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Gerbiamieji,
2018 metai – paskutiniai 2015 m. išrinktos Visagino
savivaldybės
administracijos

tarybos

ir

vadovo,

mano,

kaip

kadencijos

savivaldybės
metai.

Kaip

administracijos vadovas nuolatos siekiau savo pagrindinio
tikslo – didinti Visagino savivaldybės administracijos
veiklos efektyvumą. Per visą laiką dirbdami stengėmės
siekti užsibrėžtų tikslų bei operatyviai sprendėme iškilusias
problemas, gynėme gyventojų interesus, diegėme naujas
technologijas.
Galiu pasidžiaugti, kad per praėjusius metus,
nepaisant kilusių iššūkių, buvo nuveikta daug svarbių ir prasmingų darbų savivaldybės
gyventojams. Komandinis darbas bei noras dirbti Visagino savivaldybės gerovei atnešė rezultatų,
kurių naudą gali jausti kiekvienas gyventojas: pradedant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų
infrastruktūrinių projektų įgyvendinimu, baigiant mažais, bet taip pat gyventojams svarbiais
darbais. Efektyviai buvo valdomi finansiniai ištekliai, visais metais buvo vykdomas savivaldybės
biudžetas, gauta dotacija 7 projektams, patvirtintas 2019 m. biudžetas.
Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie 2018 m. Visagino savivaldybės administracijos
veiklą, administracijos direktoriui priskirtų pagrindinių funkcijų vykdymą ir tam skirtų lėšų
panaudojimą, strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių vykdymą bei lėšų panaudojimą šiems
tikslams įgyvendinti 2018 metais.
Visi atlikti darbai, nepriklausomai nuo jų sudėtingumo bei įdėtų pastangų jiems atlikti, yra
be galo svarbūs bei prisideda prie Visagino savivaldybės misijos – 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 – įgyvendinimo.
Noriu padėkoti visiems, kurie stengėsi siekti bendrų tikslų, o naujai ateinančiai kadencijai
linkiu tęsti pradėtus darbus, dirbti konstruktyviai ir priimti teisingus sprendimus Visagino
savivaldybės gyventojų labui.

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
pagal įstatymus ir Savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų
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valdymo funkcijas, organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą, atlieka kitas Vietos
savivaldos įstatyme ir Savivaldybės administracijos nuostatuose patvirtintas funkcijas.
2018 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 2018–2020 metų strateginiu
veiklos planu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24, ir
Visagino savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos planu, patvirtintu Administracijos
direktoriaus 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ĮV-E-142, 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 2018 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 2018 metais.
Ataskaita parengta pagal Administracijos struktūrinių padalinių ir valstybės tarnautojo
(tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus), neįeinančio į struktūrinių padalinių sudėtį,
2018 metų veiklos ataskaitas. Prie ataskaitos taip pat pridedama Visagino savivaldybės 2018 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 leidinyje „Vis-Info“, 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 buvo išanalizuota esama administracijos struktūra bei pateiktas
sprendimo projektas Visagino savivaldybės tarybai dėl naujos struktūros patvirtinimo. Atsižvelgiant
į tai, kad 2017 m. rugsėjo 28 d. priimtas naujas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, kuris iš
esmės pakeitė vaiko teisių apsaugos sistemą, bei jo pagrindu buvo suformuluota nuosekli ir
koordinuota valstybės lygmeniu kontroliuojama vaiko teisių apsaugos institucijų sistema,
savivaldybių administracijų struktūrose nebeliko Vaiko teisių apsaugos skyrių.
Taip pat atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11
straipsnio 6 dalyje yra numatyta, kad skyrių (biurą, tarnybą) turi sudaryti ne mažiau kaip 4
pareigybės, o šiai valstybės perduotai valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės
funkcijai finansuoti skiriamų lėšų pakako tik dviem aukštos kvalifikacijos kompetentingų
specialistų pareigybėms išlaikyti, buvo nuspręsta panaikinti Valstybinės kalbos kontrolės skyrių bei
jo vykdomas funkcijas priskirti Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.
Visagino savivaldybės mero 2018 m. gegužės mėn. 29 d. potvarkiu Nr. PV-E-30 „Dėl
Visagino savivaldybės administracijos struktūros“ Visagino savivaldybės tarybai buvo pateiktas
sprendimo projektas dėl struktūros keitimo.
Nauja Visagino savivaldybės administracijos struktūra buvo patvirtinta Visagino savivaldybės
tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-103 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos
struktūros patvirtinimo“.
Nuo 2018 m. liepos 1 d. Visagino savivaldybės administracijos struktūrą sudaro 14
struktūrinių padalinių ir 1 į struktūrinius padalinius neįeinantis viešojo administravimo valstybės
tarnautojas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius). Naujai patvirtinta Visagino
savivaldybės administracijos struktūra pavaizduota 1 pav.
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Administracijos direktorius

Administracijos direktoriaus
pavaduotojas

Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatorius

Aplinkos tvarkymo skyrius

Apskaitos skyrius

Architektūros ir teritorijų planavimo
skyrius

Centralizuotas savivaldybės vidaus
audito skyrius

Socialinės paramos skyrius

Finansų ir biudžeto skyrius

Transporto ir ūkio skyrius

Strateginio planavimo ir investicijų
valdymo skyrius

Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius

Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės
kalbos kontrolės skyrius

Viešųjų pirkimų skyrius

Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyrius

Vidaus administravimo ir informacinių
technologijų skyrius
Vietinio ūkio valdymo ir statybos
skyrius
1 pav. Visagino savivaldybės administracijos struktūra nuo 2018 m. liepos 1 d.

2018 metais Savivaldybės administracijai vadovavo Administracijos direktorius Sergejus
Mickevičius, 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“, dirba nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Nuo 2017 m.
lapkričio 2 d. administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas atlieka Aušra Andrijauskienė.
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
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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 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimas Nr.
TS-233 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo
patvirtinimo“).

1.2. Savivaldybės administracijos personalas
Ataskaitiniu laikotarpiu Visagino savivaldybės administracijoje buvo 66 valstybės
tarnautojų pareigybės, iš jų 64 karjeros valstybės tarnautojai ir 2 politinio (asmeninio) pasitikėjimo
valstybės tarnautojai, iš kurių 1 įstaigos vadovas.
2018 m. pabaigoje buvo patvirtintos 156 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
pareigybės, iš jų: 106,5 – Aplinkos tvarkymo skyriuje, 49,5 – Savivaldybės administracijoje.
Visagino savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų išsilavinimas: 76 proc. turi
aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 18 proc. – aukštąjį neuniversitetinį, 6 proc. – aukštesnįjį
išsilavinimą.
Įvertinus valstybės tarnautojus pagal darbo stažą, galima daryti išvadą, kad Visagino
savivaldybės administracijoje dirba darbuotojai, turintys didelę darbo patirtį valstybės tarnyboje:
daugiau nei 10 metų darbo stažą turi 67 proc. dirbančių valstybės tarnautojų, iš jų 65 proc. valstybės
tarnautojų turi didesnį negu 15 metų stažą valstybės tarnyboje.
2018 m. paskelbta 18 (2017 m. – 18) konkursų į valstybės tarnautojo pareigas. 14 (2017 m.
– 9) konkursų neįvyko, nes nebuvo pretendentų arba pretendentai neatitiko bendrųjų ir specialiųjų
reikalavimų arba konkursai buvo atšaukti įstaigos vadovo sprendimu. Organizuoti 4 (2017 m. – 9)
konkursai, 4 (2017 m. – 3) konkursai įvyko, priimti 4 karjeros valstybės tarnautojai.
Buvo paskelbta 1 (2017 m. – 3) pakaitinio valstybės tarnautojo atranka, 1 (2017 m. – 1)
atranka įvyko ir po atrankos priimtas pakaitinis valstybės tarnautojas. 2018 m. metais organizuotas
vienas konkursas į viešosios įstaigos vadovo pareigas. Po konkurso priimtas viešosios įstaigos
vadovas.
5 (2017 m. – 4) valstybės tarnautojai atsistatydino savo noru.
2018 m. savivaldybės administracijoje sudaryta 20 darbo sutarčių, iš jų savivaldybės
administracijoje – 8 (2017 m. – 10), Aplinkos tvarkymo skyriuje – 12 (2017 m. – 14). 6 (2017 m. –
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6) darbo sutartys nutrauktos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 54 str. 1 d. (šalių
susitarimu), 3 (2017 m. – 3) darbo sutartys nutrauktos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso
55 str. 1 d. (darbuotojui prašant), 3 (2017 m. – 7) darbo sutartys nutrauktos pagal Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 69 str. 1 d. (suėjus terminui), 1 (2017 m. – 1) darbo sutartis nutraukta
pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 56 str. 1 d. 3 p. (dėl darbuotojo ligos ar neįgalumo), 5
darbo sutartys nutrauktos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 56 str. 1 d. 4 p. (įgijo teisę į
visą senatvės pensiją).
Sudaryta 60 terminuotų (viešųjų darbų) darbo sutarčių, visos nutrauktos .pagal Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 126 str. 1 d. (terminui pasibaigus).
Parengta savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų:
•

personalo valdymo klausimais – 400 (2017 m. – 347),

•

atostogų – 331 (2017 m. – 339),

•

komandiruočių – 48 (2017 m. – 42).

Parengti 153 (2017 m. – 118) mero potvarkiai atostogų ir komandiruočių klausimais.
Ataskaitiniu laikotarpiu toliau buvo įgyvendinamas projektas „Praktinių mokymų ir renginių
ciklas, skirtas stiprinti institucijų bendradarbiavimą ir jų darbuotojų gebėjimus (angl. OPEN
LEADERSHIP)“, iš dalies finansuojamas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis. Savivaldybių darbuotojams ir vadovams buvo
organizuojami teminiai mokymai ir individualios konsultacijų sesijos, vyko patirčių apsikeitimo ir
kompetencijų kėlimo mokymai apie talentų pritraukimo galimybes ir Lietuvos regionų garsinimą.
Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartis, kėlė kvalifikaciją ir dalyvavo seminaruose ir mokymuose iš
savivaldybės administracijos biudžeto lėšų.

1.3. Veiklos planavimas
Visagino savivaldybės strateginiai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio
planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse
rekomendacijų patvirtinimo“. Rekomendacijose pateikiami strateginio planavimo savivaldybėse
principai, savivaldybių strateginio planavimo dokumentų sistema, strateginio planavimo dokumentų
struktūra, šių dokumentų rengimo, įgyvendinimo ir atsiskaitymo už rezultatus procesai, taip pat
savivaldybės bendruomenės įtraukimo į strateginio planavimo procesą būdai.
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Pagrindiniai Visagino savivaldybės strateginio planavimo dokumentai, kuriais Savivaldybės
administracija vadovavosi savo veikloje 2018 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 2018–2020 m. strateginis veiklos planas, patvirtintas Visagino
savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24;
➢ Visagino savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos planas, patvirtintas
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ĮV-E-142.
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 2018–2020 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:
➢ Visagino savivaldybės valdymo tobulinimo programa (01).
➢ Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa (02).
➢ Visagino savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros programa (03).
➢ Visagino savivaldybės gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto
stiprinimo programa (04).
➢ Visagino savivaldybės bendruomeniškumo skatinimo programa (05).
➢ Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa (06).
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➢ Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa
(07).
➢ Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa (08).
➢ Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programa (09).
➢ Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa (10).
Vadovaujantis Visagino savivaldybės 2018–2020 m. strateginiu veiklos planu, 2018 m. buvo
organizuojama Savivaldybės administracijos ir koordinuojamų biudžetinių įstaigų veikla.
Visagino savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano asignavimų valdytojai ir
programų vykdytojai – Administracijos direktorius ir savivaldybės įsteigtų biudžetinių įstaigų,
nurodytų Visagino savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano programose, direktoriai.
Visagino savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos plane detalizuotas kiekvieno
Savivaldybės

administracijos

skyriaus

2018

m.

veiklos

planas

pagal

programas. Juo

vadovaudamiesi Savivaldybės administracijos skyriai ir į skyrius neįeinantis valstybės tarnautojas
vykdė savo veiklą 2018 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 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. ĮV-E-319 patvirtinta
Strateginio planavimo darbo grupė, kurią sudaro Savivaldybės administracijos vadovybė ir paskirti
skyrių vedėjai, vyriausieji specialistai, kuri užtikrina savivaldybės strateginio planavimo ir
finansavimo modelio diegimą ir jo įgyvendinimo procesą savivaldybėje.
Taip pat strateginio planavimo procesą užtikrina Administracijos direktoriaus 2017 m.
rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-E-833 patvirtinti Visagino savivaldybės 2018–2020 metų
strateginio veiklos plano programų koordinatoriai (savivaldybės administracijos darbuotojai,
atsakingi už kuruojamos srities programų rengimą, jų vykdymą, kontrolę ir atsiskaitymą už
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rezultatus) ir vykdytojai (administracijos darbuotojai, atsakingi už tam tikros programos atskirų
priemonių planavimą ir įgyvendinimą, bei savivaldybės biudžetinės įstaigos).
Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-150 buvo
patvirtinta Visagino savivaldybės 2017-2019 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 m.
ataskaita.

1.4. Dokumentų valdymas, asmenų aptarnavimas ir informavimas, informacijos
teikimas žiniasklaidai, interneto svetainė
1.4.1. Dokumentų valdymas
Ataskaitiniu laikotarpiu, kaip ir kiekvienais metais, siekiant užtikrinti kuo geresnę darbo
kokybę buvo prižiūrima bei atnaujinama dokumentų valdymo sistema „Kontora“. 2018 m.
pabaigoje buvo įsigytas personalo dokumentų valdymo modelis, kurį 2019 m. planuojama
integruoti į bendrą dokumentų valdymo sistemą.
Prie 2017 m. įdiegtų 19 raštinių savivaldybės biudžetinėms įstaigoms 2018 m. prisijungė dar
dvi raštinės: VšĮ Visagino ligoninės bei Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos.
Siekiant suteikti darbuotojams daugiau galimybių dirbti nuotoliniu būdu 2018 m. buvo
įsigyta debesijos paslauga.
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, ir jų pakeitimus.
Per 2018 m. buvo išspausdinta ir sukaupta 13 (2017 m. – 15) Savivaldybės tarybos posėdžių
protokolų, priimti ir užregistruoti 266 (2017 m. – 263) tarybos sprendimai: iš jų Miesto plėtros,
investicijų ir ūkio klausimais – 77 proc., švietimo, kultūros, savivaldos klausimais – 37 proc.,
ekonomikos ir finansų klausimais – 64 proc., socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos klausimais –
46 proc., kontrolės klausimais – 1 proc.; suderinti ir teisės aktų nustatyta tvarka užregistruoti 309
(2017 m. – 288) sprendimo projektai. Surašyti 53 (2017 m. – 59) komitetų posėdžių protokolai:
Ekonomikos ir finansų komiteto – 12; Kontrolės komiteto – 6; Miesto plėtros, investicijų ir vietinio
ūkio – 13; Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos – 11; Švietimo, kultūros, savivaldos, jaunimo,
teisės ir etikos – 11.
Taip pat suformuota 13 savivaldybės tarybos sprendimų balsavimo ataskaitų, kurių
rezultatai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.
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Iš priimtų 266 savivaldybės tarybos sprendimų įvykdyti 249 sprendimai. Likusių sprendimų
vykdymas susijęs su projektų vykdymo laikotarpiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų
priėmimu ar kt. Šiuo metu vykdoma 14 sprendimų, 3 sprendimai buvo pripažinti netekusiais galios.
Priimti savivaldybės tarybos sprendimai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje
(www.visaginas.lt). Iš visų priimtų sprendimų 96 (2017 m. – 76) yra norminiai teisės aktai, kurie
paskelbti ir Teisės aktų registre (TAR).
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo sušaukta 15 (2017 – 18) savivaldybės Etikos komisijos
posėdžių, priimta 10 sprendimų, iš kurių 2 sprendimai buvo pakeisti dėl Vyriausiosios tarnybinės
etikos komisijos pastabų. Visagino savivaldybės etikos komisijos 2018 m. vasario 27 d. sprendimas
Nr. E-2 Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. sprendimu buvo
panaikintas. Per ataskaitinius metus savivaldybės Etikos komisija savivaldybės tarybos nariams (4
asmenims) pateikė rekomendacijas pagal Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 6 punktą
(dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo);
įvertino savivaldybės tarybos narių (2 asmenų) elgesį tik pagal Valstybės politikų elgesio kodeksą ir
nusprendė, kad Visagino savivaldybės tarybos nariai pažeidimų nepadarė. Savivaldybės Etikos
komisija vertino savivaldybės tarybos narių (5 asmenų) elgesį tik pagal Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą ir nustatė 2 pažeidimus.
Visų priimtų savivaldybės Etikos komisijos sprendimų kopijos išsiųstos politikams, kurių
elgesys buvo tiriamas, asmenims, pateikusiems skundus, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.
Sprendimai skelbiami savivaldybės svetainėje www.visaginas.lt.
Ataskaitiniu laikotarpiu surašyti 3 (2017 m. – 6) savivaldybės Antikorupcijos komisijos
protokolai, kurie paskelbti savivaldybės interneto svetainėje, taip pat paviešinti 2 įrašai.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo užregistruoti 93 (2017 – 88) savivaldybės mero potvarkiai,
pasirašyta 410 administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais, 360 įsakymų turto valdymo,
inventorizacijos, viešųjų pirkimų organizavimo ir kt. klausimais. Parengti 38 mero sveikinimai, 479
padėkos raštai, 118 vnt. administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojos padėkos raštų.
Teisės aktų registre (TAR) per 2018 m. paskelbta 14 administracijos direktoriaus įsakymų
veiklos klausimais.
Ataskaitiniu laikotarpiu užregistruoti 6 510 (2017 m. – 6 776) gauti dokumentai iš jų: 6510
gauti iš juridinių asmenų, e. siuntų 1532, per Raštines 3025, 473 gauti iš Lietuvos savivaldybių
asociacijos. Taip pat gauti 5 reikalavimai ir 7 teikimai iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo
Utenos apskrityje tarnybos. Socialinės paramos skyriuje užregistruoti 765 gauti dokumentai.
Išsiųsta arba kitais būdai perduota dokumentų 5170, per Raštinę 464; išsiųstų e. siuntų 190.
Socialinės paramos skyriaus išsiųsti 337 dokumentai.
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Išsiųsta pašto siuntų: paprastųjų – 218 (Socialinės paramos skyriaus – 73), registruotų
pašto siuntų – 190 (Socialinės paramos skyriaus pašto siuntų – 9).
2018 m. Administracijos direktorius pasirašė 500 (2017 m. – 414) sutarčių (darbų,
paslaugų, nuomos, panaudos, autorinės ir kt.).
Ataskaitiniu laikotarpiu sudaryti ir suderinti 2 dokumentų naikinimo aktai, atrinkta ir
parengta naikinti 729 dokumentų bylos, kurių saugojimo terminas pasibaigęs. Patikrinta ir pateikta
derinti Administracijos direktoriui: 21 įmonės dokumentacijų planai ir registrų sąrašai, 19
biudžetinių ir kitų įstaigų bylų apyrašų tęsiniai, 9 dokumentų naikinimo aktai. Pravestos 2
konsultacijos savivaldybės biudžetinių ir kitų įstaigų darbuotojams dėl dokumentų naikinimo.
Parengtos Vaiko teisių apsaugos skyriaus nuolat saugomos bylos ir perduotos į Vilniaus regioninio
valstybės archyvo Utenos filialą, surašyti bylų perdavimo aktai. Parengtas dokumentacijos planas ir
dokumentų registrų sąrašas. Parengta ir išduota 19 pažymų VĮ Registrų centrui dėl likviduotų
juridinių subjektų perdavimo tolimesniam saugojimui, parengta ir išduota 334 pažymos ir 518
kopijų. Parengta ir išduoti 30 aktų likviduojantiems juridiniams subjektams dėl fondų perdavimo
tolimesniam saugojimui į savivaldybės archyvą.
Dalyvauta Vaiko gerovės, Socialinių reikalų ir kitose komisijose. Surašyta 70 komisijų
pasitarimų protokolų.
Siekiant užtikrinti kuo sklandesnį darbą ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengti ir
Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti: Visagino savivaldybės interneto svetainės
tvarkos aprašas (2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-E-410), Posėdžių, susirinkimų, pasitarimų
garso įrašų, kurie laikomi posėdžio protokolu, darymo ir saugojimo tvarkos aprašas (2018 m. spalio
8 d. įsakymu Nr. ĮV-E-338), Visagino savivaldybės administracijos teikiamų administracinių
paslaugų sąrašas (2018 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. ĮAP-E-12).
Dokumentų valdymas Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos ir kontrolės skyriuje
Ataskaitiniu laikotarpiu Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos skyriuje buvo
užregistruota 514 gautų raštų, 42 vidaus dokumentai (vedėjo įsakymai veiklos klausimais, pažymos,
aktai ir kt.), išsiųsta 331 siunčiamasis raštas. Sutvarkyta ir savivaldybės archyvui perduota 10 bylų.
Parengti 75 padėkos raštai, 180 diplomų.
Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu buvo išdalinta mokyklinė dokumentacija ir kiti iš Švietimo
aprūpinimo centro gauti nemokami leidiniai, kurie perduoti pagal priėmimo–perdavimo aktus.
Sudaryti 24 perdavimo–priėmimo aktai. Bendrojo lavinimo ir neformaliojo ugdymo įstaigos buvo
aprūpintos išsilavinimo pažymėjimais, brandos atestatais ir jų priedais bei neformaliojo vaikų
švietimo pažymėjimais. 2018 m. išduota 19 vnt. dublikatų, 12 vnt. mokytojų atestacijos
pažymėjimų.
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1.4.2. Asmenų aptarnavimas ir informavimas
Ataskaitiniu laikotarpiu asmenų aptarnavimas savivaldybėje buvo vykdomas vieno langelio
principu. Per metus buvo užregistruoti 1 914 (2017 m. – 1 644) gyventojų prašymai ir skundai, iš jų:
15 (2017 – 16) skundų, el. paštu gauti 102 (2017 m. – 75), paštu 10 (2017 m. – 12) prašymų, 160
(2017 m. – 248) prašymų gauti nevalstybine kalba (prieš registruojant prašymai nevalstybine kalba
buvo išversti į valstybinę kalbą). Prašymai išnagrinėti, pareiškėjams pateikti atsakymai.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atnaujintas interneto svetainės skyriaus „Paslaugos“ poskyriuose
„Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos“, „Prašymai“ skelbiamas teikiamų paslaugų sąrašas,
paskelbti atnaujinti paslaugų aprašymai, prašymų formos ir schemos. Kiekviename paslaugos
aprašyme nurodoma, kokius dokumentus reikia pateikti, paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės
aktai, jų pavadinimai su atitinkamomis nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas ir kita
informacija. Pateikta nuoroda į Elektroninių valdžios vartų ir „Versli Lietuva“ svetaines bei į
Lietuvos paslaugų katalogą.
Pagal Administracinės naštos mažinimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalį, informacija apie
administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą buvo skelbiama interneto svetainėje ir
atnaujinama ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Siekiant mažinti administracinę naštą Visagino
savivaldybėje esant poreikiui peržiūrimos teikiamos paslaugos, redaguojami paslaugų aprašymai.
Interneto svetainės skyriaus „Veikla“ poskyryje „Vadovų darbotvarkės“ nuolat 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. Į administracijos direktorių kreipėsi 70 asmenų
(skaičiai pateikimai tik registruotų gyventojų, kita dalis gyventojų kreipėsi tiesiogiai). Lankytojai
kreipėsi įvairiais rūpimais klausimais: dėl darbo, pašalpų, namo renovacijos, šilumos kainų, UAB
„Visagino būstas“ veiklos, mokesčių mokėjimo, apgyvendinimo ir kt. Gyventojų priėmimas
organizuojamas ir gyventojai priimami ne tik pirmadieniais, priėmimo metu, bet ir kitomis darbo
dienomis. Dažnai savivaldybės gyventojai kreipiasi į savivaldybės vadovus tiesiogiai telefonu,
išsakydami savo nuomonę, pastebėjimus ir lūkesčius įvairiausiais klausimais
Visagino savivaldybės gyventojai ir svečiai turi galimybę Visagino savivaldybės
administracijoje nemokamai naudotis nemokamu bevieliu internetu. Padengimo teritorija apima
pirmo aukšto fojė, didžiąją ir mažąją posėdžių sales, antro aukšto fojė.
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Ataskaitiniu laikotarpiu buvo tęsiamos projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės
gerinimas Visagino savivaldybėje“, įgyvendinamo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis
valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas
savivaldybėse“ veiklos siekiant padidinti gyventojų pasitenkinimą Visagino savivaldybės
teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis švietimo paslaugomis bei asmenų aptarnavimu.
Įgyvendinant projekto veiklas planuojama įdiegti LEAN kokybės vadybos metodus administracijos
Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kultūros skyriuje ir visose švietimo įstaigose bei
sukurti bendrą duomenų mainų bazę. Taip pat savivaldybės bei švietimo įstaigų darbuotojams bus
organizuoti naujų kokybės metodų taikymo jų kasdienėje veikloje mokymai. Iki 2020 m. bus
parengta piliečių chartija, t. y. parengtas dokumentas pagal metodinį dokumentą „Paslaugų
standartai. Rekomendacijos viešojo valdymo institucijoms“. Piliečių chartija bus rengiama
konsultuojantis su paslaugų vartotojais ir viešai skelbiama viešojo valdymo institucijose, tiek
savivaldybėje, tiek švietimo įstaigose.

1.4.3. Informacijos teikimas žiniasklaidai, 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 administracijos darbuotojams, siunčiamas tarybos
nariams, vietos visuomenės informavimo priemonėms. Nuolat buvo rengiami ir teikiami pranešimai
vietinei ir respublikinei žiniasklaidai. Dalis pranešimų siunčiama į vietines ir respublikines
visuomenės informavimo priemones, taip pat Seimo nariui Algimantui Dumbravai. Dalis pranešimų
siunčiama į respublikines visuomenės informavimo priemones: leidinius „Utenos apskrities žinios“,
„Utenis“, „Nauja vaga“, „Savivaldybių žinios“, „Mūsų Ignalina“ ir kt.
Kiekvieną savaitę teikiama informacija savaitraščiui „V každyj dom“, kuris nemokamai
platinamas į kiekvieną Visagino miesto gyventojų pašto dėžutę. 2018 m. buvo išleistas 51 numeris.
Leidinyje „Savivaldybių žinios“ paskelbta 11 (2017 – 19) informacinių pranešimų apie
Visagino savivaldybę.
Per metus buvo išsiųsti sveikinimo atvirukai valdžios institucijoms, įstaigoms, įmonėms,
miesto Garbės piliečiams, miestams-partneriams ir asmenims Lietuvos valstybės atkūrimo dienos,
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos, šv. Kalėdų ir Naujųjų metų, gimimo dienos ir kitomis
progomis.
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Taip pat buvo organizuotas sveikinimo šv. Kalėdų ir Naujųjų 2018 metų proga filmavimas,
sveikinimas buvo skelbiamas per visuomenės informavimo priemones, socialiniuose tinkluose.
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.
Nupirkus debesijos paslaugą 2018 m. buvo atlikti svetainės atnaujinimo darbai bei sukurta
nauja šiuolaikiška savivaldybės interneto svetainė.
Pagal Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos 2018 metų
Valstybės institucijų interneto svetainių tyrimo ataskaitos duomenis Visagino savivaldybės
interneto svetainės struktūra 100 % atitinka Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, turinio reikalavimus.
Visagino savivaldybės paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ valstybine kalba
naudojant Visagino savivaldybės pavadinimą, herbą ir elektroninį paštą facebook@visaginas.lt
nuolat naujinama ir teikiama informacija (naujienos, pranešimai, skelbimai, renginiai, apklausos ir
t. t.), atsakoma į komentarus ar klausimus, bendradarbiaujama su paskyros sekėjais, dalijamasi
informacija, viešinama informacija apie Visagino savivaldybės veiklą socialinio tinklo grupėse.
Savivaldybės interneto svetainėje per „Youtube“ kanalą vyksta savivaldybės tarybos
posėdžių tiesioginė transliacija, yra savivaldybės tarybos posėdžių transliacijų archyvas,
savivaldybės interneto svetainės lankytojai gali peržiūrėti ir perklausyti visus savivaldybės tarybos
posėdžius. Tarybos posėdžiai taip pat transliuojami per vietinę kabelinę televiziją „Sugardas“.
Savivaldybės interneto svetainėje skelbiami savivaldybės tarybos sprendimų balsavimo
rezultatai, savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkės,
savivaldybės tarybos sprendimų projektai, savivaldybės tarybos sprendimai, norminiai savivaldybės
mero potvarkiai ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai. Norminių savivaldybės
tarybos sprendimų projektai skelbiami skyriaus „Teisinė informacija“ srityse „Teisės aktų
projektai“ ir „Teisės aktų projektų archyvas“, kur pateikta nuoroda į Lietuvos Respublikos Seimo
teisės aktų informacinę sistemą (TAIS).
Televizoriaus, esančio savivaldybės administracijos pastato pirmojo aukšto fojė, ekrane
bėgančiąja eilute skelbiama aktuali informacija apie savivaldybės administracijos skyrių priėmimo
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laiką, savivaldybės tarybos narių priėmimo laiką, Seimo nario priėmimą ir kita aktuali, nuolat
atnaujinama informacija. Informacija skelbiama lietuvių ir rusų kalbomis. Kartu su aktualia
informacija rodomos nuolat atnaujinamos miesto nuotraukos.

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.
Seniūnaičio funkcijos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34
straipsnyje: atstovauja seniūnaitijos gyventojų interesams savivaldybės institucijose ir savivaldybės
teritorijoje

veikiančiose

valstybės

įstaigose;

skatina

seniūnaitijos

gyventojus

prižiūrėti

gyvenamosios vietovės teritoriją (kelius, gatves, aikštes, kapines ir kitus infrastruktūros objektus),
plėtoti ir organizuoti kaimo (miesto, miestelio) kultūrinį ir sportinį gyvenimą; prireikus dalyvauja
organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su tarybos nariais, savivaldybės
administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų
atstovais; turi teisę gauti informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir
jos struktūrinių padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų, Vyriausybės atstovo
funkcijas ir darbo laiką; turi teisę gauti savivaldybės institucijų parengtus teisės aktų projektus ir
priimtus teisės aktus, susijusius su seniūnaitijos gyventojais, dalyvauti savivaldybės tarybos
komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose, kai svarstomi klausimai, susiję su seniūnaitijos
gyventojais, ir pareikšti seniūnaitijos gyventojų nuomonę apie poreikius ir interesus šiais
klausimais, siūlyti problemų sprendimo variantus; teikia informaciją seniūnaitijos gyventojams apie
savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir jos padalinių, kitų savivaldybės viešojo
administravimo subjektų, Vyriausybės atstovo funkcijas, jų darbo laiką ir darbo tvarką.
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Visagino savivaldybėje veiklą vykdė 12 seniūnaičių, 2018
m. pabaigoje – 10. Visa seniūnaičių veikla buvo vykdoma visuomeniniais pagrindais, lėšos
numatytos kompensuoti patirtoms ryšio išlaidoms nebuvo naudojamos.
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1.6. Finansiniai ištekliai, turto valdymas ir administravimas
1.6.1. Finansiniai ištekliai
Vadovaujantis Visagino savivaldybės 2018–2020 metų strateginiu veiklos planu buvo
parengtas vienų metų trukmės finansinio planavimo dokumentas – 2018 metų Visagino
savivaldybės biudžetas, kuris patvirtintas Savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimu
Nr. TS-25. Įvertinus finansines galimybes, 2018 metų savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti
asignavimų valdytojams programiniu principu jų programoms vykdyti. 2018 metų Visagino
savivaldybės biudžeto asignavimų pasiskirstymas pagal programas tūkst. Eur ir proc. pavaizduotas
2 pav.

Savivaldybės
ekonominės plėtros
programa; 1171 848
EUR; 5%

Viešosios
infrastruktūros plėtros
programa; 3345 838
EUR; 14%

Savivaldybės valdymo
tobulinimo programa;
2428 154 EUR; 10%

Aplinkos apsaugos
programa; 2796 107
EUR; 11%
Sveikatos apsaugos
paslaugų kokybės
gerinimo programa; 114
606 EUR; 0%
Socialinės paramos
įgyvendinimo
programa; 3371 240
EUR; 14%
Bendruomeniškumo
skatinimo programa;
177 114 EUR; 1%

Švietimo paslaugų
plėtros programa; 9033
021 EUR; 37%
Gyventojų kultūrinio
aktyvumo skatinimo ir
identiteto stiprinimo
programa; 1030 292
EUR; 4%

Kūno kultūros ir sporto
plėtros programa; 867
510 EUR; 4%

2 pav. 2018 metų Visagino savivaldybės biudžeto asignavimų pasiskirstymas pagal programas tūkst. Eur ir proc.

2018 m. patvirtintos Visagino savivaldybės biudžeto pajamos sudarė 22 508,541 tūkst.
eurų ir 2 037,044 tūkst. eurų 2017 m. nepanaudotos biudžeto lėšos (2017 m. – 17 434,676).
2018 metais Savivaldybės taryba svarstė ir priėmė 9 (2017 m. – 8) sprendimus dėl biudžeto
patikslinimo, užtikrindama tinkamą savivaldybės savarankiškųjų, valstybės perduotų ir kitų
funkcijų įgyvendinimą. Savivaldybės tarybos sprendimais buvo padidintas biudžeto pajamų planas
3313,892 tūkst. Eur, iš jų: 97,664 tūkst. Eur – dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms vykdyti, 76,5 tūkst. Eur – lėšos mokinio krepšeliui finansuoti, 789,2 tūkst. Eur –
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos lėšos, 18,4 tūkst. Eur –
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valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokytojams, dirbantiems pagal neformaliojo vaikų švietimo
(išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybės mokyklose, kurios yra
priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms
mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui, 44,225 tūkst.
Eur – lėšos, susijusios su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, 99,8 tūkst. Eur – lėšos,
skirtos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, 2193,305 tūkst. Eur – Europos
Sąjungos lėšos, skirtos projektams finansuoti, 108,221 tūkst. Eur – pajamos už prekes ir paslaugas,
582,651 tūkst. Eur – apyvartos lėšos numatytiems projektams finansuoti turtui, iš jų: 477,764 tūkst.
Eur Savivaldybės ekonominės plėtros programos asignavimai projektui „Apleistų / avarinių pastatų
nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą
inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“ ir 104,887 tūkst. Eur Viešosios
infrastruktūros plėtros programos asignavimai projektui „Vietinės reikšmės kelio Visagino–Parko–
Sedulinos al. kvartale rekonstravimas“.
Visagino savivaldybės biudžetas pajamų dalyje įvykdytas 100,8 proc. (2017 m. – 102,2),
arba gauta daugiau pajamų 201,3 tūkst. eurų (2017 m. – 437,1 tūkst. eurų), negu planuota. Visagino
savivaldybės pajamų vykdymas 2018 m. pateiktas 1 lentelėje.
1 lentelė. Visagino savivaldybės pajamų vykdymas 2018 metais tūkst. Eur
Metinis
planas
(patvirtintas)

Pajamų pavadinimas
Gyventojų pajamų
mokestis
Turto mokesčiai
Prekių ir paslaugų
mokesčiai
Speciali tikslinė dotacija
valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms
atlikti
Speciali tikslinė dotacija
mokinio krepšeliui
finansuoti
Kita tikslinė dotacija
Valstybės biudžeto
speciali tikslinė dotacija
pagal 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų
programą įgyvendinamų
projektų nuosavam indėliui
užtikrinti
Lietuvos automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos lėšos
(savivaldybėms vietinės
reikšmės keliams
(gatvėms) tiesti, taisyti,

Metinis
planas
(patikslintas)

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Įvykdyta
+, -

Grąžinta į
valstybės
biudžetą

14916,0

14916,0

15041,4

100,84

+125,4

90,0

90,0

115,3

128,11

+25,3

26,0

26,0

23,1

88,85

988,8

1086,5

1058,0

97,38

-28,5

-28,5

4053,4

4129,9

4126,4

99,92

-3,5

-3,5

41,5

46,3

46,3

100,00

0

0

431,2

431,2

174,7

40,51

-256,5

789,2

670,9

85,01

-118,3

-2,9

-118,3
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prižiūrėti ir saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti)
Kita dotacija
Dotacija savivaldybėms
Europos Sąjungos
finansinės paramos lėšos
Turto pajamos
Pajamos už prekes ir
paslaugas
Pajamos iš baudų ir
konfiskacijos
Kitos neišvardintos
pajamos
Materialiojo ir
nematerialiojo turto
realizavimo pajamos
Iš viso:

