patvirtinti Visagino vaikų lopšelio-darželio „auksinis raktelis“ teikiamų atlygintinų
paslaugų įkainiai;
Nr. TS-221 „Dėl Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų
sporto salių ir baseinų naudojimo kitų formaliojo ir neformaliojo
švietimo įstaigų reikmėms tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo
patvirtintas Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų sporto salių ir
baseinų naudojimo kitų formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų
reikmėms tvarkos aprašas;
Nr. TS-223 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-157 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-31 „Dėl Visagino
savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo pakeista Visagino
savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo nr. Ts-157 „dėl
Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo nr. Ts-31
„dėl Visagino savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų
pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ antroji pastraipa.
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* senatvės pensininkams, sudariusiems terminuotą sutartį ne
mažiau kaip 12 mėn., suteikiama 10 % nuolaida sutarties
galiojimo laikotarpiui.
Пенсионерам по старости, заключившим терминированный
договор на период не менее
чем на 12 месяцев, предоставляется скидка в размере
10% на срок действия договора.

72 421,
8 652 78641,
www.sugardas.lt
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Сообщение о постановлении, принятом
Апелляционным судом Литвы
Информируем, что постановление, принятое 16 ноября 2017 года Апелляционным судом Литвы, устанавливает, что ЗАО «Vilstata» не смогло доказать факт появления новых работ, возникновение которых оно не могло
предусмотреть. суд также не установил, что администрация Висагинского самоуправления вносила изменения в условия покупки, которые привели бы к
необходимости выполнения работ, непредусмотренных условиями договора.
Этим постановлением суда была уменьшена исковая сумма ЗАО «Vilstata»
к администрации Висагинского самоуправления о присуждении задолженности
за выполненные строительные работы на прогимназии «gerosios vilties». Также
Апелляционный суд Литвы, стремясь обеспечить право обеих сторон на апелляцию по обоснованию (не)присуждения пени, вернул суду первой инстанции
встречный иск администрации Висагинского самоуправления для нового рассмотрения с требованием присудить выплату пени в размере 65 189,81 евро.
суду первой инстанции оставлен для решения и вопрос о судебных издержках.

Kviečiame į renginį „Mano miestas – Visaginas“
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PAGRINDINIS (ОсНОВНОЙ)* PAPILDOMAS (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ)**
3,50 eUr per mėn.

informuojame, kad 2017 m. lapkričio 16 d. priimta lietuvos
apeliacinio teismo nutartis nustatė, kad uaB „Vilstata“ neįrodė
naujų darbų, kurių atsiradimo fakto ji negalėjo numatyti, atsiradimo. Teismas taip
pat nenustatė, kad Visagino savivaldybės administracija būtų pakeitusi pirkimo
sąlygas ir tai būtų turėję įtakos sutartyje nenumatytų darbų atlikimo atsiradimui.
Šia teismo nutartimi uaB „Vilstata“ ieškinio suma Visagino savivaldybės administracijai dėl skolos priteisimo už atliktus statybos darbus „gerosios vilties“
progimnazijoje buvo sumažinta. Taip pat lietuvos apeliacinis teismas, siekdamas
užtikrinti abiejų šalių teisę į apeliaciją dėl delspinigių (ne)priteisimo pagrįstumo,
grąžino pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti Visagino savivaldybės administracijos priešieškinio reikalavimą priteisti 65 189,81 Eur delspinigių.
Pirmosios instancijos teismui paliktas išspręsti ir bylinėjimosi išlaidų klausimas.

Приглашаем на мероприятие «Мой город - Висагинас»

ANALOGINėS KTV PAKeTAI (ПАкЕТЫ АНАЛОГОВОГО кТВ):

eil.Nr. Programos pavadinimas
1 BTV
2 Dom kino
3 iNiT TV
4 Lietuvos rytas tv
5 LNK
6 LrT kultūra
7 LrT televizija
8 NTV Mir Lithuania
Pirmais Baltijas
9 Kanāls
10 reN TV Lietuva
11 rTVi
12 Sugardas
13 TV 1
14 TV 6
15 TV 8
16 TV3
17 TVP Polonia

Pranešimas apie priimtą Lietuvos
apeliacinio teismo nutartį
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Programos pavadinimas
Animal Planet
Belarus 24
Cartoon Network/TCM europe
Centralnoe TV
CNN international
Detskij mir/Teleclub
Discovery Channel
euroNews
euroSport 1
FOX
FOX Life
info TV
Karusel
mCm Top
Mezzo
Mir TV
MTV europe
Nashe Kino
Nastoyashcheye Vremya
National Geographic Channel
Nickelodeon
Perec international
Planeta rTr
Novij Mir

** PaPildomas analoginis paketas
platinamas tik su Pagrindiniu

TV analoginiu paketu.
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аналоговым пакетом программ.

ruodžio 8 d. įvyksiantis tradicinis renginys
„mano miestas – Visaginas“ – ypatingas,
kadangi šiais metais buvo nuspręsta padėkoti
Visagino savivaldybės socialiniams partneriams
– valstybinėms institucijoms, kurios rūpinasi visapusiška visaginiečių gerove, už nuoširdų bendradarbiavimą įvairiose srityse.
renginys „Mano miestas – Visaginas“
įvyks gruodžio 8 d. 18.00 val. Visagino kultūros
centro „draugystės“ salėje (Parko g. 7). maloniai
kviečiame visus visaginiečius ir miesto svečius
atvykti į šią iškilmingą ceremoniją padėkoti ir
drauge pasidžiaugti sėkmingo bendradarbiavimo
rezultatais. renginio metu koncertuos kamerinės
muzikos ansamblis „Vilniaus arsenalas“.



