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Самоуправление информирует

Savivaldybė informuoja



Visagino savivaldybė papildomai skelbia darbdavių atranką
Užimtumo didinimo programai įgyvendinti
Visagino savivaldybės administracija informuoja, kad
2017 metais II pusmetį numato įdarbinti laikino pobūdžio
darbams iki 80 darbo ieškančių asmenų pagal Visagino
savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimu
Nr. TS-127 patvirtintą Visagino savivaldybės 2017 metų
Užimtumo didinimo programą.
Laikinojo pobūdžio darbų sąrašas:
 želdinių, žaliųjų plotų, gėlynų ir kitų objektų valstybinėje žemėje tvarkymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai;
 kelių, pakelių ir viešojo naudojimo teritorijų aplinkos
priežiūros ir tvarkymo laikino pobūdžio darbai;
 stichiškai susidariusių sąvartynų ir užterštų neprižiūrimų teritorijų valstybinėje žemėje sanitarinės priežiūros
laikino pobūdžio darbai;
 sporto ir turizmo objektų, dviračių takų, vaikų žaidimo
aikštelių valstybinėje žemėje tvarkymo pagalbiniai laikino
pobūdžio darbai;

 poilsio zonų, ežerų ir kitų vandens telkinių pakrančių,
paplūdimių valstybinėje žemėje tvarkymo ir priežiūros laikino
pobūdžio darbai;
 pagalbiniai teritorijos tvarkymo laikino pobūdžio darbai socialinės paskirties ir viešosiose (ne pelno siekiančiose)
įstaigose, esančiose valstybinėje žemėje.
Darbdaviai, pageidaujantys vykdyti laikinojo pobūdžio
darbų įgyvendinimą, iki 2017 m. liepos 24 d. turi pateikti
savivaldybės administracijai (Parko g. 14, 213 kab., Visaginas) pasiūlymus, kuriuose nurodoma: įstaigos, organizacijos
pavadinimas ir rekvizitai, darbų pobūdis, numatomų sukurti
laikinų darbo vietų ir į jas įdarbinti darbo ieškančių asmenų
skaičius, reikalavimai jų kvalifikacijai ar kompetencijai, lėšų
poreikis, darbų apimtys, darbo ir darbo apmokėjimo sąlygos,
įgyvendinimo terminas.
Papildoma informacija teikiama tel. (8 386) 31 916.

Prekyba šventės metu

Visagino savivaldybės administracija kviečia visus verslininkus, norinčius prekiauti ar teikti paslaugas miesto šventės metu, kuri vyks 2017 m. rugpjūčio 5 d. amfiteatre tarp Visagino kultūros centro ir Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos.
Miesto šventės metu bus galima prekiauti:
 maisto prekėmis (ledais, nealkoholiniais gėrimais ir t. t.), suderinus su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba;
 liaudies meno dirbiniais, suvenyrais, žaislais ir galanterijos prekėmis.
Leidimus prekiauti ar teikti paslaugas išduoda Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyresnioji specialistė Leonarda
Zajankovskaja, Parko g. 14-108.
Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 386) 33 801.

Skelbiamas konkursas
Visagino savivaldybės administracija skelbia papildomą Visagino
savivaldybės atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkursą.
Projektai teikiami iki 2017 m. rugpjūčio 10 d. 16.30 val. konkurso apraše nustatyta tvarka.
Konkurso aprašas, projekto teikimo formos skelbiami interneto svetainės
www.visaginas.lt skiltyje „Kvietimai projektams“.

НТЕРНЕТ +
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
И

Наборы планов от 11,60

€

План Si R-1:
При заказе услуг по отдельности
 KTв (основной + дополнительный аналоговые пакеты или
цифровой основной пакет) - 7,80 € в мес.
 Интернет Si 60 (60 Mbs) - 7,30 € в мес.
За все: 15,10

€ в месяц

При заказе всего плана
Si R-1 (KTв и Si 60) - 11,60 € в мес.
экономия в мес. ..................3,50 €
экономия за 12 мес. ..........42 €
экономия за 24 мес. ..........84 €

План Si R-2:

29*01

При заказе услуг по отдельности


74-304, 8-656-40244

ЕжЕднЕвно, включая выходныЕ, устраняем возможные
технические сбои в работе кабельного телевидения «Sugardas» и
в сети Интернета «Si Fiber».
Технические сбои маловероятны, однако если они произойдут,
мы предоставим качественное техническое обслуживание. в выходные и праздничные дни работают дежурные техники, которые
тоже смогут устранить неполадки. наши специалисты знают свою
работу. на устранение неполадок они прибывают в течение 2 часов, в т.ч. в выходные.

 KTв (основной + дополнительный аналоговые пакеты или
цифровой основной пакет) - 7,80 € в мес.
 Интернет Si 100 (100 Mbs) - 10 € в мес.
За все: 17,80 € в мес.

При заказе всего плана
Si R-2 (KTв и Si 100) - 14,20 € в мес.
экономия в мес. . . . . . . . . . .3,60 €
экономия за 12 мес. . . . . . .43,20 €
экономия за 24 мес. . . . . . .86,40 €
Договор заключается с клиентами, которые не имеют обязательств и
задолженностей.
Предложение действительно только для физических лиц.
Предложение действует при заключении договора на 12 месяцев и более.

72 421, 8 652 78641, www.sugardas.lt
Считай и получай экономию!

