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DIREKTORIAUS ŽODIS
Mieli Visagino savivaldybės gyventojai, gerbiama Mere,
gerbiami Tarybos nariai,
ataskaitiniu

laikotarpiu

Savivaldybės

administracijoje

siekiau

sudaryti sąlygas sklandžiam administracijos darbui, įstaigos veiklą
grįsti tokiomis vertybėmis, kaip įstatymų laikymasis, atsakingumas,
nešališkumas,

atvirumas

visuomenei,

profesionalumas

ir

kolegiškumas.

2016-aisiais

kartu

su

savivaldybės

administracijos

darbuotojais siekėme įgyvendinti Visagino savivaldybės strateginius
tikslus ir uždavinius, kuo tikslingiau, racionaliau, efektyviau naudoti biudžeto lėšas, mažinti
administracinę naštą, tęsti 2015 metais pradėtus darbus ir projektus, įgyvendinti naujas idėjas,
pateisinti bendruomenės poreikius ir lūkesčius. Daug dėmesio ir pastangų buvo skirta
investiciniams projektams įgyvendinti, savivaldybės padalinių, įstaigų, įmonių veiklai užtikrinti,
gyventojų poreikiams švietimo, kultūros, sveikatos, komunalinių ir kitų viešųjų paslaugų srityse
tenkinti, jų socialinėms problemoms spręsti, kokybiškam administracinių paslaugų teikimui.
Praėjusiais metais Savivaldybės administracija sėkmingai užtikrino nuolatinį, efektyvų ir
greitą administracinių ir viešųjų paslaugų teikimą, tęsė valstybės perduotų funkcijų įgyvendinimą,
kompetentingai organizavo savivaldybės ir jai priklausančių įstaigų veiklą. Priimti sprendimai buvo
reikalingi bei naudingi Visagino bendruomenei, leido mažinti administracinę naštą bei kurti
palankią aplinką visoms tikslinėms auditorijoms.
Stengiantis ir siekiant išlaikyti bei sustiprinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės
administracija, būtinas nuolatinis, teisingas ir nešališkas visuomenės informavimas apie priimamus
sprendimus ir glaudus visų mūsų bendradarbiavimas.

Dėkoju Savivaldybės Merei, Savivaldybės tarybos nariams, administracijos darbuotojams,
savivaldybės gyventojams bei savivaldybės socialiniams partneriams, padedantiems įgyventi
Savivaldybės administracijos darbų programą bei siekti ilgalaikių savivaldybės raidos tikslų.
2017 metais mūsų laukia nauji, dar didesni, iššūkiai ir uždaviniai sprendžiant svarbius vietos
savivaldos klausimus. Tikiuosi, kad juos įveikti pavyks bendradarbiaujant su miesto bendruomene,
Tarybos nariais, išorės institucijomis bei pasikliaujant Savivaldybės administracijos, savivaldybės
įstaigų ir įmonių darbuotojų kompetencijomis ir motyvacija nepriekaištingai atlikti savo darbą.

Savivaldybės administracijos direktorius

Sergej Mickevič
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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.
2016 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 2016–2018 metų strateginiu
veiklos planu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-19, ir
Visagino savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos planu, patvirtintu Administracijos
direktoriaus 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu ĮV-453, 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 Savivaldybės tarybos 2015
m. birželio 25 d. sprendimu Nr. TS-129 (kartu su pakeitimais), 289 ir 294 punktais, teikiama
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2016 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 2016 metais.
Ataskaita parengta pagal administracijos struktūrinių padalinių ir valstybės tarnautojo,
neįeinančio į struktūrinių padalinių sudėtį, 2016 metų veiklos ataskaitas. Prie ataskaitos taip pat
pridedama Visagino savivaldybės 2016 m. finansų kontrolės būklės ataskaita (priedas).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 10
punkto reikalavimu bei Visagino savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Savivaldybės tarybos
2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. TS-129 (kartu su pakeitimais), 290, 291 punktais, ši ataskaita
pateikta gyventojams Visagino savivaldybės interneto svetainės www.visaginas.lt (toliau – interneto
svetainė) skyriaus „Struktūra ir kontaktai“ poskyryje „Administracijos direktorius“, sutrumpintas
ataskaitos variantas bus skelbiamas laikraštyje „V každyj dom“, 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.
Ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės administracijos struktūra, patvirtinta Savivaldybės
tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. TS-142 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos
struktūros“, nesikeitė, ją sudarė 14 struktūrinių padalinių ir 1 į struktūrinius padalinius neįeinantis
viešojo administravimo valstybės tarnautojas.
2016 metais Savivaldybės administracijai vadovavo Administracijos direktorius Sergej
Mickevič, politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui
paskirtas Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 13 d. sprendimu Nr. TS-156 „Dėl Visagino
savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“. Administracijos direktoriaus pavaduotoju dirbo
Sigitas Šiupšinskas, paskirtas Savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. TS-186 „Dėl
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“.
Administracijos direktorius įgyvendino 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. Administracijos direktoriaus 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 (Savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr.
TS-213 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo
patvirtinimo“).
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1.2. Savivaldybės administracijos personalas
Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-399 Savivaldybės
administracijoje nustatytas didžiausias leistinas darbuotojų skaičius – 222.
Savivaldybės administracijoje, 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, buvo 65 valstybės
tarnautojų pareigybės: 63 karjeros valstybės tarnautojai, 1 įstaigos vadovas ir 1 politinio (asmeninio)
pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Valstybės tarnautojai pagal lygius pasiskirsto taip: A lygio – 52
ir B lygio – 11 valstybės tarnautojų.
Visagino savivaldybėje 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 157 darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, pareigybės, iš jų 107,5 – Aplinkos tvarkymo skyriuje.
Valstybės tarnautojų pareigybėms suteiktos kategorijos pasiskirsto nuo 6 iki 17. 2016 m.
gruodžio 31 d. duomenimis, daugiausia yra valstybės tarnautojų pareigybių, kurioms suteikta 9
kategorija – 18 (27,69 proc.). Kitos kategorijos: 12 kategorija – 13 (20 proc.), 7 kategorija – 9
(13,84 proc.), 8 kategorija – 13 (20 proc.), 10 kategorija – 8 (12,31 proc.), 16 kategorija – 1 (1,54
proc.). Žemiausios – 6 kategorijos – 2 valstybės tarnautojų pareigybės (3,08 proc.), aukščiausios –
17 kategorijos – 1 valstybės tarnautojo pareigybė (1,54 proc.).
Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų išsilavinimas: 85,2 proc. yra įgiję aukštąjį
universitetinį, 7,4 proc. – aukštąjį neuniversitetinį, 7,4 proc. – aukštesnįjį išsilavinimą.
2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 36 savivaldybės valstybės tarnautojai turėjo I
kvalifikacinę klasę (t. y. 67 proc. visų valstybės tarnautojų), II kvalifikacinę klasę turėjo 11
valstybės tarnautojų (20 proc.), III – 7 valstybės tarnautojai (13 proc.).
Įvertinus valstybės tarnautojus pagal valstybės tarnybos stažą galima daryti išvadą, kad
Savivaldybės administracijoje dirbantys darbuotojai turi didelę darbo patirtį valstybės tarnyboje:
daugiau nei 10 metų darbo stažą turi 56,9 proc. dirbančių valstybės tarnautojų, iš jų 85 proc.
valstybės tarnautojų valstybės tarnyboje dirba ilgiau negu 15 metų. Neturinčių 3 metų darbo stažo
yra 10 proc. valstybės tarnautojų.
Valstybės tarnautojai pagal poreikius ir galimybes dalyvauja įvairiuose seminaruose,
mokymuose.
2016 m. Savivaldybės administracijoje sudaryta 30 (2015 m. – 24) darbo sutarčių, iš jų 20
(2015 m. – 10) – Aplinkos tvarkymo skyriuje. Ataskaitiniais metais 10 (2015 m. – 7) darbo sutarčių
nutraukta pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 125 str. 1 d., 8 (2015 m. –
22) darbo sutartys nutrauktos pagal LR DK 126 str. 1 d. (suėjus terminui), 4 (2015 m. – 4) darbo
sutartys nutrauktos pagal LR DK 127 str. 1 d. (darbuotojui prašant), 4 (2015 m. – 2) darbo sutartys
nutrauktos pagal LR DK 127 str. 2 d. (dėl darbuotojo ligos ar neįgalumo).
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Visagino savivaldybės viešųjų darbų programa 2016 metams buvo patvirtinta Savivaldybės
tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-224 „Dėl Visagino savivaldybės viešųjų darbų
sąrašo ir viešųjų darbų programos 2016 metams patvirtinimo“. Įgyvendinant Visagino savivaldybės
viešųjų darbų programą buvo sudarytos 365 (2015 m. – 435) terminuotos (viešųjų darbų) darbo
sutartys. Iš jų 12 (2015 m. – 29) darbo sutarčių nutraukta pagal LR DK 125 straipsnį (šalių
susitarimu), 400 (2015 m. – 401) darbo sutarčių nutraukta pagal LR DK 126 str. 1 d. (suėjus
terminui).
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai parengta pranešimų: apie apdraustųjų
valstybinio socialinio draudimo pradžią – 38 (2015 m. – 40), apie apdraustųjų valstybinio socialinio
draudimo pabaigą – 55 (2015 m. – 64), apie apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius (pravaikštas) –
13 (2015 m. – 17), apie apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius (nemokamas atostogas) – 47 (2015
m. – 59), apie motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) arba vaiko globėjui suteiktas (atšauktas) atostogas
vaikui prižiūrėti – 4 (2015 m. – 7).
2016 m. buvo paskelbta 15 (2015 m. – 10) konkursų į valstybės tarnautojo pareigas. 10 (2015
m. – 5) konkursų neįvyko: 7 konkursai neįvyko, nes nebuvo pretendentų arba pretendentai neatitiko
bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų, 3 konkursai buvo atšaukti įstaigos vadovo sprendimu.
Organizuoti 5 (2015 m. – 5) konkursai į valstybės tarnautojo pareigas: 2 konkursai įvyko, bet
asmenys į pareigas nebuvo priimti, nes pretendentai nesurinko reikiamo balų skaičiaus, po konkursų
priimti 2 karjeros valstybės tarnautojai ir 1 karjeros valstybės tarnautojas (įstaigos vadovas).
Ataskaitiniu laikotarpiu paskelbtos 8 (2015 m. – 7) pakaitinių valstybės tarnautojų atrankos: 4 (2015
m. – 1) atrankos įvyko ir po atrankų priimti 2 pakaitiniai valstybės tarnautojai, 4 (2015 m. – 6)
atrankos nebuvo organizuotos, nes nebuvo pretendentų.
2016 m. metais 2 kartus buvo skelbtas konkursas į viešosios įstaigos vadovo pareigas.
Užregistruotas 1 pretendento prašymas dalyvauti konkurse. Konkursas nebuvo organizuotas, nes
pretendentas neatitiko pareigybei keliamų specialiųjų reikalavimų.
Paskelbtas ir organizuotas konkursas į įstaigos vadovo pareigas.
Atskaitiniais metais paskelbta 13 (2015 m. – 7) konkursų į karjeros valstybės tarnautojų
pareigas: Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyriausiųjų specialistų pareigas (8
kartus), Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas (1 kartą); Apskaitos
skyriaus vyresniojo specialisto pareigas (2 kartus); Juridinio skyriaus vyriausiojo specialisto
pareigas (1 kartą); Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėjo pareigas (1 kartą).
2016 m. buvo paskelbtos 7 pakaitinių valstybės tarnautojų atrankos. Atranka į Socialinės
paramos skyriaus savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) pareigas buvo paskelbta 3 kartus, į
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Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas 2 kartus, į Finansų skyriaus
vyriausiojo specialisto ir Socialinės paramos skyriaus vedėjo pareigas po 1 kartą.
2016 m. atleistas 1 (2015 m. – 2) savivaldybei pavaldžios įstaigos vadovas (pagal LR DK 127
str. 1 d.).
Iš valstybės tarnybos 2016 m. atleista 10 (2015 m. – 1) valstybės tarnautojų, iš jų 5 atleisti
šalių susitarimu, 3 valstybės tarnautojai atsistatydino savo noru, 2 pakaitiniai valstybės tarnautojai
atleisti suėjus priėmimo terminui.
Ataskaitiniu laikotarpiu į darbą Savivaldybės administracijoje priimta 11 darbuotojų, iš jų 5
karjeros valstybės tarnautojai ir 6 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
2016 m. vasario–kovo mėnesiais organizuota 12 (2015 m. – 16) eilinių karjeros valstybės
tarnautojų ir jų tarnybinės veiklos vertinimų Valstybės tarnautojų vertinimo komisijose. Labai gerai
įvertinta 12 (2015 m. – 16) valstybės tarnautojų veikla, valstybės tarnautojams suteiktos
kvalifikacinės klasės: III – 1 (2015 m. – 1), II – 1 (2015 m. – 7), I – 3 (2015 m. – 8), 5 valstybės
tarnautojai perkelti į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojų pareigas. 2016 m. rugsėjo mėn.
organizuoti 2 (2015 m. – 1) neeiliniai karjeros valstybės tarnautojų ir jų tarnybinės veiklos
vertinimai Valstybės tarnautojų vertinimo komisijose, abu valstybės tarnautojai perkelti į aukštesnes
karjeros valstybės tarnautojų pareigas.
Ataskaitiniais metais atlikti 2 (2015 m. – 1) pavaldžių įstaigų vadovų tarnybiniai patikrinimai,
1 (2015 m. – 1) įstaigos vadovui skirta tarnybinė nuobauda – papeikimas. Atliktas 1 (2015 m. – 1)
tyrimas valstybės tarnautojų tarnybiniams nusižengimams tirti, valstybės tarnautojui drausminė
nuobauda nebuvo skirta. Taip pat atlikti 8 (2015 m. – 14) tarnybiniai patikrinimai dėl darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, darbo drausmės pažeidimų, 1 (2015 m. – 1) darbuotojui skirta
drausminė nuobauda – pastaba, 7 (2015 m. – 11) darbuotojams skirtos drausminės nuobaudos –
papeikimai, drausminių nuobaudų – atleidimo iš darbo – nebuvo (2015 m. – 2).

1.3. Veiklos planavimas
Strateginis veiklos planavimas yra viena svarbiausių priemonių, padedančių pasiruošti
pokyčiams ir numatyti artimesnius bei tolimesnius veiklos žingsnius. Tai procesas, kurio metu
nustatomos veiklos kryptys ir būdai vykdyti savivaldybės misiją, pasiekti numatytus tikslus ir
rezultatus veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.
Visagino savivaldybės strateginiai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio
planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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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 2016 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 2016–2018 m. strateginis veiklos planas, patvirtintas Visagino

savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-19 (kartu su 2016 m. spalio 27 d.
sprendimu Nr. TS-194);
➢

Visagino savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos planas, patvirtintas Visagino

savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-453.
Savivaldybės strateginio planavimo dokumentai, jų tarpusavio ryšiai ir ryšiai su kitais
dokumentais pavaizduoti 1 paveiksle.

1 pav. Savivaldybės strateginio planavimo dokumentai ir jų tarpusavio ryšiai
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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 2016–2018 m. strateginiame veiklos plane suformuluota savivaldybės
misija – 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.
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:
1.

Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programa (01).

2.

Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa (02).

3.

Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa (03).

4.

Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo

programa (04).
5.

Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa (05).

6.

Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa (06).

7.

Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa (07).

8.

Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa (08).

9.

Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa (09).

10.

Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa (10).

Vadovaujantis Visagino savivaldybės 2016–2018 m. strateginiu veiklos planu, 2016 m. buvo
organizuojama Savivaldybės administracijos ir koordinuojamų biudžetinių įstaigų veikla.
Visagino savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano asignavimų valdytojai ir
programų vykdytojai – Administracijos direktorius ir savivaldybės įsteigtų biudžetinių įstaigų,
nurodytų Visagino savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano programose, direktoriai.
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Visagino savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos plane detalizuotas kiekvieno
Savivaldybės

administracijos

skyriaus

2016

m.

veiklos

planas

pagal

programas. Juo

vadovaudamiesi Savivaldybės administracijos skyriai ir į skyrius neįeinantis valstybės tarnautojas
vykdė savo veiklą 2016 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,
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 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-2
sudaryta Strateginio planavimo komisija, kurią sudaro tarybos nariai ir visuomenės atstovai.
Administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. ĮV-955 patvirtinta Strateginio
planavimo darbo grupė, kurią sudaro Savivaldybės administracijos vadovybė ir paskirti skyrių
vedėjai, vyriausieji specialistai ir kuri užtikrina savivaldybės strateginio planavimo ir finansavimo
modelio diegimą ir jo įgyvendinimo procesą savivaldybėje.
Taip pat strateginio planavimo procesą užtikrina Administracijos direktoriaus 2015 m.
rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-879 patvirtinti Visagino savivaldybės 2016–2018 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).
Kaip ir kiekvienais metais, siekiant užtikrinti, kad plane užsibrėžti tikslai būtų pasiekti bei
atitiktų tuos lūkesčius, kurie buvo numatyti, 2016 m. buvo atlikta strateginio veiklos plano
įgyvendinimo 2015 m. analizė ir parengta Visagino savivaldybės 2015–2017 metų strateginio
veiklos plano įgyvendinimo 2015 metais ataskaita, kuri patvirtinta Savivaldybės tarybos 2017 m.
sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-9 (ataskaita paskelbta interneto svetainės skyriaus „Strateginis
planavimas“ poskyryje „Planų įgyvendinimo ataskaitos“).
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1.4. Dokumentų valdymas, asmenų aptarnavimas ir informavimas, darbas su
žiniasklaida, interneto svetainė

1.4.1. Dokumentų valdymas
2016 m. visų savivaldybėje gautų dokumentų užduotys buvo teikiamos tik per dokumentų
valdymo sistemą „Kontora“, kuri savivaldybės administracijoje naudojama nuo 2007 metų, o nuo
2015 m. gruodžio mėnesio naudojama atnaujinta jos versija. Popieriniai dokumentai segami į bylas
ir praktiškai neteikiami vykdytojams.
Siekiant plėsti elektroninių dokumentų naudojimą, t. y. kad savivaldybės rengiami
dokumentai (siunčiamieji raštai, Savivaldybės tarybos sprendimų projektai, sprendimai,
Administracijos direktoriaus įsakymai, sutartys, vidaus dokumentai, ataskaitos ir kt.) būtų derinami
ir vizuojami elektronine forma (naudojant dokumentų valdymo sistemą „Kontora“), buvo parengtas
Administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. ĮV-1129 „Dėl Visagino
savivaldybės administracijos direktoriaus elektroninių įsakymų veiklos klausimais projektų
rengimo, derinimo, teikimo pasirašyti, registravimo, paskelbimo ir saugojimo naudojant dokumentų
valdymo sistemą „Kontora“ procedūrų aprašo patvirtinimo“. Nuo 2016 m. lapkričio 1 d.
Administracijos direktoriaus įsakymai (veiklos klausimais) derinami, vizuojami ir pasirašomi
naudojant duomenų valdymo sistemą „Kontora“. Ir ateityje siekiant mažinti administracinę naštą,
spartinti dokumentų apyvartą savivaldybėje, gerinti gyventojų aptarnavimą, sąveiką tarp skyrių ir
administracijos, taupyti administracijos kanceliarines išlaidas planuojama dokumentų valdymo
sistemos „Kontora“ naudojimo plėtra, „Raštinių“ modulių savivaldybės biudžetinėse įstaigose
diegimas.
Per 2016 m. buvo išspausdinta ir sukaupta 14 (2015 m. – 15) Savivaldybės tarybos posėdžių
protokolų, priimti ir užregistruoti 239 (2015 m. – 253) tarybos sprendimai, suderintas ir teisės aktų
nustatyta tvarka užregistruotas 271 (2015 m. – 302) sprendimo projektas, surašyti 53 (2015 m. –71)
komitetų posėdžių protokolai.
Savivaldybės tarybos posėdžiuose 69 tarybos sprendimai buvo keisti, pildyti arba pripažinti
netekusiais galios. Tarybos sprendimai daugiausia keisti dėl pasikeitusių teisės aktų, keistos
komisijų, tarybų sudėtys bei kt. Vienas Savivaldybės tarybos sprendimas – 2016 m. rugsėjo 29 d.
Nr. TS-170 „Dėl Visagino savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties atnaujinimo ir
subnuomos“ buvo panaikintas gavus Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje reikalavimą.
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Dauguma sprendimų įvykdyti. Vykdomi tie sprendimai, kurių vykdymas susijęs su projektų
vykdymo laikotarpiu, kiti ilgalaikiai sprendimai. Kai kuriems Savivaldybės tarybos sprendimams
įvykdyti reikalingi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai.
Priimti Savivaldybės tarybos sprendimai skelbiami interneto svetainės skyriaus „Teisinė
informacija“ poskyryje „Teisės aktai“. Iš visų priimtų sprendimų 69 yra norminiai teisės aktai, kurie
paskelbti ir teisės aktų registre (TAR). TAR per 2016 m. taip pat paskelbta ir 15 Administracijos
direktoriaus įsakymų veiklos klausimais.
2016 m. Administracijos direktorius savo kompetencijos klausimais išleido 2 184 įsakymus.
Savivaldybės administracija, aptarnaudama mero instituciją, 2016 m. išspausdino ir sukaupė 207
savivaldybės mero potvarkius.
Ataskaitiniu laikotarpiu užregistruoti 6 535 (2015 m. – 6 066) gauti dokumentai, iš jų: 5 688
gauti iš juridinių asmenų (iš jų per e. siuntas – 347). Išsiųstas arba kitais būdais perduotas
adresatams 5 971 (2015 m. – 5 997) siunčiamasis dokumentas. Visi gautų, siunčiamųjų dokumentų,
teisės aktų registrai buvo pildomi dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“, dokumentai
skenuojami, 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, jų
pakeitimus. 2016 m. Administracijos direktorius pasirašė 453 (2015 m. – 474) sutartis.
Siekiant gerinti dokumentų valdymą buvo atnaujinama Savivaldybės administracijos
kompiuterinė bazė. 2016 m. buvo išnuomoti / nupirkti 6 stacionarūs kompiuteriai, nupirktas 1 AIO
(All in one) komplektas, įsigyti 8 lazeriniai spausdintuvai, kietieji diskai. Atnaujintos antivirusinės
programos, įsigyta kita programinė įranga, organizuotas MS Office paketo pirkimas (46 vnt.) ir
diegimas pagal pateiktą poreikį.
Atliktas saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugos pirkimas, SSL sertifikato
pirkimas duomenų valdymo sistemai „Kontorai“ (siekiant užtikrinti sistemos apsaugą), padedantis
klientams nustatyti svetainės tapatybę ir užšifruoti tarp kliento ir serverio siunčiamą informaciją,
atlikti kiti pirkimai.
Siekiant užtikrinti sklandžią el. dokumentų plėtrą, sudaryti sąlygas plėtoti ir tobulinti
teikiamas

paslaugas

savivaldybės

administracijoje

reikia

atnaujinti

kompiuterinę

bazę

(kompiuterius, daugiafunkcius aparatus, įrengti šiuolaikinę serverinę, įgyvendinti kompiuterinio
tinklo optimizavimo programą ir kt.), peržiūrėti Savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo
programos galimybes suteikiant prieigą didesniam lankytojų skaičiui stebėti posėdžius tiesiogiai bei
numatant galimybę žiūrėti posėdžius per mobiliuosius įrenginius.
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1.4.2. Asmenų aptarnavimas ir informavimas
Asmenų aptarnavimas savivaldybėje vykdomas vieno langelio principu. Per metus buvo
užregistruoti 1 334 (2015 m. – 918) gyventojų prašymai ir skundai, iš jų: 12 (2015 m. – 5) skundų,
el. paštu gauti 52 (2015 m. – 38), paštu 23 (2015 m. – 16) prašymai, 199 (2015 m. – 172) prašymai
gauti nevalstybine kalba (prieš registruojant prašymus nevalstybine kalba jie buvo išversti į
valstybinę kalbą); 8 (2015 m. – 9) prašymai dėl materialinės pašalpos, 90 (2015 m. – 124) prašymų
dėl gyvenamojo ploto, socialinio būsto, buto remonto, 73 (2015 m. – 71) prašymai dėl leidimo
kirsti, genėti ar pertvarkyti želdinius, 747 (2015 m. – 400) prašymai kitais klausimais. Prašymai
išnagrinėti, pareiškėjams pateikti atsakymai.
Pirmame aukšte yra Asmenų pageidavimų, pasiūlymų, pastabų dėžutė. 2016 metais Asmenų
pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų dėžutėje rastas vos 1 (2015 m. – 5) pasiūlymas / pageidavimas.
Raštu gautos 9 idėjos / pasiūlymai dėl naujamečių švenčių organizavimo.
Siekiant išsiaiškinti gyventojų nuomonę savivaldybei aktualiais klausimais 2016 m. interneto
svetainės rubrikoje „Aktualus klausimas“ buvo teikiami klausimai dėl įrengtos čiuožyklos ant
Visagino ežero; dėl VĮ „Visagino energija“ šilumos kainos grąžinimo termino; dėl alkoholio
vartojimo masinių renginių metu Visagino savivaldybės teritorijoje; dėl šildymo atnaujinimo
daugiabučiuose namuose; dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo Visagino miesto
kavinėse ir restoranuose, kuriems išduota licencija dirbti visą parą. Interneto svetainėje skelbiami
balsavimo rezultatai. Reikia pažymėti, kad gyventojų aktyvumas tiek teikiant pastabas / pasiūlymus,
tiek dalyvaujant apklausose itin mažas.
Interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“ yra poskyriai „Viešosios ir (arba) administracinės
paslaugos“, „Prašymai“, kur paskelbtas 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 ir 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 Visagino
savivaldybėje buvo peržiūrėtos teikiamos paslaugos dėl leidimų laidoti ir pažymų apie palaidojimą
išdavimo, archyvo pažymų išdavimo, sutrumpinti paslaugų teikimo terminai, redaguoti paslaugų
aprašymai.
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Interneto svetainės skyriaus „Veikla“ poskyryje „Vadovų darbotvarkės“ buvo skelbiamos
(pildomos, atnaujinamos, tikslinamos) mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus ir
direktoriaus pavaduotojo darbotvarkės.
Informacinių technologijų priemonėmis tvarkoma savivaldybės mero, administracijos
direktoriaus lankytojų priėmimo apskaita – registras. Asmeninio priėmimo 2016 m. į Savivaldybės
ir Administracijos vadovus kreipėsi 250 asmenų, iš jų į administracijos direktorių kreipėsi 86
asmenys, į direktoriaus pavaduotoją – 8 (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.
Lankytojų patogumui 2016 m. balandžio mėn. buvo organizuotas bevielio interneto paslaugos
(WiFi) pirkimas ir dabar Visagino savivaldybės gyventojams ir svečiams suteikiama galimybė
nemokamai naudotis Savivaldybės administracijos bevieliu internetu. Padengimo teritorija apima
Savivaldybės administracijos pastato pirmo aukšto fojė, didžiąją ir mažąją posėdžių sales, antro
aukšto fojė.

1.4.3. Darbas su žiniasklaida, interneto svetainė
Laikantis tradicijos, ataskaitiniu laikotarpiu, kaip ir ankstesniais metais, kiekvieną savaitę
buvo rengiamas savivaldybės institucijų renginių planas. Šis planas skelbiamas interneto svetainėje,
elektroniniu

paštu

teikiamas

savivaldybės

darbuotojams,

siunčiamas

vietos

visuomenės

informavimo priemonėms. Nuolat buvo rengiami ir teikiami pranešimai vietinei ir respublikinei
žiniasklaidai. Dalis pranešimų siunčiama į vietines ir respublikines visuomenės informavimo
priemones:

interneto

svetaines

www.tts.lt,

www.sugardas.lt,

www.savivaldybes.lt,

www.valstybe.com, www.LRvalstybe.lt, www.europosistorijos.lt; leidinius „Utenos apskrities
žinios“, „Savivaldybių žinios“ ir kita. 2016 m. leidinyje „Savivaldybių žinios“ paskelbti 36 (2015
m. – 17) informaciniai pranešimai apie Visagino savivaldybę.
Organizuotas vienos televizijos laidos – sveikinimo šv. Kalėdų ir Naujųjų 2017 metų proga
filmavimas, kuris buvo skelbiamas per visuomenės informacines priemones, socialiniuose tinkluose.
Respublikos mastu viešinta 2016 m. birželio 17 d. Visagine vykusi tarptautinė konferencija
„Visaginas po IAE uždarymo: augti negalima sustoti“.
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2 pav. Tarptautinės konferencijos „Visaginas po IAE uždarymo: augti negalima sustoti“ svečiai ir dalyviai

Kiekvieną savaitę teikiama informacija savaitraščiui „V každyj dom“, kuris nemokamai
platinamas į kiekvieną Visagino gyventojų pašto dėžutę. 2016 m. savivaldybės informacija buvo
skelbiama 51 laikraščio numeryje. Šiais metais laikraštyje buvo sukurta atskira rubrika, kurioje
Administracijos direktorius informuoja bendruomenę apie vykdomą veiklą.
Svarbūs savivaldybės renginiai fotografuojami, sudaromi nuotraukų archyvai, renginių
nuotraukos publikuojamos interneto svetainės skyriuje „Galerija“.
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, teikiama kita informacija. Aktualios naujienos skelbiamos puslapyje rusų kalba,
yra puslapis anglų kalba ir puslapis, pritaikytas neįgaliesiems (versija neįgaliesiems). Interneto
svetainėje bėgančiąja eilute lietuvių ir rusų kalbomis skelbiama svarbi ir aktuali informacija.
Interneto svetainėje galima žiūrėti Savivaldybės tarybos posėdžių tiesioginę transliaciją, joje
yra Savivaldybės tarybos posėdžių transliacijų archyvas, svetainės lankytojai gali peržiūrėti ir
perklausyti visus Savivaldybės tarybos posėdžius. Posėdžius taip pat transliuoja vietinės televizijos
„Sugardas“, TTS („Transteleservis“).
Interneto svetainėje skelbiami Savivaldybės tarybos balsavimo rezultatai dėl sprendimų,
Savivaldybės tarybos komitetų ir posėdžių darbotvarkės, sprendimų projektai, Savivaldybės tarybos
sprendimai, dalis savivaldybės Mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų. Norminių
tarybos sprendimų projektai skelbiami skyriaus „Teisinė informacija“ poskyriuose „Teisės aktų
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projektai“ ir „Teisės aktų projektų archyvas“, kur pateikta nuoroda į Lietuvos Respublikos Seimo
teisės aktų informacinę sistemą (TAP).
Ataskaitiniu laikotarpiu televizoriaus, esančio Savivaldybės administracijos pastato pirmo
aukšto fojė, ekrane bėgančiąja eilute buvo skelbiama informacija apie skyrių priėmimo laiką,
Savivaldybės tarybos narių priėmimo laiką, Seimo nario priėmimą ir kita aktuali informacija, ji
nuolat atnaujinama. Informacija skelbiama lietuvių ir rusų kalbomis. Taip pat rodomos Visagino
miesto nuotraukos, kurios nuolat atnaujinamos.
Visagino savivaldybės paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ valstybine kalba naudojant
Visagino savivaldybės pavadinimą, herbą ir elektroninį paštą facebook@visaginas.lt nuolat
skelbiama svarbi Savivaldybės administracijos informacija.

1.5. Piliečių dalyvavimas (seniūnaičiai)
Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d.
sprendimu Nr. TS-65 Visagino savivaldybėje buvo sudaryta 18 seniūnaitijų, iš jų 4, kuriose yra
mažiau negu 500 gyventojų, ir 14, kuriose yra daugiau negu 500 gyventojų, patvirtintas Seniūnaitijų
sudarymo Visagino savivaldybės teritorijoje aprašymas, planas ir Visagino savivaldybės seniūnaičių
sueigos nuostatai.
Ataskaitiniais metais, atsižvelgiant į tai, kad 2015 m. buvo išrinkta tik 10 seniūnaičių, ir
siekiant užtikrinti, kad visų seniūnijų gyventojai turėtų savo atstovus – seniūnaičius,
Administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. ĮV-205 buvo pakeisti Visagino
savivaldybės seniūnaičių rikimų nuostatai ir Visagino savivaldybės seniūnaitijų seniūnaičių rinkimų
komisijos darbo reglamentas, 2016 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. ĮV-235 patvirtintas Visagino
savivaldybės seniūnaičių rinkimų grafikas ir 2016 m. kovo–balandžio mėnesiais organizuoti
seniūnaičių rinkimai seniūnaičių neturinčiose 8 seniūnaitijose: Festivalio g., Pakrantės, Tumelinos,
Pasmalvės, Jaunystės g., Statybininkų g., Taikos pr. ir Vilkaragio. Seniūnaičius Visagino
savivaldybėje rinko Administracijos direktoriaus sudaryta Seniūnaičių rinkimų komisija (2015 m.
birželio 2 d. įsakymas Nr. ĮV-622 kartu su 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. ĮV-841 ir 2016 m.
kovo 29 d. įsakymo Nr. ĮV-320 pakeitimu). Kandidatų į Pakrantės, Tumelinos, Statybininkų g. ir
Taikos pr. seniūnaičius nebuvo pasiūlyta, į likusias seniūnatijas buvo pasiūlyta po vieną kandidatą,
kurie ir buvo išrinkti: Festivalio g. seniūnaitijos seniūnaite išrinkta Dalia Vainiuvienė, Jaunystės g.
seniūnaitijos – Sergej Pletniov, Pasmalvės seniūnaitijos – Natalia Stepuro, Vilkaragio seniūnaitijos
– Ravil Achmedšin. Naujiems seniūnaičiams Administracijos direktorius iškilmingai įteikė
seniūnaičių pažymėjimus ir Seniūnaičio žinynus.
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Vadovaujantis Administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. ĮV-557 „Dėl
Visagino savivaldybės seniūnaičių sueigos“, atsižvelgiant į rinkimų rezultatus ir seniūnaitijų
bendruomenių poreikius, 2016 m. gegužės 30 d. buvo sušaukta ir įvyko pirmoji pirmųjų Visagino
savivaldybės seniūnaičių sueiga.

3 pav. Pirmoji Visagino savivaldybės seniūnaičių sueiga 2016 m. gegužės 30 d.

Visagino savivaldybės seniūnaičių sueigos pirmininke išrinkta Irma Daukantienė, sekretore –
Loreta Žigienė ir 14 Visagino savivaldybės seniūnaičių visateisiškai visuomeniniais pagrindais
pradėjo savo veiklą.
Per ataskaitinius metus seniūnaičiai dirbo šiose komisijose ir komitetuose: Etikos komisijoje;
Socialinių reikalų komisijoje; Antikorupcijos komisijoje; Neįgaliųjų reikalų komisijoje; Visagino
darnaus judumo plano komitete.
Kartą per ketvirtį seniūnaičiai organizavo susitikimus su Visagino policijos komisariatu.
Susitikimų metu buvo aptariami gyventojams aktualūs viešosios tvarkos ir saugumo klausimai: dėl
rūkymo daugiabučių namų laiptinėse, kelių ženklų ir apšvietimo kiemuose, šunų vedžiojimo
taisyklių, triukšmo ir alkoholio vartojimo viešosiose vietose ir kiti.
Ataskaitiniais metais Administracijos direktorius ir skyrių vadovai susitiko su seniūnaičiais,
tarpininkavo sprendžiant įvairius seniūnaitijų gyventojams aktualius klausimus: dėl kiemuose
paliktų nenaudojamų automobilių, dėl automobilių aikštelių įrengimo, dėl futbolo aikštelės, esančios
šalia „Atgimimo“ gimnazijos, rekonstrukcijos ir apželdinimo, dėl čiuožyklos su apšvietimu
įrengimo ant Visagino ežero, dėl kelio Lapušiškės kaime ir Magūnų kaimo Gulbinio gatvėje
remonto, dėl autobusų stotelės perkėlimo, dėl komunalinių atliekų aikštelės įrengimo bei buitinių
atliekų konteinerio pastatymo Lapušiškės kaime, dėl medžių ir krūmų prie gyvenamųjų namų
kirtimo ir atsodinimo, dėl bendrabučių, esančių Festivalio gatvėje, būklės ir kitus. Dauguma šių
klausimų buvo išnagrinėti ir išspręsti.
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4 pav. Visagino savivaldybės seniūnaičių susitikimai su policijos atstovais ir Savivaldybės administracijos darbuotojais

Visagino seniūnaičiai 2016 metais aktyviai dalyvavo ir visuomeninėje veikloje: akcijoje
„Darom“, Naujametinių eglučių puošimo konkurse, Kalėdinėje mugėje.

5 pav. Seniūnaičiai puošia pačių pagamintą Kalėdinę eglutę

Siekiant viešinti seniūnaičių instituciją, TTS televizijos kvietimu, seniūnaičiai dalyvavo
pokalbių laidose, informacija apie seniūnaičių veiklą buvo skelbiama interneto svetainės skyriuje
„Seniūnaičiai“, naujai sukurtoje „Facebook“ paskyroje „Visagino seniūnaičiai“.
Savivaldybės administracija Savivaldybės tarybai teikė sprendimo projektą dėl išmokų
Visagino savivaldybės seniūnaičiams su jų, kaip seniūnaičių, veikla susijusioms išlaidoms
apmokėti. Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. TS-209 „Dėl išmokos dydžio
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seniūnaičiams nustatymo ir Išmokų seniūnaičiams su jų, kaip seniūnaičių, veikla susijusioms
išlaidoms apmokėti mokėjimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ Visagino
savivaldybės seniūnaičių išlaidoms, susijusioms su jų veikla, apmokėti nustatytas ne daugiau kaip
60 Eur (šešiasdešimt eurų) ketvirčio išmokos dydis, patvirtintas Išmokų Visagino savivaldybės
seniūnaičiams su jų, kaip seniūnaičių, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti mokėjimo ir
atsiskaitymo už jas tvarkos aprašas. Savo, kaip seniūnaičių, veiklai panaudotas lėšas kanceliarijos,
pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti seniūnaičiai galės kompensuoti,
neviršydami nustatyto dydžio, nuo 2017 m. sausio 1 d.

1.6. Finansiniai ištekliai, turto valdymas ir administravimas

1.6.1. Finansiniai ištekliai
Vadovaujantis Visagino savivaldybės 2016–2018 metų strateginiu veiklos planu buvo
parengtas vienų metų trukmės finansinio planavimo dokumentas – 2016 metų Visagino
savivaldybės biudžetas, kuris patvirtintas Savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimu Nr.
TS-25. Įvertinus finansines galimybes, 2016 metų savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti
asignavimų valdytojams programiniu principu jų programoms vykdyti (6 pav.).