44,2

33,7

76,24

-10,5

195,6

2388,9

2621,5

109,74

+232,6

80,0

80,0

109,2

136,5

+29,2

1591

1699,2

1752,8

103,2

+53,6

0,0

0,0

27,6

0

+27,6

0,0

0,0

106,2

0

+106,2

95,0

95,0

116,5

122,6

+21,5

22508,5

25822,4

26023,7

100,78

+201,3

-10,5

-160,5

Patikslintas Visagino savivaldybės biudžeto pajamų planas 2018 m. sudarė 25 822,433
(2017 m. – 20 360,163) tūkst. eurų ir 2619,695 tūkst. eurų 2017 m. nepanaudotos biudžeto lėšos
(2017 m. – 1150,751) (apyvartos lėšos). Prognozuojamos pajamos į savivaldybės biudžetą
įvykdytos 101,0 proc. (2017 m. – 104,2 proc.), arba 151,9 tūkst. eurų daugiau (2017 m. – 380,6),
negu planuota. Įvykdytos visos prognozuojamų pajamų rūšys, išskyrus 0,2 tūkst. eurų surinkta
mažiau valstybės rinkliavos. Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) į savivaldybės biudžetą gauta
125,4 tūkst. eurų daugiau (2017 m. – 357,1 tūkst. eurų), negu planuota. Pajamų ir mokesčių iš turto
gauta 224,5 tūkst. eurų, arba 54,5 tūkst. eurų daugiau, negu planuota, iš jų gauti 27,8 tūkst. eurų
viršplaniniai mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius. Taip pat gauta neplanuotų pajamų: 27,6
tūkst. eurų pajamos iš baudų ir konfiskacijos, 106,2 tūkst. eurų kitos neišvardytos pajamos
(didžiausią jų dalį sudaro grąžintos projektų lėšos).
Į valstybės biudžetą buvo grąžinta: 28,5 tūkst. Eur valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: 5,997 tūkst. Eur grąžinti Socialinių paslaugų priežiūros
departamentui pagal priemonę ,,Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti“,
5,3 tūkst. Eur socialinėms paslaugoms finansuoti, 0,2 tūkst. Eur būsto nuomos mokesčio dalies
kompensacijoms, 3,381 tūkst. Eur užimtumo didinimo programoms įgyvendinti, 0,497 tūkst. Eur
socialinei paramai mokiniams administruoti, 4,506 tūkst. Eur Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijai valstybinei funkcijai valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei vykdyti,
0,321 tūkst. Eur neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti grąžinta LR sveikatos apsaugos
ministerijai, 0,306 tūkst. Eur Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai valstybinei funkcijai
savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir
disponavimui juo patikėjimo teise užtikrinti. Mokyklos ir vaikų darželiai socialinei paramai
mokiniams nepanaudojo 7,992 tūkst. Eur. Visagino švietimo pagalbos tarnyba nepanaudojo 3,319
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tūkst. Eur ir „Verdenės“ gimnazija 0,187 tūkst. Eur mokinio krepšelio lėšų. Lėšos grąžintos
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Taip pat Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai grąžinta
10,479 tūkst. Eur valstybės lėšų, susijusių su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu,
kadangi jų nepanaudojo „Verdenės“ gimnazija.
2018 metais Visagino savivaldybei skirta pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos teisės aktus 789,2 tūkst. Eur, iš jų projektui „Veteranų gatvės
rekonstravimas ir aplinkinės teritorijos sutvarkymas“ 352,0 tūkst. Eur tikslinių lėšų. Gauta 670,946
tūkst. Eur savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, prižiūrėti ir saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti: iš jų 80,7 tūkst. Eur išlaidoms ir 590,246 tūkst. Eur kapitalui formuoti. Kadangi
239,4 tūkst. Eur tikslinių lėšų Visagino savivaldybei buvo skirta tik lapkričio pabaigoje, dėl
netinkamų oro sąlygų 118,254 tūkst. Eur nebuvo galimybės panaudoti.
Europos Sąjungos numatytiems projektams finansuoti planuota 2388,9 tūkst. Eur, o gauta
2621,5 tūkst. Eur, arba 232,6 tūkst. Eur daugiau, negu buvo planuota. Šios lėšos iš Europos
Sąjungos gautos po paskutinio tarybos posėdžio ir patikslinti savivaldybės biudžeto pajamų nebuvo
galimybės. 8,075 tūkst. Eur savivaldybė gavo mažiau negu buvo planuota Europos Sąjungos lėšų
projektui „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ – tai už gruodžio mėnesį Švietimo, mokslo
ir sporto ministerijos nepervestos lėšos. Lėšos gautos 2019 m. sausio mėnesį ir iš jų atsiskaityta su
tiekėjais.
Vadovaujantis 2017-12-12 Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-868 nuostatomis Švietimo
ir mokslo ministerija 2018 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-135 paskyrė valstybės biudžeto lėšas
savivaldybėms tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti. Lėšos
tvirtinant 2018 m. biudžetą buvo įtrauktas į savivaldybės pajamas ir per metus patikslinus biudžetą
šios lėšos buvo iškeltos iš savivaldybės pajamų dėl pajamų kodo koregavimo. Pajamos buvo
pervestos per Iždo sąskaitą.
Biudžeto pajamų planas pajamoms už prekes ir paslaugas per metus padidintas 108,2 tūkst.
eurų, iš jų: 26,8 tūkst. eurų už patalpų nuomą, 16,1 tūkst. eurų už prekės ir paslaugas ir 65,3 tūkst.
eurų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose. Pajamos už prekes ir paslaugas
įvykdytos 103,2 proc.(101,2 proc.–biudžetinių įstaigų įmokos į biudžetą, 107,4 proc. – rinkliavos).
Dauguma biudžetinių įstaigų surinko daugiau pajamų už suteiktas paslaugas, bet dėl ne laiku
sumokėtų mokesčių ir kitų priežasčių 8 biudžetinės įstaigos nesurinko planuotų lėšų. 101,040 tūkst.
Eur liko kaip nepanaudotas 2018 m. lėšų likutis, kuris bus naudojamas 2019 metais. Nuo 2018 m.
savivaldybė patvirtino rinkliavą už atliekų surinkimą ir vykdo šios rinkliavos administravimą. Dėl
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to palyginti su 2017 m. padidėjo vietinės rinkliavos planas. 39,7 tūkst. eurų per 2018 m. vietinės
rinkliavos surinkta daugiau negu buvo planuota.
Mokymo reikmėms finansuoti gavome 100 proc. finansavimą, bet 3,506 tūkst. eurų 2
įstaigų nepanaudotų lėšų grąžiname metų pabaigoje į Švietimo ir mokslo ministerijos sąskaitą.
Padidintas mokymo reikmėms planas 76,5 tūkst. eurų, iš jų: 1357,9 tūkst. eurų papildomos lėšos dėl
naujos Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo įsigaliojimo nuo
2018-09-01, 69,7 tūkst. eurų papildomai paskirstomos specialios tikslinės dotacijos ir sumažinta
1351,1 tūkst. eurų lėšos dėl LR Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 pripažinimo
netekusiu galios nuo 2018-09-01.
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti planas įvykdytas 97,4
proc., nes nepanaudotas 28,5 tūkst. eurų lėšas grąžinome valstybės biudžetui. Pagal Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos teisės aktus padidinta 154,812 tūkst. eurų
(147,6 tūkst. eurų socialinėms paslaugoms finansuoti, 7,2 tūkst. eurų vaiko teisių apsaugai, 0,002
tūkst. eurų žemės ūkio funkcijai vykdyti ir 0,010 tūkst. eurų archyvinių dokumentų tvarkymui) ir
sumažinta 57,148 tūkst. eurų (1,948 tūkst. eurų neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti,
15,4 tūkst. eurų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti, 39,8 tūkst. eurų socialinei
paramai mokiniams teikti) speciali tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms atlikti.
Papildomai gauta 62,625 tūkst. eurų, o panaudota 52,146 tūkst. eurų lėšų iš valstybės
biudžeto savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti, iš jų: 18,4 tūkst. eurų pagal Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. V-881 „Dėl švietimo ir
mokslo ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V-20 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra
priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms
mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui 2018 metais,
paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“, 44,225 tūkst. eurų išlaidoms, susijusioms su
pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. V-574, ir grąžinta Švietimo ir mokslo ministerijai
10,479 tūkst. eurų nepanaudotos lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų
skaičiaus optimizavimu.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamos įvykdytos 162,25 proc. plano,
gauta mažiau, negu planuota, 2,9 tūkst. eurų, iš jų: mokesčiai už aplinkos teršimą, nes ūkio
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subjektai atnaujina autoparką, katilinės naudoja biokurą ir kt., o mokesčiai už gamtos išteklius
įvykdyti 298,6 proc., arba surinkta 27,8 tūkst. eurų daugiau, negu planuota. 65,248 tūkst. Eur liko
kaip nepanaudotas 2018 m. lėšų likutis, kuris bus naudojamas 2019 metais.
Tvirtinant 2018 m. biudžetą savivaldybės biudžeto pajamos buvo padidintos 195,626 tūkst.
eurų iš gautos 2018 metais Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, iš jų 65,496 tūkst. eurų
vykdomam projektui „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ planuojamos lėšos ir 130,130 tūkst.
eurų projektui „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį
karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“.
Tarybos sprendimais buvo padidintas biudžeto pajamų planas iš Europos Sąjungos finansinės
paramos lėšų 2193,305 tūkst. eurų, gautos lėšos finansuoti šiems projektams: „Paslaugų ir asmenų
aptarnavimo kokybės gerinimas“, „Sportas kaip socialinio bendravimo forma su rizikos grupės
paaugliais“ (LLI-402 „Sports for Social Inclusion of At-risk Teenagers“ (risk-free))“, „Apleisto
(nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo
namų Visagine įkūrimui“, „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų
pritaikymas socialinio būsto įrengimui“, „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“, „Vaikų
sveikatos gyvensenos skatinimas Visagino savivaldybėje“, „Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“, „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir
teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai
pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“, „Transformacija iš griuvėsių į gražią erdvę“ (LLI386 „Transformations from Slum to Chic“ (trans-form))“, „Visagino miesto energinio efektyvumo
didinimo daugiabučiuose pastatuose programa – „Visagino enervizija“, „Vietinės reikšmės kelio
Visagino–Parko–Sedulinos al. kvartale rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas“,
„Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“, „Visagino
savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (IV etapas)“, „Ugdymo(si) ir
relaksacijos aplinkos kūrimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikų gyvenimo kokybei
gerinti“ (Creation of the relaxation developing environment for special needs children from Latvia
and Lithuanija for live guality improvement), „Pasiruošę verslui (Ready for Business)“, „Sveikas
gyvenimas – pirmieji žingsniai, kuriant harmoniją (Eco Life-First steps in creating harmony)“,
„Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės
reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“, „Integralios
pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino savivaldybėje“. 240,7 tūkst. eurų 4
projektams gauta daugiau, negu planuota, tai lėšos, gautos gruodžio paskutiniams dienoms, kai jau
nebuvo galima patikslinti biudžeto, ir 8,1 tūkst. eurų planuotos bei savivaldybei nepervestos lėšos
projektui „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.
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2018 m. Visagino savivaldybė planavo gauti 431,2 tūkst. eurų dotaciją iš valstybės
biudžeto lėšų įgyvendinamų 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
4 projektų nuosavo indėlio daliai užtikrinti. Dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų, investicinių projektų
koregavimo, finansavimo principo pakeitimo ne visos lėšos buvo gautos.
➢ 63,479 tūkst. eurų negauta projektui Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-91-0004 „Buvusios
Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms,
įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“. Koreguojant darbų sąrašą
(2018 m. vykdytas konkursas įsigyti kėdes į konferencijų salę, tačiau laimėjusi įmonė atsisakė
pasirašyti sutartį, ir naujas konkursas buvo paskelbtas 2019 m. sausio mėn., jau suderinta sutartis
pasirašyti su naujais tiekėjais) planuojame dotaciją panaudoti 2019 m.
➢ Projektui Nr. 05.1.1-APVA-R-007-91-002 „Visagino g. atkarpos inžinerinių
paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų sutvarkymas“2019 m. planuojama panaudoti 28799
Eur dotaciją, atliekant papildomą pirkimo procedūrą suderinus su VšĮ Centrine projektų valdymo
agentūra.
➢ Projektui Nr. 05.1.1-APVA-R-008-91-0001 „Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinti buvo pasirašytas šalių susitarimas su
APVA (2018-11-20 Nr. 5-408), pagal kurį projekto veikla pratęsta iki 2019-12-20. Rangovas
aikštelių įrengimo darbus sustabdė (2018-12-12) dėl netinkamų oro sąlygų (sniegas, šaltis) ir pratęs
darbus nuo 2019-04-15. Nepanaudotą 2018 m. 127144 Eur dotacijos dalį planuojama panaudoti
2019 m.
➢ Projektui Nr. 08.1.2.-CPVA-R-408-91-0003 „Bendrabučio tipo pastato, esančio
Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas socialinio būsto įrengimui“ liko nepanaudota 37047
Eur dotacijos, tai lėmė, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pavedimu VšĮ Centrinė
projektų valdymo agentūra pakartotinai vertino projekto investicijų projektą ir iki kol paaiškėjo
vertinimo rezultatai sustabdė finansavimą. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos 2018 m. kovo 22 d. rašte Nr. (24-37)-5K-1801983 pateikta informacija, Visagino
savivaldybės administracija tik 2018 m. kovo 27 d. pasirašė rangos sutartį su UAB „Evikonas“. Dėl
visų anksčiau išdėstytų aplinkybių darbai prasidėjo 2018 m. balandžio 9 d., todėl buvo inicijuotas
projekto finansavimo ir administravimo sutarties keitimas, t. y. projekto įgyvendinimo pabaigos
terminas pratęstas iki 2019 m. liepos 31 d., atitinkamai dotacijos įsisavintos mažesne apimtimi ir ją
planuojama panaudoti 2019 m.
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas vykdytas 122,6 proc., arba
gauta daugiau negu planuota 21,5 tūkst. eurų dėl papildomai gautų pajamų vadovaujantis Lietuvos
Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Visagino savivaldybės tarybos 2016 m.
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balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-83 „Dėl Visagino savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio
ūkio paskirties pasatų sąrašo sudarymo“, Visagino savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties
pastatų pardavimo tvarkos aprašu ir dėl būsto pardavimo 2018 m. priimtais Visagino savivaldybės
tarybos sprendimais.
Visos Visagino savivaldybės biudžeto pajamos 2018 m. įvykdytos 100,8 proc. Įvykdymui
įtakos turėjo 2019 m. iki sausio 10 d. gautos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos 328,165 tūkst.
eurų pajamos.
2018 m. tvirtinant savivaldybės biudžetą buvo patvirtintas ir paskirstytas 2037,044 tūkst.
eurų nepanaudotų lėšų likutis, susidaręs 2018-01-01, iš kurio 64,389 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų
pajamų už išlaikymą ir teikiamas paslaugas lėšų likutis, 50,472 tūkst. eurų aplinkos apsaugos
specialiosios programos lėšų likutis, 43,0 tūkst. eurų skirta kreditoriniams įsiskolinimams dengti,
3,079 tūkst. eurų žemės realizavimo lėšos ir 1181,956 tūkst. eurų lėšos projektų kofinansavimui,
įstaigų remonto darbams ir kitoms priemonėms vykdyti, 694,148 tūkst. eurų Europos Sąjungos
lėšos projektų kofinansavimui. Dėl padidėjusių poreikių projektams kofinansuoti 2018 m. birželio
26 d. tarybos sprendimu Nr. TS-123 buvo padidintos 582,651 tūkst. eurų Visagino savivaldybės
2018 metų apyvartos lėšos ir padidinti asignavimai numatytiems projektams finansuoti turtui, iš jų:
477,764 tūkst. Eur Savivaldybės ekonominės plėtros programos asignavimai projektui „Apleistų /
avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant
kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“ ir 104,887 tūkst. Eur
Viešosios infrastruktūros plėtros programos asignavimai projektui „Vietinės reikšmės kelio
Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas“.
Iš ankstesniųjų metų, pagal Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito
ataskaitą, 679,92 Eur grąžino Visagino rekreacijos paslaugų centras ir 942,51 Eur savivaldybės
biudžeto lėšų grąžino ,,Verdenės“ gimnazija (dėl vagystės).
Iš ankstesnių metų biudžetinės įstaigos grąžino lėšas, gautas už vykdytus projektus, iš jų:
Visagino savivaldybės administracija grąžino lėšas projektams ,,Visagino savivaldybės viešųjų
pastatų energijos efektyvumo didinimas“ 67728,80 Eur, ,,Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų
pastatų modernizavimo skatinimas“ 5060,00 Eur, Visagino kūrybos namai grąžino lėšas projektui
,,Pasiruošę verslui“ (Ready for Busines)“ įgyvendinti 9690,69 Eur, Visagino ,,Verdenės“ gimnazija
grąžino lėšas projektui ,,Ugdymosi ir relaksacijos aplinkos kūrimas Lietuvos mokyklose“ 21388,64
Eur.
Pagal 2015 m. su AB Šiaulių banku pasirašytą paskolos sutartį savivaldybė investiciniams
projektams finansuoti 2018 m. panaudojo 316,8 tūkst. Eur paskolos lėšų, o planuota 334,0 tūkst.
Eur, ir 2018 m. grąžino 442,5 tūkst. Eur paskolos pagal 2017 m. pasirašytą kredito linijos sutartį su
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komerciniu banku paskolos refinansavimui. Taigi įvertinus anksčiau paimtų paskolų likutį (1614,0
tūkst. Eur) ir 2018 m. paskolintas ir grąžintas sumas, bendras skolinimosi limitas mūsų
savivaldybėje pagal planuojamas 2018 m. pajamas, nuo kurių skaičiuojamas skolos limitas, 2018 m.
buvo 11,22 procento (2017 m. – 17,93 procento).
2018 m. Visagino savivaldybės patikslintas išlaidų planas įvykdytas 87,7 proc. (2017 m. –
90,9 proc., 2016 m. – 93,7 proc.), arba nepanaudota 3550,584 tūkst. eurų planuotų išlaidų, iš kurių
17,229 tūkst. eurų skolintos lėšos (iš paskolų) investiciniams projektams vykdyti, 2868,51 tūkst.
eurų lėšos savarankiškoms funkcijoms, 266,948 tūkst. eurų specialioji tikslinė dotacija
investiciniams projektams finansuoti, 40,392 tūkst. eurų aplinkos rėmimo specialiosios programos
lėšos, 86,948 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų įplaukos už suteiktas paslaugas, 5,826 tūkst. eurų žemės
realizavimo pajamos, 223,499 tūkst. eurų gyvenamųjų namų realizavimo pajamos (butai), kitos
(680,87 tūkst. eurų įplaukė į savivaldybės sąskaitą 2018-12-31–2019-01-03, iš jų; 636,212 tūkst.
eurų pajamos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, 44,307 tūkst. eurų vietinė rinkliava, 0,172 tūkst.
eurų palūkanos už depozitus ir 0,179 tūkst. eurų nuomos mokestis už valstybinę žemę). 2018 metais
specialiųjų tikslinių dotacijų lėšas į savivaldybės biudžetą pervedė atitinkamas valstybines funkcijas
kuruojančios ministerijos ir kitos valstybės institucijos, todėl jų panaudojimas kitiems savivaldybės
tikslams nebuvo galimas. Tai sudaro 28,5 tūkst. eurų nepanaudotų specialiosios paskirties lėšų (0,8
procento nepanaudotų lėšų).
Specialios tikslinės
dotacijos, kitos
dotacijos ir lėšos iš kitų
valdymo lygių
Ugdymo reikmėms925,723 tūkst. EUR;
4,10 %
finansuoti lėšos;
4126,407 tūkst. Eur;
18,27 %
Valstybinės (valstybės
perduotos
savivaldybėms)
funkcijos
1057,957 tūkst. EUR;
4,68 %
Savivaldybės biudžeto
lėšos (Įstaigų pajamų
lėšos)
1269,700 tūkst. EUR;
5,00 %

Europos Sąjungos
paramos lėšos
449,401 tūkst. EUR
1,99
%

Aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios
programos lėšos 50,080
tūkst.
EUR;
0,22 %

Savivaldybės biudžeto
lėšos 14529,664 tūkst.
EUR;
64,33 %

Savivaldybės biudžeto
lėšos (Skolintos lėšos)
316,766 tūkst. EUR;
1,40 %

3 pav. 2018 metų biudžeto asignavimai įstaigoms pagal lėšų šaltinius, tūkst. eurų

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti asignavimai įvykdyti 97,4
proc., arba nepanaudota 28498,83 Eur, iš jų: savivaldybės administracija nepanaudojo 15825,47 Eur
(5997,45 Eur pagal priemonę ,,Pervesti lėšas socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir
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mokėti“, 200,00 Eur būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijoms, 2742,40 Eur pagal priemonę
,,Įgyvendinti savivaldybių patvirtintas užimtumo didinimo programas“, 1577,40 Eur socialinė
parama mokiniams, 176,12 Eur priemonei ,,Pervesti lėšas socialinėms paslaugoms finansuoti“,
4505,56 Eur pagal priemonę „Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė“, 306,00 Eur
pagal priemonę ,,Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir
disponavimas“, 320,54 Eur pagal

priemonę ,,Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo

užtikrinimas“). Socialinių paslaugų centras ir Šeimos ir vaiko gerovės centras nepanaudojo 5124,13
Eur pagal priemonę ,,Pervesti lėšas socialinėms paslaugoms finansuoti“. Rekreacijos paslaugų
centras nepanaudojo 638,11 Eur pagal priemonę ,,Įgyvendinti savivaldybių patvirtintas užimtumo
didinimo programas“. Mokyklos ir vaikų darželiai socialinei paramai mokiniams nepanaudojo
6911,12 Eur.
Mokinio krepšeliui finansuoti asignavimai įvykdyti 99,92 proc., nes nepanaudoti 3492,86
Eur. Visagino švietimo pagalbos tarnyba nepanaudojo 3319,13 Eur dėl darbuotojo nedarbingumo ir
specialistų nebuvimo, o Visagino „Verdenės“ gimnazija dėl darbuotojų nedarbingumo nepanaudojo
173,73 Eur mokinio krepšelio lėšų.
Specialiųjų programų (Aplinkos apsaugos ir Sveikatos rėmimo specialiosios programos)
išlaidos įvykdytos 55,35 proc. (40,392 tūkst. eurų nepanaudota dėl pavėluotai priimtų sprendimų
priemonei „Visagino savivaldybės aplinkos monitoringo programos parengimas“, 24,86 tūkst. Eur
gauta virš plano, kurie nebuvo paskirstyti savivaldybės taryboje). Liko nepanaudoti 65247,68 Eur,
kurie bus naudojami 2019 metais.
Specialioji dotacija, išlaidos, susijusios su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu,
įvykdytos 76,31 proc., nepanaudoti 10478,75 Eur. Visagino ,,Verdenės“ gimnazija nepanaudojo
specialiosios dotacijos, nes pedagogai atsisakė gauti kompensaciją ir sutiko dirbti nepilnu darbo
krūviu.
Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti atskirų biudžetinių įstaigų nepanaudotos
planinės lėšos yra nedidelės. Ne visos biudžetinės įstaigos panaudojo lėšas, skirtas darbo
užmokesčiui dėl naujo įstatymo traktavimo (priemokų ir premijų mokėjimo tvarkos) bei dėl to, kad
buvo užimtos ne visos pareigybės. Dalis lėšų į savivaldybės sąskaitą įplaukė tik gavus užbaigiamųjų
apyvartų lėšas, todėl neturėjome galimybės lėšas paskirstyti išlaidoms finansuoti. Dalis lėšų
nepanaudota dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų, nebuvo pasirašytų rangos / įrangos įsigijimo
sutarčių, bet darbus planuojama atlikti 2019 m. (pvz., 253,015 tūkst. eurų projektui ,,Apleistų
teritorijų konversija, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai
pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“ įgyvendinti, 110,367 tūkst. eurų projektui ,,Vietinės
reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos
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sutvarkymas“ įgyvendinti, 67,602 tūkst. eurų projektui ,,Visagino miesto energetinio efektyvumo
didinimas daugiabučiuose namuose programos ,,Visagino enervizija“ įgyvendinti ir kita). Dalis
projektų nevykdyta dėl to, kad neperėjo atrankos, buvo atmestos paraiškos (projektas ,,Socialinių ir
kitų paslaugų prieinamumo gerinimas pažeidžiamiausioms grupėms“ 135,067 tūkst. eurų, projektas
,,Vaikų, jaunimo ir senjorų socialinė integracija per ekologinį ugdymą, sveiko gyvenimo būdo,
saugaus ir atsakingo elgesio įpročių formavimas, įgyvendinant bendradarbiavimo per sieną
programą“ 99,902 tūkst. eurų). Remonto darbams nepanaudota 517,344 tūkst. eurų. Dėl užsitęsusių
viešųjų pirkimų procedūrų buvo pasirašytos ne visos sutartys remonto darbams. 2019 m. sausio 1 d.
tęstiniai remonto darbai sudarė 276,101 tūkst. eurų. Įstaigos dalį sąskaitų už suteiktas gruodžio
mėnesį paslaugas gavo tik sausio mėnesį, taip pat priskaičiuota ir liko neišmokėta (vadovaujantis
įstatymu) socialinė pašalpa.
Biudžetinių įstaigų išlaidų, gautų už teikiamas paslaugas, planas įvykdytas 92,85 proc.
Biudžetinių įstaigų išlaidų už teikiamas paslaugas 2018 m. gruodžio 31 d. likutis sudaro 101039,85
Eur, iš jų: 63348,11 Eur už patalpų nuomą, 14080,96 Eur už atsitiktines paslaugas ir 23610,78 Eur
įmokos už įstaigos išlaikymą. Lėšos nepanaudotos, nes dalis lėšų įplaukė metų pabaigoje ir
biudžetinės įstaigos jų panaudoti neturėjo galimybės. Lėšos bus naudojamos 2019 metais.
3 841,864
5279,865
3345,838

10. Viešosios infrastruktūros plėtros programa
9. Savivaldybės ekonominės plėtros programa

2 807,946
2897,355
2796,107

8. Aplinkos apsaugos programa
7. Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės
gerinimo programa

2018 m.
patvirtinta
s planas

4 068,816
3671,617
3371,240
228,150
177,114
177,114

4. Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir
identiteto stiprinimo programa

1 113,408
1037,422
1030,292

3. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa

1 023,239
876,309
867,510
9 911,315
9252,313
9033,021

2. Švietimo paslaugų plėtros programa
1. Savivaldybės valdymo tobulinimo programa

2018 m.
patikslinta
s planas

246,820
134,858
114,606

6. Socialinės paramos įgyvendinimo programa
5. Bendruomeniškumo skatinimo programa

2019 m.
biudžeto
projektas

1 703,757
2576,553
1171,848

2 717,585
2430,214
2428,154

4 pav. 2018 m. biudžeto asignavimai pagal programas, tūkst. eurų

Nepanaudota lėšų pagal programas: 225,431 tūkst. eurų Valdymo tobulinimo programai;
120,584 tūkst. eurų Švietimo paslaugų plėtros programai; 55,172 tūkst. eurų Kūno kultūros ir sporto
plėtros programai; 44,96 tūkst. eurų Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto
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stiprinimo programai, 107,787 tūkst. eurų Bendruomeniškumo skatinimo programai, 754,484 tūkst.
eurų Socialinės paramos įgyvendinimo programai, 38,413 tūkst. eurų Sveikatos apsaugos paslaugų
kokybės gerinimo programai, 506,038 tūkst. eurų Aplinkos apsaugos programai, 370,152 tūkst.
eurų Ekonominės plėtros programai, 1327,563 tūkst. eurų Viešosios infrastruktūros plėtros
programai. Ekonominės plėtros ir Viešosios infrastruktūros plėtros programų neįvykdymui įtakos
turėjo projektų nevykdymas.
2 lentelė. Visagino savivaldybės išlaidų ir paskolos grąžinimo vykdymas 2018 metais, tūkst. Eur
Asignavimų valdytojo pavadinimas
Kontrolės ir audito tarnyba
Savivaldybės administracija
Iš jų:
Savivaldybės taryba
Finansų ir biudžeto skyrius (paskolų grąžinimas
ir palūkanų mokėjimas)
„Atgimimo“ gimnazija
Draugystės progimnazija
„Gerosios vilties“ progimnazija
„Verdenės“ gimnazija
„Žiburio“ pagrindinė mokykla
Lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
Lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Lopšelis-darželis“ Gintarėlis“
Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
Lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės
pedagogikos centras)
Česlovo Sasnausko menų mokykla
Kūrybos namai
Švietimo pagalbos tarnyba
Iš viso švietimo įstaigoms:
Rekreacijos paslaugų centras
Sporto centras
Iš viso sporto įstaigoms:
Viešoji biblioteka
Kultūros centras
Iš viso kultūros įstaigoms:
Socialinių paslaugų centras
Šeimos ir vaiko gerovės centras
Iš viso socialinėms įstaigoms:
Administracijos direktoriaus rezervas
Iš viso:

Metinis patikslintas Įvykdyta
planas
2018-12-31
58,1
57,8
14181,9
11474,9

Įvykdyta proc.
99,48
80,91

206,6

167,8

81,22

466,1

461,4

98,99

874,2
954,6
1208,1
1229
571,6
692,2
495,2
655,5
666,1

856,6
944,7
1203,1
1208,6
565,8
685,8
462,9
624,8
628,4

97,99
98,96
99,59
98,34
98,99
99,08
93,48
95,32
94,34

631,2

622,7

98,65

859,3
869,4
109,5
9815,9
720,1
810,8
1530,9
212,1
1400,6
1612,7
996,2
576,4
1572,6
4
28776,1

856,6
837,2
104,8
9602
630,3
755,8
1386,1
211,7
1177,9
1389,6
893,8
421,3
1315,1
0
25225,5

99,69
96,30
95,71
97,82
87,53
93,22
90,54
99,81
84,10
86,17
89,72
73,09
83,63
0,00
87,66

Pagrindinę Visagino savivaldybės asignavimų dalį sudaro išlaidos biudžetinių įstaigų
darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 12428,22 tūkst. eurų, arba 49,27 proc.,
išlaidos prekių ir paslaugų naudojimui – 5421,38 tūkst. eurų, arba 21,49 proc., subsidijos – 38,73
tūkst. eurų, arba 0,15 proc., socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 1546,32 tūkst. eurų, arba 6,13
proc., kitos išlaidos – 186,81 tūkst. eurų, arba 0,74 proc., materialiojo ir nematerialiojo turto
įsigijimo išlaidos – 5142,65 tūkst. eurų, arba 20,39 proc. (iš jų pastatų ir statinių remontams –
927,238 tūkst. eurų), išlaidos finansiniams įsipareigojimams vykdyti (paskolų grąžinimas) – 442,5
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tūkst. eurų, arba 1,75 proc., turto išlaidos (Savivaldybės sumokėtos palūkanos) – 18,93 tūkst. eurų,
arba 0,08 proc.
Savivaldybės išlaidų vykdymas pagal valstybės funkcijas pavaizduotas 3 lentelėje.

Funkcinės
klasifikacijos
kodas

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Metinis
Įvykdyta
patikslintas
2017-12-31
2017 m. planas

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

Įvykdyta
Metinis
Įvykdyta Įvykdyta 2018
2017 m.
patikslintas
2018-12-31
m. proc.
proc.
2018 m. planas

1352,9

1302,2

96,69

1911,9

1580,1

82,65

28,7

28,7

100,0

29,0

29,0

100,0

54,5

42,2

77,39

50,6

45,1

89,13

2172,6
723,8

1631,0
316,4

75,07
43,71

4281,0
1936,9

3525,2
1532,1

82,35
79,10

2173,5

1862,0

85,67

2694,8

2089,7

77,55

432,2

279,1

64,58

338,5

289,8

85,61

1690,7

1487,0

87,95

2021,9

1726,2

85,38

10092,0
2766,1

10068,3
2510,0

99,76
90,74

21487,0

19526,9

90,88

11329,6
3739,4
28333,6

10802,3
3163,5
24783,0

95,35
84,60
87,47

Palyginus 2018 m. savivaldybės išlaidų vykdymą pagal funkcijas su 2017 m. matyti, kad
jos didėja 26,92 proc. – 5256,1 tūkst. Eur. Pagrindinės didėjimo priežastys – darbo užmokesčio
didėjimas, Europos Sąjungos fondų lėšų įskaitymas į savivaldybės biudžetą, didesni negu 2017 m.
numatyti asignavimai įstaigų remonto darbams, naujų projektų iš struktūrinių ir kitų fondų
vykdymas, priemonių investuotojui pritraukti finansavimas.
Kreditinis įsiskolinimas 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 1664,1 tūkst. Eur, iš jų: 1488,2
tūkst. Eur išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas), 151,1 tūkst. Eur
savivaldybės biudžeto lėšos (36,2 tūkst. Eur valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo įmokų kompensavimas už 2019 metus, 21,4 tūkst. Eur prekių ir paslaugų naudojimas, 0,8
tūkst. Eur subsidijos gamybai, 72,0 tūkst. Eur socialinės pašalpos gyventojams). 24,8 tūkst. Eur iš
įstaigų pajamų už įmokas (15,9 tūkst. Eur komunalinėms paslaugoms, 5,5 tūkst. Eur maitinimui, 2,6
tūkst. Eur kitoms paslaugoms, 0,8 tūkst. Eur materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos).
Kreditinis įsiskolinimas, dėl paskolų grąžinimo, 2018 m. sumažėjo 46,9 tūkst. Eur. Be grąžintos
skolos kreditinis įsiskolinimas palyginti su 2017 metais išaugo 78,9 tūkst. eurų. Kreditiniam
įsiskolinimui turėjo įtakos gruodžio mėn. padidėjusi kaina už šildymą ir karštą vandenį, nes 18,7
tūkst. eurų padidėjo kompensacija už šildymą, 12,6 tūkst. eurų padidėjo socialinės išmokos
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gavėjams, 10,9 tūkst. eurų padidėjo gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos. Taip pat dalies lėšų
– 21,88 tūkst. eurų negalėjome sumokėti dėl pagal įstatymą sulaikomų pinigų. Mokėtinų sumų,
kurių įvykdymo terminas pradelstas daugiau kaip 45 dienas, metų pabaigoje savivaldybė neturėjo. Į
kreditinį įsiskolinimą nebuvo įtrauktos Europos Sąjungos paramos lėšos.
Debitinis įsiskolinimas 2018 m. gruodžio 31 d. – 113,4 tūkst. Eur, iš jų: 35,9 tūkst. Eur
permoka už paviršinių nuotekų nuotakyno sistemos tvarkymą, 40,1 tūkst. Eur

išankstinis

apmokėjimas AB ESO, 19,4 tūkst. Eur suteikta parama smulkiajam ir vidutiniam verslui ir kita.

1.6.2. Turto valdymas ir administravimas
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo patvirtintas nekilnojamojo turto mokestis 2019 metams (0,3
proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės ir 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės už
Visagino savivaldybėje esantį nekilnojamąjį turtą, kuris yra apleistas ir neprižiūrėtas).
Paskelbti 7 viešieji nekilnojamojo turto nuomos konkursai.
Parengtas ir patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimas Nr.
TS-44 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą, kurį patikėjimo teise valdo valstybės įmonė „Visagino
energija“, Visagino savivaldybės nuosavybėn ir tapti po pertvarkymo veiksiančios savivaldybės
įmonės savininke“. Parengtas ir patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d.
sprendimas Nr. TS-238 „Dėl turto perdavimo savivaldybės įmonei „Visagino energija“ valdyti,
naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras,
vadovaudamasis 2015 m. gruodžio 21 d. su Centrine projektų valdymo agentūra pasirašyta iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto „Tikslinių transporto
priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0002 finansavimo
sutartimi, vykdė projektą „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“ bei
Visagino savivaldybei skyrė M2 klasės mokyklinį autobusą „Volkswagen Crafter“.
Visagino savivaldybės taryba 2018 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-136 „Dėl
mokyklinio autobuso perėmimo Visagino savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir
disponuoti

juo

patikėjimo

teise“

sutiko

perimti

Visagino

savivaldybės

nuosavybėn

savarankiškosioms funkcijoms (švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai,
vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas, bendrojo
ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į
mokyklas ir į namus organizavimas) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį bei
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro patikėjimo teise valdomą M2 klasės
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autobusą „Volkswagen Crafter“, kurio vieneto įsigijimo vertė (likutinė) vertė – 40 237,34 Eur.
Perėmus autobusą jis buvo perduotas Visagino „Atgimimo“ gimnazijai valdyti, naudoti ir
disponuoti juo patikėjimo teise. Visagino savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu
Nr. TS-261 „Dėl mokyklinio autobuso „Volkswagen Crafter“ perdavimo Visagino rekreacijos
paslaugų centrui“ perdavė Visagino rekreacijos paslaugų centrui pagal panaudos sutartį 10 metų
laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir
Visagino „Atgimimo“ gimnazijos patikėjimo teise valdomą minėtą mokyklinį autobusą.
Visagino savivaldybės taryba 2018 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. TS-141 „Dėl tolesnių
veiksmų, susijusių su apleistų daugiabučių namų, esančių Visagine, Festivalio g. 6, 8, atlikimo“
pavedė Administracijos direktoriui iki 2018 m. rugsėjo 1 d. organizuoti ekonominio ir (ar)
socialinio pagrindimo atlikimą, o 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-188 „Dėl butų ir kitų
patalpų, esančių Visagine, Festivalio g. 6 ir 8, pirkimo“ nutarė pavesti Administracijos direktoriui
organizuoti gyvenamųjų namų, esančių Visagine, Festivalio g. 6 ir 8, butų ir kitų patalpų pirkimo
ekonominio ir socialinio pagrindimo 2 alternatyvos įgyvendinimą (Butų ir kitų patalpų pirkimo,
esančių Visagine, Festivalio g. 6, 8, namų griovimas, teritorijos sutvarkymas ir panaudojimas
visuomenės reikmėms). Administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. ĮTV-E308 „Dėl Komisijos butų ir kitų patalpų, esančių Visagine, Festivalio g. 6 ir 8, pirkimui organizuoti
sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ (Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. ĮTV-E-313 redakcija) buvo sudaryta Pirkimo komisija, kurios
pagrindinė funkcija: gyvenamųjų namų, esančių Visagine, Festivalio g. 6 ir 8, butų ir kitų patalpų
pirkimo neskelbiamų derybų būdu organizavimas, siekiant įgyvendinti gyvenamųjų namų, esančių
Visagine, Festivalio g. 6 ir 8, butų ir kitų patalpų pirkimo ekonominio ir socialinio pagrindimo 2
alternatyvos pradinę dalį. 2018 m. Pirkimo komisija susirinko 2 kartus: buvo sudaryti gyvenamųjų
namų, esančių Visagine, Festivalio g. 6 ir 8, butų ir kitų patalpų savininkų sąrašai, išnagrinėtas
klausimas, kokia metodika vadovautis nustatant realią gyvenamųjų namų, esančių Visagine,
Festivalio g. 6 ir 8, butų ir kitų patalpų pirkimo kainą, inicijuotas gyvenamųjų namų, esančių
Visagine, Festivalio g. 6 ir 8, butų ir kitų patalpų nepriklausomas nekilnojamojo turto vertinimo
paslaugos pirkimas, suderintos gyvenamųjų namų, esančių Visagine, Festivalio g. 6 ir 8, butų ir kitų
patalpų pirkimo neskelbiamų derybų būdu sąlygos.
2018 m. sudarytos, pasirašytos ir įregistruotos Nekilnojamojo turto registre 3 valstybinės
žemės panaudos sutartys.
Parengtas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 6 d.
įsakymas Nr. ĮV-E-125 „Dėl AB „Visagino mechanizacija“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio
patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo“.
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Parengtas Visagino administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. ĮV-E79 „Dėl UAB „Visagino būstas“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno
(nuostolių) paskirstymo“. Parengtas Visagino administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28
įsakymas Nr. ĮV-E-207„Dėl Nepriklausomų kandidatų į uždarosios akcinės bendrovės „Visagino
būstas“ valdybos narius atrankos komisijos sudarymo“, organizuotas konkursas, valdybos narių
anketos persiųstos tikrinimui ir pritarimui / nepritarimui į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą.
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. ĮV-E-365
„Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 2 d. įsakymo ĮV-151 „Dėl
Uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ įstatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeisti bendrovės
įstatai, numatant, kad nelieka kolegialaus priežiūros organo– stebėtojų tarybos.
Organizuota gyventojų apklausa ir Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-E-363 „Dėl daugiabučio namo, esančio Visagine, Festivalio g.
9, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“ (2018-12-19 įsakymo Nr. ĮV-E-403
redakcija) paskirtas daugiabučio namo, esančio Festivalio g. 9-2, Visagine, administratorius.
Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-29 „Dėl Visagino
savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-69 „Dėl Visagino savivaldybės
ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas Visagino savivaldybės ilgalaikio materialiojo
turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašas.
Parengti ir patvirtinti 69 Visagino savivaldybės tarybos sprendimai turto valdymo
klausimais.

1.7. Vidaus auditas
Vidaus audito tarnybos veiklos organizavimas
Ataskaitiniu laikotarpiu skyrius veiklą organizavo vadovaudamasis Visagino savivaldybės
administracijos Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus nuostatais, patvirtintais
Administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. ĮV-476 (su 2013 m. vasario 4 d.
įsakymo Nr. ĮV-136 pakeitimu).
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 367
„Dėl papildomų funkcijų vykdymo ir priemokų skyrimo“ skyriaus vedėjai ir vidaus auditorei buvo
skirtos papildomos užduotys, nesusijusios su vidaus audito veikla, bet susijusios su korupcijos
prevencijos ir kontrolės funkcijų vykdymu. Skyriaus specialistui Visagino savivaldybės
administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. ĮTV-283 „Dėl Visagino savivaldybės
________________________________________________________________________________

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos
2018 metų veiklos ataskaita

36
turto metinės inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo“ pavesta atlikti
Centrinės inventorizacijos komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas.
Vidaus auditų atlikimas ir rezultatai
2018 m. atlikti vidaus auditai:
➢ Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programos vidaus auditas;
➢ Visagino savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių už 2017 m. II
pusmetį vertinimo vidaus auditas;
➢ Visagino socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės vertinimas;
➢ VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro
vidaus kontrolės vertinimo vidaus auditas
➢ Visagino „Verdenės“ gimnazijos vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo vidaus
auditas;
➢ Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos veiklos (teisėtumo) vidaus auditas;
➢ Visagino savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių už 2018 m. I
pusmetį vertinimo vidaus auditas;
➢ Visagino kūrybos namų viešųjų pirkimų organizavimo vidaus auditas;
➢ Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos veiklos (teisėtumo) vidaus auditas.
2018 m. buvo atlikti 9 vidaus auditai ir patikrinimai, t. y. 20 proc. daugiau, nei 2017 metais
(7 vidaus auditai). Atliktų vidaus auditų metu buvo nustatytas pažeidimas viešųjų pirkimų srityje,
kuris nagrinėtas Viešųjų pirkimų tarnyboje.
Ataskaitiniu laikotarpiu atliktų vidaus auditų ataskaitose skyrius pateikė 221 rekomendaciją
(2017 m. pateikta 131 rekomendacija, t. y. ataskaitiniu laikotarpiu 40 proc. daugiau nei praėjusiais
kalendoriniais metais), iš kurių 88 (40 proc. visų pateiktų) įgyvendintos, 63 (29 proc.) –
įgyvendinimas bus vykdomas 2019 m. (vidaus auditų ataskaitos pateiktos kalendorinių metų
pabaigoje), 5 (2 proc. ) priemonių įgyvendinimas tęsiamas, 2 (1 proc.) įgyvendintos iš dalies, 63 (29
proc.) – rekomendacijų įgyvendinimui priemonės skyriui nepateiktos derinti (iš jų 14 proc. –
Visagino savivaldybės administracijos administracinės naštos mažinimo ir Ekonominės plėtros
programos).
Vidaus kontrolės vertinimas
Savivaldybės administracijoje vertinta Ekonominės plėtros programos veiklos organizavimo
ir administracinės naštos priemonių plano įgyvendinimo vidaus kontrolė, kur vidaus kontrolė
įvertinta silpnai.
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Atliekant vidaus auditus kituose kontroliuojamuose subjektuose visais atvejais vertintas
vidaus kontrolės sistemos veikimas: 2 atvejais vidaus kontrolė įvertinta gerai, 1 – patenkinamai ir 3
– silpnai.
Profesinių gebėjimų tobulinimas
Ataskaitiniu laikotarpiu skyriaus darbuotojos kėlė kvalifikaciją, tobulino įgūdžius bei
dalyvavo seminaruose: „Vidaus audito ataskaitų rašymas“, „Antikorupcinės veiklos vertinimas“,
„Asmens

duomenų

apsauga“,

„Viešojo

sektoriaus

subjekto

ūkinės-finansinės

veiklos

reglamentavimo pokyčiai, taikymo problemos ir klaidos“, „Darbo kodekso nuostatos, jų
įgyvendinimas viešajame sektoriuje“, „Naujojo Darbo kodekso aktualijos viešajame sektoriuje“ ir
„Vidaus audito darbo dokumentai“.
Vidaus audito tarnybų veiklos kokybės užtikrinimas
Siekiant atlikti skyriaus veiklos kokybės vidinį vertinimą, audituojamų subjektų
atsakingiems darbuotojams buvo pateiktos trys apklausos anketos, siekiant susipažinti su
audituojamų subjektų nuomone apie skyriaus veiklą ir atliktus vidaus auditus. Anketose buvo
nurodyta, kad:
➢ vidaus audito tema buvo aktuali, sprendžiant audituojamos srities problemas;
➢ vidaus audito rekomendacijos reikšmingos audituojamos srities tobulinimui;
➢ vidaus audito metu buvo bendraujama profesionaliai, konstruktyviai ir etiškai.
Be to, skyriui buvo pateikti siūlymai dėl veiklos efektyvumo didinimo (pvz., atlikus
vidaus auditą ir nustačius gerosios praktikos pavyzdį pasidalinti juo su kitomis įstaigomis, vidaus
auditų ataskaitose neteikti informacijos apie vidaus auditų metu ištaisytus trūkumus ir pan.).
Pagal pateiktus kontroliuojamų subjektų vertinimus nustatyta, kad skyriaus specialistų
veikla įvertinta labai gerai.

