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Самоуправление информирует

Savivaldybė informuoja
Kviečiame teikti prašymus
pagal Visagino savivaldybės
smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros priemonę

Приглашаем подавать заявки по мероприятию
развития мелкого и среднего бизнеса
Висагинского самоуправления
Администрация Висагинского самоуправления объявляет прием заявок
по Программе экономического развития Висагинского самоуправления (№ 09)
Стратегического плана деятельности самоуправления на 2017-2019 годы,
предусматривающей поощрение деятельности по развитию мелкого и среднего бизнеса в самоуправлении (далее - SVV):

Visagino savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti prašymus pagal Visagino savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos
plano Visagino savivaldybės ekonominės plėtros programoje (Nr. 09)
numatytas smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) plėtros skatinimo
savivaldybėje priemonės veiklas:
 Verslo plėtros projektų įgyvendinimas.
 Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų
verslo projektų dalinis finansavimas.
 Dalinis ar visiškas palūkanų padengimas SVV subjektui, gavusiam kreditą iš banko, ar kredito įstaigai (bankui, kredito unijai ir kt.),
suteikiančiai paskolą SVV subjektui, padengti už paskolą skaičiuojamas palūkanas.
 SVV subjekto dalyvavimas verslo parodoje.
 Naujai įregistruotų įmonių pradinių steigimosi išlaidų padengimas.
 Dalinis darbo vietų jaunimui steigimo išlaidų kompensavimas.

 Внедрение проектов по развитию бизнеса;
 Частичное финансирование внедряемых бизнес-проектов из средств
фондов Европейского союза и других фондов помощи;
 Частичное или полное покрытие банковского процента субъекту SVV,
получившему кредит в банке или кредитном учреждении (банк, кредитная
уния и др.), предоставившем ссуду субъекту SVV, чтобы покрыть проценты
по кредиту;
 Участие субъектов SVV в бизнес-выставках;
 Покрытие расходов по учреждению (созданию), регистрации нового
предприятия;
 Частичная компенсация расходов по созданию рабочих мест для молодежи.

SVV plėtros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašą, kuriame
pateikta smulkesnė informacija apie paramos gavimo sąlygas, pavyzdinių sutarčių bei prašymo paramai gauti iš SVV plėtros priemonės
formas galite rasti interneto svetainės www.visaginas.lt viršutiniame
meniu „Verslui“.
prašymai paramai gauti iš SVV plėtros priemonės priimami
iki 2017 m. rugsėjo 12 d. Teirautis telefonais (8 386) 31 466, 8 652 77 395,
el. p. jekaterina.kucalova@visaginas.lt arba Visagino savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo
skyriaus 228 kab.

Описание порядка внедрения мероприятий по развитию SVV, в котором
представлена подробная информация об условиях получения помощи, образцы договоров и форму заявки на получение помощи для развития SVV
можно найти в верхнем меню интернет-сайта www.visaginas.lt, в разделе
«Verslui».
Заявки на получение помощи по мероприятию развития SVV принимаются до 12 сентября 2017 года. Подробная информация - по телефонам: (8 386) 31 466, 8 652 77 395, эл. почте jekaterina.kucalova@visaginas.lt,
или в 228 кабинете отдела стратегического планирования и управления
инвестициями администрации висагинского самоуправления.
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e poilSio dienų šaliname galinčius pasitaikyti techninius
gedimus kabelinės TV „Sugardas” ir interneto „Si Fiber”
tinkluose.
Gedimų tikimybė maža, tačiau įvykus teikiame kokybišką
techninį aptarnavimą. poilsio ir švenčių dienomis dirba budintys technikai, galintys pašalinti pasitaikančius gedimus. Specialistai išmano savo darbą. Gedimų šalinti atvykstame per 2
val. net savaitgaliais.

Visagino savivaldybės
administracija skelbia atranką Bendrojo skyriaus
(Kanceliarijos) vyriausiojo specialisto kompiuterininko pareigoms.
Specialieji reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip
aukštesnįjį informatikos, informatikos inžinerijos ar
elektronikos inžinerijos krypčių išsilavinimą; mokėti administruoti ir valdyti internetą, operacines sistemas ir
įrenginius, išmanyti duomenų bazių valdymo sistemas;
būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
savivaldybės veiklą, darbo santykius, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus
įsakymais, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
kompiuterizavimą ir informacinių sistemų eksploatavimą; mokėti rengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; gebėti savarankiškai organizuoti darbą, atlikti
užduotis, rasti sprendimus savo veiklos sferoje; mokėti
vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
darbo pobūdis: informacinių technologijų panaudojimas ir priežiūra.
pretendentų atrankos būdas: atranka pagal pateiktus dokumentus (galimas kvietimas į darbo pokalbį).
pretendentai pateikia gyvenimo aprašymą el.
paštu personalas@visaginas.lt iki 2017 m. rugsėjo
8 d.
Informacija teikiama telefonu (8 386) 31 916.
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жедневно, 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.

Nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia
Gyvenimas niekada nestovi vietoje, kiekvieną dieną įvyksta daugybė
malonių ir ne itin malonių įvykių. Kartais mes padarome dalykų, kurie
atrodo kasdieniai, įprastiniai, pavyzdžiui: nakties metu klausome garsiai
grojančios muzikos, pereiname gatvę neleistinoje vietoje, atsipalaiduojame su taure vyno miesto paplūdimyje. ir tikriausiai dauguma iš mūsų

346 straipsnis.
lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir
apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir
apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir
registravimo reikalavimus reglamentuojančių
teisės aktų pažeidimas.
Primename, kad Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, šunys turi būti vedžiojami tam skirtose vietose, laikant už pavadėlio
ir su antsnukiu, išskyrus mažus šunis, sveriančius
ne daugiau kaip 10 kg. Lietuvos Respublikos
įstatymai draudžia žiauriai elgtis su gyvūnais ir juos
kankinti, bet kokiomis priemonėmis tiesiogiai ar
netiesiogiai propaguoti ir skatinti žiaurų elgesį su
gyvūnais, jų kankinimą, kurstyti smurtą prieš
gyvūnus. Numatyta bauda nuo 30 iki 2 300 Eur.
481 straipsnis.
nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas.
Šis pažeidimas traktuojamas kaip necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose (vieta,
kuri yra atvira visai visuomenei), įžeidžiamas
kibimas prie žmonių, kiti
tyčiniai veiksmai, kuriais
siekiama pažeisti viešąją
tvarką ir žmonių rimtį. Numatyta bauda nuo 30 iki
240 Eur, gali būti taikoma
administracinio poveikio
priemonė – įpareigojimas
dalyvauti alkoholizmo ir
narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio
keitimo ar kitose programose (kursuose).
484 straipsnis.
Alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba neblaivaus asmens pasirodymas
viešosiose vietose.
Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus viešosiose vietose, taip pat pasirodyti neblaiviems. Numatytas

įspėjimas arba bauda
nuo 14 iki 90 Eur, gali būti taikoma administracinio
poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios
intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos,
bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).
488 straipsnis.
Viešosios rimties trikdymas.
Šis pažeidimas traktuojamas kaip šauksmai,
švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais
ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, o vakaro (nuo
19.00 val. iki 22.00 val.) ir
nakties (nuo 22.00 val. iki
7.00 val.) metu – ir gyvenamosiose
patalpose,
įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo
asmenų ramybę, poilsį ar
darbą. Numatyta bauda
nuo 20 iki 300 Eur.

net nesusimąsto, kad jie daro administracinį nusižengimą, kuris aiškiai
suformuluotas Administracinių nusižengimų kodekse. Gavus nuobaudą
už padarytą nusižengimą dažnai pasakome: „o mes nežinojome“. Taigi,
nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia, ir primename įstatymų ištraukas iš lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso:

jusių gaminių vartojimo ar jų turėjimo ribojimo
pažeidimas.
Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako
gaminius ir elektronines cigaretes) draudžiama:
1) visose švietimo, socialinių paslaugų įstaigose, kuriose teikiamos socialinės priežiūros ir (ar)
socialinės globos paslaugos vaikams, sveikatos
priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose;
2) darbo vietose, esančiose uždarose patalpose (turi būti įrengtos specialios vietos);
3) bendrose gyvenamosiose, kitose bendro
naudojimo patalpose;
4) visų rūšių viešajame transporte;
5) restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose,
interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.),
lošimo namuose (kazino), automatų ar bingo salonuose, kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose,
patalpose, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti
renginiai, ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose
patalpose;
6) savivaldybės sprendimu įsteigtose nerūkymo zonose.
Numatytas įspėjimas, bauda nuo 20 iki 90 Eur,
tabako gaminių konfiskavimas.

Pasirūpinkime savo ir kitų eismo dalyvių saugumu. Važiuojamosios
kelio dalies perėjimas
arba ėjimas ja ten, kur
draudžiama, esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas,
t. y. neturėjimas šviesą
atspindinčių elementų,
užtraukia baudą nuo 20
iki 40 Eur.

493 straipsnis.
Bendrojo pagalbos centro darbo trukdymas, specialiųjų tarnybų iškvietimas žinant,
kad pagalba nereikalinga.
Numatytas įspėjimas, bauda nuo 90 iki 2 000 Eur.

priminėme tikrai ne visus administracinius
nusižengimus, o tobulėti ir plėsti teisinių žinių
akiratį Jums padės Administracinių nusižengimų kodeksas.

Būkime pilietiški, mokykimės gyventi nepažeisdami įstatymų!

492 straipsnis.
lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės
įstatyme nustatytas tabako gaminių ar susi-

428 straipsnis.
pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas.

