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ĮŽANGA
Visagino savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) yra viešojo
administravimo funkcijas atliekanti savivaldybės įstaiga, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais teisės aktais,
Visagino savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimais, Savivaldybės tarybos
veiklos reglamentu bei Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais. Savo veiklą Savivaldybės
administracija grindžia teisėtumo, teisingumo, įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo,
nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatyme nustatytais principais.
Savivaldybės administracijai tenka atsakingas uždavinys – įgyvendindama valstybines ir
savarankiškąsias funkcijas administracija savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja
savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina; įgyvendina įstatymus ir
Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius savivaldybės institucijų sprendimų; įstatymų nustatyta
tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės
apskaitos tvarkymą; organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;
administruoja viešųjų paslaugų teikimą; rengia savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir
įsakymų projektus; atlieka Savivaldybės tarybos, mero, tarybos narių ir Savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą; vykdo nereikalaujančias tarybos
sprendimų viešojo administravimo funkcijas, numatytas Vietos savivaldos įstatyme bei kituose teisės
aktuose.
Savivaldybės administracijai vadovauja Savivaldybės administracijos direktorius (toliau –
Administracijos direktorius), kuris yra vykdomoji savivaldybės institucija, turinti viešojo
administravimo teises ir pareigas. Administracijos direktorius yra pavaldus Savivaldybės tarybai ir
atskaitingas Savivaldybės tarybai ir merui.
Administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų,
Vyriausybės nutarimų ir Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo
kompetencijai priskirtais klausimais, organizuoja Savivaldybės administracijos darbą, administruoja
asignavimus, Savivaldybės tarybos skirtus Savivaldybės administracijai, organizuoja savivaldybės
biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės
turtą, atlieka Valstybės tarnybos įstatymo ir Savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo
funkcijas, koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas
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pagal įstatymus ir Savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų
valdymo funkcijas, organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą, atlieka kitas Vietos
savivaldos įstatyme ir Savivaldybės administracijos nuostatuose patvirtintas funkcijas.
2019 metais Savivaldybės administracija savo veiklą nuosekliai vykdė vadovaudamasi
Visagino savivaldybės 2016–2022 m. strateginiu plėtros planu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2016
m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-3, Visagino savivaldybės 2019–2021 metų strateginiu veiklos
planu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30, ir Visagino
savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos planu, patvirtintu Administracijos direktoriaus 2019
m. kovo 27 d. įsakymu Nr. ĮV-E-88, įgyvendino iškeltus tikslus, užtikrino pradėtų darbų ir priemonių
įgyvendinimo tęstinumą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 9 ir 10
punktais, Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Visagino savivaldybės
tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-190 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos veiklos
reglamento patvirtinimo“, 256 ir 257 punktais, teikiama Visagino savivaldybės administracijos
direktoriaus ir administracijos 2019 metų veiklos ataskaita (toliau – ataskaita). Ataskaitoje pateikiama
informacija apie Administracijos direktoriui priskirtų pagrindinių funkcijų vykdymą ir tam skirtų lėšų
panaudojimą, strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių vykdymą bei lėšų panaudojimą šiems
tikslams įgyvendinti 2019 metais.
Ataskaita parengta pagal Administracijos struktūrinių padalinių ir valstybės tarnautojo
(tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus), neįeinančio į struktūrinių padalinių sudėtį, 2019
metų veiklos ataskaitas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 10 punkto
reikalavimu bei Visagino savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos
2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-190 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos veiklos
reglamento patvirtinimo“ (kartu su pakeitimais), 258 punktu, ši ataskaita pateikta gyventojams
Visagino savivaldybės interneto svetainės www.visaginas.lt (toliau – interneto svetainė) skyriaus
„Struktūra ir kontaktai“ poskyryje „Administracijos direktorius“, ataskaita taip pat bus pristatyta
bendruomenei.
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1. VIDAUS ADMINISTRAVIMO VEIKLA
1.1. Savivaldybės administracijos struktūra
Visagino savivaldybės administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurią sudaro
struktūriniai padaliniai ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai. Savivaldybės
administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš
savivaldybės biudžeto, skaičių direktoriaus siūlymu mero teikimu tvirtina arba keičia Savivaldybės
taryba, o pareigybes tvirtina Administracijos direktorius.
Per ataskaitinį laikotarpį Visagino savivaldybės administracijos struktūra nesikeitė. Visagino
savivaldybės administracijos struktūra buvo patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2018 m.
gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-103 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos struktūros
patvirtinimo“.
Nuo 2018 m. liepos 1 d. Visagino savivaldybės administracijos struktūrą sudaro 14 struktūrinių
padalinių ir 1 (vienas) į struktūrinius padalinius neįeinantis viešojo administravimo valstybės
tarnautojas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius). Patvirtinta Visagino savivaldybės
administracijos struktūra pavaizduota 1 pav.
Nuo 2019 m. birželio 10 d. Savivaldybės administracijai vadovauja Administracijos direktorius
Virginijus Andrius Bukauskas, politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu Savivaldybės tarybos
įgaliojimų laikui paskirtas Savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-114 „Dėl
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“.
Administracijos direktorius įgyvendina vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir
pareigas, įgyvendino įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei Savivaldybės tarybos sprendimus
Visagino savivaldybės teritorijoje, organizavo savivaldybės biudžeto vykdymą, administravo
savivaldybės turtą, užtikrino įstaigos veiklą – vadovavo Savivaldybės administracijai ir vykdė
darbdavio funkcijas.
Nuo 2019 m. liepos 22 d. Administracijos direktorių pavaduoja direktoriaus pavaduotoja Julija
Svidėnienė, paskirta Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-141
„Dėl administracijos direktoriaus paskyrimo“. Pavaduotojas pavadavo Administracijos direktorių
(komandiruočių, atostogų ar nedarbingumo atveju), užtikrino tinkamą viešojo administravimo
funkcijų atlikimą, kontroliavo teisės aktų įgyvendinimą bei formavo savivaldybės strategiją
priskirtose veiklos srityse.
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Ataskaitiniu laikotarpiu Visagino savivaldybės administracijoje buvo 2 politinio (asmeninio)
pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybės, iš kurių 1 įstaigos vadovas, 64 karjeros valstybės
tarnautojų pareigybės.

Administracijos direktorius

Administracijos direktoriaus
pavaduotojas

Aplinkos tvarkymo skyrius

Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatorius

Apskaitos skyrius

Architektūros ir teritorijų planavimo
skyrius

Centralizuotas savivaldybės vidaus
audito skyrius

Socialinės paramos skyrius

Finansų ir biudžeto skyrius

Transporto ir ūkio skyrius

Strateginio planavimo ir investicijų
valdymo skyrius

Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius

Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės
kalbos kontrolės skyrius

Viešųjų pirkimų skyrius

Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyrius
Vidaus administravimo ir informacinių
technologijų skyrius
Vietinio ūkio valdymo ir statybos
skyrius

1 pav. Visagino savivaldybės administracijos struktūra nuo 2018 m. liepos 1 d.

1.2. Savivaldybės administracijos personalas
2019 m. pabaigoje buvo patvirtintos 157 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
pareigybės, iš jų: 103 – Aplinkos tvarkymo skyriuje, 43,5– Savivaldybės administracijoje.
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Visagino savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų išsilavinimas: 81 proc. turi
aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 13 proc. – aukštąjį neuniversitetinį, 6 proc. – aukštesnįjį
išsilavinimą.
Įvertinus valstybės tarnautojus pagal tarnybos stažą, galima daryti išvadą, kad Visagino
savivaldybės administracijoje dirba darbuotojai, turintys didelę darbo patirtį valstybės tarnyboje:
daugiau nei 10 metų tarnybos stažą turi 84 proc. dirbančių valstybės tarnautojų, iš jų 60 proc.
valstybės tarnautojų turi didesnį negu 15 metų stažą valstybės tarnyboje.
2019 m. paskelbta 8 (2018 m. – 18) konkursai į valstybės tarnautojo pareigas. 7 (2018 m. –
14) konkursai neįvyko, nes nebuvo pretendentų arba pretendentai neatitiko bendrųjų ir specialiųjų
reikalavimų. Organizuotas 1 (2018 m. – 8) konkursas, 1 (2018 m. – 4) konkursas įvyko, priimtas 1
karjeros valstybės tarnautojas.
Konkursų pakaitinio valstybės tarnautojo atrankai paskelbta nebuvo (2018 – 1),
2019 m. 1 (2018 m. – 5) valstybės tarnautojas atsistatydino savo noru.
2019 m. savivaldybės administracijoje sudaryta 18 darbo sutarčių, iš jų savivaldybės
administracijoje – 5 (2018 m. – 8), Aplinkos tvarkymo skyriuje – 13 (2018 m. – 12). 6 (2018 m. – 6)
darbo sutartys nutrauktos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 54 str. 1 d. (šalių susitarimu), 6
(2018 m. – 3) darbo sutartys nutrauktos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 55 str. 1 d.
(darbuotojui prašant), 31 (2018 m. – 3) darbo sutartys nutrauktos pagal Lietuvos Respublikos darbo
kodekso 69 str. 1 d. (suėjus terminui), 4 (2018 m. – 1) darbo sutartys nutrauktos pagal Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 56 str. 1 d. 3 p. (dėl darbuotojo ligos ar neįgalumo), 2 (2018 – 5) darbo
sutartys nutrauktos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 56 str. 1 d. 4 p. (įgijo teisę į visą
senatvės pensiją).
Parengta savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų:
➢ personalo valdymo klausimais – 542 (2018 m. – 400);
➢ atostogų – 435 (2018 m. – 331);
➢ komandiruočių – 49 (2018 m. – 47).
Parengti 113 (2018 m. – 153) mero potvarkių atostogų ir komandiruočių klausimais.
Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. visi savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai personalo
valdymo klausimais yra rengiami per DVS „Kontora“ ir pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Ataskaitiniu laikotarpiu toliau buvo įgyvendinamas projektas „Praktinių mokymų ir renginių
ciklas, skirtas stiprinti institucijų bendradarbiavimą ir jų darbuotojų gebėjimus (angl. OPEN
LEADERSHIP)“, iš dalies finansuojamas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis. Savivaldybių darbuotojams ir vadovams buvo
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organizuojami teminiai mokymai ir individualios konsultacijų sesijos, vyko patirčių apsikeitimo ir
kompetencijų kėlimo mokymai apie talentų pritraukimo galimybes ir Lietuvos regionų garsinimą.
Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartis, kėlė kvalifikaciją ir dalyvavo seminaruose ir mokymuose iš Savivaldybės
administracijos biudžeto lėšų.

1.3. Veiklos planavimas
Visagino savivaldybės strateginiai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio
planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014
m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų
patvirtinimo“. Rekomendacijose pateikiami strateginio planavimo savivaldybėse principai,
savivaldybių strateginio planavimo dokumentų sistema, strateginio planavimo dokumentų struktūra,
šių dokumentų rengimo, įgyvendinimo ir atsiskaitymo už rezultatus procesai, taip pat savivaldybės
bendruomenės įtraukimo į strateginio planavimo procesą būdai.
Pagrindiniai Visagino savivaldybės strateginio planavimo dokumentai, kuriais Savivaldybės
administracija vadovavosi savo veikloje 2019 m., yra:
➢ Visagino savivaldybės 2016–2022 metų strateginis plėtros planas, patvirtintas
Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-3;
➢ Visagino savivaldybės 2019–2021 m. strateginis veiklos planas, patvirtintas Visagino
savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30;
➢ Visagino savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos planas, patvirtintas Visagino
savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. ĮV-E-88.
Visagino savivaldybės 2016–2022 metų strateginiame plėtros plane suformuluota strateginė
vizija: Visaginas – inovatyvios pramonės vystymo centras su puikiai išvystyta verslo, aktyvaus
poilsio ir sporto infrastruktūra, kuriame patogu dirbti, saugiai ir sveikai gyventi.
Šiai vizijai įgyvendinti nustatyti 3 prioritetai:
➢ konkurencingo verslo skatinimas ir vietinės ekonomikos tvari plėtra;
➢ aukštos, Europos Sąjungos lygį atitinkančios, visuomenės socialinės gerovės kūrimas;
➢ subalansuotos ir stabilios plėtros vystymas, infrastruktūros gerinimas.
Visagino savivaldybės 2019–2021 m. strateginiame veiklos plane suformuluota savivaldybės
misija – sėkmingai plėtoti ir įgyvendinti savivaldos teisę, užtikrinti subalansuotą plėtrą bei
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kokybiškai vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, tenkinant
Visagino savivaldybės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus.
Patvirtintas trejų metų strateginis veiklos planas atskleidžia ir apibrėžia savivaldybės
strateginius tikslus, sudaro prielaidas kryptingai planuoti savivaldybės institucijų ir biudžetinių įstaigų
veiklą, racionaliai paskirstyti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius, analizuoti ir
vertinti savivaldybės ir atskirų struktūrinių padalinių veiklą.
Savivaldybės planavimo dokumentuose suformuluotiems tikslams pasiekti patvirtinta 10
įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančių programų, numatomos lėšos ir finansavimo šaltiniai
joms įgyvendinti:
➢ Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programa (01).
➢ Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa (02).
➢ Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa (03).
➢ Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto
stiprinimo programa (04).
➢ Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa (05).
➢ Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa (06).
➢ Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (07).
➢ Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa (08).
➢ Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa (09).
➢ Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa (10).
Vadovaujantis Visagino savivaldybės 2019–2021 m. strateginiu veiklos planu, 2019 m. buvo
organizuojama Savivaldybės administracijos ir koordinuojamų biudžetinių įstaigų veikla.
Visagino savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano asignavimų valdytojai ir
programų vykdytojai – Administracijos direktorius ir savivaldybės įsteigtų biudžetinių įstaigų,
nurodytų Visagino savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano programose, direktoriai.
Visagino savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plane detalizuotas kiekvieno
Savivaldybės administracijos skyriaus 2019 m. veiklos planas pagal programas. Juo vadovaudamiesi
Savivaldybės administracijos skyriai ir į skyrius neįeinantis valstybės tarnautojas vykdė savo veiklą
2019 metais.
Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimą detalizuojančių planavimo
dokumentų rengimą, svarstymą, tvirtinimą, koregavimą, įgyvendinimo stebėseną, numatytų pasiekti
rezultatų vertinimą, ataskaitų dėl planavimo dokumentų įgyvendinimo rengimą ir svarstymą,
viešinimą bei savivaldybės gyventojų įtraukimą į strateginio planavimo dokumentų rengimą,
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svarstymą ir įgyvendinimo priežiūrą reglamentuoja Strateginio planavimo Visagino savivaldybėje
organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr.
TS-26.
Strateginio planavimo procesui koordinuoti Visagino savivaldybėje sukurta dvejopa – politinio
ir administracinio lygių struktūra. Esminiams su strateginio veiklos plano rengimu susijusiems
klausimams svarstyti Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-148 sudaryta
Strateginio planavimo komisija, kurią sudaro tarybos nariai ir visuomenės atstovai.
Administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. ĮV-E-196 patvirtinta Strateginio
planavimo darbo grupė, kurią sudaro Savivaldybės administracijos vadovybė ir paskirti skyrių
vedėjai, vyriausieji specialistai, kuri užtikrina savivaldybės strateginio planavimo ir finansavimo
modelio diegimą ir jo įgyvendinimo procesą savivaldybėje.
Taip pat strateginio planavimo procesą užtikrina Administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo
10 d. įsakymu Nr. ĮV-E-304 patvirtinti Visagino savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos
plano programų koordinatoriai (savivaldybės administracijos darbuotojai, atsakingi už kuruojamos
srities programų rengimą, jų vykdymą, kontrolę ir atsiskaitymą už rezultatus) ir vykdytojai
(administracijos darbuotojai, atsakingi už tam tikros programos atskirų priemonių planavimą ir
įgyvendinimą, bei savivaldybės biudžetinės įstaigos).
Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-192 buvo patvirtinta
Visagino savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 m. ataskaita.

1.4. Dokumentų valdymas, asmenų aptarnavimas ir informavimas, informacijos
teikimas žiniasklaidai, interneto svetainė
1.4.1. Dokumentų valdymas
Ataskaitiniu laikotarpiu, kaip ir kiekvienais metais, siekiant užtikrinti kuo geresnę darbo
kokybę buvo prižiūrima bei atnaujinama dokumentų ir įrašų valdymo sistema „Kontora“: atlikta
integracija tarp dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ ir MS Office paketo Word programos,
įdiegtas publikavimo komponentės modulis, kuris leidžia operatyviau paskelbti aktualią informaciją
interneto svetainėje, siekiant plėsti el. dokumentų pasirašymo galimybes, įdiegtas elektroninio parašo
modulis (PDF-LT-V1.0).
Bendroje dokumentų valdymo sistemoje veikė 21 savivaldybės įstaiga (19 biudžetinių įstaigų
bei dvi viešosios įstaigos). 2019 m. įdiegtas ir į bendrą dokumentų valdymo sistemą integruotas
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personalo dokumentų valdymo modelis (Personalo ir darbo užmokesčio valdymo sistemos „DEKA
Personalas“). Ši sistema leido optimizuoti personalo valdymo procesus.
Visi gautų, siunčiamųjų dokumentų, teisės aktų registrai buvo pildomi dokumentų valdymo
sistemoje „Kontora“, kontroliuojamas dokumentų užduočių vykdymas, organizuota greita
dokumentų paieška ir kt. Tai padėjo atsakingiems už dokumentų registravimą darbuotojams
operatyviai suteikti informaciją apie užregistruotus dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“
dokumentus ir jų pakeitimus.
Ataskaitiniu laikotarpiu savivaldybės administracijoje gauta dokumentų, iš jų: 6400 gauti iš
juridinių asmenų; e. siuntų gauta 1474, per Raštines – 1984. 596 raštai gauti iš Lietuvos savivaldybių
asociacijos. Išsiųsta arba kitais būdai perduota dokumentų: 5141; per Raštinę – 598; išsiųstų e. siuntų
97. Naudojant Dokumentų valdymo sistemą „Kontora“, užregistruoti Administracijos direktoriaus
įsakymai: 375 įsakymai veiklos organizavimo klausimais, 342 įsakymai dėl turto valdymo
(inventorizacijos, viešųjų ir kitų pirkimų organizavimo ir kita), 493 įsakymai dėl administracinių
paslaugų teikimo ir tokių paslaugų administravimo. Taip pat užregistruotos 564 sutartys .
2019 m. buvo surašyta 15 (2018 – 13) Savivaldybės tarybos posėdžių protokolų, kurie nuo
2019 m. sausio 1 d. yra skelbiami interneto svetainėje www.visaginas.lt,, priimta ir užregistruota 291
(2018 m. – 266) tarybos sprendimas, dokumentų valdymo sistemoje suderinta ir užregistruota 305
sprendimų projektai: iš jų miesto plėtros, investicijų ir ūkio klausimais – 76 proc., švietimo, kultūros,
savivaldos klausimais – 38 proc., ekonomikos ir finansų klausimais – 65 proc., socialinių reikalų ir
sveikatos apsaugos klausimais – 47 proc., kontrolės klausimais – 1 proc.
Taip pat suformuota 15 Savivaldybės tarybos sprendimų balsavimo ataskaitų, kurios
paskelbtos savivaldybės interneto svetainėje.
Iš priimto 291 Savivaldybės tarybos sprendimo, įvykdyti 249 sprendimai. Likusių sprendimų
vykdymas susijęs su projektų vykdymo laikotarpiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų
priėmimu ar kt. Šiuo metu vykdoma 14 sprendimų, 3 sprendimai buvo pripažinti netekusiais galios.
Visi

tarybos

priimti

sprendimai

skelbiami

savivaldybės

interneto

svetainėje

(www.visaginas.lt), norminiai teisės aktai skelbiami ir Teisės aktų registre (TAR).
2019 m. įvyko 14 (2018 – 15) savivaldybės Etikos komisijos posėdžių, priimti 3 sprendimai.
Visų priimtų savivaldybės Etikos komisijos sprendimų kopijos išsiųstos politikams, kurių elgesys
buvo tiriamas, asmenims, pateikusiems skundus, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.
Sprendimai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt.

________________________________________________________________________________

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos
2019 metų veiklos ataskaita

13
Ataskaitiniu laikotarpiu Antikorupcijos komisija rinkosi penkis kartus, surašyti 5 (2018 m. –
3) savivaldybės Antikorupcijos komisijos protokolai, kurie paskelbti savivaldybės interneto
svetainėje, taip pat paskelbti ir visų posėdžių garso įrašai.
Dokumentų ir įrašų valdymo sistemoje „Kontora“ ataskaitiniu laikotarpiu buvo užregistruoti
154 (2018 – 93) savivaldybės mero potvarkiai, rengti mero sveikinimai, padėkos raštai,
administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojos padėkos raštai.
Visagino savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2019 m. liepos 1 d. įsteigtas Visagino
savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas, kurį suformavus, dalis funkcijų bus perduota naujai
struktūrai.
Sudaryti ir suderinti 2 dokumentų naikinimo aktai, atrinkta ir parengta naikinimui 560
dokumentų bylų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs. Patikrinta ir pateikta derinti savivaldybės
administracijos direktoriui: 21 įstaigos dokumentacijų planai ir registrų sąrašai, 18 biudžetinių ir kitų
įstaigų bylų apyrašų tęsiniai, 6 dokumentų naikinimo aktai. Pravestos 3 konsultacijos savivaldybės
biudžetinių ir kitų įstaigų darbuotojams dėl dokumentų naikinimo. Parengtas dokumentacijos planas
ir dokumentų registrų sąrašas 2020 m. Parengtos ir pateiktos Vilniaus regioninio valstybės archyvo
Utenos filialui pirmo ir antro pusmečio ataskaitos. Parengta ir išduota 18 pažymų Registrų centrui dėl
likviduotų juridinių subjektų perdavimo tolimesniam saugojimui, parengta ir išduota 348 pažymos ir
401 kopija. Parengta ir išduoti 37 aktai likviduojantiems juridiniams subjektams dėl fondų perdavimo
tolimesniam saugojimui į savivaldybės archyvą.

1.4.2. Asmenų aptarnavimas ir informavimas
Ataskaitiniu laikotarpiu asmenų aptarnavimas savivaldybėje buvo vykdomas vieno langelio
principu.
2019 m. į savivaldybę raštu kreipėsi 1677 asmenys: iš jų gauta 9 skundai (dėl UAB „Visagino
būstas“ veiklos, dėl iškirstų medžių, dėl visuomenei naudingos veiklos nukreipto darbuotojo elgesio,
dėl įvykusio konkurso, dėl žaidimų aikštelių ir kt.), el. paštu gauti 142 prašymai, paštu – 15, per
sistemą VIISP pateikta 184 prašymai, 1 per VIISP-PL, 1 per e-siuntas, 196 prašymai gauti
nevalstybine kalba (buvo atliktas jų neoficialus vertimas į valstybinę kalbą arba piliečiui buvo
suteikiama pagalba surašant prašymą), gauti 463 pranešimai dėl planuojamų remonto darbų butuose,
173 prašymai vietinės rinkliavos klausimais, 94 prašymai suteikti elektriko, santechniko paslaugas,
103 prašymai įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, 844
prašymai kitais klausimais.
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Prašymai išnagrinėti, pareiškėjams pateikti atsakymai. Išsiųsti 122 pranešimai apie prašymo
(skundo) gavimo fakto patvirtinimą. Vykdytojams buvo teikiami priminimai dėl laiku nepateiktų
atsakymų.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atnaujintas interneto svetainės skyriaus „Paslaugos“
poskyriuose „Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos“, rubrikoje „Prašymai“ skelbiamas
teikiamų paslaugų sąrašas, paskelbti atnaujinti paslaugų aprašymai, prašymų formos ir schemos.
Kiekviename paslaugos aprašyme nurodoma, kokius dokumentus reikia pateikti, paslaugos teikimą
reglamentuojantys teisės aktai, jų pavadinimai su atitinkamomis nuorodomis į teisės aktų aktualias
redakcijas ir kita informacija. Pateikta nuoroda į Elektroninių valdžios vartų ir „Versli Lietuva“
svetaines bei į Lietuvos paslaugų katalogą.
Pagal Administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalį, informacija apie
administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą buvo skelbiama interneto svetainėje ir
atnaujinama ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Siekiant mažinti administracinę naštą 2019 m. Visagino
savivaldybėje esant poreikiui buvo peržiūrimos teikiamos paslaugos, redaguojami paslaugų
aprašymai.
Interneto svetainės skyriaus „Veikla“ poskyryje „Vadovų darbotvarkės“ nuolat buvo
skelbiamos (pildomos, atnaujinamos, tikslinamos) mero, mero pavaduotojo, administracijos
direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo darbotvarkės.
Ataskaitiniu laikotarpiu į administracijos direktorių ir merą kreipėsi 140 asmenų (skaičiai
pateikimai tik registruotų gyventojų, kita dalis gyventojų kreipėsi tiesiogiai). Lankytojai kreipėsi
įvairiais rūpimais klausimais: dėl darbo, pašalpų, namo renovacijos, šilumos kainų, UAB „Visagino
būstas“ veiklos, mokesčių mokėjimo, apgyvendinimo ir kt. Gyventojų priėmimas buvo
organizuojamas ir gyventojai priimami ne tik pirmadieniais, priėmimo metu, bet ir kitomis darbo
dienomis. Dažnai savivaldybės gyventojai kreipėsi į savivaldybės vadovus tiesiogiai telefonu,
išsakydami savo nuomonę, pastebėjimus ir lūkesčius įvairiausiais klausimais
Visagino savivaldybės gyventojai ir svečiai turėjo galimybę Visagino savivaldybės
administracijoje nemokamai naudotis bevieliu internetu. Padengimo teritorija apėmė pirmo aukšto
fojė, didžiąją ir mažąją posėdžių sales, antro aukšto fojė.
Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu buvo tęsiamos projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje“, įgyvendinamo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus
viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės
gerinimas savivaldybėse“, veiklos, 2019 m. buvo peržiūrėti Visagino savivaldybės administracijos
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bei savivaldybės švietimo įstaigų vidinės veiklos organizavimo tvarkos, principai, nuostatos,
darbuotojų funkcijos, pasitelkus LEAN sistemos naudojamus procesus, būdus ar metodų standartus
bus parengtas ir pasiūlytas švietimo įstaigoms pritaikytas, LEAN principais ir praktikomis grįstas
įstaigų kasdienio veiklos valdymo sisteminis patobulinimas ir 2020 m. bus pateikti konkretūs siūlymai
dėl veiklos tobulinimo, sudarant sąlygas efektyviai organizuoti įstaigų darbą, tinkamai vykdyti
numatytas funkcijas, siekiant geresnės teikiamų paslaugų kokybės.
2019 m. pateikta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo teisinio reglamentavimo tobulinimo
analizė. Kitame etape bus sukurta bendra duomenų mainų sistema, sujungianti visas švietimo įstaigas
Visagino savivaldybėje, leisianti įstaigoms sekti ir matyti mokinių užimtumo rodiklius, veikiančių
būrelių ir veiklų aktualumą bei darbuotojų krūvius. Projekto pabaigoje planuojama parengti
piliečiams teikiamų paslaugų chartija – dokumentas, nustatantis paslaugų standartus, kurių klientai
gali tikėtis iš organizacijos, ir skundų teikimo galimybes.
Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota 3 877,90 Eur Europos Sąjungos lėšų.
1.4.3. Informacijos teikimas žiniasklaidai, interneto svetainė
Ataskaitiniu laikotarpiu, kaip ir ankstesniais metais, kiekvieną savaitę buvo rengiamas
savivaldybės institucijų renginių planas. Šis planas skelbiamas interneto svetainėje, elektroniniu paštu
teikiamas savivaldybės administracijos darbuotojams, siunčiamas tarybos nariams, vietos
visuomenės informavimo priemonėms. Nuolat buvo rengiami ir teikiami pranešimai vietinei ir
respublikinei žiniasklaidai. Dalis pranešimų siunčiama į vietines ir respublikines visuomenės
informavimo priemones, taip pat Seimo nariui Algimantui Dumbravai. Dalis pranešimų siunčiama į
respublikines visuomenės informavimo priemones: leidinius „Savivaldybių žinios“, „Utenos
apskrities žinios“, „Utenis“, „Nauja vaga“ ir kt.
Kiekvieną savaitę teikiama informacija savaitraščiui „Vis-Info“, kuris nemokamai platinamas
į kiekvieną Visagino miesto gyventojų pašto dėžutę. 2019 m. buvo išleista 45 numeriai (2018 m. –
51).
Taip pat buvo organizuotas sveikinimo šv. Kalėdų ir Naujųjų 2019 metų proga filmavimas,
sveikinimas buvo skelbiamas per visuomenės informavimo priemones, socialiniuose tinkluose, kartu
su Visagino kūrybos namais organizuotas kalėdinio el. atviruko konkursas.
Interneto svetainėje įdiegti ir išplėtoti e. demokratijos moduliai sudarė palankesnes sąlygas
gyventojams susipažinti su Savivaldybės administracijos vykdoma veikla, joje vykstančiais procesais,
dalyvauti teisės aktų svarstymuose, apklausose, pareikšti savo nuomonę forumuose, teikti pasiūlymus
ir skundus. Interneto svetainėje lietuvių kalba skelbiamos svarbiausios naujienos, aprašomi renginiai,
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teikiama kita informacija. Aktualios naujienos skelbiamos puslapyje rusų kalba, yra puslapis anglų
kalba ir puslapis, pritaikytas neįgaliesiems (versija neįgaliesiems).
Pagal Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos 2019 metų
Valstybės institucijų interneto svetainių tyrimo ataskaitos duomenis Visagino savivaldybės interneto
svetainės struktūra 97 proc. atitinka Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio
18 d. nutarimu Nr. 480, turinio reikalavimus.
Visagino savivaldybės paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ valstybine kalba naudojant
Visagino savivaldybės pavadinimą, herbą ir elektroninį paštą facebook@visaginas.lt nuolat
naujinama ir teikiama informacija (naujienos, pranešimai, skelbimai, renginiai, apklausos ir t. t.),
atsakoma į komentarus ar klausimus, bendradarbiaujama su paskyros sekėjais, dalijamasi
informacija, viešinama informacija apie Visagino savivaldybės veiklą socialinio tinklo grupėse.
Savivaldybės interneto svetainėje per „Youtube“ kanalą vyksta savivaldybės tarybos posėdžių
tiesioginė transliacija, saugomas savivaldybės tarybos posėdžių transliacijų archyvas, savivaldybės
interneto svetainės lankytojai gali peržiūrėti ir perklausyti visus savivaldybės tarybos posėdžius.
Savivaldybės interneto svetainėje skelbiami savivaldybės tarybos sprendimų balsavimo
rezultatai, savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkės,
savivaldybės tarybos sprendimų projektai, savivaldybės tarybos sprendimai, norminiai savivaldybės
mero potvarkiai ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai. Norminių savivaldybės
tarybos sprendimų projektai skelbiami skyriaus „Teisinė informacija“ srityse „Teisės aktų projektai“
ir „Teisės aktų projektų archyvas“, kur pateikta nuoroda į Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų
informacinę sistemą (TAIS).

1.5. Bendruomeniškumo skatinimas
Seniūnaičių veiklos skatinimas
2019 m. birželio 19 d. mero potvarkiu Nr. PV-E-73 Visagino savivaldybės gyvenamosios
vietovės suskirstytos į 9 seniūnaitijas: Draugystės g., Energetikų g., Karlų , Kosmoso g. Magūnų,
Santarvės g., Sedulinos al., Taikos pr., Vilties g. seniūnaitijas.
Seniūnaičio teisės ir pareigos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34
straipsnyje. Seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams savivaldybės institucijose
ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose: tiesiogiai dalyvauja rengiant ir svarstant
savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo
atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais, dalyvauja svarstant
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klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka; dalyvauja
organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais,
savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės
institucijų ir įstaigų atstovais, dalyvauja seniūnaičių sueigoje, kalendoriniams metams pasibaigus per
2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir
veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.
Seniūnaitis, eidamas pareigas, skatina gyventojus prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją,
rūpintis aplinkos apsauga, rūpinasi labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką
patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kt.);
organizuoja sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauja; organizuoja bendruomenės
saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauja; puoselėja savo gyvenamosios vietovės materialųjį
ir nematerialųjį paveldą.
2019 m. (pasibaigus ankstesnei seniūnaičių kadencijai) buvo organizuoti rinkimai į Visagino
savivaldybės seniūnaitijas. 2019 m. gruodžio 13 d. administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti
Visagino savivaldybės seniūnaičių rinkimų rezultatai: Draugystės g. seniūnaitijos seniūnaite išrinkta
Loreta Čižienė, Energetikų g. seniūnaitijos seniūnaite išrinkta Jūratė Kaukėnienė, Karlų seniūnaitijos
seniūnaite išrinkta Helena Baliukevič, Kosmoso g. seniūnaitijos seniūnaite išrinkta Tatjana Naruško,
Magūnų seniūnaitijos seniūnaičiu išrinktas Jevgenij Pankov, Santarvės g. seniūnaitijos seniūnaite
išrinkta Loreta Žigienė ir Vilties g. seniūnaitijos seniūnaičiu išrinktas Česlovas Mikšys.
Seniūnaičių veikla 2019 m. buvo vykdoma visuomeniniais pagrindais, numatytos lėšos (3 000
Eur) kompensuoti patirtoms ryšio išlaidoms nebuvo naudojamos.
Religinių bendruomenių veiklos skatinimas
Įgyvendinant Visagino savivaldybės 2019–2021 metų strateginiame veiklos plane,
patvirtintame Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 „Dėl
Visagino savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 05.01.01 uždavinį
„Skatinti vietos bendruomenių iniciatyvas“, 05.01.01.01 priemonę „Tradicinių religinių bendrijų ir
bendruomenių veiklos ir kultūrinių iniciatyvų skatinimas“, prisidedama prie Visagino tradicinių
religinių bendruomenių ir bendrijų veikiančių Visagino savivaldybės teritorijoje skatinimo bei jų
veiklos rėmimo. Ataskaitiniu laikotarpiu aukščiau minėtai priemonei įgyvendinti skirta ir panaudota
10 000 Eur. Lėšos paskirstytos Visagino Šv. apaštalo Pauliaus parapijos, Visagino sentikių religinės
bendruomenės, Visagino stačiatikių Šv. Panteleimono parapijos bei Visagino krikščionių bažnyčios
„Atgimimas“ projektų įgyvendinimui.
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos skatinimas
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Visagino savivaldybės 2019–2021 metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame Visagino
savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-30 „Dėl Visagino savivaldybės 2019–
2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 05.01.01 uždavinio „Skatinti vietos bendruomenių
iniciatyvas“, 05.01.01.02. priemonės „Vietos iniciatyvų projektų savivaldybėje įgyvendinimo
skatinimas“ įgyvendinimui buvo skirta ir panaudota 5 000 Eur. Pagrindinis priemonės tikslas –
skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių
(gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą,
bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms
organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių
poreikių tenkinimo. Ataskaitiniu laikotarpiu projektus, skatinančius bendruomeninę veiklą,
įgyvendino Visagino sporto veteranų klubas, Visagino trečiojo amžiaus universitetas, Šunų mylėtojų
klubas „Aport!“, Visagino pensininkų klubas, VšĮ „Begalybė ne riba“, VšĮ „Kūno laboratorija“.

1.6. FINANSINIAI IŠTEKLIAI, TURTO VALDYMAS IR ADMINISTRAVIMAS
1.6.1. Finansiniai ištekliai
Vadovaujantis Visagino savivaldybės 2019–2021 metų strateginiu veiklos planu buvo
parengtas vienų metų trukmės finansinio planavimo dokumentas – 2019 metų Visagino savivaldybės
biudžetas, kuris buvo patvirtintas 2019 m. vasario 21 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr.
TS-31. Įvertinus finansines galimybes, 2019 metų savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti
asignavimų valdytojams programiniu principu jų programoms vykdyti.
2019 m. patvirtintos Visagino savivaldybės biudžeto pajamos sudarė 24 145,527 tūkst. Eur ir
3 734,710 tūkst. Eur. 2018 m. nepanaudotas biudžeto lėšas (2018 m. – 22508,541 tūkst. Eur ir
2 037,044 tūkst. Eur 2017 m. nepanaudotas biudžeto lėšas).
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2 pav. 2019 metų Visagino savivaldybės biudžeto asignavimų pasiskirstymas pagal programas tūkst. Eur ir proc.

2019 metais Savivaldybės taryba svarstė ir priėmė 8 (2018 m. – 9) sprendimus dėl biudžeto
patikslinimo, užtikrindama tinkamą savivaldybės savarankiškųjų, valstybės perduotų ir kitų funkcijų
įgyvendinimą. Savivaldybės tarybos sprendimais buvo padidintas biudžeto pajamų planas 3883,109
tūkst. Eur, iš jų: 193,428 tūkst. Eur – dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
vykdyti, 129,3 tūkst. Eur – lėšos ugdymo reikmėms finansuoti, 821,9 tūkst. Eur – Lietuvos
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos lėšos, 10,3 tūkst. Eur – valstybės biudžeto
lėšos, skirtos mokytojams, dirbantiems pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybės mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos
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Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir
kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui, 2119,098 tūkst. Eur – Europos
Sąjungos lėšos, skirtos projektams finansuoti, 200,0 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos iš Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kapitalui formuoti (universaliai stacionariai rentgeno
diagnostikos medicinos priemonei (prietaisui VšĮ Visagino ligoninei įsigyti), 150,0 tūkst. Eur –
valstybės biudžeto lėšos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kapitalui
formuoti (projektui „Irklavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“), 16,714 tūkst. Eur –
valstybės biudžeto lėšos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
einamiesiems tikslams (Savivaldybių išlaidoms tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui
išlaikyti), 16,390 tūkst. Eur – valstybės lėšos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti (Visagino „Žiburio“ pagrindinės
mokyklos pastato adresu Energetikų g. 56, Visaginas, modernizavimui (persirengimo patalpoms prie
sporto salių atnaujinti, įskaitant dušinių bei sanitarinių mazgų atnaujinimą), 126,037 tūkst. Eur –
dotacija iš Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (infrastruktūros iki
investuotojui suteikto sklypo ribų įrengimo ir (ar) sutvarkymo veiklų išlaidoms finansuoti), 40 tūkst.
Eur – dividendai, 59,942 tūkst. Eur – pajamos už prekes ir paslaugas. 30,0 tūkst. Eur padidintos 2018
m. nepanaudotos biudžeto lėšos.
Visagino savivaldybės biudžetas pajamų dalyje įvykdytas 108,1 proc. (2018 m. – 100,8), arba
gauta daugiau pajamų 2275,970 tūkst. Eur (2018 m. – 201,3 tūkst. Eur), negu planuota. Visagino
savivaldybės pajamų vykdymas 2019 m. pateiktas 1 lentelėje.
1 lentelė. Visagino savivaldybės pajamų vykdymas 2019 metais tūkst. Eur
Pajamų pavadinimas
Gyventojų pajamų
mokestis
Turto mokesčiai
Prekių ir paslaugų
mokesčiai
Speciali tikslinė dotacija
valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms
atlikti
Speciali tikslinė dotacija
ugdymo reikmėms
finansuoti
Kita tikslinė dotacija
Valstybės biudžeto speciali
tikslinė dotacija pagal 2014
-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų

Grąžinta į
valstybės
biudžetą

Metinis
planas

Metinis
planas

(patvirtintas)

(patikslintas)

15270,0

15270,0

16006,517

98,0
26,0

98,0
26,0

122,043
22,078

1118,202

1311,630

1291,849

98,49

-19,781

-19,781

4356,2

4485,500

4485,500

100,00

0

0

24,3
663,856

24,3
663,856

24,3
457,383

100,00
68,90

0
-206,473

0

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas
104,82

Įvykdyta
+, +736,517

124,53
+24,043
84,92 -3,922
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veiksmų programą
įgyvendinamų projektų
nuosavam indėliui
užtikrinti
Lietuvos automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos lėšos
(savivaldybėms vietinės
reikšmės keliams
(gatvėms) tiesti, taisyti,
prižiūrėti ir saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti)
Kita dotacija
Dotacija savivaldybėms
Europos Sąjungos
finansinės paramos lėšos
Valstybės biudžeto lėšos,
skirtos Valstybės
investicijų 2019-2021 metų
programoje numatytoms
valstybės kapitalo
investicijoms
Turto pajamos
Pajamos už prekes ir
paslaugas
Pajamos iš baudų ir
konfiskacijos
Kitos neišvardintos
pajamos
Materialiojo ir
nematerialiojo turto
realizavimo pajamos
Iš viso:

821,9

808,643

98,39

-13,257

0

76,714
2769,017

76,714
4058,071

100,00
146,55

0
+1289,054

0

476,037

464,948

97,67

-11,089

0

80,0
1729,350

120,0
1789,292

151,889
1891,579

126,58
105,72

+31,889
+102,287

0,0

0,0

18,164

0

+18,164

0,0

0,0

292,389

0

+292,389

80,0

80,0

116,906

146,13

+36,906

24145,527

28028,636

30304,606

108,12

+2275,970

49,7
649,919

-19,781

Patikslintas Visagino savivaldybės biudžeto pajamų planas 2019 m. sudarė 28 028,636 (2018
m. – 25 822,433) tūkst. Eur ir 3734,710 tūkst. Eur 2018 m. nepanaudotos biudžeto lėšos (2018 m. –
2619,695) (apyvartos lėšos). Prognozuojamos pajamos į savivaldybės biudžetą įvykdytos 107,04
proc. (2018 m. – 101,0 proc.), arba 1090,002 tūkst. Eur daugiau (2018 m. – 151,9), negu planuota:
➢ Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) į savivaldybės biudžetą gauta 16006,517 tūkst. Eur
arba 736,517 tūkst. Eur daugiau (2018 m. – 125,4 tūkst. Eur), negu planuota.
➢ Turto mokesčių (žemės, paveldo turto, nekilnojamojo turto) gauta 122,043 tūkst. Eur, arba
24,043 tūkst. Eur daugiau, negu planuota.
➢ Turto pajamų (palūkanos už indelius, depozitus, dividendai, nuomos mokestis už
valstybinę žemę) gauta 114,703 tūkst. Eur, arba 7,703 tūkst. Eur daugiau, negu planuota.
➢ Valstybės rinkliavų gauta 14,186 tūkst. Eur, arba 11,186 tūkst. Eur daugiau, negu planuota.
Taip pat gauta neplanuotų pajamų: 18,164 tūkst. Eur pajamos iš baudų ir konfiskacijos,
292,389 tūkst. Eur kitos neišvardytos pajamos (didžiausia jų dalis tai grąžintos projektų lėšos).

