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Kuo džiugins Joninių programa Visagine?

Sutartimi įtvirtinti Visagino ir Armaviro (Armėnija) miestų ryšiai! Užsieniečiai, 
norintys išsinuomoti 
būstą bendrabutyje, 
gali pildyti prašymą

Іноземці,
які бажають орен-

дувати кiмнату
в гуртожитку,

можуть заповнити 
заявку

Visagino savivaldybė reiškia nuoširdžią padėką VĮ Ignalinos atominei 
elektrinei už humanitarinės pagalbos organizavimą

Чем порадует программа праздника Йонинес?
2022 m. birželio 23 d. Kviečiame 

pasitikti trumpiausią ir magiškiau-
sią metų naktį, šviesos ir gamtos 
suvešėjimo šventę – Jonines! 

PROGRAMA
18.00 Folkloro koncertas | Eduka-

cijos | Vainikų pynimas | Instaliacijos
Dainomis ir šokias linksmins net 

11 Visagino kultūros centro lietuvių, 
lenkų, totorių, baltarusių, urkainie-
čių ir rusų ansamblių. Įsitraukti į vei-
klas kvies etniniai žaidimai, edukaci-
jos bei pamėgtas vainiko, sukaupusio 
amžino gyvenimo jėgą, pynimas. Ty-
rinėti pakrantę vilios įvairios ją puo-
šiančios instaliacijos.

20.30 Muzikinės grupės | Šiuolai-
kinio šokio grupė | Ugnies įžiebimas

Dar daugiau muzikos! Pasirodymų 
seką pradės patyrusi instrumentinė 
grupė „Provincija“. Po jos sužibės dvi 
Visagino jaunimo grupės „Loafers“ 

Balandžio mėnesio pradžioje VĮ 
Ignalinos atominė elektrinė paskel-
bė renkanti humanitarinę pagalbą 
Visagino miestui– broliui Slavuty-
čiui ir nuo karo kenčiantiems Sla-
vutyčiaus žmonėms. Visagino sa-
vivaldybę pasiekė informacija, kad 
humanitarinė siunta, prie kurios 
prisidėjo IAE darbuotojai ir Visagi-
no miesto gyventojai, sėkmingai pa-
siekė Slavutyčių!

Geri darbai negali būti nepaste-
bėti – Visagino savivaldybė reiškia 

Visagino savivaldybės administ-
racija informuoja, kad nuo 2022 m. 
birželio 13 d. galima pateikti pra-
šymus įrašyti šeimą į Užsieniečių, 
gavusių laikinąją apsaugą Lietuvos 
Respublikoje, pageidaujančių išsi-
nuomoti būstą bendrabučio pas-
tate, sąrašą.

Prašymą galima pateikti Visagino 
savivaldybės administracijoje Gy-
ventojų prašymų ir skundų priėmi-
mo langelyje, Parko g. 14, Visaginas 
arba el. p. prasymai@visaginas.lt.

Адміністрація муніципалітету 
Вісагінас повідомляє, що з 2022 
р. 13 червня можна подати за-
яви про внесення сім'ї до списку 
іноземців, які отримали тимча-
совий захист в Литовській Рес-
публіці і бажають орендувати 
житло в гуртожитку. Заяву мож-
на подати до Вісагінської місь-
кої адміністрації у скриньці для 
прийому звернень та скарг меш-
канців, вул. 14, Visaginas або e. с. 
prasymai@visaginas.lt.

bei „Memuary Amura“. Debiutinį pa-
sirodymą paplūdimio smėlyje dova-
nos Visagino kultūros centro šiuo-
laikinio šokio grupė. Šią programos 
dalį vainikuos ežere liepsnosianti 
ugnies skulptūra.

22.00 Grupė „Baltic Balkan“
Laužą likusiam vakarui užkurs bal-

kaniškos dvasios įkvėpta ugninga tri-
julė „Baltic Balkan“ (Vilnius). Kiekvie-
nas vakarėlis su „Baltic Balkan“ – kaip 
paskutinį kartą gyvenime!

24.00 Lazerių šokis paplūdimyje
Magišką vakarą užbaigs, ežero pa-

krantę apgaubsiantis, muzikinis la-
zerių šou.

Siurprizų programai parengė ir šven-
tės draugai – Visagino miesto muziejus 
bei Visagino menų rezidencija „Taškas“.
Rengėjas – Visagino kultūros centras.

www.visaginokultura.lt
Užsakymo Nr. 2850

nuoširdžią padėką Ignalinos atomi-
nei elektrinei už humanitarinės pagal-
bos organizavimą. Bendrai surinkta 
1100 kilogramų negendančių mais-
to produktų ir higienos priemonių, 
o ant pakuočių su humanitarine pa-
galba prisegti lietuvių ir visaginiečių 
solidarumą su dėl laisvės kovojan-
čia Ukraina atvaizduojantys simbo-
liai, perduodantys visaginiečių lin-
kėjimus ir stiprybę.

