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Savivaldybė informuoja
Mero naujienos ................................Новости от мэра

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

Gruodžio 1 d. – Visagino savivaldybės tarybos posėdis

►

Pranešame, kad 2016 m. gruodžio 1 d. 10.00 val. savivaldybės posėdžių salėje (Parko g. 14) vyks tryliktas Visagino
savivaldybės tarybos posėdis.
Informuojame, kad Visagino savivaldybės tarybos po-

sėdžio darbotvarkė, sudaryta Visagino savivaldybės mero
2016 m. lapkričio 24 d. potvarkiu Nr. PV-95, paskelbta svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Teisinė informacija – Tarybos posėdžių darbotvarkės“.

Ateik, pamatyk, sužinok!

L

apkričio 26 d. 11.00–14.00 val. Santarvės g. (prie PC „Domino“) tarptautinėse pratybose „Iron Sword 2016“
dalyvaujantys NATO kariai pristatys visuomenei karinę techniką ir ginkluotę.
Parodoje visi susirinkusieji turės galimybę apžiūrėti kovinę techniką iš
dešimties sąjungininkių šalių – Estijos,
Latvijos, Jungtinių Amerikos Valstijų,
Jungtinės Karalystės, Kanados, Lenki-

jos, Liuksemburgo, Rumunijos, Slovėnijos ir Vokietijos. Tokio pobūdžio
paroda organizuojama tik Visagine, pagrindinis šio renginio organizatorius –
majoras Marius Geležiūnas.
Parodoje taip pat dalyvaus Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
pareigūnai, o VSAT Ignalinos rinktinės
Branduolinės energetikos objektų apsaugos dalinys pristatys kinologų pa-

sirodymus (12.00 ir 13.00 val.
priešais PC „Domino“, kitoje Santarvės g. pusėje).
Prie technikos ir ginklų bus
galima fotografuotis, pabendrauti su
sąjungininkių kariais, gauti skirtingų
sąjungininkių karinių suvenyrų ir informacinės medžiagos.
Merė Dalia Štraupaitė ir renginio
organizatoriai kviečia visus visaginiečius ir miesto svečius ateiti į šį
renginį. Nepraleiskite progos pamatyti tai, ką prisiminsite dar ilgai!

Приходи, посмотри, узнай!

В

субботу, 26 ноября, с 11.00 до
14.00 на улице Сантарвес (возле
ТЦ «Домино») военные НАТО, участвующие в международных учениях
«Iron Sword 2016» («Железный меч
2016»), представят висагинской общественности военную технику и
оружие. На выставке все собравшиеся будут иметь возможность увидеть военную технику из десяти
стран-союзников: Эстонии, Латвии,
США, Великобритании, Канады, Польши, Люксембурга, Румынии, Словении и Германии. Такого характера
выставка организуется только в Ви-

сагинасе. Ее главный организатор - майор Марюс Гележюнас.
Кроме того, в выставке
примут участие служащие Висагинского управления противопожарной
охраны и спасения, а подразделение VSAT Игналинского отряда охраны объектов ядерной энергетики
продемонстрирует работу кинологов
(12.00 до 13.00 напротив здания ТЦ
«Домино», на другой стороне улицы
Сантарвес).
Возле техники и оружия можно
будет фотографироваться, а также

пообщаться с воинами-союзниками,
получить различные военные сувениры и информационные материалы.
Мэр самоуправления Даля
Штраупайте и организаторы выставки приглашают всех висагинцев и гостей города на это
мероприятие. Не пропустите возможность увидеть то, что запомнится надолго!

Renginio metu bus apribotas eismas!
Visagino savivaldybės administracija informuoja gyventojus, kad dėl šio renginio
Santarvės gatvėje vienoje kelio pusėje bus apribotas greitis ir uždraustas eismas nuo
posūkio į bažnyčią iki Santarvės, Veteranų ir Parko gatvių sankryžos.
Atsižvelgiant į eismo ribojimą vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusas
10.41, 11.57 ir 14.23 val. nesustos „Santarvės“ stotelėje.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir prašome atkreipti dėmesį į laikinus eismo
pakeitimus.

Во время выставки будет ограничено движение!