________________________________________________________________________________

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos
2019 metų veiklos ataskaita

22
Į valstybės biudžetą buvo grąžinta: 19,781 tūkst. Eur valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: 2,067 tūkst. Eur grąžinti Socialinių paslaugų priežiūros
departamentui pagal priemonę ,,Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti“,
5,717 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms finansuoti, 4,210 tūkst. Eur socialinei paramai mokiniams
finansuoti, 1,632 tūkst. Eur savivaldybių patvirtintoms užimtumo programoms įgyvendinti, 0,254
tūkst. Eur neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti grąžinta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijai, 0,300 tūkst. Eur Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai valstybinei
funkcijai „Savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui
ir disponavimui juo patikėjimo teise užtikrinti“ ir 5,6 tūkst. Eur savivaldybėms priskirtiems
geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti). Mokyklos
ir vaikų darželiai, Visagino švietimo pagalbos tarnyba 100 procentų panaudojo dotaciją ugdymo
reikmėms finansuoti, „Verdenės“ gimnazija – dotaciją, skirtą savivaldybių mokykloms (klasėms),
skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti,
neformaliojo švietimo įstaigos – valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokytojų, dirbančių pagal
neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas
savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio
13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. vasario 15 d.
įsakymu Nr. V-212 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės
gerinimo programai 2019 metais, panaudojimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2019 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-400 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų,
skirtų tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti, Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. kovo 6 d. raštu Nr. SR-867 „Dėl valstybės investicijų
2019-2021 metų programos“ gauta ir panaudota 366,714 tūkst. Eur. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. gegužės 29 d. raštu Nr. SR-2117 „Dėl
švietimo įstaigų atrankos į 2019 m. švietimo įstaigų modernizavimo programą“ papildomai gauta
16,390 tūkst. Eur Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos pastato modernizavimui (persirengimo
patalpoms prie sporto salių atnaujinti, įskaitant dušinių bei sanitarinių mazgų atnaujinimą) (turtui
įsigyti), panaudota 15,633 tūkst. Eur dėl po viešųjų pirkimų konkurso sumažėjusios kainos.
Iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2019 metais Visagino
savivaldybei skirta 821,9 tūkst. Eur, iš jų projektui „Veteranų gatvės rekonstravimas ir aplinkinės
teritorijos sutvarkymas“ 70,6 tūkst. Eur tikslinių lėšų, 10,0 tūkst. Eur vietinės reikšmės keliui 17181 tiesti, 24,9 tūkst. Eur Visagino m. Tumelinos g. (Nr. 69), esančiai sodininkų bendrijos teritorijoje,
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taisyti (remontuoti), 10,0 tūkst. Eur sodininkų bendrijos „Vyšnia“, „Pavasaris“, „Statybininkas“ kelių
inventorizacijų darbams atlikti. Pagal atliktus ir pateiktus atliktų darbų aktus gauta 808,643 tūkst.
Eur, iš jų nepanaudota 7,030 tūkst. Eur tikslinių lėšų, skirtų Visagino m. Tumelinos g. (Nr. 69),
esančiai sodininkų bendrijos teritorijoje, taisyti (remontuoti), 5,181 tūkst. Eur tikslinių lėšų sodininkų
bendrijų „Vyšnia“, „Pavasaris“, „Statybininkas“ kelių inventorizacijų darbams atlikti.
Ataskaitiniu laikotarpiu Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamos
įvykdytos 151,96 proc. plano, iš jų: gauta mažiau, negu planuota, 3,922 tūkst. Eur mokesčių už
aplinkos teršimą, atsižvelgiant į tai, kad ūkio subjektai atnaujina autoparką, katilinės naudoja biokurą
ir kt., tačiau mokesčių už gamtos išteklius surinkta daugiau, negu planuota, 24,186 tūkst. Eur. 57,305
tūkst. Eur liko kaip nepanaudotas 2019 m. lėšų likutis, kuris bus naudojamas 2020 metais.
Biudžeto pajamų planas pajamoms už prekes ir paslaugas (neįskaitant valstybės rinkliavą) per
metus padidintas 59,942 tūkst. Eur, iš jų: 33,832 tūkst. Eur už patalpų nuomą, 2,560 tūkst. Eur už
prekes ir paslaugas ir 23,550 tūkst. Eur už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose.
Pajamos už prekes ir paslaugas įvykdytos 105,1 proc.(101,2 proc. – biudžetinių įstaigų įmokos į
biudžetą, 113,7 proc. – rinkliavų). Dauguma biudžetinių įstaigų surinko daugiau pajamų už suteiktas
paslaugas, bet dėl ne laiku sumokėtų mokesčių ir kitų priežasčių 11 biudžetinių įstaigų nesurinko
planuotų lėšų. 128,787 tūkst. Eur liko kaip nepanaudotas 2019 m. lėšų likutis, kuris bus naudojamas
2020 metais. Nuo 2018 m. savivaldybė patvirtino rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir vykdo
šios rinkliavos administravimą. 2019 m. pajamos už komunalinių atliekų surinkimą 76,403 tūkst. Eur
viršijo planuotas surinkti.
Europos Sąjungos numatytiems projektams finansuoti planuota 2769,017 tūkst. Eur, o gauta
4058,071 tūkst. Eur, arba 1289,054 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota. Šios lėšos iš Europos
Sąjungos buvo gautos po paskutinio tarybos posėdžio, todėl patikslinti savivaldybės biudžeto pajamų
nebuvo galimybės. 26,714 tūkst. Eur nepaskirstyta pagal projektus dėl mažiau pateiktų Visagino
savivaldybės programų teikėjų ir 5,260 tūkst. Eur savivaldybė gavo mažiau negu turėjo gauti Europos
Sąjungos lėšų projektui „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, kadangi tai už gruodžio
mėnesį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nepervestos lėšos.
Tvirtinant 2019 m. biudžetą savivaldybės biudžeto pajamos buvo padidintos 649,919 tūkst. Eur
iš gautos 2018 metais Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, iš jų 76,597 tūkst. Eur vykdomų
projektų „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ planuojamos lėšos, 396,908 tūkst. Eur projektui
„Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir
pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“, 152,0 tūkst. Eur
projektui

„Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas
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Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ įgyvendinti, 14,250 tūkst. Eur projektui
„Bendrabučio tipo pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto
įrengimui“ įgyvendinti, 3,595 tūkst. Eur projektui „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės
gerinimas“ įgyvendinti, 6,569 tūkst. Eur projektui „Integralios pagalbos namuose teikimo modelio
sukūrimas Visagino savivaldybėje“ įgyvendinti. Tarybos sprendimais buvo padidintas biudžeto pajamų
planas iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų 2119,098 tūkst. Eur, gautos lėšos finansuoti
projektams: „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais“ (LLI-402 „Sports
for Social Inclusion of At-risk Teenagers“ (risk-free))“, „Apleisto (nenaudojamo) buvusio
visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“,
„Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas socialinio būsto
įrengimui“, „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“, „Vaikų sveikatos gyvensenos skatinimas
Visagino savivaldybėje“, „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino
savivaldybėje“, „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį
karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti - SMART PARK įkūrimui“,
„Transformacija iš griuvėsių į gražią erdvę“ (LLI-386 „Transformations from Slum to Chic“ (transform))“, „Visagino miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose pastatuose programa –
„Visagino enervizija“, „Vietinės reikšmės kelio Visagino–Parko–Sedulinos al. kvartale rekonstravimas
ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas“, „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos
modernizavimas ir atnaujinimas“, „Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo
didinimas (IV etapas)“, „Ugdymo(si) ir relaksacijos aplinkos kūrimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų
poreikių vaikų gyvenimo kokybei gerinti“ (Creation of the relaxation developing environment for
special needs children from Latvia and Lithuanija for live guality improvement), „Pasiruošę verslui
(Ready for Business)“, „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai, kuriant harmoniją (Eco Life-First
steps in creating harmony)“, „Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros
centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu
stogu“, „Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino savivaldybėje“. 285,6
tūkst. eurų 7 projektams gauta daugiau negu planuota. Šios lėšos, gautos gruodžio pabaigoje, nesant
galimybių patikslinti biudžetą, todėl 41,7 neįsisavintos (nepaskirstytos) ir 5,3 tūkst. Eur planuotos bei
savivaldybei nepervestos lėšos projektui „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.
2019 m. Visagino savivaldybė pagal 8 projektams skirtas dotacijas iš valstybės biudžeto lėšų
įgyvendinamų 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos indėlio daliai
užtikrinti planavo gauti 663,856 tūkst. Eur, iš jų: 393,672 tūkst. Eur 4 projektams, vadovaujantis 2019-
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01-23 finansų ministro įsakymu Nr. 1K-23 „Dėl lėšų skyrimo projektams“. Dėl užsitęsusių pirkimo
procedūrų, investicinių projektų koregavimo ne visos lėšos buvo panaudotos:
➢

77,195 tūkst. Eur negauta projektui Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-91-0004 „Buvusios

Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms,
įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“. 2019 m. lapkričio mėn.
pateikta ir iki metų pabaigos neapmokėta galutinė paraiška. Dėl projekto sutaupymo, atlikus
vertinimą, 2020 m. gauta dotacija sudarė 29663,20 Eur.
➢

Projektui Nr. 05.1.1-APVA-R-007-91-002 „Visagino g. atkarpos inžinerinių

paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų sutvarkymas“ skirtą 15532 Eur dotaciją planuojama
panaudoti 2020 m.
➢

Projektui Nr. 05.1.1-APVA-R-008-91-0001 „Komunalinių atliekų tvarkymo

infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimas buvo pasirašytas šalių susitarimas su
Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl sutarties pratęsimo iki 2019-12-20, todėl nepanaudotą 2019
m. 83221 Eur dalį dotacijos planuojama panaudoti 2020 m.
➢

Projektui Nr. 08.1.2.-CPVA-R-408-91-0003 „Bendrabučio tipo pastato, esančio

Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“ liko nepanaudota 2511 Eur
dotaciją, nes galutinis projekto mokėjimo prašymas buvo pateiktas 2020 m. gruodžio mėn. pabaigoje,
tačiau lėšas planuojama gauti 2020 m.
➢

Projektui Nr. 06.2.1-TID-R-511-91-0004 „Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-

Sedulinos al. kvartale rekonstravimas“ skirta dotacija panaudota 100 proc.
➢

Projektui Nr. 07.1.1-CPVA-V-902-0-0006 „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir

teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį“ skirta 28014 Eur liko nepanaudota dėl
užsitęsusių projekto įgyvendinimo veiklų, tačiau lėšos planuojama gauti 2020 m.
➢

Projekto Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-91-0006 ,,Apleisto (nenaudojamo) buvusio

visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenamųjų namų Visagine įkūrimui"
įgyvendinimui skirtos dotacijos lėšos panaudotos 100 proc.
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas vykdytas 146,13 proc., arba
gauta daugiau negu planuota 36,906 tūkst. Eur dėl papildomai gautų pajamų, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Visagino savivaldybės tarybos 2016 m.
balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-83 „Dėl Visagino savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio
ūkio paskirties pasatų sąrašo sudarymo“, Visagino savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties
pastatų pardavimo tvarkos aprašu ir dėl būsto pardavimo 2018 m. priimtais Visagino savivaldybės
tarybos sprendimais.
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Visos Visagino savivaldybės biudžeto pajamos 2019 m. įvykdytos 108,12 proc. Įvykdymui
įtakos turėjo 2020 m. iki sausio 10 d. gautos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos 352,709 tūkst. Eur
pajamos.
2019 m. tvirtinant savivaldybės biudžetą buvo patvirtintas ir paskirstytas 3704,710 tūkst. Eur
nepanaudotų lėšų likutis, susidaręs 2019-01-01, iš kurio 101,040 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamų
už išlaikymą ir teikiamas paslaugas lėšų likutis, 65,248 tūkst. Eur aplinkos apsaugos specialiosios
programos lėšų likutis, 114,77 tūkst. Eur skirta kreditoriniams įsiskolinimams dengti, 6,001 tūkst.
Eur žemės realizavimo lėšos ir 1181,956 tūkst.Eur lėšos projektų kofinansavimui, įstaigų remonto
darbams ir kitoms priemonėms vykdyti, 225,930 tūkst. Eur Europos Sąjungos lėšos projektų
kofinansavimui. Dėl padidėjusių poreikių, tikslinių lėšų, gautų iš Lietuvos automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos kofinansuoti, tarybos ir mero sekretoriato steigimui Visagino
savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-182 „Dėl Visagino savivaldybės
2019 metų biudžeto patikslinimo“ buvo padidintos 30,0 tūkst. Eur. Iš ankstesnių metų, vadovaujantis
atlikta Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaita, 236,93 Eur grąžino Visagino
sporto centras.
Iš ankstesnių metų biudžetinės įstaigos grąžino lėšas, gautas už vykdytus projektus, iš jų:
Visagino savivaldybės administracija grąžino lėšas projektams ,,Paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas Visagino savivaldybėje“ 3055,23 Eur, ,,Bendrabučio tipo pastato, esančio
Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“ 72,47 Eur, ,,Visagino
miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“ įgyvendinimas II etapas
42374,33 Eur, ,,LLI-386 TRANS-FORM“ 2225,06 Eur, ,,Apleistų/avarinių pastatų nugriovimas ir
teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį“ 115149,43 Eur, ,,LLI 402 Sportas kaip
socialinio bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (RISK-FREE)“ 2331,78 Eur, Visagino
kūrybos namai grąžino lėšas projektų ,,Sveikas gyvenimas-pirmieji žingsniai, kuriant harmoniją“
85773,02 Eur, ,,Pasiruošę verslui“ (Ready for Busines) 12146,10 Eur, Visagino ,,Verdenės“
gimnazija grąžino lėšas projektui ,,Ugdymosi ir relaksacijos aplinkos kūrimas Lietuvos mokyklose“
9820,30 Eur.
Pagal 2015 m. su AB Šiaulių banku pasirašytą paskolos sutartį savivaldybė investiciniams
projektams finansuoti 2019 m. panaudojo 16,623 tūkst. Eur paskolos lėšų, buvo planuota 17,228
tūkst. Eur. Taip pat planuota imti 166,138 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą investiciniam projektui
„Ignalinos atominės regiono verslo ir turizmo informacijos centro pastato atnaujinimas“ finansuoti
pagal finansinę priemonę su jai taikomomis sąlygomis pasirašyti sutartį dėl paskolos savivaldybės
pastatų modernizavimui, finansuojamam iš Europos regioninės plėtros fondo, atsižvelgiant į tai, kad
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dokumentų derinimas su atitinkamoms institucijomis užtruko, 2019 m. sutartis su banku buvo
nepasirašyta, ir 2019 m. buvo grąžinta 201,5 tūkst. Eur paskola pagal 2017 m. pasirašytą kredito
linijos sutartį su komerciniu banku paskolos refinansavimui. Taigi įvertinus anksčiau paimtų paskolų
likutį (1488,2 tūkst. Eur) ir 2019 m. paskolintas ir grąžintas sumas, bendras skolinimosi limitas mūsų
savivaldybėje pagal planuojamas 2019 m. pajamas, nuo kurių skaičiuojamas skolos limitas, 2019 m.
buvo 8,44 procento (2018 m. – 11,22 procento, 2017 m. – 17,93 procento).
2019 m. Visagino savivaldybės patikslintas išlaidų planas įvykdytas 87,5 proc.,( 2018 m. –
87,5 proc., 2017 m. – 90,9 proc.), arba nepanaudota 4007,059 tūkst. eurų planuotų išlaidų, iš kurių
166,744 tūkst. Eur skolintos lėšos (iš paskolų) investiciniams projektams vykdyti, 3980,050 tūkst.
Eur lėšos savarankiškoms funkcijoms, 217,562 tūkst. Eur specialioji tikslinė dotacija investiciniams
projektams finansuoti, 37,041 tūkst. Eur aplinkos rėmimo specialiosios programos lėšos, 114,090
tūkst. Eur biudžetinių įstaigų įplaukos už suteiktas paslaugas, 6,001 tūkst. Eur žemės realizavimo
pajamos, 310,132 tūkst. Eur gyvenamųjų namų realizavimo pajamos (butai), kitos (653,361 tūkst.
Eur įplaukė į savivaldybės sąskaitą 2019-12-31–2020-01-03, iš jų; 639,828 tūkst. Eur pajamos iš
Valstybinės mokesčių inspekcijos, 5,792 tūkst. Eur vietinė rinkliava,7,334 tūkst. Eur biudžetinių
įstaigų įplaukos už suteiktas paslaugas, 0,098 tūkst. Eur palūkanos už depozitus, 0,072 tūkst. Eur
grąžintos lėšos projektui ,,Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų
pritaikymas socialinio būsto įrengimui“ ir 0,237 tūkst. Eur grąžintos lėšos pagal kontrolės ir audito
tarnybos rekomendacijas).
Visagino savivaldybės administracija pateikė duomenis apie tiesiogiai gautas Europos Sąjungos
finansavimo sumas 2019 m. gruodžio mėn. pabaigoje, todėl patikslinti ataskaitinio laikotarpio
sąmatos nebuvo galimybės, dėl šios priežasties kasinės išlaidos viršija metų sąmatą 858,357 tūkst.
Eur.
2019 metais specialiųjų tikslinių dotacijų lėšas į savivaldybės biudžetą pervedė atitinkamas
valstybines funkcijas kuruojančios ministerijos ir kitos valstybės institucijos, todėl jų panaudojimas
kitiems savivaldybės tikslams nebuvo galimas. Tai sudaro 19,781 tūkst. Eur nepanaudotų
specialiosios paskirties lėšų (0,5 procento nepanaudotų lėšų).
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3 pav. 2019 metų biudžeto asignavimai įstaigoms pagal lėšų šaltinius, tūkst. Eur

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti asignavimai įvykdyti 98,5
proc., arba nepanaudota 19,781 tūkst. Eur, iš jų: savivaldybės administracija nepanaudojo 10,335
tūkst. Eur (2,067 tūkst. Eur pagal priemonę ,,Pervesti lėšas socialinėms išmokoms ir kompensacijoms
skaičiuoti ir mokėti“, 1,632 tūkst. Eur pagal priemonę ,,Įgyvendinti savivaldybių patvirtintas
užimtumo didinimo programas“, 1,18 tūkst. Eur socialinė parama mokiniams, 0,363, tūkst. Eur
priemonei ,,Pervesti lėšas socialinėms paslaugoms finansuoti“, 5,600 tūkst. Eur pagal priemonę
„Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijos atlikimas“, 0,300 tūkst. Eur pagal
priemonę ,,Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas“, 0,254
tūkst. Eur pagal priemonę neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti). Socialinių paslaugų
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centras ir Šeimos ir vaiko gerovės centras nepanaudojo 5,354 tūkst. Eur pagal priemonę ,,Pervesti
lėšas socialinėms paslaugoms finansuoti“. Mokyklos ir vaikų darželiai socialinei paramai mokiniams
nepanaudojo 4,092 tūkst. Eur. Mokinio krepšeliui finansuoti asignavimai įvykdyti 100 proc., arba
panaudota 4485,5 tūkst. Eur.
Specialiųjų programų (Aplinkos apsaugos ir Sveikatos rėmimo specialiosios programos)
išlaidos įvykdytos 64,47 proc. (8,6 tūkst. eurų nepanaudota pagal priemonę „Visagino savivaldybės
aplinkos monitoringo programos parengimas“, nes tiekėjas atliko paslaugas už mažesnę kainą, 6,4
tūkst Eur nepanaudota pagal priemonę ,,Visagino savivaldybės aplinkos monitoringo programos
priemonėms įgyvendinti“, nes priemonė tik dalinai įgyvendinta, 9,5 tūkst. Eur nepanaudota pagal
priemonę ,,Želdiniams atnaujinti (medžiams ir krūmams įsigyti ir jiems tvarkyti)“, nes priemonė
panaudota pagal faktinį poreikį, 24,2 tūkst. Eur gauta virš plano, kurie nebuvo paskirstyti
savivaldybės taryboje). Liko nepanaudoti 57305,10 Eur, kurie bus naudojami 2020 metais.
Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti atskirų biudžetinių įstaigų nepanaudotos
planinės lėšos yra nedidelės. Ne visos biudžetinės įstaigos panaudojo lėšas, skirtas darbo užmokesčiui
švietimo pagalbos specialistams, dėl ne pilno pareigybių užimtumo. Dalis lėšų į savivaldybės sąskaitą
įplaukė tik gavus užbaigiamųjų apyvartų lėšas, todėl nebuvo galimybės lėšas paskirstyti išlaidoms
finansuoti. Dalis lėšų nepanaudota dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų, nebuvo pasirašytų rangos /
įrangos įsigijimo sutarčių, bet darbus planuojama atlikti 2020 m. (pvz., 460,000 tūkst. Eur projektui
,,Investicijos į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK) inžinerinius tinklus ir
susisiekimo komunikacijas bei pramoninio parko rinkodara (dujotiekis, internetas, kelias)“, 53,462
tūkst. Eur projektui ,,Apleistų teritorijų konversija, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant
kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“ įgyvendinti, 162,662 tūkst. Eur
projekto ,,Irklavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“ įgyvendinimas, 298,590 tūkst. Eur
projekto ,,Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“
įgyvendinimas II etapas (II ir III mikrorajonas) Ignalinos programa, 80,513 tūkst. Eur projektui
,,Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas ir kompleksinis
aplinkos sutvarkymas“ įgyvendinti ir kita). Remonto darbams nepanaudota 581,528 tūkst. Eur. Dėl
užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų buvo pasirašytos ne visos sutartys remonto darbams. 2019 m.
sausio 1 d. tęstiniai remonto darbai sudarė 283,997 tūkst. Eur. Įstaigos dalį sąskaitų už suteiktas
gruodžio mėnesį paslaugas gavo tik sausio mėnesį, taip pat buvo priskaičiuota ir liko neišmokėta
socialinė pašalpa.
Biudžetinių įstaigų išlaidos, gautos už teikiamas paslaugas, įvykdyta 91,42 proc. Biudžetinių
įstaigų išlaidų už teikiamas paslaugas 2019 m. gruodžio 31 d. likutis sudarė 128787,16 Eur, iš jų:
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75675,01 Eur už patalpų nuomą, 21760,40 Eur už atsitiktines paslaugas ir 31351,75 Eur įmokos už
įstaigos išlaikymą. Lėšos nepanaudotos, nes dalis lėšų įplaukė metų pabaigoje ir biudžetinės įstaigos
jų panaudoti neturėjo galimybės. Lėšos bus naudojamos 2020 metais.

4 pav. 2019 biudžeto asignavimai pagal programas, tūkst. Eur

Nepanaudota lėšų pagal programas: 288,604 tūkst. Eur Valdymo tobulinimo programai;
212,419 tūkst. Eur Švietimo paslaugų plėtros programai; 85,800 tūkst. Eur Kūno kultūros ir sporto
plėtros programai; 32,342 tūkst. Eur Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto
stiprinimo programai, 117,180 tūkst. Eur Bendruomeniškumo skatinimo programai, 1201,815 tūkst.
Eur Socialinės paramos įgyvendinimo programai, 60,843 tūkst. Eur Sveikatos apsaugos paslaugų
kokybės gerinimo programai, 406,715 tūkst. Eur Aplinkos apsaugos programai, 1177,130 tūkst. Eur
Ekonominės plėtros programai, 424,211 tūkst. Eur Viešosios infrastruktūros plėtros programai.
Ekonominės plėtros ir Viešosios infrastruktūros plėtros programų neįvykdymui įtakos turėjo projektų
nevykdymas. Visagino savivaldybės išlaidų ir paskolos grąžinimo vykdymas 2019 metais, tūkst. Eur
pavaizduotas 2 lentelėje.
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2 lentelė. Visagino savivaldybės išlaidų ir paskolos grąžinimo vykdymas 2019 metais, tūkst. Eur
Asignavimų valdytojo pavadinimas
Kontrolės ir audito tarnyba
Savivaldybės administracija
Iš jų:
Savivaldybės taryba
Finansų ir biudžeto skyrius (paskolų grąžinimas
ir palūkanų mokėjimas)
Tarybos ir mero sekretoriatas
„Atgimimo“ gimnazija
Draugystės progimnazija
„Gerosios vilties“ progimnazija
„Verdenės“ gimnazija
„Žiburio“ pagrindinė mokykla
Lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
Lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Lopšelis-darželis“ Gintarėlis“
Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
Lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės
pedagogikos centras)
Česlovo Sasnausko menų mokykla
Kūrybos namai
Švietimo pagalbos tarnyba
Iš viso švietimo įstaigoms:
Rekreacijos paslaugų centras
Sporto centras
Iš viso sporto įstaigoms:
Viešoji biblioteka
Kultūros centras
Iš viso kultūros įstaigoms:
Socialinių paslaugų centras
Šeimos ir vaiko gerovės centras
Iš viso socialinėms įstaigoms:
Administracijos direktoriaus rezervas
Iš viso:

Metinis patikslintas Įvykdyta
planas
2019-12-31
74,4
67,1
16852,30
13414,7

Įvykdyta proc.
90,19
79,6

276,0
224,8

248,2
218,4

89,93
97,15

35,8
827,8
1001,2
1311,8
1335,4
684,1
759,3
502,0
655,9
676,4
689,2

13,4
802,7
991,4
1285,1
1291,9
674,8
739,4
493,0
650,9
667,0
683,0

37,43
96,97
99,02
97,96
96,74
98,64
97,38
98,21
99,24
98,61
99,10

911,0
988,1
128,2
10470,4
747,7
852,7
1600,4
243,2
1006,0
1249,20
1185,4
510,6
1696,0
4,0
31946,7

895,6
890,3
117,7
10182,8
689,2
835,9
1525,1
240,6
886,6
1127,2
1123,8
494,9
1618,7
4,0
27939,6

98,31
90,10
91,81
97,25
92,18
98,03
95,29
98,93
88,13
90,23
94,8
96,93
95,44
100,00
87,46

Pagrindinę Visagino savivaldybės asignavimų dalį sudaro išlaidos biudžetinių įstaigų
darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 13749,51 tūkst. Eur, arba 49,21 proc.,
išlaidos prekių ir paslaugų naudojimui – 7672,82 tūkst. Eur, arba 27,46 proc., subsidijos – 40,75 tūkst.
Eur, arba 0,15 proc., socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 1559,64 tūkst. Eur, arba 5,58 proc., kitos
išlaidos – 224,79 tūkst. Eur, arba 0,81 proc., materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos –
4473,78 tūkst. Eur, arba 16,01 proc., išlaidos finansiniams įsipareigojimams vykdyti (paskolų
grąžinimas) – 201,5 tūkst. Eur, arba 0,72 proc., turto išlaidoms (Savivaldybės sumokėtos palūkanos)
– 16,86 tūkst. Eur, arba 0,06 proc.
Savivaldybės išlaidų vykdymas pagal valstybės funkcijas pavaizduotas 3 lentelėje.
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Funkcinės
klasifikacijos
kodas

3 lentelė. Savivaldybės išlaidų vykdymo pagal valstybės funkcijas palyginimas, tūkst. Eur
Išlaidos pagal
funkcinę
klasifikaciją

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Metinis
Įvykdyta
patikslintas
2018-12-31
2018 m. planas

Bendros valstybės
paslaugos
Gynyba
Viešoji tvarka ir
visuomenės
apsauga
Ekonomika
Aplinkos apsauga
Būstas ir
komunalinis ūkis
Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir
religija
Švietimas
Socialinė apsauga
Iš viso išlaidų:

Įvykdyta
Metinis
Įvykdyta Įvykdyta 2019
2018 m.
patikslintas
2019-12-31
m. proc.
proc.
2019 m. planas

1911,9
29,0

1580,1
29,0

82,65
100,0

2436,5
32,8

2218,3
32,8

91,04
100,00

50,6
4281,0
1936,9

45,1
3525,2
1532,1

89,13
82,35
79,10

56,1
3832,9
1845,7

48,3
2483,1
1557,0

86,1
64,78
84,36

2694,8
338,5

2089,7
289,8

77,55
85,61

3592,8
560,1

3622,7
459,5

100,83
82,04

2021,9
11329,6
3739,4
28333,6

1726,2
10802,3
3163,5
24783,0

85,38
95,35
84,60
87,47

2015,6
12416,5
5157,7
31946,7

1593,2
11897,0
4027,7
27939,6

79,04
95,82
78,09
87,46

Lyginant 2019 m. savivaldybės išlaidų vykdymą pagal valstybės funkcijas su 2018 m. matyti,
kad išlaidos didėja 12,74 proc. – 3156,6 tūkst. Eur. Pagrindinė didėjimo priežastis darbo užmokesčio
didėjimas, dėl Europos Sąjungos fondų lėšų įskaitymo į savivaldybės biudžetą.
Kreditinis įsiskolinimas 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 1477,1 tūkst. Eur, iš jų: 1303,3 tūkst.
Eur išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas), 162,4 tūkst. Eur
savivaldybės biudžeto lėšos (36,2 tūkst. Eur valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo įmokų kompensavimas už 2019 metus, 21,4 tūkst. Eur prekių ir paslaugų naudojimas, 0,8
tūkst. Eur subsidijos gamybai, 72,0 tūkst. Eur socialinės pašalpos gyventojams ir kita). 11,4 tūkst.
Eur iš įstaigų pajamų už įmokas (1,8 tūkst. Eur darbo užmokestis, 5,7 tūkst. Eur komunalinėms
paslaugoms, 0,9 tūkst. Eur maitinimui, 2,2 tūkst. Eur kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, 0,2
tūkst. Eur materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, 0,5 tūkst. Eur ekspertų ir konsultantų
paslaugų įsigijimo išlaidos, 0,1 tūkst. Eur aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos).
Kreditinis įsiskolinimas, palyginus su 2018 m., sumažėjo 187,00 tūkst., iš jų dėl paskolų grąžinimo
184,90 tūkst. Eur. Kreditiniam įsiskolinimui turėjo įtakos sumažėjusios socialinės išmokos gavėjams
bei sumažėjusios gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos. Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo
terminas pradelstas daugiau kaip 45 dienas, metų pabaigoje savivaldybė neturėjo. Į kreditinį
įsiskolinimą nebuvo įtrauktos Europos Sąjungos paramos lėšos.
Debitinis įsiskolinimas 2019 m. gruodžio 31 d. – 173,5 tūkst. Eur, iš jų: 93,4 tūkst. Eur
,,Energijos skirstymo operatoriui“ išankstinis apmokėjimas už darbus (SMART parko teritorijoje),
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6,8 tūkst. Eur išankstinis apmokėjimas ,,Energijos skirstymo operatoriui“ už elektros įrenginių
prijungimo paslaugas, 26,3 tūkst. Eur permoka už paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymą,
19,4 tūkst. Eur suteikta parama smulkiajam ir vidutiniam verslui ir kt.

1.6.2. Turto valdymas ir administravimas
Ataskaitiniu laikotarpiu Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrius parengė tarybos sprendimo
projektą ,,Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo“, kuriuo Visagino savivaldybės taryba
nustatė žemės mokesčio tarifus 2020 metams.
Taip pat buvo suformuotos ir pateiktos valstybinės žemės nuomininkams ir naudotojams
valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos už 2019 m. Priskaičiuota 77 971,21 Eur mokesčio
prievolė (2018 m. – 71 197 Eur). 2019 m. buvo patvirtintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas 2020
metams (0,5 % nekilnojamojo turto mokestinės vertės ir 3 % nekilnojamojo turto mokestinės vertės
už Visagino savivaldybėje esantį nekilnojamąjį turtą, kuris yra apleistas ir neprižiūrėtas). Visagino
savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. įsakymu patvirtino Visagino savivaldybėje esančių
patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo
turto mokesčio tarifas, sąrašą.
2019 m. Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą investuoti Visagino savivaldybei
nuosavybės teise priklausantį ir savivaldybės įmonės „Visagino energija“ patikėjimo teise valdomą
ilgalaikį nematerialųjį, nekilnojamąjį, kilnojamąjį ir trumpalaikį materialųjį turtą, kurio
nepriklausomo turto vertintojo nustatyta rinkos vertė – 15 102 600 Eur ir perduoti šį turtą formuojant
uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ įstatinį kapitalą.
Siekiant užtikrinti efektyvesnį turto valdymą buvo parengtas ir Visagino savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-35 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d.
sprendimo Nr. TS-69 „Dėl Visagino savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos
konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
patvirtintas Visagino savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos
ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašas, kuris užtikrina greitesnį ir efektyvesnį darbą turto
administravimo srityje.
Parengtas 2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. TS-251 „Dėl Visagino savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo“ ir pasirašyti
pastatų vertės didinimo aktai su Visagino vaikų darželiais ir mokyklomis.
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Parengtas Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. TS-289 „Dėl
Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-88 ,,Dėl Visagino
rekreacijos paslaugų centro ir jo filialo ,,Visagino parkas“ teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“
pakeitimo“ bei 2019 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. TS-164 ,,Dėl Visagino savivaldybės tarybos
2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-219 ,,Dėl Visagino sporto centro įkainių patvirtinimo“
pakeitimo“.
Parengti ir pateikti svarstyti Visagino savivaldybės tarybai 12 sprendimų dėl turto perdavimo
pagal panaudos sutartis. Parengtos 7 turto panaudos sutartys ir 2 susitarimai pratęsti panaudos sutartis.
Parengti ir pateikti svarstyti 5 tarybos sprendimai dėl turto nuomos ir 1 sprendimas dėl turto
nuomos sutarties atnaujinimo.
Parengti ir pateikti svarstyti 6 tarybos sprendimai dėl turto perdavimo patikėjimo teise.
2019 m. rugsėjo mėn. priimtas Visagino savivaldybės nuosavybėn asociacijos „Ryšių bankas“
dovanotas (perduotas neatlygintinai) ilgalaikis materialusis turtas – užrašo VISAGINAS (1 m
aukščio) atskirų raidžių meninė kompozicija, kuri pastatyta prie naujai rekonstruotos Visagino g.
Parengtos Kosmoso g. 28, Visagine, butų kadastrinių matavimų bylos (25 bylos), pastatų,
esančių Visagino sav., Karlų k., Karlų g. (pastatas – kiaulidė, ūkinis pastatas), inžinerinio statinio –
pėsčiųjų viaduko kadastrinių matavimų bylos. Visagino savivaldybės vardu įregistruoti nuotekų
šalinimo tinklai, esantys Visagino sav., Dūkšto kel., ir Visagino savivaldybės tarybos sprendimu
perduoti eksploatuoti UAB „Visagino energija“.
Parengtos 20 kelių ir gatvių (statinių) kadastrinių matavimų bylos. Rengiami dokumentai
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl kelių ir gatvių (statinių) perdavimo Visagino
savivaldybės nuosavybėn.
Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių arba bendrovių, kuriose savivaldybė turi akcijų,
valdymas
Vykdant šią veiklą buvo parengti ir suderinti Visagino savivaldybės kontroliuojamoms
įmonėms: UAB „Visagino būstas“, AB „Visagino mechanizacija“, SĮ „Visagino energija“ (toliau –
Bendrovės) lūkesčių raštai dėl Bendrovių veiklos krypčių, keliamų tikslų ir veiklos principų.
Dalyvauta rengiant lūkesčių raštą Utenos regiono savivaldybių kontroliuojamai UAB ,,Utenos
regiono atliekų tvarkymo centras“. Taip pat Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019
m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-E-332 buvo patvirtintas Visagino savivaldybės kontroliuojamų
uždarųjų akcinių bendrovių, akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonių vadovų darbo užmokesčio
nustatymo tvarkos aprašas.
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Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengti: Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. ĮV-E-125 „Dėl AB „Visagino mechanizacija“ 2018 m.
finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“, Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019
m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. ĮV-E-109 „Dėl UAB „Visagino būstas“ 2018 m. finansinių ataskaitų
rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo“, Visagino savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. ĮV-E-124 „Dėl SĮ „Visagino energija“ 2018 metų
finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo“.
2019 m. Visagino savivaldybės taryba pritarė UAB „Visagino būstas“, AB „Visagino
mechanizacija“, SĮ „Visagino energija“ 2018 m. veiklos ataskaitoms.
2019 m. sausio 31 d. Visagino savivaldybės taryba sutiko pertvarkyti savivaldybės įmonę
„Visagino energija“ į uždarąją akcinę bendrovę ir pavedė Visagino savivaldybės administracijos
direktoriui atlikti teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su savivaldybės įmonės „Visagino
energija“ pertvarkymu į uždarąją akcinę bendrovę. Visagino savivaldybės administracijos direktorius
2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-E-367 pertvarkė savivaldybės įmonę „Visagino energija“
(juridinio asmens kodas 110087517, buveinės adresas Taikos pr. 26A, Visaginas, duomenys apie
įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) į uždarąją akcinę bendrovę „Visagino
energija“.
2019 m. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais paskirti UAB
„Visagino būstas“ valdybos nariai (2 nepriklausomi valdybos nariai, 1 savivaldybės administracijos
atstovas), atsistatydinus UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ valdybos nariui vietoj jo
paskirtas kitas savivaldybės administracijos atstovas, atsistatydinus SĮ „Visagino energija“ valdybos
nariui paskirtas Savivaldybės administracijos atstovas.

1.7. Vidaus auditas
Vidaus audito tarnybos veiklos organizavimas
Ataskaitiniu laikotarpiu skyrius veiklą organizavo vadovaudamasis Visagino savivaldybės
administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus nuostatais, patvirtintais
Administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. ĮV-476 (su 2013 m. vasario 4 d.
įsakymo Nr. ĮV-136 pakeitimu).
Vadovaujantis Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 12 d.
įsakymu Nr. 367 „Dėl papildomų funkcijų vykdymo ir priemokų skyrimo“ papildomai atlikta
užduotis, nesusijusi su vidaus audito veikla, bet susijusi su korupcijos prevencijos ir kontrolės
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funkcijų vykdymu. Atlikus užduotį 2019 m. vasario 25 d. Visagino savivaldybės antikorupcijos
komisijai pateikta Visagino savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programos
priemonių įgyvendinimo 2018 metų II pusmečio ataskaita.
Vidaus auditų atlikimas, pažangos stebėjimas ir rezultatai
2019 m. atlikti vidaus auditai:
➢

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis aktelis“ veiklos (teisėtumo) vidaus auditas;

➢

Visagino savivaldybės gaunamos paramos apskaitos, naudojimo, informacijos

viešinimo, atsiskaitymo paramos tiekėjams vidaus auditas;
➢

Visagino savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių už 2018 m. II

pusmetį vertinimo vidaus auditas;
➢

Visagino švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų vertinimas;

➢

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro teikiamų paslaugų vidaus auditas;

➢

Visagino savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių už 2019 m. I

pusmetį vertinimo vidaus auditas;
➢

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ veiklos vidaus auditas.

Ataskaitiniu laikotarpiu atliktų vidaus auditų ataskaitose skyrius pateikė 186 rekomendacijas,
iš kurių 55 (30 proc. visų pateiktų) įgyvendintos, 66 (36 proc.) – įgyvendinimas bus vykdomas 2020
m., 10 (5 proc. ) priemonių įgyvendinimas tęsiamas, 7 (3 proc.) neįgyvendintos, 48 (26 proc.) –
rekomendacijų įgyvendinimui priemonės skyriui nepateiktos derinti.
2019 m. atliktas pažangos stebėjimas, t. y. vertinta, kaip įgyvendinamos rekomendacijos 2017
– 2019 m. vidaus audito ataskaitose:
➢

Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos veiklos (teisėtumo) vidaus auditas;

➢

VšĮ Ignalinos atominės elektrins regiono verslo ir turizmo informacijos centro vidaus

kontrolės vertinimo vidaus auditas;
➢

Visagino kūrybos namų viešųjų pirkimų organizavimo vidaus auditas;

➢

Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos veiklos (teisėtumo) vidaus auditas;

➢

Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programos vidaus auditas;

➢

Visagino „Verdenės“ gimnazijos vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo vidaus

➢

Visagino savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių už 2018 m. I

auditas;
pusmetį vykdymo vertinimo vidaus auditas;
➢

Visagino socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės vertinimo vidaus

auditas;
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➢

Visagino savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių už 2017 m. II

pusmetį vykdymo vertinimo vidaus auditas;
➢

Viešosios įstaigos Visagino ligoninės vidaus kontrolės organizavimo vertinimo vidaus

➢

Visagino kultūros cento teikiamų paslaugų kokybės vertinimo vidaus auditas;

➢

Visagino savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių už 2017 m. I

auditas;

pusmetį vykdymo vertinimo vidaus auditas;
➢

Visagino rekreacijos paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės vertinimo vidaus

➢

Visagino savivaldybės įstaigų gaunamos paramos apskaitos, naudojimo, informacijos

auditas;
viešinimo, atsiskaitymo paramos tiekėjams vidaus auditas.
Atliekant vidaus auditus kontroliuojamuose subjektuose vertintas vidaus kontrolės sistemos
veikimas šiose srityse:
➢

veiklos ir valdymo organizavimas – 2 atvejai įvertinta gerai, 1 atvejis silpnai;

➢

finansų kontrolė – 2 atvejai įvertinta gerai, 1 atvejis patenkinamai;

➢

teikiamų paslaugų įkainių nustatymo procedūros ir jų ekonominis pagrindimas – 2

atvejai įvertinta gerai, 1 atvejis patenkinamai;
➢

teikiamų paslaugų efektyvumo, kokybės analizė – 1 atvejis įvertinta gerai, 1 atvejis

įvertinta patenkinamai;
➢

maitinimo organizavimas ir maisto produktų viešųjų pirkimų analizė – 1 atvejis

įvertinta patenkinamai, 1 atvejis įvertinta silpnai;
➢

ilgalaikio turto apskaita – 1 atvejis įvertinta patenkinamai;

➢

gaunamos paramos apskaitos, naudojimo, informacijos viešinimo, atsiskaitymo

paramos tiekėjams visais atvejais Visagino savivaldybėje įvertinta silpnai.
Vidaus audito tarnybų veiklos kokybės užtikrinimas
Siekiant atlikti skyriaus veiklos kokybės vidinį vertinimą, audituojamų subjektų atsakingiems
darbuotojams buvo pateiktos apklausos anketos, siekiant susipažinti su audituojamų subjektų
nuomone apie skyriaus veiklą ir atliktus vidaus auditus. Anketose buvo nurodyta, kad:
➢

vidaus audito tema buvo aktuali, sprendžiant audituojamos srities problemas;

➢

vidaus audito rekomendacijos reikšmingos audituojamos srities tobulinimui;

➢

vidaus audito metu buvo bendraujama profesionaliai, konstruktyviai ir etiškai.

Be to, anketose pažymėta, kad skyriaus specialistai yra kompetentingi, malonūs ir savo
profesijos žinovai.
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Pagal pateiktus kontroliuojamų subjektų vertinimus nustatyta, kad skyriaus specialistų veikla
įvertinta labai gerai.

2. Visagino savivaldybės socialinė ekonominė situacija ir funkcijų
vykdymas
2.1. Visagino savivaldybės gyventojai
2019 metų pabaigoje gyventojų skaičius Visagino savivaldybės teritorijoje buvo 22 349 (2019
m. sausio 1 d – 22 564), per metus sumažėjo 205 gyventojais. Atsižvelgiant į tai galima teigti, kad
vis dar gana daug žmonių iš savivaldybės emigruoja į užsienį, o įvertinant gyventojų amžiaus
struktūros dinamiką savivaldybėje, galima pastebėti, kad iš savivaldybės emigruoja dažniausiai jauni
žmonės.
Siekiant spręsti susidariusią socialinę-demografinę situaciją Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerija kartu su MB „Bau projektas“, Visagino savivaldybės ir bendruomenės atstovais
organizavo kūrybines dirbtuves, kurių metu buvo analizuojama situacija Visagine demografiniame
bei socioekonominiame kontekste. Kaip kūrybinių dirbtuvių rezultatas buvo parengta Visagino
plėtros skatinimo galimybių studija bei parengtas veiksmų planas, kaip prisidėti prie tolesnės
Visagino savivaldybės plėtros bei demografinės situacijos gerėjimo.
Vadovaujantis Gyventojų registro duomenimis Visagino savivaldybėje gyventojų, įtrauktų į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Visagino savivaldybės buvo 107 (2019 m.
sausio 1 d. – 113), per metus sumažėjo 6 gyventojais.
2019 metais:
➢

gyvenamosios vietos atvykimo faktą į Lietuvos Respubliką deklaravo – 1713 asmenys,

2019 metais sausio 1 d. (1964), sumažėjo 251 asmenimis;
➢

gyvenamosios vietos išvykimo iš Lietuvos Respublikos faktą deklaravo – 468, 2019

metais sausio 1 d. buvo (650), sumažėjo 182 asmenimis;
➢

priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų naikinimo – 151, 2019 metais (156)

asmenims, sumažėjo 5 asmenimis;
➢

2019 metais išduota pažymų apie asmens gyvenamąją vietą – 2425, 2018 metais – 2726,

sumažėjo – 301.
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus duomenimis 2019 metais Visagino
savivaldybėje sudaryta 266 gimimo akto įrašai, iš jų 136 apskaityta (t. y. mūsų piliečių vaikai gimę
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ne Lietuvoje). Kūdikio gimimą registravo 11 vienišų motinų, 43 kūdikiams pripažinta tėvystė.
Jauniausios motinos amžius – 16 metų, vyriausios – 44, jauniausias tėvas – 17 metų, vyriausias – 53.
Populiariausi 2019 metais suteikti vaikams vardai: Mark, Artiom, Daniel, Gleb, Maksim,
Martin, Timofej, Ivan, Alisa, Ieva, Polina, Nikolė, Mija, Sofija.
Tradiciškai buvo organizuotas iškilmingas pirmo kūdikio gimusio Visagino savivaldybėje
2019 metais sveikinimas.
Per metus buvo sudaryti 211 santuokos akto įrašų. Iš jų 87 santuokos – užsienio valstybėje
sudarytų aktų įtraukimas į apskaitą ir 9 santuokų – bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų
santuokų įtraukimas į apskaitą. Jauniausia moteris 17 metų amžiaus, vyriausia – 65, jauniausias vyras
– 17 metų, vyriausias – 70 metų. Registruojant santuoką dažniausiai keičia pavardę moterys: 3
pasirinko dvigubą pavardę, 141 – rinkosi vyro pavardę, 65 – pavardės nekeitė. Du nepilnamečiai
įregistravo santuoką.
2019 m. buvo sudaryti 81 santuokos nutraukimo akto įrašai. Vyriausias išsituokęs – 72,
jauniausias – 18, vyriausia išsituokusi – 69, jauniausia – 17. Ilgiausiai santuokoje išgyvenusi šeima
išsiskyrė po 49 bendro gyvenimo metų, trumpiausia santuoka truko 1 metus. 43 šeimos skyrėsi
turėdamos nepilnamečių vaikų.
Per metus buvo sudaryti 305 mirties akto įrašai, iš jų 25 mūsų gyventojai mirė užsienyje ir jų
giminaičiai mirtį apskaitė Lietuvoje. Mirė 161 moteris ir 144 vyrai. Vyriausio amžiaus mirusi moteris
– 100 metų, jauniausia – 38 metų. Vyriausio amžiaus miręs vyras – 92 metų, jauniausias – 25 metų.
Mirė 2 ir 13 metų vaikai.
Priimti piliečių (gyventojų) prašymai: santuokai įregistruoti – 125, santuokai apskaityti – 101,
gauti pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą – 52, santuokai nutraukti teismo
sprendimu – 3, ištuokai apskaityti – 14, tėvystei pripažinti – 43, vardo ar pavardės keitimui – 39,
taisyti, papildyti, atkurti ar anuliuoti aktų įrašus – 62.
Gauti teismų sprendimai santuokai nutraukti – 66. Išduoti civilinės būklės akto įrašą
liudijantys išrašai – 1222, metrikinių liudijimų gautų iš kitų civilinės metrikacijos skyrių – 152.
Ataskaitiniu laikotarpiu Archyvų fonde buvo 275 nuolatinio saugojimo civilinės būklės aktų
įrašų knygos. Civilinės būklės aktų įrašai saugomi ir tvarkomi vadovaujantis įstatymais. Bylų
saugojimo terminai nurodomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo
13 str. 1 dalimi, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo
archyvo 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100, Civilinės būklės aktų įrašų ir juos patvirtinančių
dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016
m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1R-336. Dokumentai tvarkomi pagal raštvedybos taisykles. Vilniaus
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regioniniam valstybės archyvo Utenos filialui parengtas ir suderintas 2018 m.: – civilinės būklės aktų
nuolat saugomų bylų apyrašas Nr. 5, civilinės būklės aktų įrašų nuolat saugomų abėcėlinių žurnalų
(rodyklių) apyrašas Nr. 6, civilinės būklės aktų registravimui pateiktų dokumentų ilgai saugomų bylų
apyrašas Nr. 7. Parengtas ir per elektroninę archyvo informacinę sistemą pateiktas 2020 m.
dokumentacijos planas bei registrų sąrašas.
Ataskaitiniu laikotarpiu vis daugiau gyventojų naudojosi informacinėmis sistemomis:
➢

prisijungę prie metrikacijos paslaugų elektroninės sistemos, trumpiau vadinamos „Mepis“,

gyventojai galėjo užsisakyti 19 paslaugų, kurias teikia civilinės metrikacijos įstaigos: registruoti
vaiko gimimą, tėvystės pripažinimą ar asmens mirtį, pateikti prašymus įtraukti į apskaitą vaiko,
gimusio užsienio valstybėje, užsienio valstybėje sudarytą ar bažnyčios nustatyta tvarka sudarytą
santuoką, patikrinti duomenis, reikalingus santuokos prašymo įregistravimui, teikti prašymus pakeisti
asmens vardą, pavardę, bei užsisakyti dokumentus: civilinės būklės akto įrašo kopijas, nuorašus,
išrašus, pažymas. MEPIS suteikia galimybę gyventojams stebėti paslaugos atlikimo procesą ir
apmokėti už paslaugas elektroniniu būdu. Per MEPIS sistemą 2019 metais buvo gauta 58 įvairūs
paklausimai, tuo tarpu 2018 m. – 35, 2017 m. – 20;
➢

per valstybės įmonę Registrų centrą informacinėmis technologijomis fiziniai asmenys

(dažniausiai esantys užsienio šalyse) sudarė įgaliojimus ir įgaliotas asmuo kreipėsi dėl paslaugų.

