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Tarptautinis gatvės teatro festivalis „MOZAIKA 2019“

Seniūnaičiams iškilmingai įteikti pažymėjimai 

Международный фестиваль уличного 
театра «Мозаика 2019» Teatras neatsiejama kultūros da-

lis, bet ne kiekvienas gali sau leisti 
nusipirkti bilietą į spektaklį.

Kasmet vykstantis projektas 
„Tarptautinis gatvės teatro festi-
valis MOZAIKA 2019“ suteikia 
galimybę pasinerti į teatro pasaulį 
kiekvienam norinčiam, nes vyksta 
viešoje erdvėje nemokamai. Festi-
valis „Mozaika 2019“ jau keturio-
liktas Vilniaus senamiesčio teatro 
vykdomas festivalis, tapęs tradici-
niu festivaliu, vykstančiu rudens 
lygiadienio metu. Festivalis tai ne 
tik skirtingi teatro sričių pasirody-
mai, tokie kaip lėlių teatras, ugnies 
teatras, akrobatika, pantomima, 
cirkas, tačiau ir senoviniai šokiai, 
gatvės muzika, kuri yra neatsie-
jama teatro dalis, kūrybinės dirb-
tuvės, meistriškumo pamokos. Šie-
met festivalis atkeliaus į Visaginą 
rugsėjo 14 d.

PROGRAMA VISAGINE
► 17.00 val. – monospektaklis 
pagal Jaroslavos Pulinovič pjesę 
„Natašos svajonė“, rusų kalba (Vi-
sagino kultūros centro „Bangos“ 
salė, Parko g. 16);
► 18.00-18.45 val. – teatralizuota 
edukacinė veikla VKC „Bangos“ 
kiemelyje;

Rugsėjo 9 d. Visagino savivaldy-
bės didžiojoje salėje naujai, 2019–

Театр – неотъемлемая часть 
культуры, но не каждый может 
позволить себе купить билет на 
спектакль. 

Проект, в рамках которого 
ежегодно проводится между-
народный фестиваль уличного 
театра «Мозаика 2019», дает 
возможность окунуться в мир 
театра каждому желающему, по-
скольку все проходит в публич-
ном пространстве.

«Мозаика 2019» – уже 14-й по 
счету фестиваль, который Виль-
нюсский театр Старого города 
традиционно проводит в пору 
осеннего равноденствия. Фести-
валь – это не только такие раз-
ножанровые представления, как 
кукольный театр, огненное шоу, 
акробатика, цирк, пантомима, 
но и старинные танцы, уличная 
музыка, также неотделимая от 
театра, творческие мастерские, 
мастер- классы.

► 19.00 val. – teatralizuota daly-
vių eisena nuo VKC „Bangos“ kie-
melio, Visagino g. pėsčiųjų alėja iki 
„Sedulinos“ kiemelio (Vilties g. 5).
► 19.30 val. – festivalio dalyvių 
pasirodymai: Visagino kūrybos 
namų teatras „Mėlynoji paukštė“, 
tarptautinė jungtinė trupė iš Ita-
lijos „Pololo“; Tea Lion Team ir 

В Висагинасе в этом году фе-
стиваль состоится 14 сентября.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
► 17.00 – моноспектакль по 
пьесе Ярославы Пулинович 
«Мечта Наташи», на русском 
языке (зал ВЦК «Bangа», ул. 
Парко, 16).
► 18.00-18.45 – театрализованная 
познавательная деятельность во 
дворике ВЦК «Bangа».
► 19.00 – театрализованное ше-
ствие от ВЦК «Bangа» по пеше-
ходной аллее ул. Висагино во 
дворик «Sedulinos» (ул. Виль-
тес, 5).
► 19.30 – выступления участни-
ков фестиваля: театр Висагин-
ского дома творчества «Синяя 
птица», сводная международ-
ная труппа «Pololo» (Италия), 
Tea Lion Team и Happy People 
(Москва), гости из Белоруссии 
Katsiaryna Shanko & Lisaveta 
Hryhoryeva и труппа «Atoma».

