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Mero naujienos ................................................Новости от мэра
Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

L

iepos 6-ąją minime Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo – Valstybės dieną. Ši data mums primena didingą
Lietuvos praeitį, ilgaamžes valstybingumo tradicijas, suburia
mus, vienija ir skatina pasididžiavimą savo valstybe.
Pasitikdami Valstybės dieną, mintimis nusikelkime į tuos
metus, kai karalius Mindaugas vienijo Lietuvą. Kai į visumą
sugebėjo sujungti atskiras kunigaikštystes. Tam reikėjo daug
išmanumo, užsispyrimo, gebėjimų, patriotizmo ir pasišventimo.
Semkimės stiprybės iš tūkstantmetės valstybės praeities,
branginkime Tėvynę, kurioje gyveno mūsų protėviai, kurioje
gyvename mes, mūsų vaikai ir anūkai. Savo darbais ir idėjomis padėkime Lietuvai tapti stipria ir turtinga valstybe.
Šios prasmingos mūsų tautai šventės proga linkiu Jums,

mielieji, santaikos ir darnos, meilės ir pagarbos savo Tėvynei.
Tebūnie turtingi, saugūs bei laimingi Jūsų namai ir šeimos. Su
Valstybės diena!
--------------Kviečiu visus kartu paminėti Valstybės dieną!
Liepos 6 d.
19.30 val. Visagino kultūros centro „Draugystės“
salėje (Parko g. 7) – dokumentinis filmas „100 metų
kartu“;
21.00 val. prie Visagino kertinio akmens – Tautiškos
giesmės giedojimo akcija. Aprangos kodas – geltona,
žalia, raudona.
Savivaldybės merė Dalia ŠTRAUPAITĖ

►

Valstybės dienos proga –
dovanos Visagino darželiams

L

iepos 3 d. Visagino savivaldybės
didžiojoje posėdžių salėje tvyrojo
pakili nuotaika – savivaldybės
lopšeliams-darželiams įteikta labdaros
ir paramos fondo „Švieskime vaikus“
dovana – stilizuoti tautiniai kostiumai.
Visagino savivaldybės merė Dalia
Štraupaitė pasidžiaugė gražia iniciatyva, padėkojo fondo atstovams ir
palinkėjo, kad ateityje tokių akcijų tik
gausėtų.
Net 18 tūkst. mažylių iš 887 valstybinių vaikų darželių visoje Lietuvoje

pasipuoš dizainerio Juozo Statkevičiaus
sukurtais kostiumais. Prie šio fondo
„Švieskime vaikus“ projekto prisijungė
daugiau kaip 100 savanorių iš visos Lietuvos. Projekto tikslas – puoselėti etninę

►

Projektas
„ŠVęsk VisaGiNą“

Auronco di Kadorės mieste
(Italija) vykęs Europos jaunių (iki
18 metų) ir jaunimo (iki 23 metų) baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas buvo itin
sėkmingas visaginiečiams – jie iškovojo visus 3 Lietuvos atstovų pelnytus medalius.
Birželio 30 d. jaunimo vaikinų vienviečių kanojų 1000 m distancijos A finale Vadimas Korobovas (03 min. 53.996 sek.) pelnė bronzos medalį, atsilikęs tik nuo 1-ąją
vietą užėmusio italo Carlo Tacchinio (03 min. 52.096 sek.) ir rumuno Leonido Carpo
(03 min. 53.390 sek.). Tačiau jau kitą dieną Vadimas triumfavo jaunimo vaikinų
vienviečių kanojų 200 metrų distancijos finale (40.054 sek.), po įtemptos kovos už
nugaros palikdamas vienodą laiką (40.714 sek.) pademonstravusius Carlo Tacchinį
ir rusą Artemą Proną.
Puikiu rezultatu vienviečių baidarių 200 m rungties finale nudžiugino ir Artūras
Seja – jis finišavo antras ir iškovojo sidabro medalį. Mūsų sportininkas finišavo per
35,264 sek. ir tik 0,276 sek. nusileido italui Andrea di Liberto. 3-ąją vietą užėmė
latvis Robertas Akmensas (35.564 sek.).
Nuoširdžiai sveikiname mūsų sportininkus ir jų trenerius, didžiuojamės jų pasiekimais bei linkime dar daug skambių pergalių ateityje!