2.2. Socialinė apsauga ir parama
2019 metais Socialinės paramos skyrius vykdė funkcijas ir savo veiklą planavo
vadovaudamasis skyriaus nuostatais, patvirtintais Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-E-546 (kartu su 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-E-242),
Socialinės paramos skyriaus 2019 metų veiklos planu, patvirtintu Visagino savivaldybės
administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. ĮV-E-88, Visagino savivaldybės 20192021 m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d.
sprendimu Nr. TS-30 (skyrius vykdė Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo
programą, kodas 06, ir Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo
programą, kodas 07).
Skyriuje 2019 m. dirbo 12 specialistų ir skyriaus vedėja. Skyriaus specialistai 2019 metais
priėmė, konsultavo, informavo gyventojus visais socialinės paramos, socialinių paslaugų, vaiko
globos klausimais. Savivaldybės gydytojo pareigos visus 2019 metus buvo neužimtos.
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2019 metais skyriuje priimti 18 685 savivaldybės gyventojų prašymai ar suteiktos
konsultacijos, t. y. 3 583 prašymais arba 16,1 proc. mažiau nei 2018 metais (2018 m. – 22 268).
Vidutiniškai per vieną darbo dieną skyriuje priimama apie 75 prašymus.
2019 metais Socialinės paramos skyrius, kaip atskiras Visagino savivaldybės administracijos
padalinys, gavo ir išnagrinėjo 1 486 gaunamus raštus, parengė ir išsiuntė 442 raštus.
Nuo 2018 m. liepos 1 d. skyrius vykdo ir funkcijas vaiko teisių apsaugos srityje. 2019 m.
parengta 19 Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų dėl vaiko
laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo, 5 Visagino savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymų projektai dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) gavus nurodymą iš Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM, 11 Visagino savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymų projektai dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) panaikinimo, iš jų 5 dėl
laikinosios globos tėvų prašymu panaikinimo.
2019 metais skyriaus specialistai parengė ir pateikė svarstyti Visagino savivaldybės tarybai
31 sprendimo projektą, iš jų 13 projektų sveikatos apsaugos klausimais.
Svarbiausi Visagino savivaldybės tarybos sprendimai, kurie užtikrina valstybės ir
savivaldybės socialinės paramos politikos įgyvendinimą savivaldybėje: Visagino savivaldybės
tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. TS-5 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m.
gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-109 „Dėl Nepanaudotų Visagino savivaldybės biudžeto lėšų
piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“,
Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. TS-6 „Dėl Visagino savivaldybės
mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose ir Visagino savivaldybės
paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“, Visagino savivaldybės tarybos
2019 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. TS-8 „Dėl Visagino savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo
programos patvirtinimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. TS32 „Dėl socialinių paslaugų kainų suderinimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d.
sprendimas Nr. TS-33 „Dėl sutikimo pratęsti E. S. gyvenimo Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre
laikotarpį“, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. TS-52 „Dėl Visagino
savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2019
m. kovo 28 d. sprendimas Nr. TS-55 „Dėl pritarimo Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro 2018
metų veiklos ataskaitai“, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. TS-56
„Dėl pritarimo Visagino socialinių paslaugų centro 2018 metų veiklos ataskaitai“, Visagino
savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. TS-120 „Dėl Visagino savivaldybės
tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-120 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių
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skaičiaus Visagino socialinių paslaugų centre“ pakeitimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m.
gegužės 28 d. sprendimas Nr. TS-121 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d.
sprendimo Nr. TS-198 „Dėl Visagino savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas
tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimas
Nr. TS-122 „Dėl pritarimo projektui „Senjorų dienos centro kūrimas gerinant gyvenimo kokybę
pasienio regionuose“, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. TS-153
„Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-152 „Dėl Visagino
savivaldybės išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. TS-154 „Dėl
Budinčio globotojo ir globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, veiklos organizavimo Visagino
savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d.
sprendimas Nr. TS-227 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr.
TS-154 „Dėl Budinčio globotojo ir globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, veiklos organizavimo
Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2019
m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. TS-228 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20
d. sprendimo Nr. TS-250 „Dėl pritarimo Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre socialinę globą
gaunančių asmenų maitinimo išlaidų, išlaidų medikamentams, aprangai ir patalynei finansiniams
normatyvams“ pakeitimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr.
TS-281 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems Visagino savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo,
patvirtinimo“ pakeitimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. TS282 „Dėl socialinių paslaugų kainų suderinimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19
d. sprendimas Nr. TS-283 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr.
TS-33 „Dėl sutikimo pratęsti E. S. gyvenimo Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre laikotarpį“
pripažinimo netekusiu galios“.
Svarbiausi Visagino savivaldybės tarybos sprendimai, kurie užtikrina valstybės ir
savivaldybės sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimą savivaldybėje: Visagino savivaldybės
tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. TS-7 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Visagino pirminės
sveikatos priežiūros centro projektui „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo
didinimas VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centre“, Visagino savivaldybės tarybos 2019
m. sausio 31 d. sprendimas Nr. TS-9 „Dėl Violetos Dilienės skyrimo į viešosios įstaigos Visagino
pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas“, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m.
vasario 21 d. sprendimas Nr. TS-33 „Dėl Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2019
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metų specialiosios programos patvirtinimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d.
sprendimas Nr. TS-53 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Visagino ligoninės 2018 metų veiklos
ataskaitai“, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. TS-54 „Dėl pritarimo
viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai“,
Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 2 d. sprendimas Nr. TS-107 „Dėl Visagino
savivaldybės tarybos nario delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“,
Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. TS-197 „Dėl Visagino
savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-146 „Dėl asmenų skyrimo į viešosios
įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą“ pakeitimo“, Visagino
savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. TS-198 „Dėl Visagino savivaldybės
bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, Visagino savivaldybės
tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. TS-225 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros
įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m.
rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. TS-226 „Dėl Visagino savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros
įstaigų stebėtojų tarybų darbo reglamento patvirtinimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m.
gruodžio 19 d. sprendimas Nr. TS-279 „Dėl Žmogaus palaikų tapatybės gabenimo, saugojimo ir
nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos
aprašo patvirtinimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. TS-280
„Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-144 „Dėl Dantų
protezavimo paslaugų teikimo išlaidų kompensavimo iš Visagino savivaldybės biudžeto tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio
19 d. sprendimas Nr. TS-283 „Dėl Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018
metų ataskaitos patvirtinimo“.
Svarbiausias skyriaus veiklos prioritetas – savalaikis, kokybiškas ir efektyvus visų skyriui
priskirtų funkcijų vykdymas.
2019 m. buvo priimti 5 240 sprendimų skirti įvairių rūšių išmokas (4 147 sprendimais mažiau
nei 2018 m., nes nuo 2018 m. įvesta nauja išmokos rūšis – universali išmoka vaikui) ir 5 071
sprendimas skirti kompensacijas už būsto šildymą, šaltą ir karštą vandenį (toliau – kompensacijos) (1
530 sprendimais mažiau nei 2018 m., nes 2018 m. sausio 1 d. paskirtoms kompensacijoms buvo
keičiamas pasikeitęs valstybės remiamų pajamų dydis), 356 sprendimai neskirti išmokų (11
sprendimų mažiau nei 2018 m.) bei 388 sprendimai neskirti kompensacijų (23 sprendimais mažiau
nei 2018 m.). Taip pat buvo priimti 920 sprendimų stabdyti/nutraukti įvairų rūšių išmokas (570
sprendimų mažiau nei 2018 m., nes 2018 metais buvo 513 sprendimų stabdyti/nutraukti dėl šalpos
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išmokų mokėjimo perdavimo Sodrai). Turto vertinimas skiriant piniginę socialinę paramą atliktas 2
446 šeimų (įvertinta 240 mažiau nei 2018 m.), iš jų 2 397 asmenų įvertinta, kad jų turimas turtas
neviršija nustatyto normatyvo, 39 – turimas turtas viršija nustatytą normatyvą (2018 m. turimo turto
normatyvas viršijo 31 asmeniui).
2019 metais piniginei socialinei paramai gauti buvo pateikti 6 430 prašymų, iš jų 949 prašymai
socialinei pašalpai gauti, socialinei pašalpai ir kompensacijai – 1 414, kompensacijai gauti 4 067.
2019 m., lyginant su 2018 m., prašymų skaičius sumažėjo 6,4 procento nuo 6 873 iki 6 430. 2019
metais dėl socialinės pašalpos registruoti 2 363 kreipimaisi, 11,8 proc. jų nepatenkinti (2018 m. buvo
9,0 proc.), dėl kompensacijų registruoti 4 067 kreipimasis, 9,5 proc. jų nepatenkinti (2018 m. – 7,2
proc.). 2019 m., lyginant su 2018 m., nepatenkintų prašymų socialinei pašalpai ir prašymų
kompensacijai gauti procentas šiek tiek padidėjo.
Dažniausios prašymų socialinei pašalpai gauti nepatenkinimo priežastys: gaunamos pajamos
viršija valstybės remiamų pajamų dydį (120 atvejų), nutraukta registracija Užimtumo tarnyboje (51
atvejis), laiku nepateikti reikiami dokumentai (44 atvejai), nedalyvavo visuomenei naudingoje
veikloje (29 atvejai).
Dažniausios prašymų kompensacijoms gauti nepatenkinimo priežastys: viena iš kartu
gyvenančių asmenų grupių neturi teisės į kompensacijas (171 atvejis), laiku nepateikti reikiami
dokumentai (103 atvejai), vieno gyvenančio asmens arba bendrai gyvenančių asmenų nuosavybės
teise turimas turtas viršijo nustatytą normatyvą (24 atvejai), nesudaryta skolos už grąžinimo sutartis
(24 atvejai).
Vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-38,
patvirtintu Visagino savivaldybės nepasiturinčių bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio
asmens gyvenimo sąlygų, turimo turto ir užimtumo tikrinimo tvarkos aprašu vykdoma piniginės
socialinės gavėjų gyvenimo sąlygų patikra. 2019 m. atlikta 139 piniginės socialinės paramos gavėjų
gyvenimo sąlygų patikra, 2018 m. – 114, 2017 m. – 108, 2016 m. – 111, 2015 m. – 186.
Atsiskaitomuoju laikotarpiu specialistai sugebėjo laiku priimti visus besikreipiančius dėl
socialinės pašalpos ir kompensacijų gyventojus, 2019 m. išmokų skyrimas ir mokėjimas nevėlavo.
2019 m. socialinę pašalpą gavo 1401 asmuo arba 939 bendrai gyvenančių asmenų grupės.
Vidutiniškai per vieną 2019 m. mėnesį socialinę pašalpą gavo 682 asmenys arba 3,71 proc. visų
savivaldybės gyventojų. 2019 m., palyginus su 2018 m., išlaidos socialinėms pašalpoms mokėti
sumažėjo 19,1 proc. 2019 metais socialinė pašalpa socialiai remtiniems asmenims buvo apskaičiuota
ir išmokėta nustatytais terminais.
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Atsiskaitomuoju laikotarpiu, palyginus su 2018 metais, sumažėjo kompensacijų gavėjų
skaičius – kompensacijas 2019 metais gavo 2 267 šeimos (3 319 asmenys), t. y. 181 šeima arba 306
asmenimis mažiau nei 2018 metais. Vidutiniškai per vieną 2019 m. mėnesį kompensacijas gavo 2
533 asmenys arba 13,77 proc. visų savivaldybės gyventojų. 2018 metais gavo 2 448 šeimos (3 625
asmenys), t. y. 64 šeimomis daugiau nei 2017 metais. 2017 metais kompensacijas gavo 2 384 šeimos
(3 478 asmenys), t. y. 210 šeimų mažiau nei 2016 metais. Kompensacijas 2016 metais gavo 2 594
šeimos (3 982 asmenys), 2015 m. 2 697 šeimos (4 199 asmenys). Išlaidos kompensacijoms mokėti
2019 m., palyginus su 2018 m., sumažėjo 13,4 proc.
Informacija apie suteiktą piniginę socialinę paramą pateikta 4 lentelėje, apie kitą (nepiniginę)
paramą – 5 lentelėje.
2019 metais skyriaus specialistai priėmė 303 gyventojų prašymus socialinei paramai
mokiniams gauti (nemokamą maitinimą gavo 568 vaikai). 2018 metais skyriaus specialistai priėmė
412 gyventojų prašymus socialinei paramai mokiniams gauti (nemokamą maitinimą gavo 590 vaikų).
2017 metais skyriaus specialistai priėmė 381 gyventojų prašymą socialinei paramai mokiniams gauti
(nemokamą maitinimą gavo 554 vaikai). 2016 metais nemokamą maitinimą mokykloje gavo 619
mokinių. 2019 metais mokinių nemokamam maitinimui mokykloje skirti panaudota 129 043,74 Eur
valstybės biudžeto lėšų, 2018 metais mokinių nemokamam maitinimui mokykloje skirti panaudota
104 268,88 Eur valstybės biudžeto lėšų, 2017 m. – 94 800,33 Eur valstybės biudžeto lėšų, 2016 m. –
114 324,79 Eur. 2019 metais 454 nepasiturintys vaikai aprūpinti mokinio reikmenimis, 2018 metais
428 nepasiturintys vaikai aprūpinti mokinio reikmenimis, 2017 m. – 327, 2016 m. – 384. 2019 m.
panaudota 34 504 Eur valstybės biudžeto lėšų, 2018 m. panaudota 24 396 Eur valstybės biudžeto
lėšų, 2017 m. – 18 639 Eur, 2016 m. – 21 888 Eur. 2019 metais, lyginant su 2018 metais, mokinių,
gaunančių nemokamą maitinimą mokykloje skaičius sumažėjo 3,7 proc.
2019 metais programos „Socialinė parama“ priemonei ,,Mokėti išmokas vaikams“ skirta 2
475 700 Eur, 25 653,79 Eur nepanaudota ir grąžinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (2018
m. buvo skirta 1 589 500 Eur, nepanaudota 20 928,11 Eur ir grąžinta Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai). Programos „Socialinė parama“ priemonei ,,Pervesti lėšas tikslinėms kompensacijoms
mokėti“ skirta 886 200 Eur, iš jų nepanaudota 2 625,97 Eur ir grąžinta Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai (2018 m. buvo skirta 1 724 130 Eur , iš jų nepanaudota 9 999,38 Eur ir grąžinta Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai).
Nuo 2006 metų Visagino savivaldybė kartu su labdaros organizacija Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus Visagino miesto komitetu vykdo Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai
nepasiturintiems gyventojams programą. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Visagino miesto komitetas
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organizuoja ir vykdo maisto produktų dalinimą nepasiturintiems savivaldybės gyventojams, o
Socialinės paramos skyrius priima gyventojų prašymus ir sudaro maisto produktų gavėjų sąrašus.
2019 metais Socialinės paramos skyrius priėmė 1 129 gyventojų (šeimų) prašymus (2018 m.
1 365) produktams gauti, t. y. 236 prašymais mažiau nei 2018 metais. 2019 m. maisto produktais
buvo aprūpinti 1 955 asmenys, t. y. 117 asmenų mažiau nei 2018 metais (2 072 asmenų). 2018 metais
Socialinės paramos skyrius priėmė 1 365 gyventojų (šeimų) prašymus (2017 m. 1 246) produktams
gauti, t. y. 119 prašymų daugiau nei 2017 metais (2018 m. gruodžio mėn. buvo priimami ir prašymai
2019 metams). 2018 m. maisto produktais buvo aprūpinti 2 072 asmenys, t. y. 16 asmenų mažiau nei
2017 metais (2 088 asmenų). 2017 metais Socialinės paramos skyrius priėmė 1 246 gyventojų (šeimų)
prašymus, maisto produktais buvo aprūpinti 2 088 asmenys, 2016 metais Socialinės paramos skyrius
priėmė 1 407 gyventojų (šeimų) prašymus (2015 m. 1 249) produktams gauti, t. y. 158 prašymais
daugiau nei 2015 metais. Maisto produktais buvo aprūpinta 2 402 asmenys, t. y. 298 asmenimis
mažiau nei 2015 metais (2 700 asmenų).
Skyriaus specialistai dalyvauja organizuojant Visagino savivaldybės socialinių reikalų
komisijos veiklą. 2019 metais Visagino savivaldybės socialinių reikalų komisija organizavo 13
posėdžių. Iš viso svarstyti 552 prašymai: 323 gyventojų prašymai socialinei paramai gauti (272
prašymai patenkinta, 51– ne), 227 prašymai piniginei socialinei paramai gauti (177 prašymai
patenkinti, 50 – ne) ir 2 prašymai skirti socialinę paramą apmokant už priklausomybės ligų gydymą
(1 prašymas patenkintas, 1 – nepatenkintas). Visagino savivaldybės socialinių reikalų komisijos skirta
kita socialinė parama pasiskirstė: svarstyti 57 prašymai skirti vienkartinę pašalpą, iš jų 54 parašymai
patenkinti (skirta 589 Eur) ir 4 nepatenkinti; svarstytas 241 prašymas skirti tikslinę pašalpą, iš jų 199
prašymai patenkinti (skirta 8 728,83 Eur) ir 42 nepatenkinti; svarstyti 25 prašymai skirti periodinę
pašalpą, iš jų 20 prašymų patenkinti (skirta 1 615,24 Eur) ir 5 nepatenkinti.
Kita socialinė parama buvo teikiama: grynaisiais pinigais; paslaugomis apmokant už asmens
dokumentų sutvarkymą bei kitoms būtinoms išlaidoms; padedant socialiniam darbuotojui; pervedant
pinigus į asmenines gyventojų atsiskaitomąsias sąskaitas įmonėse, teikiančiose šilumą, elektrą bei
kitas komunalines paslaugas; pervedant į socialinę kortelę, apmokant už vaikams suteiktas paslaugas
ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
Skyriaus specialistai organizuoja Visagino savivaldybės socialinės globos paslaugų skyrimo
komisijos veiklą. 2019 metais Visagino savivaldybės socialinės globos paslaugų skyrimo komisija
organizavo 9 posėdžius. Prašymus pateikė 11 asmenų, buvo gauti ir nagrinėti 16 prašymų. Juose: 2
senyvo amžiaus asmenims rekomenduota skirti ilgalaikę socialinę globą Visagino socialinių paslaugų
centre; 1 senyvo amžiaus asmeniui rekomenduota skirti trumpalaikę, o vėliau ir ilgalaikę socialinę
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globą Visagino socialinės globos namuose; 1 asmeniui su negalia rekomenduota skirti ilgalaikę
socialinę globą Utenos socialinės globos namuose; 1 senyvo amžiaus asmeniui rekomenduota skirti
trumpalaikę, o vėliau ir ilgalaikę socialinę globą, 1 senyvo amžiaus asmeniui rekomenduota skirti
ilgalaikę socialinę globą Strūnos socialinės globos namuose; 2 senyvo amžiaus asmenims
rekomenduota skirti trumpalaikę, o vėliau ir ilgalaikę socialinę globą; 2 senyvo amžiaus asmenims
rekomenduota skirti ilgalaikę socialinę globą Zarasų socialinės globos namuose; 1 suaugusiam
asmenims su negalia rekomenduota skirti trumpalaikę, o vėliau ir ilgalaikę socialinę globą Aknystos
socialinės globos namuose.
2019 metais skyriaus specialistai parengė ir vykdė Visagino savivaldybės 2019–2021 m.
Strateginio veiklos plano Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programą (kodas
06) ir Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programą (kodas 07).
2019 metais (06 programa) Socialinės paramos skyrius įgyvendino šias socialinės paramos
priemones, remiamas savivaldybės biudžeto lėšomis:
➢ „Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“: 2019 metais pritaikyti 4 neįgaliųjų
būstai – panaudota 26 886,98 Eur, iš jų 11 506,19 Eur savivaldybės biudžeto lėšos ir 15 380,79 Eur
valstybės biudžeto lėšos (14 789,22 Eur valstybės biudžeto būsto pritaikymo išlaidos ir 591,57 Eur
administravimo išlaidos). 2018 metais pritaikyti 9 neįgaliųjų būstai – panaudota 17 513,95 Eur, iš jų
7 002,21 Eur savivaldybės biudžeto lėšos ir 10 511,74 Eur valstybės biudžeto lėšos (10 107,44 Eur
valstybės biudžeto būsto pritaikymo išlaidos ir 404,30 Eur administravimo išlaidos). 2017 metais
pritaikyti 2 neįgaliųjų būstai – panaudota 10 827,69 Eur, iš jų 5 125,46 Eur savivaldybės biudžeto
lėšos ir 5 702,23 Eur valstybės biudžeto lėšos (5 482,91 Eur valstybės biudžeto būsto pritaikymo
išlaidos ir 219,32 Eur administravimo išlaidos). 2016 metais pritaikyta 17 neįgaliųjų būstų –
panaudota 52 388,29 Eur, iš jų 16 285,68 Eur savivaldybės biudžeto lėšos ir 36 102,61 Eur valstybės
biudžeto lėšos (34 714,05 Eur valstybės biudžeto būsto pritaikymo išlaidos ir 1 388,56 Eur
administravimo išlaidos).
2019 metais pagal „Būsto pritaikymas šeimoms auginančioms vaikus su sunkia negalia“
programą pritaikytas 1 vaiko su sunkia negalia būstas – panaudota iš valstybės biudžeto 629,20 Eur.
(605,00 Eur valstybės biudžeto būsto pritaikymo išlaidos ir 24,20 Eur administravimo išlaidos). 2018
metais pagal šią programą nebuvo pritaikytas nė vienas būstas.
➢ Priemonei „Socialinės paramos priklausomybės ligomis sergantiems teikimas“ skirta
1500 Eur, panaudota 130 Eur. Patenkinta 1 prašymas, 1 priklausomybės ligomis sergančiam asmeniui
apmokėtos gydymo paslaugos.
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➢ Priemonei „Mokesčių už komunalines paslaugas kompensavimas neįgaliesiems“
panaudota 3 488,47 Eur. Visagino savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. TS-18
„Dėl

mokesčių

asmenims,

kuriems

nustatytas

specialusis

nuolatinės

slaugos

poreikis,

kompensavimo“ neįgalūs asmenys su sunkia negalia yra atleisti nuo mokesčių už komunalines
paslaugas (laiptinių ir rūsių apšvietimo, lifto, bendro naudojimo vietų valymo paslaugų), kuriomis jie
nesinaudoja. 2019 metais šias kompensacijas gavo 106 asmenys su sunkia negalia.
➢ Kitos paramos (vienkartinės, tikslinės, periodinės) gyventojams teikimas: parama skirta
256 asmenims, panaudota 11 938,59 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.
➢ Socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių užimtumas – skirta 2 300 Eur, vėliau dar 41 Eur,
iš viso panaudota – 1 340,48 Eur. Organizuotos 5 išvykos: 2 Visagino neįgaliųjų draugijos išvykos (į
Talačkonis dalyvauta neįgaliųjų šventiniame koncerte (50 žmonių), į Tarptautinę neįgaliųjų dienos
paminėjimo šventę „Dainuok, širdie, gyvenimą“ (10 žmonių), 1 Ignalinos AE veteranų susivienijimo
kelionė į Kėdainius (50 vietų), 1 Visagino misto statybininkų klubo išvyka į ekskursiją, skirtą
Statybininkų dienai paminėti (50 žmonių) bei užtikrintas vaikų iš sunkiai besiverčiančių šeimų
dalyvavimas projekte „Pasveikink jūrą Palangoje“ (10 vaikų). Iš viso į renginius vyko 170 asmenų.
Panaudota 1 340,48 Eur. Dalį šios priemonės – 1 000 Eur įgyvendino Visagino socialinių paslaugų
centras.
➢ Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems finansavimo įgyvendinimas –
organizuotas Visagino savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektų 2019 metams paraiškų priėmimo, vertinimo ir atrankos konkursas. 2019 metais finansuoti 2
neįgaliųjų socialinės reabilitacijos srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų projektai. Projektų
finansavimui skirta ir panaudota iš viso 39 475,00 Eur: 33 159,00 Eur valstybės biudžeto lėšų, iš jų
31 580,00 Eur projektams finansuoti ir 1 579,00 Eur administravimui, bei 6 316 Eur savivaldybės
biudžeto lėšų. 2018 metais finansuoti 2 neįgaliųjų socialinės reabilitacijos srityje dirbančių
nevyriausybinių organizacijų projektai. Projektų finansavimui skirta ir panaudota iš viso 39 998,00
Eur: 34 078,00 Eur valstybės biudžeto lėšų, iš jų 32 598,00 Eur projektams finansuoti ir 1 480,00 Eur
administravimui, bei 5 920,00 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.
➢ Socialinių globos paslaugų suaugusiems asmenims su negalia pirkimas 2019 metais buvo
skirta 25 950 Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Panaudota 16 808,33 Eur, 6 asmenims apmokėta už
suteiktas socialinės globos paslaugas. Panaudotos lėšos asmenims be sunkios negalios
apgyvendintiems kitų steigėjų, ne Visagino savivaldybės, socialinės globos namuose pasiskirstė: 3
asmenims, gyvenantiems Visagino socialinės globos namuose – 12 729,96 Eur, 1 asmeniui,
gyvenančiam Aknystos socialinės globos namuose – 749,63 Eur, 1 asmeniui, gyvenančiam Utenos
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globos namuose – 879,42 Eur ir 1 asmeniui, gyvenančiam Strūnos socialinės globos namuose – 2
449,32.
➢ Kalėdinių renginių socialiai remtiniems vaikams organizavimas. Neįgaliems vaikams nuo
2 iki 10 metų nupirktos ir įteiktos kalėdinės dovanėlės (saldainiai ir žaisliukas). Dovanėles gavo 60
neįgalių vaikų. Priemonei įgyvendinti skirta 300 Eur, panaudota – 247,57 Eur.
➢ Pagalba šeimoms, globojančioms vaikus – 2019 metais budinčių globėjų ir asmenų,
nesusijusių giminystės ryšiais, šeimose buvo prižiūrimi ar globojami 6 vaikai, laikinai likę be tėvų
globos. Budinčių globėjų ir asmenų, nesusijusių giminystės ryšiais, darbo užmokesčiui ir vaiko
priežiūros išmokoms panaudota 36 129,50 Eur.
➢ Vienkartinė parama įsteigus šeimyną – ši priemonė nebuvo įgyvendinta, nes 2019 metais
šeimyna Visagino savivaldybėje neįsisteigė.
➢ Mokesčio už suaugusių neįgaliųjų švietimą kompensavimas – šios priemonės
įgyvendinimui skirta 500 Eur, vėliau – 148 Eur, panaudota 648 Eur. Mokestis už suaugusiųjų švietimą
kompensuotas 7 asmenims.
➢ Asmens palaikų, kurių laidojimu privalo rūpintis savivaldybė, pervežimo ir laidojimo
kompensavimas – vykdant šią priemonę 2019 m. savivaldybė rūpinosi 5 asmenų, kurių laidojimu
nesirūpino artimieji arba artimieji nebuvo rasti, laidojimu. Panaudota 2 458 Eur savivaldybės
biudžeto lėšų.
➢ Socialinių paslaugų plėtros pasitelkiant nevyriausybines organizacijas programos
įgyvendinimas – priemonės įgyvendinimui skirta 8 000 Eur, panaudota – 6 105 Eur. Buvo finansuota
1 nevyriausybinės organizacijos paraiška. Transporto paslaugos suteiktos 32 asmenims su negalia ar
senyvo amžiaus asmenims (101 kartą).
➢

Dantų protezavimo išlaidų kompensavimas senatvės pensininkams ir dėl neįgalumo

nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims – šiai priemonei įgyvendinti skirta 1 200 Eur,
panaudota 1009,62 Eur. Dantų protezavimo paslaugos savivaldybės lėšomis suteiktos 2 asmenims.
2019 metais savivaldybėje buvo vykdoma Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji
programa. 2019 metų pradžioje šiai programai skirta 12 590 Eur (7 640 Eur Visagino savivaldybės
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų ir Visagino savivaldybės visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis 2019-01-01 – 4 950 Eur). Vėliau šiai programai
įgyvendinti skirta 4 030 eurų, kurie 2019 m. nepanaudoti.
2019 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai panaudota 12 588,09 Eur.
Savivaldybėje 2019 metais įgyvendinta 14 priemonių. 4 030 Eur nepanaudotų lėšų bus perkelta į
Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2020 metų specialiąją programą.
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Kitos Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos (07),
priemonės:
➢

Neveiksnių asmenų būklės prižiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas. Priemonei

įgyvendinti skirta 1 200 eurų valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšų ir 500 eurų savivaldybės
biudžeto lėšų. Panaudota 945,59 Eur valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšų bei 493,09 Eur –
savivaldybės biudžeto lėšų. Visagino socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai atliko ir
parengė 28 išvadas dėl asmenų galimybės pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus
savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje. Visagino savivaldybės neveiksnių asmenų
būklės peržiūrėjimo komisija išnagrinėjo 16 asmenų būklės peržiūrėjimo bylų. Sprendimų kreiptis į
teismą dėl asmenų būklės peržiūrėjimo nepriėmė.
➢

Dantų protezavimo išlaidų kompensavimas senatvės pensininkams ir dėl neįgalumo

nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims. Šiai priemonei įgyvendinti skirta 1200 Eur,
panaudota – 1009,62 Eur. Dantų protezavimo paslaugos atliktos 2 asmenims, įrašytiems į dantų
protezavimo eilę.
Socialinės paramos skyrius yra atsakingas už socialinių paslaugų planavimą, socialinių
paslaugų teikimo gyventojams organizavimą ir savivaldybės biudžetinių socialinės paskirties įstaigų
veiklos priežiūrą.
Visagino savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plane, patvirtintame Visagino
savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-52, nustatyti savivaldybės socialinių
paslaugų teikimo ir plėtros tikslai, uždaviniai, plano priemonių įgyvendinimo metodai. Visagino
savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatams įvertinti ir ataskaitai
parengti 2020 m. sausio 22 d. sudaryta darbo grupė, kuri išanalizuos ir apibendrins problemas,
iškilusias įgyvendinant socialinių paslaugų planą bei numatys jų sprendimo būdus. Darbo grupės
išvada 2020 m. I ketvirtyje bus paskelbta Visagino savivaldybės interneto svetainėje.
2019 metais skyriaus specialistai dėl socialinių paslaugų skyrimo priėmė 14 gyventojų
prašymų dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų
valstybės socialinės globos namuose gavimo.
Visagino savivaldybės socialinių paslaugų infrastruktūrą sudaro Visagino socialinių paslaugų
centras ir Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras.
Socialinės paramos skyrius vykdo Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro ir Visagino
socialinių paslaugų centro veiklos priežiūrą.
Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-120 nuo 2019 m.
liepos 1 d. didžiausias leistinas darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto,
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pareigybių skaičius Visagino socialinių paslaugų centre – 75,0. Visagino savivaldybės tarybos 2019
m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-147 nuo 2019 m. liepos 1 d. didžiausias leistinas darbuotojų,
gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičius Visagino socialinių
paslaugų centre – 78,75.
Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-248 nuo 2019 m.
sausio 1 d. didžiausias leistinas darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto,
pareigybių skaičius Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre – 41,00.
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro Vaikų globos namuose 2019 metais
trumpalaikės/ilgalaikės globos paslaugos suteiktos 6 vaikams, panaudota 145 591 Eur, iš jų iš
savivaldybės biudžeto – 128 056 Eur. Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyriuje 2018 m.
paslaugas gavo 24 vaikai su negalia, iš jų 12 vaikų gavo dienos socialinės globos paslaugas,
panaudota 115 312 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto – 91 397 Eur, valstybės biudžeto specialiųjų
tikslinių dotacijų asmenims su sunkia negalia – 16 987 Eur. Suaugusių asmenų su negalia dienos
socialinės globos skyriuje 2019 metais paslaugas gavo 26 neįgalieji, iš jų 20 vaikų gavo dienos
socialinės globos paslaugas panaudota 121 409 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto – 91 397 Eur,
valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų asmenims su sunkia negalia – 20 036 Eur.
2019 metais socialinei globai asmenims su sunkia negalia užtikrinti buvo skirta 428 000 Eur
(2018 m. –323 639,75 Eur) valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų 12 480,00 Eur
administravimui. Panaudota 422 282,85 Eur (2018 m. – 323 639,75 Eur) ir 12 299,50 Eur panaudota
administravimo lėšų. 16 asmenų su sunkia negalia apmokėta už suteiktas socialinės globos paslaugas.
Panaudotos lėšos pasiskirstė: asmenims su sunkia negalia apgyvendintiems kitų steigėjų, ne Visagino
savivaldybės, socialinės globos namuose – 39 047,26 Eur (6 asmenims, gyvenantiems Visagino
socialinės globos namuose – 13 181,66 Eur, 5 asmenims, gyvenantiems Zarasų socialinės globos
namuose – 7 374,95 Eur, 2 asmenims, gyvenantiems Strūnos socialinės globos namuose – 10 588,97
Eur, 2 asmenims, gyvenantiems Utenos socialinės globos namuose – 6 927,14 Eur, 1 asmeniui,
gyvenančiam Aknystos socialinės globos namuose – 974,54 Eur), Visagino socialinių paslaugų
centro klientams – 333 912,55 Eur, neįgaliems vaikams ir suaugusiems neįgaliems su sunkia negalia
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre – 37 023,21 Eur.
Nuo 2019 m. liepos 1 d. Visagino savivaldybė dalyvauja atliekant asmens veiklos ir gebėjimų
dalyvauti vertinimus. Ši funkcija pavesta skyriaus darbuotojams. Vykdant šią funkciją nuo 2019 metų
užpildyti 63 klausimynai, asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti vertinimas atliktas 63 asmenims,
informacija pateikta Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos.
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2019 metais vykdant ES reglamentų 1408/71 ir 574/72 nuostatas, gauta 94 E/SED formos,
užpildytos 99 E/SED formas išmokų vaikams gavimo klausimais (dar 4 E/SED formos gautos
informacinio pobūdžio), 2018 metais vykdant ES reglamentų 1408/71 ir 574/72 nuostatas, gauta 65
E/SED formos, užpildytos 62 E/SED. Elektroninių duomenų mainų tarp visų kompetentingų
socialinės apsaugos institucijų Europoje programoje RINA gautos 2 formos, užpildytos 2 formos.
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4 lentelė. Informacija apie Visagino savivaldybėje 2018 ir 2019 m. suteiktą piniginę socialinę paramą
Piniginės socialinės paramos
ir kitų išmokų rūšis

2018 metai

2019 metai

Asmenų

Šeimų

Nepatenkintų
prašymų
skaičius

Patenkinta
2017-2018
m. (proc.)

Suma
(eurais)

Suma
2017-2018
m. (proc.)

Asmenų

Šeimų

Nepatenkintų
prašymų
skaičius

Patenkinta
2018-2019
m. (proc.)

Suma (eurais)

Suma
2018-2019
m. (proc.)

197

195

4

-24,2

82346

-24,2

191

187

0

-3,0

79838

-3,0

269

262

0

+12,1

81776

+9,3

297

284

0

+10,4

90288

+10,4

3

3

0

-57,1

5704

-51,24

5

5

0

+66,7

9170

+60,8

3

3

0

-42,9

2136

-55,4

5

5

0

+66,7

2458

+15,1

281

229

51

-25,6

8941

-18,6

256

224

51

-8,9

11939

+33,5

5

5

0

-28,6

7772

-29,1

10

10

0

+100,0

21500

+176,6

1655

1111

264

-3,2

708199

+10,1

1401

939

280

-15,3

573021

-19,1

85

84

2

-10,5

103582

-6,5

77

77

0

-9,4

95962

-7,4

69

64

1

-6,7

107798

+1,7

66

60

0

-4,3

106567

-1,1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

+100,0

2182

0

3625

2448

411

+4,2

495709

+54,2

3319

2267

388

-8,4

429266

-13,4

44

41

3

+10,0

7193

+56,9

0

0

0

0

0

0

3

3

0

-57,1

5704

-51,2

5

5

0

+66,7

9170

+60,8

438

438

0

-0,9

855829

+21,2

0

0

0

0

0

0

158

158

0

-26,9

530880

-8,7

160

160

0

+1,3

532900

+0,4

Vienkartinė išmoka vaikui
Laidojimo pašalpa
Parama užsienyje mirusių LR
piliečių palaikams parvežti į
LR
Laidojimas
savivaldybės
lėšomis
Vienkartinė,
tikslinė
ir
periodinė pašalpa
Vienkartinė išmoka būstui
įsigyti arba įsikurti
Socialinė pašalpa (socialiai
remtini asmenys)
Globos (rūpybos) išmoka
Globos (rūpybos)
tikslinis priedas

išmokos

Išmoka įvaikinus vaiką
Kompensacija
už
būsto
šildymą, vandenį ir nuotekas
Transporto išlaidų
kompensacija

tikslinė

Valstybinė finansinė parama
užsienyje mirusių (žuvusių)
palaikams parvežti
Šalpos išmoka
Slaugos
išlaidų
kompensacija

tikslinė
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Priežiūros (pagalbos) išlaidų
tikslinė kompensacija
Kompensacija už komunalines
paslaugas visiškai neįgaliems
asmenims
Išmoka
už
komunalines
paslaugas
nedirbantiems
neįgaliesiems, auginantiems
vaikus
Vienkartinė išmoka nėščiai
moteriai
Socialinė
parama
priklausomybės
ligomis
sergantiems
Išmoka
privalomosios
tarnybos kario vaikui
Išmoka gimus vienu metu
daugiau kaip vienam vaikui
Išmoka besimokančio ar
studijuojančio asmens vaiko
priežiūrai
Išmoka vaikui

351

351

0

-3,3

320228

+20,7

347

347

0

-1,1

327576

+2,3

129
0

129
0

0
0

-7,8
0

3697
0

+6,71
0

106

106

0

-17,8

3488

-5,7

0

0

0

0

0

0

35

35

3

+9,4

2660

+9,4

33

33

2

-5,7

2508

-5,7

4

4

1

-63,6

988

-17,7

1

1

1

+75,0

130

-86,84

2

1

0

+100,0

866

+116

2

1

0

0

48

-94,50

10

5

0

+66,7

5262

+4,9

12

6

0

+20,0

5095

-3,17

7

7

0

0

7368

+27,9

6

10

1

-14,3

12024

+63,2

3278

2359

40

+186,8

1249893

+540,4

3299

2345

22

+0,6

2091841

+67,4

10651

7935

780

+123,1

4594531

+44,55

9599

7073

745

-9,9

4406971

-4,10

Iš viso
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5 lentelė. Kita parama 2017–2019 m. laikotarpiu
2017 metai
patenkinta prašymų
skaičius
2016–2017
m. (proc.)

2018 metai
patenkinta prašymų
skaičius
2017–2018
m. (proc.)

2019 metai
patenkinta prašymų
skaičius
2018–2019
m. (proc.)

Paramos rūšis

priimta
prašymų
skaičius

Išduota pažymų (pagal skyriaus kompetenciją)
Išduota Neįgaliojo pažymėjimų
Aprūpinta
neįgaliųjų techninės
pagalbos
priemonėmis
iš jų vežimėliais
Skirta rūpintojais (globėjais)
Nukreipta asmenų į kitų steigėjų (ne savivaldybės)
globos įstaigas

1301
141
161

1301
138
139

+1,9
+2,2
-22,34

1301
117
198

1301
117
190

0
-17,0
+36,7

1740
210

1740
208

+33,74
+9,5

36
16
3

28
14
2+ 2

-12,5
+40,0
0

40
18
10

40
8
6

+42,9
-42,9
+200

43
28
13

+5,0
+137,50
+66,67

Patenkinta prašymų iš viso

1658

+1,9

1684

1662

+2,3

2034

42
19
10 (3 iš jų
gavo
siuntimą,
nors
prašymus
teikė
2018 m.)
2019

priimta
prašymų

priimta
prašymų

(sulaukė
nuo 2016
m.
siuntimo)

1624
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Socialinėje srityje įgyvendinami projektai
Projektas „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“
Visagino savivaldybės administracijoje nuo 2018 m. spalio 30 d pradėtas įgyvendinti
projektas „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ pagal priemonę Nr. 08.4.1–ESFA–V–416
„Kompleksinės paslaugos šeimai“. Pagrindinė projekto idėja – ne tik socialinės rizikos šeima, o
kiekviena šeima gali gauti jai reikiamą pagalbą. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Visagine
gyvenančioms šeimos gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą
kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius krizes bei derinti
šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Ataskaitiniu laikotarpiu projekto veiklos buvo orientuotos sustiprinti šeimą, prevenciškai
užkertant kelią šeimos institucijos trapumui dėl porų nesutarimų, konfliktinių situacijų sprendimo,
tėvystės įgūdžių stokos, nepakankamo dėmesio vaikams iš artimiausių žmonių ir pan. Siekiant
suteikti kokybiškas kompleksiškai teikiamas paslaugas Visagino savivaldybėje 2019 m. buvo
teikiamas kompleksinių paslaugų šeimai paketas: paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant vieno
langelio principą; psichosocialinė pagalba, kuri teikiama asmenims, išgyvenantiems krizę ar
patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus; šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės
paslaugos; mediacijos paslaugos.
Projekto partneriai: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugijos Visagino skyrius, VšĮ „Versli mama“, Visagino šeimos krizių centras.
Visagino bendruomeninių šeimos namų funkcijas atlieka Visagino šeimos ir vaiko gerovės
centras.
Bendra projekto vertė – 214 106,33 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu investuota 44 445, 10 Eur
Europos Sąjungos lėšų ir 10 000 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.
Projektas „Vaikų sveikos gyvensenos skatinimas Visagino savivaldybėje“
Visagino savivaldybės administracija kartu su Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuru 2019-09-30 baigė įgyvendinti projektą „Vaikų sveikos gyvensenos skatinimas
Visagino savivaldybėje“ pagal priemonę Nr. 08.4.2–ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas
regioniniu lygiu“.
Projekto įgyvendinimo metu buvo vykdomos veiklos, susijusios su vaikų sveikatos
raštingumo didinimu, sveikos gyvensenos skatinimu ir būtinų sveiko gyvenimo įgūdžių formavimu.
Projekto veiklose dalyvavo vaikai iki 18 metų, kurie seminarų, renginių, stovyklos ir kitų veiklų metu
šviečiami sveikos gyvensenos temomis.
________________________________________________________________________________

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos
2019 metų veiklos ataskaita

57
Ataskaitiniu laikotarpiu iš viso investuota 34 524,70 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos
31 406,80, savivaldybės biudžeto lėšos 3 117,90 Eur.
Projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra
Visagino savivaldybėje“
Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. Visagino savivaldybės administracija kartu su partneriu BĮ
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centru pradėjo projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-03-0002
„Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Visagino
savivaldybėje“ įgyvendinimą. Projektas bus finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į
infrastruktūrą“.
Projektu identifikuojama problema – Visagino mieste nėra užtikrintos palankios sąlygos tėvų
globos netekusiems vaikams augti artimai šeimos aplinkai aplinkoje bei ugdyti savarankiškam
gyvenimui svarbius įgūdžius.
Projekto tikslas – sukurti Visagino savivaldybėje sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam
perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. Tikslui pasiekti
planuojamas Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra
Visagino savivaldybėje.
Projekto įgyvendinimo metu bus:
➢ įkurti Bendruomeniniai vaikų globos namai, kurių aplinka bus artima šeimos aplinkai;
➢ įsteigtas Vaikų dienos centras (veiks kaip BĮ Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro
padalinys).
Tikslinė grupė: Visagino miesto tėvų globos netekę vaikai – 6 asmenys ir įkūrus VDC –
paslaugas gaus 15 vaikų.
Visagino savivaldybėje veikia BĮ Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, kuriame šiuo metu
gyvena 6 tėvų globos netekę vaikai. Šiuo metu vaikų globos namai įkurti buvusio vaikų darželio
didelėse patalpose, kurios nėra artimos namų aplinkai. Pastate veiklą vykdo kiti 3 centro padaliniai,
NVO organizacija. Vaikams neužtikrintas saugumas ir privatumas. Įkūrus Bendruomeninius vaikų
globos namus, globojami vaikai turės galimybę augti aplinkoje, kuri yra artima šeimos aplinkai, ir
taip bus užtikrinta jų integraciją į bendruomenę, vaikai galės įgyti savarankiškam gyvenimui svarbius
įgūdžius.
Visagino savivaldybėje veikia 2 VDC, kurie labai populiarūs tarp vaikų: Visagino socialinių
paslaugų centre (25 vaikai) ir Visagino kūrybos namuose (12 vaikų). Pagal turimą informaciją,
bendras dienos centrų teikiamų paslaugų poreikis savivaldybėje – 60 vietų. Įkūrus 3-ią centrą BĮ
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Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro patalpose, paslaugas gaus dar 15 vaikų ir taip bus patenkinta
apie 87 proc. poreikio. Projekto metu bus įrengtas dienos centras su visa būtina įranga bei baldais. Jo
plotas bus 129,65 kv. m.
Bendras projekto biudžetas yra 136 632,72 Eur, iš jų 130 355,00 Eur Europos Sąjungos lėšos.
Projektas „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir
prieinamumo gerinimas Visagino savivaldybėje“
Per 2019 m. vyko šio projekto parengiamieji darbai bei 2020-01-07 buvo pasirašyta projekto
finansavimo ir administravimo sutartis.
Projekto tikslas: prisidėti prie integruotos priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų
prevencijos, gydymo ir integracijos sistemos sukūrimo Lietuvoje ir užtikrinti švirkščiamųjų narkotikų
vartotojams žemo slenksčio paslaugų prienamumą Visagino savivaldybėje.
Projekto uždavinys – švirkščiamųjų narkotikų vartotojams pagerinti prieigą prie žemo
slenksčio kabinete teikiamų paslaugų taip sumažinant infekcijų plitimą Visagino mieste.
Pagrindinė projekto veikla – kompleksinių žalos mažinimo paslaugų paketo teikimas
asmenims, vartojantiems švirkščiamuosius narkotikus, ir jų lytiniams partneriams bei jų šeimos
nariams. Bus gerinamas ir teikiamas kokybiškas prevencinių priemonių ir žalos mažinimo paslaugų
paketas (sterilios švirkštimosi ir dezinfekcijos priemonės, tvarsliava, prezervatyvai), reguliarus
greitasis ištyrimas dėl ŽIV, informavimas ir konsultavimas dėl saugesnio elgesio, infekcinių ligų
plitimo, tolesnio patekimo į sveikatos ar socialines paslaugas.
Per 3 projekto įgyvendinimo metus planuojama, kad bus 6 000 apsilankymų. švirkščiamųjų
narkotikų vartotojms ir jų šeimos nariams bus teikiamos konsultacijos ir pagalba įvairiais klausimais,
į jau esamą švirkščiamųjų narkotikų vartotojų tinklą įtraukiami nauji asmenys.
Bendras projekto biudžetas yra 99 654,11 Eur ir jis 100 proc. finansuojamas ES lėšomis.
Projektas „Senjorų dienos centro kūrimas gerinant gyvenimo kokybę pasienio regionuose“
Atsižvelgiant į 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, patvirtintą Europos Komisijos 2015 m. gruodžio
17 d., bei į 3-ąjį kvietimą teikti paraiškas projektams pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės
priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, 2019 m. buvo
pateikta paraiška projekto „Senjorų dienos centro kūrimas gerinant gyvenimo kokybę pasienio
regionuose“ įgyvendinimui bei vyko jos vertinimas jungtiniame sekretoriate.
Projekto tikslas – teikiant socialines paslaugas vyresnio amžiaus ir suaugusiems asmenims su
negalia organizuoti sociokultūrinę veiklą, siekiant mažinti jų socialinę atskirtį, gerinti gyvenimo
kokybę – aktyviai dalyvauti NVO, bendruomenėje, stiprinti ryšius ir dalintis patirtimi tarp vyresnio
amžiaus asmenų bei organizacijų sudarant sąlygas realizuoti savo gebėjimus ir lūkesčius. Šio projekto
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įgyvendinimo metu taip pat planuojama suremontuoti Vilties g. 1, Visagine, esančiame pastate
pagrindinę salę (kurioje vyks parodos, koncertai, didesnio masto užsiėmimai), koridorių, dalį
kabinetų bei įrengti tualetą, pritaikytą neįgaliesiems.
Projekto partneriai: Visagino socialinių paslaugų centras, Breslaujos raj. gyventojų socialinio
aptarnavimo teritorinis centras. Planuojama bendra projekto vertė – 415 542,48 Eur.