6 pav. 2016 metų Visagino savivaldybės biudžeto asignavimų pasiskirstymas pagal programas tūkst. Eur
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2016 m. patvirtintos Visagino savivaldybės biudžeto pajamos sudarė 17 934 400 (2015 m. –
17 144 895) Eur.
2016 metais Savivaldybės taryba svarstė ir priėmė 9 (2015 m. – 10) sprendimus dėl biudžeto
patikslinimo, užtikrindama tinkamą savivaldybės savarankiškųjų, valstybės perduotų ir kitų funkcijų
įgyvendinimą. Patikslintas Visagino savivaldybės biudžeto pajamų planas 2016 m. sudarė
18 665 000 (2015 m. – 18 003 630) Eur ir 629 844 Eur 2015 m. nepanaudotos biudžeto lėšos
(apyvartos lėšos).
Visagino savivaldybės pajamos 2016 m. įvykdytos 100,2 (2015 m. – 100,9) proc., arba gauta
33,0 tūkst. Eur (2015 m. – 166,9 tūkst. Eur) daugiau pajamų. Prognozuojamos pajamos į
savivaldybės biudžetą įvykdytos 101,4 proc. (2015 m. – 98,7 proc.), arba 132,2 tūkst. Eur daugiau
(2015 m. – 114,14 tūkst. Eur mažiau), negu planuota. Įvykdytos ne visos pajamų rūšys. Gyventojų
pajamų mokesčio (GPM) į savivaldybės biudžetą gauta 76,0 tūkst. Eur daugiau (2015 m. – 188,137
tūkst. Eur mažiau), negu planuota, iš jų GPM pagal didžiausią procentinę dalį pervedamo tiesiogiai
per Valstybinę mokesčių inspekciją gauta 9,9 tūkst. Eur daugiau, negu planuota (bet 103,8 tūkst.
Eur mažiau, negu planuota tvirtinant biudžetą), o gyventojų pajamų mokesčio išlaidų struktūroms
išlyginti 66,1 tūkst. Eur daugiau, negu planuota, ir gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių
pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti gauta 113,7 tūkst. Eur, kurie nebuvo planuoti
tvirtinant biudžetą, todėl Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. TS-221 buvo
patikslintas pajamų planas: 113,7 tūkst. Eur sumažintos gyventojų pajamų mokesčio pajamos,
pervedamos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI), ir atitinkama suma padidintas
gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti. Pajamų
ir mokesčių iš turto gauta 186,4 tūkst. Eur, arba 29,0 tūkst. Eur daugiau, negu planuota, iš jų 24,4
tūkst. Eur gauti dividendai. Kitų pajamų ir rinkliavų gauta 5,4 tūkst. Eur daugiau, negu planuota.
Visagino savivaldybės pajamų vykdymas 2016 m. pateiktas 1 lentelėje.
Dotacijos – 98,7 proc. (2015 m. – 102,6 proc.), tarp jų dotacija valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms – 98,6 proc., nes nepanaudotos 12,7 tūkst. Eur lėšos grąžintos valstybės
biudžetui; mokinio krepšeliui finansuoti gauta 3827,4 tūkst. Eur (2015 m. – 3704,651 tūkst. Eur),
planas įvykdytas 100 proc., bendrosios dotacijos kompensacijos lėšų gauta 100 proc.; kitos dotacijos
ir dotacijos kapitalui formuoti įvykdytos 91,6 proc. (2015 m. – 99,5 proc.), t. y. nepanaudota 94,1
tūkst. Eur savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti, 1,9 tūkst. Eur švietimo įstaigų modernizavimo programai vykdyti ir 0,93 tūkst.
Eur lėšų, skirtų projektams įgyvendinti.
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1 lentelė. Visagino savivaldybės pajamų vykdymas 2016 metais tūkst. Eur

Pajamų pavadinimas
Gyventojų pajamų mokestis
(gautas iš VMI)
Gyventojų pajamų mokestis
išlaidų struktūrų skirtumams
išlyginti
Gyventojų pajamų mokestis
savivaldybių pajamoms iš
gyventojų pajamų mokesčio
išlyginti
Turto mokesčiai
Prekių ir paslaugų mokesčiai
Speciali tikslinė dotacija
valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms
atlikti
Speciali tikslinė dotacija
mokinio krepšeliui finansuoti
Kita tikslinė dotacija
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų
valdymo lygių
Speciali tikslinė dotacija
kapitalui formuoti (Valstybės
investicijų programoje
numatytiems projektams
finansuoti)
Europos Sąjungos finansinės
paramos lėšos
Bendrosios dotacijos
kompensacija
Turto pajamos
Pajamos už prekes ir
paslaugas
Pajamos iš baudų ir
konfiskacijos
Kitos neišvardintos pajamos
Materialiojo ir nematerialiojo
turto realizavimo pajamos
Iš viso:

Metinis
planas
(patikslintas)
7936,3

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Įvykdyta
+, -

7946,2

100,12

+9,9

1004

1070,1

106,56

+66,1

113,7

113,7

0,0

75,0
48,7
938,6

94,4
50,4
925,9

125,87
103,49
98,64

3827,4

3827,4

100,0

228,7
245,5

226,1
245,5

99,74
100,0

-2,6

932,8

838,4

89,88

-94,4

280,4

279,2

99,57

-1,2

1958,0

1958,0

100

89,9
979,5

111,5
984,1

124,03
100,47

+21,6
+4,6

0,0

21,8

0

+21,8

2,9
3,6

3,7
1,6

127,59
44,44

+0,8
-2,0

18665,0

18698,0

100,18

33,0

Grąžinta į
valstybės
biudžetą

+19,4
+1,7
-12,7

-12,7

-12,7

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamos įvykdytos 107,4 (2015 m. –
97,9) proc. plano, gauta daugiau, negu planuota, 3,1 tūkst. Eur (2015 m. – 940,83 Eur mažiau, negu
planuota), iš jų už aplinkos teršimą surinkta 80,2 proc. plano.
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Papildomai gauta ir 100 proc. panaudota 143 820 Eur lėšų iš valstybės biudžeto savivaldybės
savarankiškosioms funkcijoms vykdyti, iš jų: 2 052 Eur kompensacijai už suteiktą valstybės
finansinę paramą užsienyje mirusio (žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į
Lietuvos Respubliką (pagal savivaldybės pateiktą paraišką) (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618), 26 408 Eur kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui
padidinti pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. ĮV-523,
111 768 Eur minimaliai mėnesinei algai padidinti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą
Nr. 857, 3 592 Eur išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, pagal
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. V-986. Taip pat
pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 274 „Dėl 2015 metų
savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo“ 1.1 punktą papildomai gauta 101 654,30
Eur pajamų iš paskirstytų savivaldybėms Finansų ministerijos asignavimuose numatytų lėšų 2015
metais savivaldybių negautoms pajamoms padengti.
Tvirtinant 2016 m. biudžetą savivaldybės biudžeto pajamos buvo padidintos 236,3 tūkst. Eur
iš gautos 2016 metais Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų ir atitinkama suma skirti
asignavimai Savivaldybės administracijai projektams bendrai finansuoti.
2016 m. tvirtinant savivaldybės biudžetą buvo patvirtintas ir paskirstytas 618,386 tūkst. Eur
nepanaudotų lėšų likutis, susidaręs 2015 m. sausio 1 d., iš kurio 549,716 tūkst. Eur paskoloms
grąžinti, 8,808 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamų už išlaikymą ir teikiamas paslaugas lėšų likutis,
8,764 tūkst. Eur aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų likutis, 17,74 tūkst. Eur, skirtų
kreditoriniams įsiskolinimams dengti, 6,173 tūkst. Eur žemės realizavimo lėšos ir 27,185 tūkst. Eur,
skirtų projektams bendrai finansuoti. Iki 2016 metų pabaigos Savivaldybės tarybos sprendimais
papildomai iš nepanaudotų lėšų likučio buvo paskirstyta 11,458 tūkst. Eur.
Pagal 2015 m. Savivaldybės administracijos su AB Šiaulių banku pasirašytą paskolos sutartį
(dėl 726 043 Eur paskolos investiciniams projektams finansuoti) savivaldybė 2016 m.
investiciniams projektams finansuoti panaudojo 139,2 tūkst. Eur paskolos lėšų (planuota 359,0
tūkst. Eur) ir grąžino 708,3 tūkst. Eur paskolos. Taigi įvertinus anksčiau paimtų paskolų likutį
(2 321,0 tūkst. Eur) ir 2015 m. paskolintas ir grąžintas sumas, bendras skolinimosi limitas
savivaldybėje pagal planuojamas 2016 m. pajamas, nuo kurių skaičiuojamas skolos limitas, yra
19,04 (2015 m. – 21,9) proc. prognozuojamų pajamų.
Palyginus savivaldybės biudžeto gaunamas pajamas 2014–2016 m. (2 lentelė) matyti, kad jos
didėja: 2016 m., palyginti su 2014 m., surinkta 2 307,5 tūkst. Eur daugiau, o palyginti su 2015 m.
1 339,8 tūkst. Eur daugiau. Taip pat reikia įvertinti ryškius pajamų struktūros pokyčius.
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2 lentelė. Visagino savivaldybės biudžeto pajamos 2014–2016 m. tūkst. Eur
Pajamų pavadinimas

Gauta
2014 m.

Gauta
2015 m.

Gyventojų pajamų mokestis
Gyventojų pajamų mokestis
išlaidų struktūrų skirtumams
išlyginti
Gyventojų pajamų mokestis
savivaldybių pajamoms iš
gyventojų pajamų mokesčio
išlyginti
Turto mokesčiai
Prekių ir paslaugų mokesčiai
Speciali tikslinė dotacija
valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms
atlikti
Speciali tikslinė dotacija mokinio
krepšeliui finansuoti
Kita tikslinė dotacija
Kapitalui formuoti
Europos Sąjungos finansinės
paramos lėšos
Bendrosios dotacijos
kompensacija
Turto pajamos
Pajamos už prekes ir paslaugas
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
Kitos neišvardintos pajamos
Materialiojo ir nematerialiojo
turto realizavimo pajamos
Kitos dotacijos
Iš viso:
Skolintos lėšos

7145,6
738,8

7826,9
902,8

Gauta
2016 m.

2016 m., 2016 m.,
palyginti
palyginti
su 2014 m. su 2015 m.
7946,2
800,6
119,3
1070,1
331,3
167,3

9,4

113,7

113,7

104,3

75,4
64,7
1450,3

99,2
53,3
830,4

94,4
50,4
925,9

19,0
-14,3
-524,4

-4,8
-2,9
95,5

3583,5

3704,3

3827,4

243,9

123,1

21,6
255,0
10,5

86,6
795,7
346,2

226,1
838,4
279,2

204,50
583,4
268,7

139,5
42,7
-67,0

1808,7

1500,5

1958,0

149,3

457,5

85,9
916,1
0,1
189,7
1,3

97,3
947,0
13,0
19,4
6,2

111,5
984,1
21,8
3,7
1,6

25,6
68,0
21,7
-186,0
0,3

14,2
37,1
8,8
-15,7
-4,6

43,3
16390,5
1004,6
17395,1

120,0
17358,2
552,1
17910,3

245,5
18698,0
139,2
18837,2

202,2
2307,5
-865,4
1442,1

125,50
1339,8
-412,9
926,9

2015 m. mažėjo valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti skirtos lėšos,
nes socialinės pašalpos buvo perkeltos į savivaldybės savarankiškąsias funkcijas, todėl dotacija
valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms sumažėjo. Nuo 2016 m. būsto nuomos ar
išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija tapo valstybės deleguota funkcija,
didėjo MMA darbuotojams, dirbantiems viešuosius darbus, buvo papildomai numatyta 0,5 etato
darbui su rizikos šeimomis, didėjo socialinių paslaugų poreikis asmenims su sunkia negalia. 2016
m. skirta dotacija atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrai plėtoti – 22 556 eurai.
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Dėl mažėjančio mokinių skaičiaus speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti
didėjo. Palyginti su 2015 m., mokinio krepšelio dydis didėjo 34 Eur (2016 m. – 1014 Eur, 2015 m. –
980 Eur) dėl MMA padidėjimo, dėl bibliotekininkų darbo užmokesčio nuo 2016 m. liepos 1 d.
didėjimo, auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo užmokesčio (apie 5 proc.) nuo 2016
m. sausio 1 d. padidėjimo, pedagogų darbo užmokesčio nuo 2016 m. sausio 1 d. ir 2016 m. rugsėjo
1 d. padidėjimo, taip pat dėl neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti skirtų lėšų.
Teigiamas pajamų pokytis, kad 2016 m., palyginti su 2015 m., padidėjo tiek tiesiogiai iš VMI,
tiek per valstybės iždą gaunamas gyventojų pajamų mokestis išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti.
Gyventojų pajamų mokesčio iš VMI padidėjimui įtakos turėjo GPM dalies (procento) atskaitymų į
savivaldybės biudžetą padidinimas dėl gyventojų pajamų mokesčio dalies atskaitymų procento. Jis
padidėjo iki 75,49 proc. (2015 m. – 72,8 proc.). GPM atskaitymų procentas ir bendrosios dotacijos
kompensacija padidinti dėl minimaliosios mėnesio algos padidinimo nuo 2015 m. liepos 1 d. – nuo
300 iki 325 eurų, nuo 2016 m. sausio 1 d. – iki 350 eurų, dėl kultūros ir meno darbuotojų darbo
užmokesčio padidinimo, socialinių darbuotojų algų padidinimo, 2 mėn. biudžetinių įstaigų
darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, minimalių koeficientų padidinimo, Visagino
savivaldybei papildomai dėl būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandeniui kompensacijoms mokėti ir
socialiniams darbuotojams, dirbantiems su globėjais, lėšų skyrimo, ir sumažinti dėl 2015 m. lėšų
kompensacijoms dėl PVM lengvatos šildymui (lengvata nebuvo panaikinta).
2016 metais Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti planuota
537,0 tūkst. Eur ir gauta 534,181 tūkst. Eur (2015 m. – 795 689,76 Eur), iš jų:
➢ 337,879 tūkst. Eur investiciniam projektui ,,Irklavimo bazės įrengimas Visagino ežero
pakrantėje“ įgyvendinti (2015 m. – 144 810 Eur),
➢ 115,194 tūkst. Eur projektui „Visagino sav. viešosios įstaigos Visagino ligoninės,
esančios Taikos pr. 15A, Visagine, intensyvios terapijos ir reanimacijos bei chirurginių operacinių
renovacija ir įrangos įsigijimas“ įgyvendinti (2015 m. – 86 886 Eur),
➢ 81,108 tūkst. Eur švietimo įstaigų modernizavimo programai (2015 m. programos
nebuvo).
Plačiau apie šiuos projektus ataskaitos 2.5.2 skyriuje „Investicinių projektų įgyvendinimas“.
Nepanaudota 2 818,63 Eur (pagal atliktų viešųjų pirkimų rezultatus), iš jų: 1 891,94 Eur
švietimo įstaigų modernizavimo programai, 805,58 Eur projektui „Visagino sav. viešosios įstaigos
Visagino ligoninės, esančios Taikos pr. 15A, Visagine, intensyvios terapijos ir reanimacijos bei
chirurginių operacinių renovacija ir įrangos įsigijimas“ įgyvendinti ir 121,11 Eur investiciniam
projektui „Irklavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“.
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Įsigaliojus Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniam įstatymui
patikslintas Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas ir nustatyta, kad nuo 2016 metų
savivaldybės, kurios asignavimai neviršija 0,3 proc. praėjusių metų BVP, biudžetas turi būti
planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad biudžeto asignavimai neviršytų jo
pajamų daugiau kaip 1,5 procento. Tai nuo 2016 m. apribojo savivaldybių skolinimąsi. 2014 m.
tvirtinant biudžetą buvo planuota skolintis 1 407,7 tūkst. Eur, 2015 m. – 1 119,2 tūkst. Eur, 2016 m.
– 359,0 tūkst. Eur. Pajamų plano įvykdymas 2014 m. ir 2015 m. leido tvirtinant ir vykdant 2016 m.
savivaldybės biudžetą subalansuoti planuojamas pajamas su išlaidų poreikiu, nukreipiant išlaidoms
dengti laisvus biudžeto lėšų likučius į metų pradžią. 2016 m. tvirtinant savivaldybės biudžetą laisvus
biudžeto lėšų likučius buvo galima nukreipti, kad biudžeto asignavimai neviršytų jo pajamų daugiau
kaip 1,5 procento, ir paskoloms grąžinti. Todėl savivaldybė 2016 m. grąžino 708,3 tūkst. Eur
paskolos, arba 530 tūkst. Eur daugiau, negu 2015 m.
2016 m. Visagino savivaldybės patikslintas išlaidų planas su finansinių įsipareigojimų
(paskolos) grąžinimu įvykdytas 93,7 proc. (2015 m. – 92,49 proc.), arba nepanaudota 1 230,3 tūkst.
Eur planuotų išlaidų, iš kurių 219,748 tūkst. Eur skolintos lėšos (iš paskolų) investiciniams
projektams vykdyti, 636,035 tūkst. Eur savarankiškųjų funkcijų lėšos, 20,4745 tūkst. Eur Aplinkos
rėmimo specialiosios programos lėšos, 29,3 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų įplaukos už suteiktas
paslaugas, 7,798 tūkst. Eur žemės realizavimo pajamos ir kitos (185,6 tūkst. Eur įplaukė į
savivaldybės sąskaitą 2016-12-31–2017-01-10). 2016 metais specialiųjų tikslinių dotacijų lėšas į
savivaldybės biudžetą pervedė atitinkamas valstybės funkcijas kuruojančios ministerijos ir kitos
valstybės institucijos, todėl jų panaudojimas kitiems savivaldybės tikslams nebuvo galimas. Tai
sudaro 109 627,35 Eur (8,91 proc.) (2015 m. – 2,35 proc.) nepanaudotų specialiosios paskirties lėšų.
Išlaidų nevykdymui įtakos turėjo 2016 m. gautas ne visas finansavimas neformaliojo vaikų švietimo
programoms įgyvendinti. Visagino savivaldybės išlaidų vykdymas 2016 m. pateiktas 3 lentelėje.
3 lentelė. Visagino savivaldybės išlaidų vykdymas 2016 metais
Asignavimų valdytojo pavadinimas
Kontrolės ir audito tarnyba
Savivaldybės administracija
Iš jų:
Savivaldybės taryba
Finansų skyrius (paskolų grąžinimas ir
palūkanų mokėjimas)
„Atgimimo“ gimnazija
Draugystės progimnazija

Metinis
patikslintas
planas
47,9
8281,1

Įvykdyta
2016-12-31

Įvykdyta
proc.

37,5
7262,2

78,29
87,7

201,5
759,5

179,6
742,0

89,13
97,70

901,2
745,0

893,6
739,2

99,16
99,22
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„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
Valstybinės kalbos centras
Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai
centras
Iš viso švietimo įstaigoms:
Rekreacijos paslaugų centras
Sporto centras
Iš viso sporto įstaigoms:
Viešoji biblioteka
Kultūros centras
Iš viso kultūros įstaigoms:
Socialinių paslaugų centras
Paramos vaikui centras
Iš viso socialinėms įstaigoms:
Administracijos direktoriaus rezervas
Iš viso:

1007,9
1017,5
484,3
549,10
497,9
522,5
518,6
516,8

1006,1
1015,6
478,7
545,0
487,6
520,0
516,4
514,7

99,82
99,81
98,84
99,25
97,93
99,52
99,58
99,59

778,3
585,3
24,1
99,3

773,6
582,0
23,0
98,1

99,40
99,44
94,44
98,79

8247,8
514,4
676,6
1191,0
190,2
757,9
948,1
608,7
325,2
933,9
4,0
19653,8

8193,6
495,3
672,0
1167,3
189,6
678,1
867,7
573,1
322,1
895,2
0
18423,5

99,34
96,29
99,32
98,01
99,68
89,47
91,52
94,15
99,05
95,86
0
93,74

Švietimo įstaigos nepanaudojo 54,1 tūkst. Eur (2015 m. – 26,8 tūkst. Eur) planuotų išlaidų, iš
jų: 8,9 tūkst. Eur dėl nesurinktų biudžetinių įstaigų pajamų, 7,4 tūkst. Eur dėl negauto finansavimo
iš Europos Sąjungos lėšų neformaliajam vaikų švietimui (lėšos gautos 2017 m.), 1,3 tūkst. Eur
neapmokėta iš biudžetinių įstaigų pajamų dėl pavėluotai gautų sąskaitų (sąskaitos apmokėtos 2017
m. iš biudžetinių įstaigų nepanaudotų 2016 m. pajamų), 26,7 tūkst. Eur dėl lėšų, skirtų
komunalinėms paslaugoms, sutaupymo, ir kt. Sporto įstaigos nepanaudojo 23,9 tūkst. Eur (2015 m.
– 19,3 tūkst. Eur) planuotų išlaidų, iš jų: 4,6 tūkst. Eur dėl nesurinktų biudžetinių įstaigų pajamų,
1,6 tūkst. Eur neapmokėta iš biudžetinių įstaigų pajamų dėl pavėluotai gautų sąskaitų (sąskaitos
apmokėtos 2017 m. iš biudžetinių įstaigų nepanaudotų 2016 m. pajamų), 11,2 tūkst. Eur dėl lėšų,
skirtų komunalinėms paslaugoms, sutaupymo, 2,6 tūkst. Eur dėl lėšų, skirtų mokinių pavėžėjimui,
sutaupymo ir kt. Kultūros įstaigos nepanaudojo 80,4 tūkst. Eur (2015 m. – 11,8 tūkst. Eur) planuotų
išlaidų, iš jų: 0,2 tūkst. Eur neapmokėta iš biudžetinių įstaigų pajamų dėl pavėluotai pateiktų
sąskaitų (sąskaitos apmokėtos 2017 m. iš biudžetinių įstaigų nepanaudotų 2016 m. pajamų), 5,8
tūkst. Eur dėl lėšų, skirtų komunalinėms paslaugoms, sutaupymo, 11,9 tūkst. Eur dėl lėšų, skirtų
darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, sutaupymo, 59,0 tūkst. Eur dėl lėšų, skirtų kino
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aparatūrai įsigyti, 2,1 tūkst. Eur dėl lėšų, skirtų kitoms paslaugoms, sutaupymo ir kt. Socialinės
įstaigos nepanaudojo 38,7 tūkst. Eur (2015 m. – 20,8 tūkst. Eur) planuotų išlaidų, iš jų: 1,7 tūkst.
Eur dėl nesurinktų biudžetinių įstaigų pajamų, 4,9 tūkst. Eur neapmokėta iš biudžetinių įstaigų
pajamų dėl per vėlai pateiktų sąskaitų (sąskaitos apmokėtos 2017 m. iš biudžetinių įstaigų
nepanaudotų 2016 m. pajamų), 2,9 tūkst. Eur dėl lėšų, skirtų komunalinėms paslaugoms,
sutaupymo, 24,0 tūkst. Eur dėl lėšų, skirtų remonto darbams, neįsisavinimo, 1,9 tūkst. Eur dėl lėšų,
skirtų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, sutaupymo, 2,5 tūkst. Eur dėl valstybinės
(valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos (socialinėms paslaugoms su sunkia negalia) lėšų
neįsisavinimo ir kt.
Lyginant 2016 m. savivaldybės biudžetinių įstaigų kasines išlaidas su 2015 m. (4 lentelė)
matyti, kad jos didėja 4,17 proc. – 736,9 tūkst. Eur. Pagrindinė didėjimo priežastis yra
minimaliosios mėnesio algos, kultūros ir meno darbuotojų, pedagogų darbo užmokesčio didėjimas,
socialinių darbuotojų skaičiaus padidėjimas.
4 lentelė. Savivaldybės biudžetinių įstaigų išlaidų palyginimas tūkst. Eur
Asignavimų valdytojų pavadinimas

Įvykdyta
2015 m.

Įvykdyta
2016 m.

2016 m.,
palyginti su
2015 m.

Kontrolės ir audito tarnyba
Administracija
Iš viso valdymo įstaigoms:
„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
Valstybinės kalbos centras
Pagalbos mokiniui, mokytojui ir
mokyklai centras
Iš viso švietimo įstaigoms:
Rekreacijos paslaugų centras
Sporto centras

40,7
7122,5
7163,2
886,7
709,0
972,1
984,4
460,4
482,1
443,3
504,6
483,8
485,3

37,5
7262,2
7299,7
893,6
739,2
1006,1
1015,6
478,7
545,0
487,6
520,0
516,4
514,7

-3,2
139,7
136,5
6,9
30,2
34,0
31,2
18,3
62,9
44,3
15,4
32,6
29,4

2016 m.,
palyginti su
2015 m.
proc.
-7,86
1,96
1,91
0,8
4,26
3,50
3,17
3,97
13,05
9,99
3,05
6,74
6,06

758,0
551,2
49,0
91,5

773,6
582,0
23,0
98,1

15,6
30,8
-26,0
6,6

2,06
5,59
7,21

7861,4
428,4
680,1

8193,6
495,3
672,0

332,2
66,9
-8,1

4,22
15,62
-1,19
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Iš viso sporto įstaigoms:
Viešoji biblioteka
Kultūros centras
Iš viso kultūros įstaigoms:
Socialinių paslaugų centras
Paramos vaikui centras
Iš viso socialinėms įstaigoms:
Administracijos direktoriaus rezervas
Iš viso:

1108,5
173,0
597,8
770,8
463,1
319,6
782,7
0
17686,6

1167,3
189,6
678,1
867,7
573,1
322,1
895,2
0
18423,5

58,8
16,6
80,3
96,9
110,0
2,5
112,5
0
736,9

5,3
9,59
13,43
12,57
23,75
0,78
14,37
0
4,17

2016 m. tvirtinant ir vykdant savivaldybės biudžetą remonto darbams buvo skirta 211,2 tūkst.
Eur (2015 m. – 149,1 tūkst. Eur) biudžeto lėšų, kurios padėjo užtikrinti geresnes sąlygas įstaigų
darbuotojams, ugdytiniams / lankytojams, pagerino pastatų, jų sistemų ar įrenginių būklę. 2016 m.
biudžetinėse įstaigose atlikti remonto darbai, nurodant panaudotas lėšas ir jų šaltinį, pateikti 5
lentelėje.
5 lentelė. Biudžetinėse įstaigose 2016 m. atlikti remonto darbai
Eil. Įstaigos
Nr. pavadinimas
1.
„Atgimimo“
gimnazija

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

„Verdenės“
gimnazija
Draugystės
progimnazija
„Gerosios vilties“
progimnazija

Atlikti darbai
Pastato buitinės ir lietaus nuotekų
sistemos, grindų dangos technologijų
kabinete Nr. 8 klojimo darbai,
įrengta priešgaisrinė signalizacija,
techninio projekto parengimo darbai
(šiltnamio rekonstrukcijai)
Patalpų modernizavimas

Panaudota
Eur
18 957,10

20 000,00

Pastato buitinės ir lietaus nuotekų
sistemos remonto darbai, sporto salės
remontas
Patalpų modernizavimas

15 114, 00

Stogo remontas

323,00

„Žiburio“
Patalpų remontas
pagrindinė mokykla
Lopšelis-darželis
Pastato buitinės ir lietaus nuotekų
„Auksinis gaidelis“ sistemos remonto darbai
(Vaikystės
pedagogikos
centras)
Lopšelis-darželis
Tvoros įrengimo darbai
„Auksinis raktelis“
Lopšelis-darželis
Grupės Nr. 12 tualeto patalpų remontas,
„Ąžuoliukas“
lietaus nuotekų sistemos remontas
Lopšelis-darželis
Pastato buitinės ir lietaus nuotekų
„Gintarėlis‘
sistemos remonto darbai
Lopšelis-darželis
Šildymo sistemos remonto darbai.

52 847,20

5 587,00
6 460,00

27 735,00
18 348,20
5 079,00
31 199,00

Lėšų šaltinis
Savivaldybės
biudžeto lėšos

Valstybės investicijų
programa
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Valstybės investicijų
programa
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
biudžeto lėšos

Savivaldybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
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„Kūlverstukas“
11.
12.

Česlovo Sasnausko
menų mokykla
Kultūros centras

13.

Rekreacijos
paslaugų centras

14.

Sporto centras

15.

Socialinių paslaugų
centras
Paramos vaikui
centras
Savivaldybės
administracija

16.
17.

Lietaus kanalizacijos ir vidaus patalpų
sanitarinių mazgų remontai
Patalpų modernizavimas

biudžeto lėšos
8 260,90

Pastato, esančio Vilties g. 5, buitinės ir
lietaus nuotekų sistemos remonto darbai
Filialo „Visagino parkas“ pastato
pagrindinio įėjimo aikštelės remonto
darbai
Akrobatikos pastato stogo remonto
darbai
Elektros instaliacijos remonto darbai

30 741,20

Šildymo sistemos vamzdžių remonto
darbai
Kabinetų remontas

1 829,71

Iš viso:
Iš jų Valstybės investicijų programa

1 100,00

7 117,00
10 604,00

32 827,10

Valstybės investicijų
programa
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
biudžeto lėšos
Savivaldybės
biudžeto lėšos

294 129,41
81 108,10

Bendras savivaldybės išlaidų vykdymas pagal valstybės funkcijas 2016 m. liko nepakitęs ir,
kaip ir 2015 m., sudarė 92,49 proc. (6 lentelė).

Funkcinės
klasifikacijos
kodas

6 lentelė. Savivaldybės išlaidų vykdymo pagal valstybės funkcijas palyginimas tūkst. Eur

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Metinis
Išlaidos pagal patikslintas
funkcinę
2015 m.
klasifikaciją
planas
Bendros
valstybės
paslaugos
1450,528
Gynyba
36,316
Viešoji tvarka ir
visuomenės
apsauga
33,615
Ekonomika
1737,351
Aplinkos apsauga1143,520
Būstas ir
komunalinis ūkis 552,499
Sveikatos
apsauga
341,655
Poilsis, kultūra ir
religija
1385,393
Švietimas
9261,256
Socialinė apsauga3180,699
Iš viso išlaidų: 19122,832

Metinis
Įvykdyta patikslintas
Įvykdyta
Įvykdyta
2015 m. 2016 m.
Įvykdyta 2016 m.
2015-12-31 proc.
planas
2016-12-31 proc.

1402,757
36,286

96,71
99,92

1303,4
36,6

1245,7
36,6

95,57
100,0

33,601
1478,505
1068,140

99,96
85,1
93,41

52,0
1462,5
433,1

52,0
1290,2
361,6

99,96
88,22
83,49

422,369

76,46

1723,3

1351,5

78,42

334,345

97,86

471,5

232,5

55,68

1334,636
9102,575
2473,366
17686,580

96,34
98,29
77,76
92,49

1512,6
9497,2
2507,3
18945,5

1425,1
9379,1
2340,9
17715,2

94,22
98,76
93,36
92,49
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Pagrindinę Visagino savivaldybės asignavimų dalį sudaro išlaidos, skirtos biudžetinių įstaigų
darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 11 305 814,61 Eur, arba 61,37 proc.,
išlaidos prekių ir paslaugų naudojimui – 3 702 763,44 Eur, arba 20,10 proc., subsidijoms –
40 978,02 Eur, arba 0,22 proc., socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 1 279 914,19 Eur, arba 6,95
proc., kitos išlaidos – 42 837,79 Eur, arba 0,23 proc., materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo
išlaidos – 1 309 249,44 Eur, arba 7,11 proc. (iš jų pastatų ir statinių remontui ir modernizavimui –
1 110 248,40 Eur), išlaidos finansiniams įsipareigojimams vykdyti (paskolų grąžinimas) –
708 350,11 Eur, arba 3,84 proc., turto išlaidos (savivaldybės sumokėtos palūkanos) – 33 617,79 Eur,
arba 0,18 proc.
Kreditinis įsiskolinimas 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 902,0 tūkst. Eur (2015 m. gruodžio
31 d. – 2 430,1 tūkst. Eur), iš jų: 1 751,9 tūkst. Eur išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo
(paskolų grąžinimas), 99,8 tūkst. Eur savivaldybės lėšos (9,8 tūkst. Eur sudarė įsiskolinimas miestų
ir gyvenviečių viešajam ūkiui, 19,7 tūkst. Eur už komunalines paslaugas, 1,4 tūkst. Eur subsidijos
gamybai, 7,4 tūkst. Eur valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų
kompensavimas už 2017 metus, 6,3 tūkst. Eur kitos paslaugos už objektų apsaugą, 1,9 tūkst. Eur
kitas nematerialusis turtas, 50,3 tūkst. Eur socialinės pašalpos gyventojams). 17,2 tūkst. Eur iš
įstaigų pajamų už įmokas (8,1 tūkst. Eur komunalinėms paslaugoms, 1,4 tūkst. Eur maitinimui, 4,2
tūkst. Eur kitoms paslaugoms, 1,5 tūkst. Eur už ilgalaikio turto remontą, 1,4 tūkst. Eur už prekes ir
kt.). Kreditinis įsiskolinimas 2016 m. padidėjo 27,1 tūkst. Eur dėl valstybės tarnautojų 15 proc.
apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų dalies
kompensavimo 2017 metais, 9,7 tūkst. Eur padidėjo dėl 2016 m. negauto finansavimo neformaliojo
vaikų švietimo programoms įgyvendinti. Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas pradelstas
daugiau kaip 45 dienas, metų pabaigoje savivaldybė neturėjo.
Debitinis įsiskolinimas 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 66,6 tūkst. Eur (2015 m. gruodžio 31 d.
– 49,4 tūkst. Eur), iš jų: 29,4 tūkst. Eur suteikta parama smulkiajam ir vidutiniam verslui, 1,8 tūkst.
Eur už ryšių paslaugas UAB ,,Lexnet“ paieškos sistemos abonentinis mokestis, 26,9 tūkst. Eur VĮ
„Visagino energija“ perskaičiuotos kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, 2,2 tūkst. Eur
sumokėta draudimo įmonėms už paslaugas, 0,9 tūkst. Eur permoka už komunalines paslaugas, 1,2
tūkst. Eur ateinančių laikotarpių sąnaudos už spaudinius ir kita.
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1.6.2. Turto valdymas ir administravimas
2016 m. buvo patvirtintas nekilnojamojo turto mokestis 2017 metams. Paskelbti 2 (2015 m. –
4) viešieji nekilnojamojo turto nuomos konkursai. Išnuomota 163,21 m2 (2015 m. – 416,69 m2)
bendro ploto negyvenamųjų patalpų. Sudarytos 3 ilgalaikės panaudos sutartys.
Padidintos pastatų, esančių Vilties g. 5A, Taikos pr. 21, Parko g. 7, Parko g. 2A, vertės
įgyvendinus projektus.
Administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-672 patvirtintas Visagino
savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, esančių Festivalio g. 1, 3, 6 ir 8,
priemonių planas.
2016 m. patvirtintas viešame aukcione parduodamo Visagino savivaldybės nekilnojamojo
turto sąrašas. Nupirktos Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir
kilnojamojo turto vertinimo paslaugos.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, įgyvendindama Mokyklų aprūpinimo
geltonaisiais autobusais 2013–2017 metų programą, Visagino savivaldybės nuosavybėn perdavė 19
vietų M2 klasės mokyklinį autobusą „Volkswagen Crafter“. Administracijos direktoriaus 2016 m.
rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. ĮV-1020 gautas mokyklinis autobusas pagal panaudos sutartį laikinai 10
metų neatlygintinai valdyti ir naudotis perduotas Visagino rekreacijos paslaugų centrui.
Savivaldybės taryba 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. TS-118 Visagino rekreacijos
paslaugų centrui perdavė kempingo infrastruktūros objektus, esančius Parko g. 14A. Taip pat
Savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-139 buvo patvirtinti kempingo,
esančio Parko g. 14A, įkainiai už teikiamas paslaugas.
2016 m. Visagino savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms
įgyvendinti (sudaryti sąlygas verslo ir turizmo plėtrai ir skatinti šią veiklą) perimtos valstybės, kaip
viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo inkubatoriaus dalininkės, turtinės ir
neturtinės teisės ir pareigos, kurias buvo pavesta įgyvendinti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai,
pakeistas viešosios įstaigos pavadinimas. Administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 9 d.
įsakymu Nr. ĮV-658 patvirtinti viešosios įstaigos Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir
turizmo informacijos centro įstatai.
Parengti ir priimti Savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. TS-72 „Dėl
AB „Visagino mechanizacija“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno
(nuostolių) paskirstymo ir pritarimo vadovo ataskaitai“, Administracijos direktoriaus 2016 m.
gegužės 2 d. įsakymas Nr. ĮV-548 „Dėl UAB „Visagino būstas“ 2015 m. finansinių ataskaitų
rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo“. 2016 m. organizuotas UAB „Visagino
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būstas“, AB „Visagino mechanizacija“, VšĮ Visagino ligoninės, VšĮ Visagino pirminės sveikatos
priežiūros centro metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito paslaugų pirkimas.
2016 m. sudarytos, pasirašytos ir įregistruotos Nekilnojamojo turto registre 9 (2015 m. – 2)
valstybinės žemės panaudos sutartys.
Parengtas Savivaldybės tarybos sprendimas dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę
su prašymu perduoti 6 valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus, esančius Visagino miesto
teritorijoje, valdyti patikėjimo teise Visagino savivaldybei.
Ataskaitiniu laikotarpiu nuolat buvo administruojamas savivaldybės ir valstybės turtas,
perduotas valdyti patikėjimo teise: organizuotas turto perdavimas savivaldybės biudžetinėms
įstaigoms, turto nurašymas. Analizuojamos savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių ir
uždarųjų akcinių bendrovių finansinės atskaitomybės, tvirtinami įkainiai. 2016 metais parengta ir
patvirtinta 40 (2015 m. – 43) Savivaldybės tarybos sprendimų turto valdymo klausimais.

1.7. Vidaus auditas
Vidaus auditą atlieka Savivaldybės administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito
skyrius, kurio pagrindinis uždavinys – atlikti vidaus auditą – nepriklausomą, objektyvią tyrimo,
vertinimo ir konsultavimo veiklą Savivaldybės administracijoje, jai pavaldžiuose ir jos valdymo
sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse, siekiant užtikrinti jų veikos gerinimą.
2016 metais atlikti šie vidaus auditai:
➢

viešosios įstaigos Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro vidaus kontrolės

organizavimo vertinimas. Nustatyta, kad vidaus kontrolė šioje įstaigoje vertintina kaip silpna;
➢

Visagino savivaldybei nustatytos funkcijos „pagal įstatymų nustatytą kompetenciją

gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų, savivaldybės paskirtų
administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų
savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai bendrija likviduota arba
nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūra ir kontrolė“ vykdymo vertinimo vidaus
auditas. Vidaus kontrolė vidaus audito apimtyje vertintina kaip silpna.
2016 metais atlikto vidaus audito metu nustatyta pažeidimų, nagrinėtinų audituotą veiklą
kontroliuojančiose bei teisėsaugos institucijose. Dėl neteisėtos veikos požymių kreiptasi į Viešųjų
pirkimų tarnybą. Patikrinimo išvada pateikta interneto svetainėje www.vpt.lrv.lt. (2015 m. vidaus
auditų metu pažeidimų, nagrinėtinų teisėsaugos institucijose, nebuvo nustatyta.)
Audito subjektų vadovai, atsižvelgdami į audito ataskaitose pateiktas rekomendacijas, parengė
ir pateikė rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planus. 2016 m., kaip ir anksčiau, buvo vykdoma
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priemonių įgyvendinimo stebėsena. Ataskaitiniais metais vidaus audito ataskaitose ir vertinimuose
pateikta 71 (2015 m. – 73) rekomendacija, iš kurių 6 (8 proc. visų pateiktų) įgyvendinimas tęsiamas
2017 metais. 2015 m. teiktų neįgyvendintų rekomendacijų dalis iš visų pateiktų sudarė 44 proc.
Palyginti su praėjusiu laikotarpiu, 2016 m. neįgyvendintų rekomendacijų skaičius sumažėjo 5 kartus
(2016 m. įgyvendintos 65 rekomendacijos, 2015 m. – 41).
2016 m. gruodžio mėn. pradėtas Vidaus kontrolės procedūrų nustatymo bei jų veikimo VšĮ
Visagino ligoninėje vidaus auditas.
Ataskaitiniais metais atliktas administracinės naštos mažinimo priemonių, patvirtintų
Visagino savivaldybės 2016–2018 metų strateginiame veiklos plane, vykdymo 2016 metais
vertinimas. Parengtos 2016 m. I ir 2016 m. II pusmečių vertinimo ataskaitos.
Išsamiau su atliktų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo vertinimo
vidaus auditų ataskaitomis ir išvadomis galima susipažinti interneto svetainės skyriuje
„Administracinės naštos mažinimas“.

