
EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO 

2022 M. GEGUŽĖS 19 D. 13.00 VAL. POSĖDŽIO  

DARBOTVARKĖ 

 

1. Dėl Visagino savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo ir Visagino savivaldybės 

tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-7 „Dėl Visagino savivaldybės 2022 metų biudžeto 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

Pranešėja – Nadežda Rybakova, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja. 

 

2.  Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. TS-7 „Dėl 

didžiausio leistino Visagino socialinių paslaugų centro ir Visagino šeimos ir vaiko gerovės 

centro pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. 

 

Pranešėja – Nadežda Rybakova, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja. 

 

3. Dėl budinčios grupės paslaugos teikimo Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo. 

 

Pranešėja  – Asta Sieliūnienė, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės 

skyriaus vedėja. 

 

4. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių, mokinių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo modelių Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms 2022–2023 m. m. 

nustatymo. 

 

Pranešėja  – Asta Sieliūnienė, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės 

skyriaus vedėja. 

5. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-115 „Dėl 

Mokinių priėmimo į Visagino kūrybos ir menų akademiją ir Vaikų priėmimo į Visagino 

savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo. 

 

Pranešėja  – Asta Sieliūnienė, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės 

skyriaus vedėja. 

6. Dėl formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo ugdymo grupių skaičiaus ir dydžio 

Visagino kūrybos ir menų akademijoje 2022–2023 mokslo metams nustatymo. 

 

Pranešėja  – Asta Sieliūnienė, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės 

skyriaus vedėja. 

7. Dėl mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute 

Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2022–2023 mokslo metais nustatymo. 

 

Pranešėja  – Asta Sieliūnienė, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės 

skyriaus vedėja. 



8. Dėl Žemės kasinėjimo darbų Visagino savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose ir 

vietinės rinkliavos mokėjimo už žemės kasinėjimo darbus Visagino savivaldybės viešojo naudojimo 

teritorijose nuostatų patvirtinimo. 

 

Pranešėja – Aira Mudėnienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus, savivaldybės 

vyriausioji inžinierė. 

 

9. Dėl Visagino savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo vidaus sandorio pagrindu. 

 

Pranešėjas – Marius Naruševičius, Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyriaus vedėjas. 

 

10. Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. TS-164 

„Dėl Visagino savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo. 

Pranešėja  – Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 

 

11. Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. 

 

Pranešėja  – Valentina Raubiškienė, Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja. 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 