2.3. Švietimas, kultūra ir sportas
2019 m. buvo vykdomos 2019–2021 m. strateginio veiklos plano Švietimo paslaugų plėtros
(02), Kūno kultūros ir sporto plėtros (03), Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto
stiprinimo (04) bei Bendruomeniškumo skatinimo (05) programos.

2.3.1. Švietimas
Ikimokyklinis ir privalomas priešmokyklinis ugdymas
Ataskaitiniu laikotarpiu ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas lietuvių
ugdomąja kalba vykdė lopšeliai-darželiai „Auksinis raktelis“ ir „Ąžuoliukas“, rusų ugdomąją kalba
– lopšeliai-darželiai ,,Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras), „Gintarėlis“ ir
„Kūlverstukas“.
Mokinių registro 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
buvo ugdomi 738 vaikai, pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 176 vaikai. Iš viso 914 vaikų
(2018 m – 932), sukomplektuotos 52 grupės, iš jų 42 ikimokyklinio ugdymo grupės ir 10
priešmokyklinio ugdymo grupių (2018 m. buvo 43 ikimokyklinio ugdymo ir 10 priešmokyklinio
ugdymo grupės).
Pagrindinis uždavinys 2019 m. buvo užtikrinti privalomą priešmokyklinį ugdymą
savivaldybėje, įvertinant priešmokyklinio ugdymo poreikį ir turimus išteklius. Privalomas
priešmokyklinio ugdymo poreikis patenkintas 100 proc.
Lopšeliuose-darželiuose padidėjo vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, skaičius, todėl
užtikrinant pagalbą vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo poreikių, įsteigti
mokytojo padėjėjo etatai šiose įstaigose: ,,Auksinis gaidelis“, ,,Auksinis raktelis“ „Gintarėlis“,
„Kūlverstukas“. Nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio visuose vaikų lopšeliuose-darželiuose įsteigti
psichologo etatai, kurie konsultuoja pedagogus, tėvus ugdymo organizavimo, psichologinių,
asmenybės ugdymosi problemų bei jų sprendimo klausimais.
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2019–2020 m. m. priešmokyklinio ugdymo grupėse vaikų skaičius sumažėjo. Vaikų, ugdomų
pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus kaita (Mokinių registro duomenimis) pateikta 6
lentelėje.
6 lentelė. Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus kaita (Mokinių registro duomenimis)
Įstaigos pavadinimas
Vaikų skaičius
Vaikų skaičius
Vaikų skaičius
(lopšeliai-darželiai)
2017-09-01
2018-09-01
2019-09-01
,,Auksinis raktelis“
47
42
38
,,Auksinis gaidelis“
22
45
38
,,Ąžuoliukas“
37
37
30
,,Gintarėlis“
30
35
37
,,Kūlverstukas“
23
29
33
Iš viso:
159
188
176

Ataskaitiniu laikotarpiu Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius
vykdė vaikų lankomumo, grupių komplektavimo, laisvų vietų lopšeliuose-darželiuose stebėseną.
Pažymėtina, kad savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose per 4 metus (2016–2019 m.)
daugiausia sumažėjo grupių ir vaikų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose rusų ugdomąja kalba
(,,Kūlverstukas“, ,,Gintarėlis“, ,,Auksinis gaidelis“). Pastebima tendencija, kad mišrios šeimos savo
vaikus nori vesti į vaikų lopšelius-darželius lietuvių ugdomąja kalba. 2019 m. rugsėjo mėnesį įsteigta
viena papildoma ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupė lietuvių ugdomąja kalba lopšelyjedarželyje ,,Ausinis raktelis“.
Mokinių registro duomenimis bendras vaikų skaičius savivaldybės ikimokyklinio ugdymo
įstaigose (2017 m. – 927, 2018 m. – 932 , 2019 m. – 914 ) nežymiai kinta, tačiau vaikų lankomumo
stebėsenos rodikliai nedžiugina. Vaikų lankomumas žiemos ir vasaros laikotarpiais palyginti žemas,
tai sudaro vidutiniškai žiemą apie 40 proc., vasarą apie 45–50 proc.
Brandos egzaminų (toliau – BE), pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (toliau – PUPP),
nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimas ir koordinavimas
Brandos egzaminai
Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo
koordinavimas įvykdytas vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka (pagal
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus).
Iki 2017 m. pasirenkančių laikyti lietuvių kalbos ir literatūros (toliau – LKL) valstybinį
brandos egzaminą (toliau – VBE) dalis sparčiai augo: 2016 m. jį laikyti pasirinko 39 % savivaldybės
abiturientų (šalyje beveik trečdaliu daugiau, t. y. 58 %), 2017 m. – 62 % (šalyje 58 %). O štai nuo
2018 m. pastebimas sumažėjimas: 2018 m. – 50 %, 2019 m. – 44,6 %. Tuo tarpu šalies mastu šio
egzamino pasirinkimas auga: 2018 m. – 59 %, 2019 m. – 60 %.
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Akcentuotinas faktas, kad 2019 m. neišlaikiusiųjų LKL VBE ženkliai sumažėjo (2017 m. ir
2018 m. didžiąją dalį neišlaikiusiųjų sudarė abiturientai, neišlaikę LKL VBE), 2019 m. neišlaikė tik
trys (t. y. 8,1 %, kai 2018 m. – 21 %; 2017 m. – 22,4 %). Taip pat svarbu paminėti, kad, palyginus su
2017 ir 2018 m., didėja pagrindiniu lygmeniu LKL VBE išlaikiusiųjų dalis: 24 % – 2017 m., 44 % –
2018 m., 49 % – 2019 m. Išlaikiusių aukštesniuoju lygmeniu dalis tiek savivaldybės, tiek šalies mastu
išaugo ~5 kartus Tačiau, nepaisant to, mūsų savivaldybės rezultatai šiuo atžvilgiu kol kas atsilieka
dukart.
Teigiami pokyčiai ir dėl LKL VBE laikymo vidurkio: bendras LKL VBE vidurkis padidėjo –
42,1 (2017 m. – 27, 2018 m. – 35,5). Nors ir yra vidurkių skirtumas, lyginant lietuvių mokomąja
kalba mokyklų abiturientų ir mokyklų rusų mokomąja kalba mokyklų abiturientų rezultatus, tačiau,
jeigu 2018 m. skirtumas sudarė 3,5 karto ir buvo didžiausias per pastaruosius 4 metus, tai 2019 m. jis
buvo mažiausias per 2015–2019 m.
LKL mokyklinio brandos egzamino (toliau – MBE) rezultatų analizė parodė, kad bendras balo
vidurkis sumažėjo nuo 6,8 (2018 m.) iki 5,9 (2019 m.). Gavusių 9-10 balų įvertinimą dalis taip pat
sumažėjo: 2018 m. – 4,3 % (šalyje 3,5 %), 2019 m. – 2,3 % (šalyje 2,5 %). Įvertintų 4 balais mokinių
dalis daugiau kaip dvigubai didesnė rusų mokomąja kalba mokyklose ir siekia apie trečdalį šių
mokyklų laikiusių MBE. Pažymėtina, kad įvertinimo vidurkio skirtumas tarp rusų ir lietuvių
mokomąja kalba mokyklų sudaro apie 1 balą.
Dalies VBE rezultatai pakankamai geri:
1) Anglų kalbos egzaminas išlaikytas labai gerai. Antrus metus virš 40 % laikiusiųjų jį išlaikė
pagrindiniu lygmeniu.
2) Informacinių technologijų VBE rezultatai prastesni už praeitų metų rezultatus, tačiau
pakankamai geri. Pagrindiniu lygmeniu šį egzaminą išlaikė 30,8 % (2018 m. – 37,5 % laikiusiųjų).
3) Nepaisant to, kad 2019 m. nors ir buvo neišlaikiusiųjų matematikos VBE, tačiau bendri
rezultatai žymiai geresni už 2018 m. rezultatus bei šalies rezultatus (visais aspektais).
4) Pakankamai geri biologijos VBE rezultatai, nes pagrindiniu lygmeniu išlaikė 60 %
laikiusiųjų (2018 m. – 38,5 %), šalies rodiklis – 50,6 %.
5) Istorijos rezultatai taip pat nėra blogi, nes pagrindiniu lygmeniu jį išlaikė 66,7 % laikiusių
(2018 m. – 52 %; 2017 m. – 57 %), šalies rodiklis 56,7 % (2018 m. – 45,6 %.).
Iš viso 100 balų buvo įvertinti 6 darbai (2 iš anglų kalbos, 2 iš rusų (užsienio) kalbos ir 2 iš
matematikos); du iš kandidatų pelnė po du šimtukus.
Išsamiau apie VBE rezultatus http://www.visaginas.lt/svietimas/bendrasis-ugdymas/284 .
2015–2017 m. abiturientų, siekiančių aukštojo išsilavinimo Lietuvoje ir aukštojo išsilavinimo
apskritai, dalis didėjo. 2018 m. šie rodikliai ženkliai nukrito. 2019 m. pagal pirmąjį rodiklį duomuo
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šiek tiek ūgtelėjo ir sudarė 44,4 % (2018 m. – 41,9 %), tačiau bendrai siekiančių aukštojo išsilavinimo,
palyginus su 2018 m., sumažėjo ir sudarė 47,25 % (2018 m. – 54,65 %). Kalbant apie gimnazijas
atskirai, „Atgimimo“ gimnazijos abiturientų, pasirenkančių universitetines studijas Lietuvoje,
vidutiniškai per pusę (procentine išraiška) mažiau, lyginant su „Verdenės“ gimnazija. 2015–2017 m.
buvo stebima pasirenkančių profesines mokyklas dalies didėjimo tendencija, 2018 m. ši dalis ženkliai
sumažėjo ir sudarė 11,7 %, o 2019 metais vėl smarkiai ūgtelėjo (18,5 %).
Studijų programų pasirinkimo prasme 2016 ir 2018 m. populiaresnės buvo socialinių mokslų
kryptys, o 2017 ir 2019 m. – fizinių ir technologinių mokslų. Kalbant atskirai pagal mokyklas, 2017
ir 2019 m. „Atgimimo“ gimnazijos abiturientai labiausiai rinkosi technologijų mokslų studijas, o tarp
„Verdenės“ gimnazijos abiturientų populiaresni buvo socialiniai mokslai (2018 m. tarp abiejų
gimnazijų abiturientų socialiniai mokslai buvo labiausiai pasirenkami). Šie rodikliai sietini su
egzaminų laikymo rezultatais: „Atgimimo“ gimnazijos abiturientai paprastai geriau laiko
matematikos, informacinių technologijų, fizikos egzaminus, o „Verdenės“ gimnazijos – istorijos ir
geografijos egzaminus. Tačiau, nepaisant to, kad „Verdenės“ gimnazijos abiturientai paprastai geriau
laiko chemijos ir biologijos egzaminus, „Atgimimo“ gimnazijos abiturientų ženkliai daugiau buvo
priimta 2019 m. į biomedicinos mokslų studijas.
2015–2017 m. dalis abiturientų, po mokyklos baigimo pasirenkančių darbą, mažėjo, 2018 m.
tokių buvo apie penktadalį (skaičių prasme); 2019 m. šios kategorijos abiturientų šiek tiek mažiau
(2018 m. – 20,9 %, 2019 m. – 16,05 %), tačiau situacija išliko panaši. Dar nepasirinkusių tolimesnės
karjeros dalis, kaip ir 2018 m., išliko pakankamai nemaža (12,35 %), tačiau pažymėtina, kad didžioji
jų dalis – tai vaikinai, kurie tarnauja Lietuvos kariuomenėje.
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas
Bendri pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (toliau – PUPP) įvertinimo (balais)
vidurkiai pagal dalykus (įskaitant visas mokyklas) beveik tokie patys kaip ir šalies mastu ir panašūs
į 2018 m. rezultatus. Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP balo vidurkis 6,1 (šalyje 6,3). Tačiau
pažymėtinas skirtumas tarp rusų mokomąja kalba ir lietuvių mokomąja kalba mokyklų mokinių
rezultatų, ir jis padidėjo: jeigu 2018 m. skirtumas sudarė daugiau negu 1 balas (atitinkamai 5,8 ir 7;
šalyje panaši tendencija), tai 2019 m. skirtumas siekia beveik 2 balus (atitinkamai 5,4 ir 7,3).
Šiemet šalies mastu padaugėjo tų mokinių, kurie iš LKL PUPP gavo 9–10 balų įvertinimą:
šiais metais jų 14,5 %, o 2018 metais 9–10 balų įvertinimą gavo 12,4 % mokinių. Tuo tarpu Visagine
tokių sumažėjo: 2019 m. 9-10 balų įvertinimą gavo 10,7 % laikiusiųjų (2018 m. – beveik 15 %).
Šiemet neigiamais pažymiais LKL išlaikė 8,3 % mokinių (tai beveik dvigubai daugiau nei 2018 m.
– 4,7% mokinių), ir tai, kaip ir 2018 m., tik mokiniai iš rusų mokomąja kalba mokyklos.
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2018 m. matematikos balo vidurkis 4,8 (šalyje 4,8), tai buvo blogiausias rezultatas per
pastaruosius 5 metus. O štai 2019 m. vidurkis ženkliai pagerėjo (beveik 6 balai, respublikoje – 5,3).
2019 m. šalies mastu padaugėjo tų mokinių, kurie iš matematikos PUPP gavo 9–10 balų
įvertinimą: 2019 metais jų 10 %, o 2018 metais 9–10 balų įvertinimą gavo 6 % mokinių. Visagine
tokia pati tendencija: 2019 metais gavusių 9-10 balų buvo 11,9 % (2018 m. – 4,7%). Šalyje sumažėjo
ir neigiamus įvertinimus gavusių mokinių dalis (nuo 28,3% 2018 m. iki 20,7% 2019 m.). Mūsų
savivaldybėje taip pat: nuo 20,6% 2018 m. iki 14,3% 2019 m.
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (toliau – NMPP)
Testavimo 2, 4, 6 kl. 2019 m. rezultatų analizė parodė, kad:
1) Antrokų rezultatai buvo ženkliai geresni nei 2018 m.
2) Geri ketvirtokų matematikos, pasaulio pažinimo testų rezultatai, skaitymo ir rašymo NMPP
rezultatai prasteni negu 2018 m.
3) Šeštokų visų dalykų testų rezultatai prasteni nei 2018 m., ypatingai – rašymo: nors
nepasiekusių patenkinamojo lygmens dalis, palyginus su 2018 m., sumažėjo (nuo 28,1 % iki 19,5 %),
tačiau nustebino tas faktas, kad ši dalis mokyklose rusų mokomąja kalba sudarė 4,8 %, o mokyklose
lietuvių mokomąja kalba – net 44,3 %

– taip pat (nors beveik triskart išaugo nepasiekusių

patenkinamojo lygmens). Ženkliai pagerėjo šeštokų skaitymo rezultatai. Palyginus dabartinių šeštokų
rezultatus su 2016 m. (kai jie buvo 4 kl.) rezultatais, paaiškėjo, kad jų skaitymo rezultatai per dvejus
metus ženkliai pagerėjo. Matematikos rezultatai stipriai nepasikeitė, tačiau šiek tiek išaugo
nepasiekusių patenkinamojo lygmens.
Atlikta palyginamoji analizė 2019 m. šeštokų pasiekimų ir 2017 m. pasiekimų (kai jie buvo
ketvirtokais) parodė, kad skaitymo rezultatai pagerėjo: beveik dvigubai daugiau pasiekusių
pagrindinio lygmens / mažiau pasiekusių tik patenkinamojo lygmens, beveik 5 kartus mažiau
nepasiekusių patenkinamojo lygmens. Tačiau matematikos NMPP rezultatų analizė parodė, kad
buvusių ketvirtokų, pasiekusių patenkinamojo lygmens, padaugėjo 6 klasėje trečdaliu ir sumažėjo
dalis pasiekusių pagrindinio lygmens. Daugiau nei dvigubai išaugo nepasiekusių patenkinamojo
lygmens. 2018 m. analizė rodė panašius rezultatus. Kalbant apie rašymo rezultatus, situacija panaši:
6 klasėje, palyginus su 4 kl., sumažėjo pasiekusių pagrindinio lygmens dalis, beveik dvigubai
sumažėjo pasiekusių aukštesniojo lygmens. Labai ženkliai (beveiks 8,5 karto) padaugėjo
nepasiekiančių patenkinamojo lygmens.
2019 m. dalyvauta veiksmo tyrime „Bandomasis elektroninis 8 klasės mokinių pasiekimų
patikrinimas 2018-2019 m. m.“. Testavime dalyvavo mokyklos lietuvių mokomąja kalba
(privalomai) ir viena progimnazija (savanoriškai, nes testai buvo lietuvių klaba). Rezultatų (tik
mokyklos lietuvių mokomąja kalba) analizė parodė, kad mūsų savivaldybės aštuntokų matematikos
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rezultatai geresni nei respublikos, gamtos mokslų – prastesni. Panagrinėjus progimnazijos
matematikos eNMPP rezultatus paaiškėjo, kad jie nėra ženkliai prasteni už šalies lygmens rezultatus
(išskyrus 4 pasiekimų grupę (t. y. aukštesniuosius pasiekimus). Gamtos mokslų ganėtinai prastesni
(nes užduočių turinys daugiau buvo tekstinis).
Išsamiau apie NMPP rezultatus http://www.visaginas.lt/svietimas/bendrasis-ugdymas/284.
Bendra išvada
Pasiekimų patikrinimo rezultatų analizė rodo, kad lietuvių kalba ir jos ugdymo kokybė 2019
m. buvo ir tebelieka ateityje viena iš aktualiausių ir opiausių problemų ugdymo pagal visas formaliojo
ugdymo programas srityje bei pagrindinių švietimo prioritetų savivaldybėje. Nors problemai, jos
priežastims aptarti ir sprendimo būdams numatyti skiriama nemažai dėmesio (tarpinstituciniai ir
tarpdalykiniai susitikimai, metodiniai renginiai, renginiai mokiniams, ugdymo plano galimybių
panaudojimas, aptarimas ir siūlymu teikimas respublikiniu mastu tam skirtoje konferencijoje,
dalyvavimo projekte „Lyderių laikas 3“ pradžia), būtina imtis veiksmingesnių ir realių priemonių
gerinti situacijai (pvz., 2020 m. numatyta vykdyti tam skirtas minėto projekto veiklas, teikti
pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimo ir kt.). Būtina dėti pastangas, kad geresni LKL VBE rezultatai
taptų gerėjimo tendencija, ir daugiau dėmesio skirti tam, tam pereinant iš pradinio ugdymo programos
į pagrindinę ugdymosi pasiekimai neblogėtų.
Mokytojų atestacija
Mokytojų atestacija vykdyta pagal savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario
11 d. įsakymu Nr. ĮV-E-39 patvirtintas Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus
psichologus) 2019–2021 m. atestacijos programas. Skyriaus specialistai dalyvavo mokytojų
atestacijose: stebėjo pamokas, teikė savo išvadas ir vertinimus, dalyvavo posėdžiuose.
2019 m. atestuoti 6 mokytojai: 3 vyresnieji mokytojai, 3 mokytojai metodininkai (2018 m. 7
mokytojai). Pagal švietimo įstaigas: ,,Atgimimo“ gimnazijoje – 1 mokytojas metodininkas, ,,Gerosios
vilties“ progimnazijoje – 2 vyresnieji mokytojai, Česlovo Sasnausko menų mokykla – 1 mokytojas
metodininkas, Kūrybos namai – 1 mokytojas metodininkas, vaikų lopšelis-darželis ,,Auksinis
raktelis“ – 1 ikimokyklinio ugdymo vyresnysis auklėtojas.
Mokinių raiškos galimybių užtikrinimas, siejant formaliojo ir neformaliojo ugdymo
programas
2019 m. dalyvavimo šalies etapo dalykinėse olimpiadose ir konkursuose pasiekimai: II ir III
vieta Jaunųjų filologų konkurse, III vieta lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje ir I vieta
matematikos konkurse „Kengūra“. Šie rezultatai, palyginus su ankstesniais metais, prastesni (2018
m. buvo pelnytos 9 prizinės vietos). Išsamiau http://metodine.taryba.savicius.lt/go/page/id/olimpiados.
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Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną – 2019 m. kovo 11 d. iškilmingai pagerbti 2018ųjų metų geriausi savivaldybės mokyklų vienuolika mokinių, aukštais laimėjimais ir pasiekimais
garsinančių miestą. Jiems įteikti vardiniai savivaldybės padėkos ženklai:
1) akademinių pasiekimų srityje apdovanojimus gavo: Visagino „Žiburio“ pagrindinės
mokyklos mokinys Sergej Gončarov, Visagino „Atgimimo“ gimnazijos abiturientas Genadij
Jazukevič, Visagino „Verdenės“ gimnazijos abiturientė Melita Vilkevičiūtė ir buvęs šios gimnazijos
mokinys Dominykas Viliūnas;
2) meno, kūrybos ir sporto srityse: Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos ugdytinės
Marija Kaleničenko ir Marija Polina Zinkevičiūtė, Visagino kūrybos namų ugdytiniai Kiril Treize ir
Ruta Bieliauskaitė bei Visagino sporto centro ugdytinis Aleksandr Trofimčuk;
3) profesinio mokymo srityje: Vitas Kapustinskis ir Miroslav Višnevskij, Visagino
technologijos ir verslo profesinio mokymo centro automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko
profesijos mokiniai.
Pagal pasirašytą su „Vyturio“ leidykla sutartį dėl privalomosios grožinės literatūros
skaitmeninės bibliotekos, skirtos Visagino bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, naudojimosi
paslaugos įsigijimo, visiems savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams suteikta galimybė
naudotis elektronine biblioteka, kurioje yra beveik 500 programinių ir konteksto kūrinių bei knygų
laisvalaikiui.
Mokinių registras
Tinkamai ir teisės aktų nustatytais terminais organizuotas Visagino savivaldybės Bendrojo
ugdymo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, neformaliojo švietimo mokyklų ir kitų
neformaliojo vaikų švietimo teikėjų 2019–2020 mokslo metų mokinių registro sudarymas. Parengta
Visagino savivaldybės klasės krepšelio ataskaita 2019 finansiniams metams. Organizuotos
konsultacijos, teikta metodinė pagalba Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų,
neformaliojo švietimo įstaigų, ikimokyklinių ugdymo įstaigų atsakingiems darbuotojams.
Bendrojo ugdymo mokyklose 2019–2020 mokslo metų pradžioje (2019 m. rugsėjo 1 d.
duomenys) iš viso mokėsi 1841 mokinys, iš kurių grupinio (kasdienio) mokymosi forma mokėsi 1840
mokinių, mokiniai, savarankiško mokymosi forma – 1 mokinys. Iš bendro mokinių skaičiaus:
suaugusiųjų klasėse – 8, lavinamosiose klasėse – 21 mokinys (iš kurių specialiose socialinių įgūdžių
ugdymo klasėse mokėsi 6 mokiniai). Visas klasių (komplektų) skaičius – 101, iš kurių: klasių skaičius
be jungtinių klasių – 92, lavinamųjų klasių – 6, specialiųjų klasių – 3.
Bendrojo ugdymo mokyklas lankančių mokinių skaičius pateiktas 7 lentelėje.
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7 lentelė. 2019-2020 m. m. mokinių ir klasių skaičius (Mokinių registro duomenys)
(2019 m. rugsėjo 1 d. duomenys, be individualiai besimokančių mokinių, be lavinamųjų ir specialiųjų klasių skaičiaus )
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Paaiškinimai: MS- mokinių skaičius; KS- klasių komplektai (be lavinamųjų klasių); LT- lietuvių mokomoji kalba; RUrusų mokomoji kalba.

Pedagogų registras
2019 m. buvo sudarytas Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinių
ugdymo įstaigų ir neformaliojo ugdymo mokyklų 2019–2020 mokslo metų Pedagogų registras.
Duomenys apie Visagino savivaldybės ugdymo įstaigose dirbančius pedagogus (pagal Pedagogų
registro duomenis 2020 m. sausio 20 d.) pateikti 8 lentelėje.
8 lentelė. Duomenys apie Visagino savivaldybės ugdymo įstaigose dirbančius pedagogus (pagal Pedagogų registro
duomenis, 2020 m. sausio 20 d. duomenimis)
Pedagogų skaičius
Įstaigos pavadinimas
2019 metais*
2018 metais**
,,Atgimimo“ gimnazija
39
40
,,Gerosios vilties“ progimnazija
56
48
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,,Verdenės“ gimnazija
Draugystės progimnazija

52
49

43
41

,,Žiburio“ pagrindinė mokykla

34

20

Iš viso bendrojo ugdymo įstaigose
Česlovo Sasnausko menų mokykla
Visagino kūrybos namai
Visagino sporto centras

230
51
45
36

192
52
44
34

Iš viso neformaliojo ugdymo įstaigose
Lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“
(Vaikystės pedagogikos centras)
Lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“
Lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“
Lopšelis-darželis ,,Kūlverstukas“
Lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“
Iš viso ikimokyklinio ugdymo įstaigose
Iš viso savivaldybėje

132

130

26

23

26
23
15
21
111
473

21
21
14
19
98
420

*
įskaitant
įstaigų
vadovų
ir
direktoriaus
** neįskaitant įstaigų vadovų ir direktoriaus pavaduotojų ugdymo reikalams

pavaduotojų

ugdymo

reikalams

Švietimo žinybinės statistikos ataskaitos
Parengtos švietimo žinybinės statistinės ataskaitos už 2019–2020 mokslo metus. Švietimo
įstaigų atsakingiems darbuotojams teikta metodinė pagalba ir konsultacijos švietimo statistinių
ataskaitų sudarymo, darbo su Švietimo valdymo informacine sistema klausimais. Patikrintas švietimo
įstaigų pateiktų statistinių ataskaitų duomenų teisingumas. Sudarytos šios suvestinės statistinės
ataskaitos: ,,Bendrojo ugdymo mokyklos 2019/2020 mokslo metų duomenys (mokiniai)“ 1 –
mokykla; „Bendrojo ugdymo mokyklos 2019/2020 mokslo metų duomenys (aplinka)“ 2 – mokykla;
„Bendrojo ugdymo mokyklos 2019/2020 mokslo metų duomenys (pedagogai)“ 3 – mokykla;
„Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos duomenys,
209/2020 mokslo metai“ 4 – mokykla, Ikimokyklinių ugdymo įstaigų ataskaita ŠV-03; ,,Bendrojo
ugdymo mokyklos 2018/2019 mokslo metų duomenys (darbuotojai)“ 3ES – mokykla; Bendrojo
ugdymo mokyklos 209/2020 mokslo metų duomenys (nepedagoginiai darbuotojai)“ 3D – mokykla.
Ataskaitos pateiktos Švietimo informacinių technologijų centrui per Švietimo valdymo informacinę
sistemą.
Socializacijos, prevencinių, kitų programų ir projektų, švietimo pagalbos teikimo
organizavimo ir vykdymo administravimas ir koordinavimas
Vaikų socializacijos projektų konkursas organizuotas pagal Vaikų socializacijos projektų
konkurso organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašą, patvirtintą savivaldybės
administracijos direktoriaus 2019-02-11 įsakymu Nr. ĮV-E-40. 2019 m. savivaldybės prioritetai buvo:
lietuvių kalbos vartojimo skatinimas; Visagino ir jo apylinkių vietovardžių ir etnokultūros
tyrinėjimas; atviras kvietimas vaikams (tėvams, globėjams, rūpintojams) registruotis į stovyklą. Buvo
pateiktos 22 paraiškos. Finansavimas skirtas 16 projektų įgyvendinimui: 12 vasaros poilsio ir
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užimtumo stovyklų ir 4 prevenciniai projektai (2018 m. finansuota 19 projektų: 14 vasaros poilsio ir
užimtumo ir 5 prevenciniai projektai). Kaip ir 2018 m., projektams finansuoti iš savivaldybės
biudžeto 2019 m. skirta 15000 Eur, panaudota 14 984,50 Eur. Projektų veiklose dalyvavo apie 700
vaikų. Lėšos panaudotos pagal paskirtį.
2018 m., siekiant didinti psichologinės pagalbos prieinamumą savivaldybėje, savivaldybė
partnerio teisėmis dalyvavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendiname ES
projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“, kurio lėšomis buvo įsteigti ir finansuoti psichologo
etatai visose ikimokyklinio švietimo įstaigose ir papildomi etatai beveik visose bendrojo ugdymo
mokyklose. Tai buvo labai svarbu dėl to, kad vaikų, kuriems reikalinga švietimo pagalbos specialisto
pagalba, didėja, dėl lėšų trūkumo pagalbos negauna dalis vaikų, kuriems šios pagalbos reikia.
Projekto lėšomis psichologai bus išlaikomi iki 2020 m. pabaigos.
Visos savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigos sudaro sąlygas kiekvienam
mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas
ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą („Obuolio draugai“,
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, Olweus
patyčių prevencijos programa, programa LIONS QUEST, „Zipio draugai“, Gyvenimo įgūdžių
ugdymo programa, Sveikatos ugdymo programa, Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos
programa ir kt.).
Nuo 2015 m. spalio 1 d. neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) veikloms skiriamas
tikslinis valstybės finansavimas (kitaip – neformaliojo švietimo mokinio krepšelis). Jis buvo tęsiamas
2019 metais. 2019 m. NVŠ krepšelis buvo finansuojamas ES projekto „Neformaliojo vaikų švietimo
paslaugų plėtra“, kurį įgyvendina Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, lėšomis
(savivaldybės projekte dalyvauja partnerio teisėmis). Visagino savivaldybei buvo skirta 67,4 tūkst.
Eur (2018 m. – 63,2 tūkst. Eur). Šios lėšos skirtos mokiniams ugdyti pagal neformaliojo vaikų
švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo)
programas. Vadovaujantis Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
panaudojimo tvarkos aprašu, 2019 m. NVŠ lėšomis buvo finansuojama 13 akredituotų, savivaldybės
teritorijoje įgyvendinamų programų. Iš jų 6 programas vykdė 5 asociacijos („Visagino povandeninio
plaukimo klubas „Akvanautas“, „Visaginietis“, „Lietuvos šaulių sąjunga“, „Lietuvos skautija“,
sporto klubas „Akrobalansas“), 2 programas – viešoji įstaiga „Jaunųjų mokslininkų akademija“, 1
programą – Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla ir 4 programas – Visagino kūrybos namai.
Programose buvo užimta apie 300 vaikų. Lėšos programoms įgyvendinti buvo apskaičiuotos
neformaliojo švietimo mokinio krepšelio principu, finansuojant vieną vaiko einamaisiais
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kalendoriniais metais pasirinktą programą, atsižvelgiant į rekomenduojamą krepšelio sumą – 15
Eur/mėn. Konkretus krepšelio dydis nustatytas atsižvelgiant į lankančių NVŠ programas vaikų
skaičių bei programų trukmę. Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, mūsų krepšelio 2019 m. dydis
(sutartinis įkainis 1 mokiniui per mėn.) buvo 20 Eur/mėn.
Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius koordinuoja profesinio
informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugų teikimą savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų
mokiniams ir savivaldybės teritorijoje gyvenantiems nesimokantiems asmenims (iki 21 metų).
Mokyklų specialistams, teikiantiems profesinio orientavimo paslaugas mokyklose, mokiniams ir
gyventojams suteiktos individualios konsultacijos. Surinkti mokinių profesinio orientavimo
stebėsenos duomenys už 2019 metus. Koordinuoti savivaldybės mokyklų mokiniams skirti jau tapę
tradiciniai renginiai: ,,Rinkis ateitį“, atvirų durų diena tėvų darbovietėse ,,Šok į tėvų klumpes“,
„Karjeros diena“.
Nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų apskaita ir jų grąžinimas į švietimo sistemą
Nesimokančių vaikų ir mokyklų nelankančių mokinių informacinės sistemos (toliau –
NEMIS) duomenimis, Visagine 2019–2020 m. m. pradžioje užregistruoti 295 nesimokantys 7–18
metų vaikai (2018–2019 m. m. – 293), iš jų privalančių lankyti mokyklą 7–16 m. vaikų – 277 (2018–
2019 m. m. – 276), 17–18 m. – 18 vaikų (2018–2019 m. m. –17). Šie asmenys savo gyvenamąją vietą
yra deklaravę Visagino savivaldybės teritorijoje. NEMIS duomenys buvo lyginami su Mokinių
registru. Iš duomenų bazėje užregistruotų nesimokančių mokinių skaičiaus kaip besimokantys
Visagino švietimo įstaigoje rasti 3 mokiniai, 261 vaikas yra išvykęs gyventi į užsienį, 19 pakeitę
gyvenamąją vietą/ deklaruotu adresu faktiškai negyvena, apie likusius 12 mokinių informacijos vis
dar ieškoma. Pagal mokykloms priskirtas teritorijas nurodytais adresais lankosi mokyklų socialiniai
darbuotojai, jų duomenimis likę neišaiškinti asmenys nurodytais adresais negyvena, nežinoma, ar jie
išvykę, policija prašymų surasti šiuos asmenis nėra gavusi. Pagal galiojančius teisės aktus, jeigu vaikų
tėvai/globėjai savo noru informacijos apie jų buvimo vietą neteikia, nėra kitų pranešimų, savivaldybė
neturi teisės domėtis tuo savarankiškai.
Mokyklų duomenų pateikimas į sistemos pomodulį „Nelankantieji“ vykdomas ne rečiau kaip
vieną sykį per mėnesį. Į registro sąrašus įrašomi mokiniai, be pateisinamos priežasties praleidę
daugiau negu 50 proc. pamokų per vieną mėnesį. 2019 metais mokyklos nelankančiųjų sąraše buvo
įrašyti 3 mokiniai. 2020 m. sausio mėn. duomenimis registre tokių vaikų nėra. Jeigu vaikas nelanko
mokyklos, jo šeimoje lankosi klasės auklėtojai, socialiniai darbuotojai, informuojamas Vaiko teisių
apsaugos skyrius. Išsiaiškinus priežastis vaikai ir tėvai yra nukreipiami psichologo konsultacijoms, į
mokyklos vaiko gerovės komisiją, sudėtingesniais atvejais į savivaldybės administracijos vaiko
gerovės komisiją.
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Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019 m. pateikė gaires savivaldybės teritorijoje
gyvenančių vaikų apskaitos tvarkytojams ir mokykloms, vykdančioms privalomo švietimo
programas, kaip veiksmingai vykdyti nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaitą.
Remiantis šiomis gairėmis, įvertinus poreikį ir rekomendacijas, panaikinus medicininės pažymos
formą Nr. 094/A „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją“,
nusistatyti kitus pamokų/ugdymo dienų praleidimą dėl ligos pateisinančius dokumentus, Visagino
savivaldybės administracija parengė Visagino savivaldybės teritorijoje gyvenančių ir nesimokančių
mokyklinio amžiaus vaikų apskaitos tvarkos projektą, kuris turėtų įsigalioti jau kitų mokslo metų
pradžioje.
Konstitucijos egzaminas
2019 m. spalio 3 d. Visagino savivaldybėje įvyko tryliktasis Konstitucijos egzaminas.
Visuotinėje teisinių žinių patikrinimo akcijoje dalyvavo 903 (2018 m. – 695) visaginiečiai.
Suaugusiųjų grupėje egzaminą laikė 15 dalyvių (pernai – 17). Jauniausiajam egzamino
dalyviui – 25 metai, vyriausiajam – 61. Geriausias žinias pademonstravo ir į antrąjį egzamino etapą
pateko 2 suaugusieji, neturintys teisinio išsilavinimo.
Visagino bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai rungėsi keturiose amžiaus grupėse: 1–4 klasių,
5–7 klasių, 8–9 klasių ir 10–12 klasių. Bendrojo ugdymo mokyklose Konstitucijos egzaminą
laikiusiųjų skaičiumi išsiskyrė „Gerosios vilties“ progimnazija, kurioje teisines žinias patikrino 445
pirmų–aštuntų klasių mokiniai, ir Draugystės progimnazija, kurioje Konstitucijos egzaminą laikė 276
pirmų–aštuntų klasių mokiniai. „Verdenės“ gimnazijoje akcijoje dalyvavo 65 mokiniai, „Žiburio“
pagrindinėje mokykloje – 49, „Atgimimo“ gimnazijoje – 24, Visagino technologijos ir verslo
profesinio mokymo centre – 21 mokinys. Geriausiai į testo klausimus atsakė ir į antrąjį egzamino
etapą pateko 3 mokiniai.
Konstitucijos egzamino antrojo etapo užduotis laikė penki dalyviai, tačiau į finalą nepateko
nė vienas dalyvis.
Visagino savivaldybė jau tryliktą kartą dalyvauja visuotinėje teisinių žinių įvertinimo akcijoje
Konstitucijos egzaminas ir yra šios akcijos partnerė. 2014–2018 metais visaginiečiai yra tapę
Konstitucijos egzamino nugalėtojais įvairiose amžiaus grupėse.
Informacija paskelbta Visagino savivaldybės svetainėje www.visaginas.lt.
Nacionalinis diktantas
2019 m. kovo 8 d. Visagino savivaldybėje dvyliktąjį kartą buvo rašomas Nacionalinis
diktantas. Konkurso dalyviai rašė diktantą pagal D. Filmanavičiūtės tekstą „Odė moterystei“. Tekstą
skaitė LRT televizijos diktorius Marijus Žiedas. Diktantas buvo rašomas Visagino savivaldybės
posėdžių salėje, „Gerosios vilties“ progimnazijoje ir „Verdenės“ gimnazijoje. Tai buvo puiki proga
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prisidėti prie lietuviško žodžio išsaugojimo, pasidžiaugti kalba, taip pat prisiminti mokymąsi,
pasitikrinti žinias bei pasimėgauti vaizdingu tekstu.
Nacionalinį diktantą rašyti atėjo 63 Visagino gyventojai. Suaugusiųjų grupėje varžėsi 16
dalyvių, iš jų – 9 Ignalinos atominės elektrinės, 5 „Gerosios vilties“ progimnazijos darbuotojai, 1
savivaldybės valstybės tarnautojas, 1 TAU Visagino filialo narys. Diktantą kartu su suaugusiaisiais
taip pat rašė „Žiburio“ pagrindinės mokyklos ir „Atgimimo“ gimnazijos mokiniai. Konkurse taip pat
dalyvavo 18 „Gerosios vilties“ progimnazijos ir 20 „Verdenės“ gimnazijos moksleivių. Diktantą rašė
įvairių sričių specialistai: vertėjai, inžinieriai, valstybės tarnautojai, socialinė pedagogai,
bibliotekininkai, mokytojai, valgyklos darbuotojai, buhalteriai. Vyriausiajam diktanto dalyviui – 66
metai.
Pernai diktantą rašė 16 suaugusiųjų ir 53 bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. Dėl
raštingiausiojo vardo buvo varžomasi keliose kategorijose – raštingiausio moksleivio, suaugusiojo ir
užsienio lietuvio. Visaginiečių rašytus tekstus vertino Vilniuje lietuvių kalbos mokytojai.
Neformalusis suaugusiųjų švietimas
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme svarbi funkcija tenka
savivaldybėms koordinuojant, planuojant ir įgyvendinant suaugusiųjų neformalųjį švietimą ir tęstinį
mokymąsi. Siekiant sėkmingai įgyvendinti ir plėtoti su suaugusiųjų švietimu ir mokymusi susijusias
veiklas, įgyvendinant Visagino savivaldybės strateginio plėtros plano 2016–2022 metams 2 prioriteto
„Aukštos, Europos Sąjungos lygį atitinkančios, visuomenės socialinės gerovės kūrimas“ 2.3.3
uždavinį „Formuoti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugų tinklą“, 2017
metais parengtas ir Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu TS-184
patvirtintas Visagino savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017–
2020 metų veiksmų planas (toliau Veiksmų planas). Veiksmų plano įgyvendinimo koordinatore
paskirta Visagino „Atgimimo“ gimnazija. Veiksmų plano įgyvendinimo stebėseną vykdo Visagino
savivaldybės administracija.
Veiksmų plano tikslas – derinant mokymąsi visą gyvenimą su savivaldybės bendruomenės
poreikiais, plėtoti Visagino savivaldybės suaugusiųjų švietimo mokymosi visą gyvenimą sistemą,
kuri sudarytų sąlygas suaugusių asmenų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų įgijimui, socialinei ir
darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui.
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų (NSŠTM programa)
įgyvendinimas.
Visagino savivaldybėje gyvenančių suaugusiųjų asmenų mokymasis pagal NSŠTM
programas 2019 metais buvo finansuojamas konkurso būdu pagal Visagino savivaldybės tarybos
2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-126 patvirtintą Visagino savivaldybės NSŠTM programų,
________________________________________________________________________________

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos
2019 metų veiklos ataskaita

72
finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos aprašą (toliau – Aprašas).
Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-69 Aprašas buvo pakeistas:
padidėjo minimali programos apimtis (ne mažesnė kaip 40 kontaktinių ugdymo valandų), iki 5000
Eur padidinta skiriama maksimali metinė lėšų suma vienai programai įgyvendinti. Konkurso
programų atranka vyko dviem etapais. I etapo programų atrankoje dalyvavo 11 (atrinktos 7)
programos, II etape – 8 NSŠTM programos (atrinktos 5 programos). Iš viso konkurso programų
atrankoje 2019 m. dalyvavo 20 NSŠTM programų (pernai – 5). Savivaldybės biudžeto lėšomis
finansuota 12 skirtingų NSŠTM programų (pernai – 4), skirtų įvairių kompetencijų ugdymui. Iš
savivaldybės biudžeto programų finansavimui buvo skirta 20 464 Eur (pernai – 4500 Eur).
Švietimo srityje įgyvendinami projektai
Projekto
įgyvendinimas

„Mokyklų

aprūpinimas

gamtos

ir

technologinių

mokslų

priemonėmis“

Ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir LRV biudžeto
lėšomis finansuojamą 2014–2020 metų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių
mokslų priemonėmis“ (projekto Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) 2019 m. į Visagino bendrojo
ugdymo mokyklas pristatyti 5—8 klasėms skirti mokymo priemonių komplektai. Projekte dalyvauja
visos pagrindinio ugdymo (5–8 klasės) programas įgyvendinančios savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklos:

„Verdenės“

gimnazija, „Žiburio“

pagrindinė

mokykla, Draugystės progimnazija,

„Gerosios vilties“ progimnazija. 2019 metais mokyklų gamtamokslinės laboratorijos papildytos
priemonėmis, skirtomis gamtamokslinio ugdymo ir technologijų pamokoms ir kitoms edukacinėms
veikloms, siekiant sudominti 5–8 klasių mokinius šiais mokomaisiais dalykais, paakinti juos tyrinėti
aplinkinį pasaulį ir jo paslaptis. Mokymo priemonių komplektas, jau įgavęs Gamtamokslinės spintos
pavadinimą, sudarytas iš įvairiausių mokymo priemonių: nuo įprastų cheminių stiklinių iki
šiuolaikiškų bevielių temperatūros matuoklių. Didžiausia naujovė ir smagus iššūkis – elektronikos,
mikrovaldiklių mokomieji rinkiniai technologijų pamokoms, puikiai tinkantys ir kaip šiuolaikinių
gamtamokslinių tyrimų priedas. Projekto sumanytojų siekiamybė – kad visos gautos mokymo
priemonės mokyklose sudarytų vientisą komplektą ir būtų įkurdintos bendroje laboratorijoje. Tai
skatintų labiau integruoti mokomųjų dalykų veiklas ir tyrimus. Kad žinomos, o gal nematytos ar
nebandytos priemonės Gamtamokslinėje spintoje kuo greičiau ir lengviau būtų „įveiklintos“, parengti
93 pamokų veiklų aprašai ir 15 vaizdo įrašų. Šie aprašai – tai išsamūs paaiškinimai mokytojui ir
mokiniams, kaip atlikti gamtamokslinius tyrimus naudojantis gautomis priemonėmis, saugiai ir
tinkamai elgtis su sudėtingesne komplekto įranga.
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Vykdant 2016 m. spalio 24 d./gruodžio 1 d. Jungtinės veiklos sutarties, įgyvendinant 2014–
2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir
technologinių mokslų priemonėmis“ įsipareigojimus, 2019 m. Visagino bendrojo ugdymo
mokykloms perduotos mokymo priemonės, kurių bendra įsigijimo vertė – 22903 Eur (2018 m. –
12239 Eur).
Projekto „Lyderių laikas 3“ įgyvendinimas
Ataskaitiniu laikotarpiu Visagino savivaldybė pradėjo dalyvauti nacionalinio švietimo
projekto „Lyderių laikas 3“ Šiaurės rytų Lietuvos savivaldybių grupėje 2019–2020 metais bei
prisidėjo prie projekto įgyvendinimo pagal projekto veiklų grafikus bei galimybes 2019 ir 2020 m.
skiriant regioniniams mokymosi renginiams patalpas, transportą mokymo programų dalyviams,
padengiant kelionės/komandiruočių išlaidas kūrybinės komandos vadovui, mokymų bei stažuočių
dalyviams, taip pat 2020 m. planuojant lėšas projekto įgyvendinimo metu sukurtam pokyčio projektui
įgyvendinti.
Pagrindinis projekto tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos švietimo vadybos profesionalus
– lyderius, gebančius kurti ir įgyvendinti lyderystės vardan mokymosi misiją įvairaus tipo ugdymo
įstaigose ir švietimo valdymo ir savivaldos institucijose, t. y. pasiekti kokybinių pokyčių bei
visapusiškų lyderystės raiškos švietimo kontekste rezultatų: sėkmingo mokinių ir bendruomenių
mokymosi.