1.8. Atstovavimas savivaldybės institucijoms teisme
Atstovaudama savivaldybės institucijoms teisme ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės
administracija savivaldybės interesus gynė:
➢

1 byloje Panevėžio apygardos administraciniame teisme dėl Visagino savivaldybės

institucijų tariamai neteisėtų veiksmų sprendžiant klausimą dėl šildymosi būdo keitimo;
➢

1 byloje, pradėtoje Panevėžio apygardos administraciniame teisme, pagal Lietuvos

Respublikos Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje reikalavimą dėl Savivaldybės tarybos
sprendimų (pakeistos savivaldybės turto panaudos sutartys atleidžiant panaudos gavėjus nuo
mokesčio už šildymą savivaldybės biudžeto sąskaita) panaikinimo, kuri buvo tęsiama Visagino
miesto apylinkės teisme pagal Specialiosios teisėjų kolegijos bylos rūšinio teismingumo bendrosios
kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti nutartį. Byla išnagrinėta pirmos ir
apeliacinės instancijos teismuose. Konstatuota, kad priimdama sprendimus Savivaldybės taryba
nepažeidė tarybos sprendimų priėmimo metu galiojusių teisės aktų reikalavimų;
➢

1 byloje, pradėtoje ir baigtoje Panevėžio apygardos administraciniame teisme pagal

Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje reikalavimą dėl Savivaldybės tarybos
veiklos reglamento nuostatų, galimai prieštaraujančių Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymui. Teismas konstatavo, kad reikalavimas pakeisti Savivaldybės tarybos veiklos reglamento
nuostatas dėl sprendimų projektų teikimo Savivaldybės tarybai be preliminaraus jų svarstymo
tarybos komitetuose yra nepagrįstas;
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➢

3 bylose Panevėžio apygardos teisme dėl ginčų, susijusių su apmokėjimu už pagal per

Centrinę perkančiąją organizaciją sudarytas sutartis vykdomus statybos – lopšelio-darželio ir 2
mokyklų pastatų modernizavimo – darbus;
➢

6 bylose dviejose instancijose (ir bendros kompetencijos, ir administraciniame teisme),

kuriose savivaldybės institucijos įtrauktos suinteresuotais asmenimis dėl žemės naudojimo ir
statybos teisinių santykių (nekilnojamojo turto objektai, dėl kurių kilo ginčai, yra Visagino
savivaldybės teritorijoje), iš jų 4 bylos dėl neteisėtos statybos. 2 bylos baigtos taikos sutartimi, 3
bylos išspręstos iš esmės nesukuriant savivaldybės institucijoms papildomų prievolių, 1 byla
tęsiama 2017 m.;
➢

1 byloje dėl Visagino savivaldybės pareigos mokėti mokesčius už gyvenamosioms

patalpoms, išnuomotoms tretiesiems asmenims, teikiamas paslaugas. Byla išnagrinėta ir apeliacine,
ir kasacine tvarka, pareiškimas netenkintas kaip nepagrįstas;
➢

byloje

dėl

žalos

atlyginimo,

kurioje

ieškinį

buvusiai

direktorei

pareiškė

bankrutuojančios įmonės administratorius, dėl laiku nepateikto pareiškimo dėl bankroto bylos
iškėlimo, kurioje Visagino savivaldybės institucijos buvo įtrauktos trečiaisiais asmenimis;
➢

ginče tarp fizinio asmens ir VĮ Registrų centro;

➢

55 bylose dėl valstybės tarnautojų reikalavimų išmokėti dėl ekonomikos krizės

neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) nepriemoką. 1 byla nebaigta, perduota
nagrinėti apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
Taip pat atstovauta Savivaldybės administracijai, kaip institucijai, ginančiai vaiko teises ir
teisėtus interesus (Juridinio skyriaus specialistai kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriaus
specialistais). Dalyvauta 5 teismo posėdžiuose, parengti 4 ieškiniai dėl tėvų valdžios ribojimo ir
nuolatinės globos nustatymo, pateiktas 1 pareiškimas dėl nuolatinės globos nustatymo (2015 m.
inicijuotos 4 bylos). Kartu su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais Juridinis skyrius
parengė ir atstovavo Savivaldybės administracijos interesams 2 (2015 m. – 8) bylose dėl leidimo
skirti ir pratęsti vidutinę vaiko priežiūros priemonę.
2016 metais buvo parengtas 51 prašymas išduoti teismo įsakymus siekiant išieškoti skolas už
savivaldybės ir socialinio būsto nuomą. Teismas išdavė 24 teismo įsakymus (perduoti vykdyti), 12
prašymų liko nepatenkinti dėl įvairių priežasčių, dėl kitų prašymų teismo sprendimai iki ataskaitinių
metų pabaigos nebuvo priimti.
Taip pat Visagino savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoje 2016
metais peržiūrėtos 7 asmenų bylos ir pateiktos išvados teismui.
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2. VISAGINO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖ IR EKONOMINĖ
SITUACIJA BEI FUNKCIJŲ VYKDYMAS
2.1. Visagino savivaldybės gyventojai
2016 metų pabaigoje (2017 m. sausio 1 d. duomenimis) gyventojų, deklaravusių savo
gyvenamąją vietą Visagino savivaldybės teritorijoje, skaičius buvo 24 209 (2015 m. – 24 716, 2014
m. – 25 077, 2013 m. – 25 342, 2012 m. – 25 747, 2011 m. – 26 093, 2010 m. – 27 113; 2009 m. –
28 335; 2008 m. – 28 474; 2007 m. – 28 582), iš jų gyventojų, įtrauktų į Gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą prie Visagino savivaldybės, – 932 (2016 m. sausio 1 d. – 1 268).
2016 metais Visagino savivaldybėje:
➢ atvykimo į gyvenamąją vietą faktą deklaravo – 1 890 (2015 m. – 1 757) asmenų;
➢ išvykimo iš gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje faktą deklaravo – 517 (2015 m. –
479) asmenų;
➢ priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų naikinimo – 157 (2015 m. – 268) asmenims;
➢ išduota pažymų apie asmens gyvenamąją vietą – 3 2243 (2015 m. – 3 239) asmenims;
➢ įtraukta į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą 0 (2015 m. – 162) asmenų.
2016 m. Visagino savivaldybėje sudaryti 1 182 (2015 m. – 1 246) aktų įrašai, iš jų: 308 (2015
m. – 316) gimimo, 270 (2015 m. – 289) mirties, 210 (2015 m. – 268) santuokos, 104 (2015 m. – 96)
santuokos nutraukimo (ištuokos), 290 (2015 m. – 277) papildymo, pakeitimo aktų įrašai. Palyginti
su praeitais 2015 metais, nežymiai, bet padidėjo santuokų nutraukimo skaičius (+8), sumažėjo
gimimo (-8), mirties (-19), itin sumažėjo santuokų (-58) skaičius (7 pav.). Iš 308 gimimo akto įrašų
117 (2015 m. – 120) apskaityta (tai yra mūsų piliečių vaikai, gimę ne Lietuvoje). Kūdikio gimimą
registravo 13 (2015 m. – 9) vienišų motinų, 38 (2015 m. – 42) kūdikiams pripažinta tėvystė.
Kaip ir kiekvienais metais buvo organizuotas iškilmingas pirmo kūdikio, gimusio Visagino
savivaldybėje šiais metais, sveikinimas. Iš per metus sudarytų 210 santuokos akto įrašų 72 (2015 m.
– 114) – užsienio valstybėje sudarytų aktų įtraukimas į apskaitą ir 21 (2015 m. – 14) – bažnyčios
(konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų įtraukimas į apskaitą. Per metus buvo sudaryti 104
(2015 m. – 96) santuokos nutraukimo akto įrašai, 270 (2015 m. – 289) mirties akto įrašų, iš jų 22
(2015 m. – 17) mūsų gyventojai mirė užsienyje ir jų giminaičiai mirtį apskaitė Lietuvoje. 2016 m.
gauta piliečių (gyventojų) prašymų: prašymai santuokai įregistruoti – 136 (2015 m. – 159),
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prašymai santuokai apskaityti – 93 (2015 m. – 114), prašymai dėl pažymos apie Lietuvos
Respublikos piliečių (gyventojų) šeiminę padėtį – 75 (2015 m. – 82), prašymai santuokai nutraukti
teismo sprendimu – 144 (2015 m. – 141), prašymai ištuokai apskaityti – 18 (2015 m. – 12),
prašymai tėvystei pripažinti – 38 (2015 m. – 42), prašymai vardo, pavardės, tautybės pakeitimui –
14 (2015 m. – 18), prašymai ištaisyti, atstatyti, papildyti aktų įrašus – 90 (2015 m. – 77), teismo
sprendimai, gauti iš Visagino miesto apylinkės teismo santuokai nutraukti, – 86 (2015 m. – 83).
Išduoti kartotiniai liudijimai – 391 (2015 m. – 285), metrikinių liudijimų, gautų iš kitų civilinės
metrikacijos skyrių, – 11 (2015 m. – 15).

7 pav. Civilinės būklės aktų įrašų Visagino savivaldybėje skaičiaus 2015 ir 2016 m. palyginimas

Visų civilinės būklės aktų registravimą vykdė Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus
darbuotojai (civilinės metrikacijos įstaigoje). Gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją
Savivaldybės administracijoje atliko Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus specialistai.

2.2. Socialinė apsauga ir parama
Savivaldybės

administracija 2016

m.

vykdė valstybės

perduotas

ir savivaldybės

savarankiškąsias socialinės paramos funkcijas: skyrė ir mokėjo pašalpas, šalpos išmokas,
kompensacijas ir kitas išmokas; organizavo bendrąsias ir specialiąsias paslaugas; rengė ir vykdė
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projektus, programas nepasiturintiems, neįgaliems ir rizikos grupės asmenims; koordinavo globos
įstaigų ir neįgaliųjų organizacijų darbą; teikė konsultacijas gyventojams, gerino jų aptarnavimą.
2016 metais buvo vykdoma Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo
programa (06) ir Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa
(07). Šias programas koordinuoja ir administruoja Savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriaus specialistai.
2016 metais priimti 22 126 (2015 m. – 21 490) savivaldybės gyventojų prašymai ar suteiktos
konsultacijos visais socialinės paramos klausimais, t. y. 636 prašymais, arba 2,96 proc., daugiau nei
2015 metais.
2016 m. buvo priimti 5 656 sprendimai skirti įvairių rūšių išmokas ir 5 672 sprendimai skirti
kompensacijas už būsto šildymą, šaltą ir karštą vandenį bei 256 sprendimai neskirti išmokų ir 264
sprendimai neskirti kompensacijų. Taip pat buvo priimti 768 sprendimai stabdyti / nutraukti įvairų
rūšių išmokas. Turto vertinimas skiriant piniginę socialinę paramą atliktas 2 973 šeimoms, iš jų
2 912 asmenų įvertinta, kad jų turimas turtas neviršija nustatyto normatyvo, 61 – turimas turtas
viršija nustatytą normatyvą.
2016 metais piniginei socialinei paramai gauti buvo pateiktas 7 931 prašymas (2015 m. –
9 552), iš jų:
➢

1 593 prašymai (2015 m. – 1 887) socialinei pašalpai gauti (20,09 proc.);

➢

4 602 prašymai (2015 m. – 5 576) būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir

karšto vandens išlaidų kompensacijai (toliau – kompensacija) gauti (58,03 proc.);
➢

1 736 prašymai (2015 m. – 2 089) socialinei pašalpai ir kompensacijai gauti (21,88

proc.).
2016 m., palyginti su 2015 metais, prašymų skaičius sumažėjo 16,97 procento nuo 9 552 iki
7 931 prašymų. Informacija apie suteiktą piniginę socialinę paramą pateikta 7 lentelėje.
2016 metais dėl socialinės pašalpos registruoti 3 329 kreipimaisi, 6,7 proc. jų nepatenkinti
(2015 m. – 3 976 ir 5,8 proc.), dėl kompensacijų registruoti 6 338 kreipimaisi, 4,2 proc. jų
nepatenkinti (2015 m. – 7 665 ir 4,2 proc.). 2016 m., palyginti su 2015 m., nepatenkintų prašymų
socialinei pašalpai gauti procentas padidėjo, o nepatenkintų procentas liko toks pat. Dažniausios
prašymų nepatenkinimo priežastys: vieno gyvenančio asmens arba bendrai gyvenančių asmenų
nuosavybės teise turimas turtas viršijo nustatytą normatyvą, asmenys pateikė prašymą, bet nepateikė
visų reikiamų dokumentų paramai skirti arba parama vadovaujantis teisės aktais nepriklausė.
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7 lentelė. Informacija apie Visagino savivaldybėje 2016 m. suteiktą piniginę socialinę paramą

Suma (eurais)

Patenkinta
2015-2016 m.
(proc.)

1

-4,0

111406

-3,2

259

255

0

-3,8

108262

-2,8

Laidojimo pašalpa

265

265

0

+8,2

80850

+9,6

249

249

0

-6,0

75696

-6,4

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

1518

0

362

317

45

-5,7

9733

-4,9

383

360

36

+13,6

11000

+13,0

17

17

0

-29,2

361

-36,1

20

20

0

+17,6

494

+36,8

7

7

0

+16,7

16444

+173,2

3

3

0

-57,1

2234

-86,4

2213

1493

232

-11,8

804325

-21,6

1902

1307

210

-12,5

640506

-20,4

108

100

0

-10,8

126688

-7,4

100

94

2

-6,0

128182

+1,2

0

0

0

0

0

0

60

50

0

0

21956

0

4199

2697

322

-20,3

426898

-32,3

3982

2594

264

-3,8

353576

-17,2

38

38

0

0

4425

-1,0

39

39

0

-2,6

5811

+31,3

3

3

0

+200,0

5965

+193,5

2

2

0

-33,3

4104

-31,2

445

445

0

+10,7

642703

+3,3

421

421

0

-5,4

672969

+4,7

Slaugos išlaidų
tikslinė
kompensacija
Priežiūros (pagalbos)
išlaidų tikslinė
kompensacija
Kompensacija už
komunalines
paslaugas visiškai
neįgaliems asmenims
Išmoka už
komunalines
paslaugas
nedirbantiems
neįgaliesiems,
auginantiems vaikus
Vienkartinė išmoka
nėščiai moteriai

201

201

0

+48,9

469381

+18,2

183

183

0

-9,0

563796

+20,1

289

289

0

+23,0

200055

+3,2

243

243

0

-15,9

218110

+9,0

117

117

0

+53,9

3319

+38,9

134

134

0

+14,5

4018

+21,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

54

0

+10,2

4103

+11,2

40

40

1

-25,9

2964

-27,8

Socialinė parama
priklausomybės
ligomis sergantiems
Išmoka
privalomosios
tarnybos kario vaikui
Išmoka vaikui

12

5

2

-7,7

1500

+15,1

6

6

1

+20,0

1450

-3,3

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

110

0

586

419

4

-11,6

122795

-12,6

666

416

10

-0,7

108900

-11,3

Iš viso

9166

6715

606

-12,1

3030590

-10,0

12674

6398

624

-4,7

2925162

-3,5

Laidojimas
savivaldybės lėšomis
Vienkartinė pašalpa
Iš jų grįžusiems iš
įkalinimo įstaigų
Vienkartinė išmoka
būstui įsigyti arba
įsikurti
Socialinė pašalpa
(socialiai remtini
asmenys)
Globos (rūpybos)
išmoka
Globos (rūpybos)
išmokos tikslinis
priedas
Kompensacija už
būsto šildymą,
vandenį ir nuotekas
Transporto išlaidų
tikslinė
kompensacija
Valstybinė finansinė
parama užsienyje
mirusių (žuvusių)
palaikams parvežti
Šalpos išmoka

Šeimų

265

Asmenų

267

Šeimų

Vienkartinė išmoka
vaikui

Asmenų

Nepatenkintų
prašymų
skaičius

Suma (eurais)

Suma 2015-2016
m. (proc.)

2016 metai

Suma 2014-2015
m. (proc.)

2015 metai

Nepatenkintų
prašymų
skaičius
Patenkinta
2014-2015 m.
(proc.)

Piniginės socialinės
paramos ir kitų
išmokų rūšis
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Vadovaujantis Visagino savivaldybės nepasiturinčių bendrai gyvenančių asmenų arba vieno
gyvenančio asmens gyvenimo sąlygų, turimo turto ir užimtumo tikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-38, vykdoma piniginės socialinės
paramos gavėjų gyvenimo sąlygų patikra. 2016 m. sausio–gruodžio mėnesiais atlikta 111 (2015 m.
– 186) piniginės socialinės paramos gavėjų gyvenimo sąlygų patikrų.
2016 m. socialinę pašalpą gavo 1 902 (2015 m. – 2 213) asmenys arba 1 307 (2015 m. –
1 493) bendrai gyvenančių asmenų grupės. 2016 m., palyginti su 2015 m., išlaidos socialinėms
pašalpoms mokėti sumažėjo 20,4 proc. 2016 metais socialinė pašalpa socialiai remtiniems
asmenims buvo apskaičiuota ir išmokėta nustatytais terminais.
Ataskaitiniu laikotarpiu, palyginti su 2015 metais, sumažėjo būsto šildymo išlaidų, geriamojo
vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius – kompensacijas 2016
metais gavo 2 594 šeimos (3 982 asmenys), t. y. 103 šeimomis mažiau nei 2015 metais.
(Kompensacijas 2015 metais gavo 2 697 šeimos (4 199 asmenys)). Išlaidos būsto šildymo,
geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms mokėti 2016 m., palyginti su 2015 m.,
sumažėjo 17,2 proc.
Visuomenei naudingai veiklai 2016 m. nukreipti 383 piniginės socialinės paramos gavėjai.
Visuomenei naudingą veiklą atliko 326 asmenys, neatliko – 23 (jiems piniginės socialinės paramos
mokėjimas nutrauktas), 34 – dėl svarbių priežasčių (ligos, įsidarbinimo ir pan.) atleisti nuo
visuomenei naudingos veiklos atlikimo.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo laiku priimti visi besikreipiantys dėl socialinės pašalpos ir
kompensacijų gyventojai. Tokią galimybę sudarė 2015 metais patobulinta gyventojų registracija
eilių valdymo sistemoje, kuri registruoja žmones pagal asmens dokumento numerį.
Informacija apie 2014–2016 m. suteiktą kitą (nepiniginę) paramą pateikta 8 lentelėje.
2016 metais priimti 409 gyventojų prašymai socialinei paramai mokiniams gauti (nemokamą
maitinimą gavo 619 vaikų). Mokinių nemokamam maitinimui mokykloje skirti panaudota
114 324,79 (2015 m. – 131 541,94) Eur valstybės biudžeto lėšų. 384 (2015 m. – 459) nepasiturintys
vaikai aprūpinti mokinio reikmenimis, panaudota 21 888 (2015 m. – 20 930,40) Eur valstybės
biudžeto lėšų. 2016 metais, palyginti su 2015 metais, mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą
mokykloje, skaičius sumažėjo 10,16 proc.
2016 metais programai ,,Išmokos vaikams“ skirta 372 609,57 (2015 m. – 385 183,00) Eur,
9 390,43 (2015 m. – 3 746,86) Eur nepanaudota ir grąžinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
Programai ,,Šalpos išmokos“ skirta 1 460 687,63 (2015 m. – 1 320 823,00) Eur, iš jų nepanaudota
6 452,37 (2015 m. – 3 031,41) Eur ir grąžinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

________________________________________________________________________________

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos
2016 metų veiklos ataskaita

43

priimta prašymų

2014–2015
m. (proc.)

skaičius

1638 1638

2016 metai
patenkinta
prašymų

2015–2016
m. (proc.)

-8,8

2015 metai
patenkinta
prašymų

skaičius

Išduota pažymų (pagal
1759 1759
Socialinės paramos skyriaus
kompetenciją)
Išduota LGGRTC
15
12
pažymėjimų
Išduota Neįgaliojo
118 118
pažymėjimų
Aprūpinta neįgaliųjų
251 203
techninės pagalbos
priemonėmis
iš jų vežimėliais
45
37
Skirta rūpintojais (globėjais)
16
13
Nukreipta asmenų į kitų
1
1
steigėjų (ne savivaldybės)
globos įstaigas
Iš viso 2160 2106
* dar 2 laukia siuntimo

2013–2014
m. (proc.)

2014 metai
patenkinta
prašymų

skaičius

priimta prašymų
skaičius

Paramos rūšis

priimta prašymų

8 lentelė. Visagino savivaldybėje 2014–2016 m. kitos (nepiniginės) suteiktos paramos analizė

-6,9

1277

1277

-22,0

+140,
0
+22,9

4

4

-66,7

0

0

0

135

135

+14,4

135

135

+14,5

-45,1

337

332

+63,5

182

179

-46,1

-2,63
+44,4
100

46
11
4

37
10
3

100
-23,1
+200,
0

35
19
4

32
3
2*

-13,5
-70,0
-33,3

+0,8

1633

1594

-24,8

-12,6

2175 2122

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
organizuoja ir vykdo maisto produktų dalinimą nepasiturintiems savivaldybės gyventojams, o
Socialinės paramos skyrius priima gyventojų prašymus ir sudaro maisto produktų gavėjų sąrašus.
2016 metais priimti 1 407 (2015 m. – 1 249) gyventojų (šeimų) prašymai produktams gauti, t. y. 158
prašymais daugiau nei 2015 metais. Maisto produktais buvo aprūpinta 2 402 (2015 m. – 2 700)
asmenys, t. y. 298 asmenimis mažiau nei 2015 metais.
Ataskaitiniu laikotarpiu Visagino savivaldybės socialinių reikalų komisija organizavo 12
posėdžių. Iš viso svarstyti 624 prašymai (73 prašymais daugiau nei 2015 metais): 408 gyventojų
prašymai vienkartinei pašalpai gauti (372 prašymai patenkinti, 36 – ne), 202 prašymai piniginei
socialinei paramai gauti (165 prašymai patenkinti, 37 – ne) ir 14 prašymų skirti socialinę paramą
apmokant už priklausomybės ligų gydymą (12 prašymų patenkinti, 2 – nepatenkinti). Vienkartinė
pašalpa buvo teikiama: grynaisiais pinigais; paslaugomis apmokant už asmens dokumentų
sutvarkymą bei kitas būtinas išlaidas; padedant socialiniam darbuotojui; pervedant pinigus į
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asmenines gyventojų atsiskaitomąsias sąskaitas įmonėse, teikiančiose šilumą, elektrą bei kitas
komunalines paslaugas; pervedant į socialinę kortelę; apmokant už vaikams suteiktas paslaugas
ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
2016 metais Visagino savivaldybės ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo komisija
organizavo 11 posėdžių. Prašymus pateikė 21 asmuo, buvo gauti ir nagrinėti 23 prašymai: 2
vaikams ilgalaikę socialinę globą Visagino paramos vaikui centre rekomenduota nutraukti; 4
vaikams skirta ilgalaikė socialinė globa Visagino paramos vaikui centre; 9 suaugusiems asmenims
su negalia ir senyvo amžiaus asmenims rekomenduota skirti ilgalaikę globą Visagino socialinių
paslaugų centre, 1 – Aknystos socialinės globos namuose, 1 – Zarasų socialinės globos namuose, 1
– Visagino socialinės globos namuose, 1 – Strūnos socialinės globos namuose, 2 asmenims
rekomenduota ilgalaikės socialinės globos neskirti.
2016 metais įgyvendintos šios socialinės paramos priemonės (06 programa), remiamos
savivaldybės biudžeto lėšomis:
➢ „Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“: 2016 metais pritaikyta 17 (2015 m. –
10) neįgaliųjų būstų – panaudota 52 388,29 (2015 m. – 20 944,77) 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).
➢ Priemonei „Socialinės paramos priklausomybės ligomis sergantiems teikimas“ panaudota
1 450 (2015 m. – 1 500) Eur. Patenkinta 12 (2015 m. – 12) prašymų (1 prašymas atidėtas 2017
metams), 6 (2015 m. – 6) priklausomybės ligomis sergantiems asmenims apmokėtos gydymo
paslaugos.
➢ Priemonei „Mokesčių už komunalines paslaugas kompensavimas neįgaliesiems“ panaudota
4 017,93 (2015 m. – 3 318,80) Eur. Savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. TS18 „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 apšveitimo, lifto, bendro naudojimo vietų valymo paslaugų), kuriomis
jie nesinaudoja. 2016 metais šias kompensacijas gavo 134 (2015 m. – 117) asmenys su sunkia
negalia.
➢ Vienkartinės paramos gyventojams teikimas: parama skirta 383 (2015 m. – 317) asmenims,
panaudota 11 000 (2015 m. – 9 733) Eur savivaldybės biudžeto lėšų.
➢ Socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių užimtumui skirta 3 800 (2015 m. – 6 331) Eur.
1 000 Eur, skirtų transportui, asignavimus valdė Visagino rekreacijos paslaugų centras
(organizuotos 4 išvykos, iš viso į renginius vyko 112 asmenų).
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Iš Socialinės paramos skyriui skirtų 1 800 eurų panaudota 530,20 Eur: organizuota
Tarptautinė pagyvenusių žmonių, Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena ir renginys „Nepasiduok“,
skirtas neįgaliems vaikams. Likusi dalis liko nepanaudota, nes buvo planuota renginį organizuoti 2
dienas, apmokėti nakvynę ir 2 dienų maitinimą. 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
2016 metams paraiškų priėmimo, vertinimo ir atrankos konkursas. Finansuoti 4 (2015 m. – 4)
neįgaliųjų socialinės reabilitacijos srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų projektai.
Projektams finansuoti skirta ir panaudota iš viso 32 835,00 (2015 m. – 35 034,20) Eur: 29 979 Eur
valstybės biudžeto lėšų, iš jų 28 551 Eur projektams finansuoti ir 1 428,00 Eur administravimui, bei
2 856 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.
➢ Socialinių globos paslaugų suaugusiems asmenims su negalia pirkimas. 2016 metais šiai
priemonei buvo skirta 22 000 Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Panaudota 19 636,08 Eur, 6
asmenims apmokėta už suteiktas socialinės globos paslaugas. Panaudotos lėšos pasiskirstė:
asmenims be sunkios negalios, apgyvendintiems kitų steigėjų, ne Visagino savivaldybės, socialinės
globos namuose – Visagino socialinės globos namams – 18 376,39 Eur, Aknystos socialinės globos
namams – 1 259,69 Eur.
➢ 2016 metais savivaldybėje buvo vykdoma Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji
programa. 2016 metų pradžioje šiai programai skirta 8 153 Eur (8 110 Eur Visagino savivaldybės
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų ir Visagino savivaldybės visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis 2016-01-01 – 43 Eur). 2016 m. panaudota
8 099,96 Eur. Savivaldybėje 2016 metais įgyvendinta 12 (2015 m. – 13) priemonių, programai
vykdyti panaudota 11 301,20 Eur.
Siekiant vykdyti socialinių paslaugų planavimą, socialinių paslaugų teikimo gyventojams
organizavimą ir savivaldybės biudžetinių socialinės paskirties įstaigų veiklos priežiūrą parengtas
Visagino savivaldybės 2016 metų socialinių paslaugų planas (patvirtintas Savivaldybės tarybos
2016 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-81), kuriame nustatyti savivaldybės socialinių paslaugų
teikimo ir plėtros tikslai, uždaviniai, plano priemonių įgyvendinimo metodai. Visagino savivaldybės
2016 metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatams įvertinti ir ataskaitai parengti 2017
m. bus sudaryta darbo grupė, kuri išanalizuos ir apibendrins problemas, iškilusias įgyvendinant
socialinių paslaugų planą bei numatys jų sprendimo būdus. Darbo grupės išvada 2017 m. bus
pateikta Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komitetui.
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2016 metais dėl socialinių paslaugų skyrimo priimti 209 (2015 m. – 186) gyventojų prašymai,
t. y. 23 prašymais daugiau nei 2015 metais.
Visagino savivaldybės socialinių paslaugų infrastruktūrą sudaro Visagino socialinių paslaugų
centras ir Visagino paramos vaikui centras.
Visagino paramos vaikui centro Vaikų globos namuose 2016 metais trumpalaikės / ilgalaikės
globos paslaugos suteiktos 23 vaikams, panaudota 183 894 Eur, iš jų iš savivaldybės biudžeto –
155 161 Eur. Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyriuje 2016 m. paslaugas gavo 22 (2015
m. – 24) vaikai su negalia, panaudota 134 373 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto – 105 258 Eur,
valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų asmenims su sunkia negalia – 24 444 Eur. Nuo
2016 m. rugpjūčio 1 d. Visagino paramos vaikui centre veiklą pradėjo Suaugusių asmenų su negalia
dienos socialinės globos skyrius, kuriame 2016 metais paslaugas gavo 14 neįgaliųjų, panaudota
31 972 Eur, iš jų: savivaldybės biudžeto – 25 530 Eur, valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių
dotacijų asmenims su sunkia negalia – 4 878 Eur.
2016 metais socialinei globai asmenims su sunkia negalia užtikrinti buvo skirta 178 900 (2015
m.– 123 988) Eur valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, iš jų 5 200 Eur administravimui.
Panaudota 171 056,45 (2015 m. – 119 642,36) Eur ir 5 131,69 Eur administravimo lėšų. Panaudotos
lėšos pasiskirstė: asmenims su sunkia negalia, apgyvendintiems kitų steigėjų, ne Visagino
savivaldybės, socialinės globos namuose – 15 019,02 Eur (Visagino socialinės globos namams –
8 284,84 Eur, Zarasų socialinės globos namams – 3 825,60 Eur, Strūnos socialinės globos namams
– 2 627,71 Eur ir UAB „Senevita“ – 280,87 Eur), Visagino socialinių paslaugų centro klientams –
126 715,44 Eur, neįgaliems vaikams ir neįgaliems suaugusiesiems su sunkia negalia Visagino
paramos vaikui centre – 29 321,99 Eur. Administravimui panaudota 5 131,69 Eur.
Ataskaitiniu laikotarpiu, kaip ir anksčiau, pensinio amžiaus gyventojams buvo nustatomi
specialiųjų poreikių lygiai. Specialiųjų poreikių lygius nustato Socialinės paramos skyriaus
specialistai ir, kai asmeniui specialiuosius poreikius reikia nustatyti kompleksiškai, specialiuosius
poreikius nustato Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija. 2016 metais specialiųjų
poreikių lygiai nustatyti 126 (2015 m. – 135) asmenims (iš jų 22 komisijos sprendimu), jiems
išduoti Neįgaliojo pažymėjimai: 83 asmenims (2015 m. – 81) (iš jų 17 komisijos sprendimu)
nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, 43 (2015 m. – 54) – vidutinių (iš jų 5 komisijos
sprendimu), nedidelių – 0 (2015 m. – 0).
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2.3. Švietimas, kultūra ir sportas
2016 m. buvo vykdomos 2016–2018 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
2016 metais savivaldybėje veikė 15 biudžetinių švietimo įstaigų: 5 bendrojo ugdymo
mokyklos, 5 ikimokyklinio ugdymo mokyklos, 3 neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą
papildančio ugdymo mokyklos, 2 neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokyklos. Mokinių, turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas ir
socialinio ugdymo programas vykdė „Verdenės“ gimnazija. Neformalųjį vaikų švietimą taip pat
teikė asociacijos Lietuvos šaulių sąjunga, Lietuvos skautija, „Visaginietis“, Visagino povandeninio
plaukimo klubas „Akvanautas“, Ugniagesių sporto klubas „Ugnies valdovai“, o suaugusiųjų
neformalųjį švietimą – asociacija Visagino trečiojo amžiaus universitetas.

8 pav. Švietimo įstaigų vadovai kartu su Savivaldybės administracijos darbuotojais

2016 m. Visagino valstybinės kalbos centras reorganizuotas prijungiant jį prie Visagino
pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro, pakeistas šio centro pavadinimas į Visagino
švietimo pagalbos tarnybą (Savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. TS-98 „Dėl
sutikimo reorganizuoti Visagino valstybinės kalbos centrą ir Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui
ir mokyklai centrą“), patvirtinti šios pagalbos įstaigos nuostatai (Savivaldybės tarybos 2016 m.
rugpjūčio 10 d. sprendimas Nr. TS-153 ,,Dėl Visagino valstybinės kalbos centro reorganizavimo,
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Visagino valstybinės kalbos centro ir Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro
reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“). Savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d.
sprendimu Nr. TS-176 patvirtinta ir nauja Visagino sporto centro nuostatų redakcija.
2016 metais buvo paminėti dviejų švietimo įstaigų veiklos jubiliejai: Visagino vaikų lopšeliuidarželiui ,,Auksinis gaidelis“ sukako 30 metų, o „Žiburio“ pagrindinei mokyklai – 20 savarankiškos
veiklos metų.

9 pav. Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ ir „Žiburio“ pagrindinės mokyklos jubiliejų akimirkos

Mokinių ir pedagogų registras
2016 m. įgyvendintas Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2016–2017 mokslo
metų mokinių registro sudarymas, sudarytas ir Visagino ikimokyklines ugdymo įstaigas lankančių
vaikų mokinių registras, organizuotas neformaliojo vaikų švietimo teikėjų mokinių registro
sudarymas, kuris reikalingas neformaliojo vaikų švietimo mokino krepšeliui gauti. Taip pat buvo
sudarytas Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir
neformaliojo ugdymo mokyklų 2016–2017 mokslo metų Pedagogų registras, kurio duomenys
pateikiami 9 lentelėje.
9 lentelė. Duomenys apie Visagino savivaldybės ugdymo įstaigose dirbančius pedagogus (pagal
Pedagogų registro duomenis) 2016 m. spalio 1 d.
Įstaigos pavadinimas
„Atgimimo“ gimnazija
„Gerosios vilties“ progimnazija
„Verdenės“ gimnazija
Draugystės progimnazija
„Žiburio“ pagrindinė mokykla
Iš viso bendrojo ugdymo įstaigose
Česlovo Sasnausko menų mokykla

Pedagogų skaičius
2015 m.
2016 m.
46
42
52
47
42
39
42
40
22
21
204
189
53
52
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Visagino kūrybos namai
Visagino sporto centras
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

51
39
143
24
20
23
20
20
107
454

46
38
136
23
21
22
18
19
103
428

Bendrojo ugdymo mokyklose 2016–2017 mokslo metų pradžioje (2016 m. rugsėjo 1 d.
duomenimis) iš viso mokėsi 1 879 mokiniai (2015–2016 m. m. – 1 926 mokiniai), iš jų suaugusiųjų
klasėse „Atgimimo“ gimnazijoje – 15 (2015–2016 m. m. – 13), lavinamosiose klasėse „Verdenės“
gimnazijoje – 25 (2015–2016 m. m. – 28) mokiniai. Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus
kaita Visagino mokyklose 2012–2016 m. pateikiama 10 pav.

10 pav. Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kaita Visagino mokyklose 2012–2016 m.
(be suaugusiųjų ir lavinamųjų klasių mokinių)

Pagal Mokinių registro 2016 m. spalio 1 d. duomenis, Visagino savivaldybės neformaliojo
ugdymo įstaigas lankė 2 138 mokiniai. Atkreiptinas dėmesys, kad dalis mokinių lankė ne vienos
neformaliojo švietimo įstaigos programas, todėl dalis sąrašuose dubliuojasi. Mokinių (pagal
abėcėlinius sąrašus) neformaliojo švietimo programas vykdančiose Visagino mokyklose skaičiaus
kaita 2010–2016 m. pateikiama 11 paveiksle.
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11 pav. Mokinių (pagal abėcėlinius sąrašus) neformaliojo švietimo programas vykdančiose Visagino mokyklose
skaičiaus kaita 2010–2016 m.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas 2016 m. lankė 911 (2015 m. – 921) vaikų,
iš jų 178 vaikai – priešmokyklines grupes, 733 – ikimokyklines grupes. Pagal priešmokyklinio
ugdymo programą ugdomų vaikų skaičius per pastaruosius penkerius metus stabilizavosi, o pagal
ikimokyklinio ugdymo programas per penkerius metus sumažėjo 10 proc. (12 pav.). Savivaldybės
ikimokyklinio ugdymo įstaigose sukomplektuotos 55 grupės, iš jų 45 ikimokyklinio ugdymo ir 10
priešmokyklinio ugdymo grupių.

12 pav. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, skaičiaus kaita 2011–2016 metais
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Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. buvo įvestas privalomas priešmokyklinis ugdymas. Pagrindinis
uždavinys

buvo

užtikrinti

privalomą

priešmokyklinį

ugdymą

savivaldybėje

įvertinant

priešmokyklinio ugdymo poreikį ir turimus išteklius. Savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d.
sprendimu Nr. TS-127 patvirtintas naujas Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas.
Tai sudarė sąlygas tinkamai užtikrinti privalomą priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimą
savivaldybės mokyklose.
Ataskaitiniu laikotarpiu ypatingas dėmesys buvo skiriamas savivaldybės vaikų lopšeliųdarželių ikimokyklinio ugdymo programų turinio atnaujinimui. Savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2015 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. ŠV-31 buvo
sudaryta darbo grupė atnaujintoms ikimokyklinio ugdymo programoms įvertinti.
Siekiant sudaryti sąlygas šeimai derinti darbą ir vaikų auginimą, lopšeliuose-darželiuose
įsteigtos budinčios grupės, kuriose tėvai gali savo vaikus palikti ilgesniam laikui, nei nustatytas
darželių darbo laikas. Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos penktus metus dalyvauja
Europos Sąjungos finansuojamose programose ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas
mokykloje“.
Nors mokinių registro duomenimis bendras vaikų skaičius savivaldybės ikimokyklinio
ugdymo mokyklose nežymiai, bet didėja (2014 m. – 906; 2015 m. – 923; 2016 m. – 941), tačiau
vaikų lankomumas žiemos ir vasaros laikotarpiais palyginti žemas: vidutiniškai žiemą apie 42 proc.,
vasarą apie 55 proc.
Brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, diagnostinių ir standartizuotų
testų organizavimas ir koordinavimas
2016 m. įgyvendintas brandos egzaminų (toliau – BE) ir pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo (toliau – PUPP) organizavimo ir vykdymo koordinavimas. Pasiekimų rezultatų analizė
parodė, kad 2016 metais, palyginti su 2015 m., sumažėjo neišlaikiusiųjų valstybinių egzaminų dalis
(šiais metais tai sudarė 8 % visų laikiusiųjų VBE (2015 m. jų buvo 9,1 %). „Šimtukininkų“ dalis
2016 m. sudarė didžiausią dalį per pastaruosius 5 metus (5,4 %).
Išlieka dalies mokyklų rusų mokomąja kalba abiturientų, pasirinkusių laikyti lietuvių kalbos ir
literatūros valstybinį egzaminą, didėjimo tendencija, jų buvo 26,2 % laikiusiųjų VBE (2015 m. –
17,6 %). Lietuvių kalbos ir literatūros VBE išlaikymas ir rezultatai taip pat neblogi: neišlaikiusiųjų
šio egzamino dalis ženkliai sumažėjo (2016 m. – 8,1 % laikiusiųjų šį egzaminą, 2015 m. tokių buvo
14 %). Deja, geriausiais balais (86–100) išlaikiusiųjų dalis šiek tiek sumažėjo (2016 m. – 8 %, 2015
m. – 12 %). Šio egzamino įvertinimo vidurkis išliko vidutiniškai toks pat, kaip ir 2015 metais – 37;
tačiau lyginant abiturientų iš rusų mokomąja kalba mokyklų ir lietuvių mokomąja kalba mokyklų
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vidurkius, atotrūkis akivaizdus: nors pirmųjų laikymo 2016 m. vidurkis ūgtelėjo nuo 21 (2015 m.)
iki 28 (2016 m.) tačiau skirtumas, lyginant su kandidatų iš mokyklų lietuvių mokomąja kalbą
laikymo vidurkiu, sudaro 17 balų.
Palyginti su 2015 m., 2016 m. blogiau (geriausiais balais (86–100) išlaikiusiųjų dalies ir balo
vidurkio atžvilgiu) išlaikyti anglų kalbos, istorijos, geografijos, fizikos VBE. Tačiau pastarųjų 5
metų statistika rodo, kad matematikos, informacinių technologijų ir rusų kalbos (užsienio) VBE
rezultatai yra aukščiausi ir ženkliai aukštesni už respublikos lygmens rezultatus.
Kaip ir kasmet, baigę vidurinio ugdymo programas ir išlaikę brandos egzaminus aukštojo
išsilavinimo bando siekti apie 60 % abiturientų ir išlieka siekiančiųjų aukštojo išsilavinimo
Lietuvoje dalies didėjimo tendencija: 2016 m. Lietuvos aukštosiose mokyklose pasirinko studijuoti
51 % abiturientų, 2015 m. – 43,5 %. Pažymėtina, kad 2016 m. daugiau nei per pusę sumažėjo
pasirinkusių studijoms užsienio aukštąsias mokyklas – tik 10 % (2015 m. – 22 %) viso skaičiaus
abiturientų, šiek tiek sumažėjo dalis abiturientų, po mokyklos baigimo pasirinkusių darbą – 11,4 %
(2015 m. – 17,5 %).
2016 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai yra tokie: matematikos PUPP
vidurkis nusmuko nuo 7 balų (2015 m.) iki 6 balų; lietuvių kalbos (gimtosios) PUPP vidurkis
pagerėjo – 7,1 (2015 m. – 6,4), o lietuvių kalbos (kaip valstybinės) PUPP balo vidurkis nukrito nuo
7,1 (2015 m.) iki 5,6 (2016 m.) ir tapo pačiu žemiausiu per pastaruosius 4 metus.
Standartizuotų testų organizavimas, vykdymas ir vertinimas Visagino savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklose 2016 metais įgyvendintas vadovaujantis Tvarkos aprašu, patvirtintu
Administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-364.
Daugumos dalykų gauti rezultatai iš esmės atitiko lūkesčius: pakankamai geri / patenkinami
matematikos (visose klasėse), gamtos mokslų / pasaulio pažinimo, socialinių mokslų (atitinkamose
klasėse) rezultatai; taip pat – skaitymo ir rašymo rezultatai 4, 6 kl., išskyrus tai, kad skaitymo ir
rašymo dalykų 4, 6 kl. patenkinamojo lygmens visgi vidutiniškai nepasiekia apie 5 proc. mokinių (o
rašymo 6 kl. – net 12 proc.). Rašymo (I d.) surinktų balų procentinis rodiklis 2 kl., palyginti su
šalies lygmeniu, žemesnis 14 proc., virš trečdalio antrokų patiria riziką tolesniam rašymo (I d.)
mokymuisi. Taigi, darytina išvada, kad matematikos, gamtos mokslų / pasaulio pažinimo, socialinių
mokslų ugdymo kokybė gan aukšta / patenkinama, o skaitymo ir rašymo mokymo(si) 2, 4, 6 kl.
atžvilgiu būtina imtis rimtų prevencinių ir pagalbos mokiniui / mokytojui priemonių.
Skaitymo ir rašymo rezultatai 8 kl. savivaldybės lygmeniu gan neblogi (išskyrus tai, kad apie
5 proc. mokinių nepasiekia patenkinamojo lygmens), tačiau paėmus tik mokyklas rusų mokomąja
kalba, net ~40 proc. mokinių nepasiekė patenkinamojo lygmens. Tai galimai paaiškintina, kad testai
buvo vienodi tiek mokykloms lietuvių mokomąja kalba, tiek mokykloms rusų mokomąja kalba, nors
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lietuvių kalbos programos 8 kl. kol kas yra skirtingos.
Bendriausia informacija apie testavimą 2016 m., taip pat bendros išvados ir įžvalgos
paskelbtos interneto svetainės skyriaus „Švietimas“ poskyryje „Mokymosi pasiekimų patikrinimo
rezultatai“.
Suaugusiųjų kitakalbių testavimas ir mokymas(-is)
Visagino savivaldybėje bazine mokykla valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos
Konstitucijos pagrindų egzaminams organizuoti ir vykdyti paskirta Visagino „Verdenės“ gimnazija.
2016 metais bazinė mokykla organizavo 5 egzaminų sesijas. Buvo vykdyta vieno valstybinės kalbos
mokėjimo egzamino priežiūra. Jo organizavimo ir vykdymo tvarkos pažeidimų nerasta. Plačiau apie
valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų egzaminų rezultatus ataskaitos 2.6.3 skiltyje „Valstybinė
kalba“.
2016 m. valstybinės kalbos kursai buvo organizuojami dviem etapais: I pusmetį – Visagino
valstybinės kalbos centre, II pusmetį – Visagino švietimo pagalbos tarnyboje.
Visagino valstybinės kalbos centras nuo 2016 m. sausio mėn. iki birželio mėn. organizavo
lietuvių kalbos mokymo kursus, kuriuose mokėsi 95 kursų klausytojai (5 grupės), I ir II valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijoms. Dviejų grupių darbą finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija,
todėl kursai gyventojams buvo nemokami.
Visagino švietimo pagalbos tarnyboje nuo 2016 m. rugsėjo mėn. iki 2016 m. gruodžio mėn.
pabaigos buvo organizuoti lietuvių kalbos mokymo kursai, kuriuose iš viso mokėsi 74 klausytojai (4
grupės), I, II, III valstybinės kalbos mokėjimo kategorijoms. Valstybinė lietuvių kalbos komisija
finansavo valstybinės kalbos mokymo kursus Visagino savivaldybėje gyvenantiems suaugusiems
kitakalbiams, besimokantiems valstybinės kalbos pagal I valstybinės kalbos kategorijos
reikalavimus. Buvo finansuotos 2 klausytojų grupės.
Be to, 2016 m. asociacija Visagino trečiojo amžiaus universitetas vykdė suaugusiųjų
neformaliojo švietimo programą – mokė praktinės lietuvių kalbos, programą finansavo Tautinių
mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Pagal šį projektą savo kalbinius
įgūdžius tobulino 42 kitakalbiai visaginiečiai.
Tautinių mažumų mokinių ir užsieniečių vaikų ugdymas
2016 metais iš užsienio į Visagino bendrojo ugdymo mokyklas grįžo mokytis 8 mokiniai,
turintys Lietuvos Respublikos pilietybę, ir 5 mokiniai, turintys leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. 4
mokiniai atvyko iš Rusijos, 3 iš Ukrainos, 4 iš Anglijos, 1 iš Danijos ir 1 iš Baltarusijos. Grįžusių
mokinių ugdymas organizuojamas vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendrojo
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ugdymo mokyklų bendraisiais planais, papildomai skiriama valandų lietuvių kalbai mokyti.
Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos veikla
Organizuojant Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos veiklą 2016 metais
įvyko 4 posėdžiai, parengtas 1 Administracijos direktoriaus įsakymas dėl minimalios ir 3 įsakymai
dėl vidutinės priežiūros priemonių skyrimo. Organizuotas trijų vaikų, kuriems teismo skirta vidutinė
priežiūra, pervežimas į / iš socializacijos centrų.
Nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų apskaita ir jų grąžinimas į švietimo sistemą
Nesimokančių vaikų ir mokyklų nelankančių mokinių informacinės sistemos (toliau –
NEMIS) duomenimis, Visagine 2016–2017 m. m. pradžioje užregistruoti 308 nesimokantys 7–18
metų asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę Visagino savivaldybėje (iš jų privalančių lankyti
mokyklą 7–16 m. vaikų – 287, 17–18 m. – 21). 2015–2016 m. m. pradžioje buvo užregistruoti 274
vaikai (iš jų iki 16 metų amžiaus – 243, 17–18 metų – 31). NEMIS duomenys buvo lyginami su
Mokinių registru. Iš duomenų bazėje užregistruotų nesimokančių mokinių skaičiaus, kaip
besimokantis Visagino švietimo įstaigoje, rastas 1 mokinys, 244 mokiniai išvykę gyventi į užsienį, 8
pakeitė gyvenamąją vietą, apie likusius 22 mokinius 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.
2016 metais neturinčių nuolatinės gyvenamosios vietos ir deklaravusių ją prie Visagino
savivaldybės nesimokančių 7–18 metų amžiaus vaikų skaičius buvo 20, iš jų 16 yra išvykę į užsienį.
NEMIS duomenimis, 2016 metais mokyklos nelankančių mokinių skaičius svyravo nuo 1 iki
3 (tai mokiniai, be pateisinamos priežasties praleidę daugiau negu 50 proc. pamokų per vieną
mėnesį). Pagrindinės mokyklos nelankymo priežastys yra socialinės ekonominės (tėvų emigracija,
šeimos gyvenamosios vietos keitimas).
Vadovų ir mokytojų atestacija
2016 metais įvyko 7 Visagino savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui,
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos komisijos posėdžiai, patvirtinti 8 Atestacijos
komisijos nutarimai. Atestacijos komisija svarstė ir patvirtino Visagino savivaldybės mokyklų
direktorių ir jų pavaduotojų ugdymui atestacijos ir atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai
nustatymo grafikus, 3 vadybos ekspertų grupes. 2016 m. atestuoti 2 vadovai III kvalifikacinei
kategorijai, 1 vadovui nustatyta atitiktis II vadybinei kategorijai.
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Iš viso savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, ikimokyklinėse įstaigose ir neformaliojo
švietimo įstaigose 2016 m. dirbo 35 vadovai, 14 vadovų atestuota II vadybinei kategorijai, 15 – III
vadybinei kategorijai. Atestuotų vadovų dalis sudaro 82,86 proc.
Mokytojų atestacija vykdyta pagal Administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr.
ĮV-212 patvirtintas Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2016–2018 m. atestacijos programas.
Per 2016 m. atestuota 7 mokytojai: ,,Atgimimo“ gimnazijoje – 2 mokytojai metodininkai, ,,Gerosios
vilties“ progimnazijoje 1 mokytojas metodininkas, Česlovo Sasnausko menų mokykloje – 1
vyresnysis mokytojas, 2 mokytojai metodininkai, 1 mokytojas ekspertas. Savivaldybės švietimo
įstaigose yra atestuoti 403 mokytojai ir pagalbos specialistai, tai sudaro 90,8 proc.