Все мероприятия – бесплат-
ные.

Не забудьте захватить с со-
бой пледы, по вечерам уже про-
хладно. И до скорой встречи на 
фестивале «Мозаика»!

Happy People iš Maskvos; svečiai 
iš Baltarusijos Katsiaryna Shanko 
& Lisaveta Hryhoryeva ir trupė 
„Atoma“.

Visi renginiai nemokami! Kvie-
čiame atsinešti pledus, nes lauke 
jau vėsu.

Iki greito susitikimo festivalyje 
„Mozaika“!

2023 m. kadencijai, išrinktiems se-
niūnaičiams buvo iškilmingai įteikti 

pažymėjimai. Seniūnaičius pasvei-
kino ir aktyviai gyventojų labui 
dirbti linkėjo savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Virginijus 
Andrius Bukauskas ir direktoriaus 
pavaduotoja Julija Svidėnienė.

Seniūnaičiai išrinkti penkiose se-
niūnaitijose: Loreta Žigienė (San-
tarvės seniūnaitija), Jūratė Kau-
kėnienė (Energetikų seniūnaitija), 
Loreta Čižienė (Draugystės se-
niūnaitija), Jevgenijus Pankovas 
(Magūnų seniūnaitija) ir Česlovas 
Mikšys (Vilties seniūnaitija). Pa-
kartotiniai rinkimai Taikos, Kos-
moso, Sedulinos ir Karlų seniūnai-
tijose vyks spalio–lapkričio mėnesį.

Dar kartą sveikiname naujai iš-
rinktus seniūnaičius ir linkime sėk- 
mės visuose darbuose!

Visagine posėdžiavo URPT darbo grupė

Rugsėjo 3 d. Visagino savivaldy-
bėje įvyko darbo grupės, sudarytos 

iš Utenos regiono plėtros tarybos 
narių ir Vyriausybės paskirto tary-

bos nario, posėdis dėl tarybai tei-
kiamų derinti teisės aktų projektų, 
susijusių su 2014–2020 metų Eu-
ropos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų ir Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programų admi-
nistravimu, posėdis. Šios darbo 
grupės vadovas – Visagino savi-
valdybės meras Erlandas Galaguz. 
Posėdyje vyravo produktyvi dar-
binė atmosfera, pasiekti Visaginui 
palankūs susitarimai.
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Skelbiamas kūrybinių darbų konkursas „Esu sąžiningas“
Visagino mokiniai kviečiami 

aktyviai dalyvauti rašinių, vaizdo 
siužetų ir piešinių konkurse anti-
korupcine tematika „Esu sąžinin-
gas“, skirtame Tarptautinei antiko-
rupcijos dienai paminėti. Konkursą 
organizuoja Visagino savivaldy-
bės administracija kartu su Visa-
gino savivaldybės antikorupcijos 
komisija.

Konkurso tikslai – pateikti savo 
požiūrį į korupciją per meno są-
sają, skatinti mokinių nepakan-
tumą korupcijos apraiškoms, at-
kreipti jaunimo dėmesį ir paraginti 
aktyviai su šiuo reiškiniu kovoti, 
skatinti mokinius ir mokytojus ak-
tyviau domėtis antikorupcijos te-
momis, skatinti jaunimo kūrybiš-
kumą, stiliaus savitumą, gebėjimą 

kritiškai vertinti bei skleisti antiko-
rupcines idėjas mokyklų bei savi-
valdybės bendruomenėse.

Konkurse gali dalyvauti savi-
valdybės bendrojo ugdymo mokyk-
lų, Visagino technologijos ir verslo 
profesinio mokymo centro moki-
niai, Visagino kūrybos namų ug-
dytiniai, atvirųjų erdvių / centrų ir 
nevyriausybinių organizacijų jau-
nimas. Kūrybinių darbų atlikimo 
techniką ir priemones Konkurso 
dalyviai pasirenka savarankiškai.