2.3.2. Kultūra
Savivaldybės kultūros įstaigos, mėgėjų meno kolektyvai, būreliai ir kt.
Ataskaitiniu laikotarpiu Visagine veikė 2 kultūros įstaigos: Visagino kultūros centras su filialu
Tautinių kultūrų ir bendruomenių namais (iš viso 4 pastatai, nuo 2019 m. II pusmečio – 3 pastatai)
bei Visagino viešoji biblioteka su filialu (2 objektai). Kultūros centre 2019 m. veikė 38 mėgėjų meno
kolektyvai, studijos ir būreliai (2018 m. taip pat 38), turintys 466 (2018 m. – 491) dalyvius. 4
kolektyvams buvo suteikta I kategorija, 4 kolektyvams – II kategorija ir 4 kolektyvams – III
kategorija. Savivaldybėje buvo suorganizuoti 526 įvairūs renginiai, kuriuose apsilankė ar dalyvavo
apie 58,5 tūkst. žiūrovų ir dalyvių (2018 m. – apie 400 renginių ir 109 tūkst. žiūrovų ir dalyvių).
Visagino kultūrinė veikla buvo pristatoma įvairiuose respublikos ir užsienio festivaliuose.
Kultūrinė veikla buvo telkiama ties tolimesniu kokybiškų, miestui svarbių kultūrinių renginių
organizavimu ir koordinavimu, projektinės veiklos skatinimu, kultūrinės veiklos viešinimu.
2019 metais Kultūros centro senjorų choras „Melodija“ paminėjo savo kūrybinės veiklos 30________________________________________________________________________________
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metį, Viešoji biblioteka – veiklos 40-metį. Tai buvo šventė ir kitos prasmingos veiklos visai
savivaldybės bendruomenei.
Renginių (švenčių, parodų, festivalių) organizavimo koordinavimas
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. ĮV-E47 buvo patvirtintas Visagino savivaldybės 2019 metų pagrindinių kultūros renginių planas, per metus
pagal poreikį planas buvo kelis kartus tikslintas.
2019 metais buvo organizuoti valstybinių švenčių paminėjimai, bendruomenei svarbių datų,
sukakčių renginiai, organizuotos profesinės šventės, tautinių bendruomenių tradiciniai renginiai,
kultūros dienos, kalendorinės šventės ir kita.
Išskirtinis 2019 metų renginys buvo Visagino miesto šventė „Švęsk Visaginą!“, kuris sutelkė
visą bendruomenę, pritraukė daug svečių, buvusių visaginiečių ir sukūrė tikrą savo miesto gimtadienį
švenčiančios bendruomenės atmosferą.
Nuolat buvo vykdomas aktyvus kultūrinės veiklos savivaldybėje viešinimas, sukurtos ir
daugybės visaginiečių jau pamėgtos socialinių tinklų informacijos sklaidos paskyros.
Kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacija
Siekiant užtikrinti sklandų kultūros įstaigų darbą nuolat buvo organizuojami kultūros įstaigų
vadovų pasitarimai Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriuje, lankytasi
kultūros įstaigų darbuotojų darbiniuose pasitarimuose.
2019 m. pakeitus Kultūros centrų įstatymą, kultūros ministro įsakymu buvo panaikinta
kultūros ir meno darbuotojų atestacija, tai pagaliau aiškiai sudėliojo darbuotojų veiklos vertinimo
sistemą.
Visagino savivaldybės kultūros ir meno tarybos veiklos koordinavimas
2019 m. Kultūros ir meno taryba organizavo tik 2 posėdžius, kurių metu buvo aptartas 2019
metų miesto renginių planas, taip pat generuotos idėjos ir pasiūlymai miesto šventės renginių ciklui.
Dalyvavimas Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos veikloje
Nuo Visagino savivaldybės į šią tarybą yra deleguota Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės
kalbos kontrolės skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė. Dėl didžiulio užimtumo nesant skyriuje dalies
specialistų buvo dalyvauta tik dviejuose tarybos posėdžiuose.
Dalyvavimas Utenos regiono kultūros tarybos veikloje
2019 metais veiklą pradėjo kultūros ministro įsakymu suformuota Utenos regiono kultūros
taryba, į kurią nuo Visagino savivaldybės 4 metų kadencijai yra deleguota Švietimo, kultūros, sporto
ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė, o atrankos būdu paskirta Oksana
Denisenko. 2019 metais įvyko 7 tarybos posėdžiai, svarstyti ir patvirtinti Utenos regiono kultūros
prioritetai, dviem etapais paskirstytos lėšos projektams. Pastebėta, kad Visagino savivaldybės
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kultūros lauko veikėjai itin neaktyvūs regiono kultūros projektų konkursuose. Visagino savivaldybės
atstovės, siekdamos suaktyvinti projektų rengimo ir teikimo procesą, organizavo konsultacinius
susitikimus su potencialiais projektų rengėjais.

2.3.3. Sportas
Bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų lygmuo
Įgyvendinant Kūno kultūros ir sporto plėtros programos (03) programos tikslą „Skatinti
savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine veikla“ 2019 m. Visagino mokyklų sporto žaidynėse
buvo organizuotos 22 varžybos (2018 m. – 23), kurios iš viso tęsėsi 54 dienas. Šiame masiškiausiame
kompleksiniame mokyklų sporto renginyje dalyvavo 696 mokiniai (2018 m. – 725).
Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomas tradicinis Visagino lopšelių-darželių turnyras
„Futboliukas“, organizuojamas lopšelio-darželio ,,Auksinis raktelis“. Šis turnyras buvo organizuotas
bendradarbiaujant su Sporto centru.
Miesto lygmuo (sporto ir sveikatingumo renginiai)
Miesto gyventojams buvo pasiūlyta 28 „Sportas visiems“ renginiai (2018 m. – 22), kuriuose
dalyvavo daugiau kaip 1 780 žmonių nuo ikimokyklinio iki pensinio amžiaus (2018 m. – 1670).
Masiškumu išsiskyrė Miesto dienai skirtos sporto varžybos, Jaunimo futbolo festivalis,
,,Drakonų“ valčių irklavimo festivalis.
Ketvirtus metus vykdomas ,,Drakonų“ valčių irklavimo festivalis, kurį organizavo J. Šuklino
olimpinis sporto klubas su partneriais. Šių varžybų iššūkis dalyviams – sukomplektuoti valties
ekipažą iš 22 dalyvių. Varžybose dalyvavo 18 įgulų; varžybų dalyvių skaičius - 396 (2018 m. – 480).
,,Drakonų“ valčių festivalis, pirmą kartą surengtas Visagine 2015 metais, dalyvių skaičiumi tapo
pačiomis masiškiausiomis metų varžybomis Visagine. Visaginiečiai sudaro didžiąją dalį dalyvių.
Aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo mėgėjams buvo siūlomos paslaugos Visagino rekreacijos
paslaugų centre: du baseinai, dvi sportinių žaidimų salės, dvi mankštos salės su treniruokliais, trys
saunos. Ypač populiarūs baseinai, kuriais maksimaliai naudojamasi nuo spalio iki balandžio mėnesio.
Sporto centro ir sporto klubų lygmuo, pasiekimai
Visagino savivaldybėje veikia viena biudžetinė sporto įstaiga – Sporto centras bei 19
asociacijų – mėgėjiškų sporto klubų (2018 m. – 19).
Sporto centrą lanko apie 35 proc. (nuo bendro mokinių skaičiaus) ugdytinių (Lietuvoje – apie
18 proc.). Įstaigoje kultivuojamos šios sporto šakos: akrobatika, aerobika, akrobatiniai šuoliai ant
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batuto ir takelio, boksas, sportiniai šokiai, biatlonas, slidinėjimas, baidarių-kanojų irklavimas,
lengvoji atletika, graikų–romėnų imtynės, futbolas, krepšinis.
Sporto centro auklėtiniai, ruošiami kvalifikuotų trenerių, aukštais laimėjimais garsina įstaigą
ir Visaginą ne tik respublikos, bet ir tarptautinėse varžybose. Irkluotojai iš Visagino 2019 m. eilinį
kartą įrodė savo aukštą meistriškumą: Vadimas Korobovas vienvietėje kanojoje tapo Pasaulio
jaunimo čempionu, Artūras Seja vienvietėje baidarėje dviejuose Pasaulio taurės etapuose iškovojo
prizines vietas.
Septyniolikmetis boksininkas Aleksandras Trofimčiukas, perėjęs į vyresniąją amžiaus grupę
– jaunimo, 2019 metais laimėjo trys tarptautinius turnyrus – Airijoje, Latvijoje ir Rusijoje.
Biatlonininkė Natalija Kočergina įsitvirtino nacionalinės moterų biatlono rinktinės sudėtyje ir tapo
jos lydere.
Sporto klubuose sportuojančiųjų skaičius per metus svyruoja nuo 300 iki 370 mėgėjų, kurie
užsiiminėja futbolu, dviračių krosu, krepšiniu, stalo tenisu, tenisu, tinkliniu, paplūdimio tinkliniu,
šachmatais, plaukimu, povandeniniu plaukimu, karatė, aikido, boksu, kikboksu ir kitomis sporto
šakomis.
Sporto srityje įgyvendinami projektai
2019 m. buvo praktiškai beveik užbaigtas projektas LLI-402 „Sportas kaip socialinio
bendravimo forma su rizikos grupės paaugliais (akronimas: RISK-FREE). Projekto tikslas – įtraukti
socialinės rizikos paauglius ir jaunimą dalyvauti socialinėje veikloje pasitelkiant sporto kultūrą kaip
priemonę socialinei įtraukčiai didinti, taip siekiant apsaugoti tikslinę grupę nuo įsitraukimo į
rizikingas, kriminalines ar amoralias veiklas ir taip palengvinti jų sugrįžimą į mokyklą ir reintegraciją
visuomenėje. Planuotos ir įgyvendintos pagrindinės projekto veiklos:
➢ organizuotos Tarptautinei vaikų gynimo dienai – birželio 1 d. – skirtos gatvės sporto
varžybos rizikos grupės paaugliams (Ghetto games). Jos buvo vykdytos su projekto partneriais iš
Ignalinos ir 20 Latvijos (Daugpilio regiono) savivaldybių.
➢ organizuoti mokymai dirbantiems su rizikos grupės paaugliais bei parengtos metodinės
rekomendacijos.
➢

įrengta gatvės sporto infrastruktūra (lauko treniruokliai, futbolo vartai standartiniam ir

mini futbolui, mobilių krepšinio stovų įrengimas bei kitos daugiafunkcinės sporto infrastruktūros
pritaikymas gatvės sportui). Planuojama projekto įgyvendinimo vieta – sporto aikštelės šalia
„Atgimimo“ gimnazijos – bus pilnai užbaigtos 2020 metų pirmame pusmetyje.
2019 m. buvo vykdomi susitikimai su partneriais, organizuoti mokymai asmenims, dirbantiems
Lietuvoje ir Latvijoje su rizikos grupės paaugliais.
________________________________________________________________________________

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos
2019 metų veiklos ataskaita

77
Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota 65 058,60 Eur, iš jų: Europos Sąjungos lėšos 3 367,20 Eur
savivaldybės biudžeto lėšos 61 691,40 Eur, iš jų planuojama grąžinti 52 437,69 Eur.

2.4. Vietinis ūkis, ekonominė plėtra ir investicijos
2.4.1. Architektūra ir teritorijų planavimas
Teritorijų planavimas
Ataskaitiniu laikotarpiu Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius atliko visas nustatytas
viešojo administravimo procedūras teritorijų planavimo srityje naudodamasis Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros
informacine sistema (TPDRIS), teritorijų planavimo stebėsenos informacine sistema (TPSIS),
žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS) ir teritorijų planavimo
dokumentų registru (TPDR).
Naudojantis TPDRIS buvo teikiami sprendimai dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo
pradžios ir planavimo tikslų, teikiama planavimo darbų programa, parengiamos ir išduodamos
teritorijų planavimo sąlygos, teikiami kiti parengiamojo ir rengimo etapų dokumentai, atliekamos
viešinimo procedūros, teikiami TPD sprendiniai. Elektroninius dokumentus, pasirašytus elektroniniu
parašu, su visais prie jų pridedamais dokumentais buvo galima teikti ir gauti atsakymus per šį
interneto portalą, taip skyrius prisidėjo prie administracinės naštos mažinimo ir informacinių
technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimo priemonių įgyvendinimo.
ŽPDRIS vykdoma kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo elektroninė paslauga, žemės
sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo elektroninė paslauga, žemės paėmimo
visuomenės poreikiams projektų rengimo elektroninė paslauga ir žemės konsolidacijos projektų
rengimo elektroninė paslauga. Sistemoje surenkami ir pateikiami šių paslaugų projektų rengimo
reikalavimai, vykdoma projektų rengimo, derinimo, svarstymo su visuomene bei viešinimo eiga ir
procedūros.
Nustatyta tvarka atliktos reikalingos procedūros ir parengti Visagino savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymai:
➢ Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo – 1.
➢ Dėl numerių adresų objektams suteikimo (pakeitimo) – 18 įsakymų 33 objektams.
➢ Dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo – 1.
Parengta ir įkelta į ŽPDRIS sistemą:
➢

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai – 11;
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➢

Suderinta žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų – 8;

➢

Suderinta 20 paraiškų 20 objektų žemės kasinėjimo darbams atlikti;

➢

Priimta 141 vnt. naujai parengtų ir patikslintų topografinių planų ir inžinerinių tyrinėjimų

techninių ataskaitų (iš jų per TOPD paslaugą – 88).
Statybos ir statinių naudojimo priežiūra
Ataskaitiniu laikotarpiu Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius atliko visas nustatytas
viešojo administravimo procedūras naudodamasis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos
valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (šios sistemos nuostatų nustatyta tvarka),
taip skyrius prisidėjo prie administracinės naštos mažinimo ir informacinių technologijų ir
elektroninių paslaugų plėtojimo priemonių įgyvendinimo.
➢

Išduota (parengta, įregistruota) statybą leidžiančių dokumentų – 32 vnt.

➢

Surinktos valstybės rinkliavos lėšos 2 168 Eur.

➢

Pritarta projektinių pasiūlymų užduotims – 9 vnt.

➢

Pritarta projektiniams pasiūlymams – 9 vnt.

➢

Parengta ir išduota specialiųjų reikalavimų – 1 vnt.

Skyriaus darbuotojai 2019 m. dalyvavo 67 statybos užbaigimo komisijų posėdžiuose. Taip pat
buvo organizuojama techninių projektų vykdymo priežiūra (pagal skyriaus kompetenciją):
➢ „Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas (2
etapas)“.
➢ „Visagino pagalbinės gatvės daugiabučių namų Parko g., Visagino g. ir Sedulinos al.
kvartale rekonstravimas“.
Ataskaitiniu laikotarpiu pagal poreikį buvo dalyvaujama susirinkimuose, kuriuose buvo
svarstomi naujai projektuojamų statinių projektiniai pasiūlymai, dalyvaujama įvairių darbo grupių
veikloje.
Pagal skyriaus kompetenciją buvo inicijuota ir organizuota 14 mažos vertės pirkimų,
parengtos techninės užduotys pastatų numerių su gatvių pavadinimais lentelių (800 vnt.) bei
įvykdytas pirkimas, kurio bendra vertė 4 106,74 Eur. Taip pat buvo parengtos techninės užduotys
lentelėms su užrašais (6 vnt.) ir spalvotų lentelių rinkinio pirkimui, kurio bendra vertė 288,69 Eur.
Įgyvendinant priemonę „Visagino miesto teritorijos ribų pažymėjimas, gatvių pavadinimų ir
objektų (pastatų) numeracijos ženklinimo darbai“ panaudota 4 395,43 Eur (skirta 5 000 Eur).
Vykdant statinių naudojimo priežiūrą buvo atlikta 1 statinio techninės priežiūros kontrolė,
surašytas patikrinimo aktas. Taip pat sudarytas statinių, kurių naudojimo priežiūra atliekama
Visagino savivaldybės teritorijoje, naudotojų sąrašas. Į sąrašą įrašyti 189 statinių naudotojai, 672
ypatingi ir neypatingi statiniai, iš jų 648 pastatai, 24 inžineriniai statiniai. Sudarytas statinių, kurių
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statyba neužbaigta, sąrašas, jame įrašyti 39 nebaigti statyti pastatai. Į nenaudojamų, neprižiūrimų arba
apleistų statinių sąrašą įrašyta 30 statinių.
Triukšmo valdymo ir reklamos priežiūra
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo užregistruota 445 gyventojų (ne ūkio subjektų) ir 8 įmonių
(ūkio subjektų) triukšmo šaltinių valdytojų, pranešimai apie planuojamus statybos, remonto,
montavimo darbus gyvenamosiose patalpose. Pranešimuose nurodoma, kad planuojamas triukšmo
lygis pagal normas, trukmė per parą nustatytomis valandomis, triukšmo mažinimo priemonės: langų
ir durų sandarinimas, kaimynų įspėjimas, pertraukos tarp darbų.
Vykdant veiklą reklamos priežiūros srityje buvo išduoti 67 leidimai išorinei reklamai įrengti.
Parengta 83 direktoriaus įsakymai ir 109 raštai (atsakymai) gyventojams ir įmonėms.
Informacija apie gautą vietinę rinkliavą už išorinės reklamos leidimo išdavimą kiekvieną
mėnesį pateikiama Apskaitos skyriui. Per 2019 m. vietinės rinkliavos už išorinės reklamos leidimo
išdavimą surinkta 5 803,46 (2018 m. – 4 197,55) Eur.
Visagino savivaldybės saugaus eismo komisijos veikla
Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 8 posėdžiai (paruošti 8 protokolai, 8 įsakymai). 2019 m. liepos
17 d. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-E-188 ir 2019 m. lapkričio
9 d. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-E-1166 pakeista komisijos
sudėtis.
Visagino savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos veikla
Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 19 posėdžių (paruošta 19 protokolų, 10 Želdinių atkuriamosios
vertės apskaičiavimo aktų).

2.4.2. Investicinių projektų įgyvendinimas
Energijos taupymo projektai
Visagino savivaldybė, siekdama taupyti energetinius išteklius, ir toliau intensyviai
investuoja į viešąją infrastruktūrą diegdama energijos efektyvumą didinančias priemones. Vienas
efektyviausių būdų mažinti energijos sąnaudas – renovuoti senus pastatus, tuomet galima ne tik
gerokai sumažinti šildymo kaštus, bet ir iš esmės pagerinti sąlygas.
Visagino savivaldybė, siekdama taupyti energetinius išteklius ir gerinti vaikų ugdymo ir
personalo darbo sąlygas, investuoja į biudžetinių įstaigų atnaujinimą.
Projektas „Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (4
etapas)“
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Siekiant Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos
plano tikslo „Sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir
ekonominius padarinius Ignalinos AE regionui“ bei vykdant uždavinį „Sumažinti energijos
suvartojimą visuomeninės paskirties objektuose ir daugiabučiuose namuose Ignalinos AE regione“
per 2019 m. buvo toliau tęsiamas projekto 2D.08/02/VEE.04 „Visagino savivaldybės viešųjų pastatų
energijos efektyvumo didinimas (4 etapas)“ įgyvendinimas.
Iš viso pagal projektą planuojama modernizuoti (atnaujinti) 12 Visagino savivaldybės
viešųjų pastatų. Bendras projekto biudžetas yra 5 082 000 Eur su PVM, projekto įgyvendinimo
pradžia 2013 metai. Iki 2018 m. buvo sėkmingai modernizuoti 7 objektai (2015 m. – Visagino kūrybos
namų pastatas, esantis Sedulinos al. 49, Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos pastatas, Visagino
rekreacijos paslaugų centro pastatas, esantis Vilties g. 5A, 2016 m. – modernizuoti 4 objektai:
Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro pastatas, Visagino socialinių paslaugų centro pastatas,
Visagino kultūros centro pastatas „Bangos“ salė, Visagino rekreacijos paslaugų centro pastatas,
esantis Draugystės g. 10B, Kultūros centro pastatas, esantis Vilties g. 5.
Projekto veiklai „Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pastato apšiltinimas“
įgyvendinti 2014 m. balandžio 4 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. CPO31443/5-79, kurios vertė
428 672,50 Eur. Rangovas – UAB „Autairas“. 2014 m. gegužės 26 d. buvo pasirašyta techninės
priežiūros sutartis Nr. CPO26455/5-18, kurios vertė 2 063,04 Eur. Rangos darbai vyko labai vangiai,
nesistemiškai. 2015 m. gruodžio 12 d. UAB „Autairas“ pranešė apie sutarties nutraukimą. 2016 m.
rugpjūčio 25 d. Panevėžio apygardos teismas iškėlė bankroto bylą. Sprendžiant ginčą tarp UAB
„Autairas“ ir Visagino savivaldybės administracijos dėl skolos už atliktus statybos darbus 2017 m.
rugsėjo 29 d. teismo sprendimu konstatuota, kad rangos sutartis nutraukta dėl UAB „Autairas“ kaltės,
skolos ir netesybų santykis – apie 17 000 Eur Visagino savivaldybės administracijos naudai. 2017 m.
buvo atlikti parengiamieji darbai dėl naujo darbų pirkimo.
2018 m. birželio 13 d. pasirašyta projekto VEE.04 objekto Visagino vaikų lopšelio-darželio
„Ąžuoliukas“ pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų sutartis Nr. 5-185 su UAB „Plėtros
partneriai“ (bendra vertė 232024,76 Eur su PVM, 2018 metais darbų įvykdytos dalies vertė 199
078,69 Eur su PVM).
2018 m. liepos 9 d. pasirašyta projekto VEE.04 objekto Visagino vaikų lopšelio-darželio
„Ąžuoliukas“ pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų techninės priežiūros paslaugų sutartis Nr.
5-214 su UAB „Synergy Solutions“ (bendra vertė 1391,50 Eur su PVM, 2018 metais paslaugų
įvykdytos dalies vertė 986,71 Eur su PVM).
2019 m. aukščiau minėto projekto veiklų įgyvendinimas buvo baigtas, ataskaitiniu
laikotarpiu investuota 41 905,00 Eur.
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Projekto veiklai „Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos pastato apšiltinimas“
(dabar Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija) įgyvendinti 2014 m. gegužės 7 d. buvo pasirašyta
sutartis Nr. CPO35857, kurios vertė 749 308,13 Eur. Rangovas – UAB „Vilstata“. 2014 m. birželio
16 d. buvo pasirašyta techninės priežiūros sutartis Nr. CPO37179/5-187, kurios vertė 5 465,12 Eur.
2016 m. pabaigoje darbai pagal projektą jau nevyko, buvo sustabdyti. 2017 m. baigėsi teismo
procedūros bei vyko parengiamieji darbai dėl naujo darbų pirkimo.
2018 m. spalio 24 d. pasirašyta objekto „Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos
pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai“ rangos sutartis su UAB „Dengsta“, kurios vertė 278
715,03 Eur su PVM.
2018 m. gruodžio 31 d. pasirašyta objekto „Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos
pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai“ darbų techninės priežiūros paslaugų sutartis Nr.
CPO116689 su UAB „Statybos projektų valdymo grupė“, kurios vertė 3418,25 Eur su PVM.
2019 m. toliau vyko aukščiau minėto pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų techninės
priežiūros paslaugų įgyvendinimas, ataskaitiniu laikotarpiu investuota 1958,59 Eur.
Taip patvyko aukščiau minėto pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų įgyvendinimas,
atlikta apie 90 proc. darbų, ataskaitiniu laikotarpiu investuota 243 689,44 Eur.
2020 m. III ketvirtį planuojamas objekto statybos užbaigimas.
Projekto veiklai „Visagino Draugystės mokyklos pastato apšiltinimas“ (dabar Visagino
Draugystės progimnazija) įgyvendinti 2014 m. liepos 17 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. CPO40363/5222, kurios vertė 577 147,01 Eur. Rangovas – UAB „Vilstata“. 2014 m. liepos 31 d. buvo pasirašyta
techninės priežiūros sutartis Nr. CPO40584/5-222, kurios vertė 4 205,28 Eur. 2017 m. vyko teismo
procedūros, buvo laukiama apeliacinės instancijos teismo sprendimo. 2018 metais buvo nutraukta
sutartis Nr. CPO40584/5-222 su UAB „Vilstata“ bei įvyko parengiamieji darbai dėl naujo darbų
pirkimo, dokumentai buvo pateikti derinti VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai.
2018 m. rugsėjo 14 d. pasirašyta objekto „Visagino Draugystės progimnazijos pastato
atnaujinimo (modernizavimo) darbai“ darbų techninės priežiūros paslaugų sutartis Nr. CPO112292
su UAB „Statybos projektų valdymo grupė“, kurios vertė 2244,55 Eur su PVM.
2019 m. gegužės 2 d. pasirašyta objekto „Visagino Draugystės progimnazijos pastato
atnaujinimo (modernizavimo) darbai“ rangos sutartis Nr. CPO67412 su UAB „Dengsta“, kurios
vertė 256 026,68 Eur su PVM. Ataskaitiniu laikotarpiu. toliau vyko aukščiau minėto pastato
atnaujinimo (modernizavimo) darbų įgyvendinimas, atlikta apie 90 proc. darbų, ataskaitiniu
laikotarpiu investuota 175 756,95 Eur.
2020 m. III ketvirtį planuojamas objekto statybos užbaigimas.
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Projektas „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas
(2 etapas)“
2019 m. buvo tęsiamas projekto „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos
modernizavimas ir atnaujinimas (2 etapas)“ Nr. 2B.07/02/VDH.02 įgyvendinimas. Projekto
įgyvendinimo metu planuojama modernizuoti šilumos punktus Visagino miesto II ir III
mikrorajonuose bei atlikti visų miesto gyvenamųjų bei biudžetinių įstaigų šildymo ir karšto vandens
tiekimo sistemų balansavimo darbus įrengiant automatines balansavimo priemones.
2018 m. gegužės 3 d. pasirašyta projekto rangos sutartis Nr. 5-138, kurios vertė 6 999 949,22
Eur su PVM, Rangovas – Jungtinės veiklos grupė AB „Axis Industries“ ir UAB „Svertas group“.
2018 m. birželio 28 pasirašyta Projektų techninės priežiūros paslaugų sutartis Nr. 5-202, kurios vertė
18 876,00 Eur su PVM, tiekėjas UAB „Ademo techninė priežiūra“, 2018 metais įvykdytų paslaugų
dalis 539,85 Eur su PVM.
2018 metais po išvardintų sutarčių pasirašymo prasidėjo Projekto Nr. VDH.02 objektų darbo
projektų rengimo darbai, balansavimo darbai bei šilumos punktų modernizavimo paruošiamieji
statybos darbai.
2018 m. birželio 28 pasirašyta Projekto Nr. VDH.02 darbų techninės priežiūros paslaugų
sutartis Nr. 5-202, kurios vertė 18 876,00 Eur su PVM, tiekėjas UAB „Ademo techninė priežiūra“,
2018 metais įvykdytų paslaugų dalis 539,85 Eur su PVM.
2018 metais po išvardintų sutarčių pasirašymo prasidėjo projekto Nr. VDH.02 objektų darbo
projektų rengimo darbai, balansavimo darbai bei šilumos punktų modernizavimo paruošiamieji
statybos darbai, ataskaitiniu laikotarpiu investuota 200 236,85 Eur.
2019 m. toliau vyko aukščiau minėto Projekto Nr. VDH.02 darbų įgyvendinimas,
modernizuota apie 100 šilumos punktų, ataskaitiniu laikotarpiu investuota 1 869 247,10 Eur.
Taip pat toliau vyko aukščiau minėto Projekto Nr. VDH.02 darbų techninės priežiūros
paslaugų įgyvendinimas, ataskaitiniu laikotarpiu investuota 1893,26 Eur.
2020 m. III ketvirtį planuojamas statybos objekto užbaigimas.
Projektas

„Visagino

miesto

energinio

efektyvumo

didinimas

daugiabučiuose

gyvenamuosiuose namuose“ (programa „Visagino enervizija“)
2019 m. buvo tęsiamas Ignalinos programos projektas Nr. 2D.10/01/VEV.02 ,,Visagino
miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose pastatuose programa „Visagino enervizija“.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įvykdyta apie 90 proc. atnaujinimo (modernizavimo) darbų
daugiabučiame gyvenamajame name Jaunystės g. 13, Visagine.
Vykdant Kosmoso g. 28 daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo)
darbus, išaiškėjo, kad esami priešgaisriniai balkonai neatitinka esamų priešgaisrinės saugos
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reikalavimų, nes rengiant projektą nebuvo įvertinta jų būklė, tam, kad būtų galima įgyvendinti
projektą ir gauti reikiamą finansavimą ir pasiekti energiją taupančius rodiklius buvo priimtas
sprendimas pirkti statinio ekspertizę dėl balkonų būklės įvertinimo, ekspertams įvertinus jų būklę
konstatuota, kad balkonai yra avarinės būklės, juos reikia arba demontuoti, arba stiprinti konstrukciją.
2019 m. lapkričio mėn. buvo organizuotas pasitarimas, kuriame dalyvavo visi už projekto
įgyvendinimą atsakingi asmenys, taip pat buvo pakviesti Visagino priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
specialistai. Pasitarimo metu buvo priimtas sprendimas organizuoti ir atlikti techninio projekto
korekciją bei pavesti projekto rengėjams pateikti konstrukcinius sprendimus dėl balkonų. Projektą
planuojama užbaigti iki 2020 m. rugsėjo 30 d.
Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu buvo organizuotas Visagino g. 5, Visagine, butų ir kitų patalpų
savininkų susirinkimas ir priimtas sprendimas dėl investicinio projekto parengimo, parengus
investicinį projektą buvo gautas savininkų pritarimas dėl investicinio projekto patvirtinimo ir
techninio darbo projekto parengimo. Per 2019 metus atlikta apie 70 proc. projektavimo paslaugų.
Ataskaitiniu laikotarpiu iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 723,60 Eur padengti pridėtinės
vertės mokestį gyventojams.
Projektas „Administracinės paskirties pastato, esančio adresu Taikos pr. 7, Visagine
energijos vartojimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimas “
Ataskaitiniu laikotarpiu vyko pasirengimas projekto įgyvendinimui: buvo analizuojamas
2017 m. parengtas pastato energijos vartojimo auditas, vertinamos jame numatytos modernizavimo
alternatyvos bei analizuojamas investicijų projektas.
Šiuo metu pastato energijos vartojimo efektyvumo klasė E. Audito ataskaitoje buvo vertinami
4 investicijų paketai (modernizavimas iki D, C, B ir A klasės) ir pasiūlytas diegti iki C klasės
modernizavimo investicijų paketas.
2019 m. lapkričio 27 d. Visagino savivaldybės taryba priimė sprendimą dėl projekto
finansavimo iš lengvatinio Savivaldybių pastatų fondo pagal priemonę „Paskolos savivaldybių
pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“, tiesiogiai kreipiantis į
finansinės priemonės valdytoją – AB Šiaulių bankas dėl lengvatinės paskolos suteikimo, o
protokolinių sprendimu modernizuoti šį pastatą ne iki C, o iki A klasės siekiant padaryti jį pilotiniu
projektu mieste.
Valstybės investicijų programos projektai
Projektas „Irklavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“
2013 m. Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės buvo
pateiktas investicinis projektas „Irklavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“, 2014 m.
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skirtos lėšos techniniam projektui parengti (36 000 Eur). 2014 m. parengtas Irklavimo bazės įrengimo
techninis projektas. Nuo 2015 m. Savivaldybės administracija pradėjo Irklavimo bazės Visagino
ežero pakrantėje statybos darbus. Darbai finansuojami iš Valstybės investicijų programos ir
savivaldybės biudžeto lėšų. I etape darbus objekte vykdė UAB „HSC Baltic“, su kuria buvo pasirašyta
Rangos darbų sutartis. Darbų vertė – 2,05 mln. Eur. 2018 m. iš viso buvo panaudota 191 637,78 Eur,
iš jų valstybės biudžeto lėšos sudarė 60 000 Eur, 131 637,78 Eur savivaldybės biudžeto lėšos.
2018 m. buvo pradėti administracinio pastato statybos darbai, baigti elingo pastato ir betoninės
krantinės statybos darbai.
2019 m. prasidėjo projekto II etapas (baigiamieji darbai) bei buvo pasirašytos rangos darbų
sutartys:
➢

dėl elingo pastato užbaigimo su UAB „Ekobana“, sutarties vertė 47 147,80 Eur. Per

ataskaitinį laikotarpį atlikta 95 % užbaigimo darbų, investuota 35 036,86 Eur.
➢

dėl administracinio pastato fasado apšiltinimo, lauko durų ir langų montavimo su UAB

„Dengsta“, sutarties vertė 187 550,00 Eur, per ataskaitinį laikotarpį atlikta 57 % darbų, investuota
107 605,40 Eur.
➢

dėl elektrotechnikos darbų su UAB ATEA, kurios vertė 5 433,99 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu iš viso investuota 150 000 Eur valstybės investicijų lėšų, 5 837,60 Eur
savivaldybės biudžeto lėšų.
Iš viso pagal techninį projektą planuojama pastatyti 878,16 kv. m sporto bazės pastatą, 137,9
kv. m finišo / starto bokštelį, nutiesti visas būtinas komunikacijas ir inžinerinius tinklus, sutvarkyti
teritoriją (įrengti privažiavimą, stovėjimo aikštelę (10 stovėjimo vietų), įrengti tvorą, sutvarkyti
krantinę įrengiant pontoninius lieptus).
Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai
Projektas „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas
socialinio būsto įrengimui“
Projekto „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas
socialinio būsto įrengimui“ tikslas – Visagino savivaldybės socialinio būsto fondo didinimas, siekiant
aprūpinti būstu asmenis ir šeimas, turinčius teisę į socialinio būsto nuomą. Už projekto įgyvendinimą
atsakinga Savivaldybės administracija.
Projekto pagrindinė tikslinė grupė – Visagino mieste gyvenantys asmenys (šeimos), turintys
(turinčios) teisę į socialinį būstą pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti įstatymą, bei jų šeimos nariai. Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos fondų
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(364 940,27 Eur) ir Visagino savivaldybės administracijos (64 401,23 Eur) lėšomis. Projekto pradžia
2016 m. balandžio mėn., pabaiga – 2019 m. liepos 31 d.
Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikta rekonstrukcija pirmame, antrame ir trečiame
aukštuose esančiose patalpose, pritaikant jas 25 socialiniams būstams. Atsižvelgiant į ilgiausiai eilėje
laukiančius 3 neįgalius asmenis (šeimas), pirmame aukšte esantys 3 butai iš 25-ių numatytų buvo
pritaikyti pagal specialius neįgaliųjų poreikius.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo baigtas projekto „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine,
Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“ rangos darbų įgyvendinimas. 2019
m. birželio 28 d. buvo pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas su UAB „Evikonas“ dėl projekto
„Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas socialinio būsto
įrengimui“ rangos darbų užbaigimo. Bendra rangos darbų vertė 343 747 Eur.
Ataskaitiniu laikotarpiu investuota iš viso 206 494,20 Eur, iš jų: Europos Sąjungos lėšos
167 994,60 Eur, savivaldybės biudžetas 3 96,10 Eur, dotacijos lėšos 34 535,50 Eur.
Projektas „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį
karinį miestelį Visagine“
Siekiant sudaryti palankias sąlygas pramonės ir verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui, pagerinant
sąlygas investicijų pritraukimui, kurios prisidėtų prie naujų darbo vietų Visagino mieste kūrimo, nuo
2015 metų pagal priemonę „Apleistų teritorijų konversija, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir
pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“ pradėtas įgyvendinti
projektas „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį
miestelį Visagine“.
Projekto siekiamas rezultatas: apie 8,9 ha apleistos teritorijos bus regeneruota ir pritaikyta
verslui vystyti. Taip Visagino savivaldybė pritrauks investuotojus į regioną, bus didinamas gyventojų
užimtumas.
2018 m. atlikti teritorijos išvalymo ir lyginimo darbai, iš dalies baigti administracinio pastato
statybos darbai. Rangos darbams atlikti pasirašyta sutartis su UAB „Betono demontavimo technika“.
2019 m. buvo atliekami baigiamieji administracinio pastato rekonstrukcijos darbai (inžinierinių
sistemų įrengimas, elektroinstaliacija ir kt.). Taip pat buvo parengtas automobilių stovėjimo
aikštelės bei privažiavimo ir apsisukimo aikštelės didžiagabaritėms transporto priemonėms įrengimo
techninis projektas.
Ataskaitiniu laikotarpiu iš viso investuota lėšų 115 278 Eur iš jų: Europos Sąjungos lėšos 80,00
Eur, savivaldybės biudžetas 48,60 Eur, dotacijos lėšos 115 149, 40 Eur.
Projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“
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Bendra planuojama projekto vertė – 670 569,16 Eur. Projektas finansuojamas pagal 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga,
gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę
05.1.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“
Projekto tikslas – išplėsti Visagino savivaldybės teritorijoje egzistuojančią komunalinių
atliekų tvarkymo sistemą, kad būtų skatinamas ir užtikrinamas komunalinių atliekų rūšiavimas taip
mažinant į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį. Įgyvendinus projektą bus išplėsta ir modernizuota
dabartinė komunalinių atliekų tvarkymo sistema Visagino savivaldybėje. Bus įrengta 40 teisės aktus
atitinkančių konteinerinių aikštelių miesto teritorijoje, įsigyti ir įrengti 133 antrinių žaliavų surinkimo
konteineriai.
Projekto įgyvendinimas patenkina aktualiausius tikslinių grupių poreikius, tokius, kaip:
galimybė visiems vartotojams optimaliomis sąlygomis ir kainomis gauti paslaugą – komunalinių
atliekų surinkimą; tinkamų sąlygų atliekų rūšiavimui turėjimas; įstatymuose ir kituose teisės aktuose
nustatytus sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir kokybės reikalavimus atitinkančios paslaugos
teikimas; patogi ir estetiškai patraukli gyvenamoji aplinka Visagino savivaldybėje.
2019 metais buvo tęsiama atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra. Įgyvendinus projektą
išplėsta antrinių žaliavų surinkimo infrastruktūra, pagerintas privažiavimas ir priėjimas prie aikštelių.
Mieste užbaigta įrengti 40 mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių
aikštelių su pusiau požeminiais antrinių žaliavų surinkimo konteineriais, įsigyta 120 pusiau
požeminių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių ir 10 tekstilės surinkimo konteinerių. Projekto vertė
509 405,45 Eur, iš jų statybos darbai – 235 933,35 Eur, konteinerių įsigijimo vertė – 273 472,10 Eur.
Per ataskaitinį laikotarpį investuota iš viso 227 287,90 Eur iš jų: Europos Sąjungos lėšos 183
364,70 Eur, dotacijos lėšos 43 923,20 Eur.
Projektas „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas
stiprinimas ženklinimo priemonėmis“ (pareiškėjas – Utenos rajono savivaldybės administracija)
2016 m. buvo pasirašyta Partnerystės sutartis tarp projekto pareiškėjos – Utenos rajono
savivaldybės administracijos ir 5 Utenos apskrities savivaldybių administracijų dėl bendro projekto
rengimo ir paraiškos pateikimo finansavimui gauti. Po projekto parengimo ir vertinimo Lietuvos
verslo paramos agentūroje, 2017 m. buvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis ir prasidėjo bei
2018 m. tęsėsi projekto veiklų įgyvendinimas. Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes
jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.
________________________________________________________________________________

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos
2019 metų veiklos ataskaita

87
Projekto tikslas – išplėsti turizmo informacinę infrastruktūrą Utenos regione ir padidinti
turistų ir lankytojų informuotumą apie regioniniuose maršrutuose „Rytų Aukštaitijos miestai ir
miesteliai“ esančias lankytinas vietas.
Visagino savivaldybės teritorijoje projekto lėšomis buvo planuojama įrengti 8 informaciniai
stendai. Projekto koordinavimo veiklas atliko ir visus pirkimus organizavo projekto pareiškėja –
Utenos rajono savivaldybės administracija. 2018 m. buvo suderintos stendų įrengimo vietos, parengta
ir pateikta tekstinė informacija, suderintas nuotraukų skaičius ir fotografuojami objektai.
Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis projekto partneris nespėjo įvykdyti laiku viešųjų pirkimų
2019 m. projekto veiklos buvo sustabdytos, bei lėšos grąžintos įgyvendinančiai institucijai (Visagino
savivaldybės dalis 1101,15 Eur).
Projektas „Transformacija iš apleistų erdvių į išpuoselėtas“ Trans-form LLI – 386
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną programą. Projekto metu buvo organizuoti mokymai, kuriuose dalyvavo
teritorijų planavimo specialistai iš Daugpilio, Rėzeknės, Kraslavos, Panevėžio ir Visagino
savivaldybių. Partnerių specialistai įgijo žinių, kaip darniai atkurti ir paversti patraukliomis apleistas
teritorijas, taip pat keitėsi patirtimi lankydamiesi vienas kito tvarkomose teritorijose bei išvykose į
kitas vietoves Europoje (Čekijoje, Vokietijoje ir Nyderlanduose). Taip pat projekto įgyvendinimo
metu parengtas metodinis vadovas teritorijų planuotojams bei veiksmų planai konkrečių pilotinių
apleistų erdvių atgaivinimui. Iš viso projekto metu planuojama sutvarkyti 5,53 ha probleminių
teritorijų keturiose partneriams priklausančiose sklypuose: Lūznavoje (Rėzeknės savivaldybė),
Daugpilio tvirtovėje, Kraslavoje ir Skaistakalnio parke Panevėžyje.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo dalyvauta susitikimuose su partneriais, taip pat savivaldybės
darbuotojai dalyvavo mokymuose dėl apleistų teritorijų regeneracijos Rezeknėje, Kraslavoje,
Panevėžyje, Daugpilyje ir Visagine, taip pat renginiuose Berlyne ir Eindhovene, kurie buvo skirti
keistis gerąja patirtimi tarp Europos miestų.
Įgyvendinant projekto veiklas buvo parengta pastato, esančio Vilties g. 3, griovimo techninė
dokumentacija bei parengtos atlaisvintos teritorijos sutvarkymo koncepcijos. Koncepcijos buvo
pristatytos visuomenei.
Projekto vertė 37 804,86 Eur (tenkanti Visagino savivaldybei), savivaldybės biudžeto lėšos
2 835,37 Eur.
Ataskaitiniu laikotarpiu iš viso panaudota 28 605 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 9 259, 20
Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 19 345,70 Eur.
Projektas „Vietinės reikšmės kelio Visagino–Parko–Sedulinos al. kvartale rekonstravimas“
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Projekto „Vietinės reikšmės kelio Visagino–Parko–Sedulinos al. kvartale rekonstravimas
parengiamasis etapas prasidėjo 2016 m. pradžioje parengus projekto investicinį projektą, 2016 m.
rugpjūčio mėn. buvo pateiktas projektinis pasiūlymas su investiciniu projektu.
Projekto tikslas – vietinės reikšmės kelių infrastruktūros Visagino savivaldybės teritorijoje
modernizavimas. Už projekto įgyvendinimą bus atsakinga Savivaldybės administracija.
Projektu siekiamas rezultatas – bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 1,36 km.
Projektas įgyvendinamas Europos regioninio plėtros fondo (657 999 Eur) ir savivaldybės
administracijos (116 117 Eur) lėšomis.
2018 m. buvo pateikta paraiška projekto finansavimui gauti, pasirašyta projekto finansavimo
ir administravimo sutartis, vyko projekto rangos darbų viešieji pirkimai. Darbus atliko rangovas UAB
„Šilinė“.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo baigtos projekto įgyvendinimo veiklos bei 2019 m. gruodžio 6
d. buvo pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas. Įgyvendinus projektą išspręsta itin prasta
kvartalo būklė. Po rekonstrukcijos kelias geros kokybės ir pastovaus pločio, užtikrintas saugus
praėjimas pėstiesiems ir dviratininkams, taip pat įrengtas paviršinio ir gruntinio vandens išvedimas.
Kelyje suformuoti skersinių nuolydžiai. Pėsčiųjų takai rekonstruoti, įdiegtos eismo saugumo
priemonės. Bendras rekonstruotų pėsčiųjų takų ilgis sudaro 6 925 m2, privažiavimo kelias 1,36 km,
automobilių stovėjimo aikštelė užima 3842,0 m2, įrengtos 259 vietos. Įgyvendintos rangos darbų
sutarties vertė 1 378 594,90 Eur.
Ataskaitiniu laikotarpiu iš viso investuota 760 957,50 Eur iš jų: Europos Sąjungos 323 871,
30 Eur, savivaldybės biudžetas 340 952,90 Eur, dotacijos lėšos 96 133, 30 Eur.
Projektas „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas
Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“
Visagino savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Apleisto (nenaudojamo) buvusio
visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“
Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-91-0006 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo
priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimą.
2018 m. birželio 27 d. buvo pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamo projekto Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-91-0006