Prie išsiųstos paramos Slavuty-
čiui taip pat prisidėjo Visagino aso-

23 июня Висагинский центр 
культуры приглашает отпразд-
новать самую короткую и самую 
волшебную ночь в году – Йони-
нес (Ивана Купала)! Вас ждут за-
хватывающие мероприятия!

ПРОГРАММА
18.00 Фольклорный концерт | 

Мастерские и игры | Плетение 
венков | Инсталляции

11 ансамблей Висагинского цен-
тра культуры будут развлекать вас 
литовскими, польскими, татарски-
ми, белорусскими, украинскими, 
русскими песнями и танцами. Вы 
сможете принять непосредствен-
ное участие в играх, мастерских и в 
плетении летних венков, а различ-
ные инсталляции сделают увлека-
тельной вашу прогулку по берегу.

20.30. Музыкальные группы | Со-
временный танец | Зажжение огня

Еще больше музыки! Известная 
висагинская инструментальная 
группа «Провинция» начнет чере-
ду выступлений – за ней последуют 
две местные молодежные группы 
«Loafers» и «Мемуары Амура». Де-

бютную композицию представит 
группа современного танца Ви-
сагинского центра культуры. За-
вершит эту часть программы ог-
ненная скульптура в озере.

22.00 Группа «Baltic Balkan»
Огня в остаток ночи добавит за-

жигательное трио «Baltic Balkan» 
(Вильнюс), вдохновленное бал-
канским духом. Каждая вечерин-
ка с «Baltic Balkan» – незабываема!

24.00 Лазерное шоу
Волшебный вечер завершится 

музыкальным лазерным шоу, оку-
тывающим берег озера Висагинас.

Сюрпризы подготовили и дру-
зья праздника – Висагинский го-
родской музей, арт-резиденция 
«Точка». 

Организатор – Висагинский 
центр культуры.

www.visaginokultura.lt

ciacija „Laimingi vaikai“, Visagino „At-
gimimo“ gimnazija, Visagino vaikų 
lopšelis- darželis „Auksinis raktelis“, 
Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus baž-
nyčia, kuri suteikė paramos rinkimui 
patalpas.

Sakome Jums nuoširdų AČIŪ Visa-
gino savivaldybės bendruomenės 
vardu ir perduodame didžiausias pa-
dėkas nuo Slavutyčiaus miesto savi-
valdybės!

Mes stiprūs KARTU! Laisvė ir šlo-
vė Ukrainai!

Birželio 13 d., Armaviro mieste (Ar-
mėnija) Visagino savivaldybės meras 
Erlandas Galaguz ir Armaviro mies-
to meras David Khudatyan pasira-
šė miestų bendradarbiavimo sutartį. 
Iškilmingoje sutarties pasirašymo 
ceremonijoje taip pat dalyvavo Lie-
tuvos ambasadorė Armėnijoje Inga 
Stanytė- Toločkienė, Armėnijos am-
basadorius Lietuvoje Hovhannes Igi-
tyan, Visagino savivaldybės tarybos 
nariai – Andrej Akopov ir Svetlana Ba-
bujeva, Armaviro miesto tarybos na-
riai, administracijos skyrių vedėjai.

Miestų bendradarbiavimo sutartyje 
įtvirtintas siekis bendradarbiauti švieti-
mo, sporto, kultūros, turizmo ir inova-
cijų srityse: keistis patirtimi, išbandant 

naująsias technologijas savivaldybės 
infrastruktūros planavime, organizuoti 
kultūros ir sporto renginius, bendrus 
projektus. „Armaviro miestas yra pa-
našus į Visaginą. Armavire gyvena apie 
40 tūkstančių gyventojų. Pats miestas 
yra nuo Jerevano (Armėnijos sostinės) 
nutolęs 40 kilometrų atstumu, o 10 ki-
lometrų atstumu šalia Armaviro mies-
to yra atominė elektrinė, kurioje dirba 
dalis miesto gyventojų – visai kaip Vi-
sagine. Šis bendradarbiavimas abipu-
siai naudingas, turint omenyje panašią 
miesto gyventojų kasdienybę ir kylan-
čias problemas“, – svarstė Visagino sa-
vivaldybės meras E. Galaguz.

Džiaugiamės papildę Visagino sa-
vivaldybės partnerių gretas!