Naujas darbuotojas
administracijoje

ПРОЕКТ
«ПРАЗДНУЙ, ВИСАГИНАС»

Nuo liepos 1 d. keičiasi Visagino
savivaldybės administracijos struktūra

Dėl pasiūlymo suteikti
Galinai Udovenko Visagino
miesto garbės piliečio vardą

О предоставлении
звания Почетного гражданина
города Висагинас Галине Удовенко

Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė gavo
Visagino gyventojų, Visagino savivaldybės tarybos narių ir
Visagino visuomeninių organizacijų atstovų siūlymus dėl
Visagino miesto Garbės piliečio vardo suteikimo Galinai
Udovenko už ypatingus nuopelnus savivaldybės bendruomenei kultūros, švietimo srityse.
Prašome visaginiečius pareikšti savo nuomonę dėl
Garbės piliečio vardo suteikimo Galinai Udovenko el. paštu
visaginas@visaginas.lt iki š. m. liepos 27 d.

Мэр Висагинаса Даля Штраупайте получила предложение от жителей города, членов Совета Висагинского самоуправления и представителей общественных организаций
о предоставлении звания Почетного гражданина города Висагинас Галине Удовенко за особые заслуги перед сообществом самоуправления в области культуры и просвещения.
Просим висагинцев выразить свое мнение о предоставлении звания Почетного гражданина Галине Удовенко до 27
июля с.г. по эл. почте visaginas@visaginas.lt
gyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų
autobusų) įsigijimas“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-70401-0002), šiais metais nupirkti 157 „Iveco Daily 50C15 HV“ ir
„Volkswagen Crafter“ prekių ženklo mokykliniai autobusai,
kurie vadovaujantis autobusų skirstymo kriterijais bus perduoti
58 savivaldybėms. Bendra pirkimo suma – 6 340 823,50 eurų.
Džiugu, kad šį kartą tokį autobusiuką gaus mūsų Visagino „Atgimimo“ gimnazija. Autobusai bus perduodami š. m. spalio mėn.
Nauji autobusai skirti vežioti reorganizuotų, likviduotų ir
pertvarkytų mokyklų kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 km
gyvenančius mokinius, priešmokyklinio ugdymo mokinius,
specialiųjų poreikių turinčius mokinius ir gerinti mokinių vežiojimo paslaugos kokybę ir saugumą.

Skaitykite VKD el. formatu web.sugardas.lt

vėl džiugina
pergalėmis!

Nuo 2018 m. birželio 28 d. Visagino savivaldybės administracijos Architektūrosirteritorijųplanavimoskyriaus vyriausiojo specialisto pareigas pradėjo eiti VALENTINA RAUBIŠKIENĖ.
Interneto svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Darbo skelbimai“ skelbiama
ir nuolat atnaujinama informacija apie visas laisvas darbo vietas Visagino
savivaldybės administracijoje. Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos!

Музей Висагинского края
приглашает нынешних и бывших
жителей города праздновать день
рождения Висагинаса вместе - написать теплое письмо городу на
сайте www.sveskvisagina.lt
Цель проекта - соединить в
одном месте людей, которых разделяют тысячи километров, но объединяет магический город Висагинас.
Этот проект объединит общественность для одной цели
- подарить городу (и друг другу) теплые пожелания и таким
образом показать, что судьба Висагинаса людям небезразлична. А листая все поздравления, каждый сможет определить сильные стороны этого города.
Проект не ограничится лишь виртуальным пространством - собранные письма станут и частью художественной
инсталляции в здании Висагинского центра культуры (ул.
Вильтес, 5), которая будет открыта 3 августа.
Приглашаем принять активное участие в проекте!

Mokykliniai
autobusai paskirstyti
savivaldyb÷ms

Visaginiečiai

kultūrą Lietuvos ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo įstaigose. Kiekvienam Visagino
lopšeliui-darželiui padovanota po 10
kostiumų mergaitėms ir po 10 kostiumų
berniukams. Kuriant rūbus atsižvelgta į etninius Lietuvos regionus. Džiugu, kad
mažieji visaginiečiai aukštaičių tautiniais
rūbais galės pasipuošti artėjančios
Valstybės dienos proga.