„Apleisto (nenaudojamo) buvusio

visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“
sutartis.
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Projekto biudžetas – 1 029164,59 eurų, Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iš
Europos regioninės plėtros fondo iki 622 683,00 eurų ir 406 481,59 eurų skiriama iš Visagino
savivaldybės biudžeto.
Projekto tikslas – savarankiško gyvenimo namų Visagino mieste įkūrimas, siekiant pagerinti
socialinių paslaugų prieinamumą Visagine senyvo amžiaus žmonėms.
2018 m. buvo pateikta paraiška projekto finansavimui gauti, pasirašyta projekto finansavimo
ir administravimo sutartis, atlikti viešieji pirkimai bei 2018 m. gruodžio 31 d. pasirašyta statybos
rangos sutartis su UAB „Evikonas“ dėl projekto statybos rangos darbų. Statybos rangos darbų vertė
1 016 711 eurų.
Ataskaitiniu laikotarpiu Visagino savivaldybės administracija tęsė projekto „Apleisto
(nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas savarankiško gyvenimo namų
Visagine įkūrimui“ įgyvendinimą. Projekto įgyvendinimo metu buvo demontuotas apleistas
visuomeninis pastatas, esantis Taikos pr. 20 A, atlikti žemės darbai ir vykdoma pastato rekonstrukcija.
2019 m. pabaigoje buvo atlikta apie 70 proc. rekonstrukcijos darbų. Iš viso ataskaitiniu
laikotarpiu investuota 624 985,10 Eur iš jų: Europos Sąjungos lėšos 415 596,60 Eur, savivaldybės
biudžetas 55,013,80 Eur, dotacijos lėšos 154 374,70 Eur.
Projektas „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimas, ekologinės būklės gerinimas ir
želdynų tvarkymas (kūrimas) gamtinio karkaso teritorijose“
Projektas planuojamas įgyvendinti pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ uždavinį ir 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ tikslą –
pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio planavimo
kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas,
didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.
Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Visagino miesto Visagino gatvės ir kitų želdinių
kraštovaizdžio būklę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas
teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Projekto metu planuojama veikla –
Visagino miesto Visagino gatvės ir kitų želdinių teritorijos kraštovaizdžio formavimas, ekologinės
būklės gerinimas ir želdynų tvarkymas bei kūrimas gamtinio karkaso teritorijoje.
2018 m. buvo pateiktas projektinis pasiūlymas projekto „Visagino miesto kraštovaizdžio
formavimo, ekologinės būklės gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio karkaso teritorijose“
finansavimui gauti bei pradėti vykdyti viešieji pirkimai kraštovaizdžio projektui parengti.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo sudaryta paslaugų sutartis su projektavimo įmone UAB
„Eksploit“. Pagal sutartį projektuotojai turėjo parengti kraštovaizdžio tvarkymo projektą, tačiau
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atsižvelgiant į tai, kad projektuotojai stipriai vėlavo ir jų pateikti sprendiniai neatitiko techninėje
specifikacijoje numatytų reikalavimų, Visagino savivaldybės administracija vienašališkai nutraukė
sutartį nuo 2019-11-13 d. su ketinimu inicijuoti naują kraštovaizdžio tvarkymo projekto rengimo
paslaugų pirkimą.
Projektas „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Visagino mieste“
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo baigtas įgyvendinti projektas Nr. 04.5.1-TID-V-515-010013 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Visagino mieste“ pagal 2014–2020 m.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonę.
Projekto tikslas – sukurti viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą valstybinės
reikšmės keliuose ir miestuose, siekiant skatinti elektromobilių naudojimą ir taip mažinti neigiamą
transporto poveikį aplinkai.
Tikslinė projekto grupė: Visagino miesto ir kitų miestų gyventojai.
Visagino mieste buvo įrengtos dvi elektromobilių įkrovimo prieigas: viena didelės galios
Parko g. 14 ir viena įprastos galios Taikos pr. 80A gatvėse.
Europos regioninės plėtros fondas skyrė 40 590,26 Eur, Visagino savivaldybės administracija
– 7 162,99 Eur.
Projektas „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“
Projekto įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014) 6397, 4
prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“
uždavinį – skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies
dioksido išmetimus.
Projekto vieta – Visagino miestas. Projekto metu bus atliekamos veiklos, kurios bus
išsidėsčiusios plačiai po Visagino miestą bei lengvai prieinamos gyventojams.
Projekto tikslas – vadovaujantis parengtu Visagino miesto darnaus judumo planu, sukurti
efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamą darnaus judumo sistemą.
Projekto uždavinys – įgyvendinti darnaus judumo priemones (A grupės priemonė – bemotorio
transporto ir pėsčiųjų judumo skatinimas, B grupės priemonė – transporto sistemos visuotinimas, C
grupės priemonė – Visuomenės švietimas, E grupės priemonė – Viešojo transporto skatinimas).
Šiuo projektu planuojama skatinti bemotorio transporto ir pėsčiųjų judumą, visuotinti
transporto sistemą. Jeigu projektas nebūtų įgyvendintas, labiausiai dėl to nukentėtų SPTŽ ir neįgalieji.
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Šiuo metu jiems nėra galimybių saugiai pereiti per perėjas, naudotis miesto aikštėmis, pėsčiųjų takais.
SPTŽ yra sunku integruotis į visuomenę, kadangi nėra užtikrinamas darnus jų judumas.
Bendra projekto vertė – 859 809 Eur, iš jų ES lėšos 730 838 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos
128 971 Eur.
2019 metais vyko projekto parengimo darbai: buvo užsakytas ir parengtas supaprastintas
projektas visoms projekto veikloms pastatyti / rekonstruoti / įrengti; leidimų bei suderinimų gavimas,
techninių specifikacijų rengimas bei paraiškos parengimas ir patekimas į VšĮ Centrinę projektų
valdymo agentūrą.
Ataskaitiniu laikotarpiu skirta 25 945,30 savivaldybės biudžeto lėšų.
Projektas „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją rekreacinei žvejybai“
Projektas įgyvendinamas pagal Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės VPS I
prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo ir patrauklumo didinimas“ priemonę „Sąlygų
rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“, kadangi projekto įgyvendinimo metu numatoma
sutvarkyti viešąją pakrantės infrastruktūrą bei pritaikyti ją rekreacinei žvejybai.
Siekiant sutvarkyti viešąją infrastruktūrą bei pritaikyti ją rekreacinei žvejybai projekto
įgyvendinimo metu planuojama atlikti medinių laiptų, medinės tvorelės demontavimą bei įrengti
naujus, įrengti aikštelę (iš trinkelių) su pavėsine (apytiksliai 50 m2, su galimybe laikyti valtis ir
žvejybinę įrangą), taip pat įrengti mažesnę pavėsinę ant vejos (apytiksliai 20 m2), kurioje žvejai
mėgėjai bei poilsiautojai galėtų atsikvėpti po žvejybos, pasigaminti žuvienę arba iškepti/išrūkyti žuvį
tam pritaikytoje laužavietėje ir įrangoje. Taip pat numatomas teritorijos sutvarkymas po statybos
darbų (dirvožemio atvežimas, vejų įrengimas), mažosios infrastruktūros įrengimas. stalų, suolų,
suoliukų, laužavietes, dviračių stovų, šiukšlių dėžės įrengimas.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pateikta ir įvertinta paraiška projekto finansavimui gauti bei
pasirašyta projekto finansavimo sutartis.
Bendra projekto vertė – 38 083,75 Eur, iš jų EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos 30 467 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 7 616,75 Eur.
Projektas „Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos modernizavimas“
Dabartinė Visagino gatvių apšvietimo sistema yra neefektyvi, naudojanti per didelius
energijos išteklius, esami apšvietimo tinklai yra susidėvėję ir lemia dideles eksploatacijos sąnaudas.
Gatvių ir pėsčiųjų zonų apšvietimas yra būtinas saugaus eismo užtikrinimui ir nusikaltimų prevencijai
tamsiuoju paros metu bei tiesiogiai daro įtaką miesto įvaizdžiui.
Didžioji dalis Visagino gyventojų kiekvieną dieną naudojasi gatvių infrastruktūra, kuriai yra
būtinas tinkamos kokybės apšvietimas. Šiuo metu naudojami skirtingų rūšių (Na, H, Hg) bei
galingumų (70-500W) šviestuvai, kuriems reikia didelių elektros energijos sąnaudų. Identifikuoti
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poreikiai - užtikrinti efektyvų elektros energijos naudojimą, pritaikyti naujausias technologijas gatvių
apšvietimo valdymo srityje, užtikrinti, kad gatvės būtų nuolat apšviestos tamsiu paros metu, o
apšvietimas atitiktų norminių dokumentų reikalavimus.
Projektu sprendžiamos problemos:
➢ nusidėvėjusi ir neefektyvi dabartinė gatvių apšvietimo sistema;
➢ eismo įvykių tamsiu paros metu rizika;
➢ nusikalstamumo rizika;
➢ aplinkos tarša.
Numatomas projekto vykdytojas – Visagino savivaldybės administracija. Numatoma projekto
trukmė – dveji metai, per kuriuos numatoma atnaujinti bei išplėtoti gatvių apšvietimo taškų tinklą.
Projektas numatomas įgyvendinti valdžios ir privataus subjekto partnerystės būdu.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo derinami dokumentai su atsakingomis institucijomis dėl
projekto įgyvendinimo valdžios ir privataus subjekto partnerystės būdu.

2.4.3.Vietinių kelių, šaligatvių, dviračių takų remontas ir priežiūra
Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas
2019-03-29 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius
įsakymu Nr. V-66 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas vietinės reikšmės
keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems
keliams inventorizuoti savivaldybėms 2019 metais“ paskirstė Kelių priežiūros ir plėtros programos
finansavimo lėšas vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti,
saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti savivaldybėms 2019 metais.
Visagino savivaldybei iš viso buvo skirta 706,4 tūkst. Eur. Informacija apie Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšų panaudojimą Visagino savivaldybėje pateikta 9 lentelėje.
9 lentelė. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas Visagino savivaldybėje
Eil.
Nr.

Objektas

Atlikti darbai arba paslaugos

Rangovas/
Paslaugų
teikėjas

Sutarties
vertė, Eur

1.

Techninių eismo
reguliavimo priemonių
priežiūros ir įrengimo
paslaugos
Vietinės reikšmės kelių ir
gatvių asfaltbetonio

Senų kelio ženklų priežiūra -648
vnt. Įrengta naujų kelio ženklų –
24 vnt

UAB „Gatas“

44 023,99

Įvykdyta
darbų
2019
metais
Eur
7 406,10

Užtaisyta išdaužų - 1002 m²

AB „Eurovia
Lietuva“

141 678,90

39 506,49

2.
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dangos išdaužų
užtaisymas
Veteranų gatvės
rekonstravimo ir
aplinkinės teritorijos
sutvarkymo darbai
Vietinių kelių ir gatvių
ženklinimo darbai

3.

4.

Atlikta apie 80 proc. darbų

AB „Panevėžio
keliai“

1 453 063,
06

635799,99

3561 m2 paženklinta gatvių

UAB „Eismus“

23 524,46

23524,44

Iš viso:

706 237,02

Pagal Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašą
savivaldybėms skiriamos lėšos ir iš Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo. Rezervas gali būti
skiriamas vietinės reikšmės keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, mėgėjų
sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti, šiems
keliams taisyti, jeigu prisideda savivaldybė ne mažiau kaip 30 proc. savo lėšų. 2019 m. kovo 15 d.
buvo pateiktas prašymas skirti Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo lėšų 2019 metams. 2019
m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 484 paskirstė rezervo lėšas.
Visagino savivaldybei skirta 142, 1 tūkst. Eur, investuota 103,3 tūkst. Eur. Informacija apie Kelių
priežiūros ir plėtros programos rezervo lėšų panaudojimą Visagino savivaldybėje pateikta 10
lentelėje.

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

10 lentelė. Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo lėšų panaudojimas Visagino savivaldybėje
Objekto ar finansuojamo
Skirta lėšų,
Atlikti darbai arba
Sutarties
Įvykdyta
projekto pavadinimas
tūkst.
paslaugos
vertė, Eur.,
darbų 2019
Eur
(natūriniais
rangovas
metais
matavimo vienetais)
tūkst. Eur.
Vietinės reikšmės keliams
70,6
Veteranų gatvės
1389 325,64
70,6
tiesti, rekonstruoti ir
rekonstravimo ir
AB
kapitališkai remontuoti, taip
aplinkinės teritorijos
„Panevėžio
pat saugaus eismo
sutvarkymo darbai
keliai“
priemonėms vietinės
reikšmės keliuose diegti
gausiai tautinių mažumų
gyvenamoje savivaldybėje
Vietinės reikšmės keliui
25,5
Parengtas projektas,
10 000
10,0
1718-1 Dūkšto kelias tiesti
atlikta projekto
UAB
ekspertizė
„Synergy
Solutions“
Visagino miesto Tumelinos 28,0
Atliktas kelio
17 900
17,9
gatvei (Nr. 69),esančiai
paprastasis remontas
RUAB
sodininkų bendrijos
(1,2 km)
„Visagino
,,Vyšnia“ teritorijoje, taisyti
tiekimas ir
(remontuoti)
statyba“
Sodininkų bendrijų
,,Vyšnia“, ,,Pavasaris“,
,,Statybininkas“ teritorijose
esantiems vietinės reikšmės
keliams inventorizuoti
Iš viso:

18,0

142,1

Atlikta kelių
inventorizacija 19,93
km

UAB
„Aukštaitijos
matininkų
biuras“

4,8

103,3
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Iš Visagino savivaldybės biudžeto lėšų 2019 metams skirta 58,2 tūkst. Eur keliams taisyti. Už
šias lėšas atlikti Visagino savivaldybės Karlų kaimo (sodininkų bendrija „Statybininkas“)
Geležinkelio gatvės remonto darbai. Rangovas UAB „Aukštaitijos traktas“ paklojo 4 cm asfaltbetonio
dangą.
Vienas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo skyrimo lėšų kriterijų yra kelių
ilgis nurodytas savivaldybių tarybų patvirtintame kelių sąraše, todėl 2019 metais kelis kartus
Visagino savivaldybės taryboje buvo tikslinamas Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25
d. sprendimas Nr. TS-148 „Dėl Visagino savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo
patvirtinimo“. Per 2019 metus į sąrašą buvo įtraukta dar 29,3 km kelių.
2.4.4. Viešieji pirkimai
2019 m. Visagino savivaldybės administracija inicijavo (pateikė pirkimo paraiškų) 675
pirkimus, iš jų 42 pirkimus buvo pavesti atlikti Nuolatinei Visagino savivaldybės administracijos
Viešųjų pirkimų komisijai (toliau tekste – Komisija), 633 – pirkimo organizatoriams.
2019 m. Komisija pradėjo 34 pirkimų procedūras, iš jų neįvykusių (nesudarytos sutartys) – 3
pirkimai, įvykusių – 33 pirkimai, iš kurių 6 pirkimo procedūros, iš kurių 1 dalinai, nebuvo baigtos
2018 metais ir užbaigtos 2019 m., 5 pirkimai, iš kurių 1 dalinai (pradėtas 2018 m.) tęsiami 2020 m.
Komisijai direktoriaus įsakymais pavesto 6 pirkimo procedūros nebuvo pradėtos, kadangi
nebuvo gauti visi pirkimo pradžiai reikalingi dokumentai (pirkimo techninės užduotys, sąlygos ar
kt.).
Per 2019 m. buvo Komisijos atliktų pirkimų pagrindu sudarytos 34 sutartys (įtrauktos 7
sutartys, sudarytos atlikus pirkimus pradėtus 2018 m. ir baigtus 2019 m.), kurių bendra vertė – 1 541
864,24 Eur (ataskaitoje visos vertės nurodomos Eur su PVM).
Komisijos 2019 m. įvykdyta 33 pirkimai.
➢ Prekių – 6 pirkimai (sudarytos 6 sutartys, kurių bendra vertė – 100 756,09 Eur);
➢ Paslaugų – 16 pirkimų (sudaryta 17 sutarčių, kurių bendra vertė – 513 982,56 Eur);
➢ Darbų – 11 pirkimų (sudaryta 11 sutarčių, kurių bendra vertė – 927 125,59 Eur).
11 lentelė. 2017–2019 m. Nuolatinės Komisijos įvykdytų pirkimų lyginamoji lentelė
Įvykdytų pirkimų skaičius
Įvykdytų pirkimų vertė (Eur)
Prekės
Paslaugos
Darbai
Iš viso:

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

3
25
14
42

9
33
10
52

6
16
11
33

273 970,27
1 017 920,25
3 269 718,14
4 561 608,66

1 647 407,30
2 785 572,44
5 443 296,20
9 876 275,94

100 756,09
513 982,56
927 125,59
1 541 864,24
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2019 m. Komisijos vykdyti pirkimai per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – CPO).
Komisija per CPO vykdė 2 pirkimus (2018 m. – 13), iš jų:
➢ 1 paslaugų pirkimas: įvykdytas 1 paslaugų pirkimas (sudaryta 1 sutartis, kurios vertė –
5 203,00 Eur).
➢ 1 darbų pirkimas: įvykdytas 1 darbų pirkimas (sudaryta 1 sutartis, kurios vertė – 256
026,68 Eur).
12 lentelė. 2019 m. Komisijos įvykdytų pirkimų per CPO skaičius
Įvykdytų pirkimų skaičius
Įvykdytų pirkimų vertė (Eur su
PVM)
Prekės

–

-

Paslaugos

1

5 203,00

Darbai

1

256 026,68

Iš viso:

2

261 229,68

Komisijos vykdyti tarptautiniai pirkimai (ne per CPO):
2019 m. buvo pradėtas 1 tarptautinis pirkimas (vykdytas atviro konkurso būdu).
2019 m. buvo vykdomi 4 tarptautiniai pirkimai (visi vykdyti atviro konkurso būdu), iš
kurių:
➢ 1 prekių pirkimas, kuris buvo pradėtas 2018 m.: sudaryta 1 sutartis, kurios vertė – 19
856,00 Eur.
➢ 3 paslaugų pirkimai: įvykdyti 3 pirkimai, iš kurių 2 pirkimai pradėti 2018 m., iš kurių
1 pirkimas įvykdytas dalinai, o dėl 1 dalies pirkimo procedūros tęsiamos 2020 m. Sudarytos 3
sutartys, kurių bendra vertė – 17 9873,00 Eur).
13 lentelė. 2019 m. Komisijos įvykdytų pirkimų ne per CPO skaičius
Įvykdytų pirkimų skaičius
Įvykdytų pirkimų vertė (Eur su PVM)
Prekės

1

19 856,00

Paslaugos

3

179 873,00

Darbai

–

–

Iš viso:

4

199 729,00

Komisijos vykdyti supaprastinti pirkimai (įskaičiuoti ir tie pirkimai, kurie buvo pradėti
2018 m., bet užbaigti 2019 m.)
2019 m. vykdyti 28 supaprastinti pirkimai, iš jų:
➢ 7 prekių pirkimai: įvykdyti 5 prekių pirkimai, iš kurių 2 pirkimai pradėti 2018 m.
(sudarytos 5 sutartys, kurių bendra vertė – 80 900,09 Eur). 2 pirkimai neįvyko.
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➢ 10 paslaugų pirkimų: įvykdyti 7 paslaugų pirkimai iš kurių 1 pirkimas buvo
pradėtas 2018 metais. (sudarytos 7 sutartys, kurių bendra vertė – 272 146,80 Eur). 3 pirkimai tęsiami
2020 m.
➢ 11 darbų pirkimų: įvykdyti 9 darbų pirkimai. (sudarytos 9 sutartys, kurių bendra
vertė – 638 610,40 Eur). 1 pirkimas neįvyko. 1 pirkimas tęsiamas 2020 m.
14 lentelė. Komisijos supaprastintų skelbiamų įvykdytų pirkimų suvestinė (įskaitant supaprastinto atviro
konkurso būdu, skelbiamų derybų būdu ir skelbiamos apklausos būdu įvykdytus pirkimus)
Įvykdytų pirkimų skaičius
Įvykdytų pirkimų vertė (Eur su PVM)
Prekės

5

80 900,09

Paslaugos

7

272 146,80

Darbai

9

638 610,40

Iš viso:

21

991 657,30

Komisija neskelbiamos apklausos būdu vykdyti pirkimai (Pastaba: įskaičiuoti ir tie pirkimai,
kurie buvo pradėti 2018 m., bet užbaigti 2019 m.):
Komisijos 2019 m. vykdyti neskelbiami 6 pirkimai, iš jų:
➢ 5 paslaugų pirkimai: įvykdyti 5 paslaugų pirkimai (sudarytos 5 sutartys, kurių bendra
vertė – 56 759,76 Eur).
➢ 1 darbų pirkimas: įvykdytas 1 darbų pirkimas. (sudaryta 1 sutartis, kurios vertė – 32
488,50 Eur).
15 lentelė. Komisijos neskelbiamos apklausos būdu (įskaitant mažos vertės pirkimus ir supaprastintus
neskelbiamus pirkimus) įvykdytų pirkimų suvestinė
Įvykdytų pirkimų skaičius
Įvykdytų pirkimų vertė (Eur su PVM)
Prekės

–

–

Paslaugos

5

56 759,76

Darbai

1

32 488,50

Iš viso:

6

89 248,26

2019 metais 633 (2018 m. – 587) (pagal pirkimo paraiškas) inicijuotus pirkimus buvo pavesta
vykdyti pirkimo organizatoriams. Mažos vertės viešųjų pirkimų šiais metais buvo įvykdyta (pirkimus
atlieka pirkimų organizatoriai): prekių – 356, paslaugų – 253, darbų – 36 pirkimai. Bendra pirkimo
organizatorių įvykdytų pirkimų vertė – 860 205,03 Eur.
Per 2019 m. įvertinta daugiau kaip apie įvairių biudžetinių įstaigų atliktų viešųjų pirkimų
procedūrų, kurių objektai buvo finansuojami iš savivaldybės biudžeto. Įvertinimo metu nustatyti
pirkimo dokumentų rengimo, pirkimo vykdymo bei pasiūlymų vertinimo trūkumai, dėl kurių 2
perkančiosioms organizacijoms buvo rekomenduota pirkimo procedūras ir/ar pagal jas sudarytas
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sutartis nutraukti. Kiekvienai įstaigai buvo pateiktas pirkimų įvertinimo rezultatas, pateikti trūkumai
bei siūlymai dėl jų pašalinimo.
Nuo 2019 m. pradžios Viešųjų pirkimų skyrius pradėjo naudotis naujai įsigyta pirkimų
planavimo programa, pasiekiama adresu https://pirkimai.visaginas.lt.

2.4.5. Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimas, veiklos licencijavimas bei investicijų
pritraukimas
Smulkusis ir vidutinis verslas – vienas iš pagrindinių ekonomikos augimo veiksnių, turintis
esminį poveikį savivaldybės ūkio plėtotei, naujų darbo vietų kūrimui ir socialiniam stabilumui, todėl
jo plėtra yra viena iš svarbiausių ekonominės politikos krypčių.
Savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ekonominės plėtros,
smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programų rengimą, administruoja jų įgyvendinimą, dalyvauja
formuojant ir įgyvendinant regionų plėtros programas, organizuoja sąlygų verslo plėtrai sudarymą ir
šios veiklos skatinimą. Šias funkcijas atlieka Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir
investicijų valdymo skyriaus specialistai. Viešąjį administravimą savivaldybei priskirtoje veiklos
licencijavimo srityje vykdo Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus specialistai.
Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimas
2019 m. buvo patvirtintas Visagino savivaldybės 2019–2021 metų veiklos plano Ekonominės
plėtros programos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės 09.01.01.04 įgyvendinimo tvarkos
aprašas, nustatantis finansinės paramos savivaldybės smulkiajam ir vidutiniam verslui tikslą,
finansuojamas veiklas, gavimo sąlygas, teikimo tvarką. Paramos tikslas – gerinti verslo aplinką ir
skatinti juridinių bei fizinių asmenų verslumą Visagino savivaldybėje. Prioritetu remiamos veiklos,
įveiklinančios savivaldybės infrastruktūrą, sukuriant produktą (-us) ar paslaugą (-as) ir darbo vietas
vietos gyventojams. Pagal priemonę finansuojamas verslo plėtros projektų įgyvendinimas, Europos
Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų verslo projektų dalinis finansavimas, dalinis
ar visiškas palūkanų padengimas, SVV subjekto dalyvavimas verslo parodose, naujai įregistruotų
įmonių pradinių steigimosi išlaidų padengimas, dalinis darbo vietų jaunimui steigimo išlaidų
kompensavimas.
16 lentelė. Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos priemonių įgyvendinimo 20182019 m. suvestinė
Įgyvendinimo metai
Paremtų ūkio
Skirta lėšų, tūkst.
Sukurtų darbo vietų
subjektų skaičius,vnt.
Eur
skaičius
2018
9
20544
11
2019

13

19000

12
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Leidimų ir licencijų išdavimas
2019 metais iš fizinių ir juridinių asmenų gauti 178 prašymai leidimams gauti prekybos ir kitų
paslaugų teikimui viešose vietose, išduoti 145 leidimai. Parengti ir išduoti 33 leidimai komerciniams
ir nekomerciniams renginiams. Už išduotus leidimus surinkta 4432,70 Eur (2018 m.-4216 Eur)
vietinės rinkliavos mokesčio. Palyginti su 2018 metais vietinės rinkliavos mokesčio surinkta daugiau
216,7 Eur.
Išduoti 28 leidimai prekybai vasaros sezono metu sodininkams nuo gegužės 15 d. iki spalio 1
d., kurie prekiavo lauko paviljonuose Sedulinos al. ir Taikos pr. 66, Visagine. 2019 metais
savivaldybės biudžeto lėšomis už 11,00 tūkst. Eur buvo įrengti nauji paviljonai lauko prekybai, kurie
pastatyti Taikos pr. ir Sedulinos al.
Priimti, patikrinti ir parengti dokumentai dėl licencijų verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais. 2019 m. išduotos 3 licencijos (2018 m. - 3), taip pat išduota 11- vienkartinių
licencijų prekiauti pilstomu alumi renginių metu. Surinktas valstybinės rinkliavos mokestis 1470 Eur
(2018 m. - 1150 Eur). Lyginant su 2018 metais, mokestis padidėjo 320 Eur. Patikslintos 9 licencijos
verstis mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais. Panaikintos 8 licencijos verstis mažmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais, (2018 m. - 6).
Priimti, patikrinti ir parengti dokumentai dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako
gaminiais. Išduotos 2 licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Surinktas valstybinės
rinkliavos mokestis 380 Eur. (2018 m. -380 Eur.). Patikslintos 3 licencijos, panaikintos 2 licencijos
prekybai tabako gaminiais.
Priimti, patikrinti ir parengti dokumentai dėl leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais
naftos produktais. Išduotas 1 leidimas. Surinkta 490 Eur. Lyginant su (2018 metais,-0), šis mokestis
padidėjo 490 Eur. Patikslinti 2 leidimai verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.
Priimti, patikrinti ir paruošti dokumentai dėl leidimų verstis mažmenine prekyba
suskystintomis naftos dujomis. Išduotas 1 leidimas. Surinkta 490 Eur. 2018 metais tokių leidimų
nebuvo išduota. Patikslinti 2 leidimai verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis.
Atsižvelgiant į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento siūlymus, buvo surinkta
medžiaga ir parengti dokumentai dėl vienos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais panaikinimo.
2019 m. buvo išduota 20 leidimų žemės kasinėjimo darbams atlikti. Už leidimų išdavimą
surinktas rinkliavos dydis 441,20 Eur.
Patvirtintas fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020
metais vykdomai veiklai, sąrašas bei verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams 2020 metais
taikomų lengvatų sąrašas.
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Investicijų pritraukimas
Vienas iš pagrindinių savivaldybės prioritetų planuojamų įgyvendinti iki 2030 m. yra siekis,
kad bendradarbiaujant su centrinės valdžios institucijomis Visaginas taptų „pilotiniu“ miestu,
kuriame glaudžiai bendradarbiautų mokslas ir verslas, būtų kuriamos technologijos ir vystomos
inovacijos, būtų užtikrintos sąlygos nuotoliniam darbui mieste, tobulinama geležinkelių sistema.
Dalis šios vizijos jau yra pradėta įgyvendinti, t. y. vykdomas projektas, kurio pagrindinis
tikslas – atlikti apleistų teritorijų konversiją, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant
kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui, taip skatinant naujų darbo vietų
kūrimą Visagino savivaldybėje, užtikrinant palankesnes sąlygas verslui įsikurti, didinant investicinį
vietovės patrauklumą. Baigus projekto įgyvendinimo veiklas planuojama tolimesnė teritorijos plėtra,
siekiant pritraukti kuo daugiau investuotojų vykdyti veiklą šioje zonoje.
Šiuo metu Visagino savivaldybėje jau kuriasi pasaulinėje rinkoje žinoma įmonė UAB
„Intersurgical“. Dėl augančios medicininės įrangos paklausos įmonė ketina įkurti naują gamyklą,
padidinsiančią gamybines apimtis. Pagal planuojamą vykdyti projektą bendrovė per pirmuosius 3
metus Visagine numato sukurti apie 200 naujų darbo vietų bei investuoti 7 mln. Eur į ilgalaikį
materialųjį turtą. Numatoma, kad 98 % medicininės įrangos, pagamintos naujojoje Visagino
gamykloje, bus eksportuojama į užsienio rinkas, tai tiesiogiai prisidės prie regiono konkurencingumo
augimo.
Siekiant prisidėti prie investicinės aplinkos gerinimo ataskaitiniu laikotarpiu buvo
įgyvendinama priemonė „Investicijos į Visagine kuriamo pramoninio parko (SMART PARK)
inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas iki investuotojo sklypo ribos“. Šios priemonės
įgyvendinimui iš Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos buvo skirta 114 947,90
Eur bei iki investuotojo sklypo buvo įrengtas dujotiekis, elektros tinklo iškėlimas bei elektros galios
užtikrinimas statybų (30kW) ir eksploatacijos (500 kW II kategorija), taip pat buvo įvestas internetas
bei užsakytas ir parengtas techninis projektas vietinės reikšmės kelio įrengimui.

2.4.6. Savivaldybės gyvenamasis fondas, daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas
Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus specialistai vykdė
viešąjį administravimą savivaldybės būsto fondo tvarkymo, apskaitos ir eilių sudarymo, daugiabučių
gyvenamųjų namų administravimo ir namų bendrijų veiklos srityse.
Savivaldybės ir socialinis gyvenamasis fondas
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Visagino savivaldybės būsto fondą sudaro socialiniai būstai ir savivaldybės būstai. 2019-1231 Visagino savivaldybės būsto fondą sudarė 559 butai, iš jų 196 butai – socialiniai. Savivaldybės
būsto fondas per 2019 metus sumažėjo 14 butų. Jie buvo parduoti nuomininkams pragyvenusiems
šiame būste daugiau kaip 5 metus, už parduotą turtą gauta 116 619,90 Eur.
Lėšos gautos už parduotus savivaldybės butus kaupiamos bendrabučio tipo pastato, esančio
Kosmoso g. 28, Visagine, patalpų pritaikymui socialiniam būstui įrengti. Parengtas Kosmoso g. 28
gyvenamojo namo kapitalinio remonto projektas, numatoma iš bendrabučio tipo kambarių įrengti 72
butus. Kapitalinio remonto sąmatinė vertė 1 329,200 tūkst. Eur.
Per 2019 m. buvo suremontuoti 3 Visagino savivaldybės socialiniai būstai, kuriuose įrengta
nauja PVC grindų danga, įrengtos naujos faneruotos durys, sienos ir lubos buvo tinkuojamos,
glaistomos, šlifuojamos ir dažomos vandeniniais dažais, sanitariniame mazge grindys ir sienos buvo
apklijuotos keramikinėmis plytelėmis, įrengtas klozetas, vonia, kriauklė, virtuvėje pakeista kriauklė.
Butų remontui buvo panaudota 12 976,46 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.
Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti
įstatymas, kuriame įtvirtintos naujovės šeimoms nuomotis ar įsigyti būstą su valstybės parama.
Savivaldybės galės išsinuomoti būstą iš fizinių ar juridinių asmenų ne trumpiau kaip 5 metų
laikotarpiui ir pernuomoti jį teisę į socialinį būstą turintiems asmenims, 20 proc. padidinti asmenų ir
šeimų metinių pajamų dydžiai, vertinami teisei į paramą būstui įsigyti ar į socialinio būsto nuomą,
kartu padidinant ir pajamų ribą, iki kurios savivaldybės privalo sumažinti socialinio būsto nuomos
mokestį ar iš viso nuo jo atleisti, bei įteisinti kiti pakeitimai, susiję su paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti reguliavimu. Asmenys ir šeimos, atitinkantys įstatymo nustatytus reikalavimus, įrašomi
į sąrašą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. 2019 metų gruodžio 31 d. Visagino
savivaldybėje buvo 154 asmenys turėję teisę į paramą būstui išsinuomoti ir laukiantys socialinio
būsto. Tuo pačiu 2018 metų laikotarpiu – išsinuomoti būstą laukė 98 asmenys. Laukiančiųjų būsto
nuomos per metus padaugėjo 56 asmenimis. 2019 metais buvo sudarytos arba pakeistos 52 sutartys
dėl socialinio būsto nuomos, sudarytos arba pratęstos 59 sutartys dėl savivaldybės būsto nuomos.
2019 metais į Visagino savivaldybės administraciją kreipėsi 4 jaunos šeimos dėl pažymų
išdavimo nustatant jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms
šeimoms. Visoms besikreipusioms šeimoms pažymos išduotos. Šeimos pažymas pateikia būsto
kreditus pirmajam būstui įsigyti teikiančiam kredito davėjui. Per 2019 metus į savivaldybės
administraciją nesikreipė nei viena jauna šeima, kuri būtų įgijusi teisę į papildomą subsidiją.
Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas
2019 m. sausio 31 d. Visagino savivaldybės taryba patvirtino Visagino savivaldybės
daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus. Daugiabučių gyvenamųjų
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namų techninės priežiūros tarifai taikomi apskaičiuojant atlygį už statybos techniniame reglamente
STR 1.07.03.2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto
kadastro objektų formavimo tvarka“ nurodytus darbus: nuolatinius namo būklės stebėjimus;
periodines (sezonines) namo apžiūras; nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų dokumentų, privalomų pagal
Reglamento 51 punktą, rengimą, pildymą ir saugojimą.
2019 m. balandžio 16 d. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
sudarytas asmenų, pretenduojančių teikti Visagino savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų
bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašas. Į šį sąrašą įrašyti 2 asmenys
pretenduojantys teikti minėtas paslaugas. Nuo 2017 metų Visagino savivaldybės teritorijoje
daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas teikia UAB ,,Visagino
būstas“. Iš viso Visagino savivaldybėje yra 256 daugiabučiai gyvenamieji namai, 192 iš jų
administruoja UAB ,,Visagino būstas“, 64 daugiabučiai namai administruojami daugiabučių namų
savininkų bendrijų.
2019 metais skirta 10,00 tūkst. Eur. negrąžinama finansinė parama patirtoms daugiabučių
gyvenamųjų namų savininkų bendrijų valdomų daugiabučių namų techninių defektų, kurie kelia
grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir (ar) žmonių saugumui, likvidavimo ar
daugiabučių gyvenamųjų namų energinio efektyvumo didinimo išlaidoms padengti. Parama
paskirstyta 25 daugiabučių namų bendrijoms pateikusioms paraiškas gauti parą, 33 daugiabučiams
namams. Taip pat skirta 40,00 tūkst. Eur parama einamaisiais metais daugiabučių namų savininkų
patirtoms išlaidoms iš dalies padengti daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektų
administratoriui UAB ,,Visagino būstas“. Negrąžinama finansinė parama skirta 53 daugiabučių
gyvenamųjų namų savininkams, kurie priėmė sprendimą įgyvendinti energinio efektyvumo didinimo
priemones ar šalinti techninius defektus, kurie kėlė grėsmę namo konstrukcijoms.
2019 metų kovo mėn. Visagino savivaldybės taryba patvirtino atstovavimo Visagino
savivaldybei daugiabučių namų savininkų (bendraturčių) susirinkimuose tvarkos aprašą. Apraše
nustatytas atstovavimas savivaldybei, įgyvendinant savininko teises.
2019 metais buvo vykdomi neplaniniai daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų
valdytojų veiklos patikrinimai pagal patalpų savininkų skundus. Didžioji dalis skundų teikiama dėl
bendrijų pirmininkų netinkamos veiklos, informacijos savininkams neteikimo. 2019 m. lapkričio
mėn. buvo pakeistos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos
sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo
objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų
vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės, jos išdėstytos nauja redakcija.
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Per 2019 m. buvo pritaikyti 6 būstai neįgaliesiems, iš kurių dviejose butuose vonios
kambariuose buvo demontuotos senos vonios ir įrengti trapai, 4 butuose įrengti porankiai, 3 butuose
demontuotos senos durys, praplatintos angos ir įrengtos naujos durys. Nupirktas ir įrengtas keltuvas
su šachta. Taip pat nupirktas ir įrengtas lubinis keltuvas vonios kambaryje. Įrengti 3 pandusai bendro
naudojimo patalpose (laiptinėse).
Pagal Visagino miesto gyventojų prašymus Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo įrengti
turėklai tarp Kosmoso g. 14 ir 16 daugiabučių gyvenamųjų namų ir prie Partizanų g. 10A (prie
NORFA parduotuvės) už 787,46 Eur.

2.4.7. Elektros ir šilumos ūkio priežiūra
Pagal 2018-09-03 pasirašytą su UAB „Eldermonta“ Visagino savivaldybės gatvių ir kiemų
apšvietimo tinklų remonto ir priežiūros paslaugų sutartį Nr. 5-298 iki 2019-12-31 buvo suteikta
priežiūros ir remonto paslaugų už 47 292,84 Eur (buvo skirta 35 200,00 Eur.).
Buvo atlikti apšvietimo sistemos avarinių ruožų keitimo ir naujų kabelių linijų tiesimo darbai
už 30 618,76 Eur (buvo skirta 32 000,00 Eur). Iš viso per 2019 metus buvo pakeista naujais 547 m
elektros kabelių ir nutiesta 1037 m naujų elektros kabelių miesto apšvietimo sistemos infrastruktūros
gerinti. Apšvietimo sistemos priežiūrai ir modernizavimui išlaidos bei kabelių linijų gedimų skaičius
ir dažnumas didėja dėl senstančios apšvietimo sistemos infrastruktūros (nepakeistų kabelių linijų
(panaudotas šarvuotas pripildytas tepalu kabelis su gyslų popierine izoliacija) amžius viršija 30 metų).
Atlikus elektros energijos suvartojimo Visagino savivaldybėje analizę, nustatyta, kad 2019 m.
gatvių apšvietimui buvo suvartota 978 309 kWh elektros energijos, lyginant su 2018 m., 2017 m.,
2016 m. ir 2015 m. šis skaičius didėja (2015 – 779 986 kWh, 2016 – 825 905 kWh, 2017 – 930 039
kWh, 2018 – 968 706 kWh). Elektros energijos suvartojimo augimas yra dėl to, kad Visagine didesnė
miesto apšvietimo dalis valdoma foto relėmis su foto davikliais ir įsijungia bei išsijungia atsižvelgiant
į faktinį vietinį apšviestumą, o 2019 metais debesuotų dienų buvo daugiau, negu 2018 metais ir miesto
apšvietimas ilgiau veikdavo. Be to, visose Visagino savivaldybės administracijos objektuose
(įskaitant gatvių apšvietimą) 2019 metais elektros energijos suvartojimas buvo 1348799 kWh, kas
yra 6,7 proc. daugiau, negu 2018 m. (2018 m. – 1264130 kWh), visų biudžetinių įstaigų (įskaitant
Visagino savivaldybės administraciją, Visagino ligoninę ir Visagino PSPC) elektros energijos
suvartojimas buvo 5487272 kWh, kas yra 46,7 proc. daugiau, negu 2018 m. (2018 m. – 3741396
kWh). Visoje Visagino savivaldybėje 2019 metais elektros energijos suvartojimas buvo 68570423
kWh (iš jų 18148909 kWh – buitiniai vartotojai, 50421515 kWh – juridiniai asmenys).
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Per 2019 metus buvo išnagrinėtos techninių projektų elektrotechninės dalys, pateiktos
pastabos bei suderinti šie projektai:
➢ „Vietinės reikšmės kelio Nr. 1718-1, esančio Visagino sav. statybos projekto“
elektrotechnikos dalis Nr. SS1928-01-TDP-E;
➢ „Visagino miesto Veteranų gatvės rekonstravimo ir aplinkinės ribos sutvarkymo“
projekto elektrotechnikos dalis Nr. 0044-01-TP-E;
➢ Elektromobilių įkrovimo prieigų prie Parko g. 14 ir prie Taikos pr. 80A pastatų Visagino
mieste elektros tiekimo įrengimo projekto elektrotechnikos dalis pagal projektą Nr. 04.5.1-TID-V515-01-0013 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Visagino mieste“;
➢ „Irklavimo

bazės

įrengimo

Visagino

ežero

pakrantėje

techninio

projekto“

elektrotechnikos dalis Nr. TF_0315-TP-E Elektrotechnika (lauko tinklai);
➢ „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversijos ir pritaikymo
savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“ pastato, esančio Taikos pr. 20A, Visagine,
rekonstravimo projekto elektrotechnikos dalis Nr. 2016.12-01-RTP-E;
➢ „Mokslo paskirties pastato ir nesudėtingų i grupės statinių (tvora, aikštelė) Vilties g. 3,
Visagine griovimo projekto“ Nr. 230-01-GP-SO elektrotechnikos dalis;
➢ „Bendrabučio pastato (gyvenamosios paskirties įvairioms socialinėms grupėms) patalpų
Kosmoso g. 28, Visagine, kapitalinio remonto projektas“ techninio darbo projekto elektrotechnikos
dalis Nr. 16-038/155-TDP-E;
➢ „Automobilių stovėjimo, didžiagabaritinių transporto priemonių apsisukimo aikštelių ir
vidaus kelio sklype (kadastro Nr.4583/0003:116) Dūkšto kel. 84A, Visagine, statybos projekto“
elektrotechnikos dalis Nr. 18-71-05-TP-E;
➢ „Darnaus

judrumo

infrastruktūros

įrengimas

Visagino

mieste“

projekto

elektrotechnikos dalis Nr. [18-56]-SSPP-LE.
Šilumos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo organizavimas
Ataskaitiniu laikotarpiu Visagino mieste buvo įgyvendinamas projektas „Šilumos tinklų
modernizavimas Visagino mieste 2019–2020 m.“ Projektą įgyvendina UAB „Visagino energija“ ir
jungtinės veiklos partneriai UAB „Infes“, UAB „Remanas“ ir UAB „Energosistemos“. Visagino
savivaldybės administracija kaip Visagino miesto dangų valdytojas taip pat dalyvavo 2019 m. I etapo
projekto įgyvendinime, buvo organizuojami pasitarimai ir dalyvaujama gamybiniuose pasitarimuose
tarp statybos darbų užsakovo ir rangovo. Vykdant projektą buvo demontuota daug esamų šaligatvių
iš senų plytelių, kurios buvo sutrupėjusios ir netinkamos naudoti. Visagino savivaldybės
administracija pasiūlė rangovui atstatyti šaligatvius naujomis medžiagomis, kurias Visagino
savivaldybės administracija pateikė rangovui pagal trišalę sutartį Nr. 5-520, sudarytą 2019 m. tarp
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Visagino savivaldybės administracijos, UAB „Visagino energija“ ir jungtinės veiklos partnerių. Per
2019 m. rangovui buvo perduota medžiagų, kurių vertė 22 642,15 Eur, ir įrengti nauji 1600 m2
šaligatviai Parko g. (nuo Parko g. 14 ir Parko g. 16), gyvenamųjų namų kvartale tarp Parko g.1 / 2 ir
Kosmoso g. 4. bei Partizanų g. 12 ir Taikos pr. 16.
2019 m. Visagino savivaldybės taryba patvirtino SĮ „Visagino energija“ geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2019–2023 m. veiklos ir plėtros planą, suderino SĮ „Visagino energija“
2019–2021 metų šilumos ūkio investicinį planą, nustatė šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems
šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams, nustatė perskaičiuotas geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų
aptarnavimo paslaugos bazines kainas. Visagino savivaldybės taryba suderino SĮ „Visagino energija“
2016–2019 m. įsigyto ilgalaikio turto, naudojamo reguliuojamose veiklose, sąrašus.
2019-2020 m. šildymo sezonas Visagino savivaldybėje prasidėjo 2019 m. rugsėjo 24 d. Prieš
tai, pasirengiant 2019‒2020 m. šildymo sezonui, buvo atlikti Visagino savivaldybės administracijos
valdomų pastatų šildymo sistemų ir šilumos punktų hidrauliniai bandymai, kiti patikrinimo darbai,
surašyti atitinkami aktai. Taip pat buvo kontroliuotas įstaigų pasirengimas šildymo sezonui.
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija 2019 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr.
O3E-103 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ perskaičiuotos paviršinių nuotekų
tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo“ suderino UAB „Visagino būstas“ perskaičiuotą
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų
tvarkymo paslaugas. Visagino savivaldybės taryba 2019 gegužės 28 d. nustatė UAB „Visagino
būstas“ perskaičiuotą paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinę kainą abonentams, perkantiems
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, – 0,29 Eur/m3 (be pridėtinės vertės mokesčio).
2019 metais lietaus nuotekų (per 2019 metus 639,4 mm kritulių) tvarkymui (424 434,61 m3)
nuo Visagino savivaldybės administracijos valdomų kietųjų dangų paviršių buvo išleistą 148 934,19
Eur su PVM.
Remonto darbai
2019 metais statybos srityje buvo nustatomos darbų apimtys, rengiamos sąmatos, rengiamos
darbų techninės specifikacijos, projektavimo užduotys. Dalyvauta Europos Sąjungos lėšomis
finansuojamų projektų įgyvendinime. Organizuotos statybos užbaigimo procedūros.
Per 2019 metus buvo atliekami pastatų ir statinių bei atskirų patalpų paprastieji remonto
darbai, projektavimo darbai savivaldybės biudžetinėse įstaigose. Biudžetinėms įstaigoms teiktos
konsultacijos dėl remonto darbų, sudaromos sąmatos.
Per 2019 metus biudžetinėse įstaigose atlikti remonto darbai bei projektavimo paslaugos
pateikti 17 lentelėje.
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17 lentelė. 2019 m. biudžetinėse įstaigose atlikti remonto darbai bei projektavimo paslaugos
Įstaigos
Atlikti darbai
2019 m.
Lėšų šaltinis
pavadinimas
investuota
lėšų
Visagino
Vykdant projektą ,,Visagino „Žiburio“ pagrindinės
7 816,00
Savivaldybės biudžeto
„Žiburio“
mokyklos pastato Energetikų g. 56, Visagine
lėšos
pagrindinė
modernizavimas“ buvo atlikti sporto salės remonto darbai:
mokykla
įrengta nauja grindų konstrukcija su nauja PVC grindų
Lietuvos Respublikos
danga skirta sporto salėms, įrengti nauji LED tipo
15 633,20
švietimo, mokslo ir
šviestuvai ir pakeista visa elektros instaliacija, kištukiniai
sporto ministerijos
lizdai ir jungikliai, sienos ir lubos suremontuotos taip pat
finansavimas
buvo įrengtas radiatorių apsauginis tinklas ir naujos
palangės, įrengtos naujos faneruotos dvivėrės durys.
Rangovas UAB ,,Viksvola“