Kūrybiniai darbai iki 2019 m. 
spalio 31 d. pristatomi adresu 
Parko g. 14 (į asmenų prašymų 
priėmimo langelį arba el. paštu
antikorupcija@visaginas.lt).

Daugiau apie konkurso sąlygas 
skaitykite interneto svetainėje 
www.visaginas.lt

Nemokama pirminė teisinė pagalba

Бесплатная первичная правовая помощь

Visagino savivaldybės administracija primena, kad nemokama pir-
minė teisinė pagalba Visagino savivaldybės gyventojams teikiama pa-
gal šį grafi ką:
pirmadienis, trečiadienis – 8.00–12.00 ir 12.45–17.00;
antradienis, ketvirtadienis – 9.00–12.00 ir 12.45–18.00;
penktadienis – 8.00–12.00 ir 12.45–15.45.

Nemokama pirminė teisinė pagalba teikiama adresu Parko g. 14–106, 
tel. (8 386) 31 038, el. p. teisininkas@visaginas.lt.

Администрация Висагинского самоуправления напоминает, что 
бесплатная первичная правовая помощь жителям Висагинского
самоуправления предоставляется по следующему графику:
понедельник, среда – 8.00–12.00, 12.45–17.00;
вторник, четверг – 9.00–12.00, 12.45–18.00;
пятница – 8.00–12.00, 12.45–15.45.

Бесплатная первичная правовая помощь предоставляется по ул. 
Парко, 14-106, тел. (8 386) 31 038, эл. почта: teisininkas@visaginas.lt.

Akcija „Visa Lietuva šoka“
Rugsėjo 20 d. jau penktąjį kartą vyks Lietuvos nacionalinio kul-

tūros centro inicijuota unikali akcija „Visa Lietuva šoka“. Akci-
jos tikslas – per tradicinius šokius vienyti bendruomenes, stiprinti 
lietuvių kultūrinės tapatybės pajautą.

Tuo tikslu kviečiame visus 
18.00 val. susiburti Visagino 
kultūros centro „Bangos“ kie-
melyje (Parko g. 16) mokytis 
tradicinių lietuvių šokių, šokti 
juos, visiems kartu išgyventi ne-
paprastą vienybės ir bendravimo 
džiaugsmą.

Ši akcija kasmet sulaukia la-
bai didelio visuomenės susidomė-
jimo. Prie jos įgyvendinimo prisi-
deda ne tik daugybė šalies įstaigų, 
bendruomenių, mėgėjų meno ko-

Paskutinis ekskursijų ciklo
„Prakalbinti Visaginą“ pasivaikščiojimas

Последняя экскурсия из цикла
«Разговорить Висагинас»

Rugsėjo 14 d. 16.00 val. prisi-
junkite prie paskutinio, istorijomis 
apraizgyto, pasivaikščiojimo po 
I-ąjį Visagino mikrorajoną, kurį 
papildys garso dimensija. Garsas 

Присоединяйтесь к послед-
ней, окутанной историями, про-
гулке по первому микрорайону 
Висагинаса, которую допол-
нят… звуки. Экскурсия состо-
ится 14 сентября в 16.00.

Звук будет появляться фрагмен-
тарно, как участник рассказа или 
как намек, ведь окружающий нас 
звук – не менее важный герой на-

pasigirs fragmentiškai kaip pa-
sakojimo dalis ar užuomina, nes 
mus supantis garsas ne mažiau 
svarbus gyvenimo herojus, kar-
tais išraiškingesnis ir iškalbinges-

шей жизни, чем любой вид, ино-
гда даже более выразительный.