2. Visagino savivaldybės socialinė ekonominė situacija ir funkcijų
vykdymas
2.1. Visagino savivaldybės gyventojai
Ataskaitiniu laikotarpiu gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija Visagino savivaldybėje
išliko pastovi. Vadovaujantis Gyventojų registro duomenimis gyventojų skaičius lyginant su 2017
m. liepos 1 d. sumažėjo 502 gyventojais. 2017 m. liepos 1 d. Visagino savivaldybėje gyvenamąją
vietą deklaravo 23 277 gyventojai, 2018 m. liepos 1. Visagino savivaldybėje gyvenamąją vietą
deklaravo 22 775 gyventojai. Per 2013–2018 m. laikotarpį iš savivaldybės išvyko 1 729 gyventojai.
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Be to, realus ir Statistikos departamento skelbiamas savivaldybės gyventojų skaičius
savivaldybėje

nesutampa,

daug

prisiregistravusių,

bet

faktiškai

negyvenančių

Visagino

savivaldybėje, tokiu būdu tikėtina, kad realus savivaldybės gyventojų skaičius yra mažesnis.
Atsižvelgiant į tai galima teigti, kad vis dar gana daug žmonių iš savivaldybės emigruoja į
užsienį, o įvertinant gyventojų amžiaus struktūros dinamiką savivaldybėje, galima pastebėti, kad iš
savivaldybės emigruoja dažniausiai jauni žmonės. Gyventojų skaičius Visagino savivaldybėje
liepos 1 d. 2013–2018 m. laikotarpiu pagal deklaruotą gyvenamąją vietą pavaizduotas 5 pav.

5 pav. Gyventojų skaičius Visagino savivaldybėje liepos 1 d. 2013-2018 m. laikotarpiu pagal
deklaruotą gyvenamąją vietą. Šaltinis: Gyventojų registro duomenys

Ataskaitiniu laikotarpiu:
➢

gyvenamosios vietos atvykimo faktą deklaravo 1 964 (2017 m. – 1 826) asmenys;

➢ gyvenamosios vietos išvykimo iš Lietuvos Respublikos faktą deklaravo 650
(2017 m. – 904) asmenys;
➢

priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų naikinimo 156 (2017 m. – 128)

➢

išduota pažymų apie asmens gyvenamąją vietą 2 726 (2017 m. – 2 283) asmenims;

➢

gyventojų, įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Visagino

asmenims;

savivaldybės 113 (2017 m. – 710).
Per ataskaitinį laikotarpį Visagino savivaldybėje sudarytas 951 akto įrašas, iš jų: 248
gimimo, 288 mirties, 180 santuokos, 89 santuokos nutraukimo (ištuokos), 146 papildymo,
pakeitimo aktų įrašai. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo santuokų nutraukimo, mirties
skaičius, sumažėjo gimimo, santuokų skaičius. 2018 metais sudaryti 248 gimimo akto įrašai, iš jų
________________________________________________________________________________

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos
2018 metų veiklos ataskaita

39
120 apskaityta (t. y. mūsų piliečių vaikai, gimę ne Lietuvoje). Kūdikio gimimą registravo 12 vienišų
motinų, 30 kūdikiui pripažinta tėvystė. Jauniausios motinos amžius – 15 metų, vyriausios – 45,
jauniausias tėvas – 21 metų, vyriausias – 57.
Populiariausi 2018 metais suteikti vaikams vardai: Aleksandr, David, Kiril, Matvej, Alisa,
Ariana, Marija, Sofija.
Buvo organizuotas iškilmingas pirmo kūdikio, gimusio Visagino savivaldybėje 2018
metais, sveikinimas.
Per metus buvo sudaryta 180 santuokos akto įrašų. Iš jų 43 santuokos – užsienio valstybėje
sudarytų aktų įtraukimas į apskaitą ir 11 santuokų – bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų
santuokų įtraukimas į apskaitą. Jauniausia moteris 19 metų amžiaus, vyriausia – 69, jauniausias
vyras – 20 metų, vyriausias – 88 metų. Registruojant santuoką dažniausia keičia pavardę moterys: 2
pasirinko dvigubą pavardę, 93 rinkosi vyro pavardę, 27 pavardės nekeitė.
Per metus buvo sudaryti 89 santuokos nutraukimo akto įrašai. Vyriausias išsituokęs – 77,
jauniausias – 22, vyriausia išsituokusi – 66, jauniausia – 23 metų. Ilgiausiai santuokoje išgyvenusi
šeima išsiskyrė po 36 bendro gyvenimo metų, trumpiausia santuoka truko metus. 44 šeimos skyrėsi
turėdamos nepilnamečių vaikų.
Per metus buvo sudaryti 268 mirties akto įrašai, iš jų 20 mūsų gyventojų mirė užsienyje ir
jų giminaičiai mirtį apskaitė Lietuvoje. Mirė 129 moterys ir 139 vyrai. Vyriausio amžiaus mirusi
moteris – gimusi 1918 metais, jauniausia – 1986. Vyriausio amžiaus miręs vyras –gimęs 1923
metais, jauniausias – 1992.
Priimti piliečių (gyventojų) prašymai: prašymai įregistruoti santuoką – 128, prašymai
apskaityti santuoką– 53, pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, – 58,
prašymai nutraukti santuoką teismo sprendimu – 2, prašymai apskaityti ištuoką – 13, prašymai
pripažinti tėvystę – 30, prašymai dėl vardo ar pavardės keitimo – 45, prašymai taisyti, papildyti,
atkurti ar anuliuoti aktų įrašus – 72, teismų sprendimai santuokai nutraukti – 79. Išduoti civilinės
būklės akto įrašą liudijantys išrašai – 1224, metrikinių liudijimų, gautų iš kitų CM skyrių, – 57.
Visų civilinės būklės aktų registravimą vykdė Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos
skyriaus darbuotojai (civilinės metrikacijos įstaigoje). Gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją
atliko Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus specialistai.
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2.2. Socialinė apsauga ir parama
Savivaldybės administracija 2018 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
projektus, programas nepasiturintiems, neįgaliems ir rizikos grupės asmenims; koordinavo globos
įstaigų ir neįgaliųjų organizacijų darbą; teikė konsultacijas gyventojams, gerino jų aptarnavimą.
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.
Skyriuje 2018 m. sausio–rugsėjo mėnesiais dirbo 11 specialistų, nuo 2018 m. spalio mėn.
– 12 specialistų ir skyriaus vedėja. Skyriaus specialistai 2018 metais priėmė, konsultavo, informavo
gyventojus visais socialinės paramos, socialinių paslaugų klausimais. Savivaldybės gydytojo
pareigos visus 2018 metus buvo neužimtos.
2018 metais skyriuje priimti 22 268 savivaldybės gyventojų prašymai ar suteiktos
konsultacijos, t. y. 2 170 prašymais arba 9,74 proc. daugiau nei 2017 metais (2017 m. – 20 098).
Vidutiniškai per vieną darbo dieną skyriuje priimama apie 80 prašymų.
2018 metais Socialinės paramos skyrius, kaip atskiras Visagino savivaldybės
administracijos padalinys, gavo ir išnagrinėjo 765 gaunamus raštus, parengė ir išsiuntė 337 raštus.
Nuo 2018 m. liepos 1 d. skyriui buvo pavestos funkcijos vaiko teisių apsaugos srityje. Per
šį laikotarpį buvo parengta 10 Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų
dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo, 7 Visagino savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų projektai dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) gavus
nurodymą iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM, 6 Visagino
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos)
panaikinimo.
2018 metais skyriaus specialistai parengė ir pateikė svarstyti Visagino savivaldybės tarybai
34 sprendimų projektus, iš jų 11 projektų sveikatos apsaugos klausimais.
Svarbiausi Visagino savivaldybės tarybos sprendimai, kurie užtikrina valstybės ir
savivaldybės sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimą savivaldybėje: Visagino savivaldybės
tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. TS-45 „Dėl Visagino savivaldybės vykdomų
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos patvirtinimo“,
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Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. TS-46 „Dėl Visagino
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2018 metų specialiosios programos patvirtinimo“,
Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. TS-47 „Dėl Visagino
savivaldybės tarybos nario delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“,
Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. TS-52 „Dėl viešo konkurso į
viešosios įstaigos Visagino ligoninės vadovo pareigas organizavimo ir jo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 2018 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. TS-197 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos
nario siūlymo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją“, Visagino savivaldybės
tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. TS-198 „Dėl viešo konkurso į viešosios įstaigos
Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo pareigas organizavimo ir jo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. TS-217 „Dėl
viešosios įstaigos Visagino ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“,
Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. TS-244 „Dėl Visagino
savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo“, Visagino
savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. TS-245 „Dėl Visagino savivaldybės
asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų mokamų paslaugų, kurių kainų apskaičiavimo
nereglamentuoja kiti teisės aktai, kainų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.
Svarbiausias skyriaus veiklos prioritetas – kokybiškas ir efektyvus visų skyriui priskirtų
funkcijų vykdymas.
2018 m. buvo priimti 9 387 sprendimai skirti įvairių rūšių išmokas (3 293 sprendimais
daugiau nei 2017 m.) ir 6 601 sprendimas skirti kompensacijas už būsto šildymą, šaltą ir karštą
vandenį (toliau – kompensacijos) (896 sprendimais daugiau nei 2017 m., nes nuo 2018 m. sausio 1
d. paskirtoms kompensacijoms buvo keičiamas pasikeitęs valstybės remiamų pajamų dydis ), 367
sprendimai neskirti išmokų (17 sprendimais mažiau nei 2017 m.) bei 411 sprendimų neskirti
kompensacijų (3 sprendimais daugiau nei 2017 m.). Taip pat buvo priimti 1 490 sprendimų (513 iš
jų dėl šalpos išmokų mokėjimo perdavimo „Sodrai“) stabdyti / nutraukti įvairų rūšių išmokas (120
sprendimų daugiau nei 2017 m.). Turto vertinimas skiriant piniginę socialinę paramą atliktas 2 686
šeimų (įvertinta 25 mažiau nei 2017 m.), iš jų 2 655 (įvertinta 4 mažiau nei 2017 m.) asmenų
įvertinta, kad jų turimas turtas neviršija nustatyto normatyvo, 31 – turimas turtas viršija nustatytą
normatyvą (įvertinta 21 mažiau nei 2017 m.).
2018 metais piniginei socialinei paramai gauti buvo pateikti 6 873 prašymai, iš jų 1 192
prašymai socialinei pašalpai gauti, socialinei pašalpai ir kompensacijai – 1 752, kompensacijai gauti
3 929. 2018 m., lyginant su 2017 m., prašymų skaičius sumažėjo 5,2 procento nuo 7 250 iki 6 873.
2018 metais dėl socialinės pašalpos registruoti 2 944 kreipimaisi, 9,0 proc. jų nepatenkinti (2017 m.
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buvo 10,3 proc.), dėl kompensacijų registruoti 5 681 kreipimasis, 7,2 proc. jų nepatenkinti (2017 m.
– 7,1 proc.). 2018 m., lyginant su 2017 m., nepatenkintų prašymų socialinei pašalpai ir prašymų
kompensacijai gauti procentas liko panašus. 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.
Vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-38,
patvirtinta Visagino savivaldybės nepasiturinčių bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio
asmens gyvenimo sąlygų, turimo turto ir užimtumo tikrinimo tvarkos aprašu vykdoma piniginės
socialinės gavėjų gyvenimo sąlygų patikra. 2018 m. vasario – gruodžio mėnesiais atlikta 114
piniginės socialinės paramos gavėjų gyvenimo sąlygų patikrų, 2017 m. – 108, 2016 m. – 111, 2015
m. – 186, 2014 m. – 149.
Visuomenei naudingai veiklai 2018 m. nukreipti 305 piniginės socialinės paramos gavėjai.
Visuomenei naudingą veiklą atliko 264 asmenys, neatliko – 41 (jiems piniginės socialinės paramos
mokėjimas nutrauktas), 29 – dėl svarbių priežasčių (ligos, įsidarbinimo ir pan.) atleisti nuo
visuomenei naudingos veiklos atlikimo. Iš viso piniginės socialinės paramos gavėjai atliko 50 880
val. visuomenei naudingos veiklos.
Atsiskaitomuoju laikotarpiu specialistai sugebėjo laiku priimti visus besikreipiančius dėl
socialinės pašalpos ir kompensacijų gyventojus, 2018 m. išmokų skyrimas ir mokėjimas nevėlavo.
2018 m. socialinę pašalpą gavo 1 655 asmenys arba 1 111 bendrai gyvenančių asmenų
grupių. 2018 m., palyginti su 2017 m., išlaidos socialinėms pašalpoms mokėti padidėjo 10,1 proc.
dėl nuo 2018 m. sausio 1 d. padidėjusio valstybės remiamų pajamų dydžio. 2018 metais socialinė
pašalpa socialiai remtiniems asmenims buvo apskaičiuota ir išmokėta nustatytais terminais.
Atsiskaitomuoju laikotarpiu, palyginti su 2017 metais, padidėjo kompensacijų gavėjų
skaičius – kompensacijas 2018 metais gavo 2 448 šeimos (3 625 asmenys), t. y. 64 šeimomis arba
147 asmenimis daugiau nei 2017 metais. 2017 metais gavo 2 384 šeimos (3 478 asmenys), t. y. 210
šeimų mažiau nei 2016 metais. Kompensacijas 2016 metais gavo 2 594 šeimos (3 982 asmenys),
2015 m. 2 697 šeimos (4 199 asmenys). Išlaidos kompensacijoms mokėti 2018 m., palyginti su
2017 m., padidėjo 54,2 proc. dėl nuo 2018 m. sausio 1 d. padidėjusio valstybės remiamų pajamų
dydžio, pasikeitusio kompensuojamojo dydžio.
Informacija apie Visagino savivaldybėje 2017 ir 2018 m. suteiktą piniginę socialinę
paramą bei kitą paramą pateikta 4 ir 5 lentelėse.
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4 lentelė. Informacija apie Visagino savivaldybėje 2017 ir 2018 m. suteiktą piniginę socialinę paramą
Piniginės socialinės
paramos ir kitų išmokų
rūšis

Asmenų

Šeimų

Vienkartinė išmoka vaikui

260

257

Nepatenkintų
prašymų
skaičius
0

Laidojimo pašalpa

240

240

0

7

7

376

Vienkartinė išmoka būstui
įsigyti arba įsikurti

2017 metai
Patenkinta
2016-2017
m. (proc.)
+0,4

2018 metai
NepaPatenkinta
tenkintų
2017-2018
prašymų
m. (proc.)
skaičius
4
-24,2

Asmenų

Šeimų

108680

Suma
20162017 m.
(proc.)
+0,4

197

195

-3,6

74784

-1,2

269

262

0

0

+250

4789

+215,5

3

3

366

43

-1,8

10990

-0,1

281

7

7

0

+133,3

10955

+390,4

Socialinė pašalpa (socialiai
remtini asmenys)
Globos (rūpybos) išmoka
Globos (rūpybos) išmokos
tikslinis priedas
Kompensacija už būsto
šildymą,
vandenį
ir
nuotekas
Transporto išlaidų tikslinė
kompensacija

1709

1183

335

-7,7

643161

95
74

98
59

0
0

-5,0
+23,3

3478

2384

408

40

40

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

7

Laidojimas
savivaldybės
lėšomis
Vienkartinė pašalpa

Slaugos išlaidų tikslinė
kompensacija
Priežiūros
(pagalbos)
išlaidų
tikslinė
kompensacija

Suma
(eurais)

82346

Suma
20172018 m.
(proc.)
-24,2

+12,1

81776

+9,3

0

-42,9

2136

-55,4

229

51

-25,6

8941

-18,6

5

5

0

-28,6

7772

-29,1

+0,4

1655

1111

264

-3,2

708199

+10,1

110838
106028

-13,5
+382,9

85
69

84
64

2
1

-10,5
-6,7

103582
107798

-6,5
+1,7

-11,5

321541

-9,1

3625

2448

411

+4,2

495709

+54,2

0

+2,6

4583

-21,1

44

41

3

+10,0

7193

+56,9

7

0

+250

11699

+185,1

3

3

0

-57,1

5704

-51,2

442

442

0

+9,5

705878

+4,9

438

438

0

-0,9

855829

+21,2

216

216

0

+18,0

581445

+3,1

158

158

0

-26,9

530880

-8,7

363

363

0

+49,4

265268

21,6

351

351

0

-3,3

320228

+20,7
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Kompensacija
už
komunalines
paslaugas
visiškai
neįgaliems
asmenims
Išmoka už komunalines
paslaugas
nedirbantiems
neįgaliesiems, auginantiems
vaikus
Vienkartinė išmoka nėščiai
moteriai

140

140

0

+4,5

3963

-1,4

129

129

0

-7,8

3697

+6,71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

32

0

+20,0

2432

-17,9

35

35

3

+9,4

2660

+9,4

Socialinė
parama
priklausomybės
ligomis
sergantiems
Išmoka
privalomosios
tarnybos kario vaikui
Išmoka gimus vienu metu
daugiau kaip vienam vaikui
Išmoka besimokančio ar
studijuojančio asmens vaiko
priežiūrai
Išmoka vaikui
Iš viso

11

11

2

+83,3

1200

-17,2

4

4

1

-63,6

988

-17,7

1

1

0

0

401

+264,4

2

1

0

+100,0

866

+116

6

3

0

0

5016

0

10

5

0

+66,7

5262

+4,9

7

8

0

0

5761

0

7

7

0

0

7368

+27,9

1143
8654

671
6535

8
796

+71,62
-0,2

195165
3174577

+79,2
+8,5

3278
10648

2359
7932

40
780

+186,8
+123,1

1249893
4588827

+540,4
+44,55
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5 lentelė. Kita parama 2016-2018 m. laikotarpiu
Paramos rūšis
Išduota pažymų (pagal skyriaus kompetenciją)
Išduota Neįgaliojo pažymėjimų
Aprūpinta neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėmis
iš jų vežimėliais
Skirta rūpintojais (globėjais)
Nukreipta asmenų į kitų steigėjų (ne savivaldybės) globos
įstaigas
Patenkinta prašymų iš viso

2016 metai
priimta
prašymų
skaičius
1277
135
182
35
19

2017 metai
patenkinta prašymų
2015–2016
skaičius
m. (proc.)
1277
-22,0
135
+14,5
179
-46,1
32
-13,5
3
-70,0

priimta
prašymų
1301
141
161
36
16

4

2 (dar 2
laukia
siuntimo)

-33,3

3

1633

1594

-24,8

1658

2018 metai
patenkinta prašymų
2016–2017 m.
skaičius
(proc.)
1301
+1,9
138
+2,2
139
-22,34
28
-12,5
14
+40,0
2+ 2
(sulaukė
nuo 2016
0
m.
siuntimo)
1624
+1,9
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priimta
prašymų
1301
117
198
40
18

patenkinta prašymų
2017–2018
skaičius
m. (proc.)
1301
0
117
-17,0
190
+36,7
40
+42,9
8
-42,9

10

6

+200

1684

1662

+2,3
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Ataskaitiniu laikotarpiu buvo priimta 412 gyventojų prašymų socialinei paramai
mokiniams gauti (2018 m. nemokamą maitinimą gavo 590 vaikų, 2017 m. – 554 vaikai). 2018
metais mokinių nemokamam maitinimui mokykloje skirti panaudota 104 268,88 Eur valstybės
biudžeto lėšų, 2017 m. – 94 800,33 Eur valstybės biudžeto lėšų, 2016 m. – 114 324,79 Eur, 2015
metais – 131 541,94 Eur.
2018 m. 428 nepasiturintys vaikai aprūpinti mokinio reikmenimis, 2017 m. – 327, 2016 m.
– 384, 2015 – 459. 2018 m. panaudota 24 396 Eur valstybės biudžeto lėšų, 2017 m. – 18 639 Eur,
2016 m. – 21 888 Eur, 2015 m. –20 930,40 Eur. 2018 metais, lyginant su 2017 metais, mokinių,
gaunančių nemokamą maitinimą mokykloje, skaičius padidėjo 6,9 proc.
2018 metais programai ,,Išmokos vaikams“ skirta 1 589 500 Eur, 20 928,11 Eur
nepanaudota ir grąžinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (2017 m. buvo skirta 554 100 Eur,
nepanaudota 8 823,83 Eur ir grąžinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai). Programai ,,Šalpos
išmokos“ skirta 1 724 130 Eur, iš jų nepanaudota 9 999,38 Eur ir grąžinta Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai (2017 m. buvo skirta 1 567 100 Eur , iš jų nepanaudota 9 902,72 Eur ir grąžinta
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai).
Nuo 2006 metų Visagino savivaldybė kartu su labdaros organizacija Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus Visagino miesto komitetu vykdo Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai
nepasiturintiems gyventojams programą. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Visagino miesto komitetas
organizuoja ir vykdo maisto produktų dalinimą nepasiturintiems savivaldybės gyventojams, o
Socialinės paramos skyrius priima gyventojų prašymus ir sudaro maisto produktų gavėjų sąrašus.
2018 metais Socialinės paramos skyrius priėmė 1 365 gyventojų (šeimų) prašymus (2017
m. 1 246) produktams gauti, t. y. 119 prašymų daugiau nei 2017 metais (2018 m. gruodžio mėn.
buvo priimami ir prašymai 2019 metams). Maisto produktais buvo aprūpinti 2 072 asmenys, t. y. 16
asmenų mažiau nei 2017 metais (2 088 asmenų). 2017 metais Socialinės paramos skyrius priėmė
1246 gyventojų (šeimų) prašymus, maisto produktais buvo aprūpinti 2 088 asmenys, 2016 metais
Socialinės paramos skyrius priėmė 1 407 gyventojų (šeimų) prašymus (2015 m. 1 249) produktams
gauti, t. y. 158 prašymais daugiau nei 2015 metais. Maisto produktais buvo aprūpinta 2 402
asmenys, t. y. 298 asmenimis mažiau nei 2015 metais (2 700 asmenų).
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo dalyvaujama Visagino savivaldybės socialinių reikalų
komisijos veikloje. 2018 metais Visagino savivaldybės socialinių reikalų komisija organizavo 12
posėdžių. Iš viso svarstytas 631 prašymas (21 prašymu mažiau nei 2017 metais): 330 gyventojų
prašymų kitai socialinei paramai gauti (280 prašymų patenkinta, 50 – ne), 293 prašymai piniginei
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socialinei paramai gauti (245 prašymai patenkinti, 48 – ne) ir 8 prašymai skirti socialinę paramą
apmokant už priklausomybės ligų gydymą (7 prašymai patenkinti, 1 – nepatenkintas).
Kita socialinė parama buvo teikiama: grynaisiais pinigais; paslaugomis apmokant už
asmens dokumentų sutvarkymą bei kitoms būtinoms išlaidoms; padedant socialiniam darbuotojui;
pervedant pinigus į asmenines gyventojų atsiskaitomąsias sąskaitas įmonėse, teikiančiose šilumą,
elektrą bei kitas komunalines paslaugas; pervedant į socialinę kortelę, apmokant už vaikams
suteiktas paslaugas ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
Skyriaus specialistai taip pat organizavo Visagino savivaldybės socialinės globos paslaugų
skyrimo komisijos veiklą. 2018 metais Visagino savivaldybės socialinės globos paslaugų skyrimo
komisija organizavo 14 posėdžių. Prašymus pateikė 16 asmenų, buvo gauta ir nagrinėta 20
prašymų. 9 suaugusiems asmenims su negalia rekomenduota skirti ilgalaikę socialinę globą
Visagino socialinių paslaugų centre; 1 suaugusiam asmeniui su negalia rekomenduota skirti
ilgalaikę socialinę globą Visagino socialinės globos namuose; 1 suaugusiam asmeniui su negalia
rekomenduota skirti trumpalaikę socialinę globą Visagino socialinės globos namuose; 1 asmeniui su
negalia rekomenduota skirti ilgalaikę socialinę globą ir 1 senyvo amžiaus asmeniui skirta ilgalaikė
socialinė globa (tam pačiam asmeniui trumpalaikė socialinė globa neskirta) Utenos socialinės
globos namuose; 1 senyvo amžiaus asmeniui skirta trumpalaikė, o vėliau ir ilgalaikė socialinė globa
Strūnos socialinės globos namuose; 1 senyvo amžiaus asmeniui skirta trumpalaikė ir 1 ilgalaikė
socialinė globa Zarasų socialinės globos namuose.
2018 metais skyriaus specialistai parengė ir vykdė Visagino savivaldybės 2018–2020 m.
Strateginio veiklos plano Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programą (kodas
06) ir Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programą (kodas 07).
2018 metais (06 programa) Socialinės paramos skyrius įgyvendino šias socialinės paramos
priemones, remiamas savivaldybės biudžeto lėšomis:
➢ „Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“: 2018 metais pritaikyti 9
neįgaliųjų būstai – panaudota 17 513,95 Eur, iš jų 7 002,21 Eur savivaldybės biudžeto lėšos ir 10
511,74 Eur valstybės biudžeto lėšos (10 107,44 Eur valstybės biudžeto būsto pritaikymo išlaidos ir
404,30 Eur administravimo išlaidos). 2017 metais pritaikyti 2 neįgaliųjų būstai – panaudota 10
827,69 Eur, iš jų 5 125,46 Eur savivaldybės biudžeto lėšos ir 5 702,23 Eur valstybės biudžeto lėšos
(5 482,91 Eur valstybės biudžeto būsto pritaikymo išlaidos ir 219,32 Eur administravimo išlaidos).
2016 metais pritaikyta 17 neįgaliųjų būstų – panaudota 52 388,29 Eur, iš jų 16 285,68 Eur
savivaldybės biudžeto lėšos ir 36 102,61 Eur valstybės biudžeto lėšos (34 714,05 Eur valstybės
biudžeto būsto pritaikymo išlaidos ir 1 388,56 Eur administravimo išlaidos). 2015 metais pritaikyta
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10 neįgaliųjų būstų – panaudota 20 944,77 Eur, iš jų 7 048,08 Eur savivaldybės biudžeto lėšos ir 13
896,69 Eur valstybės biudžeto lėšos (13 362,20 Eur valstybės biudžeto būsto pritaikymo išlaidos
534,49 Eur administravimo išlaidos).
2017 metais pagal „Būsto pritaikymas šeimoms auginančioms vaikus su sunkia negalia“
programą pritaikytas 1 vaiko su sunkia negalia būstas – panaudota iš valstybės biudžeto 3 906,13
Eur (3 755,89 Eur valstybės biudžeto būsto pritaikymo išlaidos ir 150,24 Eur administravimo
išlaidos). 2018 metais pagal šią programą nebuvo pritaikytas nė vienas būstas.
➢ Priemonei „Socialinės paramos priklausomybės ligomis sergantiems teikimas“ skirta
1500 eurų, panaudota 988 Eur. Patenkinti 7 prašymai, 4 priklausomybės ligomis sergantiems
asmenims apmokėtos gydymo paslaugos.
➢ Priemonei „Mokesčių už komunalines paslaugas kompensavimas neįgaliesiems“
panaudota 3 697,22 Eur. Visagino savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. TS-18
„Dėl

mokesčių

asmenims,

kuriems

nustatytas

specialusis

nuolatinės

slaugos

poreikis,

kompensavimo“ neįgalūs asmenys su sunkia negalia yra atleisti nuo mokesčių už komunalines
paslaugas (laiptinių ir rūsių apšvietimas, lifto, bendro naudojimo vietų valymo paslaugų), kuriomis
jie nesinaudoja. 2018 metais šias kompensacijas gavo 129 asmenys su sunkia negalia.
➢ Vienkartinės paramos gyventojams teikimas: parama skirta 281 asmeniui, panaudota
8941 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.
➢ Socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių užimtumas – skirta 2 000 Eur, vėliau dar 250
Eur. 1 250 Eur, skirtų transportui asignavimus valdė Visagino rekreacijos paslaugų centras
(organizuotos 4 išvykos: 3 Visagino neįgaliųjų draugijos išvykos (į Talačkonis dalyvauti neįgaliųjų
šventiniame koncerte (50 žmonių) ir į Vilnių dalyvauti Respublikinėje neįgaliųjų darbų parodoje
„Tau, Vilniau“ (45 žmonės), į Tarptautinę neįgaliųjų dienos paminėjimo šventę „Dainuok, širdie,
gyvenimą“ (12 žmonių) bei užtikrintas vaikų iš sunkiai besiverčiančių šeimų dalyvavimas projekte
„Pasveikink jūrą Palangoje“ (10 vaikų). Iš viso į renginius vyko 117 asmenų. Panaudota 1 249,69
Eur. Dalį šios priemonės – 1 000 Eur įgyvendino Visagino socialinių paslaugų centras.
➢ Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems finansavimo įgyvendinimas –
organizuotas Visagino savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektų 2018 metams paraiškų priėmimo, vertinimo ir atrankos konkursas. 2018 metais finansuoti
2 neįgaliųjų socialinės reabilitacijos srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų projektai.
Projektų finansavimui skirta ir panaudota iš viso 39 998,00 Eur: 34 078,00 Eur valstybės biudžeto
lėšų, iš jų 32 598,00 Eur projektams finansuoti ir 1 480,00 Eur administravimui, bei 5 920,00 Eur
savivaldybės biudžeto lėšų. 2017 metais finansuoti 4 neįgaliųjų socialinės reabilitacijos srityje
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dirbančių nevyriausybinių organizacijų projektai. Projektų finansavimui skirta ir panaudota iš viso
36 548,00 Eur: 29 238,00 Eur valstybės biudžeto lėšų, iš jų 27 776,00 Eur projektams finansuoti ir 1
462,00 Eur administravimui, bei 5 848,00 Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Projektų finansavimui
2016 m. skirta ir panaudota iš viso 32 835,00 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 pirkimui 2018 metais
buvo skirta 25 900 Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Panaudota 21 400,60 Eur, 7 asmenims apmokėta
už suteiktas socialinės globos paslaugas. Panaudotos lėšos asmenims be sunkios negalios,
apgyvendintiems kitų steigėjų, ne Visagino savivaldybės, socialinės globos namuose pasiskirstė: 5
asmenims, gyvenantiems Visagino socialinės globos namuose – 15 968,43 Eur, 1 asmeniui,
gyvenančiam Aknystos socialinės globos namuose – 3 155,32 Eur, 1 asmeniui, gyvenančiam
Utenos globos namuose, – 2 276,85 Eur.
➢ Kalėdinių renginių socialiai remtiniems vaikams organizavimas. Neįgaliems vaikams
nuo 2 iki 8 metų nupirktos ir įteiktos kalėdinės dovanėlės (saldainiai ir žaisliukas). Dovanėles gavo
61 neįgalus vaikas. Priemonei įgyvendinti skirta 300 eurų, panaudota – 298,93 euro.
➢ Pagalba šeimoms, globojančioms vaikus, – 2018 metais teikta pagalba ir mokymai
pagal GIMK programą. Organizuoti mokymai 2 grupėms po 10 žmonių (60 val.), tęstiniai mokymai
– 20 val., suteikta individualių konsultacijų – 120 val., organizuotos savitarpio pagalbos grupės – 4
val., atliktas globėjų (įtėvių) pakartotinis įvertinimas (2 val.), parengtos išvados dėl globėjų
(rūpintojų) ir įtėvių pasirengimo/nepasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti – 40 val. Priemonei
įgyvendinti skirta 12 000 eurų, vėliau papildomai dar 3 000 eurų. Panaudota 14 911 eurų.
➢ Vienkartinė parama įsteigus šeimyną – ši priemonė nebuvo įgyvendinta, nes 2018
metais šeimyna Visagino savivaldybėje neįsisteigė.
➢ Mokesčio už suaugusių neįgaliųjų švietimą kompensavimas – šiai priemonei
įgyvendinti skirta 500 Eur, panaudota 216 Eur. Mokestis už suaugusiųjų švietimą kompensuotas 5
asmenims.
Ataskaitiniu laikotarpiu savivaldybėje buvo vykdoma Visuomenės sveikatos rėmimo
specialioji programa (07). Šiai programai skirta 13 339 Eur (7 840 Eur Visagino savivaldybės
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų ir Visagino savivaldybės visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis 2018-01-01 – 5 499 Eur).
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai panaudota 13 339 Eur. Savivaldybėje
2018 metais įgyvendinta 12 priemonių. 1 364,28 euro nepanaudotų lėšų buvo perkelta į Visagino
________________________________________________________________________________

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos
2018 metų veiklos ataskaita

50
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2018 metų specialiąją programą. 2017 metais
įgyvendinta 11 šios programos priemonių, programos vykdymui buvo panaudota 7 450,72 Eur.
Kitos Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos
(07) priemonės:
➢ Neveiksnių asmenų būklės prižiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas.
Priemonei įgyvendinti skirta 2 786 eurai valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšų ir 500 eurų
savivaldybės biudžeto lėšų. Panaudota 517,46 euro valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšų bei
280,50 eurų – savivaldybės biudžeto lėšų. Visagino socialinių paslaugų centro socialiniai
darbuotojai atliko ir parengė 25 išvadas dėl asmenų galimybės pasirūpinti savimi ir priimti
kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje. Visagino
savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija išnagrinėjo 14 asmenų būklės
peržiūrėjimo bylų. Sprendimų kreiptis į teismą dėl asmenų būklės peržiūrėjimo nepriėmė.
➢ Dantų protezavimo išlaidų kompensavimas senatvės pensininkams ir dėl neįgalumo
nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims. Šiai priemonei įgyvendinti skirta 1200 Eur,
panaudota – 780,84 Eur. Dantų protezavimo paslaugos atliktos 2 asmenims, įrašytiems į dantų
protezavimo eilę.
Socialinės paramos skyrius yra atsakingas už socialinių paslaugų planavimą, socialinių
paslaugų teikimo gyventojams organizavimą ir savivaldybės biudžetinių socialinės paskirties įstaigų
veiklos priežiūrą.
Visagino savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plane, patvirtintame Visagino
savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-93, nustatyti savivaldybės
socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai, uždaviniai, plano priemonių įgyvendinimo metodai.
Visagino savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatams įvertinti ir
ataskaitai parengti 2018 m. sausio 17 d. sudaryta darbo grupė, kuri išanalizuos ir apibendrins
problemas, iškilusias įgyvendinant socialinių paslaugų planą bei numatys jų sprendimo būdus.
Darbo grupės išvada 2019 m. I ketvirtyje bus pateikta Visagino savivaldybės tarybos Socialinių
reikalų ir sveikatos apsaugos komitetui.
2018 metais skyriaus specialistai dėl socialinių paslaugų skyrimo priėmė 20 gyventojų
prašymų dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų
valstybės socialinės globos namuose gavimo.
Pensinio amžiaus gyventojams nustatomi specialiųjų poreikių lygiai. Specialiųjų poreikių
lygius nustato skyriaus specialistai ir, kai asmeniui specialiuosius poreikius reikia nustatyti
kompleksiškai, specialiuosius poreikius nustato Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
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įsakymu sudaryta komisija. 2018 metais specialiųjų poreikių lygiai nustatyti 117 asmenų (iš jų 39
komisijos sprendimu), jiems išduoti Neįgaliojo pažymėjimai: 55 asmenims (iš jų 31 komisijos
sprendimu) nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, 62 – vidutinių, nedidelių – 0. 2017 metais
specialiųjų poreikių lygiai nustatyti 138 asmenims (iš jų 58 komisijos sprendimu), jiems išduoti
Neįgaliojo pažymėjimai: 78 asmenims (iš jų 58 komisijos sprendimu) nustatytas didelių specialiųjų
poreikių lygis, 60 – vidutinių, nedidelių – 0. 2016 metais specialiųjų poreikių lygiai nustatyti 126
asmenims (iš jų 22 komisijos sprendimu), jiems išduoti Neįgaliojo pažymėjimai: 83 asmenims (iš jų
17 komisijos sprendimu) nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, 43 – vidutinių (iš jų 5
komisijos sprendimu), nedidelių – 0. 2016 metais specialiųjų poreikių lygiai nustatyti 126
asmenims (iš jų 22 komisijos sprendimu), jiems išduoti Neįgaliojo pažymėjimai: 83 asmenims (iš jų
17 komisijos sprendimu) nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, 43 – vidutinių (iš jų 5
komisijos sprendimu), nedidelių – 0. 2015 metais specialiųjų poreikių lygiai nustatyti 135
asmenims, jiems išduoti Neįgaliojo pažymėjimai: 81 asmeniui nustatytas didelių specialiųjų
poreikių lygis, 54 – vidutinių, nedidelių – 0.
2018 metais vykdant ES reglamentų 1408/71 ir 574/72 nuostatas, gautos 65 E/SED formos,
užpildytos 62 E/SED formos išmokų vaikams gavimo klausimais (dar 3 E/SED formos gautos
informacinio pobūdžio), 2017 metais vykdant ES reglamentų 1408/71 ir 574/72 nuostatas, gautos
46 E/SED formos, užpildytos 52 E/SED, 2016 metais – 62 E/SED formos, 2015 metais – 66 E/SED
formos.
Socialinėje srityje įgyvendinami projektai
Projektas „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“
Visagino savivaldybės administracijoje nuo 2018 m. spalio 30 d pradėtas įgyvendinti
projektas „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ pagal priemonę Nr. 08.4.1–ESFA–V–416
„Kompleksinės paslaugos šeimai“. Pagrindinė projekto idėja – ne tik socialinės rizikos šeima, o
kiekviena šeima gali gauti jai reikiamą pagalbą. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Visagine
gyvenančioms šeimos gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą
kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius krizes bei derinti
šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Projekto veiklos orientuotos sustiprinti šeimą, prevenciškai užkertant kelią šeimos
institucijos trapumui dėl porų nesutarimų, konfliktinių situacijų sprendimo, tėvystės įgūdžių stokos,
nepakankamo dėmesio vaikams iš artimiausių žmonių ir pan. Suteikiant kokybiškas kompleksiškai
teikiamas paslaugas Visagino savivaldybėje, teikiamas kompleksinių paslaugų šeimai paketas:
paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant vieno langelio principą; psichosocialinė pagalba, kuri
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teikiama asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus;
šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos; meditacijos paslaugos.
Projekto partneriai: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus draugijos Visagino skyrius, VšĮ „Versli mama“, Visagino šeimos krizių centras.
Visagino bendruomeninių šeimos namų funkcijas atlieka Visagino šeimos ir vaiko gerovės
centras.
Bendra projekto vertė – 172 250,33 Eur. Projektas finansuojamas 100 proc. Europos
Sąjungos lėšomis.
Projektas „Vaikų sveikos gyvensenos skatinimas Visagino savivaldybėje“
Visagino savivaldybės administracija kartu su Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos

biuru

įgyvendina

projektą

„Vaikų

sveikos

gyvensenos

skatinimas

Visagino

savivaldybėje“ pagal priemonę Nr. 08.4.2–ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu
lygiu“.
Kiekvienais metais Lietuvoje vis labiau akcentuojama, kad sveikatą stiprinantis fizinis
aktyvumas yra viena iš pagrindinių bendruomenei reikalingų veiklų, o fizinis aktyvumas ne tik
gerina žmonių fizinę būklę, padeda išlaikyti darbingumą, bet ir atlieka socialinę funkciją – skatina
vaikus bendrauti ne tik tarpusavyje, bet ir su suaugusiais, mažina socialinę atskirti, skatina
bendravimą tarp kartų.
Projekto tikslas – skatinti Visagino savivaldybėje gyvenančių vaikų sveiką mitybą ir fizinį
aktyvumą.
Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos, susijusios su vaikų sveikatos raštingumo
didinimu, sveikos gyvensenos skatinimu ir būtinų sveiko gyvenimo įgūdžių formavimu. Projekto
veiklose dalyvauja vaikai iki 18 metų, kurie seminarų, renginių, stovyklos ir kitų veiklų metu
šviečiami sveikos gyvensenos temomis.
Bendra projekto vertė – 54 411,76 Eur, iš jų 46 250,00 Eur – Europos Sąjungos lėšos.
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2.3. Švietimas, kultūra ir sportas
2018 m. buvo vykdomos 2018–2020 m. strateginio veiklos plano Švietimo paslaugų plėtros
(02), Kūno kultūros ir sporto plėtros (03), Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto
stiprinimo (04) bei Bendruomeniškumo skatinimo (05) programos.