Renginiai ir apdovanojimai
„Metų mokytojo“ premija. 2016 m. kovo 9 d. Vyriausybėje penkiems geriausiems 2015 m.
Lietuvos mokytojams buvo įteiktos Metų mokytojo premijos. Tarp jų – Visagino Česlovo
Sasnausko menų mokyklos mokytoja ekspertė Vita Pimpienė. Visagino pedagogui toks garbingas
įvertinimas buvo įteiktas pirmą kartą.

13 pav. „Metų mokytojo“ apdovanojimai

Nacionalinė suaugusiųjų švietimo savaitė. 2016 m. buvo ypač originaliai ir aktyviai
dalyvauta Nacionalinėje suaugusiųjų švietimo savaitėje: edukacines idėjas visaginiečiams
įgyvendino Česlovo Sasnausko menų mokykla, Draugystės progimnazija, Trečiojo amžiaus
universitetas, Viešosios bibliotekos Meno galerija bei Švietimo pagalbos tarnyba. Už aktyvų
dalyvavimą iniciatyvose minėtos įstaigos / organizacijos gavo Administracijos direktoriaus padėkos
ženklus.
Pilietiškumo ugdymas. Didelis dėmesys ataskaitiniu laikotarpiu buvo skiriamas įvairių
amžiaus grupių visaginiečių pilietiniam ugdymui: 2016 metais Visagino jaunimas kūrybiškai
pagerbė II pasaulinio karo aukas: mokiniai rašė „Taikos laišką pasauliui“ ir jį išlydėjo renginio
metu; Savivaldybės administracijos darbuotojai netradiciškai paminėjo Vasario 16-ąją: Parko
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gatvėje iš trispalvės širdžių buvo išdėliotas valstybės kontūras, giedamas valstybės himnas; pirmą
kartą buvo organizuotas renginys, skirtas Tarptautinei tolerancijos dienai, dalyvauta pilietinėsekultūrinėse akcijose: „Aš prisimenu, kodėl esame laisvi“, „Visa Lietuva šoka“, Valstybės himno
giedojimas ir kt. Rugsėjo 1-ąją Visagino mokyklų pirmų klasių mokinukams buvo įteikti „Lietuvos
pirmoko pasai“, o Miesto šventės dieną pirmuosius savo metukus skaičiuojantiems naujagimiams
buvo įteikti „Mažųjų visaginiečių pasai“.

14 pav. Akimirkos iš pilietiškumo ugdymo renginių Visagine

Lietuvių kalbos dienų renginiai. 2016 metais pirmą kartą Visagine buvo organizuotos
Lietuvių kalbos dienos. Renginiai vyko visose savivaldybės švietimo, kultūros įstaigose. Lietuvos
edukologijos universitete vyko nacionalinis baigiamasis renginys, kurio metu Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vyriausioji specialistė Irena Rokickaitė buvo apdovanota Lietuvos Respublikos
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėkos raštu. Apie Lietuvių kalbos dienas plačiau
ataskaitos 2.6.3 skiltyje „Valstybinė kalba“.
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15 pav. Apdovanojimas už Lietuvių kalbos dienų organizavimą

Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas. 2016 m.
rugsėjo 27 d. Visagino savivaldybėje įvyko pirmasis Konstitucijos
egzamino etapas. Pilietiškumo ugdymo bei teisinių žinių patikrinimo
akcijoje dalyvavo 1142 (2015 m. – 501) visaginiečiai ir miesto svečiai.
Visi egzaminą laikę dalyviai buvo suskirstyti į tikslines grupes:
moksleivius, teisinį išsilavinimą turinčius ar jo siekiančius asmenis ir visus kitus gyventojus. Į
antrąjį egzamino etapą suaugusiųjų grupėje pateko Virginijus Andrius Bukauskas, teisininkas,
Jokūbas Naglinskas, „Verdenės“ gimnazijos 8 klasės mokinys, Dominykas Viliūnas ir Ingrida
Girdziušaitė, „Verdenės“ gimnazijos III gimnazijos klasės mokiniai, bei Gabrielė Pimpytė,
„Žiburio“ pagrindinės mokyklos 9 a klasės mokinė.
2016 metų Konstitucijos egzamino nugalėtoju tapo Virginijus Andrius Bukauskas,
suaugusiųjų teisinį išsilavinimą turinčių piliečių grupės dalyvis. Tai jau ketvirtas visaginietis, tapęs
Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino nugalėtoju.

16 pav. 2016 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino nugalėtojai
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Nacionalinis diktantas. 2016 m. vasario 27 d. savivaldybėje įvyko pirmas Nacionalinio
diktanto konkurso turas. Nacionalinį diktantą rašyti atėjo 39 Visagino gyventojai. Suaugusiųjų
grupėje varžėsi 15 dalyvių, 7–12 klasių mokinių grupėje – 24. Pernai diktantą rašė 12 suaugusiųjų ir
43 bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Irena Rokickaitė gavo
Nacionalinio diktanto iniciatorių padėką už puikų organizavimą.
Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė“. 2016 m. gegužės 29
d. Vilniuje Nacionaliniame operos ir baleto teatre įvyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos
konkurso „Dainų dainelė“ laureatų koncertas, kuriame puikiai pasirodė
Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos mokytojos ekspertės Vitos
Pimpienės konkursui parengtos solistės Simona Skrebutėnaitė, Marija
Polina Zinkevičiūtė bei Daniilo Petrinkos ir Stanislavo Pajas duetas.
Simonai Skrebutėnaitei ir Marijai Polinai Zinkevičiūtei bei pritariančioms
merginoms Gabrielei Pimpytei, Polinai Aksionovai, Evelinai Gaidytei ir mušamaisiais instrumentais
pritariančiam Jonui Parfionovui buvo įteiktos dovanos.
Į respublikinio televizijos „Dainų dainelės“ konkurso IV turo laidų filmavimus pateko net 23
Visagino savivaldybės kolektyvai. Tarp laureatų ir visaginiečiai, iš kurių daugiausia (3) paruošė
Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos mokytoja ekspertė Vita Pimpienė. 2014 metais
„Dainų dainelės“ laureatais tapo 6 Česlovo Sasnausko menų mokyklos pedagogų rengti kolektyvai.
Mokinių raiškos galimybių užtikrinimas, siejant formaliojo ir neformaliojo ugdymo
programas
Mokinių, dalyvavusių dalykinėse respublikinėse ir savivaldybės olimpiadose, konkursuose,
skaičius ir nugalėtojų šalies lygmenyje santykis (procentine išraiška) išlieka stabilus: 2016 m. – 262
dalyviai ir 4 prizinės vietos, t. y. turėjome 1,5 % nugalėtojų iš dalyvių skaičiaus (2015 m. – 254 ir 5,
arba 2 %, 2014 m. – 300 ir 4, arba 1,3 %; 2013 m. – 294 ir 3, arba 1 %). Aukščiausi pasiekimai
šalies mastu: viena II vieta (rusų gimtosios kalbos olimpiadoje) ir trys III vietos (rusų (gimtosios)
kalbos, rusų (užsienio) kalbos ir lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadose). Informacija apie
olimpiadų

rezultatus

paskelbta

Visagino

mokyklų

metodinės

tarybos

svetainėje

http://metodine.taryba.savicius.lt/.
Kaip ir 2015 m., šiemet buvo išrinktas ir pagerbtas geriausiųjų Visagino mokyklų mokinių,
pasiekusieji svariausių laimėjimų dalykinėse olimpiadose, mokslo, meno, kūrybos, technologijų
konkursuose ir festivaliuose bei sporto varžybose, dešimtukas, kuriems 2016 m. gegužės 26 d.
įteikti vardiniai savivaldybės padėkos ženklai.
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17 pav. Geriausių Visagino mokinių pagerbimas 2016 m.

2016 metų geriausiųjų dešimtukas:
➢

akademinių pasiekimų srityje: Irina Jarec, Visagino „Atgimimo“ gimnazijos mokinė;

Aira Klungytė, buvusi Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinė (2015 m. baigė gimnaziją);
Dominykas Viliūnas, Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokinys;
➢

meno, kūrybos ir sporto srityse: Marija Kaleničenko ir Rostislava Kenebas, Visagino

Česlovo Sasnausko menų mokyklos ugdytinės; Ričardas Papšelis, Visagino kūrybos namų
ugdytinis; Vadimas Korobovas ir Dmitrijus Parechelašvilis, Visagino sporto centro ugdytiniai;
➢

technologijų srityje: Valius Grigaliūnas ir Ernestas Višnevskis, Visagino

technologijos ir verslo profesinio mokymo centro mokiniai.
2016 m. spalio 25–27 d. Visagine vyko IV tarptautinis Aldonos Dvarionaitės konkursasfestivalis. Į konkurso vertinimo komisiją buvo pakviesti žymūs Lietuvos fortepijoninės muzikos
atlikėjai ir pedagogai, Visaginui atstovavo Česlovo Sasnausko menų mokyklos pedagogė Leila
Urmanova.
Solo kategorijoje III vietą laimėjo Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos mokinė R.
Kenebas (mokytoja Ž. Arapova). Apdovanojimai įteikti baigiamajame renginyje spalio 27 d.

18 pav. Akimirka iš IV tarptautinio Aldonos Dvarionaitės konkurso-festivalio Visagine
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Socializacijos, kitų programų ir projektų, švietimo pagalbos teikimo organizavimo ir vykdymo
administravimas ir koordinavimas
Vaikų socializacijos projektų konkurso prioritetai 2016 m. buvo bendruomeniškumo
skatinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas. Vertinimui buvo pateikta 40 paraiškų. Administracijos
direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ĮV-324 patvirtintas 21 projekto finansavimas, arba
52,5 proc. pateiktų paraiškų (8 – per mokslo metus, 11 vasaros poilsio ir užimtumo ir 2 bendrosios
prevencijos projektai). Palyginimui: 2015 m. buvo paremti 22 projektai (arba 65 proc. pateiktų
paraiškų). Projektams finansuoti iš savivaldybės biudžeto 2016 m. skirta 9 000 (2015 m. – 12 000)
Eur. Projektų veiklose dalyvavo apie 870 (2015 m. – apie 1 000) vaikų.

19 pav. Projektų veiklos Visagino savivaldybėje 2016 m.

Nuo 2016 m. balandžio 29 d. neformaliojo švietimo mokinio krepšelis buvo finansuojamas
projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, kurį įgyvendina Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centras, lėšomis. Mūsų savivaldybei neformaliojo švietimo mokinio
krepšeliui finansuoti 2016 m. iš valstybės ir Europos Sąjungos finansinės paramos iš viso buvo
skirta 57 tūkst. Eur, iš jų 43 tūkst. Eur – projektinės lėšos. Šios lėšos skirtos mokiniams ugdyti pagal
neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą
papildančio ugdymo) (toliau – NVŠ) programas. Vadovaujantis Visagino savivaldybės neformaliojo
vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2016
m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-9, NVŠ lėšomis buvo finansuojamos 22 akredituotos,
savivaldybės teritorijoje įgyvendinamos programos. Šias programas vykdė 5 asociacijos
(Ugniagesių sporto klubas „Ugnies valdovai“, Visagino povandeninio plaukimo klubas
„Akvanautas“, „Visaginietis“, Lietuvos šaulių sąjunga ir Lietuvos skautija) – po vieną programą), 2
programas – Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla ir daugiausiai (15 programų) įgyvendino
Visagino kūrybos namai. Programose buvo užimta apie 750 vaikų. NVŠ krepšelis, siekiant padidinti
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NVŠ programų įvairovę, mūsų savivaldybėje padėjo atsirasti tokių įdomių krypčių programoms,
kaip architektūra, robotika, kino menas, ugniagesybos sportas ir kt., buvo praturtinta ugdymosi
priemonių bazė. Visos NVŠ programos buvo įvykdytos iki ataskaitinių metų pabaigos.
Vykdant Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Pedagoginių psichologinių tarnybų
infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų,
logopedų darbo aplinkos modernizavimas“, kuriame savivaldybė dalyvauja kaip partnerė,
apdraustas projekte dalyvaujančių mokyklų („Verdenės“ gimnazijos ir VPMMMC) gaunamas turtas
ir įranga.
Siekiant tinkamai vykdyti įsipareigojimus pagal Specialiosios pedagogikos ir psichologijos
centro ir Savivaldybės administracijos bendradarbiavimo sutartį dėl projekto „Iškritusių iš mokyklos
mokinių grąžinimas“, užtikrintas užimtumo grupės mokyklos nelankantiems ir ją nereguliariai
lankantiems vaikams veiklos tęstinumas: per Kūrybos namuose veikiančio vaikų dienos centro ir
NVŠ programos „Žiniukų klubas“ veiklas.
Mokinių pavėžėjimo organizavimas
Vadovaujantis Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos
aprašu į ugdymo mokyklas ir iš jų mokiniai pavežami geltonaisiais, maršrutiniais autobusais ir
traukiniais. Savivaldybė tam per metus skyrė apie 22 tūkstančius eurų.
2016 m. rugsėjo mėnesio duomenimis, į mokyklas buvo pavežami 39 (2015 m. – 41)
mokiniai, metų pabaigoje – 43 mokiniai, iš jų 2 mokiniai su negalia.
Daugiausia važinėjančių mokinių yra ,,Verdenės“ gimnazijoje (17 mokinių), mažiausia
,,Žiburio“ pagrindinėje mokykloje (4 mokiniai). Visagino rekreacijos paslaugų centras kasmet
analizuoja mokinių pavėžėjimo poreikį, teikia informaciją tėvams apie kelionių maršrutus,
tvarkaraščius, atsako už mokinių saugumą kelionės metu.
Mokyklų veiklos kokybės išorinis vertinimas ir Visagino savivaldybės švietimo tarybos veikla
2016 m. buvo atliktas dviejų mokyklų vertinimas – „Verdenės“ gimnazijos ir „Žiburio“
pagrindinės mokyklos. Pagrindinės išvados apie mokyklų veiklos kokybę pateiktos Nacionalinės
mokyklų vertinimo agentūros interneto svetainėje. Pažymėtina, kad abiejų mokyklų didžioji dalis
tobulintinų veiklos aspektų susijusi su ugdymo(si) sritimi.
Ataskaitiniu laikotarpiu 2016 m. rugsėjo 22 d. įvyko Visagino savivaldybės švietimo tarybos
posėdis. Posėdyje apsvarstytas Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos
2016–2020 metų bendrojo plano projektas, pateikti pasiūlymai dėl veiksmų ir priemonių teikimo
bendrajam planui rengti.
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2.3.2. Kultūra
2016 m. Visagine veikė 2 kultūros įstaigos: Visagino kultūros centras su filialu Tautinių
kultūrų ir bendruomenių namais bei Visagino viešoji biblioteka su filialu. Kultūros centre 2016 m.
veikė 26 mėgėjų meno kolektyvai, kuriuose buvo 367 dalyviai, bei 11 studijų ir būrelių, kuriuos
lankė 133 nariai. Savivaldybėje buvo suorganizuota beveik 500 įvairių renginių, kuriuose apsilankė
ar dalyvavo beveik 97 tūkst. žiūrovų ir dalyvių. Visagino kultūrinė veikla buvo reprezentuojama
įvairiuose respublikos ir užsienio festivaliuose.
2016-ieji buvo paskelbti Bibliotekų metais, todėl vyko į tai
orientuoti renginiai, akcijos. Miesto erdvėse atsirado „Mažosios
bibliotekėlės“, kurias jau spėjo pamėgti visaginiečiai. Visagino
Česlovo Sasnausko menų mokyklos ugdytiniai dalyvavo TV
laidoje, skirtoje Mokytojo dienai, o totorių folkloro kolektyvas
„Miras“ dalyvavo TV laidoje „Duokim garo“. Kultūrinė veikla buvo telkiama ties tolimesniu
sėkmingu miestui svarbių kultūrinių renginių organizavimu ir koordinavimu, projektinės veiklos
skatinimu, kultūrinės veiklos viešinimu.
2016 metais net keli meno kolektyvai paminėjo savo veiklos sukaktis: Šv. apaštalo Pauliaus
bažnyčios bendruomenės choro kūrybinės veiklos 20-metis, Ukrainiečių kolektyvo „Kalyna“
kūrybinės veiklos 25-metis, Vaikų folkloro kolektyvo „Radastėlė“ veiklos 10-metis, Neįgaliųjų
choro „Pušelės“ – 20 veiklos metų, paminėta unikali sukaktis – lietuviško šokio Visagine 30-metis.

20 pav. 2016 m. paminėtos Visagino meno kolektyvų sukaktys
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Kultūros projektų, programų įgyvendinimas
2016 m. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius koordinavo ir dalyvavo rengiant bei įgyvendinant
Bibliotekų metų programos priemonių planą, Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo
programos priemonių planą. Dailininkų klubas „Kvadratas“, bendradarbiaudamas su partneriais
Latvijoje, surengė kūrybos darbų parodą Luizoje (Latvijos Respublika). Tariantis dėl bendrų
INTERREG programos projektų, buvo organizuotas dalykinis susitikimas su partneriais iš
Smurgainių (Baltarusija) ir Dagdos (Latvija).
Renginių (švenčių, parodų, festivalių) organizavimo koordinavimas
Administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. ĮV-338 buvo patvirtintas
Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų 2016 metų kultūros renginių planas, kuriame numatyti net
79 miesto renginiai. Be to, kiekviena įstaiga per metus organizavo dar daug mažesnių, siauresnei
gyventojų grupei skirtų renginių.
2016 metais buvo organizuoti valstybinių švenčių paminėjimai, bendruomenei svarbių datų,
sukakčių renginiai, organizuotos profesinės šventės, tautinių bendruomenių tradiciniai renginiai,
kultūros dienos, kalendorinės šventės ir kita. Ryškiausi, daugiausiai dalyvių ir žiūrovų pritraukę ir
itin gerų atsiliepimų iš gyventojų susilaukę 2016 metų renginiai:
➢

Teatro savaitgalis visai šeimai, kurio metu buvo susibūrusios į bendrą organizacinę

komandą kelios savivaldybės įstaigos, buvo parodyti vietos teatro grupių spektakliai įvairaus
amžiaus žiūrovams, organizuotos kūrybinės edukacijos;
➢

„Kultūros naktis po vienu stogu“ – ypatingai gyventojus sudominęs kultūros vyksmo

projektas, kurio metu įvairių švietimo, kultūros įstaigų ir pavienių kūrėjų dėka buvo sukurta
kultūrinė erdvė, vyko įvairiausi pristatymai, pasirodymai, varžybos ir pan.;
➢

Pasaulinei kultūrų puoselėjimo dienai skirtas renginys, kurio metu Visagine vyko

Respublikinis tautinių mažumų sekmadieninių mokyklėlių festivalis;
➢

Mokslo ir žinių dienai skirtas kūrybos festivalis „Vivo Vente“, organizuotas

bendradarbiaujant su nevyriausybine organizacija;
➢

organizuotos japonų ir kinų kultūras pristatančios edukacinės programos-susitikimai;

➢

VI Tarptautinis tautinių kultūrų festivalis „Rudeninės“, kuriam 2016 metais buvo

kūrybiškai pasirengta, gyventojai tai puikiai įvertino;
➢

II Respublikinis vaikų ir jaunimo neįgaliųjų festivalis „Nepasiduok“.
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21 pav. 2016 m. renginių Visagino savivaldybėje akimirkos
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2016 metais ypatingas buvo Kalėdinių ir naujamečių renginių ciklas: susitelkus visai miesto
bendruomenei įgyvendintas projektas „Kalėdų autobusas visaginiečiams“, vyko daugybė renginių,
edukacijų, pasakų skaitymų, pramogų, mugių, konkursų, varžybų prie centrinės miesto eglės
Santarvės aikštėje, prie Visagino sporto centro, puikiai organizuotas eglės įžiebimo renginys, kuri
buvo šiais metais ypatingai graži ir patraukli gyventojams, pramogos prie eglės su naktine diskoteka
transliuojant šventinį koncertą vyko Naujųjų metų sutikimo naktį. Organizuoti įstaigų / organizacijų
/ įmonių papuoštų eglučių bei vitrinų / balkonų / langų šventinio dekoravimo konkursai-apžiūros.
Dalyviai apdovanoti, paskatinti. Šiuo laikotarpiu ne tik susitelkė bendram kūrybiniam darbui visos
biudžetinės švietimo ir kultūros įstaigos, bet aktyviai dalyvavo ir savanoriai, visuomeninės
organizacijos.
Gruodžio mėnesį tradiciškai organizuotas Visagino savivaldybės gerovei nusipelniusių
gyventojų pagerbimo renginys „Mano miestas – Visaginas“, kurio metu buvo paskelbti ir
apdovanoti 2016 metų Visagino savivaldybei labiausiai nusipelnę visaginiečiai. Tokia šventė
savivaldybėje buvo organizuojama jau septintą kartą. Komisija gavo 479 popierines ir 1 373
elektronines anketas. Iš viso buvo paskelbta 11 nominacijų, kiekvienoje – po 3 kandidatus. Nugalėję
kiekvienoje nominacijoje apdovanoti specialiai pagamintais suvenyrais.

22 pav. „Mano miestas – Visaginas“ 2016 m. nominantai

Dalyvavimas Moksleivių dainų šventėje ir rengimasis visuotinei Dainų šventei, skirtai
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui
2016 m. Visagino savivaldybės delegacija dalyvavo Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Tu
mums viena“. Dainų šventės koordinatore Visagine buvo paskirta Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė. Šios ypatingos reikšmės UNESCO vertybių registre esančios
šventės 2016 metais dalyviai buvo Česlovo Sasnausko menų mokyklos ir Kultūros centro mėgėjų
meno kolektyvai, kurie sėkmingai pasirengė ir peržiūrų metu buvo atrinkti dalyvauti šventėje.
Liepos 6-ąją – Valstybės dieną prie Prezidentūros vyko iškilmingas vėliavų paradas, kuriame
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garbingai dalyvavo ir Visagino savivaldybės reprezentacinė vėliava. Iš viso Visagino savivaldybės
delegacijoje buvo daugiau kaip 100 visaginiečių.
2016 metais paraleliai vyko ir pasirengimas jau 2018 metų visuotinei Dainų šventei, skirtai
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Buvo organizuotos ir apmokėtos tikslinės kvalifikacijos
tobulinimo komandiruotės mėgėjų meno kolektyvų vadovams, kurie su savo kolektyvais ketina
pretenduoti dalyvauti šiame išskirtiniame renginyje. Taip pat įsigyta specialių audinių tautiniams
kostiumams atnaujinti bei pasiūtos 8 poros tautinių batų. Visas šis turtas bus perduotas Kultūros
centrui.
Kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacija, Visagino savivaldybės kultūros ir
meno tarybos veiklos koordinavimas
2016 m. užtikrintas Visagino mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimas teatrų apžiūroje
„Atspindžiai“ (Utenoje), konkurse „Sidabriniai balsai“ (Kėdainiuose ir Dusetose), konkursinėje
parodoje „Aukso vainikas“ (Leliūnuose) ir „Sidabro vainikėlis“ (Trakuose), apžiūroje „Tradicijų
saugotojai“, Tautinių mažumų festivalyje „Pokrovskije kolokola“, kultūriniame projekte „Kultūrų
ratas“, senjorų dainos festivalyje „Skambėk, daina“.
2016 m. buvo organizuoti 3 Kultūros ir meno tarybos posėdžiai, kurių metu buvo aptarta
Visagino kultūros įstaigų veikla, išklausytos abiejų kultūros įstaigų vadovų 2015 metų veiklos
ataskaitos, aptarti 2016 metų didieji miesto renginiai. Tarybos nariams ataskaitiniais metais
dalyvavo ir kvalifikacinėse-pažintinėse kelionėse į Vilnių, Telšius.
Apdovanojimai
2016 m. „Aukso paukštės“ nominaciją gavo Visagino kultūros centro liaudiškos muzikos
kapela „Samanyčia“ ir vadovas Aurimas Gudas, kurie buvo pripažinti geriausia liaudiškos muzikos
kapela ir vadovu.

23 pav. „Aukso paukštės“ nominantai
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Lietuvos Respublikos kultūros ministro padėkos raštu už Rytų Lietuvos kultūrinių tradicijų
bei valstybinės kalbos puoselėjimą buvo apdovanota Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja
Asta Sieliūnienė.
Pasaulinės kultūrų puoselėjimo dienos proga buvo pagerbti ir apdovanoti visaginiečiai: Larisa
Podberiozkina, Visagino kultūros centro Etninės kultūros ir edukacijos skyriaus vedėja, ir Iljya
Churakov, Visagino rusų bendruomenės „Sadko“ pirmininkas. Lietuvos armėnų sąjungos
pirmininkui Araikui Tunianui įteiktas garbės ženklas „Už nuopelnus“, kuriuo pagerbiami tautinių
mažumų kultūrai, tapatumo išsaugojimui ir nediskriminavimo skatinimui visuomenėje labiausiai
nusipelnę asmenys.
Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė padėką už
puikų XIV Lietuvos tautinių mažumų sekmadieninių mokyklų festivalio organizavimą įteikė
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjai Astai Sieliūnienei ir Kultūros centro direktorei Danutei
Morkūnienei.

24 pav. Apdovanojimai visaginiečiams kultūros srityje

Kompetencijų tobulinimas bendradarbiaujant
2016 m. Visagino mėgėjų meno kolektyvai, bendruomenės aktyviai dalyvavo kultūrinio
bendradarbiavimo veiklose: savivaldybės delegacija vyko į miesto partnerio Dagdos (Latvija)
miesto šventę, šokių kolektyvas „Gervė“ vyko į Rygą susitikti su partneriais – kolektyvu „Saime“,
Kultūros centro kolektyvai su koncertine programa pasveikino kaimynų – Ignalinos rajono
savivaldybės bendruomenę jubiliejinės miesto šventės proga, taip pat kolektyvai su programomis
pasirodė ir kitose šventėse. Tokios bendradarbiavimą skatinančios kultūrinės išvykos visaginiečiams
yra labai svarbios dar ir tobulinant jų pačių kompetencijas, stiprinant integraciją į šalies, regiono
gyvenimą, skleidžiant gerąją žinią apie Visagino savivaldybėje gyvenančius ir kultūrine veikla
užsiimančius talentingus žmones.
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25 pav. Bendradarbiavimas kultūros srityje (išvykos į Dagdą, Rygą, Zarasų r.)

2.3.3. Sportas
Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programoje (03) 2016 m. buvo
numatyta įvykdyti 5 priemones – visos priemonės buvo įgyvendintos.
Įgyvendinant programos tikslą „Skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine
veikla“ 2016 m. Visagino mokyklų sporto žaidynėse buvo organizuota 20 varžybų, kurios iš viso
tęsėsi 58 dienas. Šiame masiškiausiame kompleksiniame mokyklų sporto renginyje dalyvavo 670
mokinių. Miesto gyventojams buvo pasiūlyta 15 „Sportas visiems“ renginių, kuriuose dalyvavo
daugiau kaip 860 žmonių nuo mokyklinio iki pensinio amžiaus. Masiškiausi ir populiariausi miesto
sporto renginiai: Miesto dienos sporto varžybos, trunkančios visą rugpjūčio mėnesį, Tarptautinis
graikų-romėnų imtynių turnyras, Jaunimo futbolo festivalis, Tarptautinis aerobikos turnyras,
dviračių mėgėjų klubo ,,NOVEL“ organizuotos dviračių maratono varžybos mėgėjams aplink
Smalvo ežerą. Didelį susidomėjimą sukėlė antrą kartą vykdytos ,,Drakonų“ klasės valčių irklavimo
varžybos, kurias organizavo J. Šuklino olimpinis sporto klubas. Šis renginys tapo masiškiausiu 2016
metų sporto renginiu Visagine, jame dalyvavo 24 komandos, daugiau kaip 480 dalyvių. Viena iš
komandų buvo ir Savivaldybės administracijos komanda.
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26 pav. Savivaldybės administracijos komanda „Drakonų valčių“ varžybose

Vykdant neįgaliųjų integracijos programą buvo organizuotos respublikinės sporto žaidynės
neįgaliesiems (52 dalyviai). Žaidynes neįgaliųjų sporto klubui „Visaggalis“ tradiciškai padėjo
organizuoti „Verdenės“ gimnazija. Neįgaliųjų sporto klubas aktyviai dalyvauja respublikiniuose
sporto renginiuose. Savivaldybė iš dalies finansuoja šias priemones, skiria transportą kelionėms į
renginius. Klubo veikla finansuojama ir iš Neįgaliųjų reikalų departamento programos ,,Neįgaliųjų
socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą“, kurią administruoja Savivaldybės administracija.

27 pav. Neįgaliųjų sporto žaidynių akimirkos

Visagino savivaldybėje veikia viena biudžetinė sporto įstaiga – Sporto centras bei 20 sporto
klubų. 2016 m. apie 800 mokinių lankė Sporto centrą. Tai apie 35 proc. bendro mokinių skaičiaus
mieste (palyginti – Lietuvoje apie 20 proc.). Jaunimui pasirinkimas labai platus: akrobatika,
aerobika, akrobatiniai šuoliai ant batuto ir takelio, sportiniai šokiai, biatlonas, slidinėjimas,
irklavimas, lengvoji atletika, graikų-romėnų imtynės, futbolas, krepšinis.
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28 pav. Gatvės krepšinio varžybos ir akrobatų laimėjimai

Sporto centro auklėtiniai, rengiami kvalifikuotų trenerių (dirba 36 sporto treneriai), džiugina
aukštais laimėjimais ne tik respublikos, bet ir tarptautinėse varžybose. Įvairių amžiaus grupių
respublikos rinktinėse dalyvauja ir Visagino sportininkai. 2016 metais visaginiečiai dalyvavo
nacionalinėse suaugusiųjų rinktinėse: Stepanas Terentjevas ir Marija Kaznačenko – slidinėjimo,
Natalja Kočergina – biatlono, Jevgenijus Šuklinas ir Vadimas Korobovas – baidarių ir kanojų
irklavimo.

29 pav. Laimėjimais tarptautinėse varžybose džiuginantys visaginiečiai
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Visagino savivaldybės rinktinė Lietuvos kompleksinėse jaunučių sporto žaidynėse, kurios
apima 20 prioritetinių strateginių sporto šakų, respublikoje tarp mažųjų savivaldybių užėmė 2 vietą.
Šiame projekte dalyvauja visos 60 Lietuvos savivaldybių. Visaginui atstovavo 72 sportininkai, kurie
dalyvavo baidarių ir kanojų, futbolo, graikų-romėnų ir laisvųjų imtynių ir lengvosios atletikos
varžybose.
Sporto klubai Visagine dirba daugiausia mėgėjišku lygiu. Aktyviausi – NOVEL dviračių
sporto mėgėjai, futbolo YFA, bokso – ,,Skorpionas“.

30 pav. Jaunieji Lietuvos bokso čempionai su treneriu ir YFA futbolininkai

Su vaikais daug dirba plaukimo klubas ,,Barakuda“ ir povandeninio plaukimo klubas
,,Akvanautas“.

Pastarasis

–

bene

aktyviausiai

su

projektais

dirbantis

sporto

klubas,

bendradarbiaujantis ir su savivaldybe mokant vaikus plaukti. Šachmatų klubas, aktyviai
bendradarbiaudamas su Kūrybos namais, organizuoja visą ciklą šachmatų turnyrų, kuriuose
dalyvauja tiek darželinukai, tiek senjorai. Stalo teniso klubas ir ,,Visagino tenisas“ aktyviai dirba su
savo nariais ir jiems organizuoja įvairias varžybas. Susivieniję į neformalų jaunimo sambūrį
tinklinio mėgėjai jau sugebėjo suorganizuoti regioninį ir Visagino tinklinio taurės turnyrus,
paplūdimio tinklinio vyrų ir mišrių komandų varžybas, pradėjo reguliariai treniruotis sporto salėje
tiek vaikinų, tiek ir merginų tinklinio mėgėjų grupės.

31 pav. Miesto šventei skirtos stalo teniso ir paplūdimio tinklinio varžybos
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Turėdami puikias treniruočių sąlygas – baigtą renovuoti stadioną – trečią sezoną žaisdami
Lietuvos futbolo federacijos antros lygos čempionato rytų zonoje šeštoje vietoje užbaigė ,,Visagino“
futbolo komanda. Tai buvo labiausiai žiūrovų lankomos varžybos, dažnai tribūnose už saviškius
sirgdavo nuo 200 iki 300 futbolo sirgalių.

32 pav. Visagino futbolininkai Lietuvos čempionate

Ataskaitiniu laikotarpiu 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 praktiškai
maksimaliai naudojamasi nuo spalio iki balandžio mėnesio.
2014 metų pabaigoje pradėta vykdyti vaikų mokymo plaukti bendro lavinimo mokyklose
programa, apimanti visus 4–5 klasių mokinius, buvo tęsiama ir 2016 metais. Ši tęstinė programa
vykdoma savivaldybės lėšomis, 2016–2017 mokslo metams į plaukimo pamokų tvarkaraštį įtraukti
šeštų klasių mokiniai – iš viso 700 vaikų lanko plaukimo pamokas bendro lavinimo mokyklose.
Tokiu būdu suformuotas visas užsiėmimų ciklas, kurio metu vaikai per 4 mokslo metus ne tik
išmoksta plaukimo pradmenų, bet ir įgauna pakankamai plaukimo ir saugaus elgesio vandenyje
praktinių įgūdžių.
2015 metų ketvirtame ketvirtyje pradėtos iš Valstybės investicijų programos lėšų
finansuojamos irklavimo bazės ant Visagino ežero kranto statybos buvo tęsiamos ir 2016 metais.
Plačiau apie projektą ,,Irklavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“ ataskaitos 2.5.2
skiltyje ,,Investicinių projektų įgyvendinimas“.

________________________________________________________________________________

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos
2016 metų veiklos ataskaita

73

2.4. Vaiko teisių apsauga
Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius įgyvendina Vaiko teisių
konvencijos nuostatas, vykdo vaiko teisių apsaugą, įstatymų nustatyta tvarka gina vaiko teises ir
teisėtus interesus, organizuoja ir prižiūri likusių be tėvų globos vaikų globą (rūpybą), organizuoja,
koordinuoja įvaikinimą, organizuoja pagalbą socialinės rizikos šeimoms, tvarko jų apskaitą,
bendradarbiauja su vaikų dienos centrais, nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis su
vaikais. Vaiko teisių apsauga yra valstybinė (perduota savivaldybėms) funkcija.
Atstovavimas vaikui, vaiko teisių bei jo interesų gynimas teismuose
Per 2016 m. Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai 181 (2015 m. – 281) kartą dalyvavo
teismo posėdžiuose / apklausose, iš jų 103 (2015 m. – 168) kartus civilinių bylų posėdžiuose,
sprendžiant vaiko gyvenamosios vietos nustatymą, nuolatinės globos nustatymą, tėvų valdžios
apribojimą, įvaikinimo, tėvystės nustatymo ar nuginčijimo, išlaikymo vaikui priteisimo, bendravimo
su vaiku tvarkos nustatymo klausimus (33 pav.), 69 (2015 m. – 96) kartus dalyvauta nepilnamečių
apklausose ir baudžiamosiose bylose, kuriose apklausiami nepilnamečiai, kai nepilnametis yra
nukentėjęs, liudytojas, įtariamasis ar kaltinamasis, ir 9 (2015 m. – 17) kartus administracinėse
bylose.