Цикл экскурсий «Разговорить 
Висагинас» – вторая часть про-
екта музея Висагинского центра 
культуры «Звуковая карта Виса-
гинаса», результатом которого 
является интерактивная карта 
звуков и историй. Проект фи-
нансируют Литовский совет по 

nis už bet kokį vaizdą.
Ekskursijų ciklas „Prakalbinti 

Visaginą“ – tai Visagino kultūros 
centro muziejaus projekto „Visa-
gino garsų žemėlapis“, kurio tiks-
las sukurti interaktyvų garsų že-
mėlapį, antroji dalis.

Projektą remia Lietuvos kul-
tūros taryba ir Visagino savival-
dybė.

Maršruto pradžia: prie Festi-
valio g. 1А.

Trukmė: 2–3 val.
Kalba: bendrausime lietuvių ir 

rusų kalbomis.
Rekomenduojama: patogi ava-

lynė, geriamasis vanduo ir gera 
nuotaika.

культуре, Висагинское самоу-
правление.

Начало маршрута: возле ул. 
Фестивале, 1А.

Продолжительность экскур-
сии: 2–3 часа.

Язык: литовский, русский.
Рекомендуется: удобная обувь,

питьевая вода и хорошее настро-
ение.

Paskirta 2019–2020 mokslo metų brandos egzaminų
bazinė mokykla

Informuojame, kad bazine 
mokykla šiais mokslo metais 
paskirta Visagino „Atgimimo“ 
gimnazija. Šiai mokyklai pavesta 
priimti eksternų prašymus laikyti 
brandos egzaminus, organizuoti ir 
vykdyti mokyklinių brandos eg-
zaminų pakartotinę sesiją, pakar-
totinės sesijos mokyklinių bran-
dos egzaminų darbų vertinimą ir 
mokyklinius brandos egzaminus 
laikiusiųjų apeliacijų nagrinėjimą.

Eksternai (t. y. asmenys, įgiję 
vidurinį išsilavinimą Lietuvoje 
ar užsienyje, arba užsienio ša-
lies mokyklos vidurinio ugdymo 
programos baigiamosios klasės 
mokiniai, pageidaujantys laikyti 

brandos egzaminą), planuojan-
tys brandos egzaminus laikyti 
šiais mokslo metais, prašymus 
gali teikti bazinės mokyklos –
Visagino „Atgimimo“ gimnazi-
jos (Tarybų g. 23, Visaginas, tel.
(8 386) 71 882) direktoriui.

Prašymai priimami iki 2019 
m. spalio 24 dienos. Kartu su 
prašymu eksternas privalo pa-
teikti dokumentus, nurody-
tus Brandos egzaminų orga-
nizavimo ir vykdymo tvarkos 
aprašo, patvirtinto švietimo 
ir mokslo ministro 2006 m. 
gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 
ISAK-2391, 15 punkte. Už kiek-
vieną pasirinktą dalyko bran-

dos egzaminą būtina sumokėti 
14,48 Eur.

Per pakartotinę sesiją egzami-
nus bus galima laikyti kandida-
tams, kuriems dėl pateisinamos 
priežasties buvo atidėti pagrindi-
nės sesijos dalykų brandos egza-
minai, bei mokiniams / buvusiems 
mokiniams – mokyklinį lietuvių 
kalbos ir literatūros brandos eg-
zaminą, gavus nepatenkinamą lie-
tuvių kalbos ir literatūros brandos 
egzamino įvertinimą pagrindinės 
sesijos metu.

Daugiau informacijos apie eg-
zaminus galima rasti Nacionali-
nio egzaminų centro tinklalapyje 
www.nec.lt.

lektyvų iš beveik visų Lietuvos 
savivaldybių, tačiau ir užsienio 
lietuviai.

Akcijos metu Visagino kultūros 
centro choreografės mokys tra-
dicinių lietuvių šokių. Renginio 
pabaigoje sušoksime bendrą vi-
sai Lietuvai šokį „Pjoviau šieną“.

Kviečiame visus visaginiečius 
bei miesto svečius prisidėti prie 
Visagine organizuojamos akcijos! 
Smagiu šokio ritmu garsinkime ne 
tik mūsų miestą, bet ir Lietuvą.


