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     Visagino savivaldybė informuoja

                    Висагинское самоуправление информирует

Visagino savivaldybėje lankėsi Švietimo,
mokslo ir sporto ministrė

Visagino savivaldybėje lankėsi Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė. Kartu su ja atvyko
Lukas Dainoras (patarėjas komunikacijos klausimais) bei Agnė Andriuškevičienė (patarėja bendrojo ugdymo
klausimais ir programos „Tūkstantmečio mokyklos“ vadovė). Ministrė su
savo komanda dalyvavo susitikimuose su savivaldybės atstovais, švietimo įstaigų vadovais, lankėsi Visagino
„Verdenės“ gimnazijoje bei Visagino kultūros centre, kur susitiko ir su
ukrainiečių bendruomene.
Visagino savivaldybėje ministrė
susitiko su Visagino savivaldybės

meru E. Galaguz, vicemere A. Grigiene, Administracijos direktoriumi
V. A. Bukausku ir Švietimo, kultūros,
sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja A. Sieliūniene. Susitikime su ministre J. Šiugždiniene
buvo pristatoma švietimo situacija
bei perspektyvos Visagino savivaldybėje. Pristatytas vienas iš numatytų Visagino savivaldybėje švietimo
projektų – Niutono kambarių (angl.
Newton-room) įkūrimas, kuriuose
mokiniai turės galimybę naudotis moderniausia įranga, pritaikyta sėkmingai įgyvendinti praktinę švietimo dalį.
Svečiai iš Švietimo, mokslo ir sporto

ministerijos taip pat apsilankė Visagino „Smart parke“, kuris potencialiai būtų tinkamas Niutono kambarių
koncepcijos įgyvendinimui.
Ministrė taip pat lankėsi Visagino
„Verdenės“ gimnazijoje, kur susitiko
su švietimo įstaigų vadovais, lankėsi
edukacinėse erdvėse, valgykloje bei
susitiko su mokiniais klasėse.
„Visaginas gali didžiuotis gerai sutvarkytu mokyklų tinklu, augančiu
mokinių skaičiumi ir puikiomis neformalaus ugdymo galimybėmis. Savivaldybė yra pasirinkusi STEM kryptį
ir planuoja diegti Norvegijos patirtį
šioje srityje, steigiant STEM centrą.
Mokyklos labai glaudžiai bendradarbiauja su profesinio mokymo centru.
Savivaldybės vadovai išsakė ketinimą dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje. Dėkui Visagino
vadovams ir bendruomenei už konstruktyvią diskusiją, aiškią švietimo
viziją ir šiltą priėmimą.“ – po susitikimo savo socialiniame tinkle mintimis apie vizitą Visagine dalinosi ministrė J. Šiugždinienė.
Be to, po parodyto išskirtinio dėmesio Visagino švietimui, ministrė
nepraleido progos apsilankyti Visagino kultūros centre, kur susitiko su
Visagino ukrainiečių bendruomene,
išreiškė jiems paramą, pasidomėjo
apie jų savijautą, artimųjų saugumą.

Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo diena
Gerbiami gyventojai!
Kovo 11-oji – tai didinga šventė ir reikšminga data,
primenanti apie iškovotą Lietuvos laisvę.
Laisvę, į kurią telpa mūsų teritorija, istorija, tapatybė,
žmonės ir net kasdieniai pasirinkimai.
Nūdienos pasaulį ištinkančios krizės primena mums,
kaip svarbu švęsti laisvę, ja didžiuotis ir ją vertinti.
Švęskime šią dieną kaip dovaną mūsų šaliai, jos ir mūsų visų ateičiai.
Tegyvuoja didinga ir stipri Lietuvos ir kiekvieno iš mūsų laisvė!
Su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!
Savivaldybės meras Erlandas Galaguz
Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

Laisvę kuriame kartu:
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo diena Visagine

Prieš tris dešimtmečius laisvė buvo prabanga, o dabar ji virto savaime
suprantama duotybe. Tačiau, kai laisvę turi, nepaisant to, kad tai prigimtinė teisė, svarbu nepamiršti jos puoselėti ir ginti. Apie tai primena skaudūs įvykiai Ukrainoje. Šiemet minėdami Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną mes ne tik džiaugsimės už Lietuvą, bet išreikšime solidarumą su
Ukraina ir jos žmonėmis, nuoširdžiai tikėdami jų pergale kovoje už laisvę.

Atvykusiems iš Ukrainos: svarbūs kontaktai
Visagino savivaldybėje ir visoje Lietuvoje
Kviečiame atvykusius registruotis
www.stipruskartu.lt
Apgyvendinimas priimančiose šeimose: tel. 1827, skambinant iš užsienio tel. +370 677 22 222.