33 pav. Dalyvavimas civilinių bylų posėdžiuose 2016 m. atstovaujant vaikui
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2016 metais dalyvauta 47 (2015 m. – 32) nepilnamečių apklausose teisėsaugos institucijose,
parengtos 178 (2015 m. – 148) išvados, pažymos / informacijos įvairių lygių teismams Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso Skyriui deleguotais klausimais, parengta ieškininių pareiškimų /
prašymų teismui Skyriaus kompetencijai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso priskirtais
klausimais – 6 (1 – atskyrimo nuo tėvų, 3 – laikino / neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, 2 – kiti
atstovavimo atvejai) (2015 m. – 6, iš jų: 1 – dėl turto paveldėjimo, 3 – dėl laikino / neterminuoto
tėvų valdžios apribojimo, 2 – dėl nuolatinės globos nustatymo).
Per 2016 m. tėvų valdžia apribota 5 asmenims 7 vaikų atžvilgiu (2015 m. – 3 asmenims 3
vaikų atžvilgiu), parengtos 25 (2015 m. – 51) išvados / pažymos teismui dėl turto pardavimo,
įkeitimo, paskolos būstui įsigyti ir pan., kai šeimoje yra nepilnamečių vaikų.
Likusių be tėvų globos vaikų globa
2016 m. gruodžio 31 d. Vaiko teisių apsaugos skyriaus apyskaitoje buvo 81 (2015 m.
gruodžio 31 d. – 77) globojamas vaikas, netekęs tėvų globos, iš jų: 58 (2015 m. – 59) vaikai
globojami šeimoje, 2 (2015 m. – 3) – Antazavės vaikų globos namuose, 15 (2015 m. – 15) –
Visagino paramos vaikui centre ir 6 (2015 m. – 0) globojami kitose savivaldybėse.

34 pav. Vaiko teisių apsaugos skyriaus apyskaitoje 2016 m. gruodžio 31 d. globojami vaikai

Į Visagino paramos vaikui centrą (vaikų globos instituciją) per 2016 m. metus buvo priimti 23
(2015 m. – 29) vaikai.
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Visagino savivaldybės apskaitoje 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 44 (2015 m. – 51) vaikus
globojančios šeimos. Globojančių vaikus šeimų skaičiaus kaita 2014–2016 m. pavaizduota 35
paveiksle.

35 pav. Globojančių šeimų Visagino savivaldybėje skaičius 2014–2016 m.

Per ataskaitinį laikotarpį 6 (2015 m. – 5) asmenys tapo vaikų globėjais.
2016 m. buvo nustatyta 13 (2015 m. – 16) vaikų, kuriems reikalinga globa, ir jiems
Administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta laikinoji globa (9 vaikams nustatyta globa šeimose
(2015 m. – 10), 4 vaikams – Paramos vaikui centre (2015 m. – 6). Atkreiptinas dėmesys, kad
nuosekliai mažėja vaikų, kuriems globa nustatoma institucijoje, taip prisidedant prie valstybinės
politikos siekio, jog kiekvienas vaikas turi būti globojamas šeimoje. Dedamos visos pastangos
įgyvendinti šią valstybės politiką – kriziniais atvejais, kai reikia paimti vaiką iš šeimos, siekiama
rasti jiems artimuosius giminaičius, globėjus.
Per ataskaitinį laikotarpį 8 vaikai, netekę tėvų globos, tapo pilnamečiais. Jiems suteiktos
išsamios konsultacijos dėl tolimesnės socialinės pagalbos, nurodyta, kur kreiptis pagalbos, iškilus
klausimams.
2016 m. 9 (2015 m. – 9) asmenys kreipėsi dėl savanoriškos globos. Tokių asmenų ypač
laukiama vaikų globos institucijose, kai asmenys ima vyresnius vaikus svečiuotis, sukurdami jiems
prasmingą laisvalaikį, teikdami namų aplinkos suvokimą.
Teismo sprendimu 2016 m. 7 (2015 m. – 5) vaikams nustatytos nuolatinės globos. Šios
nuolatinės globos išaugo iš laikinųjų globų, kai nebuvo galimybės ir tikimybės, kad pavyks vaiką
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grąžinti į jo biologinę šeimą, arba vaikai tapo visiški našlaičiai. Džiugu, kad visos nuolatinės globos
2016 metais buvo nustatytos šeimose.
Per 2016 m. priimti 43 (2015 m. – 33) Administracijos direktoriaus įsakymai dėl vaikų
laikinosios globos tėvų prašymu, tėvams išvykstant iš Lietuvos Respublikos dirbti, mokytis į
užsienį. Iš viso 2016 m. gruodžio 30 d. buvo 17 (2015 m. – 15) globojamų vaikų, kurių tėvai išvykę
į užsienį.
2016 m. atlikti įvertinimai ir priimti sprendimai dėl 11 (2015 m. – 7) asmenų pirminio
įvertinimo tapti vaiko globėjais / rūpintojais. Pagal GIMK programą tapti globėjais arba įtėviais
2016 m. nukreipti mokytis 7 (2015 m. – 13) asmenys (GIMK programa yra skirta asmenims,
norintiems tapti vaikų globėjais arba įtėviais. Mokymų metu asmenys įgyja žinių apie vaiko globą /
įvaikinimą, yra patikrinami asmenų gebėjimai globoti vaiką).
Ataskaitiniu laikotarpiu dėl vaikų išleidimo iš globos institucijos laikinai svečiuotis priimtos 8
(2015 m. – 6) teigiamos išvados. Asmenys ėmė svečiuotis į savo šeimas 12 vaikų (iš jų 6 vaikus
ėmė iš kitų savivaldybių vaikų globos namų).
Buvo vykdoma globojamų vaikų globos priežiūra: svarstant globojamo vaiko situacijas,
surašyti 25 (2015 m. – 18) fizinio asmens buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai, 35 (2015 m.
– 27) globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktai.
Per ataskaitinį laikotarpį organizuotos 28 (2015 m. – 41) laikinosios globos plano peržiūros,
sudaryti 6 (2015 m. – 6) vaiko laikinosios globos planai.
2016 m. nebuvo globėjų atleidimo / nušalinimo atvejų (2015 m. 1 globėja atleista nuo
globėjos pareigų dėl sveikatos problemų).
2016 m. kovo 30 d. organizuotas susitikimas su Paramos vaikui centro darbuotojais bei
administracija siekiant bendrai aptarti vaikų globos namų reorganizacijos tikslus, paskatinti vaikų
globos namų darbuotojus tapti socialiniais globėjais.
Kai gresia pavojus vaikų gyvybei ir sveikatai, Vaiko teisių apsaugos skyrius privalo nedelsiant
paimti vaikus iš šeimos ar kitos aplinkos. Per 2016 m. iš šeimų paimti 9 (2015 m. – 9) vaikai.
Atkreiptinas dėmesys, kad vaikų paėmimo iš šeimų skaičius mažėja (36 pav.). Akivaizdu, kad tai ir
socialinių paslaugų šeimoms efektyvumo, socialinių partnerių bendradarbiavimo rezultatas.
Išsiaiškinus situacijas, kuriose kilo grėsmė vaikų saugumui, atsiradus konfliktinėms
situacijoms su tėvais ir neatsiradus galimybei vaiką laikinai apgyvendinti giminaičių šeimoje, jie
buvo apgyvendinami Visagino paramos vaikui centre. Iš viso per ataskaitinį laikotarpį šiame Centre
apgyvendinti 6 (2015 m. – 6) vaikai, iš viso pagyveno 23 (2015 m. – 29) vaikai. Vaikų,
apgyvendintų globos įstaigoje, skaičius mažėja.
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36 pav. Vaikų, paimtų iš biologinių šeimų Visagine 2014–2016 m., skaičiaus kitimas

Ataskaitiniais metais Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir
Socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojų bendromis pastangomis bei tikslingu ir planingu
darbu į savo biologines šeimas grąžinti 7 (2015 m. – 7) vaikai, kurie buvo netekę tėvų globos.
Siekiant viešinti, populiarinti vaiko globą šeimoje, Skyriaus specialistai 2016 m. vasario 25 d.
dalyvavo konferencijoje „Už meilę vaikui“, vykusioje Visagino socialinių paslaugų centre, skirtoje
vaikų globėjams, kurią organizavo GIMK mokytojai. Į konferenciją buvo pakviesti SADM atstovai.
Skyriaus vedėja skaitė pranešimą ,,Kaip galime padėti sau“. Vaiko teisių apsaugos skyriaus padėkos
raštais bei GIMK mokytojų įsteigtais suvenyrais „Už meilę vaikui“ apdovanoti 4 asmenys, 2016
metais tapę vaikų globėjais.

37 pav. Konferencijos „Už meilę vaikui“, vykusios Visagine, organizatoriai

Siekiant suteikti pagalbą vaikus jau globojančioms šeimoms, organizuotas 1 globėjų
susitikimas / konsultacija su VšĮ SOTAS mokytojais A. Atu ir N. Gikniene bei 2 globėjų
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savipagalbos grupės, iš viso – 8 susitikimai, kuriuos vedė GIMK mokytojai kartu su Vaiko teisių
apsaugos skyriaus vedėja. Savipagalbos grupės sulaukė teigiamo globėjų įvertinimo, išaiškėjo
poreikis, jog tokios grupės turi būti reguliarios. Poreikis aptartas su GIMK mokytojais.

38 pav. Susitikimas-konsultacija su VšĮ „Sotas“ partneriais

Įvaikinimas
Ataskaitiniais metais dvi šeimos įvaikino 3 svetimus vaikus (2015 m. – 2 šeimos įvaikino 2
svetimus vaikus). Du mūsų miesto vaikai buvo įvaikinti Italijos šeimoje.
2016 metais surinkta reikalinga medžiaga, atlikti 3 (2015 m. – 4) šeimų įvertinimai dėl
tinkamumo būti įtėviais.
2016 metais, kaip ir 2015 metais, paliktų naujagimių neužregistruota (2014 m. Visagino
ligoninėje buvo paliktas 1 naujagimis).
Į galimų įvaikinti vaikų Lietuvos Respublikoje apskaitą per ataskaitinį laikotarpį įrašyti 4
(2015 m. – 3) mūsų savivaldybės vaikai.
Vaiko teisių gynimas šeimose, globėjų (rūpintojų) šeimose ir socialinės globos įstaigose
Vaiko teisių apsaugos skyriaus apskaitoje per 2016 m. buvo 103 socialinės rizikos šeimos
(jose 213 vaikų) (2015 m. – 102, jose 200 vaikų) ir 28 (2015 m. – 13) stebimos šeimos. Socialinės
rizikos šeimų skaičiaus kitimas pavaizduotas 39 paveiksle.
2016 m. Administracijos direktoriaus įsakymu į socialinės rizikos šeimų apskaitą įrašyta 20
šeimų (jose auga 35 vaikai) (2015 m. – 19 šeimų, jose 43 vaikai); išbraukta iš apskaitos – 20 (2015
m. – 17) šeimų. Dauguma (12) socialinės rizikos šeimų į apskaitą per 2016 metus pateko dėl
socialinių įgūdžių stokos ir netinkamos vaikų priežiūros. Atkreiptinas dėmesys, kad 2015 metais
nebuvo įrašymo į socialinės rizikos šeimų apskaitą dėl smurto šeimoje, tačiau 2016 metais šiuo
pagrindu įrašytos 4 šeimos (40 paveikslas). Tai rodo, jog šeimoms trūksta gebėjimo taikiai spręsti
iškilusias problemas, konfliktus.
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39 pav. Socialinės rizikos šeimų skaičiaus Visagine kitimas 2014–2016 m.

Sprendžiant socialinės rizikos šeimų problemas yra nuolat bendradarbiaujama su Visagino
policijos komisariatu, taip pat su Socialinių paslaugų centro socialiniais darbuotojais, dirbančiais su
socialinės rizikos šeimomis. Ataskaitiniu laikotarpiu pagal poreikį organizuoti pasitarimai, šeimų
pokyčių aptarimai, policijai per 2016 metus parengta 81 (2015 m. – 75) informacija apie vaiko
šeimą atstovaujant nepilnamečius baudžiamosiose ir administracinėse bylose.

40 pav. Šeimų įrašymo į socialinės rizikos šeimų apskaitą 2016 m. priežastys

Ataskaitiniu laikotarpiu dalyvauta Visagino bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos
posėdžiuose, kuriuose svarstytos savivaldybei aktualios vaiko teisių apsaugos problemos ir kiti su
vaikais susiję klausimai.
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41 pav. Visagino bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos posėdis

Suinteresuotų institucijų, susijusių su vaiko teisių apsauga, bei piliečių prašymų ir pareiškimų
nagrinėjimas
Per ataskaitinį laikotarpį išnagrinėti 123 (2015 m. – 164) gyventojų prašymai, priimti 74
(2015 m. – 88) gyventojų paaiškinimai. Gyventojų prašymų dinamika 2014–2016 m. pavaizduota
42 paveiksle.

42 pav. 2014–2016 m. išnagrinėtų gyventojų prašymų ir paaiškinimų skaičių dinamika

Per 2016 metus surašyti 143 (2015 m. – 147) šeimos buities ir moralinių sąlygų patikrinimo
aktai, 51 (2015 m. – 35) specialistų paaiškinimas, parengta viena išvada dėl 1 (2015 m. – dėl 4
nepilnamečių) nepilnamečio dalyvavimo biomedicininiuose tyrimuose.
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Bendradarbiavimas su miesto nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis su vaikais
Atkreiptinas dėmesys, jog mieste vis mažiau nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO),
dirbančių su vaikais. Mieste nebeveikia (ar sustabdė savo veiklą) tokios anksčiau veikusios
organizacijos, kaip ,,Draugiška šeima“, ,,Atgaivos sala“, kurios prisidėjo prie paramos šeimoms ir
vaikams. Manytina, kad organizacijos nebegali kokybiškai organizuoti paslaugų, kadangi jų visiškai
neremia savivaldybė, o organizacija nėra pajėgi išgyventi iš laimimų projektų lėšų, kurios
neužtikrina finansavimo vientisumo, nepertraukiamumo.
2016 m. savivaldybėje veikė du vaikų dienos centrai: vaikų dienos centras, esantis Socialinių
paslaugų centre, ,,Padėk sau ir kitiems“, ir vaikų dienos centras prie Kūrybos namų. Su Centru
,,Padėk sau ir kitiems“ bendradarbiauta ypač aktyviai, nukreipiant į jį vaikus, aptariant iškilusias
problemas, Skyriaus specialistai lankėsi Centro renginiuose. Šio Centro veikloje per 2016 metus
dalyvavo 100 vaikų. Vaikų dienos centrą prie Kūrybos namų 2016 metais lankė 22 vaikai.
2016 metais bendradarbiauta su NVO ,,Tėvai prieš narkotikus“. Visagino NVO ,,Tėvai prieš
narkotikus“ organizavo vaikų dienos centro ,,Padėk sau ir kitiems“ vaikams tęstinius mokymus
pagal ,,LINO“ programą (pagalba alkoholikų tėvų vaikams).
2016 metų pabaigoje kartu su NVO ,,Tėvai prieš narkotikus“, GIMK mokytojais bei Visagino
kultūros centru suorganizuotas kalėdinis vakaras miesto šeimose globojamiems vaikams.

43 pav. Kalėdinio vakaro Visagino šeimose globojamiems vaikams akimirkos

Ataskaitiniu laikotarpiu Vaiko teisių apsaugos skyrius, siekdamas motyvuoti / padėkoti
globėjams, kurie savo šeimose globoja vaikus, bendradarbiavo su NVO Visagino buriuotojų klubu.
Visagino buriuotojų klubas organizavo miesto šeimose globojamiems vaikams bei globėjams
pažintinę 2 dienų išvyką į Klaipėdą, supažindino su didžiausiu Lietuvos burlaiviu, vaikai turėjo
galimybę paplaukioti juo.
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Atstovavimas vaiko interesams, gyventojų priėmimas, gyventojų informavimas vaiko teisių
klausimais
Siekiant kokybiškesnio vaiko teisių užtikrinimo, skubios informacijos apie galimus vaiko
teisių pažeidimus pateikimo, organizuoti pasitarimai su policijos, prokuratūros, mokyklų, Socialinių
paslaugų centro, Paramos vaikui centro atstovais; juose planuojama pagalba vaikui, svarstomos
galimybės, priimami bendri susitarimai. Per ataskaitinį laikotarpį organizuota 25 (2015 m. – 34)
skyriaus specialistų pasitarimai, aptariant skyriaus darbą, svarstant sudėtingas šeimų, vaikų
situacijas, pasidalinant informacija iš dalyvavimų mokymuose, seminaruose.
Nuolat teikti duomenys apie vaiko teisių apsaugą socialinės paramos informacinei sistemai
(SPIS), rengta informacija interneto svetainei aktualiais vaiko teisių apsaugos klausimais, nuolat
viešinta, atnaujinta gyventojams aktuali informacija stende, esančiame Savivaldybės administracijos
antrame aukšte (koridoriuje).
Siekiant padaryti savivaldybės pastatą patrauklesnį / draugiškesnį vaikams, Savivaldybės
administracijos pastato antro aukšto fojė Vaiko teisių apsaugos skyriaus iniciatyva įrengta erdvė
vaikui, kurioje vaikas gali jaukiai praleisti laiką, kol tėvai rūpinasi klausimais savivaldybėje.
Siekiant šeimos / vaiko atvejo peržiūras / tarpinstitucinius pasitarimus padaryti
konfidencialesnius bei patogesnius, 2016 metų pabaigoje Vaiko teisių apsaugos skyriuje įrengtas
pokalbių kambarys.

44 pav. Vaikų žaidimų kampelis savivaldybės II aukšto fojė ir pokalbių kambarys Vaiko teisių apsaugos skyriuje

Darbas su socialinės rizikos vaikais, prevencinė veikla
Socialinės rizikos vaikų skyriaus apskaitoje 2016 metais buvo 36 (2015 m. – 29)
nepilnamečiai.
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2016 metais 1 (2015 m. – 12) vaikui buvo taikytos minimalios priežiūros priemonės; 1 vaikui
pratęsta vidutinės priežiūros priemonė, 1 vaikui skirta vidutinės priežiūros priemonė (2015 m. – 5, 3
nepilnamečiai pateko į įkalinimo įstaigas).
Jau tapo tradicija glaudžiai bendradarbiauti su policija. 2016 metais buvo organizuoti 2 (2015
m. – 5) susitikimai (pasitarimai) su Policijos komisariato atstovais bendradarbiavimui gerinti,
konkrečioms situacijoms, rizikos grupės vaikų situacijoms aptarti. Organizuoti 3 Visagino
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo organizuojant pagalbą nuo smurto nukentėjusiam vaikui ir jo
šeimai darbo grupės susitikimai.
Per 2016 m. dalyvauta 4 (2015 m. – 15) Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, parengtos 3
išvados dėl minimalių ir vidutinių priežiūros priemonių skyrimo nepilnamečiams tikslingumo.
Ataskaitiniu laikotarpiu registruotas 51 (2015 m. – 40) vaikas, galimai patyręs smurtą.
Surinkti ir apibendrinti miesto ugdymo įstaigų smurto prieš vaikus prevencijos renginių planai.
Buvo tęsiamas glaudus bendradarbiavimas su VšĮ Paramos vaikams centru. Skyriaus
specialistai ne kartą konsultavosi su VšĮ Paramos vaikams centro darbuotojais vaiko interesų
užtikrinimo klausimais.
Renginių organizavimas ir dalyvavimas juose
Kaip ir kasmet Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai
dalyvavo vykdant respublikinę akciją ,,Mėnuo be smurto prieš vaikus“ bei paminint Tarptautinę
vaikų gynimo dieną mūsų mieste. 2015 m. gegužės 10 d. organizuotas Vaiko teisių apsaugos
skyriaus ir ugdymo įstaigų darbuotojų, miesto NVO darbuotojų pasitarimas smurto prevencijos
klausimais.
Tradiciniu tampa Skyriaus skelbiamas konkursas ,,Gera daryti gera“. 2016 metais išrinkti 7
(2015 m. – 3) nugalėtojai, kurie iškilmingai apdovanoti 2016 m. lapkričio 16 d. Visagino kultūros
centro ,,Bangos“ salėje vykusio renginio ,,Pasaulis be smurto“ metu.

45 pav. Konkurso ,,Gera daryti gera“ nugalėtojai
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Skyriaus iniciatyva miesto ugdymo įstaigose jau tapo tradicija organizuoti akcijas: „Savaitė be
patyčių“, ,,Gyvenkime draugiškai“, „Be žinios dingusių vaikų diena“, „Geltonojo kaspino diena“.
Kaip ir kasmet lapkričio mėnesį inicijuoti renginiai organizacijose / įstaigose, dirbančiose su
vaikais, skirti Pasaulinei smurto prieš vaikus prevencijos dienai – „Geltonojo kaspino dienai“.
2016 metais parengta Vaiko teisių apsaugos skyriaus tradicinė programa savivaldybės
strateginiam planui ,,Vaiko teisių apsauga ir jo pažeidimų prevencija“, planuotos lėšos – 145 Eur
(2015 m. – 145 Eur). Lėšos panaudotos tinkamai, dėl lėšų panaudojimo atsiskaityta.
Siūlytina miesto ugdymo, socialinių paslaugų įstaigoms organizuoti mokymus tėvams apie
vaikų auklėjimo būdus, smurto vaikams žalą; skatinti savivaldybės gyventojus tapti vaiko
socialiniais globėjais; įkurti mieste šeimyną; rasti galimybes nors iš dalies remti nevyriausybines
organizacijas, dirbančias su vaikais ir šeimomis.

2.5. Vietinis ūkis, ekonominė plėtra ir investicijos
2.5.1. Architektūra ir teritorijų planavimas
Savivaldybės administracija užtikrina valstybės teritorijų planavimo politikos įgyvendinimą,
rengia savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus ir atlieka jų įgyvendinimo stebėseną
(monitoringą), nustatyta tvarka išduoda planavimo sąlygų sąvadus, planavimo bei reikalavimų
sąlygas, statybą leidžiančius dokumentus, rengia specialiosios architektūros reikalavimus
(naudodamasi Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine
sistema „Infostatyba“) ir prisijungimo sąlygas, vykdo nekilnojamojo kultūros paveldo stebėseną ir
statinių naudojimo priežiūrą, įgyvendina triukšmo prevencijos programą, atlieka išorinės reklamos
įrengimo priežiūros kontrolę, vykdo numerių suteikimo adresų objektams (žemės sklypų, pastatų
korpusų bei patalpų) funkcijas. Šias funkcijas atlieka Savivaldybės administracijos Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriaus specialistai.
Teritorijų planavimas
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius atlieka 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
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dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS) ir teritorijų planavimo dokumentų registru
(TPDR).
Naudojantis TPDRIS 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 galima teikti ir gauti atsakymus per šį
interneto portalą, taip prisidedama prie administracinės naštos mažinimo ir informacinių
technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimo priemonių įgyvendinimo.
Žemėtvarkos planavimo darbai vykdomi tik Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo
informacinės sistemos (ŽPDRIS) portale. 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.
Nuo 2016 m. balandžio 12 d. rengiamos Visagino miesto ir Visagino savivaldybės bendrųjų
planų korektūros. Šiuo metu atliekama paslaugų vykdymo priežiūra.
Ataskaitiniu laikotarpiu nustatyta tvarka atliktos reikalingos procedūros ir parengti
Administracijos direktoriaus įsakymai:
➢ Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo – 1;
➢ Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų patvirtinimo – 2;
➢ Dėl numerių adresų objektams suteikimo (pakeitimo) – 28 įsakymai 128 objektams;
➢ Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis – 2;
➢ Dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo – 1.
Parengti ir įkelti į ŽPDRIS sistemą 5 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto
rengimo reikalavimai.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomos miškų ribų tikslinimo procedūros dėl:
➢ Visagino miesto Sedulinos al. (3 mikrorajone) detaliojo plano;
➢ Visagino miesto Visagino alėjos (nuo Taikos pr. ir Kosmoso g. sankryžos iki Partizanų g.)
detaliojo plano;
➢ Visagino miesto paplūdimio I mikrorajone detaliojo plano;
➢ Visagino miesto paplūdimio II mikrorajone detaliojo plano;
➢ Visagino miesto sveikatingumo ir laisvalaikio komplekso detaliojo plano;
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➢ Visagino miesto teritorijos šalia Vilties g. detaliojo plano.
2016 m. Visagino savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
suderino 33 (2015 m. – 29) paraiškas 76 (2015 m. – 89) objektams žemės kasinėjimo darbams
atlikti, priėmė 43 (2015 m. – 35) naujai parengtų ir patikslintų topografinių planų inžinerinių
tyrinėjimų technines ataskaitas.

Statyba
Savivaldybės administracija atlieka visas nustatytas viešojo administravimo procedūras
naudodamasis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine
sistema „Infostatyba“ (šios sistemos nuostatų nustatyta tvarka), taip prisidedama prie
administracinės naštos mažinimo ir informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimo
priemonių įgyvendinimo. 2016 m. išduota (parengta, įregistruota) statybą leidžiančių dokumentų –
98 (2015 m. – 151) vnt., parengta ir išduota specialiųjų architektūros reikalavimų – 10 (2015 m. –
11) vnt.
Ataskaitiniais metais išnagrinėti bei užregistruoti 106 (2015 m. – 151) savivaldybės
teritorijoje įvairios paskirties pastatų (statinių) statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto,
aplinkos sutvarkymo bei inžinerinių tinklų tiesimo ir rekonstrukcijos projektai.
Dalyvauta Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos darbe rengiant projektavimo
užduotis: projektams „Dviračių tako su apšvietimu, šalia Taikos prospekto nuo sankryžos (Taikos
prospekto ir Energetikų gatvės) iki Dūkšto kelio, Visagine, įrengimas“; „Visagino pagalbinės gatvės
daugiabučių namų Parko g., Visagino g. ir Sedulinos al. kvartale rekonstravimas“; „Administracinio
pastato Parko g. 14, Visagine, atnaujinimas (modernizavimas)“.
2016 m. organizuota techninių projektų ir kitų projektų parengimo vykdymo priežiūra
architektūros srityje:
➢ „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį
miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“
techniniam projektui.
➢ „Pastato-bendrabučio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų kapitalinis remontas“ techniniam
projektui.
➢ „Visagino pagalbinės gatvės daugiabučių namų Parko g., Visagino g. ir Sedulinos al.
kvartale rekonstravimas“ techniniam projektui.
Parinkti Visagino rekreacijos paslaugų centro pastato (sporto komplekso) Draugystės g. 10B
atnaujinimo (modernizavimo), Visagino socialinių paslaugų centro pastato Taikos pr. 13
atnaujinimo (modernizavimo) spalvinio sprendimo siūlymai.
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Statinių naudojimo priežiūra
2016 m. buvo vykdoma 1 084 (2015 m. – 888) vnt. pastatų ir statinių priežiūra. Per metus
patikrinti 674 (2015 m. – 525) statiniai ir surašyti apžiūros aktai bei patikrinta įstaigų, įmonių ir kitų
įvairiausių organizacijų vedama dokumentacija. Parengtas 81 (2015 m. – 37) raštas gyventojams ir
įmonėms. Suorganizuoti 5 (2015 m. – 6) patikrinimai su tarpžinybine komisija dėl neteisėtų
remontų gyvenamųjų daugiabučių namų butuose.
Nuolat pildomi ir keičiami statinių naudotojų sąrašai, sudaromi ir tikslinami neūkiškai
tvarkomų (apleistų, neprižiūrimų) statinių sąrašai bei vykdoma statinių, kurie neturi savininkų (ar
kurių savininkai nežinomi), apskaita.
Ataskaitiniu laikotarpiu parengtos ir išduotos 3 pažymos apie naujai suformuotų
nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų) galimybę naudoti pagal paskirtį. Pateiktos ataskaitos:
Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl informacijos
pateikimo apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą, Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros
tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl pirminės ir suvestinės triukšmo valdymo
informacijos pateikimo.
Reklamos priežiūra
2016 m. išduoti 35 (2015 m. – 23) leidimai įrengti išorinę reklamą. Atliktas visos išorinės
reklamos Visagino miesto teritorijoje monitoringas, išsiųsti 4 (2015 m. – 11) raštai reklamos
skleidėjams dėl savavališkai įrengtos išorinės reklamos (arba dėl leidimo pratęsimo).
Nuolat pildoma ir atnaujinama interneto svetainėje informacija apie leidimų įrengti išorinę
reklamą Visagino savivaldybėje išdavimą, leidimų galiojimo sustabdymą, leidimų galiojimo
sustabdymo panaikinimą, leidimų galiojimo panaikinimą.
Per 2016 m. vietinės rinkliavos už išorinės reklamos leidimo išdavimą surinkta 4 021 (2015
m. – 5 990) Eur.
Kita veikla architektūros ir teritorijų planavimo srityje
2016 m. vyko 8 Visagino savivaldybės saugaus eismo komisijos posėdžiai (parengti 7
protokolai, 25 atsakymai ir 11 tarpinių raštų, 7 įsakymai, informacija žiniasklaidai – 4 raštai). Pagal
poreikį pildomas Bendras miesto (automobilių stovėjimo aikštelių) įrengimo, projektavimo ir
statybos darbų sąrašas.
Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 15 Visagino savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos,
priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdžių (parengta 15 protokolų, 4 Želdinių atkuriamosios vertės
apskaičiavimo aktai).
________________________________________________________________________________

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos
2016 metų veiklos ataskaita

88
Atlikti kultūros paveldo objektų būklės patikrinimai ir parengti Kultūros paveldo objekto
būklės patikrinimo aktai Nr. 177, 178, 179.
Savivaldybės administracija nuolat priima, konsultuoja ir informuoja besikreipiančius miesto
gyventojus, fizinius ir juridinius asmenis dėl teritorijų planavimo tvarkos, sąlygų ir procedūrų,
teritorijų planavimo rengimo, dėl tikslinės žemės paskirties ir jos pakeitimo galimybių bei tvarkos,
statybos ir reklamos leidimų išdavimo, konsultuoja statybos, projektavimo, adresų suteikimo ir
statinių naudojimo priežiūros klausimais.

2.5.2. 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)“
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 2016 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 eurų su PVM, projekto įgyvendinimo pradžia
2013 metai. Iki 2016 m. buvo sėkmingai modernizuoti 3 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. sėkmingai
modernizuoti 4 objektai: Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro pastatas, Visagino socialinių
paslaugų centro pastatas, Visagino kultūros centro pastatas, esantis Vilties g. 5, Visagino rekreacijos
paslaugų centro pastatas, esantis Draugystės g. 10B). 2016 m. sėkmingai vyko Kultūros centro
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pastato, esančio Vilties g. 5, modernizavimo darbai, tačiau Savivaldybės administracija susidūrė su
sunkumais toliau įgyvendinant projektą dėl likusių 4 objektų. Dėl vieno objekto modernizavimo
darbų sutartis yra nutraukta (Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pastato), dar dėl 2
vyksta teisminiai ginčai (Visagino Draugystės progimnazijos pastato, Visagino „Gerosios vilties“
progimnazijos pastato). Šių objektų modernizavimo darbai turėjo būti baigti įgyvendinti 2016 m.,
bet dėl susidariusios padėties šių 3 objektų modernizavimo darbai (jų baigimas) bus perkeliami į
2017 m. Šiuo metu dar sunku prognozuoti, kada objektuose darbai bus atnaujinti. Planuoto apšiltinti
Visagino savivaldybės administracijos pastato darbai nebuvo pradėti.
Projekto veiklos:
➢

„Visagino kūrybos namų (Sedulinos al. 49) pastato apšiltinimas“ (2014 m. balandžio

25 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. CPO34477/5-107, kurios vertė 366 965,23 Eur. Rangovas – UAB
„Evikonas“. 2014 m. birželio 2 d. buvo pasirašyta techninės priežiūros sutartis Nr. CPO36353/5167, kurios vertė 2 523,17 Eur),
➢

„Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos pastato apšiltinimas“ (2014 m. balandžio 4

d. buvo pasirašyta sutartis Nr. CPO31449/5-80, kurios vertė 367 935,95 Eur. Rangovas – UAB
„Axis Industries“. 2014 m. gegužės 26 d. buvo pasirašyta techninės priežiūros sutartis Nr.
CPO27656/5-109, kurios vertė 2 873,61 Eur),
➢

„Visagino sporto komplekso (Vilties g. 5A) pastato apšiltinimas“ (2014 m. liepos 31 d.

buvo pasirašyta sutartis Nr. CPO39286/5-250, kurios vertė 370 070,02 Eur. Rangovas – UAB
„Evikonas“. 2014 m. rugsėjo 3 d. pasirašyta techninės priežiūros sutartis Nr. CPO42004/5-278,
kurios vertė 3 048,48 Eur)
sėkmingai įgyvendintos dar 2015 m., užbaigti šių pastatų modernizavimo darbai, pasiektas
visų jų C klasės energetinis naudingumas.
Projekto veiklai „VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro pastato apšiltinimas“
įgyvendinti 2014 m. lapkričio 28 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. CPO48327/5-344, kurios vertė
556 025,63 Eur. Rangovas – UAB „Struktūra“. 2014 m. gruodžio 12 d. buvo pasirašyta techninės
priežiūros sutartis Nr. CPO48779/5-354, kurios vertė 5 782,26 Eur. 2016 m. buvo vykdomi
baigiamieji darbai, kurie ataskaitiniais metais buvo sėkmingai baigti.
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46 pav. Apšiltintas VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro pastatas

Projekto veiklai „Visagino socialinių paslaugų centro pastato apšiltinimas“ įgyvendinti
2016 m. gegužės 30 d. buvo pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. CPO10863/5-169, jos vertė
227 999,90 Eur. Rangovas UAB „Evikonas“. 2016 m. birželio 29 d. pasirašyta techninės priežiūros
sutartis Nr. CPO88657/5-216, kurios vertė 1 936,00 Eur. Darbai sėkmingai baigti 4 mėnesiais
anksčiau, nei buvo planuota. Statybos užbaigimo aktas pasirašytas 2017 m. sausio 31 d.

47 pav. Apšiltintas Visagino socialinių paslaugų centro pastatas

Projekto veiklai „Visagino kultūros centras („Bangos“ salė)“ įgyvendinti 2015 m. vasario 2
d. buvo pasirašyta sutartis Nr. CPO55308/5-19, kurios vertė 297 950,04 Eur. Rangovas – UAB
„Visagino tiekimas ir statyba“. 2015 m. vasario 23 d. buvo pasirašyta techninės priežiūros sutartis
Nr. CPO57019/5-42, kurios vertė 2 810,83 Eur. 2016 m. buvo vykdomi baigiamieji darbai.
Modernizavimo darbai baigti 2016 m.
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48 pav. Apšiltintas Visagino kultūros centro („Bangos“ salė) pastatas

Projekto veiklai „Visagino sporto komplekso / Rekreacijos paslaugų centro (Draugystės g.
10B) pastato apšiltinimas“ įgyvendinti 2016 m. vasario 29 d. buvo pasirašyta rangos sutartis Nr.
CPO03934 / 5-45 su UAB „Evikonas“, kurios vertė 110 709,87 Eur. 2016 m. balandžio 4 d.
pasirašyta techninės priežiūros sutartis Nr. CPO85606 su UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“,
kurios vertė 1 003,09 Eur. Darbai sėkmingai baigti 2016 m., net 6 mėn. anksčiau, nei buvo planuota.
Statybos užbaigimo aktas pasirašytas 2016 m. rugpjūčio 30 d.

49 pav. Apšiltintas Rekreacijos paslaugų centro pastatas Draugystės g. 10B

Projekto veiklai „Visagino kultūros centras (Vilties g. 5)“ įgyvendinti 2015 m. gegužės 18 d.
buvo pasirašyta sutartis Nr. CPO63590/2-1797, kurios vertė 600 056,27 Eur. Rangovas – UAB
„Visagino tiekimas ir statyba“. 2015 m. birželio 3 d. buvo pasirašyta techninės priežiūros sutartis
Nr. CPO65915/5-172, kurios vertė 3 048,48 Eur. 2016 m. pabaigoje buvo įvykdyta 89 % visų
modernizavimo darbų. Darbų atlikimo terminas – 2017 m. gegužės 18 d.
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50 pav. Visagino kultūros centro („Sedulina“) pastato apšiltinimo darbai

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. Atsižvelgus į esamą situaciją buvo nuspręsta nutraukti rangos sutartį. Šiuo
metu rangos sutartis nutraukta, vyksta teismas, įmonė bankrutuoja.

51 pav. Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ šiltinimo darbai

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, vyksta teismas.
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52 pav. Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos apšiltinimo darbai

Projekto veiklai „Visagino Draugystės mokyklos pastato apšiltinimas“ (dabar Visagino
Draugystės progimnazija) įgyvendinti 2014 m. liepos 17 d. buvo pasirašyta sutartis Nr.
CPO40363/5-222, 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. Šiuo
metu modernizavimo darbai sustabdyti, vyksta teismas.

53 pav. Visagino Draugystės progimnazijos apšiltinimo darbai

Projektai „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas
(2

etapas)“

ir

„Visagino

miesto

energinio

efektyvumo

didinimas

daugiabučiuose

gyvenamuosiuose namuose“ (programa „Visagino enervizija“)
2015 m. pasirašyta sutartis dėl techninės pagalbos paslaugų teikimo įgyvendinant Visagino
miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose pastatuose programą „Visagino Enervizija”
ir projektą „Visagino miesto centralizuoto šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas (2
etapas)“.
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2016 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. 2016 m. I–III ketvirčiais buvo vykdomas statybą leidžiančių dokumentų gavimas
šilumos punktų modernizavimui bei techninės specifikacijos ir pirkimo dokumentų rengimas rangos
darbų pirkimui. Per 2016 m. buvo išduota / gauta 159 statybą leidžiantys dokumentai 168 šilumos
punktams (iš 174 šilumos punktų), parengta techninė specifikacija ir pirkimo dokumentai šilumos
punktų modernizavimo darbams pirkti. Šiuo metu dokumentai derinami su suinteresuotomis
įstaigomis ir artimiausiu metu bus pateikti CPVA tvirtinti. Planuojama, kad šilumos punktų
modernizavimo darbai prasidės 2017 m. ir projektas bus įgyvendintas iki 2019 m. II ketvirčio.
Įgyvendinant Visagino miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose gyvenamuose
namuose programą „Visagino enervizija“ 2016 metais pradėti įgyvendinti 3 daugiabučių
gyvenamųjų namų energetinio efektyvumo didinimo projektai namams, esantiems Festivalio g. 10,
Kosmoso g. 28, Jaunystės g. 13. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo rengiami dokumentai dėl namo
Jaunystės g. 13. Dėl namų, esančių Kosmoso g. 28, Festivalio g. 10, UAB „Visagino būstas“
pasirašė sutartis su Rangovais (Festivalio g. 10 Rangovas UAB „Panevėžio statybos trestas“,
Kosmoso g. 28 Rangovas UAB „Statybų kodas“) dėl modernizavimo (atnaujinimo) darbų atlikimo.
Darbai ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo pradėti. Kosmoso g. 28 darbus planuojama pradėti 2017 m.
balandžio mėn., Festivalio g. 10 – 2017 m. planuojama parengti techninį darbo projektą.
Siekdama kuo daugiau viešinti informaciją apie daugiabučių namų renovaciją, kartu su
techninės

pagalbos

paslaugų

įmone

UAB

„Projektų

rengimo

centras“

ir

programos

administratoriumi UAB „Visagino būstas“ organizavo susitikimus su daugiabučių namų gyventojais
bei daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų pirmininkais. Po įvykusių susirinkimų gauti Visagino g.
16 ir Taikos pr. 58 esančių namų gyventojų pritarimai rengti investicinius planus.
Po įvykusio viešo investicijų plano aptarimo su Taikos pr. 58 esančio namų gyventojais buvo
nepritarta modernizavimo (atnaujinimo) darbų atlikimui. 2017 m. planuojama teikti paraišką Būsto
energijos taupymo agentūrai dėl namo, esančio Visagino g. 16, investicijų plano derinimo.
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.
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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
(364 940,27 Eur) ir Visagino savivaldybės administracijos (64 401,23 Eur) lėšomis. Projekto
pradžia 2016 m. balandžio mėn., pabaiga – 2018 m. kovo mėn.
Projekto parengiamasis etapas prasidėjo 2016 m. pradžioje. 2016 m. vasario 1 d. pateiktas
projekto projektinis pasiūlymas su parengtu investicijų projektu. 2016 m. gegužės 24 d. buvo
pateikta paraiška projekto finansavimui gauti. 2016 m. rugsėjo 12 d. buvo pasirašyta finansavimo ir
administravimo sutartis. 2016 m. rugsėjo mėn. nupirktos projektavimo sąlygos. Techninį projektą
rengia UAB „Svertas“. Šiuo metu perkama ekspertizė.
Projektas bus įgyvendinamas Kosmoso g. 28, Visagine, bendrabučio tipo gyvenamajame
name, kuris nuosavybės teise priklauso Savivaldybės administracijai. Projekto įgyvendinimo metu
planuojama atlikti rekonstrukciją 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 bus pritaikyti pagal specialius
neįgaliųjų poreikius.
Valstybės investicijų programos projektai
2016 m. Visagino savivaldybėje buvo vykdomi 5 Valstybės investicijų programos projektai,
finansuojami valstybės biudžeto lėšomis: „Irklavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“,
„Visagino sav. viešosios įstaigos Visagino ligoninės, esančios Taikos pr. 15A, Visagine, intensyvios
terapijos ir reanimacijos bei chirurginių operacinių renovacija ir įrangos įsigijimas“ ir 3 švietimo
įstaigų modernizavimo programos projektai: Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos pastato,
adresu Partizanų g. 2/7, modernizavimas, Visagino „Verdenės“ gimnazijos pastato, adresu Taikos
pr. 21, Visaginas, modernizavimas, Visagino Česlavo Sasnausko menų mokyklos pastato, adresu
Festivalio g. 3A, modernizavimas.
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.
skirtos lėšos techniniam projektui parengti (36 000 Eur). 2014 m. parengtas Irklavimo bazės
įrengimo techninis projektas. 2015 m. Savivaldybės administracija pradėjo Irklavimo bazės
Visagino ežero pakrantėje statybos darbus. Darbai finansuojami iš Valstybės investicijų programos.
Darbus objekte atlieka UAB „HSC Baltic“, su kuria buvo pasirašyta Rangos sutartis. Darbų vertė –
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2,05 mln. Eur. 2016 m. toliau buvo vykdomi elingo pastato statybos darbai, įrenginėjamos
požeminės komunikacijos ir tvarkoma pakrantė. Per šiuos metus atlikta darbų už 337,879 tūkst. Eur.