2.3.1. Švietimas
Ikimokyklinis ir privalomas priešmokyklinis ugdymas
Ataskaitiniu laikotarpiu ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas lietuvių
ugdomąja kalba vykdė lopšeliai-darželiai „Auksinis raktelis“ ir „Ąžuoliukas“, rusų ugdomąją kalba
– lopšeliai-darželiai ,,Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras), „Gintarėlis“ ir
„Kūlverstukas“.
Mokinių registro 2018 m. rugsėjo 1 d. duomenimis pagal ikimokyklinio ugdymo
programą buvo ugdomi 744 vaikai, pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 188 vaikai. Iš viso
932 vaikai (2017 m – 923), sukomplektuotos 53 grupės, iš jų 43 ikimokyklinio ugdymo grupės ir 10
priešmokyklinio ugdymo grupių (2017 m. buvo 45 ikimokyklinio ugdymo ir 7 priešmokyklinio
ugdymo grupės).
Pagrindinis uždavinys 2018 m. buvo užtikrinti privalomą priešmokyklinį ugdymą
savivaldybėje, įvertinant priešmokyklinio ugdymo poreikį ir turimus išteklius. Privalomas
priešmokyklinio ugdymo poreikis patenkintas 100 proc.
Lopšeliuose-darželiuose padidėjo vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, skaičius, todėl
užtikrinant pagalbą vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo poreikių, įsteigti
mokytojo padėjėjo etatai šiose įstaigose: ,,Auksinis gaidelis“, „Gintarėlis“, „Kūlverstukas“.
2018 m. vasario 1 d. įsigaliojus Švietimo įstatymo pataisai, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.
pradedamas ugdymo proceso ankstinimo procesas suteikiant teisę tėvams apsispręsti dėl jų vaiko
leidimo į priešmokyklinę grupę vienais metais anksčiau, todėl pažymėtina, kad 2018–2019 m. m.
priešmokyklinio ugdymo grupėse vaikų skaičius padidėjo. Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio
ugdymo programą, skaičiaus kaita (Mokinių registro duomenimis) pateikta 6 lentelėje.
6 lentelė. Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus kaita (Mokinių registro duomenimis)
Įstaigos pavadinimas
Vaikų skaičius
Vaikų skaičius
Vaikų skaičius
(lopšeliai-darželiai)
2016-09-01
2017-09-01
2018-09-01
,,Auksinis raktelis“
44
47
42
,,Auksinis gaidelis“
26
22
45
,,Ąžuoliukas“
40
37
37
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,,Gintarėlis“
,,Kūlverstukas“
Iš viso:

42
28
180

30
23
159

35
29
188

Ataskaitiniu laikotarpiu Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius
vykdė vaikų lankomumo, grupių komplektavimo, laisvų vietų lopšeliuose-darželiuose stebėseną.
Pažymėtina, kad savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose per 4 metus (2015–2018 m.)
daugiausia sumažėjo grupių ir vaikų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose rusų ugdomąja kalba.
Keletą metų pastebima tendencija, kad mišrios šeimos savo vaikus nori vesti į vaikų lopšeliusdarželius lietuvių ugdomąja kalba. 2018 m. rugsėjo mėnesį įsteigtos dvi papildomos ikimokyklinio
amžiaus vaikų ugdymo grupės lopšeliuose-darželiuose lietuvių ugdomąja kalba ,,Auksinis raktelis“
ir ,,Ąžuoliukas“, kurias lanko 20 vaikų.
Mokinių registro duomenimis bendras vaikų skaičius savivaldybės ikimokyklinio ugdymo
įstaigose (2016 m. – 941, 2017 m. – 927, 2018 m. – 932) stabilizavosi, tačiau vaikų lankomumo
stebėsenos rodikliai nedžiugina. Vaikų lankomumas žiemos ir vasaros laikotarpiais palyginti žemas,
tai sudaro vidutiniškai žiemą apie 40 proc., vasarą apie 45–50 proc. Vaikų, ugdomų pagal
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, skaičiaus kaita pavaizduota 6 pav.

6 pav. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, skaičiaus kaita

Brandos egzaminų (toliau – BE), pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (toliau –
PUPP), nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimas ir koordinavimas
Brandos egzaminai.
Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir
vykdymo koordinavimas vykdytas vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka
________________________________________________________________________________

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos
2018 metų veiklos ataskaita

55
(pagal Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše ir Pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus).
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo prasme 2018 m. ypatingi tuo, kad per lietuvių
kalbos ir literatūros egzaminą kandidatams buvo leista naudotis kompiuteryje suskaitmenintais
literatūriniais tekstais. Tai pareikalavo ypatingo pasirengimo. Šis iššūkis buvo be problemų įveiktas.
Iki 2017 m. pasirenkančių laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą
(toliau – VBE) dalis sparčiai augo: 2016 m. jį laikyti pasirinko 39 proc. savivaldybės abiturientų
(šalyje beveik trečdaliu daugiau, t. y. 58 proc.), 2017 m. – 62 proc. (šalyje 58 proc.). O štai 2018 m.
tik 50 proc. (šalyje 59 proc.).
Pasiekimų rezultatų analizė parodė, kad 2018 metais didžiąją dalį neišlaikiusiųjų, kaip ir
2017 m., sudarė abiturientai, neišlaikę lietuvių kalbos ir literatūros VBE (tik „Atgimimo“
gimnazijos abiturientai); tik po vieną kandidatą neišlaikė anglų kalbos ir biologijos egzaminų. Ir
nors neišlaikiusių lietuvių kalbos ir literatūros VBE dalis beveik 1,5 proc. sumažėjo, palyginus su
2017 m. (2018 m. – 21 proc.; 2017 m. – 22,4 proc.), tačiau svarbu paminėti, kad „Atgimimo“
gimnazijoje šio egzaminą neišlaikė 45 proc. šios mokyklos kandidatų (2017 m. – 32 proc.).
Palyginus su 2017 m. padidėjo pagrindiniu lygmeniu lietuvių kalbos ir literatūros VBE
išlaikiusiųjų dalis – nuo 24 proc. 2017 m. iki 44 proc. 2018 m. (tačiau pažymėtina, kad išlaikiusių
pagrindiniu lygmeniu didžiąją dalį sudarė „Verdenės“ gimnazijos abiturientai); šalies rodiklis
aukštesnis (2018 m. – 47 proc.; 2017 m. 36,2 proc.).
Nors bendras lietuvių kalbos ir literatūros VBE įvertinimų vidurkis, palyginus su 2017 m.,
pagerėjo (2018 m. – 35,5; 2017 m. – 27), tačiau išlieka didžiulis skirtumas taip rusų ir lietuvių
mokomąja kalba mokyklų įvertinimų vidurkių ir šiemet jis yra didžiausias per pastaruosius 5 metus:
lietuvių mokomąja kalba mokyklų abiturientų darbų įvertinimų vidurkis beveik 3,5 karto aukštesnis
nei mokyklų rusų mokomąja kalba.
Kai kurių kitų VBE rezultatai pakankamai geri:
1) Anglų kalbos egzaminas išlaikytas labai gerai. Pažymėtina, kad palyginus su 2017 m.
per pusę sumažėjo patenkinamu lygmeniu išlaikiusiųjų šį egzaminą dalis (nuo 16,5 proc. 2017 m.
iki 8,5 proc. 2018 m.). Rusų kalbos egzamino laikymo rezultatai taip pat labai aukšti.
2) Taip pat aukšti informacinių technologijų VBE rezultatai. Pagrindiniu lygmeniu šį
egzaminą išlaikė 37,5 proc. laikiusiųjų, šis rodiklis geresnis už respublikinį (26,4 proc.).
3) Labai geri geografijos rezultatai: pagrindiniu lygmeniu šį egzaminą išlaikė 66,7 proc.
laikiusiųjų (2017 m. – 62,5 proc.).
4) Nors, palyginus su 2017 m., istorijos VBE išlaikytas šiek tiek prasčiau, tačiau rezultatai
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nėra blogi: pagrindiniu lygmeniu išlaikė 52 proc. (2017 m. – 57 proc.), šalies rodiklis 45,6 proc.
Matematikos VBE rezultatai prastesni nei 2017 m. ir panašūs į respublikinius. Beveik pusė
(46,7 proc.) išlaikė šį egzaminą tik patenkinamu lygmeniu.
Palyginus su 2017 m., biologijos rezultatai taip pat yra prastesni, nes pagrindiniu lygmeniu
išlaikė 38,5 proc. laikiusiųjų (2017 m. – 80 proc.), šalies rodiklis – 52,5 proc. Apie fizikos ir
chemijos egzaminus išvados nedarytinos, nes juos laiko labai nedaug kandidatų.
Jeigu per 2015–2017 m. abiturientų, siekiančių aukštojo išsilavinimo Lietuvoje ir aukštojo
išsilavinimo apskritai, dalis didėjo, tai 2018 m. statistika rodo, kad šie rodikliai ženkliai sumažėjo.
Abiturientų, siekiančių aukštojo išsilavinimo, bendra dalis 2018 m. sudarė 54,65 proc. (2017 m. –
68 proc.); Lietuvoje – 41,9 proc. (2017 m. – 59 proc.). Kalbant apie gimnazijas atskirai,
„Atgimimo“ gimnazijos abiturientų, pasirenkančių universitetines studijas Lietuvoje, vidutiniškai
trečdaliu mažiau, lyginant su „Verdenės“ gimnazija. Jeigu per 2015–2017 m. buvo stebima
pasirenkančių profesines mokyklas didėjimo tendencija, tai 2018 m. ši dalis ženkliai sumažėjo ir
sudarė 11,7 proc. abiturientų (2017 m. – 19 proc.).
Studijų programų pasirinkimo prasme 2018 m., kaip ir 2016 m., populiariausi buvo
socialiniai mokslai (2017 m. – fiziniai ir technologiniai). Kalbant atskirai pagal mokyklas, 2017 m.
„Atgimimo“ gimnazijos abiturientai dažniausiai rinkosi technologijų mokslų studijas, o tarp
„Verdenės“ gimnazijos abiturientų populiariausi buvo socialiniai mokslai. Tuo tarpu 2018 metais
tarp abiejų gimnazijų abiturientų socialiniai mokslai buvo vieni iš populiariausių. Pažymėtina, kad
beveik dvigubai išaugo dalis pasirinkusiųjų humanitarinių mokslų studijas.
2015–2017 m. dalis abiturientų, po mokyklos baigimo pasirenkančių darbą, mažėjo, tuo
tarpu 2018 m. tokių buvo apie penktadalį. Pažymėtina, kad 2018 m. dar neapsisprendusių dėl
tolesnės karjeros dalis buvo didžiausia per pastaruosius 3 metus – 12,8 proc. (per pusę daugiau nei
2017 m.).
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas
2018 m. iššūkis buvo lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimas (toliau – PUPP) pagal naują bendrą programą ir naują tvarką.
Bendri PUPP įvertinimo (balais) vidurkiai pagal dalykus (įskaitant visas mokyklas) beveik
tokie patys kaip ir šalies. 2018 m. lietuvių kalbos ir literatūros PUPP balo vidurkis 6,3 (kaip ir
šalyje). Tačiau skirtumas tarp rusų mokomąja kalba ir lietuvių mokomąja kalba mokyklų mokinių
rezultatų – daugiau negu 1 balas (atitinkamai 5,8 ir 7; šalyje panaši tendencija). Neigiamais
pažymiais lietuvių kalbą ir literatūrą išlaikė 4,7 proc. mokinių, ir tai tik mokiniai iš mokyklos rusų
mokomąja kalba; 2017 m. visi mokiniai išlaikė teigiamais balais. Matematikos PUPP balo vidurkis
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4,8 (kaip ir šalyje), tai blogiausias rezultatas per pastaruosius 5 metus (2017 m. – 6,1 (šalyje 5,8)).
Iš matematikos neigiamus įvertinimus gavo net 20,6 proc. (2017 m. – 7,2 proc.).
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP)
Testavimo 2, 4, 6, 8 kl. 2018 m. rezultatų analizė parodė, kad:
1) Antrokų rezultatai (išskyrus skaitymą) buvo prastesni tiek lyginant su 2017 m.
rezultatais, tiek lyginant su visų dalyvių bendrais rezultatais (ypač rašymo II d. rezultatai).
2) Puikūs ketvirtokų matematikos, pasaulio pažinimo testų rezultatai, skaitymo ir rašymo
taip pat neblogi, išskyrus tai, kad vis dar išlieka nemaža dalis nepasiekusių patenkinamojo lygmens.
3) Geri šeštokų matematikos testo rezultatai, rašymo – taip pat (nors beveik triskart išaugo
nepasiekusių patenkinamojo lygmens). Ženkliai pagerėjo šeštokų skaitymo rezultatai. Palyginus
dabartinių šeštokų rezultatus su 2016 m. (kai jie buvo 4 kl.) rezultatais, paaiškėjo, kad jų skaitymo
rezultatai per du metus ženkliai pagerėjo. Matematikos rezultatai stipriai nepasikeitė, tačiau šiek
tiek išaugo nepasiekusių patenkinamojo lygmens.
4) Aštuntokų matematikos, socialinių, gamtos mokslų testų rezultatai neblogi. Skaitymo ir
rašymo rezultatai pagal mokymosi pasiekimų lygius neženkliai, bet pagerėjo. Tačiau skaitymo
patenkinamo lygmens nepasiekė beveik trečdalis aštuntokų (2017 m. – 12,1 proc.). Be to, labai
skiriasi lietuvių ir rusų mokomąja kalba mokyklų situacija: mokyklų lietuvių mokomąja kalba
aštuntokų rezultatai panašūs į visų dalyvavusių bendrus rodiklius; tuo tarpu rusų mokomąja kalba
mokyklose nepasiekusių patenkinamo lygmens dalis sudarė 35 proc. pasiekusių patenkinamo
lygmens 1,5 karto daugiau, pasiekusių pagrindinio lygmens 4 kartus mažiau, o pasiekusių
aukštesniojo lygmens 2,5 karto mažiau nei mokyklose lietuvių mokomąja kalba. Netikėti aštuntokų
rašymo rezultatai. Jeigu 2017 m. patenkinamo ir pagrindinio lygio pasiekusių mokinių dalis mažai
kuo skyrėsi lietuvių ir rusų mokomąja kalba mokyklose, nepasiekusių patenkinamo lygmens dalį
sudarė tik mokiniai iš mokyklų rusų mokomąja kalba, o pasiekusių aukštesnįjį lygmenį dalį – tik
mokiniai iš mokyklų lietuvių mokomąja kalba, tai šiemet nepasiekusių patenkinamo lygmens dalis
rusų mokomąja kalba mokyklose sudarė 10,5 proc., tuo tarpu lietuvių mokomąja kalba mokyklose –
net 33,9 proc. Palyginus dabartinių aštuntokų matematikos rezultatus su 2016 m. (kai jie buvo 6 kl.)
rezultatais, paaiškėjo, kad dalis pasiekusių tik patenkinamo lygmens išaugo 2,5 karto, sumažėjo
pasiekusių pagrindinio ir aukštesniojo lygmens, ūgtelėjo ir nepasiekusių patenkinamo lygmens
dalis.
5) Pagal mokyklų sukuriamą pridėtinę vertę ketvirtokų vidurkis – žemiausias per trejus
metus (su neigiama reikšme); patyčių situacijos mokykloje rodikliai 4 ir 6 kl. taip pat su neigiama
reikšme. Tačiau klausimynus užpildė mažiau nei 90 proc. mokinių, rodikliai, galimai, nėra tikslūs.
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Bendra išvada
Pasiekimų patikrinimo rezultatų analizė rodo, kad lietuvių kalba ir jos ugdymo kokybė
2018 m. buvo ir tebelieka ateityje viena iš aktualiausių ir opiausių problemų ugdymo pagal visas
formaliojo ugdymo programas srityje bei pagrindinių švietimo prioritetu savivaldybėje. Nors
problemai, jos priežastims aptarti ir sprendimo būdams numatyti buvo skirta nemažai dėmesio
(tarpinstituciniai ir tarpdalykiniai susitikimai, metodiniai renginiai, renginiai mokiniams, ugdymo
plano galimybių panaudojimas, aptarimas ir siūlymų teikimas respublikiniu mastu tam skirtoje
konferencijoje ir kt.), būtina imtis veiksmingesnių ir realių priemonių situacijai gerinti (pvz., 2019
m. numatyta vykdyti tam skirtą projektą, teikti pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimo ir kt.).
Mokytojų atestacija
Mokytojų atestacija vykdyta pagal savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m.
vasario 7 d. įsakymu Nr. ĮV-E-55 patvirtintas Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus
psichologus) 2018–2020 m. atestacijos programas. Skyriaus specialistai dalyvavo mokytojų
atestacijose: stebėjo pamokas, teikė savo išvadas ir vertinimus, dalyvavo posėdžiuose.
2018 m. siekė atestuotis 13 mokytojų, tačiau 6 mokytojai dėl objektyvių priežasčių
(išvyko, dėl ligos), atidėjo atestaciją, todėl buvo atestuoti 7 mokytojai: 3 vyresnieji mokytojai, 4
mokytojai metodininkai (2017 m 9 mokytojai). Pagal švietimo įstaigas: ,,Atgimimo“ gimnazijoje –
1 mokytojas metodininkas, ,,Gerosios vilties“ progimnazijoje – 1 vyresnysis mokytojas, 1
mokytojas metodininkas, Česlovo Sasnausko menų mokykla – 2 vyresnieji mokytojai, 2 mokytojai
metodininkai.
Mokinių raiškos galimybių užtikrinimas, siejant formaliojo ir neformaliojo ugdymo
programas
2018 m. dalyvavimo šalies dalykinėse olimpiadose ir konkursuose pasiekimai: III vieta
Jaunųjų filologų konkurse, šešios II vietos rusų (gimtosios) kalbos olimpiadoje, II vieta istorijos
olimpiadoje ir II vieta lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje. Šie rezultatai, palyginus su
ankstesniais metais, ženkliai pagerėjo.
2018 m. gegužės 10 d. iškilmingai pagerbti geriausi savivaldybės mokyklų mokiniai –
aukščiausių įvertinimų 2017 metais pasiekusių Visagino savivaldybės mokinių dešimtukas:
1) akademinių pasiekimų srityje apdovanojimus gavo: Visagino „Žiburio“ pagrindinės
mokyklos mokinys Liutauras Mazūra, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro
mokinė Jekaterina Petrakova, Visagino „Atgimimo“ gimnazijos abiturientas Aleksej Saržan ir
Visagino „Verdenės“ gimnazijos abiturientas Dominykas Viliūnas;
2) meno, kūrybos ir sporto srityse: Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos ugdytiniai
Augustas Gudas ir Mėlika Rakauskaitė, Visagino kūrybos namų Meno mokyklos kompiuterinės
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grafikos klasės mokinė Kristina Dunder, šios įstaigos Laivų modeliavimo laboratorijos ugdytinis
Andrej Zujev bei Visagino sporto centro ugdytiniai Viačeslav Buglak ir Aleksandr Trofimčuk.
Mokyklų veiklos kokybės išorinis vertinimas
Vadovaujantis Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio
vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, 2018 m. buvo atliktas Draugystės ir „Gerosios
vilties“ progimnazijų veiklos vertinimas.
Siekiant įgyvendinti Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
plano, patvirtinto 2017 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 167 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 2.2.2 darbo
„Neformaliojo švietimo plėtra, didinant jo įvairovę, prieinamumą ir gerinant kokybę“ 5 ir 6 punktus
ir atsižvelgiant į savivaldybių prašymą ir motyvaciją dalyvauti bandomajame Neformaliojo vaikų
švietimo kokybės užtikrinimo projekte, Švietimo ir mokslo ministerija, įvertinusi mūsų
savivaldybės indėlį į neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) plėtrą, NVŠ kokybę, pakvietė
Visagino savivaldybę dalyvauti NVŠ kokybės užtikrinimo eksperimentinės metodikos (toliau –
Metodika) išbadymo projekte (iš viso projekte dalyvavo 6 savivaldybės). Projekto tikslas –
pasitelkus neformaliojo švietimo teikėjų pagalbą įvertinti Metodikos privalumus bei trūkumus, gauti
iš vertintojų ir teikėjų pasiūlymų jos tobulinimui. Metodikos išbandymas (neformaliojo vaikų
švietimo teikėjų kokybės įsivertinimas ir išorinis vertinimas) vyko 3 savivaldybės neformaliojo
vaikų švietimo įstaigose ir 1 asociacijoje (Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino
skyriuje). Vertinimu buvo siekiama nustatyti vaikų ugdymo kokybę, ugdymo aplinkos tinkamumą,
mokytojų ir vadovų kompetencijas. Vertinimo proceso metu gautos pastabos ir siūlymai buvo
panaudoti Metodikai tobulinti; Metodika bus rekomenduojama taikyti visoms šalies savivaldybėms.
Mokinių registras
Tinkamai ir teisės aktų nustatytais terminais organizuotas Visagino savivaldybės Bendrojo
ugdymo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, neformaliojo švietimo mokyklų ir kitų
neformaliojo vaikų švietimo teikėjų 2018–2019 mokslo metų mokinių registro sudarymas. Parengta
Visagino savivaldybės klasės krepšelio ataskaita 2018 finansiniams metams. Organizuotos
konsultacijos, teikta metodinė pagalba Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų,
neformaliojo švietimo įstaigų, ikimokyklinių ugdymo įstaigų atsakingiems darbuotojams.
Bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metų pradžioje (2018 m. rugsėjo 1 d.
duomenys) iš viso mokėsi 1803 mokiniai, iš jų suaugusiųjų klasėse – 8, lavinamosiose klasėse – 21
mokinys.
Bendrojo ugdymo mokyklas lankančių mokinių skaičius pateiktas 7 lentelėje.
________________________________________________________________________________

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos
2018 metų veiklos ataskaita

60

1
2
3
4
Iš viso
1-4
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Iš viso
11-12
Iš viso:
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m.m.
20172018
m.m.
20162017
m.m.
20152016
m.m.

RU
Iš viso

,,Gerosios vilties“
progimnazija

Draugystės
progimnazija

,,Atgimimo“
gimnazija

LT
iš viso

,,Žiburio“ pagr.
mokykla

,,Verdenės“
gimnazija

Klasė

7 lentelė. 2018-2019 m. m. mokinių ir klasių skaičius (Mokinių registro duomenys)
(2018 m. rugsėjo 1 d. duomenys, be suaugusiųjų ir lavinamųjų klasių mokinių)

Iš viso

MS

KS

5
5
5
6

161
175
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9
9
8
10

447

21

720
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3
3
2
2
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100
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5
5
4
4
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178
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8
8
6
7
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10
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-

-
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3
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6
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-
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6
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6
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8
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3
4
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-

-

--
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3
4
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4
6

3
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7

-

-

-

-

106

7

160

10

641

34

237

13

390

18

506
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1133

52
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12

646
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229

14

413
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1820
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12
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14
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18

550
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18

550
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KS

MS

KS

MS

KS

MS

KS

MS

KS

MS

KS

MS

KS

37
34
47
38

2
2
2
2

30
34
20
33

2
2
1
2

67
68
67
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4
4
3
4

-

-

40
55
46
64

2
3
2
3

54
52
70
66

3
2
3
3

94
107
116
130

156

8

117

7

273

15

-

-

205

10

242

11

35
37
27
33

2
2
1
2

24
28
19
23

1
1
1
1

59
65
46
56

3
3
2
3

-

-

53
43
39
50

2
2
2
2

79
70
61
54

132

7

94

4

226

11

-

-

185

8

36
15

2
1

17
20

1
1

53
35

3
2

83
48

3
3

-

51

3

37

2

88

5

131

6

183

10

131

6

314

16

131

23
31

1
2

-

-

23
31

1
2

54

3

-

-

54

393

21

248

13

417

21

229

413

21

393

22

Paaiškinimai:
MS- mokinių skaičius;
KS- klasių komplektai;
LT- lietuvių mokomoji kalba;
RU- rusų mokomoji kalba.

Visagino ,,Atgimimo“ gimnazijoje 2018–2019 mokslo metais veikė suaugusių klasės,
kurias lankė 8 mokiniai.
Visagino ,,Verdenės“ gimnazijoje 2018–2019 mokslo metais veikė specialios lavinamosios
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klasės, kurias lankė 21 mokinys.
Taip pat buvo sudarytas ir Visagino ikimokyklines ugdymo įstaigas lankančių vaikų
mokinių registras. Pagal Mokinių registro 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis ikimokyklines ugdymo
įstaigas lankė 910 vaikų, iš jų pagal priešmokyklinio ugdymo programą buvo ugdomi 193 vaikai.
Ikimokyklinėse ugdymo įstaigose veikė 44 ikimokyklinio ugdymo grupės ir 10 priešmokyklinio
ugdymo grupių. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiskirstymas pagal
ikimokyklines ugdymo įstaigas:
lopšelį-darželį ,,Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras) lankė 186 vaikai, iš jų
37 buvo ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Įstaigoje veikė 9 ikimokyklinio ugdymo
ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupė;
lopšelį-darželį ,,Ąžuoliukas“ lankė 204 vaikai, iš jų 37 buvo ugdomi pagal priešmokyklinio
ugdymo programą. Įstaigoje veikė 9 ikimokyklinio ugdymo ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės;
lopšelį-darželį ,,Auksinis raktelis“ lankė 220 vaikų, iš jų 42 buvo ugdomi pagal
priešmokyklinio ugdymo programą. Įstaigoje veikė 10 ikimokyklinio ugdymo ir 2 priešmokyklinio
ugdymo grupės;
lopšelį-darželį ,,Gintarėlis“ lankė 187 vaikai, iš jų 36 buvo ugdomi pagal priešmokyklinio
ugdymo programą. Įstaigoje veikė 9 ikimokyklinio ugdymo bendrosios grupės ir 2 priešmokyklinio
ugdymo grupės;
lopšelį-darželį ,,Kūlverstukas“ lankė 116 vaikų, iš jų 30 buvo ugdomi pagal
priešmokyklinio ugdymo programą. Įstaigoje veikė 6 ikimokyklinio ugdymo ir 2 priešmokyklinio
ugdymo grupės.
Pagal Mokinių registro 2018 m. spalio 1d. duomenis Visagino savivaldybės neformaliojo
ugdymo įstaigas lankė 2118 mokinių ( Visagino kūrybos namus lankė 1022 mokiniai, Visagino
sporto centrą 687 mokiniai ir Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklą 409 mokiniai).
2018 m. buvo organizuotas neformaliojo vaikų švietimo teikėjų (neformaliojo ugdymo
įstaigų, visuomeninių organizacijų ir kt.) mokinių registro sudarymas, kuris reikalingas NVŠ
mokino krepšeliui gauti. Organizuotos konsultacijos, teikta metodinė pagalba neformaliojo vaikų
švietimo teikėjams Mokinių registro sudarymo, Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių
registro klausimais.
Pedagogų registras
2018 m. buvo sudarytas Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinių
ugdymo įstaigų ir neformaliojo ugdymo mokyklų 2018–2019 mokslo metų Pedagogų registras.
Duomenys apie Visagino savivaldybės ugdymo įstaigose dirbančius pedagogus (pagal Pedagogų
registro duomenis be įstaigų vadovų ir direktoriaus pavaduotojų ugdymo reikalams) 2018 m. spalio
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1 d. pateikti 8 lentelėje.
8 lentelė. Duomenys apie Visagino savivaldybės ugdymo įstaigose dirbančius pedagogus (pagal Pedagogų registro
duomenis be įstaigų vadovų ir direktoriaus pavaduotojų ugdymo reikalams) 2018 m. spalio 1 d.
Įstaigos pavadinimas

Pedagogų skaičius

,,Atgimimo“ gimnazija
,,Gerosios vilties“ progimnazija
,,Verdenės“ gimnazija
Draugystės progimnazija

40
48
43
41

,,Žiburio“ pagrindinė mokykla

20

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

192
52
44
34

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

130
23
21
21
14
19
98
420

Švietimo žinybinės statistikos ataskaitos
Parengtos švietimo žinybinės statistinės ataskaitos už 2018–2019 mokslo metus. Švietimo
įstaigų atsakingiems darbuotojams teikta metodinė pagalba ir konsultacijos švietimo statistinių
ataskaitų sudarymo, darbo su Švietimo valdymo informacine sistema klausimais. Patikrintas
švietimo įstaigų pateiktų statistinių ataskaitų duomenų teisingumas. Sudarytos šios suvestinės
statistinės ataskaitos: ,,Bendrojo ugdymo mokyklos 2018/2019 mokslo metų duomenys (mokiniai)“
1 – mokykla; „Bendrojo ugdymo mokyklos 2018/2019 mokslo metų duomenys (aplinka)“ 2 –
mokykla; „Bendrojo ugdymo mokyklos 2018/2019 mokslo metų duomenys (pedagogai)“ 3 –
mokykla; „Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos
duomenys, 2018/2019 mokslo metai“ 4 – mokykla, Ikimokyklinių ugdymo įstaigų ataskaita ŠV-03;
,,Bendrojo ugdymo mokyklos 2017/2018 mokslo metų duomenys (darbuotojai)“ 3ES – mokykla;
Bendrojo ugdymo mokyklos 2018/2019 mokslo metų duomenys (nepedagoginiai darbuotojai)“ 3D
– mokykla. Ataskaitos pateiktos Švietimo informacinių technologijų centrui per Švietimo valdymo
informacinę sistemą.
Socializacijos, prevencinių, kitų programų ir projektų, švietimo pagalbos teikimo
organizavimo ir vykdymo administravimas ir koordinavimas
Vaikų socializacijos projektų konkursas organizuotas pagal Vaikų socializacijos projektų
konkurso organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašą, patvirtintą savivaldybės
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administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-E-365. 2018 m. savivaldybės
prioritetai buvo: lietuvių kalbos vartojimo įgūdžių tobulinimas; saugaus ir pozityvaus mikroklimato,
emocinės gerovės kūrimas, tarpusavio santykių gerinimas; informacinių, kitų inovatyvių
technologijų valdymo, verslumo kompetencijų ugdymas. Buvo pateiktos 22 paraiškos.
Finansavimas skirtas 19 projektų (14 vasaros poilsio ir užimtumo ir 5 prevenciniams projektams)
įgyvendinti (2017 m. finansuota 18 projektų: 16 vasaros poilsio ir užimtumo ir 2 prevenciniai
projektai). Projektams finansuoti iš savivaldybės biudžeto 2018 m. skirta 15000 Eur (2017 m. –
9000 Eur). Projektų veiklose dalyvavo apie 900 vaikų (2017 m. – 670 vaikų).
2018 m., siekiant didinti psichologinės pagalbos prieinamumą savivaldybėje, savivaldybė
partnerio teisėmis dalyvavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendiname ES
projekte „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“, kurio lėšomis buvo įsteigti ir finansuoti
psichologo etatai visose ikimokyklinio švietimo įstaigose ir papildomi etatai beveik visose bendrojo
ugdymo mokyklose. Tai buvo labai svarbu dėl to, kad vaikų, kuriems reikalinga švietimo pagalbos
specialisto pagalba, daugėja, dėl lėšų trūkumo pagalbos negauna dalis vaikų, kuriems šios pagalbos
reikia (o lopšeliuose-darželiuose nuolatinė psichologinė pagalba iki šiol nebuvo teikiama). Projekto
lėšomis psichologai bus išlaikomi iki 2019 m. birželio mėn.
Visos savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigos sudaro sąlygas kiekvienam
mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas
ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą („Obuolio draugai“,
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, Olweus
patyčių prevencijos programa, programa LIONS QUEST, „Zipio draugai“, Gyvenimo įgūdžių
ugdymo programa, Sveikatos ugdymo programa, Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos
programa ir kt.).
Nuo 2015 m. spalio 1 d. neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) veikloms skiriamas
tikslinis valstybės finansavimas (kitaip – neformaliojo švietimo mokinio krepšelis). Jis buvo
tęsiamas 2018 metais. 2018 m. NVŠ krepšelis buvo finansuojamas ES projekto „Neformaliojo
vaikų švietimo paslaugų plėtra“, kurį įgyvendina Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras,
lėšomis (savivaldybės projekte dalyvauja partnerio teisėmis). Visagino savivaldybei buvo skirta
63,2 tūkst. Eur (2017 m. – 50,6 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto). Šios lėšos skirtos mokiniams
ugdyti pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį
švietimą papildančio ugdymo) programas. Vadovaujantis Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų
švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, 2018 m. NVŠ lėšomis buvo finansuojama 18
akredituotų, savivaldybės teritorijoje įgyvendinamų programų. Šias programas vykdė 5 asociacijos
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(Ugniagesių sporto klubas „Ugnies valdovai“, „Visagino povandeninio plaukimo klubas
„Akvanautas“, „Visaginietis“, Lietuvos šaulių sąjunga, „Lietuvos skautija“), 1 programą – Visagino
Česlovo Sasnausko menų mokykla ir 12 programų – Visagino kūrybos namai.
Programose buvo užimta apie 380 vaikų. Lėšos programoms įgyvendinti buvo
apskaičiuotos neformaliojo švietimo mokinio krepšelio principu, finansuojant vieną vaiko
einamaisiais kalendoriniais metais pasirinktą programą, atsižvelgiant į rekomenduojamą krepšelio
sumą – 15 Eur/mėn. Konkretus krepšelio dydis nustatytas atsižvelgiant į lankančių NVŠ programas
vaikų skaičių bei programų trukmę. Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, mūsų krepšelio 2018 m.
vidutinis dydis (sutartinis įkainis 1 mokiniui per mėn.) – 17,25 Eur/mėn. (2016 m. – 12,25
Eur/mėn.), o pagal prioritetines programas, skirtas techninės kūrybos ugdymui bei informacinių,
kitų inovatyvių technologijų valdymo, verslumo, mokslinės praktinės tiriamosios veiklos
kompetencijų suteikimui ir plėtojimui, – beveik 20 Eur/mėn. (2016 m. – 16,88 Eur/mėn.).
Finansavimas buvo skirtas 9 mėnesiams.
Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius koordinuoja profesinio
informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugų teikimą savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų
mokiniams ir savivaldybės teritorijoje gyvenantiems nesimokantiems asmenims (iki 21 metų).
Mokyklų specialistams, teikiantiems profesinio orientavimo paslaugas mokyklose, mokiniams ir
gyventojams suteiktos individualios konsultacijos. Surinkti mokinių profesinio orientavimo
stebėsenos duomenys už 2018 metus. Koordinuoti savivaldybės mokyklų mokiniams skirti
renginiai: ,,Rinkis ateitį“, atvirų durų diena tėvų darbovietėse ,,Šok į tėvų klumpes“, „Karjeros
diena mokykloje“.
Mokinių pavėžėjimo organizavimas
Vadovaujantis

Visagino

savivaldybės

tarybos

patvirtintu

Mokinių

pavėžėjimo

organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, į ugdymo mokyklas ir iš jų
mokiniai pavežami geltonaisiais, maršrutiniais autobusais ir traukiniais. Savivaldybė per metus
mokinių pavėžėjimui skyrė 27 550,00 Eur.
2018 m. rugsėjo mėnesio duomenimis geltonaisiais autobusais į mokyklas buvo pavežama
50 mokinių, metų pabaigoje – 50 mokinių, iš jų 4 mokiniai su negalia (2017 m. – 37, 2016 m. ̶ 43).
Pažymėtina, kad pavežamų mokinių skaičius padidėjo. Daugiausia pavežamų mokinių yra
,,Verdenės“ gimnazijoje (17 mokinių), ,,Žiburio“ pagrindinėje mokykloje (14 mokinių), mažiausiai
Draugystės progimnazijoje (4 mokiniai).
Sudėtingiausias mokinių pavėžėjimo maršrutas rudens ir pavasario bei žiemos laikotarpiu –
Gaidė –Švikščionys, Gaidė – Rimšė dėl prastos kelio būklės, kelių valymo ne laiku.
Visagino rekreacijos paslaugų centras kasmet analizuoja mokinių pavėžėjimo poreikį, teikia
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informaciją tėvams apie kelionių maršrutus, tvarkaraščius, atsako už mokinių saugumą kelionės
metu. Skyrius vertina mokinių pavėžėjimo mokykliniais autobusais poreikio tenkinimą, kokybę,
teikia atskaitas ir paraiškas dėl mokyklinių autobusų poreikio Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijai.
Nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų apskaita ir jų grąžinimas į švietimo sistemą
Nesimokančių vaikų ir mokyklų nelankančių mokinių informacinės sistemos (toliau –
NEMIS) duomenimis, Visagine 2018–2019 m. m. pradžioje užregistruoti 293 nesimokantys 7–18
metų vaikai (2017–2018 m. m. – 301), iš jų privalančių lankyti mokyklą 7–16 m. vaikų – 276
(2017–2018 m. m. – 285), 17–18 m. – 17 vaikų (2017–2018 m. m. – 16). Šie asmenys savo
gyvenamąją vietą yra deklaravę Visagino savivaldybės teritorijoje. NEMIS duomenys buvo
lyginami su Mokinių registru. Iš duomenų bazėje užregistruotų nesimokančių mokinių skaičiaus
kaip besimokantys Visagino švietimo įstaigoje rasti 2 mokiniai, 269 vaikai yra išvykę gyventi į
užsienį, 18 pakeitę gyvenamąją vietą / deklaruotu adresu faktiškai negyvena, apie likusius 4
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.
Pagal galiojančius teisės aktus, jeigu vaikų tėvai / globėjai savo noru informacijos apie jų buvimo
vietą neteikia, nėra kitų pranešimų, savivaldybė neturi teisės domėtis tuo savarankiškai.
Mokyklų duomenų pateikimas į sistemos pomodulį „Nelankantieji“ vykdomas ne rečiau
kaip vieną sykį per mėnesį. Į registro sąrašus įrašomi mokiniai, be pateisinamos priežasties praleidę
daugiau negu 50 proc. pamokų per vieną mėnesį. 2018 metais mokyklos nelankančiųjų sąraše buvo
įrašytas 1 mokinys. 2018 m. sausio mėn. duomenimis registre tokių vaikų nėra. Jeigu vaikas
nelanko mokyklos, jo šeimoje lankosi klasės auklėtojai, socialiniai darbuotojai, informuojamas
Vaiko teisių apsaugos skyrius. Išsiaiškinus priežastis vaikai ir tėvai yra nukreipiami psichologo
konsultacijoms, į mokyklos vaiko gerovės komisiją, sudėtingesniais atvejais į savivaldybės
administracijos vaiko gerovės komisiją.
Konstitucijos egzaminas
2018 m. spalio 4 d. Visagino savivaldybėje įvyko dvyliktasis Konstitucijos egzaminas.
Visuotinėje teisinių žinių patikrinimo akcijoje dalyvavo 695 (2017 m. – 812) visaginiečiai.
Suaugusiųjų grupėje egzaminą laikė 17 dalyvių (2017 m. – 16). Jauniausiajam egzamino dalyviui –
29 metai, vyriausiajam – 59.
Bendrojo ugdymo mokyklose Konstitucijos egzaminą laikiusiųjų skaičiumi išsiskyrė
„Gerosios vilties“ progimnazija, kurioje teisines žinias patikrino 245 penktų–aštuntų klasių
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mokiniai, o 242 pradinių klasių mokiniai atliko kūrybines užduotis. Iš viso visuotinėje teisinių žinių
patikrinimo akcijoje dalyvavo 678 bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.
Geriausias žinias pademonstravo ir į antrąjį egzamino etapą pateko Visagino savivaldybės
administracijos darbuotojai Laimonas Abarius ir Artūras Pimpė, taip pat Liutauras Mazūra,
„Žiburio“ pagrindinės mokyklos 10 klasės mokinys, Jokūbas Naglinskas, „Verdenės“ gimnazijos II
gimnazijos klasės mokinys, Karina Šutiukaitė, „Gerosios vilties“ progimnazijos 8 a klasės mokinė,
ir Gabrielė Pimpytė, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro mokinė.
Konstitucijos egzamino II etapo užduotis geriausiai išsprendė ir šio egzamino tapo
nugalėtoju Artūras Pimpė, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir
valstybinės kalbos kontrolės vyriausiasis specialistas. 2018 m. spalio 25 d. jam buvo įteiktas
Lietuvos Respublikos Prezidentės D. Grybauskaitės apdovanojimas.
Visagino savivaldybė jau dvyliktą kartą dalyvauja visuotinėje teisinių žinių įvertinimo
akcijoje Konstitucijos egzaminas ir yra šios akcijos partnerė. Nuo 2014 m. kiekvienais metais
turime Konstitucijos egzamino nugalėtojus įvairiose amžiaus grupėse.
Nacionalinis diktantas
2018 m. kovo 2 d. Visagino savivaldybėje vienuoliktąjį kartą buvo rašomas Nacionalinis
diktantas. Konkurse dalyvavę gyventojai rašė Juliaus Sasnausko tekstą „Vienkartinumas“. Tekstą
skaitė LRT žurnalistas Marijus Žiedas. Diktantas buvo rašomas Visagino savivaldybės posėdžių
salėje ir „Verdenės“ gimnazijoje. Nacionalinį diktantą savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje rašė
21 Visagino gyventojas. Suaugusiųjų grupėje varžėsi 10 dalyvių. Diktantą rašė įvairių sričių
specialistai: vertėjai, inžinierius, valstybės tarnautojai, socialinė pedagogė, raštinės vedėja,
bibliotekininkai. Kartu su suaugusiais dalyviais Nacionalinį diktantą savivaldybės posėdžių salėje
rašė ir „Žiburio“ pagrindinės mokyklos 9 ir 10 klasių mokiniai. Visagino „Verdenės“ gimnazijoje
vyko lietuvių kalbos konferencija „Aš gyvas kalboje“ (J. Marcinkevičius). Gražiu įvadu į
konferenciją tapo Nacionalinio diktanto konkursas, kuriame dalyvavo 42 „Verdenės“ ir
„Atgimimo“ gimnazijų moksleiviai.
Dėl raštingiausiojo vardo buvo varžomasi keliose kategorijose – raštingiausio moksleivio,
suaugusiojo ir užsienio lietuvio. Visaginiečių rašytus tekstus vertino Vilniuje

lietuvių kalbos

mokytojai. Pernai Nacionalinį diktantą rašė 160 Visagino gyventojų.