Kontaktai
Visagino savivaldybėje:

· Švietimo klausimai – Asta Sieliūnienė, tel. +370 686 95 225.
· Viešosios tvarkos užtikrinimas –
Marius Naruševičius, tel. +370 615
70 677.

· Psichologinė pagalba – tel. +370 682
52 685, psichologine.pagalba@sam.lt.
· Visais kitais klausimais – bendra informacija 24 val. per parą tel.
+370 617 13 533.

· Migracijos departamentas – tel.
+370 5271 7112 (bendras, darbo dienomis ir savaitgaliais nuo 7.30 val. iki
21.00 val.). Migracijos departamento skyriaus adresas Visaginе: Veteranų g. 13.
· Apgyvendinimo ir pervežimo klausimai – Konstantinas Bagdanavičius,
tel. + 370 686 95 251.
· Pirminė sveikatos pagalba bei gydymas – Visagino ligoninė, tel. (8 386)
74 643.
· Humanitarinė pagalba – Raudonasis kryžius, tel. +370 652 98 773;
+370 698 82 197.
· Parama maisto produktais, socialiniai klausimai – Jolita Zabulytė, tel.
+ 370 655 24 353.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos,
2022 m. kovo 11 d., renginių programa Visagine:

Информация для прибывающих из Украины:
важные контакты в Висагинасе и по всей Литве
Прибывших приглашаем зарегистрироваться на сайте www.
stipruskartu.lt.
Для размещения в принимающей семье звоните по короткому
номеру 1827, из-за границы – по
телефону +370 677 22 222.

Контакты в Висагинском
самоуправлении

· Департамента миграции: ул. Ветерану, 13. Тел. +370 5271 7112 (общий номер, в рабочие дни и в вы-

ходные – с 7.30 до 21.00). Адрес
отделения Департамента миграции в Висагинасе: ул. Ветерану, 13.
· Вопросы перевозки и размещения – Константинас Багданавичюс,
тел. +370 686 95 251.
· Первичная медицинская помощь и лечение – Висагинская
больница, тел. 8 386 74 643.
· Гуманитарная помощь – «Красный крест», тел. +370 652 98 773;
+370 698 82 197.
· Продуктовая помощь, социаль-

ные вопросы – Йолита Забулите,
тел. + 370 655 24 353.
· Вопросы образования – Аста Селюнене, тел. +370 686 95 225.
· Вопросы общественного порядка – Марюс Нарушевичюс, тел.
+370 615 70 677.
· Психологическая помощь – тел.
+370 682 52 685, электронная почта psichologine.pagalba@sam.lt.
· Все другие вопросы и общая информация по круглосуточному телефону +370 617 13 533.

14.00 val. – Parodos „Lietuvą kūrėme kartu“ atidarymas (VKC „Draugystė“, Parko g. 7).
Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto paroda „Lietuvą kūrėme kartu“ supažindina su Lietuvos tautinių ir etninių bendruomenių vaidmeniu kuriant
Lietuvos valstybę, ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Paroda veiks
iki balandžio 11 d.
17.30 val. – Šv. Mišios (Visagino Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčia, Santarvės g. 1).
19.00 val. – Loretos Sungailienės ir Lietuvos trombonų projekto koncertas „Trombonai ir folkdžiazas“ (Visagino Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčia, Santarvės g. 1).*
Tai unikalus muzikinis projektas, kurį pristato profesionalių trombonininkų ansamblis, perkusininkas Artūras Maniušis ir liaudies dainų atlikėja, etnomuzikologė Loreta Sungailienė. Šis projektas – dar vienas šiuolaikinis žvilgsnis į folklorą ir kartu – naujas puslapis Lietuvos trombonų bei Lietuvos džiazo
muzikos istorijoje. Programoje skambės originalios kompozicijos, kuriose susipina folk, jazz, fusion, funky ir kiti muzikos stiliai bei spalvos.
* Taip pat vyks tiesioginė koncerto transliacija internetu ir aikštelėje prie parduotuvės LIDL.
19.00–23.00 val. – Meninė lazerių ir šviesų instaliacija „Kartu“ (Santarvės aikštė).
Iki kovo 31 d. – Visagino moksleivių piešinių paroda „Čia – Lietuva“ (VKC
„Sedulina“, Vilties g. 5).
Parodoje išvysite 5 Visagino mokyklų moksleivių piešinius, vaizduojančius
Lietuvą vaikų akimis. Visi renginiai nemokami. Renginiuose uždarose erdvėse
būtina dėvėti respiratorius. Viešinimo tikslais renginių metu bus fotografuojama ir/ar filmuojama.
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos programą Visagine iš dalies
finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

