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Kanojininkas Vadimas Korobovas –
Europos jaunimo čempionas
Plovdive (Bulgarija) sekmadienį, liepos 17 d., baigėsi Europos jaunių (iki 18 metų) ir jaunimo (iki 23 metų) baidarių
ir kanojų irklavimo čempionatas, kuriame aukščiausios prabos medalį Lietuvai iškovojo jaunasis visaginietis Vadimas
Korobovas. Jis užfiksavo neįtikėtiną
rezultatą jaunimo grupės vienviečių
kanojų 200 m rungtyje.
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e čempiono titulo, Vadimas
prisideda Pasaulio suaugusiųjų rekordininko titulą! Jis
įveikė distanciją per 37.446 s, prieš tai
rekordas priklausė olimpiniam čempionui ukrainiečiui Jurijui Čebanui
(38.137 s).
Džiaugiamės ir didžiuojamės Vadimo pasiektais laimėjimais ir sveikiname jo trenerį Dmitrijų Michailovą!
Linkime ir ateityje sėkmingų startų!

►

Draugystės
ryšiai
tarp dviejų
miestų
Liepos 15 d. Visagino savivaldybėje apsilankė neeiliniai svečiai –
Kinijos Liaudies Respublikos delegacija iš žaliosios arbatos sostinės
– Hangdžou. Delegacijos nariai atstovauja Kinijos arbatos miesto asociacijai.

G

arbingi svečiai pirmiausiai atvyko į savivaldybę. Svečius pasitiko Visagino savivaldybės vadovai – merė
Dalia Štraupaitė, mero pavaduotoja Tamara Gaivoronskaja, administracijos direktorius Sergejus Mickevičius ir direktoriaus pavaduotojas Sigitas Šiupšinskas.
Sveikindama svečius savivaldybės merė Dalia Štraupaitė sakė: „Jūsų vizitas yra didelė garbė Visaginui. Tikiuosi, kad
po jo stiprės ir plėsis mūsų bendradarbiavimas su Kinijos
Liaudies Respublika. Atvažiuokite pas mus gyventi, ir mūsų
bendruomenė praturtės dar viena tautybe.“ Merė palinkėjo
gerų įspūdžių viešnagės Visagine metu. Delegacijos atstovai
domėjosi verslo galimybėmis Visagino savivaldybėje, todėl direktoriaus pavaduotojas Sigitas Šiupšinskas papasakojo apie
Visaginą, verslo aplinką ir investavimo galimybes. Šilto ir

draugiško bendravimo metu buvo pasirašytas „Arbatos
draugystės“ sertifikatas tarp dviejų miestų – Visagino ir
Hangdžou.
Po vizito savivaldybėje delegacijos nariai išvyko į Ignalinos atominės elektrinės informacijos centrą. Svečiai apsilankė Visagino kultūros centre, kur susitiko su tautiniais
kolektyvais, atsigėrė rusiškos arbatos, užvirintos virdulyje
pagal senovines arbatos virimo tradicijas.
Kitą dieną, liepos 16 d., VKC „Draugystės“ salėje visaginiečiai turėjo galimybę susipažinti su kinų kultūra. Kinijos delegacijos nariai pristatė visaginiečiams savo šalies kultūrą,
pademonstravo arbatos ceremoniją ir Tai Či sveikatingumo
mankštą. Renginio pabaigoje žiūrovų laukė grupės „Sepa &
Asorti“ koncertas.

►

Utenos regiono
pl÷tros taryboje

Tarptautinis futbolo Международный футбольный
savaitgalis Visagine уикенд в Висагинасе
„Visaginas Cup” –
tradicija tapęs vasaros
futbolo turnyras, pritraukia futbolo mėgėjus, kurie atvažiuoja
su savo šeimomis ir
draugais iš skirtingų
miestų ir šalių. Šiemet
šis futbolo renginys
vyks liepos 23–24 d.
Visagino centriniame
stadione (šeštadienį
– 10.00–19.00 val.,
sekmadienį – 11.00–
16.00 val.).
Kviečiame Jus
smagiai praleisti laiką!
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„Visaginas Cup” –
ставший традиционным
летний футбольный турнир, привлекает любителей футбола, которые
приезжают со своими семьями и друзьями из разных городов и стран. В
этом году это футбольное
мероприятие состоится
23-24 июля на Висагинском центральном стадионе (в субботу 10.00
–19.00, в воскресенье–
11.00–16.00).
Приглашаем вас приятно провести время!