Visagino krašto muziejus kviečia esamus ir buvusius miesto
gyventojus švęsti Visaginą kartu –
parašyti šiltą laišką miestui interneto svetainėje
www.sveskvisagina.lt
Projekto tikslas – viename taške
suburti žmones, kuriuos skiria tūkstančiai kilometrų, bet vienija magiškas Visagino miestas.
„Švęsk Visaginą“ sutelks bendruomenę vienam tikslui –
padovanoti miestui (ir vienas kitam) šiltus linkėjimus, parodant, kad žmonės Visagino likimui neabejingi. O skaitydamas sveikinimus, kiekvienas galės atrasti stipriąsias šio
miesto puses. Projektas neapsiriboja virtualia erdve –
surinkti laiškai taps meninės instaliacijos Visagino kultūros
centre (Vilties g. 5) dalimi. Erdvė su instaliacija bus atidaryta rugpjūčio 3 d.
Pagalvok, už ką Tu šventi Visaginą? Pasidalink prisiminimais, nuoširdžiais jausmais, atskleisk savo lūkesčius
ir idėjas.

Į

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



Vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu
Nr. TS-103 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ nuo
2018 m. liepos 1 d. keičiasi Visagino savivaldybės administracijos struktūra.
Nebelieka dviejų administracijos skyrių – Vaiko teisių apsaugos ir Valstybinės
kalbos kontrolės.
2017 m. rugsėjo 28 d. buvo priimtas naujas Vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymas, kuris iš esmės keičia vaiko teisių apsaugos sistemą. Šio įstatymo pagrindu suformuojama nuosekli ir koordinuota valstybės lygmeniu kontroliuojama
vaiko teisių apsaugos institucijų sistema ir savivaldybių administracijų struktūrose
nebelieka vaiko teisių apsaugos skyrių.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 5 dalimi atsisakoma Valstybinės kalbos kontrolės skyriaus. Vyresnioji
specialistė, atliekanti valstybės perduotą valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją, perkelta į Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos
kontrolės skyrių, kurio pavadinimas dėl to pasikeitė.
Visus kontaktinius duomenis rasite savivaldybės interneto svetainės www.visaginas.lt
skiltyje „Struktūra ir kontaktai – Kontaktai“.



Prasidėjo prašymų dėl socialinės
paramos mokiniams priėmimas

Primename tėveliams, kad nuo 2018 m. liepos 1 d. prasideda prašymų dėl
socialinės paramos mokiniams – paramos mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamo maitinimo
2018–2019 mokslo metais – priėmimas. Prašymai
priimami Visagino savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus 105 kab. Taip pat
šeimos turi galimybę pateikti elektroninius prašymus tinklalapyje http://www.spis.lt
Atkreipiame dėmesį, kad dėl paramos mokinio
reikmenims įsigyti galima kreiptis iki 2018 m. spalio 5 d. Skiriama (nuo 2016-01-01)
57 Eur suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.
Nustatomos dvi socialinės paramos mokiniams rūšys:
1. mokinių nemokamas maitinimas;
2. parama mokinio reikmenims įsigyti.
Priklausomai nuo gaunamų pajamų:
1. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims
įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam
gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui)
per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio
(nuo 2018-01-01 183 Eur).
2. Savivaldybės tarybos nustatytais atvejais, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių
asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę į
nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui yra mažesnės kaip
2 VRP dydžiai (nuo 2018-01-01 244 Eur).
Bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo turi pateikti
prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti (pildoma vietoje) arba elektroniniu būdu, taip pat pateikti šiuos dokumentus:
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
vaiko gimimo liudijimą;
pažymas apie pajamas (visų pajamas gaunančių bendrai gyvenančių
asmenų ar vieno gyvenančio asmens 3 paskutinių mėnesių iki kreipimosi mėnesio
arba kreipimosi mėnesio);
pagal aplinkybes – kitus reikiamus dokumentus.
Smulkesnę informaciją apie socialinę paramą mokiniams galite sužinoti
paskambinę telefonu (8 386) 34 561.

Читайте ВКД в электронном формате на web.sugardas.lt