2.3.2. Kultūra
Savivaldybės kultūros įstaigos, mėgėjų meno kolektyvai, būreliai ir kt.
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Ataskaitiniu laikotarpiu Visagine veikė 2 kultūros įstaigos: Visagino kultūros centras su
filialu Tautinių kultūrų ir bendruomenių namais (iš viso 4 pastatai) bei Visagino viešoji biblioteka
su filialu (2 objektai). Kultūros centre 2018 m. veikė 27 mėgėjų meno kolektyvai (2017 m. – 31),
turintys 355 (2017 m. – 440) dalyvius, bei 11 studijų ir būrelių, kuriuos lankė 136 nariai (2017 m. –
6 studijos ir būreliai, 68 nariai). Savivaldybėje buvo suorganizuoti 405 įvairūs renginiai, kuriuose
apsilankė ar dalyvavo apie 109 tūkst. žiūrovų ir dalyvių (2017 m. – apie 300 renginių ir 90 tūkst.
žiūrovų ir dalyvių). Visagino kultūrinė veikla buvo reprezentuojama įvairiuose respublikos ir
užsienio festivaliuose.
Kultūrinė veikla buvo telkiama ties tolimesniu kokybiškų, miestui svarbių kultūrinių
renginių organizavimu ir koordinavimu, projektinės veiklos skatinimu, kultūrinės veiklos viešinimu.
2018 metais nemažai meno kolektyvų paminėjo savo veiklos sukaktis: Kultūros centro
šokių kolektyvo „Rodničiok“ kūrybinės veiklos 30-metį, Česlovo Sasnausko menų mokyklos
pedagoginės ir kūrybinės veiklos 40-metį, Kultūros centro ir Lietuvos lenkų sąjungos Visagino
skyriaus meno kolektyvo „Tumelianka“ kūrybinės veiklos 20-metį, Kūrybos namų teatro studijos
„Mėlynoji paukštė“ kūrybinės veiklos 15 metų sukaktį, o teatro studijos „Gyvenimas gražus“ –
kūrybinės veiklos 10-metį, asociacijos Jaunųjų menininkų klubo „Paletė“ 15 metų kūrybinės
veiklos sukaktį. Tai buvo šventės visai savivaldybės bendruomenei, kiekvienas kolektyvas
prasmingai ir plačiai paminėjo sukaktis dovanodamas programą visiems gyventojams.
Renginių (švenčių, parodų, festivalių) organizavimo koordinavimas
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. ĮVE-192 buvo patvirtintas Visagino savivaldybės 2018 metų pagrindinių kultūros renginių planas, per
metus pagal poreikį planas buvo kelis kartus tikslintas.
2018 metais buvo organizuoti valstybinių švenčių paminėjimai, bendruomenei svarbių
datų, sukakčių renginiai, organizuotos profesinės šventės, tautinių bendruomenių tradiciniai
renginiai, kultūros dienos, kalendorinės šventės ir kita. Žemiau pateikta informacija apie
svarbesnius 2018 metų renginius.
Išskirtinis 2018 metų įvykis ir visų renginių leitmotyvas buvo Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečio jubiliejus, jungęs visą šalį, pasaulio lietuvių bendruomenę, įkvėpęs Visagino gyventojus,
įstaigas ir organizacijas, bendruomenes.
Vasario 16-osios išvakarėse buvo paskelbta jubiliejinių metų minėjimo Visagine pradžia –
puikią programą „Dovana Lietuvai“ pristatė „Verdenės“ gimnazija, Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečio proga visuomenei pristatytas puikus Česlovo Sasnausko menų mokyklos spektaklis
„Lietuvą užkasiau kaip savo sekretą...“ (režisierė Gražina Karlaitė). Kaip savivaldybės dovana
Lietuvos 100-mečio proga gyventojams pilnutėlėje salėje vyko Valstybinio dainų ir šokių ansamblio
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„Lietuva“, Lietuvos kariuomenės orkestro, grupės „Thundertale“ programa „Kilkim, broliai,
sakalais“. Kovo pradžioje buvo atverta ir pristatyta bendruomenei „Gervių galerija“ Visagino
savivaldybės administracijos pastate, šios iniciatyvos autorė ir įgyvendintoja Lietuvos liaudies
menininkė Marija Ščerbakova su jos vadovaujamu jaunųjų menininkų klubu „Paletė“. Greta vyko
„Žiburio“ pagrindinės mokyklos ir partnerių pilietinės iniciatyvos „100 gerų darbų Lietuvai“
leidinio pristatymas. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos šventėje dalyvavo Lietuvos dailės
muziejaus vyrų choras „Varpas“, Latvijos muzikos akademijos vokalinis kvartetas, Estijos Pelvos
miesto vokalinis-instrumentinis ansamblis.
Pavasario lygiadienį buvo organizuotas netradicinio formato renginys „Šimtmečio
priešistorė ir tarpukario istorija“ – lietuvių pagoniškų kostiumų pristatymas ir Danieliaus Dolskio
bei Antano Šabaniausko muzikos vakaras, kurį sukūrė ir pristatė Česlovo Sasnausko menų
mokyklos pedagogai, Kultūros centro kolektyvas „Krusnė“ bei Visagino trečiojo amžiaus
universiteto Šokio teatro kolektyvas „Rūta“.
Ypatingą dovaną 100-mečio proga visaginiečiams padovanojo Visagino kultūros centro
teatras – pristatė spektaklio premjerą „Barbora Radvilaitė“ (režisierė Gražina Karlaitė). Kaip
tarptautinio festivalio „Šokame valsą“ tęsinys buvo Kūrybos namų organizuotas 100-mečio
festivalis „Šokame Lietuvai“. Ypač originali Visagino trečiojo amžiaus universiteto kūrybinės
veiklos sceninė išraiška – pristatyta meninio žodžio, šokio, scenos drabužio sintezė – muzikiniskūrybinis vakaras „Romansiada“.
Gegužės mėnesį jau šeštą kartą vyko Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ su
partneriais organizuotas lietuvių liaudies šokių ir ratelių festivalis „Suk, suk ratelį“. Rudenį Česlovo
Sasnausko menų mokykla pristatė nuostabų teatralizuotą lietuvių liaudies dainų vakarą „Pyniau
dainų vainikų“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, bei III respublikinį neįgaliųjų vaikų
ir jaunimo festivalį „Nepasiduok“.
Originaliai ir prasmingai buvo paminėta Tarptautinė vaikų gynimo diena – pristatytas
bendras valstybinio choro „Vilnius“ ir Česlovo Sasnausko menų mokyklos kūrybinis projektas.
Vasarą nuspalvino ir į renginius visaginiečius sukvietė Joninių šventė, Valstybės diena su
tradiciniu „Tautiškos giesmės“ giedojimu, Bardų muzikos vakaras, Visagino miesto šventei skirtas
spalvingų, įvairiems gyventojų lūkesčiams tenkinti skirtų renginių ciklas „#Myliu Visaginą!“,
jubiliejinis festivalis „Visagino country“, spektaklių festivalis „Vasara“.
Šiais metais ypatingai linksmai ir plačiai buvo paminėta Mokslo ir žinių diena. Renginiai
vyko visą dieną, tai buvo tikra vaikų ir jaunimo saviraiškos bei džiaugsmo, pažinimo diena.
Visagine ypatingą atmosferą kas antrą rugsėjį sukuria Tarptautinis tautinių kultūrų
festivalis „Rudeninės“. 2018 metais jis vyko jau septintą kartą. Tai tikra tautinių bendruomenių
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šventė, besitęsianti dvi dienas iki vėlyvo vakaro.
Rudenį į Visaginą buvo atvežta KTU fotostudijos paroda „Tautinė fotojuosta“, įspūdingo
dydžio ir grožio nuotraukomis apjuosusi VKC „Bangos“ salę.
2018 metais jau tryliktą kartą vyko Tarptautinis monospektaklių festivalis „Atspindys“,
Gatvės teatrų festivalis „Mozaika“.
Tradiciškai gruodžio pradžioje buvo išrinkti ir pagerbti labiausiai Visagino savivaldybei
nusipelnę žmonės, ta proga buvo organizuotas renginys „Mano miestas – Visaginas“. Šventę
papuošė ypatingo balso ir charizmos atlikėja Ona Kolobovaitė.
Šiais metais miesto erdvių bei eglės puošybai buvo pasitelkta puiki komanda, kuriai
vadovavo ir idėjas generavo talentinga Visagino dailininkė Sandra Matvejeva. Mieste buvo sukurta
ypač skoninga ir romantiška kalėdinė atmosfera, vyko šventiniai renginiai, mugės, kūrybiniai
konkursai, koncertai.
Nuolat buvo vykdomas aktyvus kultūrinės veiklos savivaldybėje viešinimas, sukurtos ir
daugybės visaginiečių jau pamėgtos socialinių tinklų informacijos sklaidos paskyros.
Dalyvavimas visuotinėje Dainų šventėje, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui
2018 metų visuotinėje Dainų šventėje, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui,
dalyvavo daugiau kaip 150-ies visaginiečių delegacija: 11 mėgėjų meno kolektyvų, jų vadovai,
lydintys specialistai, delegacijos vadovas. Liepos 6-osios eisenoje prisijungė gausi, spalvinga
tautinių bendruomenių atstovų grupė. Atskiras, tik šiais metais organizuotas renginys – „100
Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“, kuriame dalyvavo dar 4 Visagino tautinių bendruomenių
kolektyvai. Tai buvo neeilinis, didžiulį įspūdį ilgam palikęs kultūrinis-pilietinis įvykis.
Buvo puikiai pasirūpinta Visagino delegacijos narių aprūpinimu: apgyvendinimas
atskiruose kambariuose su lovomis ir patalyne (paprastai dalyviai apgyvendinami mokyklų klasėse
ar salėse, miega ant atsivežtų čiužinių), kiekvienam kolektyvui atskiras transportas, kad netektų
laukti sudėtingame masinio renginio tvarkaraštyje, padovanoti šventės marškinėliai, jaunių chorui
pasiūta vienoda apranga, pasirūpinta apsauga nuo lietaus, higienos priemonėmis, budinčio mediko
pagalba ir kt.
Kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacija
Siekiant užtikrinti sklandų kultūros įstaigų darbą nuolat buvo organizuojami kultūros
įstaigų vadovų pasitarimai Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriuje arba
kultūros įstaigose, lankytasi kultūros įstaigų darbuotojų darbiniuose pasitarimuose.
Deja, jau ne vienus metus Visagino kultūros centro ir Viešosios bibliotekos kultūros ir
meno darbuotojai nėra atestuojami kultūros ministro nustatyta tvarka. Šių įstaigų vadovai atestacijos
neinicijuoja tvirtindami, kad nėra finansinių galimybių atestuotiems specialistams mokėti numatytas
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priemokas, o be jų prarandama motyvacija atestuotis. Be to, vis dar laukiama nacionalinių teisės
aktų pasikeitimų, kuriuos priėmus būtų aiškiai sudėliota sistema, kaip koreliuoja vis dar galiojanti
atestacijos tvarka ir naujai suformuota metinio veiklos vertinimo sistema.
Visagino savivaldybės kultūros ir meno tarybos veiklos koordinavimas
2018 m. Kultūros ir meno taryba organizavo tik 1 posėdį, kurio metu buvo aptartas 2018
metų miesto renginių planas, atrankos kriterijai, taip pat gauti pasiūlymai dėl Visagino savivaldybės
renginių, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, plano.
Nacionaliniai apdovanojimai
Lietuvos Respublikos kultūros ministro padėkos ženklais apdovanoti Dainų šventės, skirtos
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, dalyviai – meno kolektyvų vadovai, savivaldybės meras
bei koordinatorius.
Tarptautinės tolerancijos dienos proga Sidabro Garbės ženklu „Už nuopelnus“ Tautinių
mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės apdovanota Visagino ukrainiečių
bendrijos pirmininkė Svetlana Čertkova. Taip pat departamento padėka įteikta liepos 1-osios
renginio Rotušės aikštėje „100 Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ dalyviams – Uzbekų kultūros
centrui (vadovė Leila Urmanova-Vnukova).
Dalyvavimas Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos veikloje
Nuo Visagino savivaldybės į šią tarybą yra deleguota Švietimo, kultūros, sporto ir
valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė. Dėl didžiulio užimtumo nesant
skyriuje dalies specialistų buvo dalyvauta tik viename tarybos posėdyje.
Kompetencijų tobulinimas bendradarbiaujant
2018 m. Visagino mėgėjų meno kolektyvai, bendruomenės aktyviai dalyvavo kultūrinio
bendradarbiavimo veiklose: Visagino kultūros centro kolektyvai lankėsi Latvijoje, Baltarusijoje,
šalies savivaldybių bendruomenių 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. Pasigendama partnerystės ryšių,
aiškesnio bendradarbiavimo su kaimyninių – Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių kultūros
centrais. Bendrai planuojant tam tikras veiklas, keičiantis informacija, drauge vykdant viešinimo
veiklas galima būtų sėkmingiau, mažesniais kaštais užtikrinti renginių kokybę, įvairovę ir lankytojų
dėmesį.
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2.3.3. Sportas
Bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų lygmuo
Įgyvendinant Kūno kultūros ir sporto plėtros programos (03) programos tikslą „Skatinti
savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine veikla“ 2018 m. Visagino mokyklų sporto
žaidynėse buvo organizuotos 23 varžybos (2017 m. – 21), kurios iš viso tęsėsi 58 dienas. Šiame
masiškiausiame kompleksiniame mokyklų sporto renginyje dalyvavo 725 mokiniai (2017 m. –
748). Organizuojant mokykloms sporto renginius buvo panaudotos visos turimos mieste sporto
bazės.
Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu buvo tęsiama graži tradicija – Visagino lopšelių-darželių
turnyras „Futboliukas“, organizuojamas lopšelio-darželio ,,Auksinis raktelis“. Šis turnyras buvo
organizuotas bendradarbiaujant su Sporto ir Rekreacijos paslaugų centrais.
2018 metais toliau vykdoma vaikų mokymo plaukti pamokų metu Visagino formaliojo
švietimo mokyklose programa, kuri buvo pradėta 2014 metais. Ši programa apėmė visus 3–6 klasių
mokinius ir dalį 2 klasių mokinių, galinčių lankyti baseiną. Tai sudarė virš 800 mokinių – rekordinis
skaičius nuo programos vykdymo pradžios. Vaikų mokymo plaukti programa vykdoma
savivaldybės lėšomis, yra tęstinė, 2018 m. gautas dalinis finansavimas iš Švietimo ir mokslo
ministerijos projektinei veiklai skirtų lėšų. Programos vykdymas buvo sudėtingas, bet sėkmingas:
dalyvavo keturių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, Rekreacijos paslaugų centras suteikė
baseinus ir vežė vaikus į plaukimo užsiėmimus, Visagino švietimo pagalbos tarnyba derino
užsiėmimų tvarkaraščius, koordinavo plaukimo specialistų darbą. Ši programa pagal savo socialinę
vertę buvo išskirtinė Visagino savivaldybės švietimo įstaigose, apėmė trečdalį mokinių, kurie per
trejus metus išmoko plaukti ir saugiai elgtis prie vandens telkinių.
Miesto lygmuo (sporto ir sveikatingumo renginiai)
Miesto gyventojams buvo pasiūlyta 21 „Sportas visiems“ renginys (2017 m. – 18),
kuriuose dalyvavo daugiau kaip 1 670 žmonių nuo ikimokyklinio iki pensinio amžiaus (2017 m. –
1340).
Masiškumu išsiskyrė keli miesto sporto renginiai: Miesto dienai skirtos sporto varžybos,
Jaunimo futbolo festivalis, ,,Drakonų“ valčių irklavimo festivalis, ,,Visagino pusmaratonis 2018“ .
Tradiciškai didelį susidomėjimą sukelia Jaunimo futbolo festivalis, į kurį susirenka
visaginiečiai iš įvairių Europos kraštų bei svečiai – futbolo mėgėjai iš Lietuvos. 2018 m. liepos
paskutinį savaitgalį vykusiose futbolo varžybose dalyvavo 24 komandos, žaidė daugiau nei 240
futbolo mėgėjų. Festivalio išskirtinis bruožas – gausi savanorių organizatorių iš įvairių Europos
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šalių komanda, kelis mėnesius trunkantys pasiruošimo darbai per socialinius tinklus.
Ketvirtus metus vykdomas ,,Drakonų“ valčių irklavimo festivalis, kurį organizavo J.
Šuklino olimpinis sporto klubas su partneriais. Šių varžybų iššūkis dalyviams – sukomplektuoti
valties ekipažą iš 22 dalyvių. Varžybose dalyvavo 24 įgulos; varžybų dalyvių skaičius viršijo 480
(2017 m. – 520). ,,Drakonų“ valčių festivalis, pirmą kartą surengtas Visagine 2015 metais, dalyvių
skaičiumi tapo pačiomis masiškiausiomis metų varžybomis Visagine. Visaginiečiai tarp dalyvių
sudaro daugiau nei du trečdalius.
Antrą kartą 2018 metais Visagine vyko bėgimas ,,Visagino pusmaratonis 2018“. Renginio
organizatorius – VšĮ ,,Bėgimo klubas“, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija, pagrindinis partneris –
Visagino savivaldybės administracija. Šiame renginyje dalyvavo virš 460 dalyvių iš Lietuvos,
Latvijos ir Rusijos. Bėgimo dalyvių amžius – nuo 5 metų (dalyvis bėgo 400 m) iki 84 metų (įveikė
10 kilometrų distanciją). Profesionalūs bėgikai dalyvavo pagrindinėje distancijoje – pusės maratono
(21,098 km) bėgime.
Vykdant neįgaliųjų integracijos programą tradiciškai buvo organizuotos respublikinės
neįgaliųjų sporto žaidynės, kuriose dalyvavo 62 dalyviai iš aštuonių Lietuvos savivaldybių (2017 m.
– 55). Šiuos renginius neįgaliųjų sporto klubui „Visaggalis“ padėjo organizuoti Visagino sporto
centras. Neįgaliųjų sporto klubas aktyviai dalyvauja respublikiniuose sporto renginiuose.
Savivaldybė iš dalies finansuoja šias priemones. Lietuvos neįgaliųjų reikalų departamentas didžiąja
dalimi finansuoja Visagino neįgaliųjų sporto klubo ,,Visaggalis“ veiklą iš programos ,,Neįgaliųjų
socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą“.
Aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo mėgėjams buvo siūlomos paslaugos Visagino
rekreacijos paslaugų centre: du baseinai, dvi sportinių žaidimų salės, dvi mankštos salės su
treniruokliais, trys saunos. Ypač populiarūs baseinai, kuriais maksimaliai naudojamasi nuo spalio iki
balandžio mėnesio.
Sporto centro ir sporto klubų lygmuo; pasiekimai
Visagino savivaldybėje veikia viena biudžetinė sporto įstaiga – Sporto centras bei 19
asociacijų – mėgėjiškų sporto klubų (2017 m. – 18).
Sporto centrą lanko apie 30 proc. (nuo bendro mokinių skaičiaus) ugdytinių (Lietuvoje apie 18 proc.). Įstaigoje kultivuojamos šios sporto šakos: akrobatika, aerobika, akrobatiniai šuoliai
ant batuto ir takelio, boksas, sportiniai šokiai, biatlonas, slidinėjimas, baidarių-kanojų irklavimas,
lengvoji atletika, graikų-romėnų imtynės, futbolas, krepšinis.
Sporto centro auklėtiniai, ruošiami kvalifikuotų trenerių, aukštais laimėjimais garsina
įstaigą ir Visaginą ne tik respublikos, bet ir tarptautinėse varžybose. Irkluotojai iš Visagino 2018 m.
eilinį kartą įrodė savo aukštą meistriškumą: Vadimas Korobovas vienvietėje kanojoje tapo Pasaulio
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jaunimo čempionu, Artūras Sėja vienvietėje baidarėje iškovojo aukso medalį Pasaulio jaunimo
čempionate, suaugusiųjų grupėje – sidabro medaliai Europos ir Pasaulio čempionatuose. Abu
sportininkai šiuo metu studijuoja Vilniuje.
Šešiolikametis boksininkas Aleksandras Trofimčiukas jau antrus metus iš eilės iškovojo
Europos jaunių čempionato medalį – šį kartą bronzos. 2018 metais žiemos olimpinėse žaidynėse
Pietų Korėjoje dalyvavo Visagino atstovės – biatlonininkė Natalija Kočergina ir slidininkė Marija
Kaznačenko.
Sporto klubuose sportuojančiųjų skaičius per metus svyruoja nuo 270 iki 350 mėgėjų,
kurie užsiiminėja futbolu, dviračių krosu, krepšiniu, stalo tenisu, tenisu, tinkliniu, paplūdimio
tinkliniu, šachmatais, plaukimu, povandeniniu plaukimu, karatė, aikido, boksu, kikboksu ir kitomis
sporto šakomis.
Sporto srityje įgyvendinami projektai
2018 m. buvo pradėtas įgyvendinti projektas LLI-402 „Sportas kaip socialinio bendravimo
forma su rizikos grupės paaugliais (akronimas: RISK-FREE). Projekto tikslas – įtraukti socialinės
rizikos paauglius ir jaunimą dalyvauti socialinėje veikloje pasitelkiant sporto kultūrą kaip priemonę
socialinei įtraukčiai didinti, taip siekiant apsaugoti tikslinę grupę nuo įsitraukimo į rizikingas,
kriminalines ar amoralias veiklas ir taip palengvinti jų sugrįžimą į mokyklą ir reintegraciją
visuomenėje. Planuojamos įgyvendinti pagrindinės projekto veiklos:
➢ Organizuojamos gatvės sporto varžybos rizikos grupės paaugliams (Ghetto
games).
➢ Organizuojami mokymai dirbantiems su rizikos grupės paaugliais bei parengtos
metodinės rekomendacijos.
➢ Įrengta gatvės sporto infrastruktūra (lauko treniruokliai, futbolo vartai
standartiniam ir mini futbolui, mobilių krepšinio stovų įrengimas bei kitos daugiafunkcinės sporto
infrastruktūros pritaikymas gatvės sportui). Planuojama projekto įgyvendinimo vieta – sporto
aikštelė šalia „Atgimimo“ gimnazijos.
2018 m. buvo vykdomi susitikimai su partneriais, organizuoti mokymai asmenims,
dirbantiems Lietuvoje ir Latvijoje su rizikos grupės paaugliais.

________________________________________________________________________________

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos
2018 metų veiklos ataskaita

74
2.4. Vietinis ūkis, ekonominė plėtra ir investicijos
2.4.1. Architektūra ir teritorijų planavimas
administracija

Savivaldybės

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 specialiuosius
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.
Veikla teritorijų planavimo srityje
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius 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 projektų rengimo reikalavimų sąlygas. Išduoda statybą leidžiančius dokumentus,
rengia specialiuosius architektūros reikalavimus (naudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų
ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“). Vykdo nekilnojamojo
kultūros paveldo stebėseną, statinių naudojimo priežiūrą. Įgyvendina triukšmo prevencijos
programą. Atlieka reklamos įrengimo priežiūros kontrolę. Vykdo numerių suteikimo adresų
objektams (žemės sklypų, pastatų korpusų bei patalpų) funkcijas. Pagal skyriaus kompetenciją
vykdo ir kitas funkcijas.
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
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
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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 skyrius prisideda prie administracinės naštos mažinimo ir informacinių
technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimo priemonių įgyvendinimo.
ŽPDRIS vykdoma kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo elektroninė paslauga,
žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo elektroninė paslauga, žemės paėmimo
visuomenės poreikiams projektų rengimo elektroninė paslauga ir žemės konsolidacijos projektų
rengimo elektroninė paslauga. Sistemoje surenkami ir pateikiami šių paslaugų projektų rengimo
reikalavimai, vykdoma projektų rengimo, derinimo, svarstymo su visuomene bei viešinimo eiga ir
procedūros.
Nustatyta tvarka atliktos reikalingos procedūros ir parengti Visagino savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymai:
➢ Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo – 2.
➢ Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų patvirtinimo – 1.
➢ Dėl numerių adresų objektams suteikimo (pakeitimo) – 15 įsakymai 19 objektams.
➢ Dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo – 3.
Parengta ir įkelta į ŽPDRIS sistemą:
➢ Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai – 5.
➢ Suderinta 49 paraiškos 125 objektams žemės kasinėjimo darbams atlikti.
➢ Priimta 79 naujai parengtų ir patikslintų topografinių planų ir inžinerinių
tyrinėjimų techninių ataskaitų.
Skyriaus veikla statybos srityje
Architektūros

ir

teritorijų

planavimo

skyrius

atlieka

visas

nustatytas

viešojo

administravimo procedūras naudodamasis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos
valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (šios sistemos nuostatų nustatyta tvarka),
taip skyrius prisideda prie administracinės naštos mažinimo ir informacinių technologijų ir
elektroninių paslaugų plėtojimo priemonių įgyvendinimo.
➢ Išduota (parengta, įregistruota) statybą leidžiančių dokumentų – 44 vnt.
➢ Per 2018 m. valstybės rinkliavos surinkta (gauta) 2 687 Eur.
➢ Pritarta projektinių pasiūlymų užduotims – 3 vnt.
➢ Pritarta projektiniams pasiūlymams – 3 vnt.
➢ Parengta ir išduota specialiųjų architektūros reikalavimų – 2 vnt.
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➢ Išnagrinėta ir atsakyta bei užregistruota savivaldybės teritorijoje įvairios paskirties
pastatų (statinių) statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto, aplinkos sutvarkymo bei
inžinerinių tinklų tiesimo ir rekonstrukcijos projektų – 8 vnt.
Skyriaus specialistai dalyvavo statybos užbaigimo komisijos darbe – 13 komisijos
posėdžių.
Organizuojama techninių projektų vykdymo priežiūra (pagal skyriaus kompetenciją):
➢

„Apleistų/avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant

buvusi karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti - SMART PARK
įkūrimui“ techninio projekto;
➢

„Visagino

miesto

centralizuoto

šildymo

sistemos

modernizavimas

ir

atnaujinimas (2 etapas)“ techninio projekto
➢

„Visagino pagalbinės gatvės daugiabučių namų Parko g., Visagino g. ir

Sedulinos al. kvartale rekonstravimas“ techninio projekto;
➢

Visagino gatvės atkarpos nuo Parko g. iki Vilties g. rekonstravimas“ techninio

projekto.
Parengtos techninės užduotys pastatų numerių su gatvių pavadinimais lentelių (340 vnt.)
pirkimui. Pirkimas įvyko, bendra lentelių kaina 1 445,48 Eur.
Skyriaus veikla statinių naudojimo priežiūros srityje
Atlikta 122 statinių techninės priežiūros kontrolė, surašyti patikrinimo aktai. Nustatyta, kad
6 daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo konstrukcijų būklė yra bloga.
Administratoriui UAB ,,Visagino būstas“ rekomenduota priimti sprendimą dėl blogos būklės
likvidavimo. Išnagrinėti 6 daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų pranešimai dėl butuose
atliekamų darbų teisėtumo ir parengti atsakymai pareiškėjams. Pažeidimų nenustatyta. Pateikti
dokumentai Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui dėl pareiškimo parengimo teismui
dėl 4/100 bazės pastato dalies Pramonės g. 10, Karlų k., pripažinimo bešeimininkiu turtu. Teismo
sprendimas priimtas, bešeimininkis turtas pripažintas Savivaldybės nuosavybe. Parengtas Tarybos
sprendimo projektas ,,Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS99 ,,Dėl Statinių tinkamos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. Pateikti
pasiūlymai dėl Visagino savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių papildymo. Taisyklės
papildytos nuostata, kad statinių naudotojai privalo aptverti arba kitomis priemonėmis užtikrinti,
kad nebūtų galima patekti į nenaudojamus arba nebaigtus statyti pastatus (jų dalis, patalpas), atlikti
privalomuosius darbus, teisės aktų nustatyta tvarka užbaigti statyti, suremontuoti, rekonstruoti arba
nugriauti statinius (jų dalis), jeigu tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ir
aplinkai, ir sutvarkyti statiniams priskirtą teritoriją.
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Parengtos ir pateiktos 2 ataskaitos apie statinių naudojimo priežiūrą pasibaigus III ir IV
ketvirčiams bei pateiktos Administracijos direktoriui, parengta informacija Valstybinei teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijai apie 2018 metų statinių naudojimo priežiūros rezultatus bei apie
statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi).
Sudarytas statinių, kurių naudojimo priežiūra atliekama Visagino savivaldybės teritorijoje,
naudotojų sąrašas. Į sąrašą įrašyti 189 statinių naudotojai, 672 ypatingi ir neypatingi statiniai, iš jų –
648 pastatai, 24 inžineriniai statiniai. Sudarytas statinių, kurių statyba neužbaigta, sąrašas, jame
įrašyti 39 nebaigti statyti pastatai. Į nenaudojamų, neprižiūrimų arba apleistų statinių sąrašą įrašyta
30 statinių.
Per 2018 metus išduotos 2 pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro
objektų galimybę naudoti pagal paskirtį.
Triukšmo valdymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 321 patvirtino naują
Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose,
kontrolės vykdymo tvarkos aprašą ir pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. lapkričio 9 d. nutarimą Nr. 1120 ,,Dėl Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus
gyvenamose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo
patirtinimo“. Įsigaliojus naujam Aprašui, parengtos naujos taisyklės: Triukšmo šaltinių valdytojų,
kurie yra ūkio subjektai, planinių ir neplaninių statybos darbų patikrinimų ir Triukšmo šaltinių
valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklės (2018 m. gruodžio 21 d.
įsakymai Nr. ĮV-E-407 ir Nr. ĮV-E-408).
Ataskaitiniu laikotarpiu užregistruota 512 triukšmo šaltinių valdytojų pranešimų apie
planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose patalpose. Pranešimuose
nurodoma, kad planuojamas triukšmo lygis pagal normas, trukmė per parą nustatytomis
valandomis, triukšmo mažinimo priemonės: langų ir durų sandarinimas, kaimynų įspėjimas,
pertraukos tarp darbų. Išnagrinėtas vienas skundas dėl triukšmo atliekant statybos darbus
gyvenamosiose patalpose.
Skyriaus veikla reklamos priežiūros srityje
Išduoti 57 leidimai įrengti išorinę reklamą. Parengti 67 Administracijos direktoriaus
įsakymai ir 17 raštų (atsakymai) gyventojams ir įmonėms. Išsiųsti 66 raštai reklamos skleidėjams
dėl savavališkai įrengtos išorinės reklamos (arba dėl leidimo pratęsimo).
Pasikeitus Lietuvos Respublikos reklamos įstatymui nuo 2018 m. liepos 1 d. leidimai
įrengti išorinę reklamą yra registruojami Licencijų informacinėje sistemoje. Popierinių leidimų
atsisakyta.
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Informacija apie gautą vietinę rinkliavą už išorinės reklamos leidimo išdavimą kiekvieną
mėnesį pateikiama Apskaitos skyriui. Per 2018 m. vietinės rinkliavos už leidimų įrengti išorinę
reklamą išdavimą surinkta 4197,55 (2017 m. – 3214) Eur.
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. ĮVE-313 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą Visagino savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Leidimų įrengti išorinę reklamą Visagino savivaldybės teritorijoje
išdavimo tvarkos aprašas. 2018 m. rugsėjo 20 d. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu Nr. ĮV-E-316 „Dėl Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektai ir šios
išorinės reklamos įrengimo reikalavimų patvirtinimo“ patvirtinti Tipinio dydžio ir turinio išorinės
reklamos įrengimo projektai ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimai.
Skyriaus veikla komisijų ir darbo grupių veikloje
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo organizuoti 9 Saugaus eismo komisijos posėdžiai (paruošti 9
protokolai, 7 direktoriaus įsakymai). Pagal poreikį pildomas Bendras miesto (automobilių stovėjimo
aikštelių) įrengimo, projektavimo ir statybos darbų sąrašas. Visagino savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-E-289 pakeista komisijos sudėtis.
Taip pat skyrius dalyvauja Visagino savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros
ir tvarkymo komisijos veikloje, ataskaitiniu laikotarpiu buvo dalyvauta 15 posėdžių (paruošta 15
protokolų, 10 Želdinių atkuriamosios vertės apskaičiavimo aktų). 2018 m. birželio 26 d. Visagino
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-E-233 pakeista komisijos sudėtis.
Kita skyriaus veikla
Atliktas kultūros paveldo objekto būklės patikrinimas bei parengta 11 Kultūros paveldo
objekto būklės patikrinimo aktų, aktai perduoti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Utenos skyriui.
Parengtas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 28 d.
įsakymas Nr. ĮV-E-389 „Dėl Visagino savivaldybės gyvenamųjų namų, verslo įmonių ir viešojo
sektoriaus įstaigų pastatų ir aplinkos puošybos apžiūros tvarkos aprašo patvirtinimo ir vertinimo
komisijos sudarymo“.
Parengtas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 26 d.
įsakymas Nr. ĮV-E-232 „Dėl Visagino savivaldybės gyventojų įrengtų ir gražiausiai tvarkomų
gėlynų ir balkonų apžiūros tvarkos aprašo patvirtinimo ir vertinimo komisijos sudarymo Visagino
savivaldybės teritorijoje patvirtinimo“.
2018 m. spalio 10 d. sudaryta paslaugų sutartis Nr. 5-362 tarp Visagino savivaldybės
administracijos ir UAB „Eksploit“ dėl Visagino miesto kraštovaizdžio formavimo, ekologinės
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būklės gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio karkaso teritorijose projekto rengimo.
Darbai vykdomi.
2018 m. liepos 27 d. sudaryta paslaugų sutartis Nr. 5-248 tarp Visagino savivaldybės
administracijos ir UAB „Percussion Play Baltics“ dėl Lauko muzikos instrumentų ir jų įrengimo
darbų Visagino miesto paplūdimio teritorijoje. Darbai baigti.
Nuolat rengiami įvairaus sudėtingumo dokumentai, savivaldybės tarybos sprendimų bei
direktoriaus įsakymų projektai, raštai valstybės institucijoms (Aplinkos ministerijai, Valstybinei
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, Nacionalinei žemės tarnybai ir t. t.), teikiama
informacija ir konsultacijos skyriaus kompetencijos klausimais lankytojams.

2.4.2. Investicinių projektų įgyvendinimas
Energijos taupymo projektai
Visagino savivaldybė, siekdama taupyti energetinius išteklius, ir toliau intensyviai
investuoja į viešąją infrastruktūrą diegdama energijos efektyvumą didinančias priemones. Vienas
efektyviausių būdų mažinti energijos sąnaudas – renovuoti senus pastatus, tuomet galima ne tik
gerokai sumažinti šildymo kaštus, bet ir iš esmės pagerinti sąlygas.
Visagino savivaldybė, siekdama taupyti energetinius išteklius ir gerinti vaikų ugdymo ir
personalo darbo sąlygas, investuoja į biudžetinių įstaigų atnaujinimą.
Projektas „Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (4
etapas)“
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 2018 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 2018 m. buvo sėkmingai modernizuoti 7 objektai (2015 m. – Visagino
kūrybos namų pastatas, esantis Sedulinos al. 49, Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos pastatas,
Visagino rekreacijos paslaugų centro pastatas, esantis Vilties g. 5A, 2016 m. – modernizuoti 4
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objektai: Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro pastatas, Visagino socialinių paslaugų
centro pastatas, Visagino kultūros centro pastatas „Bangos“ salė, Visagino rekreacijos paslaugų
centro pastatas, esantis Draugystės g. 10B, Kultūros centro pastatas, esantis Vilties g. 5.
Projekto veiklai „Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pastato apšiltinimas“
įgyvendinti 2014 m. balandžio 4 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. CPO31443/5-79, kurios vertė
428 672,50 Eur. Rangovas – UAB „Autairas“. 2014 m. gegužės 26 d. buvo pasirašyta techninės
priežiūros sutartis Nr. CPO26455/5-18, kurios vertė 2 063,04 Eur. Rangos darbai vyko labai
vangiai, nesistemiškai. 2015 m. gruodžio 12 d. UAB „Autairas“ pranešė apie sutarties nutraukimą.
2016 m. rugpjūčio 25 d. Panevėžio apygardos teismas iškėlė bankroto bylą. Sprendžiant ginčą tarp
UAB „Autairas“ ir Visagino savivaldybės administracijos dėl skolos už atliktus statybos darbus
2017 m. rugsėjo 29 d. teismo sprendimu konstatuota, kad rangos sutartis nutraukta dėl UAB
„Autairas“ kaltės, skolos ir netesybų santykis – apie 17 000 Eur Visagino savivaldybės
administracijos naudai. 2017 m. buvo atlikti parengiamieji darbai dėl naujo darbų pirkimo.
2018 m. birželio 13 d. pasirašyta projekto VEE.04 objekto Visagino vaikų lopšelio-darželio
„Ąžuoliukas“ pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų sutartis Nr. 5-185 su UAB „Plėtros
partneriai“ (bendra vertė 232024,76 Eur su PVM, 2018 metais darbų įvykdytos dalies vertė 199
078,69 Eur su PVM).
2018 m. liepos 9 d. pasirašyta projekto VEE.04 objekto Visagino vaikų lopšelio-darželio
„Ąžuoliukas“ pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų techninės priežiūros paslaugų sutartis Nr.
5-214 su UAB „Synergy Solutions“ (bendra vertė 1391,50 Eur su PVM, 2018 metais paslaugų
įvykdytos dalies vertė 986,71 Eur su PVM).
Projekto veiklai „Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos pastato apšiltinimas“
(dabar Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija) įgyvendinti 2014 m. gegužės 7 d. buvo pasirašyta
sutartis Nr. CPO35857, kurios vertė 749 308,13 Eur. Rangovas – UAB „Vilstata“. 2014 m. birželio
16 d. buvo pasirašyta techninės priežiūros sutartis Nr. CPO37179/5-187, kurios vertė 5 465,12 Eur.
2016 m. pabaigoje darbai pagal projektą jau nevyko, buvo sustabdyti. 2017 m. baigėsi teismo
procedūros bei vyko parengiamieji darbai dėl naujo darbų pirkimo.
2018 m. spalio 24 d. pasirašyta objekto „Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos
pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai“ rangos sutartis su UAB „Dengsta“, kurios vertė 278
715,03 Eur su PVM.
2018 m. gruodžio 31 d. pasirašyta objekto „Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos
pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai“ darbų techninės priežiūros paslaugų sutartis Nr.
CPO116689 su UAB „Statybos projektų valdymo grupė“, kurios vertė 3418,25 Eur su PVM.
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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. 2017
m. vyko teismo procedūros, laukiama apeliacinės instancijos teismo sprendimo. 2018 metais buvo
nutraukta sutartis Nr. CPO40584/5-222 su UAB „Vilstata“ bei įvyko parengiamieji darbai dėl naujo
darbų pirkimo, dokumentai buvo pateikti derinti VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai.
Projektas „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir
atnaujinimas (2 etapas)“
2018 m. buvo tęsiamas projekto „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos
modernizavimas ir atnaujinimas (2 etapas)“ Nr. 2B.07/02/VDH.02 įgyvendinimas. Projekto
įgyvendinimo metu planuojama modernizuoti šilumos punktus Visagino miesto II ir III
mikrorajonuose bei atlikti visų miesto gyvenamųjų bei biudžetinių įstaigų šildymo ir karšto vandens
tiekimo sistemų balansavimo darbus įrengiant automatines balansavimo priemones.
2018 m. gegužės 3 d. pasirašyta projekto rangos sutartis Nr. 5-138, kurios vertė 6 999
949,22 Eur su PVM, Rangovas – Jungtinės veiklos grupė AB „Axis Industries“ ir UAB „Svertas
group“. 2018 m. birželio 28 pasirašyta Projektų techninės priežiūros paslaugų sutartis Nr. 5-202,
kurios vertė 18 876,00 Eur su PVM, tiekėjas UAB „Ademo techninė priežiūra“, 2018 metais
įvykdytų paslaugų dalis 539,85 Eur su PVM.
2018 metais po išvardintų sutarčių pasirašymo prasidėjo Projekto Nr. VDH.02 objektų
darbo projektų rengimo darbai, balansavimo darbai bei šilumos punktų modernizavimo
paruošiamieji statybos darbai.
Projektas

„Visagino

miesto

energinio

efektyvumo

didinimas

daugiabučiuose

didinimo

daugiabučiuose

gyvenamuosiuose namuose“ (programa „Visagino enervizija“)
Įgyvendinant

Visagino

miesto

energinio

efektyvumo

gyvenamuosiuose namuose programą „Visagino enervizija“ ataskaitiniu laikotarpiu buvo rengiama
paruošiamoji dokumentacija pastatui, esančiam Jaunystės g. 13, bei pasirašius sutartį su rangovu
pradėti modernizavimo darbai. Taip pat buvo tęsiami pastato, esančio Kosmoso g. 28, Visagine,
modernizavimo darbai.
Valstybės investicijų programos projektai
Projektas „Irklavimo bazės įrengimas Visagino ežero pakrantėje“
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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. Nuo 2015 m. Savivaldybės administracija pradėjo Irklavimo bazės
Visagino ežero pakrantėje statybos darbus. Darbai finansuojami iš Valstybės investicijų programos.
Ataskaitiniu laikotarpiu darbus objekte vykdė UAB „HSC Baltic“, su kuria buvo pasirašyta Rangos
sutartis. Darbų vertė – 2,05 mln. Eur. 2018 m. iš viso buvo panaudota 191 637,78 Eur, iš jų
valstybės biudžeto lėšos sudarė 60 000 Eur, 131 637,78 Eur savivaldybės biudžeto lėšos.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pradėti administracinio pastato statybos darbai, baigti elingo
pastato ir betoninės krantinės statybos darbai.