►

Администрация Висагинского самоуправления информирует, что во время выставки будет ограничена скорость
движения на отрезке улицы Сантарвес - от АЗС до поворота на костел. А также на одной полосе этой улицы будет
запрещено движение - на отрезке от поворота к костелу до
перекрестка с улицами Сантарвес, Ветерану и Парко.

Учитывая ограничение движения, автобус местного
регулярного маршрута не будет останавливаться на
остановке «Сантарвес» в следующие часы: 10.41,
11.57 и 14.23.
Приносим извинения за временные неудобства и просим
обратить внимание на временные изменения движения.

Pristatytas Lietuvos savivaldybių indeksas 2016

L

►

apkričio 21 d. tradiciniame Visagino savivaldybės vadovų ir administracijos skyrių
vedėjų pasitarime administracijos direktoriaus
pavaduotojas Sigitas Šiupšinskas pristatė Lietuvos savivaldybių indekso rezultatus. Tai yra
kasmetinis Lietuvos laisvosios rinkos instituto
(LLRI) leidinys, kuris parodo, kiek ir kaip savivaldybėse yra užtikrinama žmogaus ekonominė laisvė.

Vertinamos gyventojams ir investuotojams svarbiausios sritys, kuriose
sprendimus priima savivaldybės (6 didžiosios ir 54 mažosios savivaldybės
lygintos atskirose grupėse). Tarp jų – komunalinis ūkis ir transportas, švietimas, sveikata, socialinė rūpyba, mokesčiai, biudžetas, turto valdymas, administracija bei investicijos ir plėtra. Kiekvienoje iš indekso sričių yra
pateikiami konkretūs pasiūlymai, kurie padėtų gerinti žmonių gyvenimą ir pritraukti investicijas.
Taigi, surinkusi 55,1 balo iš 100, Visagino savivaldybė kartu su Elektrėnų
ir Vilkaviškio raj. savivaldybėmis šiemet užėmė 28-30 vietą tarp 54 mažųjų
savivaldybių (2015 m. – 38 vieta). Regione – Visagino savivaldybė antra po
Utenos rajono! Aukštyn pakilti padėjo geriau nei pernai įvertintos „Švietimo“,
„Komunalinių paslaugų“, „Transporto“, „Biudžeto“ sritys.
2015 m. Visagino moksleiviai gerai išlaikė valstybinius brandos egzaminus, vidutiniškai gavo 50,5 balo, kai mažųjų savivaldybių vidurkis buvo
46,5 balo. „Komunalinių paslaugų“ srityje taip pat įvyko teigiamų pokyčių –
6 proc. sumažėjo šilumos kaina, didesnę nei 2014 m. dalį šilumos pagamino
nepriklausomi šilumos gamintojai.
Peržiūrėti LSI el. versiją galima svetainės www.llri.lt rubrikoje „Analitiniai
darbai – Lietuvos savivaldybių indeksas.“

Senjorų klubui - 25 metai!
L
apkričio 15 d. savivaldybės socialiniai
partneriai Visagino pensininkų klubas
šventė savo veiklos 25-metį. Senjorus
sveikino Visagino savivaldybės vadovai,
LR Seimo narys, Tėvas Josifas, Lietuvos
pagyvenusių žmonių asociacijos, kitų Visagino NVO, vienijančių pagyvenusius
žmones, atstovai. Šventišką nuotaiką ir
piukią muzikinę programą senjorams dovanojo Kūrybos namų, Č. Sasnausko

Skaitykite VKD el. formatu web.sugardas.lt

menų mokyklos,
Sporto centro kolektyvai. „Šiandien
Visagino Senjorų
klubui - 25 metai.
Stiprios sveikatos, optimizmo, neblėstančios energijos - mūsų Visagino senjorams! Sveikinu su jubiliejumi!“ - sakė
Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė.