54 pav. Irklavimo bazės įrengimo Visagino ežero pakrantėje vizualizacija ir pradėti darbai

Iš viso pagal techninį projektą planuojama pastatyti 878,16 kv. m sporto bazės pastatą, 137,9
kv. m finišo / starto bokštelį, 601,34 kv. m elingo pastatą, nutiesti visas būtinas komunikacijas ir
inžinerinius tinklus, sutvarkyti teritoriją (įrengti privažiavimą, stovėjimo aikštelę (10 stovėjimo
vietų), įrengti tvorą, sutvarkyti krantinę – įrengti tribūnas ir pontoninę prieplauką).
Projektas „Visagino sav. viešosios įstaigos Visagino ligoninės, esančios Taikos pr. 15A,
Visagine, intensyvios terapijos ir reanimacijos bei chirurginių operacinių renovacija ir įrangos
įsigijimas“
Savivaldybės administracija kartu su VšĮ Visagino ligonine investicinį projektą „Visagino sav.
viešosios įstaigos Visagino ligoninės, esančios Taikos pr. 15A, Visagine, intensyvios terapijos ir
reanimacijos bei chirurginių operacinių renovacija ir įrangos įsigijimas“ pradėjo įgyvendinti 2013
m. Bendra projekto vertė 2 688,241 tūkst. Eur (priklauso nuo skiriamo finansavimo). Projekto
įgyvendinimo metu numatoma rekonstruoti 684 kv. m operacinio bloko patalpų (operacinės,
priešoperacinės, medžiagos paruošimo patalpos, personalo ir pagalbinės patalpos, koridoriai ir kt.)
bei 683 kv. m reanimacijos-intensyvios terapijos skyriaus patalpų. Rekonstrukcijos metu iš dalies
keičiamas vidinis patalpų išplanavimas, ardomos senos ir įrengiamos naujos patalpų pertvaros,
visiškai pakeičiant sienų, grindų ir lubų dangą, duris bei langus, rekonstruojant vėdinimo sistemą,
įrengiant patalpų kondicionavimą bei šildymą kaloriferiais, pakeičiant elektros tiekimo, apšvietimo,
priešgaisrinės signalizacijos ir ryšių tinklus, medicininių dujų bei vandentiekio ir kanalizacijos
sistemas.
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2013 m. buvo parengtas VšĮ Visagino ligoninės Intensyvios terapijos ir reanimacijos bei
chirurginių operacinių renovacijos techninis projektas ir atlikta jo ekspertizė. 2014–2015 m. pagal
VšĮ Visagino ligoninės poreikį buvo perkama medicininė įranga.
2016 m. projekto finansavimo šaltinis – 100 proc. valstybės biudžetas. Šias metais,
atsižvelgiant į skirtą finansavimą (116 000 Eur), 53 845 Eur skirta įrangai įsigyti ir 61 349,42 Eur
statybų darbams:
➢ įsigyti dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai (2 vnt.), sandorio vertė 53 845 Eur;
➢ atlikta 73,56 kv. m operacinių bloko I etapo patalpų rekonstrukcija, iš dalies pakeistas
patalpų vidinis išplanavimas, įrengiant naujas pertvaras, visiškai keičiant sienų, grindų ir lubų
dangas, duris, rekonstruojant vėdinimo sistemą, pakeičiant elektros tiekimo, apšvietimo,
priešgaisrinės signalizacijos ir ryšių tinklus bei vandentiekio ir kanalizacijos sistemas. Nupirktų
statybos darbų suma – 61 349,42 Eur.
Iš viso 2013–2016 m., t. y. nuo projekto pradžios iki 2017 m., projektui įgyvendinti buvo
panaudoti 391 776,52 Eur. Likusi projekto vertė 2 296 464 Eur.

55 pav. 2016 m. įsigyti dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai ir atlikta operacinių bloko rekonstrukcija

Švietimo įstaigų modernizavimo programa
2016 m. Savivaldybės administracija dalyvavo Švietimo įstaigų modernizavimo programoje,
kurios tikslas atnaujinti (modernizuoti) švietimo įstaigas, kad būtų sudarytos sąlygos mažinti
energijos sąnaudas pastatuose, gerinti mokymo aplinką ir ugdymo kokybę.
Pagal 2016 m birželio 23 d. finansavimo sutartį Nr. S-423/5-505 iš Švietimo įstaigų
modernizavimo programos 2016 m. buvo skirta 83 000 Eur. Parengti 3 investiciniai projektai ir
įgyvendinti darbai už 81,108 tūkst. Eur:
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➢

Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos pastato, adresu Partizanų g. 2/7, Visaginas,

modernizavimas. Progimnazijos keturių sanitarinių mazgų patalpų modernizavimo (atnaujinimo)
darbai – 92 m².
➢

Visagino „Verdenės“ gimnazijos pastato, adresu Taikos pr. 21, Visaginas,

modernizavimas. Gimnazijos gamtamokslės laboratorijos modernizavimo (atnaujinimo) darbai –
98,3 m².
➢

Visagino Česlavo Sasnausko menų mokyklos pastato, adresu Festivalio g. 3A,

Visaginas, modernizavimas. Atlikti Menų mokyklos 3 klasių ir laiptinės iš 1 į 2 aukštą
modernizavimo darbai – 49,3 m².

56 pav. Pagal programą įgyvendinti darbai „Verdenės“ gimnazijoje ir „Gerosios vilties“ progimnazijoje

Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai
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“. Visagine siekiama sukurti pramonės parką plyno lauko
investicijoms pritraukti, nes savivaldybėje nėra laisvos, priklausančios savivaldybei žemės, kurią
būtų galima išnuomoti investuotojams investicijų projektui įgyvendinti. Miesto teritorijoje turimi
nenaudojami pastatai dėl savo dydžio, padėties mieste ir pan. netinkami gamybai, jie tinka tik
paslaugoms teikti. Būtent todėl buvo priimtas sprendimas kurti pramonės parką miesto pakraštyje.
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57 pav. Būsimo SMART parko teritorija

Projekto įgyvendinimo metu planuojama išvalyti teritoriją, nugriaunant parko veiklai
nereikalingus pastatus ir kompleksiškai sutvarkyti aplink esančią teritoriją, atlikti vieno pastato
konversiją paverčiant jį moderniu administraciniu pastatu būsimo pramonės parko veiklai vykdyti.
2016 metų rugsėjo mėn. po viešojo pirkimo procedūrų buvo pasirašyta sutartis su UAB
„Vilniaus betono demontavimo technika“ dėl projektavimo ir rangos darbų vykdymo objekte,
parengtas griovimo projektas ir prasidėjo darbai. Planuojama, kad projektas bus įgyvendintas iki
2017 m. pabaigos ir, įsteigus pramonės parką, prasidės II darbų etapas – inžinerinių komunikacijų
įrengimas parko teritorijoje ir rinkodara.
Bendra projekto vertė – 1 568 888,59 Eur. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir
dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę 07.1.1-CPVA-V-902 „Pereinamojo
laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“.
Projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“
2016 metais vyko parengiamieji projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimo darbai: buvo parengtas investicijų projektas, pateikta
projekto paraiška Aplinkos projektų valdymo agentūrai ir po jos vertinimo pasirašyta projekto
finansavimo sutartis. 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.
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58 pav. Pagal projektą planuojami pastatyti antrinių žaliavų atliekų 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.
2016 m. buvo parengtas investicijų projektas ir pateikta paraišką į Aplinkos projektų valdymo
agentūrą. Projektas buvo įvertintas teigiamai ir 2016 m. gruodžio 30 d. buvo pasirašyta projekto
finansavimo ir administravimo sutartis. Taip pat buvo pradėtos komunalinių atliekų surinkimo
aikštelių įrengimo darbų viešojo pirkimo procedūros.
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“.
Projektas „Visagino g. rekonstrukcija (Inžinerinių paviršinių nuotekų surinkimo ir
šalinimo tinklų rekonstravimas Visagino g. atkarpoje nuo Parko iki Vilties g. bei Visagino g.
pėsčiųjų alėjos dangos rekonstrukcija)“
Visagino mieste po smarkaus lietaus dažnai paviršinėmis nuotekomis užtvindoma Visagino g.
ir Parko g. sankryža po tiltu ir Veteranų g. (kelias) nuo Parko g. iki Vilties g. Be to, pačios Visagino
pėsčiųjų alėjos danga labai prasta ir visiškai sudėvėjo, ją reikia remontuoti.
Siekiant kompleksiškai išspręsti susidariusias problemas, buvo inicijuotas investicijų
projektas, kuris bus finansuojamas iš 2 šaltinių: I etapas – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas
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ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų
tvarkymas“, II ir III etapai – iš Kelių direkcijos ir Visagino savivaldybės biudžeto lėšų.

59 pav. Visagino gatvė, kurią numatoma rekonstruoti

Už viso projekto įgyvendinimą atsakinga Savivaldybės administracija, o I etapo projekto
pareiškėja – UAB „Visagino būstas“, nes nuo 2016 m kovo 6 d. paskirta paviršinių nuotekų
tvarkytoja savivaldybėje.
Projekto tikslas – užtikrinti savivaldybės gyventojams bei paviršinių nuotekų tvarkymo
sistemos abonentams kokybišką nuotekų tvarkymą, garantuoti patogų ir saugų judėjimą mieste.
Projekto uždaviniai:
➢

sutvarkyti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo tinklus Visagino savivaldybės

teritorijoje, siekiant sudaryti sąlygas patikimam sistemos veikimui;
➢

atlikti pėsčiųjų alėjos dangos rekonstrukciją, kad būtų užtikrintos saugios ir patogios

sąlygos miesto gyventojams judėti, suformuota estetiškai patraukli vieta poilsiui.
Įgyvendinus projektą bus sutvarkyta dalis paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sistemos
tinklų – lietaus nuotekų kolektorius, esantis Visagino g. atkarpoje tarp Parko g. ir Vilties g. Bus
rekonstruota 1 lietaus nuotekų kolektoriaus 450 m ilgio atkarpa su prijungimais, bendras visų
rekonstruotų tinklų ilgis apie 0,67 km; bus rekonstruota Visagino g. pėsčiųjų alėjos danga, įrengti
nauji takeliai, sutvarkyta aplinka, suformuotos poilsio vietos.
2016 m. buvo parengtas investicijų projektas ir pateikta paraišką Aplinkos projektų valdymo
agentūrai. Taip pat buvo pradėtos Visagino gatvės rekonstrukcijos darbų viešojo pirkimo
procedūros.
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Projektas „Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir
bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“
Siekiant sukurti Visagino mieste kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu,
kuris atitiktų modernios ir šiuolaikiškos visuomenės poreikius, nuo 2014 m. buvo rengiamas
projektas „Buvusios „Sedulinos“ mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir
bendruomenės reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“.
Projektas visiškai atitinka Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 programos nuostatus ir
skirtas modernizuoti buvusios mokyklos pastatą ir paversti jį kultūros objektu (aktualizuoti),
skatinant aktyvesnį visuomenės dalyvavimą kultūros veiklose, didinant kultūros prieinamumą ir
aktualumą didesnei visuomenės daliai, įtraukiant kuo įvairesnes visuomenės grupes.
Planuojamo projekto esmė – viename pastate sukurti visą infrastruktūrą kultūros veiklai, kuri
veiktų ištisus metus (renginių, parodų ir konferencijų salės, muziejus, patalpos repeticijoms, erdvės
edukacinėms programoms ir amatų studijoms, poilsio zonos). Tai būtų kultūros, turizmo ir verslo
miestas po vienu stogu, fiksuojantis istorinius laikotarpius – nuo išsaugotų tradicijų iki sukurtų ir
kuriamų šiandien. Projekto tikslas – sukurti Visagino mieste kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo
miestą po vienu stogu, kuris atitiktų modernios ir šiuolaikiškos visuomenės poreikius.

60 pav. Buvusios Sedulinos mokyklos patalpos, kurios pagal projektą bus pritaikytos bendruomenės reikmėms

Šio projekto pareiškėjas Visagino kultūros centras kartu su partnere Visagino savivaldybės
administracija. Projekto metu planuojama:
➢

atlikti vidaus patalpų remontą ir įrengti tokias erdves: Teatro salę, Senamiesčio ir Teatro

gatves, Etno gatvę-parodų salę, Konferencijų salę, Visagino žvaigždžių alėją, Choreografijos salę,
valgyklą. Taip pat planuojama sutvarkyti sanitarinius mazgus ir atlikti koridorių remontą;
➢

pagal parengtą remonto darbų aprašą įsigyti įrangą į 4 patalpas: Teatro salę,

Konferencijų salę, Parodų gatvę ir Visagino žvaigždžių alėją;
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➢

pagal parengtą remonto darbų aprašą įsigyti baldus į Teatro salę, Konferencijų salę,

choreografijos salę, valgyklą, Etno gatvę-parodų salę, Teatro gatvę, Senamiesčio gatvę bei Visagino
žvaigždžių alėją.
2016 m. buvo parengtas investicijų projektas ir pateikta paraišką į Centrinę projektų valdymo
agentūrą. Bendra planuojama projekto vertė – 797 588,28 Eur. Projektas bus įgyvendinamas pagal
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros
infrastruktūrą“.
Projektas „Vietinės reikšmės kelio Visagino–Parko–Sedulinos al. kvartale rekonstravimas“
Projekto „Vietinės reikšmės kelio Visagino–Parko–Sedulinos al. kvartale rekonstravimas“
parengiamasis etapas prasidėjo ataskaitiniu laikotarpiu. 2016 m. pradžioje buvo rengiamas projekto
investicinis projektas, 2016 m. rugpjūčio mėn. buvo pateiktas projektinis pasiūlymas su investiciniu
projektu.
Visagino miesto vietinės reikšmės kelio Visagino–Parko–Sedulinos al. kvartale padėtis prasta,
kelio danga duobėta, nevienodo pločio, nėra saugaus praėjimo pėstiesiems ir saugaus pravažiavimo
dviratininkams. Nėra išspręstas paviršinio ir gruntinio vandens nuvedimas. Gatvėse nėra suformuotų
skersinių nuolydžių. Šaligatvių plytelės bei gatvės bortai stipriai aptrupėję. Pagrindinės avaringumo
priežastys yra prastas matomumas, apsauginių elementų nebuvimas, apie avaringas kelio sankirtas
informuojančių ženklų nebuvimas. Įvertinus projekto metu siekiamą išspręsti problematiką, galima
ją apibendrinti kaip saugių, geros būklės gatvių, spartinančių gyventojų susisiekimą su kitais keliais,
verslo ir visuomeniniais objektais trūkumas.
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 bus įgyvendinamas ERPF (657 999 Eur) ir Savivaldybės administracijos (116 117
Eur) lėšomis. Planuojama, kad projekto finansavimo ir administravimo sutartis bus pasirašyta iki
2017 metų III ketvirčio pabaigos. Projekto įgyvendinimas truks 18 mėn. Šiuo metu vyksta projekto
parengiamasis etapas (techninio projekto ekspertizė). Atsižvelgiant į užsitęsusią projektavimo
procedūrą bei derinimą su gyventojais, paraišką planuojama pateikti 2017 m. rugsėjo mėn.
Planuojama rangos darbų pradžia – 2018 m. pavasaris.
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Projektas „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas
savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“
2016 m. buvo parengtas investicinis projektas, o 2016 m. pabaigoje pateiktas ir apgintas
projektinis pasiūlymas projekto „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija
ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“.
Projekto metu planuojama rekonstruoti seną ir nenaudojamą visuomeninį pastatą / įkurti
novatoriškus savarankiško gyvenimo namus. Planuojami įkurti savarankiško gyvenimo namai pagal
savo inovatyvumo koncepciją neturės analogų Utenos regione bei iš dalies visoje Lietuvoje.
Siekiama, kad tokie namai taptų pavyzdžiu ir bandomuoju projektu tolimesnei vyresnio amžiaus
asmenų apgyvendinimo plėtrai Lietuvoje.
Projekto tikslas – savarankiško gyvenimo namų Visagino mieste įkūrimas, siekiant pagerinti
socialinių paslaugų prieinamumą Visagine senyvo amžiaus žmonėms.
Projekto paraišką teiks Visagino socialinių paslaugų centras (terminas iki 2017-03-01).
Projekto biudžetas apie 732 tūkst. Eur. Visagino savivaldybės įnašas sudarys 109 885 Eur.
Projektas „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimas, ekologinės būklės gerinimas ir
želdynų tvarkymas (kūrimas) gamtinio karkaso teritorijose“
2016 m. buvo pateiktas projekto „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimo, ekologinės
būklės gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio karkaso teritorijose“ projektinis
pasiūlymas. Paraišką projekto finansavimui gauti suplanuota pateikti iki 2017 m. sausio 19 d., tačiau
Savivaldybės administracijos specialistai, įvertinę visų reikalingų procedūrų atlikimo terminus,
nustatė, kad procedūrų atlikimas ir derinimas su atsakingomis institucijomis užimtų apie 27 mėn. Be
aukščiau išvardytų procedūrų, iki paraiškos pateikimo reikėtų parengti, suderinti su visuomene ir
patvirtinti Savivaldybės taryboje kraštovaizdžio tvarkymo programą ir jos pagrindu įvykdyti
teritorijos tvarkymo (kraštovaizdžio) projekto parengimo viešųjų pirkimų procedūras. Visas
aukščiau minėtas procedūras reikėtų atlikti iki 2017 m. sausio 19 d.
Įvertinus visą informaciją ir terminus, Utenos regiono plėtros tarybai pranešta, kad
Savivaldybės administracija negali laiku atlikti visų procedūrų, reikalingų projekto teritorijų miško
žemės sklypus paversti kitomis naudmenomis, ir atitinkamai nėra parengusi visų su paraiška
privalomų pateikti dokumentų, todėl 2017 m. sausio 19 d. nebus pasiruošusi pateikti paraiškos
projekto finansavimui gauti. Projekto įgyvendinimas perkeltas į 2018 m. II pusmetį.
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2.5.3. Vietinių kelių, šaligatvių, dviračių takų remontas ir priežiūra
Vykdant Kelių priežiūros ir plėtros programą, 2016 m. iš Kelių direkcijos buvo skirta 571 800
Eur. Iš jų panaudota 477 706,98 Eur (10 lentelė). Liko nepanaudota 94 093,02 Eur, iš jų:
➢ 22 032,75 Eur – projektavimo ir kapitalinio remonto darbai nuo Parko g. 21 iki Parko g.
23;
➢ 30 879,10 Eur – Visagino g. 16A aikštelės projektavimo ir statybos darbai;
➢ 37 969,62 Eur – Taikos pr. 26 aikštelės projektavimo ir statybos darbai;
➢ 3 222,38 Eur – iš likusių veiklų.
Vietinių kelių ir gatvių priežiūrai pagal konkursą buvo sudarytos statybinių mašinų,
mechanizmų ir specialių automobilių nuomos sutartys su UAB „Spectrans“, AB „Visagino
mechanizacija“ ir UAB „Girna“. Kelių eismo saugumui užtikrinti buvo nupirkta 600 (2015 m. –
550) tonų techninės druskos ir parengtas Miesto gatvių ir vietinių kelių 2016–2017 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) ir
informaciniai stendai. Nuolat surenkamos ir išvežamos šiukšlės.
Vasaros metu nuolat prižiūrimos vejos. Vejų priežiūrai 2016 m. buvo nupirktas 1 traktoriukas
ir 3 krūmapjovės. Siekiant užtikrinti saugų eismą bei išsaugoti ir palaikyti kiekvieno medžio įgimtą
lajos struktūrą buvo parengtas medžių, augančių šalia gatvių važiuojamosios dalies ir alėjos,
genėjimo planas. Buvo atlikta perimtų vietinių kelių būklės apžiūra (privažiavimo kelio iki
pramoninio šildymo katilinės; pravažiavimo nuo kelio Nr. 1 iki techninės vandenvietės prie Drūkšių
ežero) ir pateikti pasiūlymai dėl tolimesnio jų eksploatavimo.
Buvo organizuota nuolatinė saugaus eismo techninių priemonių priežiūra. 2016 m. spalio 11
d. sudaryta sutartis Nr. 5-332 su UAB „Gatas“. Atliktas šaligatvių remontas atskirose vietose, kur
buvo avarinės situacijos (įgriuvos, įlinkimai, properšos ir pan.) – 250 m2. Žiemos metu nuolat buvo
vykdomas kelių asfalto duobių remontas, panaudota 3,6 t šalto asfalto.
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10 lentelė. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2016 m. finansuoti kelių
remonto ir priežiūros darbai
Eil.
Nr.

Objektas

Paslaugos /
Darbai

1.

Bendro naudojimo
automobilių stovėjimo
aikštelė prie Taikos pr.
26 (projektavimas,
statyba)

Projektavimas

Darbai

Projektavimas

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Bendro naudojimo
automobilių stovėjimo
aikštelė prie Visagino g.
16A (projektavimas,
statyba)

Parko gatvės šaligatviai
(projektavimas,
kapitalinis remontas)
Vietinių kelių ir gatvių
kasmetinis duobių
remontas
Vietinių kelių ir gatvių
ženklinimo darbai
(kasmetiniai)
Pėsčiųjų perėjų kryptinis
apšvietimas
Įvažiavimas į kiemą Nr.
313 (Energetikų g. 18,
20, 22, Draugystės g. 16,
18)
Įvažiavimas į kiemą Nr.
316 (Energetikų g. 38,
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52,
54)
Įvažiavimas į kiemą Nr.
307 (Statybininkų g. 14,
16, 18, 20)
Dviračių tako statybos
techninis projektas (nuo
Taikos pr. 84 iki
valstybinės reikšmės
kelio Nr. 177)
Partizanų gatvės
paprastasis remontas
Sodų bendrijos „Vyšnia“
kelio dangos paprastasis
remontas
Tikslinės lėšos (dviračių
takai)

Rangovas / Paslaugų
teikėjas
UAB „Synegy
Solutions“
UAB „Visagino
tiekimas ir statyba“
UAB „Synegy
Solutions“
UAB „Visagino
tiekimas ir statyba“

Darbai
Techninės priežiūros
paslaugos
UAB „Viksvola“

Sutarties vertė Eur

Panaudota
lėšų proc.

2 830,15

100

63 094,69, iš jų:
panaudota 9 817,36,
nepanaudota 49 809,33
(kompensacija už
medžius 3 468)

21

2 830,15

100

78 509,85, iš jų:
panaudota 56 844,63,
nepanaudota 21 305,22
(kompensacija už
medžius 360)

70

528,99

Darbai

UAB „Moldeks“

88 348,30
37 052,73, iš jų:
panaudota 16 818,95,
nepanaudota 20 233,78

Darbai

UAB „Zarasų
automobilių keliai“

28 772,59

100

Darbai

UAB „Eismus“

28 535,79

100

Projektavimas
Darbai

UAB „Gandras
energoefektas“

2 000,00
46 000,00

100
100

20 192,35

100

30 993,62

100

15 110,92

100

6 824,40

100

Darbai

Darbai

UAB „Zarasų
automobilių keliai“

Darbai

Projektavimas

UAB „Plėtros
partneriai“

100
45

Darbai

UAB „Zarasų
automobilių keliai“

950,82

100

Darbai

UAB „Keljeras“

865,98

100

87 464,78

100

Darbai

AB „Eurovia“
UAB „Keljeras“
(Parko g.)

31 977,20

100

Iš viso

477 706,98
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2.5.4. Viešieji pirkimai
2016 m. Savivaldybės administracija inicijavo (pateikė pirkimo paraiškų) 552 (2015 – 433)
pirkimus, iš jų 86 pirkimus (pagal 77 paraiškas), įskaitant 7 pirkimus pagal įgaliojimą (3 pirkimus
vykdė VšĮ Visagino ligoninė, 2 pirkimus vykdė Visagino „Verdenės“ gimnazija, 1 pirkimą vykdė
Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija, 1 pirkimą vykdė Visagino Česlovo Sasnausko menų
mokykla), buvo pavesta atlikti nuolatinei Visagino savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų
komisijai, 475 – pirkimo organizatoriams.
2016 m. Viešųjų pirkimų komisija pradėjo 85 (2015 m. – 73) pirkimų procedūras (pagal 71
paraišką), iš jų neįvykusių (nesudarytos sutartys) – 7 pirkimai, nutrauktų – 2 pirkimai, įvykusių – 69
pirkimai, iš kurių 4 įvykdyti iš dalies, 9 pirkimo procedūros, iš kurių 1 iš dalies, nebuvo baigtos
2016 metais ir tęsiamos 2017 m.
Per 2016 m. buvo sudarytos 76 (2015 m. – 63) sutartys (įtrauktos 8 sutartys, sudarytos atlikus
7 pirkimus, pradėtus 2015 m. ir baigtus 2016 m.), kurių bendra vertė – 3 456 209,91 Eur (2015 m. –
6 360 863,40 Eur, įtraukti 2 pirkimai, kurie pradėti 2014 m. ir užbaigti 2015 m.).
Viešųjų pirkimų komisijos 2016 m. įvykdyti pirkimai – iš viso 75 pirkimai. Pagal pirkimų
objektą: prekių – 22 pirkimai (sudarytos 23 sutartys, kurių bendra vertė – 352 486,27 Eur) (2015 m.
– 14 pirkimų: sudaryta 16 sutarčių, kurių bendra vertė – 1 135 773,56 Eur); paslaugų – 35 pirkimai
(sudarytos 35 sutartys, kurių bendra vertė – 412 034,31 Eur) (2015 m. – 30 pirkimų: sudaryta 30
sutarčių, kurių bendra vertė – 1 450 556,56 Eur); darbų – 18 pirkimų (sudaryta 18 sutarčių, kurių
bendra vertė – 2 691 689,33 Eur) (2015 m. – 17 pirkimų: sudaryta 17 sutarčių, kurių bendra vertė –
3 774 533,28 Eur). Viešųjų pirkimų komisijos įvykdytų pirkimų palyginimas pateikiamas 11
lentelėje.
11 lentelė. 2014–2016 metais Visagino savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų
komisijos įvykdytų pirkimų palyginimas

Prekės
Paslaugos
Darbai
Iš viso

Įvykdytų pirkimų skaičius
2014 m.
2015 m.
2016 m.
7
14
23
33
30
35
26
17
18
66
61
76

Įvykdytų pirkimų vertė Eur
2014 m.
2015 m.
493 330,47
1 135 773,56
484 918,28
1 450 556,56
4 749 809,88
3 774 533,28
5 728 058,63
6 360 863,40

2016 m.
352 486,27
412 034,31
2 691 689,33
3 456 209,91

2016 m. Viešųjų pirkimo komisijos vykdyti pirkimai per Centrinę perkančiąją organizaciją
2016 m. Viešųjų pirkimų komisija per Centrinę perkančiąją organizaciją vykdė 28 (2015 m.
– 24) pirkimus, iš jų:
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➢

11 prekių pirkimų: įvykdyti 9 prekių pirkimai (sudarytos 9 sutartys, kurių bendra vertė –

4 047,21 Eur), 2 pirkimai neįvyko (2015 m. – 8 prekių pirkimai: įvykdyti 7 prekių pirkimai
(sudarytos 7 sutartys, kurių bendra vertė – 271 333,77 Eur), 1 pirkimas neįvyko);
➢

15 paslaugų pirkimų: įvykdyta 15 paslaugų pirkimų (sudaryta 15 sutarčių, kurių bendra

vertė – 42 396,01 Eur). (2015 m. – 13 paslaugų pirkimų: įvykdyta 11 paslaugų pirkimų (sudaryta 11
sutarčių, kurių bendra vertė – 41 867,01 Eur), 2 pirkimai neįvyko). 1 pirkimą pagal įgaliojimą
(Administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. ĮV-199) buvo pavesta atlikti VšĮ
Visagino ligoninei (sutarties vertė – 629,20 Eur);
➢

2 darbų pirkimus: įvykdyti 2 darbų pirkimai (sudarytos 2 sutartys, kurių bendra vertė –

338 709,77 Eur) (2015 m. – 3 darbų pirkimus: įvykdyti 2 darbų pirkimai (sudarytos 2 sutartys, kurių
bendra vertė – 898 006,30 Eur). 1 pirkimas buvo nutrauktas, buvo pakeista techninė specifikacija).
12 lentelė. Viešųjų pirkimų komisijos per Centrinę perkančiąją organizaciją įvykdytų
pirkimų suvestinė
Įvykdytų pirkimų skaičius

Įvykdytų pirkimų vertė Eur su
PVM

Prekės

9

4 047,21

Paslaugos

15

42 396,01

Darbai

2

338 709,77

Iš viso

26

385 125,99

2016 m. Viešųjų pirkimų komisijos vykdyti tarptautiniai pirkimai (be Centrinės perkančiosios
organizacijos)
2016 m. buvo vykdomi 3 tarptautiniai pirkimai (visi vykdyti atviro konkurso būdu) (2015 m. –
pradėti (paskelbti) 5 tarptautiniai pirkimai, vykdyti 6 tarptautiniai pirkimai (visi atviro konkurso
būdu), iš kurių:
➢

1 (2015 m. – 2) prekių pirkimas – pirkimas tęsiamas 2017 m.;

➢

2 (2015 m. – 4) paslaugų pirkimai: 2 paslaugų pirkimai įvykdyti iš dalies: Statybinių

mašinų, mechanizmų ir specialių automobilių nuomos pirkimas įvyko dėl 3 pirkimo objekto dalių,
dėl 10 pirkimo objekto dalių neįvyko, Pavojingų atliekų, nenaudojamų padangų ir kitų atliekų, kai
nežinomas atliekų tvarkytojas arba kai atliekas būtina sutvarkyti nedelsiant, siekiant išvengti
neigiamo poveikio aplinkai, tvarkymo, surinkimo ir šalinimo paslaugų pirkimas įvyko dėl 2 pirkimo
objekto dalių, dėl 1 pirkimo objekto dalies pirkimas tęsiamas 2017 m. (sudarytos 2 sutartys, kurių
bendra vertė – 82 550,40 Eur).
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2016 m. Viešųjų pirkimų komisijos vykdyti supaprastinti skelbiami pirkimai (įskaičiuoti ir tie
pirkimai, kurie buvo pradėti 2015 m., bet užbaigti 2016 m.)
Supaprastinto atviro konkurso būdu 2016 m. vykdyta 19 (2015 m. – 18) pirkimų, iš jų:
➢

6 prekių pirkimai: įvykdyti 3 prekių pirkimai (sudarytos 3 sutartys, kurių bendra vertė –

138 346,56 Eur). 1 pirkimą pagal įgaliojimą (Administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 24 d.
įsakymas Nr. ĮV-199) buvo pavesta atlikti VšĮ Visagino ligoninei (sutarties vertė – 53 845,00 Eur).
2 pirkimai neįvyko, 1 pirkimas tęsiamas 2017 m. (2015 m. – 3 prekių pirkimai: įvykdyti 3 prekių
pirkimai (sudarytos 3 sutartys, kurių bendra vertė – 64 763,02 Eur);
➢

8 paslaugų pirkimai: įvykdyti 6 paslaugų pirkimai, iš kurių 1 pirkimas buvo pradėtas

2015 metais (sudarytos 6 sutartys, kurių bendra vertė – 152 462,76 Eur), 2 pirkimai neįvyko (2015
m. – 11 paslaugų pirkimų: įvykdyti 7 paslaugų pirkimai (sudarytos 7 sutartys, kurių bendra vertė –
241 174,82 Eur), 3 pirkimai neįvyko). 1 pirkimas tęsiamas 2016 m. Užbaigtas vienas 2014 metų
pirkimas);
➢

5 darbų pirkimai: įvykdyti 2 darbų pirkimai, iš kurių 1 pirkimas buvo pradėtas 2015

metais (sudarytos 2 sutartys, kurių bendra vertė – 1 620 640,22 Eur). 1 pirkimą pagal įgaliojimą
(Administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. ĮV-199) buvo pavesta atlikti VšĮ
Visagino ligoninei (sutarties vertė – 60 720,22 Eur). 3 pirkimai tęsiami 2017 m. (2015 m. – 4 darbų
pirkimai: įvykdyti 3 darbų pirkimai (sudarytos 3 sutartis, kurių vertė – 2 400 945,81 Eur), 1
pirkimas tęsiamas 2016 m.).
13 lentelė. Viešųjų pirkimų komisijos supaprastinto atviro konkurso būdu įvykdytų
pirkimų suvestinė (įskaitant 1 skelbiamą mažos vertės pirkimą)
Įvykdytų pirkimų skaičius

Įvykdytų pirkimų vertė Eur su PVM

Prekės

4

160 900,96

Paslaugos

6

152 462,76

Darbai

2

1 620 640,22

Iš viso

12

1 934 003,94

Supaprastintų skelbiamų derybų būdu vykdytas 1 pirkimas, kuris tęsiamas 2017 m.
Vykdytas 1 skelbiamas mažos vertės pirkimas, kuris buvo pradėtas 2015 metais (sutarties
vertė – 22 554,40 Eur).
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2016 m. Viešųjų pirkimų komisijos apklausos būdu (įskaitant ir tuos pirkimus, kurie buvo
pradėti 2015 m., bet užbaigti) vykdyti pirkimai
Apklausos būdu 2016 m. vykdytas 41 (2015 m. – 27) pirkimas, iš jų:
➢

11 prekių pirkimų: įvykdyta 10 prekių pirkimų (3 įvykdyti iš dalies), iš kurių 2 pirkimai

buvo pradėti 2015 metais (sudaryta 11 sutarčių, kurių bendra vertė – 187 538,10 Eur). 1 pirkimas
neįvyko (2015 m. – 4 prekių pirkimai: įvykdyti 2 prekių pirkimai (sudarytos 2 sutartys, kurių bendra
vertė – 37 159,23 Eur). 1 supaprastintas neskelbiamas pirkimas tęsiamas 2016 m., dėl 1 pirkimo
dalies pasiūlymų negauta. 2 pirkimai bus tęsiami 2016 m.);
➢

16 paslaugų pirkimų: įvykdyta 12 paslaugų pirkimų, iš kurių 2 pirkimai buvo pradėti

2015 metais (sudaryta 12 sutarčių, kurių bendra vertė – 134 625,14 Eur). 2 pirkimai nutraukti, nes
tapo nereikalingi, 2 pirkimai tęsiami 2017 m. (2015 m. – 11 paslaugų pirkimų: įvykdyti 9 paslaugų
pirkimai (sudarytos 9 sutartys, kurių bendra vertė – 274 899,97 Eur), 2 pirkimai tęsiami 2016 m.);
➢

14 darbų pirkimų: įvykdyta 14 darbų pirkimų (sudaryta 14 sutarčių, kurių bendra vertė –

732 339,34 Eur). 4 pirkimus pagal įgaliojimus buvo pavesta atlikti: VšĮ Visagino ligoninei
(Administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. ĮV-199), Visagino Česlovo
Sasnausko menų mokyklai (Administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. ĮV462), Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijai (Administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 5 d.
įsakymas Nr. ĮV-463), Visagino „Verdenės“ gimnazijai (Administracijos direktoriaus 2016 m.
gegužės 5 d. įsakymas Nr. ĮV-464 ir 2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. ĮV-945) (įvykdžius pirkimus
pagal įgaliojimus sudarytos 4 sutartys, kurių bendra vertė – 81 108,07 Eur) (2015 m. – 12 darbų
pirkimų: įvykdyta 12 darbų pirkimų (sudaryta 12 sutarčių, kurių bendra vertė – 475 581,17 Eur). 3
pirkimus pagal įgaliojimus buvo pavesta atlikti: VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centrui,
Visagino „Verdenės“ gimnazijai, Visagino „Gerosios vilties“ vidurinei mokyklai (sudarytos 3
sutartys, kurių bendra vertė – 57 386,69 Eur).
14 lentelė. Viešųjų pirkimų komisijos apklausos būdu (įskaitant mažos vertės pirkimus
ir supaprastintus neskelbiamus pirkimus) įvykdytų pirkimų suvestinė
Įvykdytų pirkimų skaičius

Įvykdytų pirkimų vertė Eur su
PVM

Prekės

10

187 538,10

Paslaugos

12

134 625,14

Darbai

14

732 339,34

Iš viso

36

1 054 502,58
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2016 metais 475 (2015 m. – 368) (pagal pirkimo paraiškas) inicijuotus pirkimus buvo pavesti
vykdyti pirkimo organizatoriams. Mažos vertės viešųjų pirkimų šiais metais buvo įvykdyta
(pirkimus atlieka pirkimų organizatoriai): prekių – 303, paslaugų – 159, darbų – 24 pirkimai.
2016 metais teismui buvo pateiktas 1 reikalavimas panaikinti Visagino savivaldybės
administracijos, kaip perkančiosios organizacijos, sprendimą vykdant viešuosius pirkimus. Kiti
ginčai, kilę viešųjų pirkimų srityje, išnagrinėjus pretenzijas išspręsti ikiteismine tvarka.

2.5.5. Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimas bei veiklos licencijavimas
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.
2016 m., kaip ir pernai, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai galėjo teikti paraiškas paramai
iš Visagino savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės lėšų pagal įvairias veiklas.
Ataskaitiniais metais paraiškų buvo sulaukta pagal vieną veiklą – „Verslo plėtros projektų
įgyvendinimas“. Pagal šią veiklą verslo plėtros projektams įgyvendinti skiriama nuo 290 iki 5 792
Eur, bet ne daugiau kaip 50 % visų projekto kaštų (be PVM), tinkamos finansuoti išlaidos – tai
išlaidos, skirtos smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto įmonės plėtrai reikalingos naujos įrangos
įsigijimui.
Šiais metais savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, pasinaudodamos parama,
nusprendė įgyvendinti didesnius projektus, sukuriančius pridėtinę vertę ir teikiančius naudą visiems
savivaldybės gyventojams. Pagal šią finansavimo priemonę iš Visagino savivaldybės smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros priemonės lėšų buvo skirta 11 600 Eur parama 4 smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros subjektams, panaudota 11 365 Eur lėšų.
Ataskaitiniais metais iš fizinių ir juridinių asmenų gauta 135 (2015 m. – 117) prašymai dėl
lauko prekybos ir paslaugų teikimo. Išduoti 127 paslaugoms (2015 m. – 113) leidimai lauko
prekybai, paruošti ir išduoti 45 (2015 m. – 39) leidimai komerciniams ir nekomerciniams
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renginiams. Už išduotus leidimus surinktas 2 864,70 (2015 m. – 3 737) Eur dydžio vietinės
rinkliavos mokestis.
Per metus buvo priimti, patikrinti ir paruošti dokumentai dėl licencijų verstis mažmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais. Išduota 21 (2015 m. – 26) licencija, iš jų 14 (2015 m. – 22)
vienkartinių. Surinktas 2 870 (2015 m. – 1 878) Eur dydžio valstybinės rinkliavos mokestis.
Patikslinta 11 licencijų. Panaikinta 21 (2015 m. – 11) licencija verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais.
Taip pat priimti, patikrinti ir paruošti dokumentai dėl licencijų verstis mažmenine prekyba
tabako gaminiais. Išduota 5 (2015 m. – 1) licencijos, 4 (2015 m. – 5) patikslintos, panaikinta 14
(2015 m. – 9) licencijų verstis prekyba tabako gaminiais. Surinktas valstybinės rinkliavos mokestis
720 (2015 m. – 144) Eur.
Ataskaitiniu laikotarpiu priimti, patikrinti ir paruošti dokumentai dėl leidimų išdavimo verstis
mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais. Išduotas 1 leidimas, patikslintas 1 leidimas.
Surinktas valstybinės rinkliavos mokestis 376 Eur.
Priimti ir patikrinti dokumentai dėl leidimų papildymo ir patikslinimo, panaikinimo
suskystintų dujų prekybos srityje. Išduoti 2 leidimai, patikslintas leidimas 1 įmonei, panaikintas 1
įmonei. Surinktas valstybinės rinkliavos mokestis 752 Eur.