Visagino
„Verdenės“
gimnazija
Visagino
kūrybos namai
Visagino
sporto centras

VšĮ Visagino
ligoninė

Visagino
savivaldybės
administracija

Demontuota sena tvora apie 400 m ir sutvarkyta aplinka
apie 600 m2.
Rangovas- UAB ,,Irvytis“
Pradėtas rengti „Verdenės“ gimnazijos sporto aikštyno
projektas, per 2019 metus atlikta apie 80 proc. paslaugų.
Sudaryta paslaugų sutartis su UAB ,,Egna“ (Sutarties vertė
6 661,05 Eur)
Demontuota sena tvora ir iš dalies įrengta nauja tvora – 150
metrų.
Rangovas UAB ,,Irvytis“
Visagino mažajame stadione demontuotos sulūžusios
kėdės, įrengta 250 vnt. naujų kėdžių, įrengtas apsauginis
žiūrovų tinklas.
Rangovas RUAB ,,Visagino tiekimas ir statyba“
Pradėtas rengti Centrinio stadiono futbolo aikštės Parko g.
2 C, Visagine, laistymo sistemos įrengimo ir natūralios
žolės dangos su pagrindais įrengimo projektas, per 2019
metus atlikta paslaugų apie 80 proc. Sutartis sudaryta su
UAB ,,Patvanka“. Sutarties vertė – 9 740,50 Eur.
2019 m. pradėtas rengti Visagino ligoninės pastato balkonų
pertvarų įrengimo ir pamatų stiprinimo projektas. Per 2019
metus atlikta paslaugų apie 95 proc. Pradėta atlikti projekto
ekspertizė. Sutarties vertė 8 821,05 Eur Sutartis sudaryta su
UAB ,,Projektų rengimo centras“.
1. Atlikti Parko g. 14 (Visagino savivaldybės pastate) II, III
ir IV aukštų holų ir koridorių paprastojo remonto darbai:
įrengta nauja grindų konstrukcija, paklota nauja PVC grindų
danga, įrengtos pakabinamos lubos ant cinkuoto skardos
profilio, įrengti nauji LED tipo šviestuvai ir pakeista visa
elektros instaliacija, kištukiniai lizdai ir jungikliai, sienos
buvo tinkuojamos, glaistomos ir dažomos, įrengtos naujos
faneruotos durys.
Rangovas UAB ,,Langasta“
2. Visagino savivaldybės pastato Parko g. 14 pirmame
aukšte perplanuotos patalpos. Įrengta sanitarinė patalpa –
tualetas žmonėms su negalia.
Rangovas UAB ,,Langasta“
3. Atliktas Visagino savivaldybės pastato Parko g. 14
šilumos mazgų (punktų) Š/M1 ir Š/M2 patalpų remontas.
Rangovas UAB ,,Kvant“
4. Atliktas garažo pastato, esančio Eglinio g. 26,
Tumelinos k., Visagino sav., stogo remontas. Rangovas
UAB ,,Monrema“

5 000,00

Savivaldybės biudžeto
lėšos

0

Savivaldybės biudžeto
lėšos

8 000,00

Savivaldybės biudžeto
lėšos

21 646,90

Savivaldybės biudžeto
lėšos

0

Savivaldybės biudžeto
lėšos

0

Savivaldybės biudžeto
lėšos

150 838,60

Savivaldybės biudžeto
lėšos

7 380,00

Savivaldybės biudžeto
lėšos

7 235,80

Savivaldybės biudžeto
lėšos

3194,40

Savivaldybės biudžeto
lėšos
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2.4.8. Viešoji tvarka, komunalinių atliekų administravimas, aplinkosauga ir miesto
tvarkymas
Viešoji tvarka
Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius 2019 metais gavo ir išnagrinėjo 25 gyventojų
pranešimus dėl įvairių galimų viešosios tvarkos pažeidimų. Iš viso buvo atlikta 103 patikrinimai, iš
kurių:
➢ dėl neeksploatuojamų transporto priemonių laikymo – 38;
➢ dėl Lietuvos Respublikos vėliavos iškėlimo – 4;
➢ dėl Visagino savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių ir Atliekų tvarkymo
taisyklių – 14;
➢ dėl Kelių eismo taisyklių – 41;
➢ dėl Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi – 6.
Mieste vykdant akciją dėl neeksploatuojamų transporto priemonių gatvėse ir daugiabučių
namų kiemuose tikrinimo aktyviai įsitraukė ir miesto gyventojai. Atliekant patikrinimus buvo
nustatytos 38 neeksploatuojamos transporto priemonės. Neatsakingiems gyventojams išsiųsti
įspėjamieji laiškai dėl patraukimo administracinėn atsakomybėn. 31 transporto priemonė buvo
geranoriškai pašalinta.
Taip pat buvo tikrinta:
➢ automobilių stovėjimo tvarka gyvenamosiose zonose. Surašyti 37 administracinio
nusižengimo protokolai dėl automobilių stovėjimo neleistinose vietose.
➢ asmenų, teikiančių taksi paslaugas, veikla. Dėl nustatytų pažeidimų (privaloma tvarka
neregistruoti taksometrai ir kt.) buvo surašyti 2 administracinio nusižengimo protokolai.
Už Tvarkymo ir švaros taisyklių ir Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų nesilaikymą miesto
ir sodų bendrijų teritorijoje įspėta 11 asmenų, 3 asmenims skirtos administracinės baudos.
Per 2019 m. dėl įvairių viešosios tvarkos pažeidimų surašyti 60 administracinių teisės
pažeidimų protokolų. Iš jų 11 nutarimų dėl administracinių nusižengimų, kai protokolas nesurašomas.
Administracinių teisės pažeidimų protokolai surašyti pagal Administracinių nusižengimų kodekso
366, 367, 417, 419 ir 449 straipsnius. Administracinių baudų paskirta už 835 Eur sumą. Vadovaujantis
Administracinių nusižengimų kodekso 615 str. administracinių nusižengimų bylos išnagrinėtos ne
teismo tvarka, priimta 6 nutarimai.
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Įgyvendinant Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programą, projektų finanavimo konkursą
laimėjo Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariatas, kuris iki
2019 m. pabaigos vykdė įvairius nusikaltimų prevencijos projektus, kurių įgyvendinimui buvo skirta
5000 Eur, panaudota 4 894,30 Eur.
Vykdant prevencinį darbą buvo parengta 13 straipsnių viešinant vietinėje spaudoje,
savivaldybės interneto svetainėje pastebėtus ir dažniausiais vykdomus viešosios tvarkos taisyklių
pažeidimus. Organizuoti susitikimai su miesto sodų ir garažų bendrijos pirmininkais siekiant išspręsti
susidariusias problemas dėl komunalinių atliekų tinkamo šalinimo bendrijų teritorijoje. Taip pat
siekiant didinti gyventojų sąmoningumą dėl atliekų šalinimo ir rūšiavimo buvo parengtos ir
dalinamos atmintinės bendrijų pirmininkams bei daugiabučių namų laiptinėse. Sodų bendrijų
teritorijose yra nuolat vykdomas komunalinių atliekų konteinerių aikštelių stebėjimas skyriaus
mobiliomis vaizdo kameromis.
2019 m. bendradarbiaujant su Visagino PGT miesto gyventojams buvo surengta prevencinė
akcija „Saugus elgesys ant ledo“.
Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius nuo 2018 m. sausio 1 d. administruoja įvestą
savivaldybėje vietinė dvinarę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą. Skyrius administruoja 13942 rinkliavos mokėtojus (fizinių -13629, juridinių -313). 2019
metais suformuota ir išsiųsta rinkliavos mokėtojams 14400 mokėjimo pranešimų (fiziniams
asmenims-14070, juridiniams- 330). Už 2019 m. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą
ir tvarkymą priskaičiavimas - 641376,26 Eur sumai, surinkta- 608516,94 Eur lėšų suma (94,88%).
Skyrius 2019 metais gavo ir išnagrinėjo 265 prašymus įvairiais rinkliavos taikymo klausimais.
Siekiant teisingo rinkliavos mokėtojų apmokestinimo taikant vietinė rinkliavą ir vadovaujantis
savivaldybės patvirtintais vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir
atliekų tvarkymo nuostatais atlikta 120 savivaldybės teritorijoje esančių objektų patikrų. Išduota 15
pažymų rinkliavos mokėtojams dėl rinkliavos taikymo savivaldybės teritorijoje.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo nuolat vykdomas rinkliavos mokėtojų konsultavimas,
besikreipiančių rinkliavos taikymo klausimais tiek telefonu, tiek aptarnaujant skyriuje. Per 2019
rinkliavos mokėtojams suteikta apie 3000 konsultacijų telefonu.
Siekiant efektyvaus rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimo,
rinkliavos mokėtojams sukurta el. savitarnos sistema. El. savitarnos sistemoje galima peržiūrėti
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą mokėjimo pranešimus, atliktų įmokų istoriją,
atsisakyti popierinių sąskaitų. Taip pat įdiegta galimybė mokėtojams prisijungus prie savitarnos atlikti
mokėjimus naudojantis elektronine bankininkyste.
Komunalinių atliekų administravimas
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Ataskaitiniu laikotarpiu buvo kontroliuojamas komunalinių atliekų surinkimo paslaugos
teikimas. Paslaugą pagal suderintą grafiką ir maršrutus teikia UAB „Visagino būstas“. Iš viso surinkta
4547,92 t mišrių komunalinių ir 234 t didelių gabaritų atliekų (2018 m. surinkta 4620,98 t mišrių
komunalinių ir 220,52 t didelių gabaritų atliekų ).
Inicijuotas esamos specifinių komunalinių atliekų srautų surinkimo infrastruktūros
pakeitimas. Esama didelių gabaritų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė Dvarvietės g. 1A,
Skrytelių k., Visagino sav., nepasiteisino. Aikštelėje iš fizinių asmenų surenkami ir saugojami atliekų
kiekiai ženkliai mažesni lyginant su kitomis regiono savivaldybėse esančiomis analogiškomis
aikštelėmis. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjama didelių gabaritų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo
aikštelės perkėlimo į Visagino miestą galimybė. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. ĮV-E-233 „Dėl darbo grupės išvadoms dėl atliekų priėmimo ir
laikino saugojimo aikštelės įrengimo Visagine parengti sudarymo“ sudaryta darbo grupė pateikti
išvadas dėl atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelės: įrengimo vietos Visagine; atliekų srautų,
kuriuos numatoma priimti ir laikinai saugoti aikštelėje; dydžio, konteinerių skaičius ir pan.; įrengimo
lėšų poreikio ir galimų finansavimo šaltinių; eksploatavimo galimybių. Darbo grupė išvadas turi
pateikti iki 2020 m. balandžio 1 d.
2019 metais surinkta 506, 61 t antrinių žaliavų, iš jų: popieriaus 161,23 t, plastiko 106,06 t,
stiklo 239,32 t (2018 m. – 378,90 t, iš jų: popieriaus 109,78 t, 64,48 t, stiklo 204,64 t).
Paslaugą neatlygintinai ir pagal suderintą grafiką teikia UAB „Ekobazė“.
Siekiant išvengti neigiamo poveikio aplinkai organizuotas atliekų, kai nežinomas atliekų
tvarkytojas arba kai atliekas būtina sutvarkyti nedelsiant, tvarkymas, surinkimas ir šalinimas.
Sutvarkyta 8,22 t nenaudojamų padangų ir 120,80 t statybos ir griovimo atliekų (2018 m. 5,322 t
nenaudojamų padangų).
Aplinkosauga
Parengtos Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau
– Programa) 2019 m. priemonės ir jų sąmata. Programos priemonės skirtos Visagino savivaldybės
strateginio veiklos plano Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programoje numatytiems
uždaviniams įgyvendinti: mažinti aplinkos taršą, gerinti vandens telkinių, bendro naudojimo ir kitų
teritorijų būklę, ugdyti mąstančią ir aplinkosaugos svarbą suprantančią visuomenę bei kitiems
uždaviniams įgyvendinti. Programos lėšas sudaro mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką, mokesčiai
už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir
angliavandenilius), lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija, mokesčiai už
medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą ir ankstesnio ataskaitinio laikotarpio lėšų likutis. Įvertinus
galimas pajamas iš minėtų finansavimo šaltinių 2019 metais planuota aplinkosauginėms priemonėms
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įgyvendinti per metus surinkti 104 248 Eur., faktiškai surinkta 124 512 Eur. Aplinkosauginėms
priemonėms įgyvendinti panaudota 67 207 Eur arba 53,98 proc. šios programos lėšų (2018 m.
panaudota 50 080 Eur arba 43,4 proc.).
Organizuotas Visagino savivaldybės teritorijoje aplinkos kokybės valdymo sistemos
sukūrimas. Įgyvendinant sistemos sukūrimą, parengta Visagino savivaldybės aplinkos monitoringo
programa 2019-2023 m. Programoje numatyta atlikti stebėjimus ir gauti išsamesnę, negu gaunama
valstybinio aplinkos monitoringo metu, informaciją apie savivaldybės teritorijų gamtinės aplinkos
būklę. Numatyta stebėti šiuos aplinkos komponentus: aplinkos oras, vanduo, triukšmas. Analizuojant
gautą informaciją, bus galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius bei galimas pasekmes, rengti
atitinkamas rekomendacijas, planuoti ir įgyvendinti aplinkosaugos priemones. Visuomenei informuoti
sukurta interaktyvi Visagino savivaldybės aplinkos monitoringo duomenų bazė, kuri pasiekiama
pagal nuorodą www.visaginomonitoringas.lt.
Stebėta Visagino, Skryto ežerų išvalytos dalies vandens užterštumas. Atlikta šių ežerų
išvalytos dalies vandens kokybės matavimai ir tirta šie parametrai: temperatūra (°C); aktyvi vandens
reakcija, pH; suspenduotos medžiagos (mg/l); BDS7 (mg/l O2); fosfatinis fosforas (mg/l PO4);
nitritinis azotas (mgl/l NO2); nitratinis azotas (mg/l NO3); amonio azotas (mg/l NH4); Pbendras (mg/l
P); Nbendras (mg/l N). Tyrimų duomenys rodo, kad minėtų ežerų vandens kokybė neviršija nustatytų
normų.
Įgyvendinta Visagino ežero maudyklos vandens kokybės monitoringo programa. Maudymosi
sezonu 8 kartus buvo atlikti Visagino ežero maudyklos vandens ir paplūdimio kokybės tyrimai.
Visagino ežero maudyklos vandens ir paplūdimio tiriami parametrai neviršijo nustatytų normų.
Tyrimų duomenys skelbti Visagino savivaldybės interneto svetainėje, Visagino ežero maudyklos
zonoje, perduoti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui. Už šią paslaugą sumokėta 1324,24
Eur.
Organizuota aplinkos tvarkymo akcija „Darom 2019“. Tai 12-oji visuotinės pavasarinės
tvarkymosi akcija, kurioje dalyvauja Visagino savivaldybė. Akcija vyko balandžio 19 ir balandžio 27
dienomis. Dalyvavo 939 savanoriai (2018 m. – 834). Prie akcijos aktyviai prisijungė ir „Verdenės“
gimnazija, Sporto centras, „Žiburio“ pagrindinė mokykla, „Atgimimo“ gimnazija, „Gerosios vilties“
progimnazija, Draugystės progimnazija, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras,
Č. Sasnausko menų mokykla, Visagino savivaldybės administracija, Utenos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Visagino PK, VSDFV Utenos skyriaus Visagino poskyris, Užimtumo tarnybos
prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento
Visagino skyrius, LSDP Visagino skyriaus atstovai, VĮ IAE nepriklausoma profsąjunga, Visagino
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neįgaliųjų draugija, Socialinės globos namai, Socialinių paslaugų centras, Šeimos ir vaiko gerovės
centras, sodininkų bendrija „Vyšnia“ ir kt. bei gyventojai.
Vykdytas visuomenės švietimas aplinkosaugos klausimais. Visagino bendrojo ugdymo
mokykloms, vaikų lopšeliams-darželiams ir Viešajai bibliotekai (iš viso 9 įstaigoms) užprenumeruota
36 gamtosauginiai leidiniai. Mokyklose išplatinti metodiniai leidiniai „Pakuotės ir pakuočių atliekos.
Nuo teorijos iki praktikos“ (100 vnt.). Gyventojams išdalinti daugkartiniai pirkinių maišeliai
pakuočių atliekų tvarkymo tema (100 vnt.). Visagino savivaldybės tinklalapyje, vietinėje spaudoje
visuomenė periodiškai buvo informuojama apie komunalinių atliekų, antrinių žaliavų tvarkymo
aktualijas.
Organizuota Visagino savivaldybės teritorijoje saugotinų želdinių tvarkymas ir priežiūra.
Pagal asmenų pateiktus prašymus išduoti 64 leidimai kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti
saugotinus želdinius (2018 m. 96 leidimai). Pagal išduotus leidimus nukirsta 332 vnt. bei genėta 50
vnt. medžių ir krūmų. Didžioji dalis medžių iš nurodyto kiekio nukirsta rekonstravimo darbų,
vykdomų pagal projektą Nr. El2018/10/29 „Šilumos tinklų Sedulinos alėjos, Taikos prospekto,
Parko, Jaunystės, Vilties, Kosmoso, Statybininkų, Festivalio, Partizanų, Veteranų, Tarybų,
Energetikų, Draugystės, Santarvės gatvių ribose, Visagino m., rekonstravimo projektas“, teritorijoje.
Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, dalis leidimų buvo išduota pareiškėjams atlyginus leidžiamų
kirsti želdinių atkuriamąją vertę. Į Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją
programą želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos gauta 24 051 Eur (2018 m. gauta 28 342 Eur).
Šios lėšos yra naudojamos želdiniams tvarkyti, sodinukams įsigyti. Šiais metais įsigyta 1252 vnt.
medžių ir krūmų sodinukų, kurie pasodinti prie Visagino g. 16A, Taikos pr., Draugystės g.,
Energetikų g., Partizanų g., Sedulinos al. (I mikr.), Statybininkų g., Vilties g., Sedulinos al. (III mikr.),
vietinės reikšmės kelio Visagino g.-Parko g.-Sedulinos al. kvartale, paplūdimio zonoje, Visagino
kapinėse ir kt. Įsigytų sodinukų rūšys: paprastasis klevas, paprastasis šermukšnis, vakarinė tuja,
kadagys, baltoji sedula, šluotinė hortenzija ir kt.
Valstybinės žemės ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinių nuomos mokesčio
administravimas ir žemės mokestis, žemės ūkis
Teikta konsultacijos ir informacija žemės ūkio, kaimo plėtros, žemės ūkio naudmenų
deklaravimo, ūkininko ūkio, kaimo valdų ir žemės ūkio technikos registravimo klausimais.
Organizuotas paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų
priėmimas ir elektroninis laukų įbraižymas. Deklaruota 4-ių žemės ūkio subjektų žemės ūkio
naudmenos ir kiti plotai ir pateiktos paraiškos paramai gauti (2018 m. – 3-ių). Organizuotas bičių
laikytojų paramai už papildomą bičių maitinimą gauti paraiškų priėmimas. 29 bičių laikytojai pateikė
paraiškas paramai už papildomą bičių maitinimą gauti (2018 m. – 25).
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Buvo vykdomas žemės ūkio subjektų žemės ūkio valdų įregistravimas/ perregistravimas.
Savivaldybėje žemės ūkio valdas turi įregistravę 10 fizinių ir 1 juridinis asmuo.
2019 metais įregistruotas dar vienas Ūkininko ūkis. Savivaldybėje iš viso 2 ūkininkai
Beglobių gyvūnų priežiūra
2019 m. gegužės 7 d. įsigaliojo nauja Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose
vietovėse tvarkos aprašo redakcija, kurioje nustatytos gyvūnų laikytojų pareigos, bendrieji ir
specialieji gyvūnų laikymo, specialieji bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikymo reikalavimai.
Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos apraše apibrėžtos
biologinio saugumo priemonių ir viešosios vietos sąvokos, draudimas asmenims sąmoningai padėti
ar kitaip pateikti nuodų ar jais apdoroto maisto, pašaro (lesalo) ir nuodais apdorotų skysčių gyvūnams
pasiekiamose vietose. Taip pat sugriežtinti reikalavimai šunų laikytojams, vaikštantiems su savo
augintiniais viešosiose vietose. Panaikintos minimalios gyvūnams augintiniams (šunims, katėms)
skiriamo ploto normos. Atsižvelgiant į naują Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose
vietovėse tvarkos aprašo redakciją, peržiūrėtos ir parengtos bei pateiktos Tarybai svarstyti Gyvūnų
laikymo Visagino savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės. 2019 m. rugsėjo mėn.
atsižvelgiant į bešeimininkes kates prižiūrinčio asmens rekomendacijas nustatyta pirma
bešeimininkių kačių šėrimo (poilsio) vieta Visagino mieste, kuri pažymėta ženklu su užrašu. Per visus
2019 metus buvo atliekami patikrinimai nagrinėjant gyventojų skundus dėl gyvūnų laikymo Visagino
savivaldybės teritorijoje, bendradarbiauta su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Visagino policijos komisariato pareigūnais, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos Visagino
teritorinio padalinio ir kitų sričių specialistais.
2019 lapkričio 6 d. sudaryta sutartis su VšĮ ,,Padėk man“. VšĮ ,,Padėk man“ sugavo ir
karantinavo 30 gyvūnų. Iš Savivaldybės biudžeto už šią paslaugą sumokėta 4 755,00 Eur.
Miesto tvarkymas
Ataskaitiniu laikotarpiu vietinių kelių ir gatvių priežiūrai sudarytos statybinių mašinų,
mechanizmų ir specialių automobilių nuomos sutartys su UAB „Spectrans“, UAB „Visagino būstas“
ir UAB „Vaigas“. Kelių eismo saugumui užtikrinti buvo nupirkta 568 tonos techninės druskos ir 598
tonos smėlio, taip pat buvo parengtas Miesto gatvių ir vietinių kelių 2019 m. žiemos priežiūros planas.
Pavasarį buvo atliekamas kelių ir gatvių važiuojamosios dalies mechanizuotas valymas. Laiku
išvežtos smėlio dėžės kelių priežiūrai. Suremontuoti ir nuvalyti transporto laukimo paviljonai (stiklų
keitimas, suoliukų remontas ir dažymas, paviljonų plovimas – 2 kartus). Nuolat surenkamos ir
išvežamos šiukšlės. Per vasaros laikotarpį 5 kartus buvo atliktas miesto gatvių vejų šienavimas. 2019
m. vejų ir šaligatvių priežiūrai nupirkta nauja pakabinama įrangą: diskinė žoliapjovė, smėlio
barstytuvas, dviejų dalių stumdytuvas.
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Pagal vietinių kelių apžiūros rezultatus 2019 m. laiku atliktas kelio apsaugos zonoje augančių
medžių ir krūmų kirtimas ir vykdoma vietinių kelių nuolatinė priežiūra, kelkraščiuose 2 kartus per
vegetacijos periodą nušienauta žolė.
Taip pat buvo vykdoma nuolatinė priežiūra (žiemos metu sniego ir ledo bei plikšalos padarinių
šalinimas nuo pravažiavimų, šaligatvių, takų). Kasdien surenkamos ir išvežamos komunalinės,
statybines atliekos. Organizuotas bešeimininkių šiukšlių miesto teritorijoje surinkimas ir išvežimas
(statybinės atliekos, panaudotos padangos, elektros prietaisai). Per metus į UAB ,,Utenos regiono
atliekų tvarkymo centras“ pristatyta 118 t. statybinių atliekų. Vasaros metu nuolat prižiūrimos vejos
(žolės šienavimas, krūmų kirtimas ir t. t.).
Periodiškai organizuotas miško–parko zonos valymas. Miesto gyventojų patogumui buvo
nuolat organizuojamas poilsio vietų valymas.
2019 metais buvo vykdoma nuolatinė Visagino miesto teritorijoje esančių želdynų ir želdinių
priežiūra. Vasaros laikotarpiu buvo atliktas gyvatvorių ir grupėmis augančių krūmų genėjimas 2
kartus, greitai augančių krūmų 3 kartus. Atlikta Visagino miesto teritorijoje esančių želdynų ir
želdinių apžiūra bei aptikti 43 išdžiūvę medžiai. Užtikrinant gyventojų miesto teritorijos lankymo
saugumą, atlikti kirtimo darbai. Aplinkos tvarkymo skyriui buvo išduoti leidimai saugotinų medžių
ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams. Pagal šiuos leidimus
Visagino mieste buvo iškirsta 30 medžių ir apgenėta 14 medžių. Tai pat pagal gyventojų prašymus ir
po teritorijos apžiūros buvo atliktas krūmų ir invazinių augalų kirtimas bei genėjimas. Nuolat buvo
atliekamas medžių, trukdančių eismui, genėjimas.
Taip pat buvo vykdoma nuolatinė vejų priežiūra, atsėta po žiemos išnykusi žolė, per sezoną
veja nušienauta kiemuose 3 kartus, kitoje miesto teritorijoje 5 kartus. Siekiant gerinti miesto įvaizdį
ir išsaugoti želdinių įvairovę 2019 metais mieste buvo pasodinta 67 medžiai ir 1090 krūmų.
Pasodintos gyvatvorės Statybininkų gatvėje, prie vaikų žaidimo aikštelės Visagino g. 16A, prie
atliekų surinkimo aikštelių Taikos pr. I-II mkr., Partizanų g. ,Draugystės g., Energetikų g.. Taip pat
įvairiose miesto vietose buvo sodinami žydintys krūmai bei vietoj išnykusių atsodinti nauji.
2019 metais paruošti gėlių sodinimo eskizai, pagal kuriuos miestas papuoštas įvairių spalvų
gėlynais. Visagino gatvėje po rekonstrukcijos darbų buvo įrengti 9 nauji gėlynai. Pavasarį Visagino
miesto gėlynuose pasodinta 24690 vnt. vienmečių gėlių daigų. Buvo vykdoma nuolatine gėlynų
priežiūra, gėlynų laistymas, ravėjimas, tręšimas, purenimas, nuvytusių gelių likučių pašalinimas ir t.
t. Laikotarpiu nuo 2019-05-01 iki 2019-09-30 buvo kasdien valoma Visagino ežero pakrantės
teritorija (įskaitant išeigines dienas), išvežamos buitinės ir kitos šiukšlės.
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Su UAB „VPI“ nuo 2019-06-01 iki 2019-08-31 buvo sudaryta žmonių gelbėjimo Visagino
ežero paplūdimyje sutartis ir atliekama jos vykdymo kontrolė. Taip pat buvo vykdoma paplūdimio
zonoje veikiančio tualeto priežiūra
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo organizuota nuolatinė saugaus eismo techninių priemonių
priežiūra. Laiku parengta techninė užduotis techninių eismo reguliavimo priemonių priežiūros ir
įrengimo paslaugos pirkimo konkursui ir 2019-12-18 UAB „Eismus“.
Nuolat buvo atliekamas šaligatvių remontas atskirose vietose, kur buvo avarinė situacija
(įgriuvos, įlinkimai, properšos ir pan.). Žiemos metu nuolat vykdomas kelių asfalto duobių
užtaisymas. Darbų atlikimui per žiemos laikotarpį panaudota 4 t. šalto asfalto Per laikotarpį nuo 201905-01 iki 2019-12-30 mieste: suremontuota suoliukų – 60 vnt., įrengta naujų suoliukų – 9 vnt. , įrengta
šiukšlių dėžių – 24 vnt. Atliktas suoliukų ir kitos įrangos dažymas – 900 kv. metrų. Skyrius savo
jėgomis vykdo sūpynių, sūpuoklių, ir kitos vaikų žaidimo aikštelių įrangos remontą.
Kapinių priežiūra
Visagino kapinėse 2019 m. išduoti 227 leidimai laiduoti, buvo vykdoma nuolatinė kapinių
teritorijos priežiūra: vejų šienavimas – 3 kartus per vasaros laikotarpį, neprižiūrimų kapaviečių
priežiūra – apie 280 sklypų. Visagino kapinėse atliktas kapinių tvoros remontas, biologiškai suyrančių
atliekų aikštelių įrengimas, atliktas nuotekų sistemos valymas.
Taip pat buvo organizuota naujų kapinių adresu Dūkšto kel. 62 teritorijos ir pastatų priežiūra.
Pastato saugojimui sudarytas sutartis su UAB ,,Apsaugos komanda“.
Užimtumo programa ir visuomenei naudingi darbai
Pagal Užimtumo didinimo programą 2019 m. laikinai buvo įdarbinta 55 asmenys, vidutinė
darbo trukmė buvo 2,22 mėnesio. Panaudota lėšų 95 867,53 Eur. Aplinkos tvarkymo skyriuje 2019
m. buvo atlikta 13120 l val. visuomenei naudingų darbų.
Visuomenei naudingai veiklai 2019 m. nukreipti 251 piniginės socialinės paramos gavėjas.
Visuomenei naudingą veiklą atliko 180 asmenų (12 asmenų piniginės socialinės paramos teikimas
buvo nutrauktas, atlikus visuomenei naudingą veiklą paramos teikimas atnaujintas), neatliko – 71, iš
jų 25 – dėl svarbių priežasčių (7 – dėl ligos, 15 – dėl įsidarbinimo, 3 pradėjo mokytis pagal Užimtumo
tarnybos siuntimą), todėl jie atleisti nuo visuomenei naudingos veiklos atlikimo. Iš viso piniginės
socialinės paramos gavėjai atliko 36 608 val. visuomenei naudingos veiklos.

2.5. Kitų funkcijų vykdymas
2.5.1. Pirminė teisinė pagalba, savivaldybės atstovavimas teismuose
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Pirminė teisinė pagalba
Visagino savivaldybėje pirminė teisinė pagalba tiesiogiai pradėta teikti nuo 2005 m. gegužės
2 d.
Apie Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo suteikiamas
galimybes, teisinės pagalbos teikimo apimtį, vietą ir laiką savivaldybės gyventojai buvo
informuojami vietiniame, nemokamai platinamame ir kiekvieną namų ūkį pasiekiančiame laikraštyje
„Vis info“. Išsami informacija taip pat pateikiama ir Visagino savivaldybės interneto svetainėje. Yra
pagaminta skelbimų lenta, kuri pakabinta Visagino savivaldybės pastato pirmajame aukšte, šalia
kabineto, kuriame teikiama pirminė teisinė pagalba. Lenta pritaikyta platinti specialius pranešimus
apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir Teisingumo ministerijos išleistus lankstinukus. Šie
informaciniai leidiniai taip pat platinami ir kitose viešose vietose. Užtikrintas teikiamos pirminės
teisinės pagalbos prieinamumas asmenims su negalia – savivaldybės administracija, suteikdama
kabinetą savivaldybės administracijos pastato pirmame aukšte, sudaro sąlygas savarankiškai kreiptis
teisinės pagalbos asmenims, turintiems judėjimo sutrikimų.
Pirminę

teisinę

pagalbą Visagino

savivaldybėje

teikia Visagino

savivaldybės

administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus teisininkė (vyriausioji
specialistė) Birutė Krapavickaitė, dirbanti pagal darbo sutartį. Savivaldybės darbuotojo (specialisto)
teikiama teisinė pagalba mūsų savivaldybėje geriausiai užtikrina paslaugos prieinamumą ir kokybę
gyventojams. Kadangi skyriuje dirba ne vienas teisininkas, yra galimybė pavaduoti darbuotoją
(užtikrinti funkcijos vykdymą) jo atostogų, komandiruočių ar laikino nedarbingumo laikotarpiu.
Taip pat užtikrinamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 24 straipsnio 2 dalies
reikalavimas nustatyti ne mažiau kaip dvi papildomas konsultacijų, prašymų ir skundų priėmimo
valandas per savaitę.
Visagino savivaldybėje per 2019 metus pirminės teisinės pagalbos kreipėsi 1156 pareiškėjai
(2018 m. – 1156). Tai sudaro 5,92 procento savivaldybės gyventojų skaičiaus.
Visagino savivaldybėje per 2019 metus buvo surašyta 84 prašymų (2018 m. – 100) suteikti
antrinę teisinę pagalbą, parengtos 3 taikos sutartys (2018 m. – 2), išsiųsti 157 įvairaus pobūdžio
dokumentai valstybių ir savivaldybių institucijoms.
Savivaldybės atstovavimas teismuose
Ataskaitiniu laikotarpiu

atstovaudama

savivaldybės institucijoms

teisme Visagino

savivaldybės administracija savivaldybės interesus ieškovo/pareiškėjo ir atsakovo pozicijose gynė 49
civilinėse ir administracinėse bylose:
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➢ 1 byloje Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamas ginčas, susijęs su apmokėjimu už
pagal per CPO (Centrinę perkančiąją organizaciją) sudarytą sutartį vykdomus statybos darbus, byla
dar neišnagrinėta apeliacine tvarka ir perkelta į 2020 metus.
➢ 2019 metais Visagino savivaldybės administracija atsakovo pozicijoje atstovavo ir teikė
atsiliepimus Panevėžio apygardos teisme ir Lietuvos apeliaciniame teisme 2 civilinėse bylose dėl
viešo negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso pripažinimo neteisėtu. Pirmos instancijos teismų
sprendimais ir apeliacinio teismo nutartimi teismai atmetė ieškovo reikalavimus kaip nepagrįstus ir
pripažino viešą negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą teisėtu.
➢ 2019 metais buvo pateikti 2 reikalavimai teismui panaikinti Visagino savivaldybės
administracijos, kaip perkančiosios organizacijos, sprendimus vykdant viešuosius pirkimus. Pirmo
ginčo, UAB „Spectrans“ reikalavimas dėl perkančiosios organizacijos sprendimo viešajame pirkime
panaikinimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, Panevėžio apygardos teismo ir vėliau Lietuvos
apeliacinio teismo sprendimais buvo atmestas. Vėliau, Visagino savivaldybės administracijai priėmus
sprendimą atmesti UAB „Spectrans“ pasiūlymą dėl per didelės pasiūlytos kainos, UAB „Spectrans“
vėl pateikė ieškinį dėl perkančiosios organizacijos sprendimo viešajame pirkime panaikinimo ir byla
šiuo metu nagrinėjama Panevėžio apygardos teisme.
➢ 2019 m. pradžioje Visagino savivaldybės administracija dalyvavo Regionų apygardos
administracinio teismo Panevėžio rūmuose administracinėje byloje pradėtoje prieš Visagino
savivaldybės Etikos komisiją dėl Visagino savivaldybės Etikos komisijos sprendimo. Teismas
pripažino, kad Visagino savivaldybės Etikos komisijos sprendimas teisėtas ir pagrįstas.
➢ 2019 metais Visagino savivaldybės administracija teikė atsiliepimus ir 2 kartus dalyvavo
sprendžiant ginčą Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Panevėžio skyriuje pagal
pareiškėjo J. B. pareiškimą dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus ir pareiškėjo
S. N. pareiškimą dėl neskirto finansavimo, taip pat pirmojoje instancijoje Regionų apygardos
administracinio teismo Panevėžio rūmuose ir apeliacinėje instancijoje Lietuvos vyriausiajame
administraciniame teisme administracinėje byloje pagal pareiškėjo J.B. pareiškimą dėl sprendimo
panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Byla dar nebaigta, perkelta į 2020 m.
➢ 2019 metais Visagino savivaldybės administracija teikė ieškinį dėl turto pripažinimo
bešeimininkiu ir perdavimo Visagino savivaldybės nuosavybėn. Šioje byloje ieškinys teismo buvo
patenkintas, įregistruota turto nuosavybė.
➢ 2019 metais Visagino savivaldybės administracija dalyvavo civilinėje byloje pagal
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos
skyriaus ieškinį atsakovui UAB „Baltijos informacinės sistemos“ dėl neteisėtos statybos (kietojo kuro
katilinės) ir jos padarinių pašalinimo bei įpareigojimo spręsti klausimą dėl šildymosi būdo keitimo.
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Byla išnagrinėta, atsakovas įpareigotas pašalinti neteisėtą statybos objektą bei įpareigotas spręsti
klausimą dėl šildymosi būdo keitimo.
➢

2019 metais Vilniaus apygardos teisme civilinėje byloje Visagino savivaldybės

administracija prieš Telia Lietuva buvo pasiektas ginčo šalių tarpusavio kompromisas, susitarimas,
kuriuo jos, atsisakydamos tam tikrų oponuojančių argumentų, nustatė abipusiškai priimtinas jų ginčo
sprendimo sąlygas abipusių nuolaidų būdu ir bylą baigė taikos sutartimi.
➢ 2019 metais buvo parengti 6 pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo skoloms už
savivaldybės ir socialinio būsto nuomą išieškoti. Teismas išnagrinėjęs pareiškimus dėl teismo
įsakymų išdavimo daugumą tenkino. Visais kitais atvejais išduoti teismo įsakymai būdavo
panaikinami ir pareiškimai dėl teismo įsakymų išdavimo paliekami nenagrinėti, kadangi Visagino
savivaldybės administracijai dėl objektyvių priežasčių nebuvo žinomi kiti skolininkų adresai. Tokiu
atveju pareiškimų dėl teismo įsakymų išdavimo procedūra nebegalėjo būti tęsiama.
➢ 2019 metais Visagino savivaldybės administracija pareiškė 15 ieškinių dėl gyvenamųjų
patalpų nuomos sutarčių nutraukimo ir asmenų iškeldinimo nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios
patalpos. Ieškiniai paduoti tais pagrindais, kad atsakovai yra skolingi Visagino savivaldybės
administracijai už būsto nuomą arba pasibaigęs būsto nuomos sutarties terminas arba asmenys
gyvenamąsias patalpas užima neteisėtai. Šiuo metu visos bylos yra išnagrinėtos. Tik keliose bylose
Visagino savivaldybės administracijos ieškiniai buvo patenkinti. Dalis bylų buvo užbaigtos teismui
nenagrinėjus bylos iš esmės, nes ieškinių buvo atsisakyta dėl to, kad padavus ieškinį ir jį priėmus
teisme atsakovai panaikino ieškinio aplinkybes, t. y. padengė įsiskolinimus.
➢ 2019 metais Visagino savivaldybės administracija Utenos apylinkės teismo Visagino
rūmams teikė 9 pareiškimus dėl asmenų pripažintų neveiksniais ar ribotai veiksniais tam tikrose
srityse būklės peržiūrėjimo. Dar 7 tokios bylos buvo pradėtos 2018 metais ir išnagrinėtos tik 2019
metais, iš viso 2019 metais buvo išnagrinėta 16 civilinių bylų dėl asmenų pripažintų neveiksniais ar
ribotai veiksniais tam tikrose srityse būklės peržiūrėjimo. Tokių civilinių bylų nagrinėjimas užsitęsia
dėl objektyvių priežasčių, kadangi beveik visose bylose skiriama teismo psichiatrinė ekspertizė.
➢

2019

metais

Visagino

savivaldybės

administracija

pareiškė

civilinį

ieškinį

baudžiamojoje byloje dėl savivaldybės patirtų nuostolių (žalos) atlyginimo už nužudyto asmens
laidojimą. Ikiteisminis tyrimas užbaigtas, vyksta teisminis bylos nagrinėjimas.
➢ 2019 metais Visagino savivaldybės administracija dalyvavo byloje dėl asmens būtinojo
hospitalizavimo ir izoliavimo termino pratęsimo.
➢ 2019 metais Visagino savivaldybės administracija, kaip trečiasis asmuo, dalyvavo 25
civilinėse bylose pagal SĮ „Visagino energija“, UAB „Visagino būstas“, UAB „Elektros skirstymo
operatoriaus“ ir kt. pareikštus ieškinius dėl skolos priteisimo, dalis šių bylų bus baigtos 2020 m..
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Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, kaip suinteresuotas
asmuo, teikė išvadas ir dalyvavo bylose dėl asmenų pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais
tam tikrose srityse.
Taip pat Visagino savivaldybės administracija, kaip institucija, ginanti vaiko teises ir teisėtus
interesus, kartu su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos Utenos apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais atstovavo
nagrinėjant civilines bylas dėl tėvų valdžios terminuoto/neterminuoto ribojimo, globos nustatymo ir
kt..
Kartu su Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos skyriaus specialistais parengė ir
atstovavo Visagino savivaldybės administracijos interesams 1 byloje dėl leidimo pratęsti vidutinę
vaiko priežiūros priemonę.
2.5.2. Jaunimo politika
Jaunimas: statistika ir tendencijos
Jaunimo (14-29 m. amžiaus) skaičius, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019
m. pradžioje Visagino savivaldybėje sudarė 2361 asm., t. y. 12,9 proc. (atitinkamai 2017 m. - 15,6
proc.). Zarasų raj. 2019 m. iš bendro gyventojų skaičiaus (15116) jaunimas sudarė 2695 asm. arba
17,8 proc., o Ignalinos raj. – iš 14610 visų amžių grupių gyventojų jauni žmonių procentas sudarė
17,5 proc. (2558 asm.).
Pastebima gyventojų senėjimo tendencija nekeičia krypties, o tik gilėja, mažėjančiu jaunų
žmonių skaičiumi Visagino savivaldybė nuo 2015 m. išlaiko mažiausią jaunimo dalį turinčios
savivaldybės statusą.
Jaunimo visuomeninis aktyvumas ir įsitraukimas
Savivaldybės teritorijoje veiklą deklaruoja daugiau kaip 200 registruotų juridinių asmenų,
atitinkančių nevyriausybinės organizacijos teisinį statusą (asociacijos, viešosios įstaigos), iš kurių
2019 m. buvo registruotos 26 jaunimo organizacijos (2011 m. – 23), daugiau kaip 40 registruotų
sporto klubų (2009 m. – 23). Juridinių vienetų skaičius neatspindi jaunimo veiklos kokybės, nes
kryptingą veiklą vykdo mažiau kaip 20 proc. jaunimo organizacijų, kurios dažniausiai apsiriboja tik
projektine veikla. Bet ir šiuo aspektu jaunimo dalyvavimas yra ribotas, kasmet savivaldybės
skelbiamuose konkursuose gaunamos vos 2-3 skirtingų jaunimo organizacijų projektinės paraiškos.
Biudžetinių įstaigų teikiamos jaunimo užimtumo paslaugos
Jas įgyvendina biudžetinių įstaigų tinklas – yra trys neformaliojo švietimo įstaigos, kultūros
įstaigų tinklas. Jaunimas, kaip paslaugų gavėjas, yra viena iš savivaldybės švietimo įstaigų tikslinių
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grupių. Profesinio mokymo srityje jauni žmonės sudaro absoliučią daugumą Visagino technologijos
ir verslo profesinio mokymo centro, kuris yra viena moderniausių tokio tipo įstaigų šalyje,
moksleivių. Ženkliai modernėja (infrastuktūros ir teikiamų paslaugų įvairovės prasme) Visagino
kūrybos namai, kurių filialas (Sedulinos al. 49) adaptuotas projektinei veiklai ir darbui su jaunais
žmonėmis.
Atviras darbas su jaunimu
Šiuo metu savivaldybėje veikia Visagino kūrybos namų atvira jaunimo erdvė (iki 2019 01 –
Jaunimo centras be atskiro juridinio asmens statuso), jaunimo erdvė, priklausanti Visagino menų
rezidencijai (vad. Aleksej Urazov, Sedulinos al. 18), veiklą plėtoja atvira jaunimo erdvė „Visagino
atmosfera“ (Festivalio g. 1), kuri įsisteigus to paties pavadinimo asociaciją pakankamai aktyviai
generuoja projektines veiklas.
2019 m. Atvirų jaunimo erdvių projektų rėmimo konkurso lėšomis (3000,0 Eur) finansuotos
taip pat trijų atvirojo darbo vykdytojų programos.
Jaunimo veiklos finansavimas
Jaunimo, kaip amžiaus grupės, interesai tenkinami visose Visagino savivaldybės
administracijos vykdomose programose, savivaldybės biudžeto lėšomis.
Tikslinės lėšos jaunimo organizacijų veiklos finansavimui numatytos Bendruomeniškumo
skatinimo programos (05) priemonėje 05.01.01.01 (Vietos iniciatyvų ir jaunimo iniciatyvų projektų
savivaldybėje įgyvendinimo skatinimas, dalyvaujant konkurse jaunimo organizacijoms bendra tvarka
su kitomis organizacijomis).
Jaunimo politikos formavimui
Savivaldybės lygmeniu savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui 2019 m. birželio mėn.
yra sudaryta Visagino savivaldybės jaunimo reikalų taryba, turinti nuolatinės savivaldybės komisijos
statusą. Ji sudaryta pariteto (proporcingo – lygaus atstovavimo) principu iš jaunimo organizacijų ir
savivaldybės tarybos bei administracijos deleguotų atstovų.