Organizuotas
susitikimas
seniūnaičiams
Lapkričio 15 d. Visagino savivaldybės seniūnaičiai susitiko
su savivaldybės administracijos
direktoriumi Sergejumi Mickevičiumi ir skyrių vedėjais bei specialistais aptarti seniūnaitijų gyventojams
aktualių klausimų. Posėdis prasidėjo
artėjančių šventinių renginių pristatymu: seniūnaičiams buvo pristatyti
planuojami renginiai, veiklos, į kurias
jie galėtų įsitraukti patys ir paraginti tai
padaryti savo seniūnaitijų gyventojus.
Pokalbius apie kalėdinius renginius
pakeitė jautresni klausimai: dėl kelių ir
gatvių valymo, želdinių, medžių ir krūmų genėjimo ar kirtimo, šiukšlių išvežimo ir kiti. Seniūnaičiai ne tik sužinojo, kaip
organizuojami miesto tvarkymo darbai, prižiūrimi želdiniai, kas atsakingas už
šiukšlių išvežimą, bet ir patys pateikė pastebėjimų ir pasiūlymų, ką galima būtų
pakeisti ar patobulinti. Iš seniūnaičių pasisakymų buvo akivaizdu, kad jiems patinka
jų savanoriškas darbas, kad jie neabejingi savo seniūnaitijų gyventojų prašymams,
turi noro ir idėjų, kaip prisidėti prie miesto gyvenimo, kad yra atviri diskusijoms, nori
bendrauti ir bendradarbiauti.

Sveikinu!
„Visagino savivaldybė 2016 metų Lietuvos jaunučių sporto žaidynėse tarp mažųjų savivaldybių užėmė
2 vietą, praleidusi į priekį tik Palangos savivaldybę.
Šiose žaidynėse dalyvavo visos 60 Lietuvos savivaldybių. Visaginui atstovavo Sporto centro 13–16 metų
jaunieji sportininkai. Kaip visada solidžiai startavo
baidarių-kanojų irklavimo atstovai, užėmę 3 komandinę vietą ir laimėję visą saują medalių asmeninėje
įskaitoje. Lapkričio 21 d. vyko apdovanojimai,“ - informuoja Sergejus Mickevičius.

Maisto tiekimas
nepasiturintiems
gyventojams
Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad paramos maisto produktais iš
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems
asmenims fondo nepasiturintiems Visagino savivaldybės gyventojams išdavimas
numatomas 2016 m. lapkričio 28, 29, 30 ir gruodžio 1 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). Su savimi būtina turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą.
Primename, kad asmuo, du kartus neatvykęs atsiimti maisto produktų, yra
išbraukiamas iš paramos maisto produktais gavėjų sąrašo.
Asmenys, norintys gauti paramą 2017 m., galės teikti prašymus nuo 2017 m.
sausio 1 d. Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, 232
kab. Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tel. pasiteirauti
(8 386) 34 561.

Radiologinė stebėsena tiesiogiai
Š. m. liepos 22 d. veiklą pradėjo bendra darbo grupė, sudaryta Visagino regionui aktualiems klausimams, susijusiems su VĮ Ignalinos atominės elektrinės
(IAE) eksploatavimo nutraukimu, spręsti. Darbo grupę sudaro IAE ir Visagino
savivaldybės administracijos specialistai, Visagino visuomeninės tarybos energetikos ir ekologijos klausimais atstovai. Lapkričio 16 d. įvyko antrasis šios bendros
darbo grupės pasitarimas, kurio metu grupės nariams buvo pristatyta galimybė
stebėti dozės galios matavimų duomenis realiu laiku.
Norint įsitikinti, kad išmetamų iš
IAE radionuklidų aktyvumai nėra viršijami, nuolat atliekama radiologinė
stebėsena. Gyventojų apšvitos dozės
matuojamos termoliuminescenciniais
dozimetrais, esančiais įvairiose sanitarinės apsauginės zonos (3 km spindulio zona aplink IAE) ir stebėjimo
zonos (30 km spindulio zona aplink
IAE) vietose, o dozės galia – 22 stacionariais „Skylink“ sistemos davikliais. Stebėjimo zonoje esančiose
gyvenvietėse įrengta 10 daviklių, sanitarinėje apsauginėje zonoje – 12 daviklių, kurie leidžia realiu laiku vykdyti dozės galios kontrolę.
Nuo šiol visi norintys turi galimybę nuolat stebėti šių matavimų rezultatus. Gyventojų
apšvitos dozės galios matavimų duomenys kas valandą skelbiami ir atnaujinami
svetainės www.iae.lt rubrikoje „Aplinkosauga“ (http://www.iae.lt/aplinkosauga/#map).

Читайте ВКД в электронном формате на web.sugardas.lt