2.5.6. 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 gyvenamasis fondas
2016 m. iš savivaldybės atsilaisvinusio būsto fondo buvo paskirstyti 23 (2015 m. – 26) butai
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus sudaryti sąrašus:
➢

pirmas sąrašas (jaunų šeimų) – skirti 6 (2015 m. – 10) butai;

➢

antras sąrašas (daugiavaikių ) – skirti 8 (2015 m. – 1) butai;

➢

trečias sąrašas (našlaičių ) – neskirta (2015 m. – 1);

➢

ketvirtas sąrašas (neįgaliųjų ) – neskirta (2015 m. – 6);

➢

penktas sąrašas (bendras) – skirti 8 (2015 m. – 8) butai;

➢

šeštas sąrašas (pagerinti gyvenimo sąlygas) –skirtas 1 (2015 m. neskirta) butas.

2016 metais sudarytos (pratęstos) 99 (2015 m. – 93) būsto sutartys, parengta 314 įsakymų
(būsto klausimais), 18 tarybos sprendimų (2015 m. – 121 įsakymas ir 2 tarybos sprendimai). Į sąrašą
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socialiniam būstui gauti priimta ir įregistruota 47 (2015 m. –35) šeimų (asmenų) bylos, išbraukta iš
sąrašo – 20 (2015 m. – 188) asmenų ir šeimų. Su Kosmoso g. 28, 30 esančiuose bendrabučiuose
gyvenančiais gyventojais buvo sudarytos (pratęstos) 73 (2015 m. – 84) sutartys. 2016 m. su
Festivalio g. 1, 3 gyvenančiais gyventojais buvo sudarytos 59 sutartys.
2016 metais savivaldybei priklausančiuose gyvenamuosiuose pastatuose adresais Festivalio g.
1, 3 bei Kosmoso g. 28, 30 buvo vykdomos priemonės mokesčių už buto nuomą surinkimui
pagerinti, skoloms mažinti (pokalbiai su skolininkais, įspėjimo lapelių įteikimas bei piktybiškų
nemokėtojų teisminis persekiojimas ). Per metus buvo sutvarkyta apleisto pastato adresu Festivalio
g. 11 aplinka bei užsandarintos visos pirmo aukšto angos, kas praktiškai pašalino galimybę patekti
asmenims į pastato vidų. 2016 m. buvo užsandarinamos pirmo aukšto angos pastatuose Taikos pr.
20A, Draugystės g. 10, Festivalio g. 6, Festivalio g. 8.
Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas
Savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-3 buvo patvirtintos 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, kurių pagrindu 2016 m. buvo patikrinta 15 bendrijų pagal planinę patikrą, 10 bendrijų
pagal neplaninę patikrą (2015 m. – 15). Pagrindinės nusiskundimų priežastys: pirmininkų veikla,
informacijos neteikimas gyventojams ir kt. Taikytų poveikio priemonių nebuvo, nes klausimai
išsprendžiami bendraujant su gyventojais ir bendrijų pirmininkais.

2.5.7. Elektros, šilumos, geriamojo vandens, nuotekų surinkimo ir šalinimo ūkio priežiūra
2016 m. pagal pasirašytą su UAB „Eldermonta“ 2015 m. sausio 12 d. Visagino miesto
apšvietimo tinklų remonto ir priežiūros paslaugų sutartį Nr. 5-6 iki 2016 m. gruodžio 31 d. buvo
atlikta remonto ir priežiūros darbų už 50 779,53 eurų su PVM (kabelių linijų defektų nustatymas –
16 vnt., šviestuvų lempų keitimas naujomis ir senų lempų utilizavimas – 34 vnt., automatinių
jungiklių keitimas – 36 vnt., kabelių linijų izoliacijos varžos matavimai, nustatant kabelių būklę –
506 vnt., šviestuvų atramų dangtelių keitimas, sugadintų šviestuvų keitimas, sugadintų atramų
keitimas ir kita) bei buvo atlikti Visagino miesto apšvietimo tinklų modernizacijos darbai už
54 889,40 Eur su PVM (miesto apšvietimo kabelių linijų keitimas – 2 711 metrų). Sumontuota oro
kabelio linija (kabelio ilgis 60 metrų, 3 atramos) laikinam elektros tiekimui Santarvės aikštėje
vykstantiems renginiams.
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2016 m. buvo atlikti 5 viešieji pirkimai: 1) lauko elektros skirstomosios spintos LSS-1 ir LSS2, įrengtos prie asfaltuotos žaidimų aikštelės šalia Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos, adresu
Visagino g. 7 (pirkimo kaina 1 623,82 Eur su PVM); 2) elektros kabelių linijos nuo Festivalio g. 3
namo vidaus elektros paskirstymo skydo iki komercinės apskaitos skydo KAS įrengimo objektui:
butui, esančiam Festivalio g. 3-8, darbai su projektavimu (pirkimo kaina 270,00 Eur su PVM); 3)
Visagino miesto riboženklio elektros tiekimo įrengimas su projektavimu (pirkimo kaina 4 053,50
eurai su PVM); 4) atskiros fazės 0,4 kV miesto apšvietimo tinkluose pėsčiųjų perėjų kryptinio
apšvietimo elektros tiekimui skyrimo darbai (pirkimo kaina 5 499,99 Eur su PVM); 5) Visagino
savivaldybės apšvietimo sistemos inventorizacijos atlikimo paslaugos (pirkimo kaina 4 600,00 Eur
su PVM).
2016 m. parengti ir pasirašyti 3 susitarimai dėl atsiskaitymo už energetinius išteklius tarp
Savivaldybės administracijos ir kitų juridinių subjektų.
Ataskaitiniu laikotarpiu iš viso savivaldybės objektuose suvartota 1 375 226 kWh, iš jų
825 905 kWh gatvėms ir kiemams apšviesti. Sutartis sudaryta su UAB „Energijos tiekimas“. Iš viso
už suvartotą elektros energiją ir persiuntimo paslaugas sumokėta suma sudaro 159 103,62 Eur.
Kaip ir kiekvienais metais, 2016 m. atlikti Savivaldybės administracijos valdomų pastatų
šildymo sistemų, šilumos punktų šildymo sistemų ir šilumos punktų hidrauliniai bandymai,
organizuoti pasirengimo prieš 2016 m. šildymo sezoną darbai, buvo kontroliuotas įstaigų
pasirengimas, nuolat atliekama kanalizacijos sistemų patikra ir praplovimas. Savivaldybės
administracijos pastato šilumos patalpose sumontuoti nauji vandens valymo filtrai, atlikta jų patikra.
2016 m. iki birželio 17 d. buvo vykdomi 2015 m. birželio 18 d. Visagino miesto paviršinių
(lietaus) nuotekų sistemos remonto ir priežiūros darbų sutarties Nr. 5-202 įsipareigojimai – atlikta
remonto ir priežiūros darbų už 45 568,96 Eur su PVM (2015 m. – 40 400,97 Eur): remonto darbų –
už 20 753,19 Eur (suremontuota 19 lietaus kanalizacijos šulinių), priežiūros darbų – už 24 815,77
Eur (priežiūros darbai atlikti 43 lietaus kanalizacijos šuliniams, pravalyta ir praplauta 448 m lietaus
kanalizacijos kolektoriaus D 700–800 mm skersmens vamzdynų bei atlikta šios atkarpos TVdiagnostika).
2016 m. lapkričio 9 d. su UAB „Visagino būstas“ buvo pasirašytą Abonento paviršinių
nuotekų priėmimo į paviršinių nuotekų tinklus sutartis.
2016 m. buvo išduoti 48 leidimai atlikti žemės kasinėjimo darbus. Už leidimų atlikti žemės
kasinėjimo darbus išdavimą surinkta 972,90 Eur su PVM rinkliavos.
Siekiant užtikrinti Savivaldybės administracijos pastate bei mieste ekonomišką bei saugų
elektros įrenginių bei prietaisų darbą, Savivaldybės administracijos Transporto ir ūkio skyriaus
specialistai savo jėgomis atliko elektros stulpų atjungimą, prijungimą ir remontą. Siekiant
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ekonominės naudos, Savivaldybės administracijos pastate elektros lemputės ir toliau buvo
keičiamos į mažesnio galingumo lemputes bei mažinamas jų kiekis. Nuolat pagal iškvietimą buvo
vykdomi įvairūs elektros darbais Aplinkos tvarkymo skyriaus patalpose, Kosmoso g. 28 ir 30,
Festivalio g. 1, 3 bei butuose, priklausančiuose savivaldybei, civilinės metrikacijos patalpose
(staklių remontas, šviestuvų, elektros lempų, jungiklių keitimas ir t. t.).
Ataskaitiniais metais taip pat buvo organizuotas papildomas saugus elektros įjungimas
švenčių ir renginių metu, kaip ir kasmet organizuotas Visagino miesto gatvių puošimas.

2.5.8. Aplinkosauga ir miesto tvarkymas
Aplinkosauga
2016 m. parengta ir Savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. TS-28
patvirtinta Savivaldybės administracijos Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos 2015 m. ataskaita apie programos priemonių vykdymą, parengtos ir Savivaldybės
tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. TS-29 patvirtintos Visagino savivaldybės
administracijos Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 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.
Aplinkosauginėms priemonėms įgyvendinti panaudota 35 928 (2015 m. – 34 173) Eur šios
programos lėšų. Per metus buvo organizuotas minėtos programos priemonių įgyvendinimas ir lėšų
panaudojimo kontrolė.
Ataskaitiniais metais organizuotas atliekų tvarkymą savivaldybėje reglamentuojančių
dokumentų parengimas. Parengti ir Savivaldybės tarybos patvirtinti šie dokumentai: Visagino
savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės (Savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas
Nr. TS-114), Visagino savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir
atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika, Visagino savivaldybės komunalinių atliekų
susikaupimo normos, Visagino savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai (Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimas Nr.
TS-228).
Įgyvendinta Visagino ežero maudyklos vandens kokybės monitoringo programa. 2016 m.
maudymosi sezonu atlikti Visagino ežero maudyklos vandens kokybės tyrimai. Visagino ežero
________________________________________________________________________________

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos
2016 metų veiklos ataskaita

116
maudyklos vandens tiriami parametrai neviršijo nustatytų normų. Tyrimų duomenys skelbti
interneto svetainėje.
Organizuotas Visagino savivaldybės aplinkos oro kokybės tyrimų atlikimas, Visagino, Skryto
ežerų išvalytos dalies vandens užterštumo tyrimų atlikimas.
Organizuotas ir kontroliuotas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimas. Viešoji
komunalinių atliekų tvarkymo paslauga teikiama 99,8 % Visagino savivaldybės gyventojų ir 80,8 %
ūkio subjektų (2015 m. 99,8 % gyventojų ir 71,8 % ūkio subjektų).
Ataskaitiniu laikotarpiu organizuota veikla, siekiant įvesti Visagino savivaldybės vietinę
rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Parengtas ir
patvirtintas Savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. TS-113 „Dėl Visagino
savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Visagino savivaldybėje“
pakeitimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. TS-113). Šiuo sprendimu nustatyta, kad vietinė
rinkliava įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d.
Rengiamas konkurso komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančiam Visagino
savivaldybėje atliekų tvarkytojui parinkti sąlygų projektas. Patvirtinus konkurso sąlygas bus
organizuojamas konkursas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančiam Visagino
savivaldybėje atliekų tvarkytojui parinkti.
Organizuotas ir kontroliuotas antrinių žaliavų surinkimas Visagino savivaldybėje. Paslaugą
2016 m. teikė UAB „Ekobazė“, kuri neatlygintinai pagal suderintą grafiką surinko antrines žaliavas.
Dalyvauta tvarkant ir prižiūrint Visagino savivaldybės teritorijoje saugotinus želdinius.
Išduota 107 (2015 m. – 135) leidimai kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus
želdinius. Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, dalis leidimų buvo išduota pareiškėjams
atlyginus leidžiamų kirsti želdinių atkuriamąją vertę. Kaip želdinių atkuriamosios vertės
kompensacija, į Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą gauta 4 356
(2015 m. – 1 506) Eur.
Kaip ir kiekvienais metais, buvo organizuota aplinkos tvarkymo akcija „Darom“. „Darom
2016“ akcijoje dalyvavo apie 600 savanorių (2015 m. – apie 500). Surinkta ir į atliekų šalinimo
vietas išvežta 63,26 (2015 m. – 27) tonos komunalinių atliekų, 7–8 (2015 m. – 4) tonos
nenaudojamų padangų, 15 m3 (2015 m. – 10 t) statybos ir griovimo atliekų. Tvarkytos bendro
naudojimo teritorijos, miškai, parkai, pakelės, Visagino ežero paplūdimys, teritorija prie Balto
ežero.
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Valstybinės žemės ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinių nuomos mokesčio
administravimas ir žemės mokestis, žemės ūkis
2016 m. suformuotos ir suderintos 137 (2015 m. – 137) valstybinės žemės ir valstybinio
vidaus vandenų fondo vandens telkinių nuomos mokesčio deklaracijos fiziniams ir juridiniams
asmenims už nuomojamus ir naudojamus valstybinės žemės sklypus ar vandens telkinius.
Apskaičiuota mokesčio suma 76 227 (2015 m. – 74 280) Eur.
Savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimais Nr. TS-191, TS-192 ir TS-193
suteiktos valstybinės žemės ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinių nuomos mokesčio
už 2016 m. 100 proc. lengvatos sodininkų bendrijoms „Pavasaris“, „Statybininkas“, „Vyšnia“.
Parengti ir Savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. TS-112 patvirtini
žemės mokesčio 2017 m. tarifai.
2016 m. priimta 11 (2015 m. – 5) paraiškų paramai bičių laikytojams už papildomą bičių
maitinimą.
Deklaruotos 2 (2015 m. – 3) žemės ūkio subjektų žemės ūkio naudmenos ir pasėlių plotai.
Teiktos konsultacijos ir informacija žemės ūkio, kaimo plėtros, pasėlių deklaravimo, ūkininko ūkio,
kaimo valdų ir žemės ūkio technikos registravimo klausimais.
Beglobių gyvūnų priežiūra
Ataskaitiniais metais buvo atliekami patikrinimai nagrinėjant gyventojų skundus dėl Gyvūnų
laikymo Visagino savivaldybės teritorijoje taisyklių, Visagino savivaldybės teritorijos tvarkymo ir
švaros taisyklių bei kitų teisės aktų pažeidimų. Patikrinimai buvo atliekami bendradarbiaujant su
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariato pareigūnais,
Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos agentūros specialistais ir kitų sričių specialistais. Surašyti
raštai gyventojams dėl teisės aktų bei taisyklių laikymosi. Taip pat buvo išnagrinėti kiti įvairūs
gyventojų, įmonių ir įstaigų skundai, prašymai ir pranešimai. Vykdomi sutartiniai įsipareigojimai su
VšĮ Gyvūnų prieglauda „Padėk man“. 2016 m. buvo sugautas 31 (2015 m. – 30) šuo ir 22 (2015 m.
– 24) katės. Už atliktas paslaugas sumokėta 2 361 (2015 m. – 1 407) Eur.

Miesto tvarkymas
Užtikrindamas miesto švarą, Savivaldybės administracijos Aplinkos tvarkymo skyrius nuolat
prižiūrėjo ir valė miesto gatves ir vietinius kelius, prižiūrėjo miesto teritorijas ir želdinius. Ypatingas
dėmesys buvo skirtas savivaldybės gyventojų prašymams, siūlymams dėl šaligatvių būklės,
suoliukų, gėlynų, medžių ir krūmų priežiūros bei šių siūlymų kokybiškam įgyvendinimui (į visus
prašymus reaguojama per minimalų laikotarpį). Laiku buvo atliekami priežiūros darbai, šalinami
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veiksniai, keliantys grėsmę vaikų saugumui vaikų žaidimų miestelio teritorijoje, vykdoma
stebėsena. Organizuota naujai įrengtų dviračių takų priežiūra ir sutvarkymas. Siekiant užtikrinti
tinkamą aplinkos priežiūrą ir kokybę, buvo organizuotas stichiškai susidariusių sąvartynų
likvidavimas. Laiku organizuota miesto gatvių ir kelių priežiūra, laiku surenkamos ir išvežamos
šiukšlės iš miesto teritorijos, miestas buvo švarus ir gražus.
Buvo vykdoma nuolatinė bendro naudojimo teritorijų priežiūra (žiemos metu sniego valymas
nuo šaligatvių ir važiuojamosios dalies, barstymas). Kasdien surenkamos ir išvežamos komunalinės
atliekos. 2016 m. išvežta apie 4600 m3 (2015 m. – apie 5 000 m3). Statybinių atliekų išvežta apie
170 m3. Kasdien surenkamos panaudotos padangos, elektros prietaisai. Vasaros metu nuolat
prižiūrimos vejos.
2016 m., kaip ir kasmet, buvo įgyvendinamas svarbiausias miesto apželdinimo uždavinys –
sukurti sveiką, estetinę aplinką žmogui. Tvarkingai nugenėtos gyvatvorės, laiku nušienautos vejos.
Gausiai žydinčios gėlės ir įvairių formų gėlynai vasarą puošė Visagino miestą
Siekiant užtikrinti saugų eismą bei išsaugoti ir palaikyti kiekvieno medžio įgimtą lajos
struktūrą parengtas medžių, augančių šalia gatvių važiuojamosios dalies ir alėjos, genėjimo planas.
Užtikrintas išdžiūvusių, ligotų medžių ir krūmų kirtimo organizavimas, miesto įvaizdžio gerinimas
apželdinimo srityje, organizuotas daugiabučių namų kiemų gėlynų konkursas.
Dalyvauta Želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos veikloje. Aplinkos tvarkymo
skyriui buvo išduoti leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio
pašalinimo, genėjimo darbams. Pagal šiuos leidimus mieste buvo iškirsta 185 medžiai, 92 krūmai ir
500 m ilgio sena išdžiūvusi gyvatvorė Energetikų g. (gyvatvorė bus atsodinta naujais krūmais),
apgenėta 11 medžių ir 32 krūmai, 150 m2 krūmų grupių. Per visą vegetacijos laikotarpį 2 kartus
buvo atliktas gyvatvorių ir grupėmis augančių krūmų genėjimas, 3 kartus greitai augančių
gyvatvorių. 2016 m. atliktas medžių, augančių šalia gatvių važiuojamosios dalies, genėjimas.
Vykdoma nuolatinė vejų priežiūra, atsėta po žiemos išnykusi žolė, 3–5 kartus per sezoną nušienauta
veja miesto teritorijoje. Paruošti gėlių sodinimo eskizai ir pavasarį pasodinta 30 704 (2015 m. –
40 672) vnt. vienmečių gėlių daigų. Siekiant gerinti miesto įvaizdį buvo atliktas medžių ir krūmų
pirkimas. Pirkta 1252 vnt. krūmų ir 4 medžiai. Augalai panaudoti Energetikų g. gyvatvorei atsodinti,
Taikos pr., Draugystės ir Parko g. išnykusiems medžiams ir krūmams atsodinti.
Vasaros sezono laikotarpiu užtikrinti ir kontroliuoti miesto paplūdimio priežiūros ir gelbėjimo
posto darbai. Per laikotarpį nuo 2016-05-01 iki 2016-09-30 buvo kasdien valoma Visagino ežero
pakrantės teritorija (įskaitant nedarbo dienas), išvežamos buitinės ir kitos šiukšlės (5 buitinių atliekų
konteineriai ir 3 antrinių žaliavų konteineriai). Su UAB „VPI“ nuo 2016-06-01 iki 2016-08-31 buvo
sudaryta žmonių gelbėjimo Visagino ežero paplūdimyje sutartis ir atliekama jos vykdymo kontrolė.
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2016 m. nuo gegužės 1 d. iki metų pabaigos mieste: suremontuota suoliukų – 224 (2015 m. –
134) vnt., pagamintos naujos vaikų smėlio dėžės – 3 (2015 m. – 3) vnt., nudažyta mažųjų
architektūrinių formų paviršių – 1 380 (2015 m. – 1 140) m2. Aplinkos tvarkymo skyrius savo
jėgomis vykdė sūpynių, sūpuoklių, kitų mažųjų architektūrinių formų vaikų žaidimo aikštelėse
remontą. Visiškai sutvarkytos vaikų žaidimo aikštelės daugiabučių namų kiemuose: Partizanų g. 12,
14, 16 – Taikos pr. 12, 14, 16, 18; Visagino g. 2, 4 – Parko g. 23, 25; Veteranų g. 20, 22 – Taikos pr.
46; Statybininkų g. 3,5; Taikos pr. 72A, 72B, 72V; Taikos pr. 80, 82, 84; Draugystės g. 23–31;
Energetikų g. 20, 22; Draugystės g. 20, 22, 24; Energetikų g. 24, 26; Energetikų g. 38–54;
Energetikų g. 60, 62–66, 68.
Ataskaitiniu laikotarpiu išanalizuotos galimybės ir pateikti pasiūlymai dėl Visagino kapinių
plėtros. Nuolat buvo atliekama kapinių priežiūra ir tvarkymas. Į kapines atvežama smėlio, augalinio
grunto, vandens (smėlio – 15 m3, augalinio grunto – 10 m3, vandens – 210 m3, vejų šienavimas – 3
kartus per vasaros laikotarpį, neprižiūrimų kapaviečių priežiūra – apie 280, šiukšlių surinkimas ir
išvežimas – 177 konteineriai). (2015 m. smėlio – 25 m3, augalinio grunto – 10 m3, vandens – 110
m3, vejų šienavimas – 4 kartus per vasaros laikotarpį, neprižiūrimų kapaviečių priežiūra – apie 250,
šiukšlių surinkimas ir išvežimas – 178 konteineriai). Per 2016 m. buvo išduota 210 (2015 m. – 201)
leidimų laidoti Visagino kapinėse. Visagino kapinėse atliktas kvartalų Nr. 38 ir 41 paruošimas
laidojimams (praplatinimas). (2015 m. Visagino kapinėse atliktas kvartalo Nr. 47A paruošimas
laidojimams (praplatinimas).
Viešųjų darbų programa, nemokami ir visuomenei naudingi darbai
2016 metų viešųjų darbų programa įgyvendinta laiku ir tinkamai.
Programai 2016 m. buvo skirta 205 000 Eur. Pagal šią programą per metus dirbo 412 (2015 m.
434) asmenų. Darbuotojai, dirbantys pagal viešųjų darbų programą, atliko miesto viešųjų erdvių
aplinkos miško-parko zonų priežiūros darbus. Asmenys, nukreipti atlikti viešuosius darbus iš darbo
biržos, nuo 2016-03-01 iki 2016-11-30 rinko šiukšles kvartaluose Nr. 251, 252, 254, 256, 257, 258,
265, 266. Miesto gyventojų patogumui buvo nuolat organizuojamas poilsio vietų valymas.
Per metus Aplinkos tvarkymo skyriuje nuteistieji atidirbo 803 val. nemokamų darbų. Buvo
organizuotas Socialinės paramos skyriaus nukreiptų asmenų atlikti visuomenei naudingus darbus
priėmimas ir darbų kontrolė. 2016 m. Aplinkos tvarkymo skyriuje buvo atlikta 4 040 val.
visuomenei naudingų darbų.
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2.6. Kitų funkcijų vykdymas

2.6.1. Pirminė teisinė pagalba
Visagino savivaldybėje pirminė teisinė pagalba tiesiogiai (betarpiškai) pradėta teikti nuo 2005
m. gegužės 2 d. Pagal nustatytą pirminės teisinės pagalbos teikimo Visagino savivaldybėje tvarką ši
pagalba pareiškėjams buvo teikiama visus 2016 metus.
Visagino savivaldybėje per 2016 metus pirminės teisinės pagalbos kreipėsi 1 250 (2015 m. –
1 235) pareiškėjų. Tai sudaro 6,4 % savivaldybės gyventojų skaičiaus ir yra beveik 1,3 % daugiau
nei 2015 metais.
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
„V každyj dom“. Išsami informacija taip pat buvo pateikiama ir interneto svetainėje, viešinama
skelbimų lentoje, kuri pakabinta Visagino savivaldybės pastato pirmame 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 buvo platinami ir kitose viešose vietose.
Pirminę teisinę pagalbą Visagino savivaldybėje teikia Savivaldybės administracijos Juridinio
skyriaus teisininkas (vyriausiasis specialistas). Savivaldybės administracijoje taip pat užtikrinamas
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 24 str. 2 d. reikalavimas nustatyti ne mažiau
kaip dvi papildomas prašymų ir skundų priėmimo valandas per savaitę. 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. Kadangi
Juridiniame skyriuje dirba ne vienas teisininkas, yra galimybė pavaduoti darbuotoją (užtikrinti
funkcijos vykdymą) jo atostogų, komandiruočių ar laikino nedarbingumo laikotarpiu.
Pirminės teisinės pagalbos pobūdis pagal savivaldybių institucijų veiklos organizuojant ir
teikiant pirminę teisinę pagalbą ataskaitų rengimo ir pateikimo Valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos tarnybai taisyklių klausimų, kuriais buvo teikiama pirminė teisinė pagalba, klasifikatorių
pateiktas 61 paveiksle.
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61 pav. Pirminės teisinės pagalbos paslaugų suteikimo Visagino gyventojams 2016 m. analizė

2016 m. šeimos teisės klausimais suteikta 360 (2015 m. – 353) konsultacijų, iš jų santuokos
sudarymas ir nutraukimas, separacija, sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos – 124; šeimos narių
tarpusavio išlaikymas, tėvystės nustatymas ir pripažinimas – 171; kitos vaikų ir tėvų tarpusavio
teisės ir pareigos –27; globa ir rūpyba, įvaikinimas – 33; kiti klausimai – 5.
Darbo teisės klausimais suteiktos 204 (2015 m. – 185) konsultacijos, iš jų: darbo sutarties
sudarymas ir vykdymas – 34; darbo užmokestis, garantijos ir kompensacijos – 111; darbo sutarties
pasibaigimas –55, darbuotojų sauga ir sveikata – 4; socialinės apsaugos teisės klausimais – 51 (2015
m. – 59), iš jų: socialinis draudimas – 31, socialinė parama – 3, žemės teisės klausimais – 7 (2015
m. – 2); nuosavybės teisių atkūrimo klausimais – 2 (2015 m. – 1).
Administracinės teisės ir administracinio proceso klausimais suteiktos 85 (2015 m. – 63)
konsultacijos, iš jų: administracinės nuobaudos – 54; mokestiniai teisiniai santykiai – 4; valstybės ir
savivaldybės institucijų ir įstaigų veiksmų (neveikimo) apskundimas – 27.
Civilinės teisės ir civilinio proceso klausimais suteiktos 505 (2015 m. – 522) konsultacijos, iš
jų: asmenys – 41; daiktinė teisė – 133; prievolių teisė – 83; paveldėjimo teisė – 134; notarų ir
antstolių veikla – 25; civilinis procesas – 77; ikiteisminis ginčų sprendimas – 1; kiti klausimai – 11;
baudžiamosios teisės klausimais – 17 (2015 m. – 23); baudžiamojo proceso klausimais – 19 (2015
m. – 27) konsultacijų.
Visagino savivaldybėje per 2016 metus buvo surašyti 93 (2015 m. – 75) prašymai suteikti
antrinę teisinę pagalbą – beveik 24 % daugiau nei 2015 m. Taip pat surašyti 46 (2015 m. – 25)
įvairaus pobūdžio dokumentai (skundai, pareiškimai, pretenzijos, preliminari sutartis ir kt.), kuriuos
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pareiškėjai teikė valstybės ir savivaldybių institucijoms, parengtos 2 taikos sutartys (2015 metais
taikos sutarčių nebuvo).
Visagino savivaldybėje per 2016 metus 14 kartų buvo atsisakyta suteikti pirminę teisinę
pagalbą: 6 kartus dėl akivaizdžiai nepagrįstų reikalavimų, 8 kartus dėl kreipimosi ne dėl savo teisių
ir interesų gynimo.
Visagino savivaldybės administracija per 2016 metus gavo 2 nepagrįstus pareiškėjų skundus
dėl nesuteiktos ar netinkamai suteiktos pirminės teisinės pagalbos. Kitų nusiskundimų dėl pirminės
teisinės pagalbos organizavimo ir (ar) teikimo nėra gavusi.
Įvertinus 2012–2016 metų duomenis, darytina išvada, kad pirminės teisinės pagalbos
reikalingumas ir jos teikiama nauda bendruomenės nariams yra akivaizdūs, tinkamas šios funkcijos
vykdymas prisideda prie Savivaldybės administracijos, kaip institucijos, padedančios spręsti ir
sprendžiančios savivaldybės gyventojų problemas, teigiamo įvaizdžio formavimo, todėl būtina ir
toliau skirti pakankamą dėmesį šios funkcijos vykdymui.

2.6.2. Jaunimo politika
Jaunų žmonių (14–29 m. amžiaus) skaičius savivaldybėje mažėja ir Visaginas iš jaunimo
miesto palaipsniui tampa mažiausią jaunimo procentą turinčia Lietuvos savivaldybe. Statistikos
departamento duomenimis, 2008 m. jaunų žmonių skaičius Visagine sudarė 7 591 asmenį, arba
26,56 proc. savivaldybės gyventojų, o 2016 m. sausio 1 d. duomenimis – tik 3 064 asmenis, arba
15,34 proc. gyventojų.
Jaunimo skaičiaus mažėjimas pirmiausiai sietinas su emigraciniais procesais: palyginti su
kaimyninėmis Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybėmis, išvykusių / išvykstančių į užsienį
savivaldybės gyventojų skaičius Visagine taip pat daugiau kaip 4 kartus didesnis: 2014 m.
skaičiuojant 1000 gyventojų į užsienį išvyko (emigravo) 30,6 (Visagine), 7,1 (Ignalinos raj.) ir 7,4
(Zarasų raj.).
Palyginti su kaimyninėmis savivaldybėmis Visagine mažiau vaikų, augančių socialinės rizikos
šeimose. Skaičiuojant 1 000 vaikų (2014 m. duomenimis, neišskiriant jaunimo kaip tikslinės
grupės), augančių socialinės rizikos šeimose buvo: Visagine 41,3; Ignalinos rajone 86,9; Zarasų
rajone 104,0. Taip pat mažiau socialinės pašalpos gavėjų, skaičiuojant 1000 gyventojų (neišskiriant
jaunimo kaip tikslinės grupės): Visagine – 67, Zarasų rajone – 91,5; Ignalinos rajone – 101,8 (2014
m. duomenimis). Pastarieji rodikliai charakterizuoja aukštesnį pragyvenimo lygį savivaldybėje.
Skirtingai nuo kitų šalies savivaldybių, Visagino jaunimo ilgalaikė emigracija paaiškinama ne
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aukštu jaunimo nedarbo lygiu ir pragyvenimo šaltinių ieškojimu, bet palankesniu nei vidutiniškai
Lietuvoje požiūriu į emigravimą: šeimoje vaikai tikslingai rengiami tolimesniam mokslui ir darbui
užsienyje, todėl dėsninga, kad emigruoja absoliuti dauguma nelietuviškas ugdymo įstaigas baigusių
mokinių.

Jaunimas darbo rinkoje
Jaunimo aktyvumas kuriant savo verslą procentine išraiška kiek žemesnis, nei šalies vidurkis,
tai gali būti paaiškinama dideliais emigracijos mastais, taip pat, iš dalies, kalbos barjeru ir
nepakankamu teisinės bazės išmanymu. VMI 2017 m. sausio 30 d. duomenimis, Visagino
savivaldybėje veiklą 2016 metais vykdė 455 ūkio subjektai, iš kurių 114 – jaunuoliai (18–29 m.
amž.); 2016 m. veiklą įregistravo 162 ūkio subjektai, iš kurių jaunuoliai – 54. Atitinkamai Zarasų
rajono savivaldybėje – 407 ir 144, 157 ir 69, Ignalinos rajone atitinkamai – 384 ir 145, 122 ir 70.
Taigi 2016 m. jaunuolių įregistruotų ūkio subjektų procentas sudarė: Visagine – 33 proc.,
Zarasų rajone – 44 proc., o Ignalinos rajone – net 57 proc. Nedarbo lygis tarp jaunų žmonių
padidėja vasaros metu, kada registruojami profesijas įgiję, bet dar neįsidarbinę jauni žmonės, rudens
sezono metu jaunų bedarbių skaičius sumažėja.
2016 m. spalio 1 d. savivaldybėje Utenos teritorinės Darbo biržos duomenimis buvo 190
jaunų bedarbių (2016 m. liepos 1 d. – 204). Jaunimo nedarbo problema sprendžiama jauniems
žmonėms išvykstant (į kitus miestus, į užsienį), tuo tarpu savivaldybėje darbo vietos jaunimui
nesukuriamos. Nesukuriamos jaunimui darbo vietos viešiesiems darbams (Visagino savivaldybėje
nebuvo sukurta nė viena darbo vieta jaunimui viešiesiems darbams, o Zarasų savivaldybėje 2014 m.
tokių darbo vietų jaunimui buvo pasiūlyta net 30).
Nors Jaunimo darbo centras prie Utenos teritorinės darbo biržos dėjo daug pastangų:
organizuoti 5 renginiai, kuriuose dalyvavo 118 mokinių, tačiau vasarai įsidarbino tik 2 mokiniai.
Kaip ir anksčiau, verslininkai vengia įdarbinti mokinius dėl jų ribotos atsakomybės bei dėl jų
amžiaus taikomų darbo sąlygų apribojimų.
2015 m. pradėta įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvų programa, orientuota į NEET
(nedirbančio, nesimokančio ir neaktyvaus) jaunimo įtraukimą į darbo rinką, prie Darbo biržos dirba
JGĮ koordinatorė (vykdanti priemones Visagino savivaldybėje ir Zarasų rajone).
Darbui su NEET, kurie neregistruoti Darbo biržoje, nuo 2015 m. įgyvendinamas Jaunimo
reikalų departamento remiamas projektas „Atrask save“, kurio koordinatorė dirba Visagino sporto
centro atviroje jaunimo erdvėje. 2016 m. spalio 1 d. tokių jaunuolių savivaldybėje buvo 16. Projekto
tikslas – surasti neaktyvius, Darbo biržoje neregistruotus jaunus žmones, motyvuoti juos, sudaryti
asmeninius planus ir per keturis mėnesius nukreipti į darbo rinką (įdarbinti), sugrąžinti į mokyklą
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arba nukreipti mokytis.
Nelankančių mokyklos jaunuolių skaičius per kalendorinius metus keitėsi. 2017 m. sausio 1 d.
duomenimis, savivaldybėje buvo 80 jaunuolių, nuo 14 iki 18 m. amžiaus, iš kurių 74 yra deklaravę
išvykimą į užsienį.

Atviras darbas su jaunimu
Atviras darbas su jaunimu šiuo metu – prioritetinė nacionalinės jaunimo politikos kryptis.
2016 m. rugpjūčio 25 d. duomenimis, 56 Lietuvos savivaldybėse veikia 34 atviri jaunimo centrai ir
172 atviros jaunimo erdvės.
Ataskaitiniu laikotarpiu savivaldybėje veikė Visagino kūrybos namų atviras jaunimo centras
(Sedulinos al. 49) ir trys atviros jaunimo erdvės: Visagino sporto centre (Taikos pr. 23), Visagino
kultūros centre (Vilties g. 5) ir atvira jaunimo erdvė, kurią koordinuoja Visagino menų rezidencija
(vad. Aleksej Urazov, Sedulinos al. 18). Atviras jaunimo centras turi pakankamus išteklius
(žmogiškuosius, materialinius) atviram darbui su jaunimu: 2016 m. Atvirojo jaunimo centro
darbuotojų (4,5 etato) darbo apmokėjimui (skaičiuojant su Sodra) skirta 44,557 tūkst. Eur (lėšos
numatytos Savivaldybės administracijos 02 programoje), yra tinkamos suremontuotos patalpos
veiklai.
Siekiant, kad įstaiga atitiktų visus atviram jaunimo centrui keliamus reikalavimus, siektina
Atviro jaunimo centro kaip struktūrinio padalinio nustatymo įstaigos nuostatuose bei kai kurių
pertvarkymų įstaigos bazėje (pvz., įrengiant atskirą įėjimą, kas yra būtina ir privaloma sąlyga
atviram jaunimo centrui). Tam galimybės ir ištekliai yra.
Atvirose jaunimo erdvėse susiformavo skirtingos veiklos kryptys bei tikslinės grupės
(„kontingentas“): Visagino kultūros centro atviroje jaunimo erdvėje 2016 m. lankėsi Kultūros centre
užsiimantis jaunimas, veikla vyko aktyviau įgyvendinamų projektų metu (vadovė Jūratė
Steikūnaitė); Visagino sporto centro atviroje jaunimo erdvėje daugiau rinkosi mažiau galimybių
turintis ir subkultūroms priklausantis jaunimas, kas yra susiję su atviros jaunimo erdvės
koordinatorės-savanorės, kuri taip pat yra projekto „Atrask save“ koordinatorė Visagine, veikla.
Šioje erdvėje taip pat rinkosi delinkventinio elgesio jaunimas, todėl sudarytos galimybės organizuoti
minimalios priežiūros priemones. Skirtingai nei atviras jaunimo centras, ši erdvė įsikūrusi miesto
pakraštyje, patalpose nesutvarkytas šildymas, erdvės koordinatorė buvo tarifikuota tik 5 val. per
sav., o dalį laiko veiklą koordinavo darbuotoja-savanorė. 2017 m. būtina rasti galimybes finansuoti
darbo užmokestį savivaldybės biudžeto lėšomis, taip pat numatyti aktyviau dalyvauti projektinėje
veikloje.
Atvira jaunimo erdvė, kurią koordinuoja Aleksejus Urazovas (asociacija „Visagino menų
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rezidencija“), veikė Sedulinos al. 18, savivaldybės skirtose panaudos tvarka patalpose. Ši erdvė
jungia jaunimą, kuris ieško meninių inovacijų, mėgsta vaidmenų žaidimus (buvusio būrelio
„Palantyr“ pagrindu), kaip jaunimo erdvė dar kuria savo veidą. Aktualiausia problema – patalpų
pritaikymas jaunimo poreikiams, reikalingas patalpų remontas, nes dalies patalpų būklė artima
antisanitarinei, taip pat šildymo klausimas šaltuoju metų laiku.

62 pav. Atvira jaunimo erdvė Sedulinos al. 18

Apibendrinant atviro darbo su jaunimu patirtį pažymėtina, kad vykdytojų tinklas yra
optimalus, teritoriniu aspektu – tolygiai pasiskirstęs, kiekvienas vykdytojas turi savo specifinę
tikslinę grupę; atvirose jaunimo erdvėse dirba šiame darbe kompetencijų turintys asmenys, tačiau
ateinančiais metais būtina rasti galimybių iš savivaldybės biudžeto lėšų mokėti darbo užmokestį,
nepriklausomai nuo įstaigos biudžeto ir tarifikacijos, kad jaunimo darbuotojas – atviro darbo
koordinatorius – vykdytų atvirą darbą pagal sutartinius įsipareigojimus.
Jaunimo grupės ir organizacijos
Savivaldybės teritorijoje 2016 m. veikė 25 jaunimo organizacijos (2011 m. – 23), daugiau
kaip 40 registruotų sporto klubų (2009 m. – 23), veiklą deklaravo 2 politinių partijų jaunimo
judėjimai. Tačiau šių juridinių vienetų gausa neatspindi jaunimo veiklos kokybės, nes kryptingą
veiklą vykdė tik 1/3–1/4 jaunimo asociacijų, kurios dažniausiai apsiribojo tik projektine veikla, o
einamoji veikla (naujų lyderių ugdymas, dalykinių kompetencijų ugdymas, organizacijos veiklos
viešinimas) nebuvo vykdoma.
2005 m. įsteigta skėtinė jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“, jungianti 8
asociacijas, tačiau siekiamybė – atstovavimas jaunimo organizacijoms ir narystė Lietuvos jaunimo
nevyriausybinių organizacijų taryboje – dar nepasiekta. Nuo 2012 m. asociacijai vadovaujantis
prezidentas didesnę dalį laiko negyvena savivaldybėje, todėl prezidento ryšys su nevyriausybinėmis
organizacijomis yra tik epizodiškas.
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Jaunimo veiklos finansavimas
Jaunimo, kaip amžiaus grupės, interesai tenkinami visose Savivaldybės administracijos
vykdomose programose, savivaldybės biudžeto lėšomis. Galima tik diskutuoti apie šių priemonių
atitiktį jaunimo interesams ir poreikiams (išskyrus kultūrinių poreikių ir kai kurių švietimo aktualijų
tyrimą, kiti tyrimai nebuvo atliekami).
Tikslinės lėšos jaunimo organizacijų veiklos finansavimui numatytos šios 5 programos
priemonėje 05.01.01.01 (Vietos iniciatyvų ir jaunimo iniciatyvų projektų savivaldybėje
įgyvendinimo skatinimas, dalyvaujant konkurse jaunimo organizacijoms bendra tvarka su kitomis
organizacijomis), tačiau 2015–2016 m. jaunimo organizacijų susidomėjimas konkursu buvo
nepakankamas.