Т

радиционное мероприятие «мой город - Висагинас», которое состоится 8 декабря,
будет особенным, поскольку в этом году решено это торжество посвятить социальным
партнерам Висагинского самоуправления - выразить благодарность государственным институциям за заботу о всестороннем благе висагинцев, за сотрудничество
в самых разных сферах.
Мероприятие «Мой город - Висагинас» состоится 8 декабря
в 18.00 в зале «draugystės» Висагинского центра культуры (ул.
Парко, 7). Приглашаем всех висагинцев и гостей города на эту торжественную церемонию, чтобы поблагодарить социальных партнеров и вместе порадоваться результатам успешного сотрудничества.
В мероприятии примет участие ансамбль камерной музыки «Vilniaus
arsenalas».

Цикл Рождественских и
Новогодних мероприятий

Kalėdinių ir naujamečių
renginių ciklas

Kūrybinės dirbtuvės Kalėdų Senelio rezidencijoje („Lokomotyvas“, Santarvės a.)
Gruodžio 2 d. 17.30 val. – kūrybinės dirbtuvės vaikams, karšta arbata ir blyneliai.
Gruodžio 3 d.:
11.00–13.00 val. – programa patiems mažiausiesiems: rateliai, spektakliukai, šokiai su pasakų herojais;
14.00–16.00 val. – meduolių dekoravimo
dirbtuvėlės, susitikimas su Kalėdų seneliu;
17.00–19.00 val. – meduolių dekoravimo
dirbtuvėlės ir kitos linksmybės.




Kiti renginiai
Gruodžio 5 d. 17.30 val. – i fortepijono
skyriaus pirmokų krikštynos „mano muzikinis pasaulis“ (Visagino Česlovo sasnausko menų mokyklos didžioji salė, Festivalio g. 3a);
Gruodžio 7 d. 17.00 val. – kūrybinės
dirbtuvėlės „Kalėdinis atvirukas“ (VVB filialo meno
galerija-skaitykla, sedulinos al. 14/3).
Laukite tęsinio




Творческие мастерские в резиденции
Деда Мороза («Локомотив», пл. Сантарвес)
2 декабря 17.30 - творческие мастерские для детей, горячий чай и блинчики.
3 декабря:
11.00-13.00 - программа для самых маленьких: хороводы,
спектакли, танцы со сказочными героями;
14.00-16.00 - мастерская по декорированию пряников,
встреча с Дедом морозом;
17.00-19.00 - мастерская по декорированию пряников и
другие развлечения.




Другие мероприятия
5 декабря 17.30 - «мой музыкальный мир» - праздник
посвящения для первоклассников i фортепианного отделения
(большой зал школы искусств им. Чесловаса саснаускаса, ул. Фестивале, 3А);
7 декабря 17.00 - творческая мастерская «Рождественская открытка» (Художественная галерея-читальня филиала
ВПБ), седулинос ал., 14/3).
Продолжение следует





Kultūros, turizmo ir
verslo miestas
po vienu stogu
Visagino kultūros centro projektui skirta 636 853,67 eur iš
europos Sąjungos struktūrinių fondų.
Visagino kultūros centras kartu su Visagino savivaldybės administracija pradėjo vykdyti Europos sąjungos finansuojamą projektą
„Buvusios sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros
centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant miestą po vienu stogu“.
Įgyvendinamo projekto esmė – viename pastate sukurti visą
infrastruktūrą kultūros veiklai, kuri veiktų ištisus metus (renginių,
parodų ir konferencijų salės, muziejus, patalpos repeticijoms,
erdvės edukacinėms programoms ir amatų studijoms, poilsio
zonos). Tai būtų Kultūros, turizmo ir verslo miestas po vienu
stogu, fiksuojantis istorinius laikmečius – nuo išsaugotų tradicijų
iki sukurtų ir kuriamų šiandien.
Įgyvendinus projektą, pravėrę Kultūros centro duris, pateksime
į miestą, turintį savo gatves ir alėjas, koncertų ir konferencijų sales,
muziejų. Šioje erdvėje po vienu stogu lankytojai ir turistai galės
įvairiapusiškai susipažinti su daugiataučiu Visaginu. Pritaikytos
erdvės suteiks informaciją ir užimtumą: nuo etninių šaknų (tautinių
kultūrų kolektyvai) iki šiuolaikiškos meno veiklos.
Šio projekto įgyvendinimui užtikrinti Visagino savivaldybė skyrė
160 734,61 Eur. remonto darbus vykdo uaB „g&J group“. artimiausiu
metu bus įsigyta įranga ir baldai, būtini kultūros paslaugoms teikti.
Projektą planuojama įgyvendinti 2018 m. vasarą.

Tarybos narių
gyventojų
priėmimo grafikas
График приема жителей членами Совета
Visagino savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo asmeniniais klausimais 2017 m. gruodžio mėn.
grafikas (gyventojų priėmimas vyksta Parko g. 14-104).
Члены Совета Висагинского самоуправления
в декабре 2017 года будут вести прием жителей
по личным вопросам по следующему графику
(прием - в 104 каб. самоуправления, ул. Парко, 14):
Aurimas GUDAS – gruodžio 4 d. nuo 17.30 iki 18.30 val.;
Aleksandr KLOČAN – gruodžio 5 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
Vitalius BeSAKirSKAS – gruodžio 7 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
Boris LUKOŠKOV – gruodžio 11 d. nuo 16.00 iki 17.00 val.;
Nataliya rUKOSUeVA – gruodžio 28 d. nuo 16.00 iki 18.00 val.







Visagino savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo grafikas yra paskelbtas svetainės www.visaginas.lt
rubrikoje „Gyventojams – Gyventojų priėmimas“.
График приема жителей членами Совета Висагинского самоуправления опубликован на Интернет-сайте самоуправления www.visaginas.lt в
разделе «Новости».