Pradėkite dieną kartu
su mumis rytine mankšta
Gerbiami visaginiečiai, skubame
pranešti, kad nuo š. m. liepos 18 iki 31 d.
Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja nemokamus sveikatingumo užsiėmimus
(rytines mankštas) Visagino ežero
paplūdimyje*. Užsiėmimų trukmė 40
min. Mankštos vyks darbo dienomis
7.00 val., savaitgaliais – 9.00 val.

Užsiėmimo metu dėvėkite tinkamą
sportinę aprangą, jei yra galimybė pasiimkite su savimi kilimėlį.
Tel. informacijai 8 678 29 253.
Garantuojame geras emocijas ir
naujas jėgas!
*Esant blogoms oro sąlygoms (lyjant lietui) užsiėmimai nevyks.

Начните день с утренней зарядки
вместе с нами
Дорогие висагинцы, спешим сообщить, что с 18 по 31 июля 2016 г.
Бюро общественного здоровья самоуправления Рокишкского района организует бесплатные оздоровительные занятия (утренние зарядки) на
пляже Висагинского озера*. Продолжительность зарядки – 40 минут. Занятия будут проходить в рабочие дни

Liepos 19 d. Molėtų rajone,
Kulionių kaime, Lietuvos etnokosmologijos muziejuje, surengtas Utenos regiono plėtros tarybos posėdis.
ame dalyvavo Utenos, Molėtų,
Anykščių, Zarasų rajonų ir Visagino savivaldybių, Kultūros
ministerijos, Etnokosmologijos muziejaus atstovai, Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos skyriaus
darbuotojai. Visagino savivaldybei jame
atstovavo savivaldybės merė Dalia
Štraupaitė.
Posėdžio metu tarybos nariai patvirtino naują Tarybos reglamentą, taip pat
LR aplinkos ministerijos 2014–2020 m.
ES fondų investicijų veiksmų programos
priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“
iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų
bendrai finansuoti Utenos regiono
projektų sąrašą, kuriame pakoreguotos
investicinių projektų datos, pakeitė ankstesnį Regiono plėtros tarybos sprendimą „Dėl Utenos regiono plėtros 2014–
2020 metams plano patvirtinimo“ – jis
papildytas Kultūros ministerijos siūlomu

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

в 7.00, в выходные дни в 9.00. Во
время занятия одевайте подходящую
спортивную одежду, если имеете возможность, то берите с собой коврик.
Тел. для информации 8 678 29253.
Гарантируем прилив новых сил и
хороших эмоций!
*Во время дождя занятия проводиться не будут.

Pakeistas
įstaigos
pavadinimas

projektu „Lietuvos etnokosmologijos
muziejaus paslaugų plėtros baigiamasis
etapas“. Į regioną papildomai atkeliaus
apie 4 mln. Eur investicija nacionalinio
objekto – Lietuvos etnokosmologijos
muziejaus plėtrai. Numatomus pokyčius
ir muziejaus plėtros planus pristatė

Skaitykite VKD el. formatu web.sugardas.lt

posėdyje dalyvavęs muziejaus direktorius Gunaras Kakaras.
Vėliau Tarybos nariai buvo pakviesti
apžiūrėti naująjį muziejaus teleskopą ir
ekspoziciją.
Informacija iš www.moletai.lt

Pranešame, kad vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos 2016 m.
gegužės 26 d. sprendimu Nr. TS-117
„Dėl pritarimo viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo
inkubatoriaus pavadinimo keitimui“ bei
Visagino savivaldybės administracijos
direktoriaus 2016 m. birželio 9 d.
įsakymu Nr. ĮV-658 „Dėl viešosios
įstaigos Ignalinos atominės elektrinės
regiono verslo ir turizmo informacijos
centro įstatų patvirtinimo“ nuo 2016 m.
liepos 5 d. VšĮ Ignalinos atominės

elektrinės regiono verslo inkubatoriaus
juridinis vardas yra pakeistas ir
įregistruotas naujas įstaigos pavadinimas VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centras.
Taip pat pakeisti įstaigos įstatai ir
įregistruoti Registrų centre. Buveinės
adresas ir kiti duomenys, išskyrus
įstaigos juridinį pavadinimą, nepasikeitė. Visi VšĮ IAE regiono verslo inkubatorius vardu sudaryti sandoriai lieka
galioti.

Читайте ВКД в электронном формате на web.sugardas.lt

