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1.(3.) Dėl Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo ir Visagino 

savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Visagino savivaldybės 2021 

metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėja – Nadežda Rybakova, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja. 

 

2.(5.) Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-179 

„Dėl pritarimo Visagino kūrybos namų projekto „Pasiruošę verslui ("Ready for business")“ 

įgyvendinimui“ 3 punkto pripažinimo netekusiu galios 

Pranešėja – Inga Stankevičienė, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus 

vyriausioji specialistė. 

 

3.(6.) Dėl projekto LLI-143 „Pasiruošę verslui“ ("Ready for business/ReforB“) ir 

projekto LLI-329 „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai kuriant laimingą ateitį“ („Sveikas 

gyvenimas“) „Healthy life – first steps in creating happy future“ („Healthy life“)“ vykdymo 

Pranešėja – Inga Stankevičienė, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus 

vyriausioji specialistė. 

 

4.(7.) Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 9 d. sprendimo Nr. TS-91 „Dėl 

pritarimo Visagino kūrybos namų projektui „Eko (ekologinis) gyvenimas – pirmieji žingsniai, 

kuriant harmoniją („Eco life – first steps in creating harmony“)“ įgyvendinimui“ 3 punkto 

pripažinimo netekusiu galios 

Pranešėja – Inga Stankevičienė, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus 

vyriausioji specialistė. 

 

5.(8.) Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-123 

,,Dėl bepiločių orlaivių skrydžių virš Visagino savivaldybės teritorijos“ pripažinimo netekusiu 

galios 

 

Pranešėjas –  Ričardas Petrauskas, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus 

vedėjas. 

 

6.(10.) Dėl socialinių paslaugų kainų suderinimo 

  Pranešėja – Jolita Zabulytė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. 

 

7.(17.) Dėl Gaisrų prevencijos Visagino savivaldybėje 2021–2023 metų programos 

patvirtinimo 



Pranešėja – Julija Svidėnienė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja. 

            8.(18.) Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis 

             Pranešėja – Rasa Gaidelienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausioji 

specialistė. 

 

           9.(19.) Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai 

Visagino edukacijų centrui 

 Pranešėja – Rasa Gaidelienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausioji 

specialistė. 

              10.(20.) Dėl leidimų išdavimo ir mokesčio už naudojimąsi Visagino savivaldybės vietinės 

reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto 

priemonėmis 

Pranešėjas –  Mantas Jatulionis, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausiasis 

specialistas. 

 

             11.(21.) Dėl Visagino kūrybos ir menų akademijos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo 

Pranešėja – Liubov Sverčkova, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausioji 

specialistė. 

 

12.(22.) Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo 

Pranešėja – Liubov Sverčkova, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausioji 

specialistė. 

 

            13.(23.) Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-23 

„Dėl Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų 

priemonių patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėja – Liubov Sverčkova, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausioji 

specialistė. 

 

14.(24.) Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-

90 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn” 

pakeitimo 

Pranešėja – Liubov Sverčkova, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausioji 

specialistė. 

 

             15.(25.) Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės 

nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 



Pranešėja – Liubov Sverčkova, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausioji 

specialistė. 

 

16.(26.) Dėl būsto Visagine, Vilties g. 9-11, pardavimo 

Pranešėja – Liubov Sverčkova, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausioji 

specialistė. 
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