7 pav. Ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinti darbai

Iš viso pagal techninį projektą planuojama pastatyti 878,16 kv. m sporto bazės pastatą, 137,9
kv. m finišo / starto bokštelį, nutiesti visas būtinas komunikacijas ir inžinerinius tinklus, sutvarkyti
teritoriją (įrengti privažiavimą, stovėjimo aikštelę (10 stovėjimo vietų), įrengti tvorą, sutvarkyti
krantinę – įrengti tribūnas ir pontoninę prieplauką).
Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai
Projektas „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas
socialinio būsto įrengimui“
Projekto „Bendrabučio tipo pastato, esančio Visagine, Kosmoso g. 28, patalpų pritaikymas
socialinio būsto įrengimui“ tikslas – Visagino savivaldybės socialinio būsto fondo didinimas,
siekiant aprūpinti būstu asmenis ir šeimas, turinčius teisę į socialinio būsto nuomą. Už projekto
įgyvendinimą atsakinga Savivaldybės administracija.
Projekto pagrindinė tikslinė grupė – Visagino mieste gyvenantys asmenys (šeimos), turintys
(turinčios) teisę į socialinį būstą pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti įstatymą, bei jų šeimos nariai. Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos fondų
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(364 940,27 Eur) ir Visagino savivaldybės administracijos (64 401,23 Eur) lėšomis. Projekto
pradžia 2016 m. balandžio mėn., pabaiga – 2019 m. liepos 31 d.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi rangos darbai, kuriuos atlieka UAB „Evikonas“.
Projektas įgyvendinamas Kosmoso g. 28, Visagine, bendrabučio tipo gyvenamajame name, kuris
nuosavybės teise priklauso savivaldybės administracijai. Projekto įgyvendinimo metu atliekama
rekonstrukcija pirmame, antrame ir trečiame aukštuose esančiose patalpose, pritaikant jas 25
socialiniams būstams. Atsižvelgiant į ilgiausiai eilėje laukiančius 3 neįgalius asmenis (šeimas),
pirmame aukšte esantys 3 butai iš 25-ių numatytų bus pritaikyti pagal specialius neįgaliųjų
poreikius.
Projektas „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant
buvusį karinį miestelį Visagine“
Siekiant sudaryti palankias sąlygas pramonės ir verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui, pagerinant
sąlygas investicijų pritraukimui, kurios prisidėtų prie naujų darbo vietų Visagino mieste kūrimo,
nuo 2015 metų pagal priemonę „Apleistų teritorijų konversija, regeneruojant buvusį karinį miestelį
ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti – SMART PARK įkūrimui“ pradėtas
įgyvendinti projektas „Apleistų / avarinių pastatų nugriovimas ir teritorijos valymas, regeneruojant
buvusį karinį miestelį Visagine“.
Projekto siekiamas rezultatas: apie 8,9 ha apleistos teritorijos bus regeneruota ir pritaikyta
verslui vystyti. Taip Visagino savivaldybė pritrauks investuotojus į regioną, bus didinamas
gyventojų užimtumas.
Ataskaitiniu laikotarpiu atlikti teritorijos išvalymo ir lyginimo darbai, iš dalies baigti
administracinio pastato statybos darbai. Rangos darbams atlikti pasirašyta sutartis su UAB „Betono
demontavimo technika“.

8 pav. Ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinti darbai
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Projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Visagino savivaldybėje“
Projekto tikslas – išplėsti Visagino savivaldybės teritorijoje egzistuojančią komunalinių
atliekų tvarkymo sistemą, kad būtų skatinamas ir užtikrinamas komunalinių atliekų rūšiavimas taip
mažinant į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį. Įgyvendinus projektą bus išplėsta ir modernizuota
dabartinė komunalinių atliekų tvarkymo sistema Visagino savivaldybėje. Bus įrengta 40 teisės aktus
atitinkančių konteinerinių aikštelių miesto teritorijoje, įsigyti ir įrengti 133 antrinių žaliavų
surinkimo konteineriai.
Projekto įgyvendinimas patenkina aktualiausius tikslinių grupių poreikius, tokius, kaip:
galimybė visiems vartotojams optimaliomis sąlygomis ir kainomis gauti paslaugą – komunalinių
atliekų surinkimą; tinkamų sąlygų atliekų rūšiavimui turėjimas; įstatymuose ir kituose teisės aktuose
nustatytus sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir kokybės reikalavimus atitinkančios paslaugos
teikimas; patogi ir estetiškai patraukli gyvenamoji aplinka Visagino savivaldybėje.
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“
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi rangos darbai, kuriuos atliko UAB „Zarasų
automobilių keliai“.
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)“
Siekiant kompleksiškai išspręsti susidariusias problemas Visagino gatvėje, buvo pradėtas
įgyvendinti investicijų projektas, kuris finansuojamas iš 2 šaltinių: I etapas – pagal 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas 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.
Už viso projekto įgyvendinimą atsakinga savivaldybės administracija, o I etapo projekto
pareiškėja – UAB „Visagino būstas“, nes nuo 2016 m kovo 6 d. ši įmonė 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;
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➢

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

sąlygos miesto gyventojams judėti, suformuota estetiškai patraukli vieta poilsiui.
2018 m. gruodžio mėnesį buvo baigtos įgyvendinti projekto veiklos, kurių įgyvendinimo
metu esančio lietaus nuotekų nuotakyno kolektoriaus vamzdžiai buvo pakeisti naujais atitinkamo
diametro PVC vamzdžiais. Toks sprendimas leido pasiekti kolektoriaus vamzdyno sandarumą bei
išvengti grunto patekimo į nuotakyno kolektorių. Taip pat žymiai sumažintas smėlio sąnašų
kaupimasis kolektoriuje ir padidintas šio paviršinio (lietaus) vandens nuotekų sistemos dalies
veikimo efektyvumas.
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“.
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.
Šio projekto pareiškėjas Visagino kultūros centras kartu su partnere Visagino savivaldybės
administracija. Projekto metu buvo atliktas vidaus patalpų remontas bei įrengtos erdvės:
➢ Teatro salė, Senamiesčio ir Teatro gatvė, Etnogatvė-parodų salė, Konferencijų salė,
Visagino žvaigždžių alėja, Choreografijos salė, valgykla. Taip pat buvo sutvarkyti sanitariniai
mazgai ir atliktas koridorių remontas;
➢ pagal parengtą remonto darbų aprašą įsigyta įranga į 4 patalpas: Teatro salę,
Konferencijų salę, Parodų gatvę ir Visagino žvaigždžių alėją;
➢ pagal parengtą remonto darbų aprašą įsigyti baldai į Teatro salę, Konferencijų salę,
choreografijos salę, valgyklą, Etnogatvę-parodų salę, Teatro gatvę, Senamiesčio gatvę bei Visagino
žvaigždžių alėją.
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Ataskaitiniu laikotarpiu vyko aukščiau minėtų projektų veiklų įgyvendinimas. Projektas
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“.

9 pav. projekto „Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės
reikmėms, įrengiant Kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“ metu modernizuotos erdvės

Projektas „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas
stiprinimas ženklinimo priemonėmis“ (pareiškėjas – Utenos rajono savivaldybės administracija)
2016 m. buvo pasirašyta Partnerystės sutartis tarp projekto pareiškėjos – Utenos rajono
savivaldybės administracijos ir 5 Utenos apskrities savivaldybių administracijų dėl bendro projekto
rengimo ir paraiškos pateikimo finansavimui gauti. Po projekto parengimo ir vertinimo LVPA, 2017
m. buvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis ir prasidėjo bei 2018 m. tęsėsi projekto veiklų
įgyvendinimas. Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas
prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir
turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.
Projekto tikslas – išplėsti turizmo informacinę infrastruktūrą Utenos regione ir padidinti
turistų ir lankytojų informuotumą apie regioniniuose maršrutuose „Rytų Aukštaitijos miestai ir
miesteliai“ esančias lankytinas vietas.
Visagino savivaldybės teritorijoje projekto lėšomis bus įrengti 8 informaciniai stendai.
Projekto koordinavimo veiklas atlieka ir visus pirkimus organizuoja projekto pareiškėja – Utenos
rajono savivaldybės administracija. 2018 m. buvo suderintos stendų įrengimo vietos, parengta ir
pateikta tekstinė informacija, suderintas nuotraukų skaičius ir fotografuojami objektai.
Projektas „Transformacija iš apleistų erdvių į išpuoselėtas“ Trans-form LLI -386.
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Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. INTERREG V-A Lavijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną programą. Projekto metu planuojama organizuoti mokymus, kuriuose
dalyvaus teritorijų planavimo specialistai iš Daugpilio, Rėzeknės, Kraslavos, Panevėžio ir Visagino
savivaldybių. Partnerių specialistai įgis žinių, kaip darniai atkurti ir paversti patraukliomis apleistas
teritorijas. Partneriai keisis patirtimi lankydamiesi vienas kito tvarkomose teritorijose, taip pat
išvykose į kitas vietoves Europoje (Čekijoje, Vokietijoje ir Nyderlanduose). Projekto įgyvendinimo
metu bus parengtas metodinis vadovas teritorijų planuotojams bei veiksmų planai konkrečių
pilotinių apleistų erdvių atgaivinimui. Iš viso projekto metu bus sutvarkyta 5,53 ha probleminių
teritorijų keturiose partneriams priklausančiose sklypuose: Lūznavoje (Rėzeknės savivaldybė),
Daugpilio tvirtovėje, Kraslavoje ir Skaistakalnio parke Panevėžyje. Visagino savivaldybė planuoja
projekto lėšomis parengti pastato, esančio Vilties g. 3, griovimo techninę dokumentaciją. Ateityje
planuojama nugriauti apleistą pastatą ir atlaisvintame sklype įrengti žaliąjį parką. Ataskaitiniu
laikotarpiu buvo organizuotas projekto veiklų įgyvendinimas, kuriomis siekiama regeneruoti
apleistas teritorijas Lietuvos ir Latvijos regionuose: atlikti senų ir nereikalingų pastatų griovimo
darbus arba parengti techninius dokumentus – griovimo ir teritorijos tvarkymo projektus. Visagino
savivaldybės veikla – Vilties g. 3 pastato griovimo aprašo parengimas.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo dalyvauta susitikimuose su partneriais. Savivaldybės darbuotojai
dalyvavo mokymuose dėl apleistų teritorijų regeneracijos Rėzeknėje, taip pat renginyje Prahoje,
kuris buvo skirtas keistis gerąja patirtimi tarp Europos miestų.

10 pav. projekto „Transformacija iš apleistų erdvių į išpuoselėtas“ Trans-form LLI -386“ įgyvendinimo
akimirkos

Projektas „Vietinės reikšmės kelio Visagino–Parko–Sedulinos al. kvartale rekonstravimas“
Projekto „Vietinės reikšmės kelio Visagino–Parko–Sedulinos al. kvartale rekonstravimas
parengiamasis etapas prasidėjo 2016 m. pradžioje parengus projekto investicinį projektą, 2016 m.
rugpjūčio mėn. buvo pateiktas projektinis pasiūlymas su investiciniu projektu.
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Projekto tikslas – vietinės reikšmės kelių infrastruktūros Visagino savivaldybės teritorijoje
modernizavimas. Už projekto įgyvendinimą bus atsakinga Savivaldybės administracija.
Projektu siekiamas rezultatas – bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 1,36 km.
Projektas įgyvendinamas Europos regioninio plėtros fondo (657 999 Eur) ir savivaldybės
administracijos (116 117 Eur) lėšomis.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pateikta paraiška projekto finansavimui gauti, pasirašyta
projekto finansavimo ir administravimo sutartis, vyko projekto rangos darbų viešieji pirkimai.
Darbus atlieka rangovas UAB „Šilinė“.
Projektas „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir
pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimui“
Projekto metu planuojama rekonstruojant seną ir nenaudojamą visuomeninį pastatą ir 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 tolesnei vyresnio amžiaus
asmenų apgyvendinimo plėtrai Lietuvoje.
Projekto tikslas – Savarankiško gyvenimo namų Visagino mieste įkūrimas, siekiant
pagerinti socialinių paslaugų prieinamumą Visagine senyvo amžiaus žmonėms.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pateikta paraiška projekto finansavimui gauti, pasirašyta
projekto finansavimo ir administravimo sutartis, atlikti viešieji pirkimai bei pasirašyta su sutartis su
Rangovu. Darbus atlieka UAB „Evikonas“.
Projektas „Visagino miesto kraštovaizdžio formavimas, ekologinės būklės gerinimas ir
želdynų tvarkymas (kūrimas) gamtinio karkaso teritorijose“
Projektas planuojamas įgyvendinti pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos“ uždavinį ir 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ tikslą –
pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę didinant kraštovaizdžio
planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas
teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.
Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Visagino miesto Visagino gatvės ir kitų želdinių
kraštovaizdžio būklę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant
pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Projekto metu planuojama
veikla – Visagino miesto Visagino gatvės ir kitų želdinių teritorijos kraštovaizdžio formavimas,
ekologinės būklės gerinimas ir želdynų tvarkymas bei kūrimas gamtinio karkaso teritorijoje.
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Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pateiktas projektinis pasiūlymas projekto „Visagino miesto
kraštovaizdžio formavimo, ekologinės būklės gerinimo ir želdynų tvarkymo (kūrimo) gamtinio
karkaso teritorijose“ finansavimui gauti bei pradėti vykdyti viešieji pirkimai kraštovaizdžio
projektui parengti.
Projektas „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Visagino mieste“
Ataskaitiniu

laikotarpiu

Visagino

savivaldybės

administracija

pradėjo

projekto

„Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Visagino mieste“ įgyvendinimą bei buvo pradėti
vykdyti rangos darbai. Visagino mieste bus įrengtos dvi elektromobilių įkrovimo prieigas, t. y.
viena didelės galios ir viena įprastos galios.
Projekto tikslas – sukurti viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą valstybinės
reikšmės keliuose ir miestuose, siekiant skatinti elektromobilių naudojimą ir taip mažinti neigiamą
transporto poveikį aplinkai. Projektas bus įgyvendinamas Visagino mieste.
Už projekto įgyvendinimą atsakinga Visagino savivaldybės administracija.
Tikslinės projekto grupės: Visagino miesto ir kitų miestų gyventojai.
Projektą įgyvendinti paskatino pagrindinė problema – šiuo metu Lietuvoje nėra
elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo, aiškios elektromobilių plėtros skatinimo sistemos.
Siekiant paskatinti alternatyvių energijos šaltinių naudojimą ir elektromobilių plėtrą privačiame
sektoriuje, būtina plėtoti elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą. Projekto biudžetas – 67 833 Eur.
Visagino savivaldybės įnašas – 10 175 Eur.
Projektas „Darnaus judumo infrastruktūros įrengimas Visagino mieste“
Projekto įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014) 6397, 4
prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“
uždavinį – skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies
dioksido išmetimus.
Projekto vieta – Visagino miestas. Projekto metu bus atliekamos veiklos, kurios bus
išsidėsčiusios plačiai po Visagino miestą bei lengvai prieinamos gyventojams.
Projekto tikslas – vadovaujantis parengtu Visagino miesto darnaus judumo planu, sukurti
efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamą darnaus judumo sistemą.
Projekto uždavinys – įgyvendinti darnaus judumo priemones (A grupės priemonė – bemotorio
transporto ir pėsčiųjų judumo skatinimas, B grupės priemonė – transporto sistemos visuotinimas, C
grupės priemonė – Visuomenės švietimas, E grupės priemonė – Viešojo transporto skatinimas).
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Įgyvendinus projekto uždavinį, bus sukurta darnaus judumo sistema, kuri lems įtrauktį, taip
pat bus skatinamas bevariklis transportas, didinama eismo sauga ir saugumas.
Šiuo projektu planuojama skatinti bemotorio transporto ir pėsčiųjų judumą, visuotinti
transporto sistemą. Jeigu projektas nebūtų įgyvendintas, labiausiai dėl to nukentėtų SPTŽ ir
neįgalieji. Šiuo metu jiems nėra galimybių saugiai pereiti per perėjas, naudotis miesto aikštėmis,
pėsčiųjų takais. SPTŽ yra sunku integruotis į visuomenę, kadangi nėra užtikrinamas darnus jų
judumas.
Bendra projekto vertė – 859 809 Eur, iš jų ES lėšos 730 838 Eur, savivaldybės biudžeto
lėšos 128 971 Eur.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo patvirtintas projektinis pasiūlymas, nupirkta supaprastinto
statybos projekto rengimo paslauga bei atliekami jo rengimo darbai. Paraišką planuojama teikti
2019 m. balandžio 1 d.
Projektas „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją rekreacinei žvejybai“
Projektas įgyvendinamas pagal Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės VPS I
prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo ir patrauklumo didinimas“ priemonę „Sąlygų
rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“, kadangi projekto įgyvendinimo metu numatoma
sutvarkyti viešąją pakrantės infrastruktūrą bei pritaikyti ją rekreacinei žvejybai.
Siekiant sutvarkyti viešąją infrastruktūrą bei pritaikyti ją rekreacinei žvejybai projekto
įgyvendinimo metu planuojama atlikti medinių laiptų, medinės tvorelės demontavimą bei įrengti
naujus, įrengti aikštelę (iš trinkelių) su pavėsine (apytiksliai 50 m2, su galimybe laikyti valtis ir
žvejybinę įrangą), taip pat įrengti mažesnę pavėsinę ant vejos (apytiksliai 20 m2), kurioje žvejai
mėgėjai bei poilsiautojai galėtų atsikvėpti po žvejybos, pasigaminti žuvienę arba iškepti/išrūkyti
žuvį tam pritaikytoje laužavietėje ir įrangoje. Taip pat numatomas teritorijos sutvarkymas po
statybos darbų (dirvožemio atvežimas, vejų įrengimas), mažosios infrastruktūros įrengimas. stalų,
suolų, suoliukų, laužavietes, dviračių stovų, šiukšlių dėžės įrengimas.
Bendra projekto vertė – 38 083,75 Eur, iš jų EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos 30 467 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos 7 616,75 Eur.

10 pav. Projekto lėšomis planuojamos įrengti pavėsinės
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Ataskaitiniu laikotarpiu buvo priimtas tarybos sprendimas dėl projekto įgyvendinimo bei
parengta ir pateikta paraiška.
Projektas „Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos modernizavimas“
Dabartinė Visagino gatvių apšvietimo sistema yra neefektyvi, naudojanti per didelius
energijos išteklius, esami apšvietimo tinklai yra susidėvėję ir lemia dideles eksploatacijos sąnaudas.
Gatvių ir pėsčiųjų zonų apšvietimas yra būtinas saugaus eismo užtikrinimui ir nusikaltimų
prevencijai tamsiuoju paros metu bei tiesiogiai daro įtaką miesto įvaizdžiui.
Didžioji dalis Visagino gyventojų kiekvieną dieną naudojasi gatvių infrastruktūra, kuriai yra
būtinas tinkamos kokybės apšvietimas. Šiuo metu naudojami skirtingų rūšių (Na, H, Hg) bei
galingumų (70-500W) šviestuvai, kuriems reikia didelių elektros energijos sąnaudų. Identifikuoti
poreikiai - užtikrinti efektyvų elektros energijos naudojimą, pritaikyti naujausias technologijas
gatvių apšvietimo valdymo srityje, užtikrinti, kad gatvės būtų nuolat apšviestos tamsiu paros metu,
o apšvietimas atitiktų norminių dokumentų reikalavimus.
Projektu sprendžiamos problemos:
➢ nusidėvėjusi ir neefektyvi dabartinė gatvių apšvietimo sistema;
➢ eismo įvykių tamsiu paros metu rizika;
➢ nusikalstamumo rizika;
➢ aplinkos tarša.
Numatomas projekto vykdytojas – Visagino savivaldybės administracija. Numatoma
projekto trukmė – dveji metai, per kuriuos numatoma atnaujinti bei išplėtoti gatvių apšvietimo taškų
tinklą. Projektas numatomas įgyvendinti valdžios ir privataus subjekto partnerystės būdu.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo derinami dokumentai su atsakingomis institucijomis dėl
projekto įgyvendinimo valdžios ir privataus subjekto partnerystės būdu.

2.4.3. Vietinių kelių, šaligatvių, dviračių takų remontas ir priežiūra
Ataskaitiniu laikotarpiu vietinių kelių ir gatvių priežiūrai sudarytos statybinių mašinų,
mechanizmų ir specialių automobilių nuomos sutartys su UAB „Spectrans“, AB „Visagino
mechanizacija“ ir UAB „Girna“. Kelių eismo saugumui užtikrinti buvo nupirkta 553 tonos
techninės druskos ir 616 tonų smėlio. Parengtas Miesto gatvių ir vietinių kelių 2018 m. žiemos
priežiūros planas. Pavasarį buvo atliekamas kelių ir gatvių važiuojamosios dalies mechanizuotas
valymas. Laiku išvežtos smėlio dėžės kelių priežiūrai. Suremontuoti ir nuvalyti transporto laukimo
paviljonai (stiklų keitimas, suoliukų remontas ir dažymas, paviljonų plovimas – 2 kartus). Nuolat
surenkamos ir išvežamos šiukšlės. Vasaros metu nuolat prižiūrimos vejos. 2018 m. vejų ir
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šaligatvių priežiūrai nupirktas naujas traktorius. Pagal vietinių kelių apžiūros rezultatus 2018 m.
laiku atliktas kelio apsaugos zonoje augančių medžių ir krūmų kirtimas ir vykdoma vietinių kelių
nuolatinė priežiūra, kelkraščiuose 2 kartus per vegetacijos periodą nušienauta žolė.
Buvo vykdoma nuolatinė priežiūra (žiemos metu sniego ir ledo bei plikšalos padarinių
šalinimas nuo pravažiavimų, šaligatvių, takų). Kasdien surenkamos ir išvežamos komunalinės
atliekos. Organizuotas bešeimininkių šiukšlių miesto teritorijoje surinkimas ir išvežimas (statybinės
atliekos, naudotos padangos, elektros prietaisai). Vasaros metu nuolat prižiūrimos vejos (žolės
pjovimas, krūmų kirtimas).
2018 m. iš Kelių direkcijos buvo skirta 789 200 Eur. Iš jų panaudota 670 945,95 Eur. Liko
nepanaudota 118 254,05 Eur. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2018 m. finansuoti kelių
remonto ir priežiūros darbai pateikiami 9 lentelėje.
Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.

9 lentelė. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2018 m. finansuoti kelių remonto ir priežiūros darbai
Paslaugos/
Įsisavinta
Objektas
Rangovas/Paslaugų teikėjas Sutarties vertė
Darbai
lėšų, proc.
Techninių eismo
reguliavimo priemonių
Paslaugos
UAB „Gatas“
9975,50
100
priežiūros ir įrengimo
paslaugos
Vietinių kelių ir gatvių
100
Darbai
AB „Eurovia Lietuva“
44 440,88
kasmetinis duobių remontas
Visagino g. atkarpos nuo
Parko g. iki Vilties g.
Darbai
AB „Utenos melioracija“
266 000,00
100
rekonstravimo darbai
Vietinių kelių ir gatvių
Darbai
UAB „Eismus“
26 283,62
100
ženklinimo darbai
Veteranų g rekonstravimas
ir aplinkinės teritorijos
Darbai
AB „Panevėžio keliai“
1 389 325,64
24
sutvarkymas

2.4.4. Viešieji pirkimai
2018 m. Visagino savivaldybės administracija inicijavo (pateikė pirkimo paraiškų) 638
pirkimus, iš jų 53 pirkimus (pagal 51 paraišką) buvo pavesti atlikti Nuolatinei Visagino
savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijai, 587 – pirkimo organizatoriams.
2018 m. Viešųjų pirkimų komisija pradėjo 69 pirkimų procedūras (pagal 40 paraiškų), iš jų
neįvykusių (nesudarytos sutartys) – 11 pirkimų, nutrauktų – 3 pirkimai, įvykusių – 47 pirkimai, iš
kurių 4 įvykdyti dalinai, 8 pirkimo procedūros, iš kurių 1 dalinai, nebuvo baigtos 2018 metais ir
tęsiamos 2019 m.
Per 2018 m. buvo sudarytos 55 sutartys (įtrauktos 5 sutartys, sudarytos atlikus pirkimus,
pradėtus 2017 m. ir baigtus 2018 m.), kurių bendra vertė – 9 876 275,94 Eur.
Viešųjų pirkimų komisijos 2018 m. įvykdyti pirkimai – iš viso 52 pirkimai.
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➢ Prekių – 9 pirkimai (sudarytą 12 sutarčių, kurių bendra vertė – 1 647 407,30 Eur);
➢ Paslaugų – 33 pirkimai (sudarytos 33 sutartys, kurių bendra vertė – 2 785 572,44
Eur);
➢ Darbų – 10 pirkimų (sudaryta 10 sutarčių, kurių bendra vertė – 5 443 296,20 Eur).

Prekės
Paslaugos
Darbai
Viso

10 lentelė. Nuolatinės Viešųjų pirkimų komisijos įvykdytų pirkimų skaičius 2016–2018 m.
Įvykdytų pirkimų skaičius
Įvykdytų pirkimų vertė (Eur)
2016 m.
2017 m.
2018 m.
2016 m.
2017 m.
2018 m.
23
3
9
352 486,27
273 970,27
1 647 407,30
35
25
33
412 034,31
1 017 920,25
2 785 572,44
18
14
10
2 691 689,33
3 269 718,14
5 443 296,20
76
42
52
3 456 209,91
4 561 608,66
9 876 275,94

2018 m. Viešųjų pirkimo komisijos vykdyti pirkimai per Centrinę perkančiąją
organizaciją.

Prekės
Paslaugos
Darbai
Iš viso

11 lentelė. Nuolatinės Viešųjų pirkimų komisijos įvykdytų per CPO pirkimų skaičiaus suvestinė
Įvykdytų pirkimų skaičius
Įvykdytų pirkimų vertė (Eur su
PVM)
3
1 241 625,42
7
38 214,62
3
685 763,98
13
1 965 604,02

2018 m. Viešųjų pirkimų komisija per CPO vykdė 19 pirkimų (2017 m. – 7), iš jų:
➢

3 prekių pirkimai: įvykdyti 3 prekių pirkimai (sudarytos 3 sutartys, kurių

bendra vertė – 124 1625,42 Eur).
➢

7 paslaugų pirkimai: įvykdyti 7 paslaugų pirkimai (sudarytos 7 sutartys, kurių

bendra vertė – 382 14,62 Eur).
➢

9 darbų pirkimai: įvykdyti 3 darbų pirkimai (sudarytos 3 sutartys, kurių

bendra vertė – 685 763,98 Eur). 2 pirkimai neįvyko. 2 pirkimai nutraukti. 2 pirkimai tęsiami 2019
m.
2018 m. Viešųjų pirkimų komisijos vykdyti tarptautiniai pirkimai (be Centrinės
perkančiosios organizacijos).

Prekės
Paslaugos
Darbai
Iš viso

12 lentelė. Viešųjų pirkimų komisijos atviro konkurso būdu įvykdytų pirkimų suvestinė:
Įvykdytų pirkimų skaičius
Įvykdytų pirkimų vertė (Eur su
PVM)
1
253 616,00
1
690 000,00
2
943 616,00

2018 m. buvo pradėti (paskelbti) 3 tarptautiniai pirkimai (visi vykdyti atviro konkurso
būdu).
2018 m. buvo vykdomi 5 tarptautiniai pirkimai (visi vykdyti atviro konkurso būdu), iš
kurių:
➢ 2 prekių pirkimai: sudaryta 1 sutartis, kurios bendra vertė – 253616,00 Eur, 1
pirkimas tęsiamas 2019 m.
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➢ 3 paslaugų pirkimai: 1 pirkimas, kuris buvo pradėtas 2017 m. ir tęsiamas 2018 m.,
nutrauktas. 1 pirkimas tęsiamas 2019 m. 1 paslaugų pirkimas įvykdytas dalinai: 2018 m. pasirašyta
sutartis dėl 12 pirkimo objekto dalių; dėl 16 pirkimo objekto dalių procedūros tęsiamos 2019 m.;
dėl 1 pirkimo objekto dalies pirkimas neįvyko. Sudaryta 1 sutartis, kurios vertė – 690 000,00 Eur).
2018 m. Viešųjų pirkimų komisijos vykdyti supaprastinti skelbiami pirkimai (įskaičiuoti
ir tie pirkimai, kurie buvo pradėti 2017 m., bet užbaigti 2018 m.).
13 lentelė. Viešųjų pirkimų komisijos supaprastintų skelbiamų įvykdytų pirkimų suvestinė (įskaitant
supaprastinto atviro konkurso būdu, skelbiamos apklausos būdu įvykdytus pirkimus):
Įvykdytų pirkimų skaičius
Įvykdytų pirkimų vertė (Eur su
PVM)
Prekės
6
97 333,61
Paslaugos
11
247 492,91
Darbai
7
4 757 532,22
Iš viso
24
5 102 358,74

2018 m. vykdyti 36 supaprastinti skelbiami pirkimai, iš jų:
➢

8 prekių pirkimai: įvykdyti 3 prekių pirkimai. 2 pirkimai įvykdyti dalinai

(sudarytos 6 sutartys, kurių bendra vertė – 97 333,61 Eur). 1 pirkimas neįvyko. 2 pirkimai tęsiami
2019 m.;
➢ 19 paslaugų pirkimų: įvykdyta 11 paslaugų pirkimų, iš kurių 1 pirkimas buvo
pradėtas 2017 metais. 1 pirkimas įvyko dalinai (sudarytos 11 sutarčių, kurių bendra vertė – 247
492,91 Eur). 1 pirkimas tęsiamas 2019 m. 6 pirkimai neįvyko;
➢ 8 darbų pirkimai: įvykdyti 7 darbų pirkimai, iš kurių 2 pirkimai buvo pradėti
2017 metais (sudarytos 7 sutartys, kurių bendra vertė – 4 757 532,22 Eur). 1 pirkimą pagal
įgaliojimą 2017 m. buvo pavesta atlikti VšĮ Visagino ligoninei (Administracijos direktoriaus 2018
m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ĮV-980). 1 pirkimas buvo nutrauktas.
2018 m. Viešųjų pirkimų komisijos neskelbiamos apklausos būdu vykdyti pirkimai.
Pastaba: įskaičiuoti ir tie pirkimai, kurie buvo pradėti 2017 m., bet užbaigti 2018 m.
14 lentelė. Viešųjų pirkimų komisijos neskelbiamos apklausos būdu (įskaitant mažos vertės pirkimus ir
supaprastintus neskelbiamus pirkimus) įvykdytų pirkimų suvestinė:
Įvykdytų pirkimų skaičius
Įvykdytų pirkimų vertė (Eur su
PVM)
Prekės
2
54 832,27
Paslaugos
14
1 809 864,91
Darbai
Iš viso
16
1 864 697,18

Apklausos būdu 2018 m. vykdyti 28 pirkimai, iš jų:
➢

2 prekių pirkimai: įvykdyti 2 prekių pirkimai (sudarytos 2 sutartys, kurių

bendra vertė – 54 832,27Eur);
➢

16 paslaugų pirkimų: įvykdyta 14 paslaugų pirkimų, iš kurių 2 pirkimai buvo
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pradėti 2017 metais (sudaryta 14 sutarčių, kurių bendra vertė – 1 804 419,91 Eur). 2 pirkimai
neįvyko.
2018 metais 587 (2017 m. – 562) (pagal pirkimo paraiškas) inicijuotus pirkimus buvo
pavesta vykdyti pirkimo organizatoriams. Mažos vertės viešųjų pirkimų šiais metais buvo įvykdyta
(pirkimus atlieka pirkimų organizatoriai): prekių – 322, paslaugų – 203, darbų – 28 pirkimai.
Per 2018 m. įvertinta daugiau kaip 20 įvairių biudžetinių įstaigų atliktų viešųjų pirkimų
procedūrų. Įvertinimo metu nustatyta pirkimo dokumentų rengimo, pirkimo vykdymo bei
pasiūlymų vertinimo trūkumų. Kiekvienai įstaigai buvo pateiktas pirkimų įvertinimo rezultatas,
nurodyti trūkumai bei pateikti siūlymai dėl jų pašalinimo. Dviem biudžetinėms įstaigoms buvo
neleista sudaryti pirkimo sutarčių dėl nustatytų pirkimo procedūrų pažeidimų.
2018 m. lapkričio 12 d. (20 dalyvių) ir 2018 m. gruodžio 5 d. (50 dalyvių) kartu su Viešųjų
pirkimų tarnyba buvo organizuoti viešųjų pirkimų vykdymo mokymai Visagino savivaldybės
kontroliuojamoms įstaigoms.

2.4.5. Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimas, veiklos licencijavimas bei investicijų
pritraukimas
Smulkusis ir vidutinis verslas – vienas iš pagrindinių ekonomikos augimo veiksnių, turintis
esminį poveikį savivaldybės ūkio plėtotei, naujų darbo vietų kūrimui ir socialiniam stabilumui, todėl
jo plėtra yra viena iš svarbiausių ekonominės politikos krypčių.
Savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ekonominės plėtros,
smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programų rengimą, administruoja jų įgyvendinimą, dalyvauja
formuojant ir įgyvendinant regionų plėtros programas, organizuoja sąlygų verslo plėtrai sudarymą ir
šios veiklos skatinimą. Šias funkcijas atlieka Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir
investicijų valdymo skyriaus specialistai. Viešąjį administravimą savivaldybei priskirtoje veiklos
licencijavimo srityje vykdo Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus specialistai.
Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimas
2018 m. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai teikė paraiškas paramai iš Visagino
savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemonės lėšų pagal įvairias veiklas gauti. Pagal
šią veiklą verslo plėtros projektams įgyvendinti skiriama nuo 290 iki 5792 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
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savivaldybės gyventojams. Pagal šią finansavimo priemonę iš Visagino savivaldybės smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros priemonės lėšų buvo parama buvo suteikta 9 įmonėms (iš viso 20 543,67
Eur).
Leidimų ir licencijų išdavimas
Išduoti 152 leidimai lauko prekybai ir paslaugoms, paruošta ir išduota 26 leidimai
komerciniams ir nekomerciniams renginiams. Už išduotus leidimus surinkta 4281,70 Eur (2017 m. 3575 Eur) vietinės rinkliavos mokesčio. Palyginant su 2017 metais lauko prekybos mokestis
padidėjo 706,70 Eur.
Priimti, patikrinti ir paruošti dokumentai dėl licencijų verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais. Išduotos 3 (2017 m. – 1) licencijos, vienkartinės – 9. Surinkta 1150 Eur
(2017 m. – 626 Eur) valstybinės rinkliavos mokesčio. Lyginant su 2017 metais, šio mokesčio
surinkta 424 Eur daugiau. Patikslintos 8 licencijos verstis mažmeninė prekyba alkoholiniais
gėrimais. Panaikintos 3 (2017 m. – 5) licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.
Priimti, patikrinti ir paruošti dokumentai dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako
gaminiais. Išduotos 2 licencijos (2017 metais – 1) verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais.
Surinkta valstybinės rinkliavos mokesčio 380 Eur. Palyginti su 2017 metais šio mokesčio
surinkimas padidėjo 190 Eur. Patikslintos 3 licencijos, panaikintos 2 licencijos prekybai tabako
gaminiais.
Priimti, patikrinti ir paruošti dokumentai dėl leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais
naftos produktais. Išduotas 1 leidimas (2017 metais – 0). Surinkta 490 Eur valstybinės rinkliavos
mokesčio. Patikslinti 2 leidimai verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.
Priimti, patikrinti ir paruošti dokumentai dėl leidimų verstis mažmenine prekyba
suskystintomis naftos dujomis. Išduotas 1 leidimas(2017 metais – 0). Surinkta 490 Eur valstybinės
rinkliavos mokesčio. Patikslinti 2 leidimai verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos
dujomis.
Atsižvelgiant į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento siūlymus, buvo surinkta
medžiaga ir paruošti dokumentai dėl vienos licencijos panaikinimo verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais ir viena tabako gaminiais.
Priimtas Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. TS-233 „Dėl
fiksuoto dydžio pajamų mokesčio, taikomo įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai
veiklai, nustatymo“.
Investicijų pritraukimas
Įgyvendinant 2018 m. gegužės 22 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimą Nr. TS-101
„Dėl pritarimo UAB „Intersurgical“ projekto „Pasaulinio medicininių produktų gamintojo plėtros
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projektas“ pripažinimui regioninės svarbos projektu“ Visagino savivaldybės teritorijoje 2018 m.
birželio 7 d. Visagino savivaldybėje vyko Utenos regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame dalyvavo
Utenos apskrities rajonų savivaldybių merai, Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos
apskrities skyriaus ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atstovai, administracijos direktorius ir kiti
administracijos specialistai.
Posėdžio metu buvo svarstomas labai svarbus visam regionui klausimas dėl projekto
„Pasaulinio medicininių produktų gamintojo plėtros projektas“ pripažinimo regioninės svarbos
projektu.
UAB „Intersurgical“ yra pasaulinė plataus medicininių gaminių asortimento, skirto
kvėpavimo takams, kūrėja, gamintoja ir tiekėja. Įmonė gamina platų asortimentą priemonių, skirtų
kvėpavimo takų priežiūrai – anestezijai, reanimacijai, deguonies ir aerozolio terapijai. Gaminiai
skirti naudoti ne tik ligoninėse, bet ir namuose. UAB „Intersurgical“ užima daugiau negu
dešimtadalį pasaulinės medicininės įrangos rinkos dalies. Produkcija realizuojama daugiau kaip 100
šalių.
Dėl augančios medicininės įrangos paklausos pasaulinėje rinkoje UAB „Intersurgical“
ketina didinti gamybines apimtis, todėl reikalinga įkurti naują gamyklą, padidinsiančią gamybines
apimtis. Pagal planuojamą vykdyti projektą bendrovė per pirmuosius 3 metus Visagine numato
sukurti apie 200 naujų darbo vietų bei investuoti 7 mln. Eur į ilgalaikį materialųjį turtą. Numatoma,
kad 98 % medicininės įrangos, pagamintos naujojoje Visagino gamykloje, bus eksportuojama į
užsienio rinkas, tai tiesiogiai prisidės prie regiono konkurencingumo augimo.
UAB „Intersurgical“, kaip pasaulinio garsaus investuotojo, sprendimas atidaryti gamyklą
regione yra teigiama žinia kitiems investuotojams apie regiono ir visos Lietuvos perspektyvas
įgyvendinti investicinius planus. Bendrovės įsikūrimas duos pozityvių signalų siekiant pritraukti
daugiau naujų gamybos investuotojų į šį regioną.
Šis projektas ženkliai prisidės prie Utenos regiono plėtros plane bei Visagino savivaldybės
2016–2022 metų strateginiame plėtros plane nustatytų regiono plėtros tikslų ir uždavinių ir gali būti
laikomas Utenos regiono regioninės svarbos projektu. Be to, projekto įgyvendinimas prisidėtų prie
verslo ir investicijų bei pramonės potencialo skatinimo bei prie regiono silpnybių mažinimo: t. y.
bloga regiono darbo rinkos situacija, didėjantis dėl mažo darbo užmokesčio gyventojų nemokumas,
nepakankamas regiono įmonių verslumas ir konkurencingumas šalies ir užsienio rinkose, darbo
vietų trūkumas, silpni gyventojų verslumo įgūdžiai.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo kreiptasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomo valstybinio kitos paskirties
8,9245 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4535-0005-0014, naudojimo būdas – pramonės ir
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sandėliavimo objektų teritorijos), esančio Visagine, Dūkšto kel. 84, perdavimo Visagino
savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Priimtas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018 m. balandžio 25 d. nutarimas Nr. 396 „Dėl valstybinės kitos paskirties žemės
sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Visagino savivaldybei“.
Patvirtintas 2018 m. liepos 5 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-140 „Dėl
savivaldybės patikėjimo teise valdomo žemės sklypo, esančio Visagine, Dūkšto kel. 84, dalies
nuomos be aukciono“, nuspręsta išnuomoti be aukciono investuotojui UAB „Intersurgical“ 99
metams (naujų ilgalaikių gamybos pastatų statybai) Visagino savivaldybės patikėjimo teise
valdomo 8,9245 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4535-0005-0014), esančio Visagine, Dūkšto kel. 84,
apie 8,1929 ha ploto dalį po to, kai bus parengtas ir patvirtintas Žemės sklypo formavimo ir
pertvarkymo projektas, atidalijus ir įregistravus atskirus žemės sklypus ne vėliau kaip 2018 m.
spalio 1 d. Patvirtintas 2018 m. spalio 25 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-203
„Dėl savivaldybės patikėjimo teise valdomo žemės sklypo, esančio Visagine, Dūkšto kel. 84a,
nuomos be aukciono“, pagal kurį nuspręsta išnuomoti be aukciono investuotojui UAB
„Intersulgical“ 99 metams (naujų pastatų statybai) Visagino savivaldybės patikėjimo teise valdomą
8,1929 ha žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5100-7620), esantį Visagine, Dūkšto kel. 84A.

