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1. Dėl Visagino savivaldybės tautinių mažumų tarybos personalinės sudėties 

patvirtinimo. 

Pranešėjas –  Artūras Pimpė, savivaldybės tarybos sekretorius. 

2. Dėl Visagino savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo 

Pranešėja – Evelina Visockytė, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės 

skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė). 

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. 

 

4. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-149 „Dėl 

Visagino savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

Pranešėja – Nadežda Rybakova, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 



8.(11.) Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl 

Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose ir 

Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ 

pakeitimo 

  Pranešėja – Jolita Zabulytė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. 

 

9.(13.) Dėl Visagino „Atgimimo“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo 

Pranešėjas – Laimonas Abarius, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės 

skyriaus vyriausiasis specialistas. 

 

             10.( 14.) Dėl Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo 

Pranešėjas – Laimonas Abarius, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės 

skyriaus vyriausiasis specialistas. 

 

             11(15.) Dėl Visagino Draugystės progimnazijos nuostatų patvirtinimo 

Pranešėjas – Laimonas Abarius, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės 

skyriaus vyriausiasis specialistas. 

 

             12.(16.) Dėl Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 

Pranešėjas – Laimonas Abarius, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės 

skyriaus vyriausiasis specialistas. 

 

           13.(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. 

 

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

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

specialistė. 
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