63 pav. Pasaulinės jaunimo dienos šventės dalyviai

Jaunimo informavimas
Jaunimo darbo centre nuo 2014 m. taip pat veikė „Eurodesk / Žinau viską“ jaunimo
informavimo taškas. Toks jaunimo informavimo taškas nuo 2015 m. veikė ir Visagino kūrybos
namų atvirame jaunimo centre. Nors formaliai sukurti pakankami mechanizmai jaunimui ir jaunimo
organizacijoms, kuriais gali naudotis tiek juridiniai asmenys – organizacijos, tiek ir pavieniai jauni
žmonės, tačiau jaunimas (organizacijos, neformalios grupės ir neorganizuotas jaunimas) pastebi,
kad viešinimo šaltiniai tarpusavyje nesusiję, informacijos sklaida nepakankama arba nepatraukianti
tikslinės grupės dėmesio.
Visagino jaunimo reikalų tarybos veikla
2015 m. gruodžio mėnesį atnaujinta Visagino savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis.
Tarybai vadovauja pirmininkas – Visagino skautų organizacijos narys Dmitrij Chrečkov. 2016 m.
ne rečiau kaip kartą per ketvirtį posėdžiavusi Jaunimo reikalų taryba sprendė jaunimo neformalaus
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užimtumo, mokinių įtraukimo ir įsitraukimo klausimus, delegavo atstovus į jaunimo politikos
vertinimo darbo grupę ir Nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo konkurso komisiją. 2016
m. III ketvirtį dviem Tarybos nariams įsidarbinus Vilniuje nebuvo užtikrinamas kvorumas, dėl to
2017 m. numatoma atlikti Jaunimo reikalų tarybos narių rotaciją. Taip pat numatoma atnaujinti
Tarybos nuostatus, atsižvelgiant į socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintus
Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų tipinius nuostatus.

2.6.3. Valstybinė kalba
Valstybinę (perduotą savivaldybei) valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės
funkciją vykdo Savivaldybės administracijos Valstybinės kalbos kontrolės skyrius.
Įmonių ir įstaigų tikrinimas
2016 metais patikrinta 21 (2015 m. – 24) įmonė ir įstaiga (iš jų 2 gavus skundus).
Patikrinti Visagine veikiantys bankų filialai. Pažeidimų nenustatyta. Tikrintas neformaliojo
ugdymo įstaigų administracijos, Visagino kultūros centro, Visagino viešosios bibliotekos, Visagino
technologijų ir verslo profesinio mokymo centro darbuotojų valstybinės kalbos mokėjimas, vidaus
viešieji užrašai, dokumentų kalba. Tikrintų įstaigų vadovams nurodyta įpareigoti reikiamos
valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos neturinčius darbuotojus išlaikyti reikiamos valstybinės
kalbos mokėjimo kategorijos egzaminus ir užtikrinti Valstybinės kalbos įstatymo laikymąsi jų
vadovaujamose įstaigose.
VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centre, laidojimo
paslaugas teikiančiose įmonėse, keleivių vežimo įmonėse, vairavimo mokyklose tikrinti vidaus
viešieji užrašai, dokumentų kalba. Valstybinės kalbos įstatymo pažeidimų nenustatyta,
dokumentuose pastebėtos kalbos klaidos nurodytos įmonių atstovams.
Paslaugas gyventojams teikiančiose įmonėse VĮ „Visagino energija“ ir UAB „Visagino
būstas“ tikrintas darbuotojų valstybinės kalbos mokėjimas. Įmonių vadovams nurodyta įpareigoti
reikiamos valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos neturinčius darbuotojus išlaikyti reikiamos
valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminus.
2016 m. gauti 6 (2015 m. – 5) skundai dėl valstybinės kalbos nevartojimo arba netaisyklingos
dokumentų ar viešųjų užrašų kalbos. Iš jų 2 skundus nagrinėti pagal kompetenciją Skyriui persiuntė
Valstybinė kalbos inspekcija, 1 skundas persiųstas nagrinėti Valstybinei kalbos inspekcijai.
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Visuomenės informavimo priemonių tikrinimas
Ataskaitiniu laikotarpiu patikrintos 9 (2015 m. – 10) įmonių interneto svetainės. Įstaigoms
surašyti raštai dėl kalbos klaidų, pateikti pastebėtų klaidų sąrašai, reikalaujama imtis priemonių, kad
nurodyti kalbos normų pažeidimai būtų ištaisyti, ir užtikrinti, kad interneto svetainėse būtų
vartojama taisyklinga lietuvių kalba. Tikrintų įmonių ir vairavimo mokyklų interneto svetainių
klaidos apibendrintos ir atskirais straipsniais paskelbtos savivaldybės interneto svetainėje.
Pakartotinai patikrinta 10 (2015 m. – 9) bendrojo lavinimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų
interneto svetainių. Nustatyta, kad ankstesnio tikrinimo pažymose nurodytos kalbos klaidos
ištaisytos „Verdenės“ gimnazijos, „Gerosios vilties“ progimnazijos, lopšelių-darželių „Auksinis
gaidelis“, „Gintarėlis“, „Kūlverstukas“ interneto svetainėse, ne visos ankstesnio tikrinimo pažymose
nurodytos kalbos klaidos ištaisytos „Atgimimo“ gimnazijos, Draugystės progimnazijos, „Žiburio“
pagrindinės mokyklos, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ interneto svetainėse, klaidos neištaisytos
lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ interneto svetainėje.
Ataskaitiniu laikotarpiu patikrintos 4 (2015 m. – 8) UAB „Sugardas“ televizijos informacinės
laidos „Aktualijos“. Jau keleri metai klaidų pobūdis informacinėje laidoje „Aktualijos“ nesikeičia –
vyrauja kirčiavimo ir tarties klaidos, yra žodyno ir gramatikos klaidų. Palyginti su ankstesniais
metais, klaidų šiek tiek sumažėjo. UAB „Sugardas“ išsiųstas raštas su pastebėtų kalbos (žodyno,
gramatikos, kirčiavimo ir tarties) klaidų sąrašu. Parengtas ir savivaldybės interneto svetainėje
paskelbtas straipsnis „UAB „Sugardas“ televizijos laidoje „Aktualijos“ pastebėtos kalbos klaidos“.
Skundų dėl visuomenės informavimo priemonių negauta.
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. Patikrintas 21 (2015 m. – 21) neperiodinės
spaudos leidinys: plakatai / skelbimai / fotografijų parodos. Pastebėtos klaidos nurodytos leidinių
rengėjams elektroniniu paštu arba jie įspėti telefonu. Ataskaitiniais metais skundų dėl neperiodinės
spaudos leidinių gauta nebuvo.
Reklamos ir viešųjų užrašų tikrinimas
Per 2016 m. su Valstybinės kalbos kontrolės skyriumi buvo suderinta 40 (2015 m. – 23)
išorinės reklamos projektų, patikrinta 12 (2015 m. – 12) parduotuvių viešųjų užrašų (etikečių) kalba.
Pastebėti smulkūs pažeidimai (kalbos klaidos) nurodyti darbuotojams ir ištaisyti vietoje. 2016
metais iš viso patikrinta 110 (2015 m. – 79) reklamos ir viešųjų užrašų vienetų.
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Juridinių ir fizinių asmenų konsultavimas
Juridiniai ir fiziniai asmenys konsultuojami žodžiu atvykus į skyrių, telefonu, elektroniniu
paštu, metodinė pagalba teikiama tikrinimų įmonėse metu, informacija skelbiama interneto
svetainėje. Per 2016 metus iš viso suteiktos 545 (2015 m. – 604) konsultacijos: 45 (2015 m. – 78)
konsultacijos el. paštu / raštu, 300 (2015 m. – 288) – telefonu, 200 (2015 m. – 238) – 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. Į Skyrių besikreipiantys 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
2016 m. pirmą kartą visoje Lietuvoje buvo rengiamos
Lietuvių kalbos dienos. Lietuvių kalbos dienų iniciatorė –
Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Visagine Lietuvių
kalbos dienų iniciatyva buvo priimta su ypatingu dėmesiu,
jose dalyvavo švietimo, kultūros įstaigos, o Valstybinės
kalbos kontrolės skyriaus darbuotojos kovo 2 d. organizavo praktinį seminarą biudžetinių įstaigų
darbuotojams „Kalbos patarimai. Ką reikia tobulinti“.
Valstybinės kalbos kontrolės skyrius kartu su Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi 2016 m.
kovo 10 d. organizavo baigiamąjį Lietuvių kalbos dienų Visagine renginį, kuriame buvo pristatytas
bendruomenės kūrybinis sumanymas „Lietuvių kalba man...“, apdovanoti aktyviausi renginių
organizatoriai ir dalyviai. Renginyje dalyvavo ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė
Daiva Vaišnienė.

64 pav. Baigiamojo Lietuvių kalbos dienų renginio akimirka
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Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė lankėsi ir Visagino savivaldybėje, kur
susitiko su savivaldybės Mere, Administracijos direktoriumi. Susitikimo metu buvo aptarti
valstybinės kalbos vartojimo, taisyklingumo, valstybinės kalbos kontrolės įgyvendinimo
savivaldybėje klausimai, kylančios problemos ir galimi jų sprendimo būdai. Daug dėmesio skirta
Visagino valstybinės kalbos centro lietuvių kalbos kursų finansavimo galimybėms.

65 pav. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė lankėsi savivaldybėje

Apie veiklą kalbos srityje visuomenė informuojama interneto svetainės skyriuje „Valstybinė
kalba“. Per ataskaitinį laikotarpį parengta ir savivaldybės interneto svetainėje paskelbta 14 (2015 m.
– 11) atmintinių, straipsnių ir rekomendacijų dėl kalbos taisyklingumo.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikaciniai egzaminai
Kaip ir kasmet, 2016 m. Valstybinės kalbos kontrolės skyrius kaupė ir sistemino informaciją
apie kitakalbių testavimo rezultatus (valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinių egzaminų
duomenis).
Nuo 2003 m. gruodžio 24 d., kai buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, iki
ataskaitinių metų (2004–2016 metais) Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų bei valstybinės
kalbos mokėjimo kvalifikacinius egzaminus Visagine iš viso laikė 2 115 asmenų, išlaikė – 1 567
asmenys, t. y. 74,09 proc. visų laikiusiųjų (žr. 15 lentelę).
2016 metais Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų bei valstybinės kalbos mokėjimo
kvalifikacinius egzaminus laikė 139 (2015 m. – 121) asmenys, tai yra 18 asmenų daugiau nei
ankstesniais metais. Išlaikiusiųjų procentas šiais metais 62,59 %, t. y. prastesnis, nei pernai ar
užpernai (2015 m. – 67,77 %, 2014 m. – 86,87 %). Nuo 2015 metų stebima beveik visų egzaminų
rezultatų Visagino savivaldybėje prastėjimo tendencija: I kvalifikacinės kategorijos egzaminus 2016
m. išlaikė 63,29 % laikiusiųjų (2015 m. – 60,56 %, 2014 m. – 87,09 %), II kvalifikacinės
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kategorijos egzaminus – 74,19 % laikiusiųjų (2015 m. – 77,42 %, 2014 m. – 93,75 %). Prasčiausiai
sekėsi laikyti III kvalifikacinės kategorijos egzaminus, kuriuos išlaikė vos 22,22 % laikiusiųjų (2015
m. laikiusiųjų nebuvo, 2014 m. išlaikė 100 %).
15 lentelė. Laikiusiųjų egzaminus 2004–2016 metais duomenys

Išlaikė
proc.

Laikė

Išlaikė

Iš viso

Išlaikė
proc.

Laikė

Išlaikė
proc.

Išlaikė

Išlaikė

LR
Konstitucija

III kategorija

Laikė

Išlaikė
proc.

Išlaikė

II kategorija

Laikė

Išlaikė
proc.

Išlaikė

Laikė

Metai

I kategorija

2004

57

37

64,91

51

37

72,55

15

15

100,00

65

65

100,00

188

154

81,92

2005

74

43

58,11

45

33

73,33

27

18

66,67

78

52

66,67

224

146

65,18

2006

70

48

68,57

27

14

51,85

28

15

53,57

83

60

72,29

208

137

65,87

2007

51

40

78,43

31

26

74,29

15

10

66,67

43

31

72,09

140

107

76,63

2008

56

33

58,93

11

8

72,72

9

5

55,56

30

28

90,32

106

74

69,81

2009

48

42

87,50

23

20

86,96

12

7

58,33

44

42

95,46

127

111

87,40

2010

111

82

73,87

123

102

82,93

18

12

66,67

41

33

80,49

293

229

78,16

26

89,66

122

90

73,77

2011

35

29

82,86

46

29

63,04

12

6

50,00

29*

2012

81

59

72,84

58

45

77,59

23

9

39,13

34*

29

85,29

196

142

72,45

2013

98*

69

71,43

48

31

64,58

15

12

80,00

35

30

85,71

196

143

72,96

2014

31

27

87,09

16

15

93,75

4

4

100,00

24*

19

79,17

75

65

86,87

2015

71*

43

60,56

31*

24

77,42

0

0

0,00

19*

15

78,95

121

82

67,77

2016

79

50

63,29

31

23

74,19

9

2

22,22

20

12

60,00

139

87

62,59

Iš viso

2135

1567

73,40

*Į šį skaičių neįtraukti kandidatai, kurie buvo užsiregistravę, tačiau į egzaminą neatvyko.

Ataskaitiniais metais daugiausia buvo laikančių I kvalifikacinės kategorijos egzaminą – 79
asmenys ir II kvalifikacinės kategorijos egzaminą – 31 asmuo. 19 asmenų laikė Lietuvos
Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą. 2015 metais taip pat daugiausia buvo laikančių I
kvalifikacinės kategorijos egzaminą – 71 asmuo ir II kvalifikacinės kategorijos egzaminą – 31
asmuo. 19 asmenų laikė Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą. 2016 m. 9 asmenys
laikė III valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos egzaminą, 2015 m. tokių asmenų
nebuvo. Ši aukščiausia valstybinės kalbos mokėjimo kategorija taikoma valstybės ir savivaldybių
institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovams, valstybės tarnautojams, kurių pareigybės
priskirtos A lygiui, valstybine kalba dėstantiems pedagogams ir panašiai.
Procentinis laikiusiųjų egzaminus 2016 metais skaičius pavaizduotas 66 paveiksle.
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LR Konstitucija
14%
III kategorija
7%

I kategorija
II kategorija
III kategorija

II kategorija
22%

I kategorija
57%

LR Konstitucija

66 pav. Procentinis laikiusiųjų egzaminus 2016 metais skaičius

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengtos ir Administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29
d. įsakymu Nr. ĮV-E-1383 patvirtintos Visagino savivaldybės ūkio subjektų valstybinės kalbos
vartojimo ir taisyklingumo kontrolės taisyklės, kurios nustato valstybinės funkcijos, perduotos
savivaldybei – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės – atlikimo ir tikrinimų
rezultatų įforminimo procedūras.
Šiuo laikotarpiu, kaip ir kasmet, daug laiko ir dėmesio Valstybinės kalbos kontrolės skyriaus
darbuotojos skyrė savarankiškajai savivaldybės funkcijai – savivaldybės dokumentų kalbai:
redagavo įvairius savivaldybės dokumentus, konsultavo savivaldybės darbuotojus kalbos
klausimais, tikrino Savivaldybės tarybos posėdžių protokolus, su skyriaus darbuotojomis buvo
derinami Savivaldybės tarybos sprendimų projektai, sutartys, raštai, į spaudą siunčiami
Savivaldybės darbuotojų pranešimai, sveikinimų ir padėkų tekstai ir kt.

2.6.4. Transporto paslaugų organizavimas
Ataskaitiniais metais buvo parengtas naujas miesto eismo tvarkaraštis, kuris nuolat derinamas
su geležinkelių transportu. Nuolat buvo atnaujinami reguliarų maršrutų tvarkaraščiai, informacija
skelbiama spaudoje, interneto svetainėje ir informacinėje sistemoje ,,Vintra“. Miesto gyventojai
buvo informuojami apie miesto, priemiestinių ar tarpmiestinių maršrutų pasikeitimus, nutraukimus,
tvarkaraščių pakeitimus.
Sudarytos sutartys su UAB „Zarasų autobusai“, UAB Ignalinos autobusų parku ir UAB
„Kautra“ dėl išlaidų kompensavimo už mokinių vežimą kelių transporto reguliaraus susisiekimo
autobusų maršrutais. UAB „Zarasų autobusai“ sumokėta 1 955,85 (2015 m. – 1 155,70) Eur, UAB
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Ignalinos autobusų parkui 582,44 (2015 m. – 1 472,94) Eur, UAB „Kautra“ sumokėta 632,6 (2015
m. – 677,23) Eur. Taip pat buvo koordinuojama sutartis su AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl mokinių
pavėžėjimo. Įmonei sumokėta 688,82 (2015 m. – 837,38) Eur.
2016 metais buvo išduoti 26 (2015 m. – 34) keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi
leidimai, už išduotus leidimus surinkta valstybinė rinkliava sudaro 980,32 (2015 m. – 1 191,36) Eur.
Išduodant leidimus patikrinti vežėjams priklausantys automobiliai, kuriais bus vežiojami keleiviai
savivaldybėje, ar atitinka teisės aktų reikalavimus išorinis ženklinimas, ar pateikiama informacija
keleiviams ir ar yra visi kiti dokumentai. Patikrinus, konsultuoti vairuotojai ir įmonių savininkai
apie jų darbe privalomas žinoti darbo specifikas. Suteikiama informacija, nurodoma, kur ieškoti ir
gauti visus papildomai reikalingus dokumentus vairuotojams, nes didžioji dalis vairuotojų ar net
įmonių savininkų nėra susipažinę su teisės aktais, reglamentuojančių jų darbą. Panaikinta 16 (2015
m. 32) keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi leidimų, vieną atsisakyta panaikinti.
3 taksi leidimų savininkams buvo surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai už
ATPK 142³ straipsnyje numatytus pažeidimus (2015 m. – 1). Surašyti 2 administracinių teisės
pažeidimų protokolų nurodymai dėl keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių
pažeidimų.
2016 metais išduota 16 (2015 m. – 20) pažymų apie ketinimą išduoti leidimą vežti keleivius
lengvuoju automobiliu taksi, 6 leidimai vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais,
už išduotus leidimus surinkta valstybinė rinkliava sudaro 84 Eur.
UAB „Visagino transporto centras“ per kalendorinius metus už keleivių vežimą vietinio
reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais sumokėta 26 802,82 (2015 m. – 25 978,42) Eur. UAB
„Meteorit turas“ per kalendorinius metus už keleivių vežimą vietinio (miesto) reguliaraus
susisiekimo autobusų maršrutais sumokėta 22 675,58 (2015 m. – 25 053,96) Eur.
Išduoti 9 (2015 m. – 7) leidimai statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota
stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje.

2.6.5. Civilinė sauga ir mobilizacija
2016 m. buvo patikslintas savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Organizuotos
ir pravestos stalo civilinės saugos pratybos tema „Keitimasis informacija apie branduolinę avariją
VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje bei gyventojų informavimas branduolinės avarijos atveju“.
Patikrinti 5 (2015 m. – 6) ūkio subjektai. Keturių ūkio subjektų civilinės saugos būklė įvertinta
gerai, UAB „Ambulansas“ įvertinimas nepatenkinamas. Visagino mieste sumontuotos 2 (2015 m. –
2) gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos sirenos. Šiuo metu jų yra šešios. Veikia Priešgaisrinės
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apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gyventojų perspėjimo ir
informavimo sistema, per kurią galima informuoti savivaldybės gyventojus apie ekstremalius
įvykius ir duoti rekomendacijas, ką daryti. Atspausdinta ir išdalinta moksleiviams 500 (2015 m. –
500) vnt. lankstinukų priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais. Įvykdytas 2016 m. savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų prevencijos planas. Interneto svetainėje paskelbta 19 pranešimų, laikraštyje
„V každyj dom“ 3 pranešimai gyventojams. Pagal Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos programą „Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojai, atsakingi už civilinę saugą“ apmokyti
16 (2015 m. – 35) asmenų.
2016 m. parengtas ir patvirtintas naujas savivaldybės mobilizacijos planas. Sudarytas
savivaldybės mobilizacinio personalo rezervo projektas ir pateiktas Mobilizacijos ir civilinio
pasipriešinimo prie KAM departamentui. Buvo teikiami Priimančios šalies paramos galimybių
katalogo rengimui duomenys apie savivaldybės galimybes teikti transporto, įrangos remonto ir
priežiūros paslaugas.

2.6.6. Korupcijos prevencija
Savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. TS-125 „Dėl Visagino
savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ (su 2015 m.
lapkričio 6 d. sprendimo Nr. TS-198 pakeitimu) sudaryta Savivaldybės antikorupcinė komisija ir
patvirtinti jos nuostatai. Parengta ir Savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS217 patvirtinta Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programa (kartu su
Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų priemonių planu).
Įgyvendinant Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų priemonių planą
ataskaitiniu laikotarpiu buvo siekiama šių tikslų:
➢

didinti Savivaldybės veiklos viešumą ir sprendimų priėmimo skaidrumą;

➢

mažinti administravimo naštą viešųjų paslaugų gavėjams;

➢

didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į

antikorupcinę veiklą.
2016 m. buvo sudarytos sąlygos visuomenei dalyvauti sprendimų priėmimo procese,
pareiškiant pastabas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės rengiamų teisės aktų projektų; įgyvendintos
Nacionalinės kovos su korupcija programos savivaldybėms priskirtos priemonės; buvo tobulinamos
administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo ir jų administravimo procedūros, didinant viešųjų
paslaugų skaidrumą ir efektyvumą; gerinama administracinių ir viešųjų paslaugų kokybė; vykdomas
Savivaldybės gyventojų, verslininkų ir Savivaldybės ir jos įstaigų darbuotojų antikorupcinis
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švietimas; diegiamos ir įgyvendinamos antikorupcinio ugdymo programos. Išsamiau su Visagino
savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2016–2018 metų priemonių plano
ataskaita galima susipažinti interneto svetainės skyriaus „Korupcijos prevencija“ poskyryje
„Korupcijos prevencijos programos“.
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3. 2016 METŲ VEIKLOS REZULTATAI IR UŽDAVINIAI 2017
METAMS
2016 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 2016–2018 metų strateginį veiklos planą, siekė šių 4 strateginių tikslų:
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.
Ataskaitiniais metais buvo užtikrintas savarankiškųjų savivaldybės bei valstybinių (valstybės
perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymas savivaldybės teritorijoje, buvo atlikta Savivaldybės
administracijos struktūros analizė ir siūlyta ją pakeisti (deja, Savivaldybės taryba sprendimui
nepritarė); atliktas Visagino savivaldybei priklausančių ir pavaldžių įmonių ir organizacijų veiklos
tyrimas, išanalizuotas jų darbas ir paslaugų kokybė; vykdytos administracinės naštos mažinimo
priemonės; užtikrintas efektyvus savivaldybės funkcijų organizavimas ir įgyvendinimas; kelta,
tobulinta darbuotojų kvalifikacija; užtikrintas efektyvus savivaldybės turto valdymas ir
disponavimas juo.
Didinant įstaigų veiklos efektyvumą, atsakomybę ir viešumą 2017 m. planuojama:
➢ atlikti Savivaldybės administracijos struktūros analizę ir, esant poreikiui, ją pakeisti;
➢ atlikti Visagino savivaldybei priklausančių ir pavaldžių įmonių ir organizacijų veiklos
tyrimą, išanalizuoti jų darbą ir paslaugų kokybę;
➢ vykdyti administracinės naštos mažinimo priemones;
➢ užtikrinti efektyvų savivaldybės funkcijų organizavimą ir įgyvendinimą;
➢ kelti, tobulinti darbuotojų kvalifikaciją;
➢ užtikrinti efektyvų savivaldybės turto valdymą ir disponavimą juo.
________________________________________________________________________________

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos
2016 metų veiklos ataskaita

137
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 (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.
Skatinama 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 2017 m. planuojama:
➢

užtikrinti ugdymo(si) sąlygų, formų ir programų įvairovę;

➢

organizuoti vaikų ir jaunimo kryptingą užimtumą, neformalųjį ugdymą;

➢

skatinti gyventojų dalyvavimą sporto ir sveikatingumo renginiuose, didinti šių renginių

įvairovę;
➢

siekiant kokybiško renginių organizavimo, gerinti kultūros įstaigų materialinę bazę,

tobulinti kultūros darbuotojų kompetenciją;
➢

formuoti patikimą nevyriausybinių organizacijų partnerystės bei veiklos skatinimo

rėmimo sistemą (tvarką);
➢

užtikrinti socialinės paramos savivaldybės gyventojams teikimą laiku; socialinių

paslaugų teikimo įvairovę ir prieinamumą, įgyvendinant investicinius projektus.
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3

STRATEGINIS

SUSISIEKIMO

IR

TIKSLAS:

PLĖTOTI

REKREACINĘ

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 2016 m. plėtota atliekų tvarkymo
infrastruktūrą (reikalingų dokumentų rengimas finansavimui iš ES struktūrinių fondų lėšų gauti
mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti ir aikštelėms įrengti;
antrinių žaliavų surinkimo konteinerių mieste atnaujinimas); buvo rengiami reikalingi dokumentai
finansavimui iš ES struktūrinių fondų lėšų gauti paviršinių (lietaus) nuotekų nuotakyno sistemos
modernizavimui; 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; spręstas naujų kapinių
įrengimo klausimas; spręsta gatvių apšvietimo problema, užtikrinta švara ir tvarka mieste.
2017 m. prioritetu išlieka gyvenamosios ir investicinės aplinkos gerinimas. Siekiant sukurti
patrauklias gyvenimo ir darbo sąlygas Visagino savivaldybėje planuojama:
➢

toliau plėtoti atliekų tvarkymo infrastruktūrą (reikalingų dokumentų rengimas

finansavimui iš ES struktūrinių fondų lėšų gauti mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų
surinkimo konteineriams įsigyti ir aikštelėms įrengti; antrinių žaliavų surinkimo konteinerių mieste
atnaujinimas);
➢

rengti reikalingus dokumentus finansavimui iš ES struktūrinių fondų lėšų gauti

paviršinių (lietaus) nuotekų nuotakyno sistemos modernizavimui;
➢

toliau diegti Visagino savivaldybėje energijos taupymo technologijas, siekti didesnio

energijos vartojimo efektyvumo, didelį dėmesį skirti teigiamo gyventojų požiūrio formavimui;
➢

atsižvelgiant į gautą finansavimą atlikti dviračių takų ir miesto gatvių, šaligatvių

renovavimo darbus; rengti dokumentus šių darbų finansavimui gauti iš ES struktūrinių fondų lėšų;
➢

pradėti naujų kapinių įrengimo darbus;

➢

remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą;

➢

spręsti gatvių apšvietimo problemą.
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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 2016 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; pradėtos buvusio karinio miestelio regeneravimo procedūros pritaikant
kompleksą inovatyviai pramonei vystyti; įkurtas savivaldybės turizmo informacijos centras; tęsiami
Irklavimo bazės įrengimo darbai Visagino ežero pakrantėje, vykdyti kiti projektai.
Plėtojant savivaldybės ekonominę aplinką 2017 m. planuojama:
➢

skatinti informacijos sklaidą projektų įgyvendinimo, lėšų pritraukimo klausimais

(verslininkams, biudžetinėms įstaigoms, savivaldybės bendruomenėms);
➢

konstruktyviai skatinti smulkųjį ir vidutinį verslą, jo plėtrą (esant poreikiui, peržiūrėti SVV

skatinimo priemones, prioritetus);
➢

pritraukti papildomus finansavimo šaltinius, rengti reikalingus dokumentus, siekiant gauti

finansavimą iš ES struktūrinių ir kitų fondų savivaldybės projektams įgyvendinti;
➢

regeneruoti buvusį karinį miestelį pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti;

➢

tęsti Irklavimo bazės įrengimo darbus Visagino ežero pakrantėje.
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Priedas
Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2004 m. sausio 7 d.
įsakymu Nr. 1K-004
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1K-021
redakcija)
(Finansų kontrolės būklės ataskaitos forma)
VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACJA

(viešojo juridinio asmens pavadinimas)
188711925, Parko g. 14, Visaginas
(viešojo juridinio asmens kodas, adresas, telefonas)
FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2017 m. balandžio 24 d. Nr.___1_____
(data)
Visaginas
(sudarymo vieta)

Eil.
Nr.

Bendri duomenys

Viešajam juridiniam asmeniui pavaldžių arba jo valdymo sričiai
priskirtų viešųjų juridinių asmenų skaičius.
Viešojo juridinio asmens patvirtintas pareigybių (etatų)
2.
skaičius.
Viešajame juridiniame asmenyje dirbančių (dirbusių) valstybės
3.
tarnautojų ir darbuotojų skaičius.
Viešojo juridinio asmens buhalterijoje (struktūriniame
4.
padalinyje, tvarkančiame apskaitą) patvirtintas pareigybių
(etatų) skaičius.
Viešojo juridinio asmens buhalterijoje (struktūriniame
5.
padalinyje, tvarkančiame apskaitą) dirbančių (dirbusių)
valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius.
Klausimai
Pažymėkite ✓
Ar viešajame juridiniame asmenyje yra patvirtinta organizacinė
6.
struktūra?
Ar siekiant viešajam juridiniam asmeniui iškeltų strateginių ir
7.
kitų tikslų yra nustatoma rizika, galinti sutrukdyti šiuos tikslus
pasiekti?
8.
Jei taip, kaip ji yra vertinama (pažymėkite tinkamą variantą
1.

22

Praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
23

222

221

215

215

10

10

9

10

Ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

Atsakymai
Taip

x

Ne

ٱ

Taip

x

Ne

ٱ
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8.1.
8.2.
8.3.
9.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
12.

13.

14.
15.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
17.
18.

19.

20.

21.
21.1.
21.2.

(variantus):
rizika yra vertinama vadovaujantis auditų išvadomis ir
rekomendacijomis;
rizika yra vertinama naudojantis rizikos vertinimo
modeliais;
rizika yra vertinama kitais būdais.
Ar viešojo juridinio asmens vadovas yra patvirtinęs Viešojo
juridinio asmens sąskaitų planą?
Ar viešojo juridinio asmens vadovas yra patvirtinęs Viešojo
juridinio asmens apskaitos politiką?
Ar nustatyta ir viešojo juridinio asmens vadovo patvirtinta
naudojamų apskaitos registrų:
forma;
turinys;
skaičius ?
Ar teisės aktų nustatyta tvarka parengtas ir viešojo juridinio
asmens vadovo patvirtintas apskaitos dokumentų ir apskaitos
registrų saugojimo tvarkos aprašas?
Ar viešojo juridinio asmens vadovas yra patvirtinęs asmenų,
kuriems suteikta teisė rengti ir pasirašyti arba tik pasirašyti
apskaitos dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius?
Ar paskirtas darbuotojas, kuris atlieka vyriausiojo buhalterio
(buhalterio) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą,
vadovo funkcijas jo atostogų, ligos metu?
Ar viešojo juridinio asmens vadovas yra patvirtinęs Viešojo
juridinio asmens finansų kontrolės taisykles?
Ar jos parengtos atsižvelgus į:
įstaigos veiklos pobūdį ir ypatumus;
organizacinę struktūrą;
veiklos riziką;
apskaitos ir informacinę sistemą;
turto apsaugos būklę?
Ar viešojo juridinio asmens finansų kontrolės taisyklės per
ataskaitinį laikotarpį buvo keistos (papildytos)?
Ar viešojo juridinio asmens vadovas yra paskyręs atsakingus už
išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę
darbuotojus?
Ar viešojo juridinio asmens vadovas užtikrina, kad valstybės
tarnautojai ir darbuotojai, atliekantys finansų kontrolę, turi
tinkamą kompetenciją atlikti jiems pavestas funkcijas?
Ar darbuotojų, atliekančių finansų kontrolę, pareigybių
aprašymuose ir kituose vidaus dokumentuose yra aiškiai ir
tinkamai apibrėžtos funkcijos, teisės, atsakomybė ir
pavaldumas?
Ar vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio
padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas, vykdydamas išankstinę
finansų kontrolę, pasirašydamas ūkinės operacijos dokumentus,
parašu patvirtina, kad:
dokumentai tinkamai parengti;
ūkinė operacija yra teisėta;

Taip

x

Ne

ٱ

Taip

ٱ

Ne

x

Taip

x

Ne

o

Taip

x

Ne

ٱ

Taip

x

Ne

ٱ

Taip
Taip
Taip

x
x
x

Ne
Ne
Ne

ٱ
ٱ
ٱ

Taip

x

Ne

o

Taip

x

Ne

ٱ

Taip

x

Ne

o

Taip

x

Ne

ٱ

Taip
Taip
Taip
Taip
Taip

x
x
x
x
x

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

Taip

ٱ

Ne

x

Taip

x

Ne

ٱ

Taip

x

Ne

ٱ

Taip

x

Ne

ٱ

Taip
Taip

x
x

Ne
Ne

ٱ
ٱ
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21.3.
22.

23.
23.1.
23.2.
23.3.
24.
24.1.
24.2.
24.3.

25.
25.1.
25.2.
25.3.
25.4.
25.5.
26.
27.

28.
29.
29.1.
29.2.
29.3.

30.
31.

jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų?
Taip x
Ne ٱ
Ar buvo atvejų, kai vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba
struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas atsisakė
Taip x
Ne o
pasirašyti ūkinės operacijos atlikimo dokumentus?
Jei buvo nustatyta atvejų, kai vyriausiasis buhalteris (buhalteris)
arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas
atsisakė pasirašyti ūkinės operacijos atlikimo dokumentus:
ūkinė operacija nebuvo vykdoma;
Taip x
Ne ٱ
ūkinė operacija buvo vykdoma;
Taip ٱ
Ne x
ūkinė operacija buvo vykdoma rašytiniu vadovo pavedimu?
Taip ٱ
Ne x
Ar per ataskaitinį laikotarpį buvo nustatyta atvejų, kai atlikus
ūkinę operaciją išaiškėjo, kad:
ji buvo neteisėta;
Taip ٱ
Ne x
dokumentai buvo netinkamai parengti;
Taip ٱ
Ne x
ji buvo atlikta viršijant patvirtintas sąmatas ir neatitiko
Taip ٱ
Ne x
patvirtintų asignavimų?
Komentarai._________________________________________________________________
Jei per ataskaitinį laikotarpį buvo nustatyta atvejų, kai atlikus
ūkinę operaciją išaiškėjo šios ataskaitos 24 punkte nurodytos
aplinkybės, kas juos nustatė:
vidaus auditoriai;
Taip 
Ne
Valstybės kontrolės auditoriai;
Taip 
Ne
savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito
Taip 
Ne
tarnybos specialistai);
atestuoti auditoriai;
Taip 
Ne
viešojo juridinio asmens valstybės tarnautojai ar
Taip 
Ne
darbuotojai?
Ar viešajame juridiniame asmenyje atliekama kiekvienos ūkinės
Taip x
Ne
operacijos einamoji finansų kontrolė?
Ar, atliekant einamąją finansų kontrolę, viešajame juridiniame
Taip x
Ne
asmenyje buvo nustatyta neatitikimų ar klaidų?
Ar nustatyta atvejų kai, nesant galimybės ištaisyti nustatytų
neatitikimų ar klaidų, raštu buvo informuotas viešojo juridinio
Taip ٱ
Ne
asmens vadovas, nurodant neatitikimų ar klaidų atsiradimo
priežastis?
Kokie sprendimai buvo priimti:
ūkinė operacija nebuvo vykdoma;
Taip 
Ne
įvertinus sprendimo vykdymo sustabdymo pasekmes ar
Taip 
Ne
kitas aplinkybes, ūkinė operacija buvo vykdoma toliau;
priimti kiti sprendimai?
Taip x
Ne
Komentarai.
Jeigu vykdant einamąją kontrolę yra pastebimi ar nustatyti neatitikimai ir klaidos –
neatitikimai išsiaiškinami, suderinami ir klaidos ištaisomos. Tik po to ūkinė operacija yra
vykdoma.
Ar vykdant paskesniąją finansų kontrolę buvo nustatyta
neatitikimų ar klaidų ir numatyta priemonių jos metu
nustatytiems trūkumams pašalinti?
Ar viešajame juridiniame asmenyje yra atskirtos išankstinės ir
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paskesniosios finansų kontrolės funkcijos?
Ar viešajame juridiniame asmenyje laikomasi finansų kontrolės
32.
Taip x
Ne ٱ
taisyklėse nustatytų procedūrų?
33. Ar finansų kontrolės procedūros:
33.1.
ekonomiškos;
Taip x
Ne ٱ
33.2.
veiksmingos;
Taip x
Ne ٱ
33.3.
funkcionuoja kaip vientisa sistema?
Taip x
Ne ٱ
Ar finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis Viešojo
34.
Taip x
Ne ٱ
sektoriaus atskaitomybės įstatymu?
Ar sudarant finansines ataskaitas turtas, įsipareigojimai,
35. pajamos ir sąnaudos buvo įvertinti vadovaujantis viešojo
Taip x
Ne ٱ
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais?
Ar viešojo juridinio asmens finansinėse ataskaitose teisingai
36.
Taip x
Ne ٱ
rodomos finansavimo sumos, grynasis turtas bei pinigų srautai?
Ar viešajame juridiniame asmenyje yra paskirti už perduoto
37. naudoti viešojo juridinio asmens turto naudojimo kontrolę
Taip x
Ne ٱ
atsakingi asmenys?
Ar su visais darbuotojais, įgaliotais saugoti turtą, yra sudarytos
38.
Taip x
Ne ٱ
visiškos materialinės atsakomybės sutartys?
Ar per ataskaitinį laikotarpį buvo nustatyta tvarka
39. inventorizuotas visas viešojo juridinio asmens turtas ir
Taip x
Ne ٱ
įsipareigojimai?
Ar inventorizacijos metu buvo nustatytų turto ir įsipareigojimų
buhalterinės apskaitos duomenų ir faktiškai rastų jų likučių
Taip ٱ
Ne x
40. skirtumų?
Komentarai.__________________________________________________________________

41.

42.
43.
44.
45.

46.

47.

Ar per ataskaitinį laikotarpį buvo viešojo juridinio asmens turto
Taip ٱ
Ne x
vagysčių arba netekimų ?
Komentarai.__________________________________________________________________
Ar viešajame juridiniame asmenyje yra atskirtos turto apsaugos
Taip x
Ne ٱ
ir šio turto apskaitos funkcijos?
Ar viešajame juridiniame asmenyje pagal Lietuvos Respublikos
Taip x
Ne ٱ
teisės aktus turi būti įsteigta vidaus audito tarnyba?
Ar viešajame juridiniame asmenyje yra įsteigta vidaus audito
Taip x
Ne ٱ
tarnyba?
Ar su Viešojo juridinio asmens finansų kontrolės būklės
x
Taip
Ne ٱ
ataskaita susipažino Vidaus audito tarnybos vadovas?
Kiti Finansų kontrolės būklės ataskaitos formoje nepaminėti svarbūs finansų kontrolės
klausimai, pateikiami viešajam juridiniam asmeniui pavaldiems ir (arba) jo valdymo sričiai
priskirtiems viešiesiems juridiniams asmenims.
(Pildoma, kai buvo gauti klausimai iš viešojo juridinio asmens, kuriam teikiama ši ataskaita.)
Įvertinkite viešojo juridinio asmens finansų kontrolės būklę (labai gera, gera, patenkinama,
silpna). Gera

________________________________________________________________________________

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos
2016 metų veiklos ataskaita

144

48.

Pagal pateiktas viešajam juridiniam asmeniui pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų
viešųjų juridinių asmenų finansų kontrolės būklės ataskaitas, atliktus vertinimus ir turimus
duomenis finansų kontrolės būklė įvertinta, iš viso
22 _ (nurodytas viešajam juridiniam
asmeniui pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų skaičius turi
atitikti įvertintų viešųjų juridinių asmenų skaičių), iš jų:
labai gera: 0
gera: 16
1. Kontrolės ir audito tarnyba
2. „Verdenės“ gimnazija
3. Draugystės progimnazija
4. „Žiburio“ pagrindinė mokykla
5. Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
6. Lopšelis-darželis „Gintarėlis“
7. Lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“
8. Lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
9. Lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
10. Kūrybos namai
11. Kultūros centras
12. Viešoji biblioteka
13. Paramos vaikui centras
14. Socialinių paslaugų centras
15. VšĮ Visagino ligoninė
16. VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras
patenkinama:6
17. „Atgimimo“ gimnazija
18. „Gerosios vilties“ progimnazija.
19. Č. Sasnausko menų mokykla
20. Švietimo pagalbos tarnyba
21. Rekreacijos centras
22. Sporto centras
silpna: 0
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