2.4.6. Savivaldybės gyvenamasis fondas, daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas
Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus specialistai vykdė
viešąjį administravimą savivaldybės būsto fondo tvarkymo, apskaitos ir eilių sudarymo,
daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir namų bendrijų veiklos srityse.
Savivaldybės ir socialinis gyvenamasis fondas
2018 m. iš savivaldybės atsilaisvinusio būsto fondo buvo paskirstyti 26 butai pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktuose numatytus sudaryti sąrašus:
➢ Pirmas sąrašas (jaunų šeimų) skirta 5 butai (2017 m. – 10);
➢ Antras sąrašas (daugiavaikių) skirti 2 butai (2017 m. – 5);
➢ Trečias sąrašas (našlaičių) neskirta (2017 m. – neskirta);
➢ Ketvirtas sąrašas (neįgaliųjų) skirti 4 butai (2017 m. – 2);
➢ Penktas sąrašas (bendras) skirta 13 butų (2017 m. – 14).
➢ Šeštas sąrašas (pagerinti gyvenimo sąlygas) skirti 2 butai (2017 m. – neskirta).
2018 m. sudarytos (pratęstos) 39 būsto sutartys, paruošti 156 įsakymai (būsto klausimais),
33 tarybos sprendimai. Į sąrašą socialiniam būstui gauti priimta ir įregistruota 90 šeimų (asmenų),
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išbraukta iš sąrašo – 40 asmenų ir šeimų. Su Kosmoso g. 28, 30 esančiuose bendrabučiuose
gyvenančiais gyventojais buvo sudarytos (pratęstos) 22 sutartys. Su Festivalio g. 1, 3 – 21 sutartys.
Į parduodamų Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būstų sąrašą 2018 m.
įtraukti 8 butai, parduota 14 butų, išbraukti iš parduodamų butų sąrašo 5 butai.
Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 2d. sprendimu Nr. TS-19 patvirtintas
Visagino savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašas.
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 2018 m. buvo tikrinama, ar daugiabučių gyvenamųjų namų administratorių
veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos
paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo nuostatomis. Pagrindinės nusiskundimų priežastys
pirmininkų veikla – informacijos neteikimas gyventojams ir kt. Poveikio priemonių nebuvo taikyta,
nes klausimai išsprendžiami bendraujant su gyventojais ir bendrijų pirmininkais.

2.4.7. Elektros ir šilumos ūkio priežiūra
2018 m. pagal 2017-04-28 pasirašytą su UAB „Eldermonta“ Visagino miesto apšvietimo
tinklų remonto ir priežiūros paslaugų sutartį Nr. 5-109 iki 2018-04-28 buvo suteikta priežiūros ir
remonto paslaugų už 17 757,21 Eur su PVM (įrangos gedimų nustatymas – 28 vnt., kabelių linijų
defektų nustatymas – 23 vnt., gatvių ir kiemų šviestuvų remontas – 23 vnt., 70 W galingumo lempų
keitimas – 56 vnt., 250 W galingumo lempų keitimas – 2 vnt., automatinių jungiklių įrengimas – 11
vnt., šviestuvų atramų dangtelių remontas/keitimas – 11 vnt., foto relių su foto jutikliais įrengimas
apšvietimo valdymui – 9 kompl., automatikos valdymo įrenginių įrengimas – 9 kompl., naujai
įrengtų 3 m aukščio lauko šviestuvų (pamatas, atrama, šviestuvas) įrengimas – 3 kompl., naujai
įrengtų 9 m aukščio LED lauko šviestuvų (pamatas, atrama, gembė, šviestuvas) įrengimas – 2
kompl., kabelių linijų izoliacijos varžos matavimai – 19 vnt., tranšėjų iškasimas kabelio klojimui –
170 m, PVC vamzdžių klojimas – 170 m, kabelių linijų įrengimas – 356 m, apšvietimo valdymo
įrangos derinimai, topografinių (geodezinių) nuotraukų (planų) su požeminėmis komunikacijomis
nutiestoms kabelių linijoms sudarymas ir kita).
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Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu buvo atlikti elektros skirstymo įrangos remonto ir
priežiūros darbai:
➢

Visagino ežero paplūdimio zonoje buvo pakeistos naujomis 3 lauko elektros

skirstymo spintos ir nutiesta nauja 30 m ilgio kabelių linija, spintai PS-P1 buvo sumontuotas naujas
strypinis įžemiklis, sudaryta topografinė nuotrauka bei atlikti KL izoliacijos varžų matavimai,
pereinamųjų kontaktų varžų matavimai, įžeminimo varžų matavimai, įforminti matavimų
protokolai, SP-P1 spintos įžemikliui sudarytas pasas). Išlaidos sudarė 4199,99 Eur.
➢

Sedulinos al., Visagine, buvo atliktas miesto apšvietimo sistemos 0,4 kV elektros

kabelio iškėlimas iš Veteranų g. 9 žemės sklypo (90 m kabelio tiesimas, naujai 4 m aukščio lauko
šviestuvo (pamatas, atrama, šviestuvas) įrengimas – 1 kompl., izoliacijos varžų matavimai,
topografinės nuotraukos sudarymas). Išlaidos sudarė 1306,80 Eur.
➢

Prie Partizanų g. 2/7 pastato laiptų, Visagine, buvo atlikti 0,4 kV elektros kabelių

linijos remonto (tiesimo) darbai (18 m kabelio tiesimas, naujai 3 m aukščio lauko šviestuvo
(pamatas, atrama, šviestuvas) įrengimas – 1 kompl., izoliacijos varžų matavimai, topografinės
nuotraukos sudarymas). Išlaidos sudarė 465,00 Eur.
➢

Prie Statybininkų g. 1 statinio, Visagine, buvo atlikti 0,4 kV elektros kabelių linijos

remonto (tiesimo) darbai (nutiesta 50 m kabelio, izoliacijos varžų matavimas, topografinės
nuotraukos sudarymas). Išlaidos sudarė 1391,49 Eur.
➢

2 (dviejų) 0,4 kV elektros kabelių linijų tiesimo apšvietimo sistemos ruože prie

Draugystės g., Visagine, darbai (75 m kabelio tiesimas, izoliacijos varžų matavimas, topografinės
nuotraukos sudarymas). Išlaidos sudarė 2236,15 Eur.
➢

Visagino ežero paplūdimio zonoje, prie pėsčiųjų takų tarp Parko gatvės kelio ir ežero

pakrantės bei prie Parko g. 14 pastato, buvo atlikti miesto apšvietimo sistemos šviestuvų remonto
darbai (sutvarkyta: šviestuvų – 28 vnt., atramų fundamentų – 3 vnt., 3 m aukščio atramų – 13 vnt.,
70 W natrio lempų keitimas – 5 vnt., kabelio Cu 3x1,5 su dviguba PVC izoliacija tiesimas atramose
– 76 m, kabelių izoliacijos varžų matavimai – 19 vnt.). Išlaidos sudarė 4713,08 Eur.
➢

Santarvės gatvėje, Visagine, buvo atlikti 0,4 kV elektros kabelių linijų remonto

darbai (139 m kabelio tiesimas, sutvarkyta: šviestuvų – 2 vnt., atramų fundamentų – 2 vnt., 3 m
aukščio atramų – 2 vnt., izoliacijos varžų matavimai – 4 vnt., topografinės nuotraukos sudarymas).
Išlaidos sudarė 3081,45 Eur.
➢

Prie Sedulinos al. 3 gyvenamojo namo, Visagine, buvo atlikti 0,4 kV elektros kabelių

linijos remonto darbai (45 m naujai nutiesto kabelio, izoliacijos varžų matavimas, topografinės
nuotraukos sudarymas). Išlaidos sudarė 2054,54 Eur.
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➢

Parko gatvėje (prie tilto), Visagine, buvo atlikti miesto apšvietimo sistemos 0,4 kV

elektros kabelių linijos remonto darbai (64 m nutiesto kabelio, izoliacijos varžų matavimas,
topografinės nuotraukos sudarymas). Išlaidos sudarė 1222,34 Eur.
➢

Prie Statybininkų g. 3 pastato, Visagine, buvo atlikti 0,4 kV elektros kabelių linijos

remonto darbai (24 m nutiesto kabelio). Išlaidos sudarė 614,00 Eur.
2018 m. pagal pasirašytą su UAB „Eldermonta“ 2018-09-03 Visagino savivaldybės gatvių
ir kiemų apšvietimo tinklų remonto ir priežiūros paslaugų sutartį Nr. 5-298 iki 2018-12-31 buvo
suteikta priežiūros ir remonto paslaugų už 46 572,01 Eur su PVM (įrangos gedimų nustatymas – 21
vnt., kabelių linijų defektų nustatymas – 16 vnt., gatvių ir kiemų šviestuvų remontas – 27 vnt., 70 W
galingumo lempų keitimas – 23 vnt., automatinių jungiklių įrengimas – 9 vnt., šviestuvų atramų
dangtelių remontas/keitimas – 6 vnt., foto relių su foto jutikliais įrengimas apšvietimo valdymui – 4
kompl., automatikos valdymo įrenginių įrengimas – 4 kompl., 3 m aukščio lauko šviestuvų pamatų
tvarkymas – 2 vnt., 3 m aukščio lauko šviestuvų atramų tvarkymas – 3 vnt., kabelių linijų
izoliacijos varžos matavimai – 34 vnt., tranšėjų iškasimas kabelio klojimui – 1035 m, PVC
vamzdžių klojimas – 1081 m, kabelių linijų įrengimas – 1517 m, apšvietimo valdymo įrangos
derinimai, topografinių (geodezinių) nuotraukų (planų) su požeminėmis komunikacijomis
nutiestoms kabelių linijoms sudarymas – 13 vnt., apkrovų perskirstymas tarp fazių – 3 gatvėse,
kita).
Iš viso per 2018 metus buvo nutiesta 2379 m elektros kabelių miesto apšvietimo sistemai
gerinti.
Santarvės aikštėje, Visagine, sumontuota oro kabelio linija (kabelio ilgis 44 metrai) įrengta
lauko skirstomoji spinta elektros tiekimui Santarvės aikštėje vykstančių renginių laikotarpiu.
2018 m. buvo inicijuoti ir atlikti 25 (dvidešimt penki) viešieji pirkimai elektros tinklų
priežiūros srityje, kurių bendra vertė 76 978,74 Eur.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengti ir pasirašyti: 6 (šeši) susitarimai dėl atsiskaitymo už
energetinius išteklius tarp Visagino savivaldybės administracijos ir kitų juridinių subjektų; 3 (trys)
sutartys dėl elektros energijos pirkimo; 3 (trys) sutartys dėl SMART parko projekto įgyvendinimo;
4 (keturios) naujo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos
sutartys.
Iš viso savivaldybės objektams, gatvių ir kiemų apšvietimui buvo suvartota 975 391 kWh
elektros energijos. Už suvartotą elektros energiją ir jos persiuntimą gatvių ir kiemų apšvietimui
buvo apmokėta suma 113 187,57 Eur.
Dėl elektros pirkimo Visagino savivaldybės objektams buvo pasirašytos sutartys su: UAB
„Energo live“, UAB „Elektrum Lietuva“ UAB „Energijos tiekimas“.
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Šilumos sektorius
2018 m. atlikti Visagino savivaldybės administracijos valdomų pastatų šildymo sistemų,
šilumos punktų šildymo sistemų ir šilumos punktų hidrauliniai bandymai, pasirengimo 2018‒2019
m. šildymo sezonui darbai, surašyti atitinkami aktai, atlikt 11 šilumokaičių praplovimo darbai, buvo
kontroliuotas įstaigų pasirengimas.
2018 m. buvo išduoti 34 leidimai atlikti žemės kasinėjimo darbus. Už leidimų atlikti žemės
kasinėjimo darbus išdavimą surinktos rinkliavos dydis 8 638,20 Eur su PVM.

2.4.8. Viešoji tvarka, komunalinių atliekų administravimas, aplinkosauga ir miesto tvarkymas
Viešoji tvarka
Ataskaitiniu laikotarpiu siekiant užtikrinti viešąją tvarką kartu su policijos pareigūnais buvo
organizuojami reidai, tikrinama, kaip laikomasi gyvūnų laikymo taisyklių, atliekų rūšiavimo
reikalavimų. Iš viso 2018 m. atliktas 61 patikrinimas dėl įvairių viešosios tvarkos pažeidimų.
15 lentelė. Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyriaus vykdyti veiksmai dėl viešosios tvarkos pažeidimų savivaldybėje
Atlikti veiksmai dėl viešosios tvarkos pažeidimų savivaldybėje Skaičius
Surašyti administracinio nusižengimo protokolai
Priimti nutarimai dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas
Paskirta baudų pagal ANK pažeidimus eurais

22
8
307,00

Įgyvendinant Visagino savivaldybės strateginio veiklos plano bendruomeniškumo skatinimo
programos (05) priemonę (05.03.01.01) „Visagino savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir
kontrolės programos įgyvendinimas ataskaitiniu laikotarpiu buvo organizuotas Visagino
savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo projektų rėmimo konkursas.
Įvertinus pateiktas paraiškas finansavimas buvo skirtas 2 projektų vykdytojams.
Eil.
Nr.
1.
2.

16 lentelė. 2018 m. finansuoti projektai
Projekto pavadinimas
Projekto vykdytojas

Skiriama suma, Eur

„Saugią aplinką kuriame kartu“

2500,00

„Būk matomas“

Utenos apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Visagino policijos komisariatas
VšĮ „Begalybė – ne riba“

2500,00

Įgyvendinant projektus buvo organizuojami prevenciniai renginiai, sprendžiant tamsaus
paros meto pėsčiųjų nematomumo problemą bei vykdant bendruomenės saugumo, viešosios tvarkos
ir nusikalstamų veikų užkardymą ir prevenciją.
Komunalinių atliekų administravimas
Ataskaitiniu laikotarpiu viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga teikiama 99,8 %
Visagino savivaldybės gyventojų ir 71,8 % juridinių asmenų. Vykdant Lietuvos Respublikos
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Seimo, Vyriausybės ir Visagino savivaldybės tarybos sprendimus, nuo 2018 m. sausio 1 d. Visagino
savivaldybėje įvesta vietinė rinkliava – Visagino savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta
privaloma atliekų turėtojų įmoka į savivaldybės biudžetą už komunalinių atliekų surinkimą ir jų
tvarkymą. Vietinės rinkliavos administravimą vykdo Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyrius.
2018 metais buvo išsiųsti 50 167 mokėjimo pranešimai. Mokėtojų skaičius: fizinių asmenų
– 13371, juridinių – 286. Priskaičiuota rinkliavos mokesčių – 649 228,73 Eur. Pervesta į
savivaldybės biudžetą – 556 079,26 Eur. Gyventojams suteikta lengvatų suma – 830,33 Eur.
Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengti dokumentai bei organizuotas konkursas
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančiam Visagino savivaldybėje atliekų tvarkytojui
parinkti.
Organizuota mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymo infrastruktūros plėtra.
Sodininkų bendrijose ir kaimuose pastatyta 21 atliekų surinkimo aikštelė, skirta mišrių komunalinių
atliekų ir antrinių žaliavų šalinimui.
Organizuota atliekų, kai nežinomas atliekų tvarkytojas arba kai atliekas būtina sutvarkyti
nedelsiant, siekiant išvengti neigiamo poveikio aplinkai, tvarkymas, surinkimas ir šalinimas.
Sutvarkyta 5,322 t nenaudojamų padangų.
Organizuotas ir kontroliuotas antrinių žaliavų surinkimas Visagino savivaldybėje. Paslaugą
teikia UAB „Ekobazė“, kuri neatlygintinai pagal suderintą grafiką surenka antrines žaliavas.
Aplinkosauga
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengta Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos 2017 m. ataskaita apie programos priemonių vykdymą bei parengtos
Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 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 50 080 Eur šios programos lėšų.
Įgyvendinant aplinkosaugines priemones buvo vykdyta Visagino ežero maudyklos vandens
kokybės monitoringo programa bei maudymosi sezonu atlikti Visagino ežero maudyklos vandens
kokybės tyrimai. Visagino ežero maudyklos vandens tiriami parametrai neviršijo nustatytų normų.
Tyrimų duomenys skelbti Visagino savivaldybės interneto svetainėje.
Taip pat organizuota Visagino savivaldybės aplinkos oro kokybės ir Visagino, Skryto ežerų
išvalytos dalies vandens užterštumo tyrimų atlikimas. Atlikti tyrimai rodo, kad minėtų ežerų
vandens kokybė neviršija nustatytų normų.
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Ataskaitiniu laikotarpiu buvo tvarkomi ir prižiūrimi Visagino savivaldybės teritorijoje esantys
saugotini želdiniai. Išduoti 96 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. Lėšų, kaip želdinių atkuriamosios vertės
kompensacijos, į Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą gauta 28
342 Eur.
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 48 medžiai, 30 krūmų,
apgenėta 23 medžiai ir 30 krūmų. Per visą vegetacijos laikotarpį buvo atliktas gyvatvorių ir
grupėmis augančių krūmų genėjimas 2 kartus, greitai augančių gyvatvorių 3 kartus. 2018 m. atliktas
medžių, trukdančių eismui, genėjimas. Vykdoma nuolatinė vejų priežiūra, atsėta po žiemos išnykusi
žolė, nušienauta 3–5 kartus per sezoną veja miesto teritorijoje. Paruošti gėlių sodinimo eskizai ir
pavasarį pasodinta 25700 vnt. vienmečių gėlių daigų. Buvo tvarkoma teritorija prie Energetikų g.
56–60 ir iškirsta daug šaltalankių krūmų ir kitų invazinių augalų, kuriems kirsti nereikia leidimo.
Miesto teritorija buvo nuolat apžiūrima ir pašalinami išdžiūvę medžiai ir krūmai. Įrengti 2 nauji
mediniai gėlynai Santarvės gatvėje.
Organizuota aplinkos tvarkymo akcija „Darom 2018“. Akcijoje dalyvavo apie 800
savanorių. Tvarkyta bendro naudojimo teritorijos, miškai, parkai, pakelės, Visagino ežero
paplūdimys, teritorija prie Balto ežero.
Valstybinės žemės ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinių nuomos mokesčio
administravimas ir žemės mokestis, žemės ūkis
Ataskaitiniu laikotarpiu teiktos konsultacijos ir informacija žemės ūkio, kaimo plėtros,
pasėlių deklaravimo, ūkininko ūkio, kaimo valdų ir žemės ūkio technikos registravimo klausimais.
Priimtos 9 paraiškos paramai bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą. Deklaruotos
3 žemės ūkio subjektų žemės ūkio naudmenos ir pasėlių plotai.
Parengtas ir Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.TS-107
„Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo“ patvirtintas žemės mokesčio 2019 m. tarifas.
Suformuotos ir suderintos 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 71 197 Eur.
Beglobių gyvūnų priežiūra
Buvo atliekami patikrinimai nagrinėjant gyventojų skundus dėl Gyvūnų laikymo Visagino
savivaldybės teritorijoje taisyklių, Visagino savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių bei
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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. Parašyti raštai gyventojams,
kad laikytųsi teisės aktų bei taisyklių. Taip pat buvo išnagrinėti įvairūs gyventojų, įmonių ir įstaigų
kiti skundai, prašymai ir pranešimai.
Vykdomi sutarties su VšĮ gyvūnų prieglauda „Padėk man“ įsipareigojimai, 2018 m. buvo
sugauta 15 šunų ir 38 katės (įskaitant gyvūnų išlaikymą gyvūnų globos namuose iki 14 (keturiolikos
parų) ir organizuotus 2 (du) iškvietimus, už atliktas paslaugas sumokėta 2500,00 Eur).
Parengtas Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-62 ,,Dėl
Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-169 ,,Dėl Visagino
savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. TS-111 ,,Dėl Visagino savivaldybės
tarybos 2004 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. TS-326 ,,Dėl Ne ūkinės paskirties gyvūnų laikymo
Visagino savivaldybės teritorijoje taisyklių“ 3 punkto ir šiuo sprendimu nustatytos vietinės
rinkliavos dydžio už šunų ir kačių registravimą“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios“
projektas.
Parengtos ir Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. TS-229
,,Dėl Visagino savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos
Visagino savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklės.
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 trumpiausią laikotarpį). Laiku buvo atliekami priežiūros darbai,
šalinami 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.
Miesto gyventojų patogumui buvo nuolat organizuojamas poilsio vietų valymas. Vykdoma
valstybinių miškų, esančių miesto teritorijoje, apžiūra, informacija buvo perduodama Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir Visagino skyriui.
2018 m., kaip ir kasmet, buvo įgyvendinamas svarbiausias miesto apželdinimo uždavinys –
sukurti sveiką, estetinę aplinką žmogui. Tvarkingai nugenėtos gyvatvorės, laiku nušienautos vejos.
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Gausiai žydinčios gėlės ir įvairių formų gėlynai vasarą puošė Visagino miestą.
Siekiant užtikrinti saugų eismą bei išsaugoti ir palaikyti kiekvieno medžio įgimtą lajos
struktūrą įvykdytas 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.
Per laikotarpį nuo 2018-05-01 iki 2018-09-30 buvo kasdien valoma Visagino ežero
pakrantės teritorija (įskaitant poilsio dienas), išvežamos buitinės ir kitos šiukšlės (5 buitinių atliekų
konteineriai ir 3 antrinių žaliavų konteineriai). Su UAB „VPI“ nuo 2018-06-01 iki 2018-08-31 buvo
sudaryta žmonių gelbėjimo Visagino ežero paplūdimyje sutartis ir atliekama jos vykdymo kontrolė
(2018-05-31 Nr. 5-178).
Buvo organizuota nuolatinė saugaus eismo techninių priemonių priežiūra. 2016-10-11
sudaryta sutartis Nr. 5-332 su UAB „Gatas“. Dalyvaujant Saugaus eismo komisijos posėdžiuose
dalyvauta rengiant Administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir jie įvykdyti. Siekiant užtikrinti
saugų eismą miesto gatvėse ir vietiniuose keliuose, kartu su Visagino policijos komisariato
Viešosios policijos skyriaus Kelių policijos poskyrio viršininku parengtas kelių apžiūros aktas
(pavasarį).
Vykdoma nuolatinė priežiūra. Vejų šienavimas – 3 kartus per vasaros laikotarpį,
neprižiūrimų kapaviečių priežiūra – apie 280. Per 2018 m. buvo išduoti 198 leidimai laidoti
Visagino kapinėse. Visagino kapinėse atliktas kapinių tvoros remontas, biologiškai suyrančių
atliekų aikštelių įrengimas, nuotekų sistemos valymas.
Per laikotarpį nuo 2018-05-01 iki 2018-12-30 mieste: suremontuota suoliukų – 257 vnt.,
pagamintos naujos vaikų smėlio dėžės – 2 vnt. Skyrius savo jėgomis vykdo sūpynių, sūpuoklių, kitų
mažųjų architektūrinių formų vaikų žaidimo aikštelėse remontą. Mieste įrengta 11 naujų suoliukų ir
40 šiukšlių dėžių.
Naujų kapinių įrengimas
2017 m. gegužės 5 d. sudaryta Visagino miesto naujų kapinių statybos darbų (I etapas)
rangos sutartis Nr. 5-112 tarp Visagino savivaldybės administracijos ir UAB „Meleksas“ dėl naujų
kapinių (I etapo) statybos darbų. Rangos sutarties objekto kaina yra 758 418,82 Eur su PVM. 2017
m. buvo parengta techninė dokumentacija bei pradėti vykdyti sklypo įrengimo, administracinio
pastato ir viešojo tualeto, kolumbariumo, pastato vidaus vandentiekio ir nuotekynės,
elektrotechnikos įrengimo darbai.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo užbaigti naujų kapinių statybos darbai, įrengtas 100 vietų
kolumbariumas, pasirašyta deklaracija apie statybos užbaigimą.
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11 pav. Įrengtos naujos kapinės

Užimtumo programa ir visuomenei naudingi darbai
Pagal Užimtumo didinimo programą nuo 2018-02-01 iki 2018-12-22 buvo laikinai
įdarbinta 60 žmonių. Aplinkos tvarkymo skyriuje 2018 m. buvo atlikta 22960 val. visuomenei
naudingų darbų.
Visuomenei naudingai veiklai 2018 m. nukreipti 305 piniginės socialinės paramos gavėjai.
Visuomenei naudingą veiklą atliko 264 asmenys, neatliko – 41 (jiems piniginės socialinės paramos
mokėjimas nutrauktas), 29 – dėl svarbių priežasčių (ligos, įsidarbinimo ir pan.) atleisti nuo
visuomenei naudingos veiklos atlikimo. Iš viso piniginės socialinės paramos gavėjai atliko 50 880
val. visuomenei naudingos veiklos.
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2.5. Kitų funkcijų vykdymas
2.5.1. Pirminė teisinė pagalba
Visagino savivaldybėje pirminė teisinė pagalba tiesiogiai pradėta teikti nuo 2005 m.
gegužės 2 d.
Apie Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo
suteikiamas galimybes, teisinės pagalbos teikimo apimtį, vietą ir laiką savivaldybės gyventojai buvo
informuojami vietiniame, nemokamai platinamame ir kiekvieną namų ūkį pasiekiančiame
laikraštyje „V každyj dom“. Išsami informacija taip pat pateikiama ir Visagino savivaldybės
interneto svetainėje. Yra pagaminta skelbimų lenta, kuri pakabinta Visagino savivaldybės pastato
pirmajame aukšte, šalia kabineto, kuriame teikiama pirminė teisinė pagalba. Lenta pritaikyta platinti
specialius pranešimus apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir Teisingumo ministerijos
išleistus lankstinukus. Šie informaciniai leidiniai taip pat platinami ir kitose viešose vietose.
Užtikrintas teikiamos pirminės teisinės pagalbos prieinamumas asmenims su negalia – savivaldybės
administracija, suteikdama kabinetą savivaldybės administracijos pastato pirmame aukšte, sudaro
sąlygas savarankiškai kreiptis teisinės pagalbos asmenims, turintiems judėjimo sutrikimų.
Pirminę

teisinę

pagalbą Visagino

savivaldybėje

teikia

Visagino

savivaldybės

administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus teisininkė (vyriausioji
specialistė) Birutė Krapavickaitė, dirbanti pagal darbo sutartį. Savivaldybės darbuotojo
(specialisto) teikiama teisinė pagalba mūsų savivaldybėje geriausiai užtikrina paslaugos
prieinamumą ir kokybę gyventojams. Kadangi skyriuje dirba ne vienas teisininkas, yra galimybė
pavaduoti darbuotoją (užtikrinti funkcijos vykdymą) jo atostogų, komandiruočių ar laikino
nedarbingumo laikotarpiu. Taip pat užtikrinamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo 24 straipsnio 2 dalies reikalavimas nustatyti ne mažiau kaip dvi papildomas konsultacijų,
prašymų ir skundų priėmimo valandas per savaitę.
Visagino savivaldybėje per 2018 metus pirminės teisinės pagalbos kreipėsi 1156
pareiškėjai (2017 m. – 1128, 2016 m. – 1250). Tai sudaro 6,28 procento savivaldybės gyventojų
skaičiaus.
Visagino savivaldybėje per 2018 metus buvo surašyta 100 prašymų (2017 m. – 99, 2016
m. – 93) suteikti antrinę teisinę pagalbą, taip pat surašytas 151 (2017 m. – 45, 2016 m. – 46)
įvairaus pobūdžio dokumentas (skundai, prašymai, pareiškimai, pretenzijos, preliminarios sutartys
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ir kt.), kuriuos pareiškėjai teikė valstybės ir savivaldybių institucijoms bei kitoms organizacijoms,
parengtos 2 taikos sutartys (2017 m. – 1, 2016 m. – 2).
2.5.2. Jaunimo politika
Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimas ir plėtra
Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtintas
Visagino savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas, kurio Bendruomeniškumo
skatinimo programoje (05) numatyta priemonė (05.02.01.03) „Atvirą darbą su jaunimu vykdančių
organizacijų institucinės paramos programos įgyvendinimas“. Visagino savivaldybės tarybos 2018
m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-25 patvirtintas Visagino savivaldybės 2018 m. biudžetas,
kuriame priemonei 05.02.01.03 „Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos užtikrinimas“ vykdyti skirtas
finansavimas – 2,5 tūkst. Eur. Visagino savivaldybės atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų
finansavimo konkurso tvarkos aprašas patvirtintas Visagino savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. ĮV-E-477.
Organizuotas konkursas, priemonei skirtos lėšos (finansavimas) 2,5 tūkst. Eur. paskirstytas
trims atvirojo darbo su jaunimu projektams įgyvendinti.
Inicijuotas / atliktas atvirojo darbo su jaunimu įstaigų veiklos įvertinimas. Visagino
savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 9 d. įsakymu patvirtintas Atvirojo darbo
su jaunimu įstaigų veiklos įvertinimas. Pokalbio su erdvės darbuotoju, gyvo stebėjimo ir veiklos
dokumentų įvertinimo būdu atliktas asociacijos Visagino menų rezidencijos veiklos įvertinimas,
parengtas ilgalaikis (3 metų trukmės) erdvės veiklos planas.
2018 m. gruodžio mėnesį aptarta / įvertinta situacija Visagino sporto centro Jaunimo sporto
erdvėje: išklausyti jaunimo (tikslinės grupės) pageidavimai ir pasiūlymai; Visagino sporto centro
administracijos nuomonė dėl erdvės veiklos tikslingumo. Pateikta rekomendacijos / pasiūlymai dėl
erdvės veiklos sričių ir tęstinumo.
Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos palaikymas ir užtikrinimas, sprendžiant
jaunimui, jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms aktualius klausimus
Organizuotas savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbas, per metus įvyko 4 posėdžiai.
Svarstyti klausimai: kokia apimtimi Visagino savivaldybės institucijų sudaromos tarybos /
komisijos sprendžia su jaunimu susijusius klausimus ir kiek sudarant šias komisijas yra
atsižvelgiama į tikslinės jaunimo grupės interesą; jaunimo politikos įgyvendinimo 2018 m.
užduotys, klausimai, susiję su savivaldybės skelbiamų konkursų prioritetais; deleguoti nariai į
Atvirojo darbo su jaunimu veiklų projektų atrankos ir finansavimo konkurso komisiją; dėl JRT
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teisės derinti su jaunimu susijusius savivaldybės tarybos sprendimus; dėl atvirojo darbo su jaunimu
situacijos Visagino savivaldybėje. 2018-11-26 įvyko planiniai JRT narių mokymai, kuriuos vedė
Jaunimo reikalų departamento lektorius, dalyvavo 7 tarybos nariai.
Efektyvaus jaunimo informavimo ir konsultavimo savivaldybėje užtikrinimas
Surinkta informacija apie jaunimo informavimo taškų veiklą. 2018 m. rugsėjo mėn.
organizuotas pasitarimas jaunimo informavimo taškų veiklos klausimais; aptarta jaunimo
informavimo taškų lankytojų apskaitos tvarka.
Duomenų apie neaktyvų jaunimą rinkimas ir teikimas
Per metus kas ketvirtį surenkami duomenys apie neaktyvaus jaunimo (sąvoka atitinka
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apibrėžtą neaktyvaus jaunimo apibūdinimą) skaičių
savivaldybėje, gauti duomenys iš VTAS, Ugdymo įstaigų mokinių registro, Vaiko gerovės
komisijos, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus, Socialinės paramos skyriaus, atvirojo
darbo vykdytojų. Gauti duomenys teikiami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
Studijų rėmimo lėšų skirstymo konkurso organizavimas
Studijų rėmimo konkurso veiklų koordinavimas – parama 10 mėn. per metus skiriama 2
šalies universitetuose gerai besimokantiems studentams (iš viso 2,0 tūkst. Eur).
Jaunų žmonių aktyvaus dalyvavimo pilietinėje veikloje skatinimas
Projekto „Nepamiršk parašiuto“ parengiamųjų veiklų koordinavimas; organizacinė pagalba
(aprūpinimas transportu) Visagino skautų organizacijos dalyvavimui Nacionalinėje stovykloje
„Laužų karta“ ir kt.

2.5.3. Valstybinė kalba
Valstybinę (perduotą savivaldybei) valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės
funkciją nuo 2018 m. liepos 1 d. vykdo Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros,
sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius (iki 2018 m. birželio 30 d. – Valstybinės kalbos
kontrolės skyrius). Svarbiausias uždavinys – kontroliuoti, kaip Visagino savivaldybės teritorijoje
veikiančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo,
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, nustatančių valstybinės
kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus. 2018 metais šią funkciją vykdė viena darbuotoja.
2018 metais, vykdant valstybės perduotą savivaldybei valstybinės kalbos vartojimo ir
taisyklingumo kontrolės funkciją, lankytasi įmonėse ir įstaigose, tikrinta, ar kitakalbiai, atlikdami
tarnybines pareigas, vartoja valstybinę kalbą, ar darbuotojai yra įgiję reikiamą valstybinės kalbos
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mokėjimo kategoriją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimą Nr.
1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
tikrinta visuomenės informavimo priemonių, įstaigų interneto svetainių kalba, nuolat buvo
kreipiamas dėmesys į savivaldybės teritorijoje esančių reklamos, viešųjų užrašų kalbą, vykdoma
šviečiamoji veikla.
Darbas buvo organizuojamas vadovaujantis 2018 metų tikrinimų planu, patvirtintu
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-E-44, ir
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymo Visagino savivaldybės teritorijoje
2018 metų II pusmečio tikrinimų planu, patvirtintu Visagino savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-E-270.
Įmonių ir įstaigų tikrinimas
2018 metais atlikta 20 įmonių ir įstaigų patikrinimų (iš jų 2 įstaigose atlikti pakartotiniai
tikrinimai).
Vasario mėnesį tikrintas Visagino rekreacijos paslaugų centro darbuotojų valstybinės
kalbos mokėjimas. Nustatyta, kad vadovas nevartoja valstybinės kalbos ir neturi reikiamos III
valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos, taip pat valstybinės kalbos nevartoja ir reikiamos I
valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos nėra įgiję 6 darbuotojai. Vadovaujantis Administracinių
nusižengimų kodekso 499 straipsnio 2 dalimi vadovui skirta 140 eurų bauda, 6 darbuotojams
vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso 499 straipsnio 1 dalimi skirtos administracinės
nuobaudos – įspėjimai. Pakartotinis tikrinimas atliktas lapkričio mėnesį. Nustatyta, kad nurodymą
išlaikyti reikiamos valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminą įvykdė vienas įstaigos
darbuotojas. Vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso 499 straipsnio 2 dalimi vadovui
skirta 200 eurų bauda, 5 darbuotojams 140 eurų baudos.
Taip pat vasario mėnesį tikrintas Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro darbuotojų
valstybinės kalbos mokėjimas. Nustatyta, kad pareigybei taikomos valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijos nėra įgiję 4 darbuotojai, kuriems vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso
499 straipsnio 1 dalimi skirtos administracinės nuobaudos – įspėjimai. Pakartotinis tikrinimas
atliktas lapkričio mėnesį. Nustatyta, kad nurodymą išlaikyti reikiamos valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijos egzaminą įvykdė vienas įstaigos darbuotojas, vienas darbuotojas įstaigoje nebedirba.
Vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso 499 straipsnio 2 dalimi 2 darbuotojams skirtos
140 eurų baudos.
Kovo mėnesį tikrintas Visagino socialinių paslaugų centro darbuotojų valstybinės kalbos
mokėjimas. Nustatyta, kad pareigybei taikomos valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos nėra įgiję
7 darbuotojai, pažeidžiant Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą įstaigoje priimami į
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darbą, perkeliami į kitas pareigas darbuotojai, neturintys reikiamos valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijos. Tikrinimo rezultatai aptarti su įstaigos direktore, parengtas raštas.
Taip pat kovo mėnesį tikrintas Visagino kultūros centro darbuotojų valstybinės kalbos
mokėjimas. Nustatyta, kad pareigybei taikomos valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos nėra įgiję
4 darbuotojai. Tikrinimo rezultatai aptarti su įstaigos direktore, parengtas raštas.
Balandžio mėnesį atliktas patikrinimas AB „Visagino mechanizacija“, tikrintas Valstybinės
kalbos įstatymo ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų vykdymas (dokumentų, viešųjų
užrašų kalba ir darbuotojų valstybinės kalbos mokėjimas). Nustatyta, kad dokumentacija tvarkoma,
su kitomis įstaigomis susirašinėjama, viešieji užrašai yra valstybine kalba. Dokumentuose, blanke
pastebėtos rašybos, skyrybos, gramatikos klaidos nurodytos laikinai einančiai pareigas direktorei,
nustatyta, kad nėra duomenų apie daugumos darbuotojų valstybinės kalbos mokėjimą. Tikrinimo
rezultatai aptarti su laikinai einančia pareigas direktore, parengtas raštas.
Gegužės mėnesį atliktas patikrinimas VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir
turizmo informacijos centre, tikrintas Valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos nutarimų vykdymas (dokumentų, viešųjų užrašų kalba ir darbuotojų valstybinės kalbos
mokėjimas). Nustatyta, kad dokumentacija tvarkoma, su kitomis įstaigomis susirašinėjama, viešieji
užrašai yra valstybine kalba. Dokumentuose, blanke, viešajame užraše pastebėtos rašybos,
skyrybos, gramatikos klaidos nurodytos direktorei, blankas pataisytas tikrinimo metu. Tikrinimo
rezultatai aptarti su įstaigos direktore, parengtas raštas, pareikalauta užtikrinti, kad viešieji užrašai ir
dokumentacija būtų taisyklinga valstybine kalba.
Balandžio–birželio

mėnesiais

tikrintas

savivaldybės

lopšelių-darželių

darbuotojų

valstybinės kalbos mokėjimas. Lopšeliuose-darželiuose „Auksinis raktelis“, „Auksinis gaidelis“,
„Ąžuoliukas“ pažeidimų nenustatyta. Nustatyta, kad reikiamos valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijos neturi 2 lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ir 2 lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ darbuotojai.
Tikrinimo rezultatai aptarti su vadovais, parengti raštai.
Rugpjūčio mėnesį maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse (kavinė-picerija „Banga“ ir
kavinė, esanti Vilties g. 16) tikrintas valgiaraščių kalbos taisyklingumas. Kavinėje, esančioje Vilties
g. 16, klaidų nepastebėta, kavinės-picerijos „Banga“ vadovei parengtas raštas, pateiktas pastebėtų
kalbos klaidų sąrašas su taisymais.
Rugsėjo mėnesį tikrintas VšĮ Visagino ligoninės vadovaujančių darbuotojų valstybinės
kalbos mokėjimas. Nustatyta, kad 4 skyrių vedėjai nėra išlaikę III valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijos egzamino. Tikrinimo rezultatai aptarti su įstaigos direktoriumi, parengtas raštas.
Spalio mėnesį tikrintas UAB „Ambulansas“ Visagino greitosios medicinos pagalbos stoties
darbuotojų valstybinės kalbos mokėjimas. Nustatyta, kad 2 darbuotojai nėra išlaikę I valstybinės
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kalbos mokėjimo kategorijos egzamino. Tikrinimo rezultatai aptarti su Visagino greitosios
medicinos pagalbos stoties vedėja, parengtas raštas.
Lapkričio–gruodžio mėnesiais tikrinta, kaip savivaldybės neformaliojo ugdymo įstaigose
vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
(dokumentų, viešųjų užrašų kalba ir darbuotojų valstybinės kalbos mokėjimas). Nustatyta, kad
reikiamos valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos neturi 12 Visagino sporto centro, 18 Visagino
kūrybos namų, 9 Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos darbuotojai. Parengti ir įstaigoms
pateikti dokumentuose pastebėtų kalbos klaidų sąrašai su taisymais.
Visuomenės informavimo priemonių tikrinimas
Ataskaitiniu laikotarpiu patikrinta 13 interneto svetainių kalba: AB „Visagino
mechanizacija“, VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro,
lopšelių-darželių