2.5.3. Valstybinė kalba
Valstybinę (perduotą savivaldybei) valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės
funkciją nuo 2018 m. liepos 1 d. vykdo Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros,
sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius. Svarbiausias uždavinys – kontroliuoti, kaip Visagino
savivaldybės teritorijoje veikiančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose laikomasi Valstybinės
kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų,
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nustatančių valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus. 2019 metais šią funkciją
vykdė viena darbuotoja.
2019 metais, vykdant valstybės perduotą savivaldybei valstybinės kalbos vartojimo ir
taisyklingumo kontrolės funkciją, lankytasi įmonėse ir įstaigose, tikrinta, ar kitakalbiai, atlikdami
tarnybines pareigas, vartoja valstybinę kalbą, ar darbuotojai yra įgiję reikiamą valstybinės kalbos
mokėjimo kategoriją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimą Nr.
1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
tikrinta visuomenės informavimo priemonių, įstaigų interneto svetainių kalba, nuolat buvo
kreipiamas dėmesys į savivaldybės teritorijoje esančių reklamos, viešųjų užrašų kalbą, vykdoma
šviečiamoji veikla.
Darbas buvo organizuojamas vadovaujantis Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo
kontrolės vykdymo Visagino savivaldybės teritorijoje 2019 metų I pusmečio tikrinimų planu,
patvirtintu Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. ĮVE-21, ir Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymo Visagino savivaldybės
teritorijoje 2019 metų II pusmečio tikrinimų planu, patvirtintu Visagino savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. ĮV-E-185.
Įmonių ir įstaigų tikrinimas
2019 metais atlikta 16 įmonių ir įstaigų patikrinimų (iš jų 4 įstaigose atlikti pakartotiniai
tikrinimai).
Kovo mėnesį tikrintas Visagino socialinių paslaugų centro darbuotojų valstybinės kalbos
mokėjimas. Nustatyta, kad reikiamos I valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos nėra įgiję 4
darbuotojai. Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 499 straipsnio 1 dalį už valstybinės kalbos
nevartojimą atliekant tarnybines pareigas (pagal nustatytą valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinę
kategoriją) 2 darbuotojams skirtos administracinės nuobaudos – įspėjimai. Pakartotinio tikrinimo
metu Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo pažeidimų nenustatyta, nurodymą išlaikyti
reikiamos valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminą įvykdė trys įstaigos darbuotojai, vienas
darbuotojas įstaigoje nebedirba.
Taip pat kovo mėnesį tikrintas Visagino kultūros centro darbuotojų valstybinės kalbos
mokėjimas. Nustatyta, kad pareigybei taikomos valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos nėra įgiję 2
darbuotojai. Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 499 straipsnio 1 dalį už valstybinės kalbos
nevartojimą atliekant tarnybines pareigas (pagal Vyriausybės nustatytą valstybinės kalbos mokėjimo
kategoriją) 2 darbuotojams skirtos administracinės nuobaudos – įspėjimai. Pakartotinio tikrinimo
metu lapkričio mėnesį nustatyta, kad 1 darbuotojas, neturėjęs pareigybei taikomos valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijos, įstaigoje nebedirba. Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 499
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straipsnio 2 dalį vienam darbuotojui skirta administracinė nuobauda – 140 eurų bauda.
Balandžio mėnesį tikrintas Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ darbuotojų
valstybinės kalbos mokėjimas. Nustatyta, kad pareigybei taikomos valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijos nėra įgiję 2 darbuotojai. Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 499 straipsnio 1 dalį
už valstybinės kalbos nevartojimą atliekant tarnybines pareigas 2 darbuotojams skirtos
administracinės nuobaudos – įspėjimai. Po pakartotinio tikrinimo lapkričio mėnesį 2 darbuotojams
pagal Administracinių nusižengimų kodekso 499 straipsnio 2 dalį skirtos administracinės nuobaudos
– 140 eurų baudos.
Balandžio mėnesį tikrintas UAB „Ambulansas“ Visagino greitosios medicinos pagalbos
stoties darbuotojų valstybinės kalbos mokėjimas. Nustatyta, kad 2 darbuotojai nėra išlaikę I
valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzamino. Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 499
straipsnio 1 dalį už valstybinės kalbos nevartojimą atliekant tarnybines pareigas 2 darbuotojams
skirtos administracinės nuobaudos – įspėjimai. Po pakartotinio tikrinimo lapkričio mėnesį šiems
darbuotojams pagal Administracinių nusižengimų kodekso 499 straipsnio 2 dalį skirtos
administracinės nuobaudos – 180 eurų baudos.
Taip pat balandžio mėnesį tikrinta UAB „Vistoma“ viešųjų užrašų, dokumentų kalba ir
darbuotojų valstybinės kalbos mokėjimas. Pažeidimų nenustatyta, dokumentuose pastebėtos rašybos,
skyrybos, gramatikos klaidos nurodytos administratorei, blanke pastebėtos klaidos ištaisytos
patikrinimo metu. Tikrinimo rezultatai aptarti su įstaigos vadovu.
Gegužės mėnesį tikrintas Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro darbuotojų valstybinės
kalbos mokėjimas. Nustatyta, kad pareigybei taikomos valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos nėra
įgiję 2 darbuotojai, kuriems 2018 metais buvo taikytos nuobaudos dėl valstybinės kalbos nevartojimą
atliekant tarnybines pareigas. Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 499 straipsnio 2 dalį šiems
darbuotojams skirtos 140 eurų baudos.
Birželio mėnesį tikrintas Visagino rekreacijos paslaugų centro darbuotojų valstybinės kalbos
mokėjimas. Nustatyta, kad pareigybei taikomos valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos nėra įgiję 4
darbuotojai. Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 499 straipsnio 2 dalį 3 darbuotojams skirtos
180 eurų baudos, 1 darbuotojui 140 eurų bauda.
Taip pat birželio mėnesį maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse (kavinės „Creme Cafe“
ir „Pas draugą“) tikrintas valgiaraščių kalbos taisyklingumas. Parengti tikrinimo raštai, pateikti
pastebėtų kalbos klaidų sąrašai su taisymais.
Lapkričio–gruodžio mėnesiais tikrintas savivaldybės neformaliojo ugdymo įstaigų
darbuotojų valstybinės kalbos mokėjimas). Nustatyta, kad reikiamos valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijos neturi 12 Visagino sporto centro, 18 Visagino kūrybos namų, 9 Visagino Česlovo
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Sasnausko menų mokyklos darbuotojai. Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 499 straipsnio
1 dalį už valstybinės kalbos nevartojimą atliekant tarnybines pareigas (pagal nustatytą valstybinės
kalbos mokėjimo kvalifikacinę kategoriją) 10 Visagino sporto centro, 7 Visagino kūrybos namų
darbuotojams skirtos administracinės nuobaudos – įspėjimai. Visagino Česlovo Sasnausko menų
mokyklos 1 darbuotojas administracine tvarka baustas kitoje darbovietėje.
Visuomenės informavimo priemonių tikrinimas
Ataskaitiniu laikotarpiu patikrinta 22 interneto svetainių kalba: pakartotinai tikrintos
lopšelių-darželių

„Auksinis

gaidelis“,

„Auksinis

raktelis“,

„Ąžuoliukas“,

„Gintarėlis“,

„Kūlverstukas“ interneto svetainės, Visagino kultūros centro, Visagino viešosios bibliotekos,
Visagino kontrolės ir audito tarnybos, VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo
informacijos centro, UAB „Telekomunikacinių technologijų servisas“, bendrojo ugdymo mokyklų:
„Atgimimo“, „Verdenės“ gimnazijų, „Gerosios vilties“, Draugystės progimnazijų, „Žiburio“
pagrindinės mokyklos (II pusmetį tikrinta pakartotinai), UAB „Vistoma“, UAB „VIRI technologija“.
Atsitiktinės atrankos būdu tikrinti kai kurie interneto svetainių skyriai. Įstaigoms surašyti raštai dėl
kalbos klaidų, pateikti pastebėtų klaidų sąrašai su taisymais, reikalaujama imtis priemonių, kad
nurodyti kalbos normų pažeidimai būtų ištaisyti, ir užtikrinti, kad interneto svetainėse būtų vartojama
taisyklinga lietuvių kalba. Daugiausia pastebėta gramatikos, rašybos ir skyrybos klaidų.
Neperiodinės spaudos leidinių tikrinimas
Per ataskaitinį laikotarpį didesnis dėmesys buvo skiriamas Visagino kultūros centro,
Visagino viešosios bibliotekos platinamiems plakatams, skelbimams. Palyginti su ankstesniais
metais, neperiodinės spaudos leidinių kalba tapo taisyklingesnė. Patikrinta 10 Visagino kultūros
centro renginių plakatų, 4 Visagino kūrybos namų renginių plakatai, 2 Viešosios bibliotekos renginių
plakatai, 2 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos lankstinukai, 2 Visagino socialinių paslaugų
centro lankstinukai.
Reklamos ir viešųjų užrašų tikrinimas
Leidimų įrengti išorinę reklamą Visagino savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos apraše
nurodyta, kad išorinės reklamos projektas turi būti suderintas su savivaldybės kalbos tvarkytoju. Per
2019 m. buvo suderinta 40 išorinės reklamos projektų, dauguma jų buvo pateiki taisyklingi ir
suderinti iš karto, nes rengėjai dėl jų taisyklingumo konsultuodavosi prieš pateikdami projektus
derinti.
2019 metais iš viso patikrinta 80 reklamos ir viešųjų užrašų vienetų.
Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimas
2019 m. gautas 1 skundas dėl valstybinės kalbos nevartojimo viešai platinamoje reklamoje.
Skundas išnagrinėtas, pažeidėjui surašytas raštas, pažeidimas pašalintas.
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Juridinių ir fizinių asmenų konsultavimas
Juridiniai ir fiziniai asmenys konsultuojami žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu, metodinė
pagalba teikiama tikrinimų įmonėse metu, informacija skelbiama interneto svetainėje. Per 2019 metus
iš viso suteikta 310 konsultacijų: 70 konsultacijų el. paštu / raštu, 130 – telefonu, 110 – žodžiu.
Dažniausiai buvo kreipiamasi dėl kalbos kultūros, gramatikos, rašybos ar skyrybos dalykų,
klausiama, kokį žodį ar žodžių junginį geriau vartoti, kaip išversti iš rusų kalbos ir pan. Neretai buvo
teiraujamasi dėl svetimos kilmės asmenvardžių ar vietovardžių vartojimo, adaptavimo ir
gramatinimo, terminų vartojimo, renginių ar įmonių pavadinimų. Asmenys taip pat buvo
konsultuojami dėl reikalavimų laikyti egzaminus pagal nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijas taikymo, valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų, kitų kalbų vartojimo reklamoje,
viešojoje informacijoje, susirašinėjimo, dokumentų kalbos.
Informacinė ir šviečiamoji veikla
2019 m. ketvirtą kartą visoje Lietuvoje buvo rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Lietuvių
kalbos dienų iniciatorė – Valstybinė lietuvių kalbos komisija.
Vasario 15 d. pagal projektą „Pamokos be sienų“ kalbos tvarkytoja vedė pilietinio ugdymo
pamoką apie valstybinę lietuvių kalbą ,,Gerosios vilties“ progimnazijos 7 klasės mokiniams.
Kovo 7 d. kalbos tvarkytoja organizavo praktinį seminarą savivaldybės administracijos
darbuotojams „Dokumentų kalbos aktualijos“, kuriame prisimintos rašybos, skyrybos taisyklės,
aptartos dažniausiai dokumentuose pastebimos kalbos klaidos, atsakyta į dalyvių klausimus.
Rugpjūčio 28 d. pristatytos valstybinės kalbos politikos naujovės Visagino švietimo įstaigų
vadybininkams skirtoje konferencijoje „Švietimo kaitos kultūra ir kultūra švietimo kaitai“.
Gruodžio 12 d. skaitytas pranešimas „Vietovardžių norminimas ir taisyklinga jų vartosena
šiandien“ Visagino „Verdenės“ gimnazijoje organizuotoje Vietovardžių metams skirtoje
konferencijoje.
Apie veiklą visuomenė informuota interneto svetainės www.visaginas.lt skyriuje
„Valstybinė kalba“. Per ataskaitinį laikotarpį parengti ir savivaldybės interneto svetainėje paskelbti 8
straipsniai, atmintinės ir rekomendacijos dėl kalbos taisyklingumo:
Parengtos ir tikrinimo metu pateiktos teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos
vartojimą ir taisyklingumą, atmintinės UAB „Vistoma“ ir maitinimo paslaugas teikiančioms
įmonėms.
Kita veikla
Surinkta informacija apie 26 Visagino savivaldybės teritorijoje veikiančių įstaigų ir įmonių
darbuotojų valstybinės kalbos mokėjimą, ji apibendrinta ir susisteminta.
Parengtas ir VLKK pateiktas Lietuvių kalbos dienų renginių 2019 m. Visagino savivaldybėje
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planas. Gegužės 3 d. dalyvauta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko Audrio Antanaičio
susitikime su Visagino savivaldybės meru Erlandu Galaguzu ir Seimo nariu Algimantu Dumbrava,
paskaitoje savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigų atstovams „Valstybinė kalba – ateities vizija“.
Gegužės 29 d. pasisakyta Valstybinės kalbos inspekcijos kartu su Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija surengtame savivaldybių administracijų kalbos tvarkytojų seminare.
Daug dėmesio skirta ir savarankiškajai savivaldybės funkcijai – savivaldybės dokumentų
kalbai: redaguoti įvairūs savivaldybės dokumentai, savivaldybės darbuotojai konsultuoti kalbos
klausimais, tikrinti savivaldybės tarybos posėdžių protokolai, derinti tarybos sprendimų projektai,
įvairūs raštai, į spaudą siunčiami savivaldybės darbuotojų pranešimai, sveikinimų ir padėkų tekstai ir
kt.
Nuolat bendradarbiaujama su Valstybine kalbos inspekcija, Valstybine lietuvių kalbos
komisija, kitų savivaldybių kalbos tvarkytojais, vykdomi vienkartiniai savivaldybės mero, mero
pavaduotojo, administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimai.
Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų egzaminai, dalyvavimas komisijų ir darbo grupių
veikloje, tobulinimasis ir kita aktuali papildoma informacija
Vadovaujantis Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 2 d.
įsakymą Nr. ĮV-E-925 ir 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. 304 bei pagal Visagino savivaldybės
valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos pirmininko kvietimą, kalbos tvarkytoja
dalyvavo Visagino savivaldybės valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos darbe. Kaip
ir kasmet, sisteminti valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinių egzaminų duomenys.
Nuo 2003 m. gruodžio 24 d., kai buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, iki šių metų
(2004–2019 metais) Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų bei valstybinės kalbos mokėjimo
kvalifikacinius egzaminus Visagine iš viso laikė 2463 asmenys, išlaikė – 1775 asmenys, t. y. 72,07
proc. visų laikiusiųjų.
2019 metais Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų bei valstybinės kalbos mokėjimo
kvalifikacinius egzaminus laikė 96 asmenys, tai yra daugiau negu 2018 m., bet mažiau nei
ankstesniais metais (2018 m. – 82, 2017 m. – 150 asmenų). Reikia pastebėti, kad išlaikiusiųjų
procentas šiais metais 66,67 %, t. y. geresnis nei ankstesniais metais (2018 m. – 54,88, 2017 m. – 66).
Palyginti su ankstesniais metais pagerėjo visų valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų rezultatai: I
kvalifikacinės kategorijos egzaminus 2019 m. išlaikė 67 % laikiusiųjų (2018 m. – 38,64 %, 2017 m.
– 64 %, 2016 m. – 63,29 %, 2015 m. – 60,56 %), II kvalifikacinės kategorijos egzaminus – 61 %
laikiusiųjų (2018 m. – 56 %, 2017 m. – 79 %, 2016 m. – 74,19 %, 2015 m. – 77,42 %), III
kvalifikacinės kategorijos egzaminą išlaikė 64 % laikiusiųjų (2018 m. – 50 %, 2017 m. – 54 %, 2016
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m. – 22 %, 2015 m. laikiusiųjų nebuvo). Geriau nei ankstesniais metais sekėsi laikyti ir Lietuvos
Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą, kurį 2019 m. išlaikė 92 % laikiusiųjų (2018 m. – 82
%, 2017 m. – 65 %, 2016 m. – 60 %, 2015 m. – 78,95 %, 2014 m. – 79,17 %).
Ataskaitiniais metais daugiausia buvo laikančių II kvalifikacinės kategorijos egzaminą – 44
asmenys ir I kvalifikacinės kategorijos egzaminą – 33 asmenys. Mažiau negu ankstesniais metais
asmenų laikė Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą – 13 (2018 m. – 17, 2017 m. 26
asmenys).

LR Konstitucija
14%

III kategorija
6%

I kategorija
34%

I kategorija
II kategorija
III kategorija
LR Konstitucija

II kategorija
46%

5 pav. Asmenų, laikančių kvalifikacinės kategorijos egzaminus ir LR Konstitucijos egzaminą, pasiskirstymas

2.5.4. Transporto paslaugų organizavimas
Mokinių pavėžėjimo organizavimas
Vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos patvirtintu Mokinių pavėžėjimo organizavimo
ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, į ugdymo mokyklas ir iš jų mokiniai pavežami
geltonaisiais, maršrutiniais autobusais ir traukiniais. Savivaldybė per metus mokinių pavėžėjimui
skyrė 39 900,00 Eur.
2019 m. rugsėjo mėnesio duomenimis geltonaisiais autobusais į mokyklas buvo pavežama 56
mokiniai, iš jų 3 mokiniai su negalia (2018 m. – 50, 2017 m. – 37,). Pažymėtina, kad pavežamų
mokinių skaičius kasmet didėja. Daugiausia pavežamų mokinių yra ,,Verdenės“ gimnazijoje (24
mokiniai), ,,Žiburio“ pagrindinėje mokykloje (12 mokinių), ,,Gerosios vilties“ progimnazijoje (5
mokiniai), ,,Atgimimo“ gimnazijoje (4 mokiniai), mažiausiai Draugystės progimnazijoje (1
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mokinys).
Daug metų sudėtingiausias mokinių pavėžėjimo maršrutas rudens ir pavasario bei žiemos
laikotarpiu – Gaidė –Švikščionys, Gaidė – Rimšė dėl prastos kelio būklės, kelių valymo ne laiku.
Visagino rekreacijos paslaugų centras kasmet analizuoja mokinių pavėžėjimo poreikį, teikia
informaciją tėvams apie kelionių maršrutus, tvarkaraščius, atsako už mokinių saugumą kelionės metu.
Skyrius vertina mokinių pavėžėjimo mokykliniais autobusais poreikio tenkinimą, kokybę, teikia
ataskaitas ir paraiškas dėl mokyklinių autobusų poreikio Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.
Koordinuotas mokinių pavėžėjimo iš kaimo vietovių į Visagino švietimo įstaigas sutarčių
įgyvendinimas. Už mokinių pavėžėjimą UAB „Zarasų autobusai“ sumokėta 1688,99 Eur, UAB
Ignalinos autobusų parkas 135,78 Eur, UAB „Kautra“ 149,20 Eur. Koordinuotas ir organizuotas
mokinių pavėžėjimas iš kaimo vietovių į Visagino švietimo įstaigas vietinio susisiekimo traukiniais.
UAB „LG Keleiviams“ sumokėta 336,53 Eur.
Kitos transporto veiklos organizavimas
2019 metais buvo parengta ir išduota 12 pažymų apie ketinimą išduoti leidimą vežti keleivius
lengvuoju automobiliu taksi. Išduota 10 leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, už
leidimus surinkta valstybės rinkliava 450,00 Eur. Išduotų keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais
taksi duomenys suvesti į informacinę sistemą LIS. Konsultuoti vairuotojai ir įmonių savininkai
keleivių vežimo klausimais. Suteikiama informacija, nurodoma, kur ieškoti ir gauti visus papildomai
reikalingus dokumentus vairuotojams, nes didžioji dalis vairuotojų, ar įmonių savininkų nėra
susipažinę su teisės aktais, reglamentuojančiais jų darbą.
Išnagrinėta 15 prašymų su pateiktais dokumentais ,,Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais
automobiliais taksi panaikinimo“. Panaikinta 15 leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais
taksi Visagino savivaldybės teritorijoje. Visagino savivaldybės gyventojams buvo išduoti 34 leidimai,
suteikiantys teisę vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą. Surinkta
valstybinė rinkliava – 544,00 Eur.
2019 m. išduota 10 leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, už
išduotus leidimus surinkta valstybinė rinkliava – 120,0 Eur.
Miesto gyventojai buvo informuojami apie keleivinių traukinių eismo tvarkaraščių
pasikeitimus, informacija buvo skelbiama interneto svetainėje, vietinėje spaudoje.
2019 m. birželio mėn. sudaryta darbo grupė naujo vietinio reguliaraus susisiekimo maršruto
iki sodininkų bendrijos „Pavasaris“ masyvų D, H, K, E, B, C poreikiui nustatyti. 2019 m. lapkričio
mėn. išvada pateikta Visagino savivaldybės administracijos direktoriui. Darbo grupė pateikė išvadą,
kad organizuoti Visagino savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutą per sodininkų
bendrijų ,,Pavasaris" ir ,,Statybininkas“ teritoriją Gaidės g. (Juliškės k., Visagino sav.) eismo
________________________________________________________________________________

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos
2019 metų veiklos ataskaita

126
saugumo, gatvių infrastruktūros požiūriu nėra galimybės. Pratęsti galiojantį maršrutą Visagino
miestas – sodininkų bendrija „Pavasaris“ nuo Gulbinio gatvės, Magūnų gatve iki Vakarės gatvės
posūkio eismo saugumo, gatvių infrastruktūros požiūriu nėra galimybės. Pasiūlyta organizuoti naują
vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutą Visaginas- Lapušiškės g. Iš savivaldybės biudžeto naujam
maršrutui organizuoti reikia apie 12 000 Eur.
2019 m. buvo organizuotas viešas keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais
paslaugų pirkimas, sudaryta sutartis su UAB ,,Transporto centras“. UAB ,,Transporto centras“ už
keleivių vežimą vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais už patirtus nuostolius sumokėta 16955,98
Eur, už lengvatinį keleivių vežimą 4213,16 Eur.
UAB „Meteorit turas“ per kalendorinius metus už keleivių vežimą vietinio (miesto)
reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu, už patirtus nuostolius sumokėta 21 744,02 Eur, o už
lengvatinį keleivių vežimą sumokėta 6416,84 Eur.

2.5.5. Civilinė sauga, mobilizacija ir darbo sauga
2019 m. buvo peržiūrėtas ir patikslintas savivaldybės 2017 m. gegužės 10 d. direktoriaus
įsakymu Nr. ĮV-E-428 patvirtintas savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas.
Organizuotos ir pravestos stalo civilinės saugos pratybos tema „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas
likviduojant avariją nuotekų tinkluose“ (2018 m. funkcinės civilinės saugos pratybos tema
„Evakuacija gaisro atveju“). Pravesti 4 planiniai (2018 m. 4 planiniai) ir 1 tikslinis ūkio subjektų
patikrinimai. Jų civilinės saugos būklė įvertinta gerai. Visagino mieste veikia šešios gyventojų
perspėjimo sistemos sirenos, per kurias perduodamas pavojaus signalas ir informacija gyventojams.
2019 m. balandžio ir spalio mėnesiais atliktas sirenų patikrinimas su sirenų paleidimu. Veikia
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Gyventojų perspėjimo ir informavimo
sistema, per kurią galima informuoti savivaldybės gyventojus apie ekstremalius įvykius ir teikti
rekomendacijas kaip elgtis ekstremalių įvykių metu. Savivaldybės interneto svetainėje paskelbti 35
pranešimai (2018 m. 15 pranešimų) gyventojams civilinės saugos tematika.
2019 m. parengtas savivaldybės mobilizacijos planas (2018 m. patikslintas 2017 m. planas).
Parengtas ir suderintas su Mobilizacijos departamentu savivaldybės mobilizacinio personalo
rezervas. Buvo teikiami Priimančios šalies paramos galimybių katalogo rengimui duomenys apie
savivaldybės galimybes teikti transporto, įrangos remonto ir priežiūros paslaugas. Mobilizacijos
valdymo grupė dalyvavo mobilizacijos pratybose Utenoje (2018 m. mobilizacijos pratybų nebuvo).
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Pravesti mobilizaciniai mokymai biudžetinių įstaigų vadovams, įrašytiems į mobilizacinio personalo
rezervą.
Pravesti 7 įvadiniai naujai priimtų darbuotojų darbo saugos instruktažai (2018 m. 34 įvadiniai
naujai priimtų darbuotojų darbo saugos instruktažai). Organizuotas administracijos darbuotojų
privalomasis sveikatos tikrinimas. Organizuotas skiepijimas nuo erkinio encefalito ir gripo viruso
(2018 m. skiepijimas nuo gripo viruso).
2.5.6. Korupcijos prevencija
Siekiant įgyvendinti Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. TS50 „Dėl Visagino savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“,
ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinamas programos priemonių planas bei jame numatytos
priemonės.
Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TS-220 „Dėl Visagino
savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-110 „Dėl Visagino savivaldybės
tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo
patvirtinta Antikorupcijos komisijos sudėtis.
Ataskaitiniu laikotarpiu Antikorupcijos komisija koordinavo Visagino savivaldybės politikos
įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje, išskiriant prioritetines jos prevencijos ir kontrolės
kryptis bei nuosekliai įgyvendindama priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą,
ataskaitiniu laikotarpiu organizavo konkursą „Esu sąžiningas“. Atrinkta 14 geriausių piešinių, 4
rašiniai ir 2 videoklipai, išleistas antikorupcijos kalendorius, kuris išplatintas Visagino savivaldybės
įstaigose ir savivaldybės administracijoje. Konkurse dalyvavę vaikai apdovanoti atminimo prizais
gruodžio 3 d.
Ataskaitiniu laikotarpiu surašyti 5 (2018 m. – 3) savivaldybės Antikorupcijos komisijos
protokolai, kurie paskelbti savivaldybės interneto svetainėje, taip pat paviešinti 4 įrašai.
2.5.7. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus (toliau – Koordinatorius) tikslas sudaryti
palankias sąlygas vaiko gerovei, stengtis sukurti tinkamiausią kelią pagalbos teikimui, kurti kuo
glaudesnius ryšius tarp visų įstaigų ir darbuotojų. Skatinti bei stiprinti bendradarbiavimą ir pagalbą
visais lygmenimis taip tobulinant tarpinstitucinio bendradarbiavimo sritis. Naikinti tarpžinybiškumo
barjerus tarp savivaldybėje veikiančių švietimo pagalbą, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančių savivaldybės ir valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, kurti saugią aplinką, užtikrinti
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gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę. Siekti susitarimo formuojant vieną bendrą praktiką
savivaldybėje dėl koordinuotai teikiamų paslaugų.
Koordinatoriaus veikla glaudžiai susijusi su Visagino savivaldybės administracijos (toliau –
Administracija) Vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) veikla. Atlieka šios Komisijos
pirmininko funkcijas, organizuoja posėdžius.
Komisiją sudaro 12 narių, deleguotų Administracijos struktūrinių padalinių, VšĮ Visagino
pirminės sveikatos priežiūros centro, Visagino švietimo pagalbos tarnybos, Panevėžio apygardos
probacijos tarnybos, Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros, Visagino
socialinių paslaugų centro, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos
komisariato Veiklos skyriaus, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus, Rokiškio rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro.
Koordinatorius nagrinėja vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų,
teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines paslaugas, prašymus, informaciją, dėl minimalių
priežiūros priemonių/vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pakeitimo, pratęsimo, dėl koordinuotai
teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą, rūpinasi, kad paslaugos vaikui ir šeimai, būtų prieinamos,
kokybiškos, patrauklios, pakankama pasiūla, skiriamas individualus dėmesys bei įsigilinama į šeimos
poreikius, problemas. Inicijuoja Atvejo vadybą, Vaiko atstovams pagal įstatymą pagalbos priemonių
teikimą. Koordinatorius palaiko grįžtamąjį ryšį.
Ataskaitiniu laikotarpiu:
Nagrinėta gauta su Vaiku ir jo aplinka susijusi informacija, įvertinta, priimta sprendimai dėl
pagalbos, paslaugų Vaikui ir jo šeimai, priemonių taikymo.
Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo koordinavimas
Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtrai
ir kokybės gerinimui atlikta Baziniame paslaugų šeimai pakete nustatytų 14 paslaugų prieinamumas
Visagino savivaldybėje gyvenančioms šeimoms. Inicijuota 2 nepilnamečių dalyvavimas
„Ankstyvosios intervencijos programos“ vykdyme. Dalyvauta metodinėje dienoje Vėliučionių
socializacijos centre.
2019 m. inicijuota paslaugų plėtra: sustiprinta švietimo pagalba ikimokyklinio ugdymo
įstaigose – įsteigtos socialinių pedagogų pareigybės, organizuotos specialiojo pedagogo ir psichologo
paslaugos.
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytų funkcijų įgyvendinimas
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2019 m. organizuota ir pirmininkauta 8 Visagino savivaldybės Vaiko gerovės komisijos
posėdžiuose. Skirta 2 nepilnamečiams Minimalios priežiūros priemonės, pratęsta Vidutinė priežiūros
priemonė 1 nepilnamečiui 2 kartus, jų atstovams pagal įstatymą organizuota pagalbos priemonių
teikimas. Skirta koordinuotai teikiamos paslaugos 7 vaikams ir jų šeimoms. Inicijuota Atvejo vadyba
7 vaikams ir jų šeimoms.
Organizuota 2 individualaus vaiko minimalios priežiūros

priemonių vykdymo plano

peržiūros, 2 integracijos plano peržiūros pasibaigus vidutinei priežiūros priemonei. Dalyvauta 24
atvejo vadybos posėdžiuose. Organizuota 2 pasitarimai su Socialinių paslaugų centro vadovu ir
Atvejo vadybininkais, pateikta rekomendacijos dėl pagalbos plano šeimai rengimo ir atvejo peržiūros
posėdžių organizavimo.
Minimalios ir vidutinės priežiūros efektyvumo didinimui atlikta Vaiko minimalios ir vidutinės
priežiūros priemonių ar auklėjamo poveikio priemonės įgyvendinimo 2019 metais analizė. Vietos
bendruomenių prevencinių priemonių, užkertančių kelią socialinės rizikos veiksniams šeimose ir
bendruomenėje, pasiūlos ir kokybės analizė. Aptarta išvados ir rekomendacijos Vaiko gerovės
komisijos posėdžiuose.
Inicijuota paslaugų plėtra: bendradarbiaujant su Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
„Visagino Viltis“ ir Šunų mylėtojų klubu „Aport“.
Dalyvauta 5 švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose. Peržiūrėta mokyklų
Vaiko gerovės komisijų veiklos, jų efektyvumas. Teikta metodinė pagalba švietimo įstaigų vaiko
gerovės komisijoms, rekomendacijos dėl veiklos tobulinimo. Organizuota pasitarimai su mokyklų
vadovais bei su mokyklų socialiniais pedagogais, kitais švietimo pagalbos specialistais - 1 kartą per
mokslo metus, dėl švietimo pagalbos prieinamumo ir kokybės gerinimo, prevencinės veiklos
mokyklose stiprinimo, saugios aplinkos kūrimo.
Bendro darbo su šeima koordinavimas
Per 2019 metus organizuota 12 tarpinstitucinių pasitarimų.
Parengta Šeimos komisijos nuostatai, organizuota 2 Šeimos komisijos posėdžiai.
Teikta informacija apie koordinuotai teikiamas švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos
priežiūros paslaugas Visagino savivaldybėje gyventojams, įstaigoms, organizacijoms. Teikta
įžvalgos ir pastabos dėl rengiamų teisės aktų.
Vykdyta Koordinuotai teikiamų paslaugų prieinamumo, kokybės stebėsena, teikta informacija
savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl Koordinuotai
teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, Koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių
specialistų kompetencijos.
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Įtraukta dalyviai iš skirtingų įstaigų, dirbančių su vaikais, jaunimu ir šeimomis, patiriančiomis
emocinių, psichologinių ar kitų sunkumų, pagerinta nevyriausybinių organizacijų įtraukimas į vaikų
elgesio problemų sprendimo procesus, stengtasi sukurti tinkamiausią kelią pagalbos teikimui, kurta
kuo glaudesni ryšiai tarp visų įstaigų ir darbuotojų, aptartos bendravimo ir bendradarbiavimo
galimybės dėl vaikų socialinių ryšių pagerėjimo, integracijos į visuomenę, grįžimo į mokyklą,
apskritai, nusikalstamumo mažėjimą.
Siekta keisti požiūrį teikiant pagalbą Vaikui ir šeimai: identifikuojant problemas, suteikiant
galimybę būti išklausytam, pagalbos vaikui ir šeimai individualizavimo, vaiko interesų ir gerovės
pirmumo, veiksmų suderinamumo. Stiprinta bendradarbiavimas ir pagalba visais lygmenimis dėl
palankios šeimai aplinkos savivaldybėje kūrimo. Organizuota susitikimas/renginys Probacijos
atstovams ir mokytojams, dirbantiems su probleminio elgesio vaikais, kurie nuolat patiria emocinius,
psichologinius ar kitus sunkumus su šunų mylėtojų klubo „Aport“ atstovais. Parengta Visagino
savivaldybės Vaiko gerovės komisijos ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus veiklos
planas ir vykdymas.
Nagrinėta 51 atvejis pagal gautą informaciją, susijusią su Vaiku ir jo aplinka, įvertinta priimti
sprendimai dėl pagalbos, paslaugų Vaikui ir jo šeimai, priemonių taikymo/netaikymo. Pradėta naujos
47 nepilnamečių bylos. Parengta išvados ir svarstyta 12 atvejų dėl Minimalios priežiūros priemonių
nepilnamečiams taikymo.
Kiekvienu atveju rinkta informacija žodžiu ir raštu. Teikta raštai paslaugų teikėjams, Vaikų
atstovams pagal įstatymą, institucijoms apie priimtus sprendimus. Rengta įsakymų projektai dėl
Vaiko gerovės komisijos narių keitimo. Parengta Šeimos komisijos nuostatai, organizuota deleguotų
narių atranka, organizuota 2 Šeimos komisijos posėdžiai.

3. 2019 METŲ VEIKLOS REZULTATAI IR UŽDAVINIAI 2020
METAMS
2019 m. Savivaldybės administracija dirbo kryptingai ir nuosekliai, užtikrindama pradėtų
darbų įgyvendinimo tęstinumą ir maksimalų įgyvendinamų priemonių efektyvumą, siekdama
įgyvendinti savivaldybės misiją – sėkmingai plėtoti ir įgyvendinti savivaldos teisę, užtikrinti
subalansuotą plėtrą bei kokybiškai vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo
funkcijas, tenkinant Visagino savivaldybės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus.
Administracijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ir Savivaldybės administracijos
darbuotojai, įgyvendindami 2019–2021 metų strateginį veiklos planą, siekė šių 4 strateginių tikslų:
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1 STRATEGINIS TIKSLAS: GERINTI SAVIVALDYBĖS VALDYMĄ, FORMUOTI
VISAGINO

SAVIVALDYBĖS

KAIP

MODERNIOS,

ŠIUOLAIKIŠKAI

BESITVARKANČIOS SAVIVALDYBĖS ĮVAIZDĮ
Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa: Visagino savivaldybės valdymo
tobulinimo programa (01).
Įgyvendinat šį strateginį tikslą buvo kuriamos geresnės savivaldybės darbo kokybės sąlygos,
planuojama ir koordinuojama savivaldybės finansinė veikla, siekiant gerinti valdymo struktūrą ir
stiprinti valdymo kokybę, didinant viešojo administravimo efektyvumą.
Didinant įstaigų veiklos efektyvumą, atsakomybę ir viešumą 2020 m. planuojama:
➢ atlikti Visagino savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto
ir turto naudojimo, savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo efektyvumo auditus;
➢ kontroliuoti Visagino savivaldybei priklausančių ir pavaldžių įmonių ir organizacijų
veiklą, analizuoti jų darbą ir teikiamų paslaugų kokybę;
➢ užtikrinti efektyvų savivaldybės turto valdymą ir disponavimą juo (didesnį dėmesį
skirti apleistų pastatų priežiūrai bei jų pardavimui viešojo aukciono būdu;
➢ įvertinti investicijų poreikį turimai infrastruktūrai (eksploatuojamiems pastatams) ir
kartu teikiamoms viešosioms paslaugoms bei ieškoti galimybių perduoti juos privačiam subjektui
viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu;
➢ užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybei) savivaldybės funkcijų
organizavimą ir įgyvendinimą;
➢ kelti, tobulinti darbuotojų kvalifikaciją;
➢ parengti galimybių studiją dėl platformos „Smart City Visaginas“ sukūrimo;
➢ daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimui su miestais partneriais, stiprinti miestų
ryšius bei keičiantis geriausia praktika ieškoti novatoriškų sprendimų miesto plėtrai dalyvaujant
URBACT programos įgyvendinime.
2 STRATEGINIS TIKSLAS: GERINTI SOCIALINĘ APLINKĄ TEIKIANT
KOKYBIŠKAS PASLAUGAS
Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos: Visagino savivaldybės švietimo
paslaugų plėtros programa (02), Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa (03),
Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa
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(04), Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa (05), Visagino savivaldybės
socialinės paramos įgyvendinimo programa (06), Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų
kokybės gerinimo programa (07).
Tikslui pasiekti vykdytos ugdymo paslaugų kokybės gerinimo, kūno kultūros ir sporto
paslaugų kokybės gerinimo, jų įvairovės didinimo priemonės, užtikrinta ugdymo(si) sąlygų, formų ir
programų įvairovė; organizuotas vaikų ir jaunimo kryptingas užimtumas, neformalusis ugdymas.
Skatinamas bendruomeniškumas, seniūnaičių veikla, stiprinama švietimo, sporto, kultūros ir
socialinių įstaigų materialinė bazė siekiant kokybiško renginių organizavimo, gausinama teikiamų
paslaugų pasiūla ir gerinama jų kokybė, skatinamas gyventojų dalyvavimas sporto ir sveikatingumo
renginiuose, tobulinama kultūros darbuotojų kompetencija, gerinama viešojo sektoriaus paslaugų
kokybė, pasiekiamumas, sveikatinimo veiklos sąlygos, socialinių paslaugų vykdymas ir plėtra,
ugdoma visuomenės sveikatos kultūra. Užtikrintas socialinių išmokų, kompensacijų skyrimas ir
mokėjimas laiku, mokinių nemokamas maitinimas, mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis,
socialinių paslaugų įstaigų išlaikymas, neįgaliųjų integracija, užtikrinta socialinė globa, kurta saugi ir
patogi gyvenimo aplinka, buvo užtikrinama socialinių paslaugų teikimo įvairovė ir prieinamumas
įgyvendinant investicinius projektus.
Gerinant socialinę aplinką savivaldybėje 2020 m. planuojama:
➢

išanalizuoti situaciją dėl būrelių dubliavimosi Visagino kūrybos namuose, Visagino

kultūros centre ir Visagino Č. Sasnausko menų mokykloje;
➢

atlikti analizę, ar tikslinga būtų neformaliojo ugdymo švietimo paslaugas teikiančias

biudžetines įstaigas pertvarkyti įkuriant viešąsias įstaigas;
➢

svarstyti galimybę dėl nemokamų būrelių lankomumo sumažinimo (pvz., 1 būrelis

nemokamai, kiti apmokestinami);
➢

siekti, kad biudžetinės įstaigos kuo daugiau dalyvautų projektinėje veikloje, daugiau

dėmesio skirti mokinių lietuvių kalbos ir jos ugdymo kokybei užtikrinti;
➢

spręsti problemas susijusias su socialinės srities (mokytojų, gydytojų, trenerių ir kt.)

personalo senėjimu parengiant programas dėl jaunų specialistų pritraukimo į Visaginą (pvz., Jaunų
specialistų pritraukimo į Visagino miesto ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigas ir pedagogų
perkvalifikavimo programa 2020–2023 m.), kuriose būtų atlikta situacijos analizė bei parengti
priemonių planai su konkrečiais uždaviniais bei rezultatų rodikliais;
➢

didesnį dėmesį skirti pasenusių, neatitinkančių šiuolaikinių reikalavimų sporto bazių

atnaujinimui bei jų pritaikymui asmenims su negalia bei senjorams (Vilties 5 g. baseinas, Kosmoso
g. 28 , Taikos pr. 23), stengtis kuo daugiau pritraukti lėšų iš struktūrinių Europos Sąjungos ir kitų
fondų;
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➢

organizuojant sporto renginius bendradarbiauti su verslo atstovais, informuoti juos

apie įvyksiančius renginius, organizuojant papildomų paslaugų (maitinimo, atributikos pardavimo)
teikimą renginių dalyviams ir svečiams. Socialiniuose tinkluose nuolat viešinti metinį renginių planą,
aktyviau teikti informavimo paslaugas kitų miestų ir šalių gyventojams, rasti galimybes organizuoti
mokymus biudžetinių įstaigų specialistams, dirbantiems komunikacijos srityje;
➢

3

ieškoti sprendimų bei finansavimo dėl Visagino viešosios bibliotekos pastato.

STRATEGINIS

SUSISIEKIMO

IR

TIKSLAS:

REKREACINĘ

PLĖTOTI

SAVIVALDYBĖS

INFRASTRUKTŪRĄ,

KURTI

INŽINERINĘ,
PALANKIĄ

GYVENAMĄJĄ APLINKĄ
Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos: Visagino savivaldybės aplinkos
apsaugos programa (08), Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa (10)
Gerinant viešųjų erdvių kokybę, sudarant sąlygas inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo
komunikacijų gerinimui, jų plėtrai, didinant miesto viešųjų erdvių patrauklumą, modernizuojant
miesto inžinerinės ir rekreacinės infrastruktūros objektus 2019 m. plėtota atliekų tvarkymo
infrastruktūra (viešųjų pirkimų konkursų ir rangos darbų vykdymas mišrių komunalinių atliekų ir
antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti ir aikštelėms įrengti, antrinių žaliavų surinkimo
konteineriams mieste atnaujinti); buvo rengiami reikalingi dokumentai finansavimui iš ES
struktūrinių fondų lėšų gauti paviršinių (lietaus) nuotekų nuotakyno sistemai modernizuoti; tęsiamas
Visagino savivaldybėje energijos taupymo technologijų diegimas, siekiant didinti energijos vartojimo
efektyvumą; atsižvelgiant į gautą finansavimą atlikti dviračių takų ir miesto gatvių, šaligatvių
renovavimo darbai; rengti dokumentai šių darbų finansavimui gauti iš ES struktūrinių fondų lėšų;
remontuotas ir prižiūrėtas savivaldybės turtas, spręsta gatvių apšvietimo problema, užtikrinta švara ir
tvarka mieste.
2020 m. prioritetu išlieka gyvenamosios ir investicinės aplinkos gerinimas. Siekiant sukurti
patrauklias gyvenimo ir darbo sąlygas Visagino savivaldybėje planuojama:
➢ toliau plėtoti atliekų tvarkymo infrastruktūrą (mišrių komunalinių atliekų konteinerių
aikštelių įrengimas ir / ar kitų atliekų surinkimo priemonių diegimas atskirose sodų bendrijų
masyvuose; pusiau požeminių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių mieste įrengimas, tekstilės
konteinerių įrengimas, stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įrengimas, teikiant keitimosi
daiktais paslaugą ir kt.);
➢ išvalyti užterštas teritorijas šalia Dūkšto kelio;
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➢ vykdyti individualių namų kvartalo įrengimui numatytos teritorijos išmiškinimo
procedūras;
➢ toliau diegti Visagino savivaldybėje energijos taupymo technologijas, siekti didesnio
energijos vartojimo efektyvumo didinimo, didelį dėmesį skirti teigiamam gyventojų požiūrio
formavimui;
➢ atsižvelgiant į gautą finansavimą atlikti miesto gatvių, šaligatvių renovavimo darbus;
įgyvendinti šios srities ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus;
➢ pradėti Sedulinos alėjos atkarpos nuo Parko g. iki Visagino g. rekonstrukcijos
įgyvendinimo darbus;
➢ remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą;
➢ pradėti

įgyvendinti

projektą

„Visagino

savivaldybės

apšvietimo

sistemos

modernizavimas“;
➢ priimti sprendimus dėl nebaigtų statyti pastatų dokumentacijos parengimo, kuriuose būtų
išnagrinėtos tolesnės jų panaudojimo arba nugriovimo galimybės
4 STRATEGINIS TIKSLAS: KURTI EKONOMINĘ APLINKĄ, PALANKIĄ
PRAMONEI, VERSLUI, TURIZMUI, INVESTICIJOMS IR ŽINIŲ EKONOMIKAI
PLĖTOTI
Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa: Visagino savivaldybės ekonominės
plėtros programa (09).
Siekiant suformuoti efektyviai veikiančią verslo paramos sistemą, skleisti verslo informaciją,
skatinti verslumą bei iniciatyvas, vykdyti architektūros ir teritorijų planavimo veiklą, kurti palankią
aplinką turizmui, plėsti turizmo, rekreacijos, poilsio ir paslaugų infrastruktūrą, užtikrinti turizmo
informacijos sklaidą 2019 m. buvo skleidžiama informacija projektų įgyvendinimo, lėšų pritraukimo
klausimais (verslininkams, biudžetinėms įstaigoms, savivaldybės bendruomenėms); skatinamas
smulkusis ir vidutinis verslas, jo plėtra; pritraukti papildomi finansavimo šaltiniai, rengti reikalingi
dokumentai, siekiant gauti finansavimą iš ES struktūrinių ir kitų fondų savivaldybės projektams
įgyvendinti; tęsiamos buvusio karinio miestelio regeneravimo procedūros pritaikant kompleksą
inovatyviai pramonei vystyti; tęsiami Irklavimo bazės įrengimo darbai Visagino ežero pakrantėje,
vykdyti kiti projektai.
Plėtojant savivaldybės ekonominę aplinką, 2020 m. planuojama:
➢ įgyvendinti Visagino vystymosi strategiją „Visaginas 2030“ bei bendradarbiaujant
su valdžios institucijomis siekti, kad Visaginas taptu „pilotiniu“ miestu, kuriame glaudžiai
bendradarbiautų mokslas ir verslas, būtų kuriamos technologijos ir vystomos inovacijos, būtų
užtikrintos sąlygos nuotoliniam darbui mieste, tobulinama geležinkelių sistema;
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➢ skatinti smulkųjį ir vidutinį verslą, jo plėtrą (peržiūrėti SVV skatinimo priemones,
prioritetus);
➢ daugiau dėmesio skirti turizmo plėtrai, priimti sprendimus dėl VšĮ IAE regiono
verslo ir turizmo informacijos centro tolesnės veiklos, kontroliuoti, kad projekto „Apleistų
/avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir
pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti SMART PARK įkūrimui“ veiklos vyktų
efektyviai, jų įgyvendinimo metu numatyti rezultatai ir rodikliai būtų pasiekti laiku ir atlikti
kokybiškai;
➢

užbaigti irklavimo bazės įrengimo darbus Visagino ežero pakrantėje;

➢ siekiant prisidėti prie atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo skatinimo bei
pačios aplinkos taršos mažinimo, išanalizuoti galimybę Visagino savivaldybėje įrengti saulės
elektrinių parką.
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