„Auksinis

gaidelis“,

„Auksinis

raktelis“,

„Ąžuoliukas“,

„Gintarėlis“,

„Kūlverstukas“, UAB „Kogus“, UAB „Tiko automobiliai“, UAB „Betono bazė“, UAB
„Telekomunikacinių technologijų servisas“ (gavus skundą), VšĮ Krikščionių medicinos centro
Visagino padalinio ir UAB „Visagino linija“. Atsitiktinės atrankos būdu tikrinti kai kurie interneto
svetainių skyriai. Įstaigoms surašyti raštai dėl kalbos klaidų, pateikti pastebėtų klaidų sąrašai su
taisymais, reikalaujama imtis priemonių, kad nurodyti kalbos normų pažeidimai būtų ištaisyti, ir
užtikrinti, kad interneto svetainėse būtų vartojama taisyklinga lietuvių kalba. Daugiausia pastebėta
gramatikos rašybos ir skyrybos klaidų, dažniausiai pažeidžiami du Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos nutarimai: 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 68 „Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“
ir 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. N-5 (106) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie
Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 58 ,,Dėl leidinio „Lietuvių kalbos
rašyba ir skyryba“ pakeitimo“.
Pakartotinai buvo patikrintos socialinių paslaugų ir neformaliojo ugdymo įstaigų interneto
svetainės (6): Visagino socialinių paslaugų centro, Visagino socialinės globos namų, Visagino
šeimos ir vaiko gerovės centro, Visagino sporto centro, Visagino kūrybos namų, Visagino Česlovo
Sasnausko menų mokyklos. Nustatyta, kad ankstesnio tikrinimo pažymose nurodytos kalbos klaidos
ištaisytos Visagino socialinių paslaugų centro, Visagino socialinės globos namų, Visagino šeimos ir
vaiko gerovės centro ir Visagino kūrybos namų interneto svetainėse. Kitose pakartotinai tikrintose
įstaigų interneto svetainėse ištaisytos ne visos ankstesnio tikrinimo pažymose nurodytos kalbos
klaidos.
Taip pat patikrinta UAB „Sugardas“ vienos televizijos laidos „Aktualijos“ kalba. Kalbos
normų pažeidimų nenustatyta.
Iš viso 2018 metais tikrinta 20 visuomenės informavimo priemonių.
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Neperiodinės spaudos leidinių tikrinimas
Per ataskaitinį laikotarpį didesnis dėmesys buvo skiriamas Visagino kultūros centro,
Visagino viešosios bibliotekos platinamiems plakatams, skelbimams. Palyginti su ankstesniais
metais, neperiodinės spaudos leidinių kalba tapo taisyklingesnė. Patikrinta 9 Visagino kultūros
centro renginių plakatai, 4 Visagino kūrybos namų renginių plakatai, 2 Viešosios bibliotekos
renginių plakatai, VšĮ IAE regiono verslo ir turizmo informacijos centro lankstinukas.
Šiais metais skundų dėl neperiodinės spaudos leidinių gauta nebuvo.
Reklamos ir viešųjų užrašų tikrinimas
Leidimų įrengti išorinę reklamą Visagino savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos apraše
nurodyta, kad išorinės reklamos projektas turi būti suderintas su savivaldybės kalbos tvarkytoju. Per
2018 m. buvo suderinta 40 išorinės reklamos projektų, dauguma jų buvo pateiki taisyklingi ir
suderinti iš karto, nes rengėjai dėl jų taisyklingumo konsultuodavosi prieš pateikdami projektus
derinti.
2018 metais iš viso patikrinta 80 reklamos ir viešųjų užrašų vienetų.
Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimas
2018 m. gauti 4 skundai dėl kalbos klaidų interneto svetainėje, platinamos reklamos
nevalstybine kalba, kavinės pavadinimo.
Išnagrinėtas elektroniniu paštu gautas skundas dėl kalbos klaidų UAB „Telekomunikacinių
technologijų servisas“ interneto svetainės news.tts.lt lietuviškoje versijoje. Įmonės vadovui
nusiųstas raštas, pateiktas klaidų sąrašas su taisymais, nurodyta užtikrinti, kad interneto svetainėje
būtų vartojama taisyklinga lietuvių kalba. Telefonu ir elektroniniu paštu bendrauta su atsakinga
darbuotoja, teiktos konsultacijos, nurodyti kalbos ištekliai internete.
Išnagrinėtas žodinis skundas dėl platinamos krikščioniškos vaikų stovyklos reklamos
nevalstybine kalba. Telefonu bendrauta su stovyklos rengėjais, priminti Valstybinės kalbos įstatymo
reikalavimai, nurodyta užtikrinti jų laikymąsi.
Išnagrinėtas žodinis skundas dėl platinamų bažnyčios „Pergalė“ reklaminių lankstinukų
nevalstybine kalba. Telefonu ir asmeniškai bendrauta su bažnyčios atstovu, priminti Valstybinės
kalbos įstatymo reikalavimai, nurodyta užtikrinti jų laikymąsi. Kitas lankstinukas išleistas ir
valstybine kalba, atstovas konsultuotas dėl kalbos taisyklingumo.
Tirtas elektroniniu paštu gautas skundas dėl kavinės pavadinimo (registruoto prekių
ženklo), parengtas atsakymas.
Juridinių ir fizinių asmenų konsultavimas
Juridiniai ir fiziniai asmenys konsultuojami žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu, metodinė
pagalba teikiama tikrinimų įmonėse metu, informacija skelbiama interneto svetainėje. Per 2018
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metus iš viso suteikta 350 konsultacijų: 60 konsultacijų el. paštu / raštu, 120 – telefonu, 170 –
žodžiu.
Dažniausiai buvo kreipiamasi dėl kalbos kultūros, gramatikos, rašybos ar skyrybos dalykų,
klausiama, kokį žodį ar žodžių junginį geriau vartoti, kaip išversti iš rusų kalbos ir pan. Neretai
buvo teiraujamasi dėl svetimos kilmės asmenvardžių ar vietovardžių vartojimo, adaptavimo ir
gramatinimo, terminų vartojimo, renginių ar įmonių pavadinimų. Asmenys taip pat buvo
konsultuojami dėl reikalavimų laikyti egzaminus pagal nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijas taikymo, valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų, kitų kalbų vartojimo reklamoje,
viešojoje informacijoje, susirašinėjimo, dokumentų kalbos.
Informacinė ir šviečiamoji veikla
2018 m. trečią kartą visoje Lietuvoje buvo rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Lietuvių
kalbos dienų iniciatorė – Valstybinė lietuvių kalbos komisija.
Savivaldybės kalbos tvarkytoja kovo 7 d. organizavo praktinį seminarą savivaldybės
administracijos darbuotojams „Kalbos patarimai“. Seminare darbuotojos supažindino su teisės
aktais, nustatančiais valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą, aptarė dažnesnius bendrinės
kalbos normų pažeidimus: rašybos, skyrybos, gramatikos, žodyno ir kitas klaidas, atsakė į dalyvių
klausimus.
Apie veiklą visuomenė informuota interneto svetainės www.visaginas.lt skyriuje
„Valstybinė kalba“. Per ataskaitinį laikotarpį parengti ir savivaldybės interneto svetainėje paskelbti
7 straipsniai, atmintinės ir rekomendacijos dėl kalbos taisyklingumo:
Parengtos ir tikrinimo metu pateiktos teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos
vartojimą ir taisyklingumą, atmintinės AB „Visagino mechanizacija“, VšĮ Ignalinos atominės
elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centrui ir 3 neformaliojo ugdymo įstaigoms.
Iš viso 2018 metais parengta 12 straipsnių, atmintinių ir rekomendacijų dėl valstybinės
kalbos vartojimo ir taisyklingumo.
Kita veikla
Surinkta informacija apie 27 Visagino savivaldybės teritorijoje veikiančių įstaigų ir įmonių
darbuotojų valstybinės kalbos mokėjimą, ji apibendrinta ir susisteminta.
22 biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai raštu informuoti apie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018 m. liepos 24 d. nutarimą Nr. 735 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir
įgyvendinimo“ pakeitimo“ ir pavedimą įstaigų vadovams patvirtinti pareigybių, kurioms taikomos
konkrečios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos, sąrašą, paprašyta pateikti įsakymų kopijas.
Daug dėmesio skirta ir savarankiškajai savivaldybės funkcijai – savivaldybės dokumentų
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kalbai: redaguoti įvairūs savivaldybės dokumentai, savivaldybės darbuotojai konsultuoti kalbos
klausimais, tikrinti savivaldybės tarybos posėdžių protokolai, derinti tarybos sprendimų projektai,
įvairūs raštai, į spaudą siunčiami savivaldybės darbuotojų pranešimai, sveikinimų ir padėkų tekstai
ir kt.
Nuolat bendradarbiaujama su Valstybine kalbos inspekcija, Valstybine lietuvių kalbos
komisija, kitų savivaldybių kalbos tvarkytojais, vykdomi vienkartiniai savivaldybės mero, mero
pavaduotojo, administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimai.
Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų egzaminai, dalyvavimas komisijų ir darbo grupių
veikloje, tobulinimasis ir kita aktuali papildoma informacija
Vadovaujantis Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 10 d.
įsakymu Nr. ĮV-958 bei pagal Visagino savivaldybės valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo
komisijos pirmininko kvietimą, kalbos tvarkytoja dalyvavo Visagino savivaldybės valstybinės
kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos darbe. Kaip ir kasmet, sisteminti valstybinės kalbos
mokėjimo kvalifikacinių egzaminų duomenys.
Nuo 2003 m. gruodžio 24 d., kai buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, iki
šių metų (2004–2018 metais) Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų bei valstybinės kalbos
mokėjimo kvalifikacinius egzaminus Visagine iš viso laikė 2367 asmenys, išlaikė – 1711 asmenų,
t. y. 72,29 proc. visų laikiusiųjų (žr. 1 lentelę).
2018 metais Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų bei valstybinės kalbos mokėjimo
kvalifikacinius egzaminus laikė 82 asmenys, tai yra mažiau nei ankstesniais metais (2017 m. – 150
asmenų, 2016 m. – 139). Reikia pastebėti, kad išlaikiusiųjų procentas šiais metais 54,88 %, t. y.
prastesnis nei ankstesniais metais (2017 m. – 66, 2015 m. – 62,59). Palyginti su ankstesniais metais
prastesni visų valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų rezultatai, ši tendencija Visagino
savivaldybėje stebima nuo 2015 metų: I kvalifikacinės kategorijos egzaminus 2018 m. išlaikė 38 64
% laikiusiųjų (2017 m. – 64 %, 2016 m. – 63,29 %, 2015 m. – 60,56 %, 2014 m. – 87,09 %), II
kvalifikacinės kategorijos egzaminus – 56 % laikiusiųjų (2017 m. – 79 %, 2016 m. – 74,19 %, 2015
m. – 77,42 %, 2014 m. – 93,75 %), III kvalifikacinės kategorijos išlaikė 50 % laikiusiųjų (2017 m. –
54 %, 2016 m. – 22 %, 2015 m. laikiusiųjų nebuvo, 2014 m. – 100 %). Geriau nei ankstesniais
metais sekėsi laikyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą, kurį 2018 m. išlaikė
82 % laikiusiųjų (2017 m. – 65 %, 2016 m. – 60 %, 2015 m. – 78,95 %, 2014 m. – 79,17 %).
Ataskaitiniais metais daugiausia buvo laikančių II kvalifikacinės kategorijos egzaminą – 32
asmenys ir I kvalifikacinės kategorijos egzaminą – 29 asmenys. Mažiau negu ankstesniais metais
asmenų laikė Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą – 17 (2017 m. 26 asmenys).
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2.5.4. Transporto paslaugų organizavimas
2018 metais buvo parengta ir išduota 20 pažymų apie ketinimą išduoti leidimą vežti
keleivius lengvuoju automobiliu taksi.
2018 metais buvo išduota 16 keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi leidimų,
surinkta valstybinė rinkliava sudaro 720,00 Eur. Išduotų keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais
taksi duomenys suvesti į informacinę sistemą LIS. 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, reglamentuojančiais jų darbą.
Išnagrinėti 25 prašymai su pateiktais dokumentais ,,Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais
automobiliais taksi panaikinimo“. Panaikinti 28 leidimai vežti keleivius lengvaisiais automobiliais
taksi Visagino savivaldybės teritorijoje. Panaikintų keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi
duomenys suvesti į informacinę sistemą LIS.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais už
atlygį reglamentavimas. Pažymėtina, kad 2018 m. 13 Visagino savivaldybės gyventojų vykdė
keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą. Surinkta valstybinė rinkliava sudaro
208,00 Eur. Duomenys skelbiami www.visaginas.lt ir informacinėje sistemoje LIS.
2018 m. išduoti 4 leidimai vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, už
išduotus leidimus surinkta valstybinė rinkliava sudaro 56 Eur. Duomenys skelbiami informacinėje
sistemoje IS ,,Vintra“.
Miesto gyventojai buvo informuojami apie keleivinių traukinių eismo tvarkaraščių
pasikeitimus, informacija buvo skelbiama interneto svetainėje, vietinėje spaudoje. Siekiant
užtikrinti visuomenės poreikius buvo parengti 2 nauji vietinio (miesto) eismo tvarkaraščiai. Atlikta
keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais analizė, kurios pagrindu buvo
padidintas reisų skaičius nuo 12 iki 18 reisų per dieną. Vietinio (miesto) eismo tvarkaraščiai suvesti
į informacinę sistemą IS ,,Vintra“. Parengti 4 vietinio reguliaraus susisiekimo eismo tvarkaraščiai,
informacija nuolat buvo skelbiama spaudoje, interneto svetainėje ir informacinėje sistemoje IS
,,Vintra“.
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Parengtas projektas ir Visagino savivaldybės taryba 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS61 ,,Dėl keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais bilietų kainų
nustatymo“ patvirtino keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais bilietų
kainas. Naujos bilietų kainos įsigaliojo nuo 2018 m. balandžio 15 d.
2018 m. parengta techninė specifikacija ir paskelbtas konkursas ,,Autobusų eismo
tvarkaraščių laikiklių įsigijimas“. Nupirkta 14 autobusų eismo tvarkaraščių laikiklių su montavimo
darbais už 1610,00 Eur (su PVM) ir 6 atsarginiai autobusų eismo tvarkaraščių laikikliai su kitomis
atsarginėmis detalėmis už 445,25 Eur (su PVM).
Koordinuotas mokinių pavėžėjimo iš kaimo vietovių ir gyvenviečių į Visagino švietimo
įstaigas sutarčių įgyvendinimas. UAB „Zarasų autobusai“ sumokėta 2622,61 Eur (su PVM), UAB
Ignalinos autobusų parkui 67,85 Eur (su PVM), UAB „Kautra“ sumokėta 237,40 Eur (su PVM).
Koordinuotas ir organizuotas mokinių pavėžėjimas iš kaimo vietovių ir gyvenviečių į Visagino
švietimo įstaigas AB „Lietuvos geležinkeliai“ vietinio susisiekimo traukiniais. Įmonei sumokėta
607,63 Eur (su PVM).
2018 m. buvo organizuotas viešas keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo
maršrutais paslaugos pirkimas, sudaryta sutartis su UAB ,,Transporto centras“. UAB ,,Transporto
centras“ už keleivių vežimą vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais už patirtus nuostolius
sumokėta 13341,63 Eur (su PVM), už lengvatinį keleivių vežimą sumokėta 5392,16 Eur (su PVM).
UAB „Meteorit turas“ per kalendorinius metus už keleivių vežimą vietinio (miesto)
reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu už patirtus

nuostolius sumokėta 25732,00 Eur (su

PVM), o už lengvatinį keleivių vežimą sumokėta 5636,33 Eur (su PVM).

2.5.5. Civilinė sauga ir mobilizacija
2018 m. buvo organizuotos ir pravestos funkcinės civilinės saugos pratybos tema
„Evakuacija gaisro atveju“. Patikrinti 4 ūkio subjektai. Keturių ūkio subjektų civilinės saugos būklė
įvertinta gerai. Visagino mieste veikia šešios gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos sirenos, per
kurias perduodamas pavojaus signalas ir informacija gyventojams. Veikia Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie VRM Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, per kurią galima
informuoti savivaldybės gyventojus apie ekstremalius įvykius ir duoti rekomendacijas, ką daryti.
Įvykdytas 2018 m. savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos planas. Savivaldybės interneto
svetainėje paskelbta 15 pranešimų, laikraštyje „V každyj dom“ 2 pranešimai gyventojams. Per
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vietinę kabelinę televizija parodyti 2 reportažai civilinės saugos temomis. Pagal Utenos apskrities
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos programas apmokyti 17 asmenų.
2018 m. patikslintas savivaldybės mobilizacijos planas. Sudarytas savivaldybės
mobilizacinio personalo rezervo projektas ir pateiktas Mobilizacijos ir civilinio pasipriešinimo prie
KAM departamentui. Buvo teikiami duomenys Priimančios šalies paramos galimybių katalogo
rengėjams apie savivaldybės galimybes teikti transporto, įrangos remonto ir priežiūros paslaugas.
2018 m. pravesti 34 įvadiniai naujai priimtų darbuotojų darbo saugos instruktažai.
Organizuotas privalomas medicininis patikrinimas darbuotojams, dirbantiems profesinės rizikos
darbo sąlygomis.

2.5.6. Korupcijos prevencija
Siekiant įgyvendinti Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr.
TS-217 „Dėl Visagino savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programos
patvirtinimo“, ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinamas programos priemonių planas bei jame
numatytos priemonės:
➢ Gyventojams suteikta galimybė dalyvauti savivaldybės tarybos sprendimų projektų
aptarimuose bei su planuojamu tarybos posėdžiu susijusia informacija, sprendimų priėmimo eiga,
darbo procese svarstytais papildomai pateiktais dokumentais susipažinti interneto svetainės
www.visaginas.lt skyriuje Savivaldybės taryba bei matyti tarybos narių balsavimo rezultatus tą
pačią dieną po posėdžio. Taip pat sudaryta galimybė savivaldybės tarybos posėdžius stebėti
tiesiogiai HD formatu interneto svetainės www.visaginas.lt skyriuje Tarybos posėdžių transliacija.
Įvykusių

Tarybos

posėdžių

įrašai

yra

archyvuojami

Savivaldybės

interneto

svetainės

www.visaginas.lt skyriuje Transliacijų archyvas bei nuolat prieinami visuomenei.
➢ Siekiant palengvinti vartotojų informacijos paiešką ir skelbiamos informacijos
prieinamumą, iš esmės pakeista savivaldybės administracijos interneto svetainės www.visaginas.lt
struktūra. Savivaldybės administracijos darbuotojų kontaktai paskelbti svetainėje www.visaginas.lt
skyriuje Administracijos skyriai/Kontaktai. Paspaudus savivaldybės administracijos darbuotojo
kontaktus galima sužinoti konkrečias jo atliekamas funkcijas ir specialiuosius reikalavimus jo
pareigybei.

Savivaldybės

interneto

svetainėje

www.visaginas.lt

skyriuje

Struktūra

ir

kontaktai/Savivaldybės įstaigos skelbiama informacija apie Savivaldybei priklausančias biudžetines
įstaigas, viešąsias įstaigas ir įmones, kurių steigėja yra Savivaldybė, bei nurodyta, kokią jų akcijų
dalį valdo Savivaldybė. Taip pat skyriuje Administracinė informacija/Biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkiniai paviešinta informacija apie Visagino savivaldybės pajamas, išlaidas.
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➢ Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. TS-215
patvirtintas Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir transporto naudojimo Visagino
savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašas.
Informacija apie tarnybinių automobilių naudojimą Visagino savivaldybėje skelbiama: interneto
svetainės www.visaginas.lt skyriuje Administracinė informacija/Tarnybiniai lengvieji automobiliai
bei biudžetinių įstaigų interneto svetainėse.
➢

Informacija apie nuomojamą savivaldybės būstą nuolat skelbiama Savivaldybės

tinklalapyje www.visaginas.lt skyriuje Gyventojai/Socialinis ir savivaldybės būstas.
Vadovaujantis Visagino savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo,
patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 13 d. sprendimu Nr. TS-164,
nuomojamo būsto sąrašas (gyvenamųjų patalpų adresas, nuomos sutarties sudarymo data,
nuomininko inicialai) atnaujinamas kartą per ketvirtį.
➢ 2018 m. gruodžio 15 d. kartu su Viešųjų pirkimų tarnyba Visagino savivaldybės
kontroliuojamoms įstaigoms (50 dalyvių) buvo organizuoti viešųjų pirkimų vykdymo mokymai
tema „Korupcijos apraiškos viešuosiuose pirkimuose“.
➢

Kasmet atliekama anoniminė apklausa dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės.

Apklausos rezultatai parodė, kad gyventojai žino, kur kreiptis korupcijos pasireiškimo atvejais, ir
nurodė, kad savivaldybės administracijoje tokių atvejų nenustatyta. Gyventojams sudaryta
galimybė prašymus Antikorupcijos komisijai teikti per dokumentų valdymo sistemą „Kontora“
arba kreiptis tiesiogiai raštu, telefonu.
Visagino savivaldybės antikorupcijos komisija, sudaryta Visagino savivaldybės tarybos
2015 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. TS-125 „Dėl Visagino savivaldybės antikorupcinės komisijos
sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“, kurios sudėtis pakeista Visagino savivaldybės
tarybos 2018 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. TS-13 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m.
birželio 11 d. sprendimo Nr. TS-125 „Dėl Visagino savivaldybės antikorupcijos komisijos
sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, veikianti pagal Visagino savivaldybės
antikorupcijos komisijos nuostatus, patvirtintus Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 6
d. sprendimu Nr. TS-198 „Dėl Visagino savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų
patvirtinimo“, 2018 metų laikotarpiu koordinuodama Visagino savivaldybės politikos įgyvendinimą
korupcijos prevencijos srityje, išskiriant prioritetines jos prevencijos ir kontrolės kryptis bei
nuosekliai

įgyvendindama

priemones,

didinančias

korupcijos

prevencijos

veiksmingumą,

ataskaitiniu laikotarpiu organizavo plakatų ir piešinių konkursą, kuriame dalyvavo 7 švietimo
įstaigos. Atrinkta 13 geriausių piešinių, išleistas antikorupcijos kalendorius, kuris išplatintas
Visagino savivaldybės įstaigose ir savivaldybės administracijoje.
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Ataskaitiniu laikotarpiu surašyti 3 (2017 m. – 6) savivaldybės Antikorupcijos komisijos
protokolai, kurie paskelbti savivaldybės interneto svetainėje, taip pat paviešinti 2 įrašai.
2.5.7. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus tikslas yra sudaryti palankias sąlygas
vaiko gerovei, naikinti tarpžinybiškumo barjerus tarp savivaldybėje veikiančių švietimo pagalbą,
socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių savivaldybės ir valstybės institucijų, įstaigų,
organizacijų, jas telkti norint sudaryti palankias sąlygas vaiko gerovei, padedant jo tėvams
(globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių
kokybę. Koordinatorius koordinuoja pagalbą vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims iki 21
metų, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bei jų tėvams (globėjams,
rūpintojams), jo veikla glaudžiai susijusi su Visagino savivaldybės administracijos Vaiko gerovės
komisijos veikla. Jis atlieka šios komisijos pirmininko funkcijas, organizuoja posėdžius.
Komisiją sudaro 13 narių, deleguotų Administracijos struktūrinių padalinių, VšĮ Visagino
pirminės sveikatos priežiūros centro, Visagino švietimo pagalbos tarnybos, Panevėžio apygardos
probacijos tarnybos, Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros, Visagino
socialinių paslaugų centro, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos
komisariato Veiklos skyriaus, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus.
Ataskaitiniu laikotarpiu koordinatorius nagrinėjo vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų),
institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines paslaugas,
prašymus, informaciją dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijavo jų teikimą, kai pavienės,
atskirai teiktos pagalbos priemonės neefektyvios. Užtikrino bei rūpinosi, kad pagalba/paslauga
vaikui ir šeimai būtų nemokama, prieinama, kompleksiška, kokybiška, patraukli, būtų pakankama
pasiūla, skiriamas individualus dėmesys bei įsigilinama į šeimos poreikius, problemas. Analizavo,
kiek savivaldybėje vaikų (šeimų), kuriems reikalinga vienokia ar kitokia pagalba, įskaitant paslaugų
prieinamumą vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, ir jų tėvams.
Koordinatorius organizavo ir kartu su vaikais, jų atstovais pagal įstatymą, vykdytojais
parengė 11 individualių minimalios priežiūros priemonių planų.
Į pagalbos planavimą, teikimą įtrauktos įvairios įstaigos: Visagino švietimo pagalbos
tarnyba, Visagino socialinių paslaugų centras, Visagino kūrybos namai, Visagino sporto centras,
Draugystės progimnazija, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Visagino skyrius, Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus draugija, „Atgimimo“ gimnazija, Priklausomybių ligų centro Vilniaus filialas,
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įvairių sričių specialistai (psichologai, socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, sveikatos
priežiūros specialistai ir kt.). Koordinuotas ir vertintas minimalios/vidutinės priežiūros priemonių,
koordinuotai teikiamų paslaugų šeimoms priemonių įgyvendinimas.
Vaikui grįžus iš socializacijos centrų atostogoms aktyviai bendradarbiauta su vaiku, jo
atstovais pagal įstatymą, suinteresuotais asmenimis, institucijomis, užtikrinančiomis vaiko gerovę.
Ataskaitiniu laikotarpiu organizuoti 5 tarpinstituciniai susitikimai/pasitarimai sveikatos
įstaigoje su gydytojais, ugdymo įstaigose su mokyklų vaiko gerovės komisijos atstovais, socialiniais
pedagogais, vadovais, Visagino socialinio paslaugų centro atvejo vadybininkais ir kt., kuriuose
supažindinta su nauju Lietuvos Respublikos vaiko teisių pagrindų įstatymu, Atvejo vadybos tvarkos
aprašu ir atvejo vadybininkų funkcijomis, koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės,
sveikatos ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais vaiko gerovę, viešinta S.M.A.R. Tėvystės
platforma ir kt.
Per 2018 metus suformuota 80 nepilnamečių bylų, taip pat buvo renkama, kaupiama ir
analizuojama iš policijos gauta informacija, susijusi su vaiku ir jo aplinka. Išnagrinėti Visagino
savivaldybėje vaiko teisių pažeidimų klausimai (nepilnamečių padaryti administraciniai
nusižengimai/nusikaltimai ir kt.), glaudžiai bendradarbiaujama su Utenos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Visagino policijos komisariato Veiklos skyriumi, Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Utenos apskrities
vaiko teisių apsaugos skyriumi, ugdymo įstaigomis. Objektyviai įvertintos situacijos, gauta
informacija ir priimti atitinkami sprendimai.
Priimta ir nagrinėta įstaigų, teikiančių švietimo paslaugas (mokyklų, darželių) informacija
dėl teikiamų paslaugų, organizuota pagalba, bendradarbiauta su Administracijos Socialinės paramos
skyriaus specialistais, socialiniais darbuotojais, ugdymo įstaigų socialiniais pedagogais, pagal savo
kompetenciją konsultuoti kitų institucijų, organizacijų atstovai, dirbantys vaiko gerovės užtikrinimo
srityje.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo nuolat bendradarbiaujama su Visagino mieste veikiančiais
dienos centrais (Visagino socialinių paslaugų centro, Visagino kūrybos namų). Vaikams, kurie
lanko dienos centrą, padedama įgyti socialinius įgūdžius, formuojami bendravimo įgūdžiai,
plečiamas vaikų akiratis, organizuojami renginiai šeimoms vienyti, vyksta darbas su šeima, taip pat
organizuoti tarpinstituciniai pasitarimai su struktūrinių padalinių, institucijų, nevyriausybinių
organizacijų atstovais ir kitais suinteresuotais asmenimis dėl koordinuotai teikiamų paslaugų
plėtros, paslaugų patrauklumo, siekiant vaiko gerovės užtikrinimo.
2018 metais tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigas vykdė Danutė
Kotovienė.
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3. 2018 METŲ VEIKLOS REZULTATAI IR UŽDAVINIAI 2019
METAMS
2018 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 2018–2020 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.
Didinant įstaigų veiklos efektyvumą, atsakomybę ir viešumą 2019 m. planuojama:
➢ atlikti Visagino savivaldybės konsoliduotų ataskaitų rinkinio, savivaldybės
biudžeto ir turto naudojimo, savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo efektyvumo auditus;
➢ vykdyti administracinės naštos mažinimo priemones;
➢ užtikrinti efektyvų valstybinių (perduotų savivaldybei) savivaldybės funkcijų
organizavimą ir įgyvendinimą;
➢ kelti, tobulinti darbuotojų kvalifikaciją;
➢ užtikrinti efektyvų savivaldybės turto naudojimą, įmonių bei įstaigų valdymą.
➢ kurti tarptautinio bendradarbiavimo tinklus, stiprinti miestų ryšius bei keičiantis
geriausia praktika ieškoti novatoriškų sprendimų miesto plėtrai.
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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.
Skatinamas bendruomeniškumas, seniūnaičių veikla, stiprinama švietimo, sporto, kultūros ir
socialinių įstaigų materialinė bazė siekiant kokybiško renginių organizavimo, gausinama teikiamų
paslaugų pasiūla ir gerinama jų kokybė, skatinamas gyventojų dalyvavimas sporto ir sveikatingumo
renginiuose, tobulinama kultūros darbuotojų kompetencija, gerinama viešojo sektoriaus paslaugų
kokybė, pasiekiamumas, sveikatinimo veiklos sąlygos, socialinių paslaugų vykdymas ir plėtra,
ugdoma visuomenės sveikatos kultūra. Užtikrintas socialinių išmokų, kompensacijų skyrimas ir
mokėjimas laiku, mokinių nemokamas maitinimas, mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis,
socialinių paslaugų įstaigų išlaikymas, neįgaliųjų integracija, užtikrinta socialinė globa, kurta saugi
ir patogi gyvenimo aplinka, buvo užtikrinama socialinių paslaugų teikimo įvairovė ir prieinamumas
įgyvendinant investicinius projektus.
Gerinant socialinę aplinką savivaldybėje 2019 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;
➢ ieškoti sprendimų bei finansavimo Visagino viešosios bibliotekos naujo pastato
statybos / rekonstrukcijos darbams;
➢ formuoti patikimą nevyriausybinių organizacijų partnerystės bei veiklos
skatinimo rėmimo sistemą (tvarką);
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➢ užtikrinti socialinės paramos savivaldybės gyventojams teikimą laiku; socialinių
paslaugų teikimo įvairovę ir prieinamumą, įgyvendinant investicinius projektus.

3

STRATEGINIS

SUSISIEKIMO

IR

TIKSLAS:

REKREACINĘ

PLĖTOTI

SAVIVALDYBĖS

INFRASTRUKTŪRĄ,

KURTI

INŽINERINĘ,
PALANKIĄ

GYVENAMĄJĄ APLINKĄ
Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos: Visagino savivaldybės aplinkos
apsaugos programa (08), Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa (10)
Gerinant viešųjų erdvių kokybę, sudarant sąlygas inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo
komunikacijų gerinimui, jų plėtrai, didinant miesto viešųjų erdvių patrauklumą, modernizuojant
miesto inžinerinės ir rekreacinės infrastruktūros objektus 2018 m. plėtota atliekų tvarkymo
infrastruktūra (viešųjų pirkimų konkursų ir rangos darbų vykdymas mišrių komunalinių atliekų ir
antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti ir aikštelėms įrengti, antrinių žaliavų surinkimo
konteineriams mieste atnaujinti); buvo rengiami reikalingi dokumentai finansavimui iš ES
struktūrinių fondų lėšų gauti paviršinių (lietaus) nuotekų nuotakyno sistemai modernizuoti; tęsiamas
Visagino savivaldybėje energijos taupymo technologijų diegimas, siekiant didinti energijos
vartojimo efektyvumą; atsižvelgiant į gautą finansavimą atlikti dviračių takų ir miesto gatvių,
šaligatvių renovavimo darbai; rengti dokumentai šių darbų finansavimui gauti iš ES struktūrinių
fondų lėšų; remontuotas ir prižiūrėtas savivaldybės turtas; vykdyti naujų kapinių įrengimo darbai;
spręsta gatvių apšvietimo problema, užtikrinta švara ir tvarka mieste.
2019 m. prioritetu išlieka gyvenamosios ir investicinės aplinkos gerinimas. Siekiant sukurti
patrauklias gyvenimo ir darbo sąlygas Visagino savivaldybėje planuojama:
➢ toliau plėtoti atliekų tvarkymo infrastruktūrą (mišrių komunalinių atliekų
konteinerių aikštelių įrengimas ir / ar kitų atliekų surinkimo priemonių diegimas atskirose sodų
bendrijų masyvuose; pusiau požeminių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių mieste įrengimas,
tekstilės konteinerių įrengimas, stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės įrengimas, teikiant
keitimosi daiktais paslaugą ir kt.);
➢ išvalyti užterštas teritorijas šalia Dūkšto kelio;
➢ vykdyti individualių namų kvartalo įrengimui numatytos teritorijos išmiškinimo
procedūras;
➢ toliau diegti Visagino savivaldybėje energijos taupymo technologijas, siekti
didesnio energijos vartojimo efektyvumo didinimo, didelį dėmesį skirti teigiamam gyventojų
požiūrio formavimui;
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➢ atsižvelgiant į gautą finansavimą atlikti miesto gatvių, šaligatvių renovavimo
darbus; įgyvendinti šios srities ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus;
➢ pradėti supaprastinto statybos projekto „Dviračių tako su apšvietimu nuo
sankryžos (Taikos prospekto ir Energetikų g.) iki valstybinės reikšmės kelio Nr. 177, Visagine,
įrengimas“ derinimo su valstybinėmis institucijomis darbus;
➢ pradėti vykdyti naujų kapinių II etapo įrengimo darbus;
➢ remontuoti ir prižiūrėti savivaldybės turtą;
➢ įgyvendinti

projektą

„Visagino

savivaldybės

apšvietimo

sistemos

modernizavimas“.
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 2018 m. buvo skleidžiama informacija projektų
įgyvendinimo, lėšų pritraukimo klausimais (verslininkams, biudžetinėms įstaigoms, savivaldybės
bendruomenėms); skatinamas smulkusis ir vidutinis verslas, jo plėtra; pritraukti papildomi
finansavimo šaltiniai, rengti reikalingi dokumentai, siekiant gauti finansavimą iš ES struktūrinių ir
kitų fondų savivaldybės projektams įgyvendinti; tęsiamos buvusio karinio miestelio regeneravimo
procedūros pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti; tęsiami Irklavimo bazės įrengimo
darbai Visagino ežero pakrantėje, vykdyti kiti projektai.
Plėtojant savivaldybės ekonominę aplinką 2019 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;
➢

organizuoti pramonės parko steigimo procesą Visagino savivaldybėje;

➢

užbaigti irklavimo bazės Visagino ežero pakrantėje įrengimo darbus.
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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
2019 m. kovo 8

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?
Jei taip, kaip ji yra vertinama (pažymėkite tinkamą variantą
8.
(variantus):
rizika yra vertinama vadovaujantis auditų išvadomis ir
8.1.
rekomendacijomis;
rizika yra vertinama naudojantis rizikos vertinimo
8.2.
modeliais;
1.

22

Praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
22

227

227

214

211

9

9

9

9

Ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

Atsakymai
Taip



Ne

ٱ

Taip



Ne

ٱ

Taip



Ne

ٱ

Taip

ٱ

Ne



________________________________________________________________________________

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos
2018 metų veiklos ataskaita

128
rizika yra vertinama kitais būdais.
Ar viešojo juridinio asmens vadovas yra patvirtinęs Viešojo
9.
juridinio asmens sąskaitų planą?
Ar viešojo juridinio asmens vadovas yra patvirtinęs Viešojo
10.
juridinio asmens apskaitos politiką?
Ar nustatyta ir viešojo juridinio asmens vadovo patvirtinta
11.
naudojamų apskaitos registrų:
forma;
11.1.
turinys;
11.2.
8.3.

11.3.
12.

13.

14.
15.
16.

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:

Taip




Taip



Taip

ٱ

Ne

Ne

ٱ
ٱ
ٱ

Taip
Taip



Ne



Taip



Ne

ٱ

Taip



Ne



Taip



Ne

ٱ

Ne

Ne

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ


Taip

Ne

Taip






ٱ

Taip



Ne

ٱ

Taip



Ne

ٱ

Taip



Ne

ٱ

Taip



Ne

ٱ

įstaigos veiklos pobūdį ir ypatumus;

Taip

16.2.

organizacinę struktūrą;

Taip

16.3.

veiklos riziką;

Taip

16.4.

apskaitos ir informacinę sistemą;

Taip

16.5.

turto apsaugos būklę?

Taip

Ar viešojo juridinio asmens finansų kontrolės taisyklės per
ataskaitinį laikotarpį buvo keistos (papildytos)?
Ar viešojo juridinio asmens vadovas yra paskyręs atsakingus už
18. išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę
darbuotojus?
Ar viešojo juridinio asmens vadovas užtikrina, kad valstybės
19. 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
20.
tinkamai apibrėžtos funkcijos, teisės, atsakomybė ir
pavaldumas?
Ar vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio
padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas, vykdydamas išankstinę
21.
finansų kontrolę, pasirašydamas ūkinės operacijos dokumentus,
parašu patvirtina, kad:
dokumentai tinkamai parengti;
21.1.

Ne





Taip

16.1.

17.

Ne


ٱ

Ne

Ne
Ne
Ne
Ne
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21.2.

ūkinė operacija yra teisėta;

Taip

21.3.

jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų?

Taip




Taip



Ar buvo atvejų, kai vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba
22. struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas atsisakė
pasirašyti ūkinės operacijos atlikimo dokumentus?
Jei buvo nustatyta atvejų, kai vyriausiasis buhalteris
(buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą,
23.
vadovas atsisakė pasirašyti ūkinės operacijos atlikimo
dokumentus:
23.1.
ūkinė operacija nebuvo vykdoma;
23.2.

ūkinė operacija buvo vykdoma;

ūkinė operacija buvo vykdoma rašytiniu vadovo pavedimu?
Ar per ataskaitinį laikotarpį buvo nustatyta atvejų, kai atlikus
24.
ūkinę operaciją išaiškėjo, kad:
ji buvo neteisėta;
24.1.
dokumentai buvo netinkamai parengti;
24.2.
23.3.

24.3.

Valstybės kontrolės auditoriai;
savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito
25.3.
tarnybos specialistai);
25.4.
atestuoti auditoriai;
viešojo juridinio asmens valstybės tarnautojai ar
25.5.
darbuotojai?
Ar viešajame juridiniame asmenyje atliekama kiekvienos ūkinės
26.
operacijos einamoji finansų kontrolė?
Ar, atliekant einamąją finansų kontrolę, viešajame juridiniame
27.
asmenyje buvo nustatyta neatitikimų ar klaidų?
Ar nustatyta atvejų kai, nesant galimybės ištaisyti nustatytų
neatitikimų ar klaidų, raštu buvo informuotas viešojo juridinio
28.
asmens vadovas, nurodant neatitikimų ar klaidų atsiradimo
priežastis?
29. Kokie sprendimai buvo priimti:
ūkinė operacija nebuvo vykdoma;
29.1.
25.2.

29.3.

Taip
Taip

Taip
Taip


ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

Ne



Ne
Ne
Ne

Ne
Ne

ٱ






ji buvo atlikta viršijant patvirtintas sąmatas ir neatitiko
Taip
Ne
patvirtintų asignavimų?
Komentarai._____________________________________________________________________

Jei per ataskaitinį laikotarpį buvo nustatyta atvejų, kai atlikus
25. ūkinę operaciją išaiškėjo šios ataskaitos 24 punkte nurodytos
aplinkybės, kas juos nustatė:
25.1.
vidaus auditoriai;

29.2.

Taip

Ne

ٱ
ٱ

Ne

įvertinus sprendimo vykdymo sustabdymo pasekmes ar
kitas aplinkybes, ūkinė operacija buvo vykdoma toliau;
priimti kiti sprendimai?

Taip







Ne







Taip



Ne

ٱ

Taip



Ne

ٱ

Taip

ٱ

Ne



Taip
Taip
Taip
Taip

Taip
Taip
Taip





Ne
Ne
Ne
Ne

Ne
Ne
Ne
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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.

30.
31.
32.
33.

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
paskesniosios finansų kontrolės funkcijos?
Ar viešajame juridiniame asmenyje laikomasi finansų kontrolės
taisyklėse nustatytų procedūrų?
Ar finansų kontrolės procedūros:

Taip



Ne



Taip



Ne

ٱ

Taip



Ne

ٱ

Ne

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

33.1.

ekonomiškos;

Taip

33.2.

veiksmingos;

Taip

33.3.

funkcionuoja kaip vientisa sistema?

Taip

34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.

42.
43.
44.
45.






Ne
Ne

Ar finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis Viešojo
Taip
Ne
sektoriaus atskaitomybės įstatymu?
Ar sudarant finansines ataskaitas turtas, įsipareigojimai,
pajamos ir sąnaudos buvo įvertinti vadovaujantis viešojo
Taip  Ne ٱ
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais?
Ar viešojo juridinio asmens finansinėse ataskaitose teisingai
Taip  Ne ٱ
rodomos finansavimo sumos, grynasis turtas bei pinigų srautai?
Ar viešajame juridiniame asmenyje yra paskirti už perduoto
naudoti viešojo juridinio asmens turto naudojimo kontrolę
Taip  Ne ٱ
atsakingi asmenys?
Ar su visais darbuotojais, įgaliotais saugoti turtą, yra sudarytos
Taip  Ne ٱ
visiškos materialinės atsakomybės sutartys?
Ar per ataskaitinį laikotarpį buvo nustatyta tvarka
inventorizuotas visas viešojo juridinio asmens turtas ir
Taip  Ne ٱ
įsipareigojimai?
Ar inventorizacijos metu buvo nustatytų turto ir įsipareigojimų
buhalterinės apskaitos duomenų ir faktiškai rastų jų likučių
Taip ٱ
Ne 
skirtumų?
Komentarai._____________________________________________________________________
Ar per ataskaitinį laikotarpį buvo viešojo juridinio asmens turto
Taip ٱ
Ne 
vagysčių arba netekimų ?
Komentarai. ____________________________________________________________________
Ar viešajame juridiniame asmenyje yra atskirtos turto apsaugos
ir šio turto apskaitos funkcijos?
Ar viešajame juridiniame asmenyje pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktus turi būti įsteigta vidaus audito tarnyba?
Ar viešajame juridiniame asmenyje yra įsteigta vidaus audito
tarnyba?
Ar su Viešojo juridinio asmens finansų kontrolės būklės
ataskaita susipažino Vidaus audito tarnybos vadovas?

Taip



Ne

ٱ

Taip



Ne

ٱ

Ne

ٱ

Ne

ٱ

Taip
Taip
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46.

47.

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
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

48.

gera: 17
1. Kontrolės ir audito tarnyba
2. Draugystės progimnazija
3. „Žiburio“ pagrindinė mokykla
4. Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
5. Lopšelis-darželis „Gintarėlis“
6. Lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“
7. Lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“
8. Lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
9. Kūrybos namai
10. Kultūros centras
11. Viešoji biblioteka
12. Šeimos ir vaiko gerovės centras
13. Rekreacijos paslaugų centras
14. Socialinių paslaugų centras
15. Sporto centras
16. VšĮ Visagino ligoninė
17. VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras
patenkinama: 5
18. „Verdenės“ gimnazija
19. „Atgimimo“ gimnazija
20. „Gerosios vilties“ progimnazija.
21. Č. Sasnausko menų mokykla
22. Švietimo pagalbos tarnyba
silpna: 0
Visagino savivaldybės
administracijos direktorius

Sergej Mickevič

Rengėjas
Rima Svidinskienė
________________________________
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