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Nuo žemės atplėšiantis
šviesolaidinio
interneto
greitis!

A

rtėjant Visų šventųjų ir Vėlinių dienoms skubame aplankyti, sutvarkyti mums brangių žmonių
kapus. Policija primena ir prašo nepamiršti ir
saugumo priemonių: eidami į kapines įsitikinkite ar
užrakinote automobilį, ar jame nepalikote vertingų
daiktų bei dokumentų, ar su savimi pasiėmėte rankines
ir mobiliuosius telefonus. Taip pat tvarkydami artimųjų
kapus ir trumpam juos palikdami (nešdami šiukšles)
nepalikite rankinių ir kitų daiktų be priežiūros. Pastebėję
prie kapinių įtartinus automobilius ar asmenis,
praneškite bendrojo pagalbos centro telefono numeriu 112.
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Visagino policijos komisariatas

П

риближается время, когда будем отмечать
День всех святых и День поминовения
усопших (Велинес) - время, когда все мы
спешим посетить могилки дорогих нам людей, чтобы
навести там порядок, вспомнить ушедших в мир
иной. Полиция напоминает всем висагинцам, что
для нас эти дни - время размышлений о духовном.
Но только не для мошенников! В связи с этим полиция просит не забывать в эти дни о мерах безопасности. Отправляясь на кладбище, удостоверьтесь,
что закрыли свой автомобиль, что не оставили в нем
ценные вещи и документы, что взяли с собой сумочки и мобильные телефоны. Кроме того, наводя
порядок на могилках ваших близких, даже на короткое время (например, для того, чтобы вынести
мусор) не оставляйте сумки и другие вещи без присмотра.
Если заметили возле кладбища подозрительный
автомобиль или подозрительных лиц, сообщите об
этом в Единый центр помощи по тел. 112.
Висагинский комиссариат полиции
Главного комиссариата полиции Утянского округа

Savivaldybė informuoja

Internetas „Sugardas“

Pristatome itin spartų,
Sparta
didžiausius poreikius
*
atitinkantį interneto planą!

1 Gbps

Su 1 Gbps interneto planu ne tik Jūs, bet ir visi Jūsų
šeimos nariai galėsite vienu metu naršyti internete, žiūrėti filmus, žaisti žaidimus bei siųsti dideles duomenų apimtis.
Šis ypatingai spartus interneto planas leis naudotis keliais
įrenginiais vienu metu ir užtikrins greitą bei stabilų interneto ryšį.
Daugiau informacijos apie „Sugardo“ interneto
planus www.sugardas.lt arba abonentiniame skyriuje.
*1 Gbps interneto sparta teikiama esant techninėms galimybėms.

Увеличиваем скорость!

Интернет «Sugardas»

Представляем особо быстрый
(высокоскоростной), с
большими возможностями
Интернет план -

1 Гбит/с! *

С планом 1 Гбит/с не только вы лично, но и вся ваша
семья одновременно сможете пользоваться Интернетом,
смотреть фильмы, играть в компьютерные игры и пересылать файлы больших размеров.
Этот сверхбыстрый план Интернета разрешает одновременно пользоваться несколькими видами устройств,
и при этом будет обеспечена быстрая и стабильная связь.
Подробная информация о планах Интернета на сайте
www.sugardas.lt или в абонентном отделе «Sugardas».
*План 1 Гбит/с предоставляется при наличии технической возможности.

8-652-78-641, 72-421

Visagino savivaldybės administracija skelbia atranką Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto kompiuterininko
pareigoms.
Specialieji reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą informatikos, informatikos inžinerijos ar elektronikos inžinerijos krypčių išsilavinimą;
mokėti administruoti ir valdyti intranetą, 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 pokalbį).
Pretendentai pateikia gyvenimo aprašymą el. paštu personalas@visaginas.lt
iki 2017 m. lapkričio 10 d. Informacija teikiama telefonu (8 386) 31 916.



Tarybos narių gyventojų
priėmimo grafikas

График приема жителей членами Совета
Visagino savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo asmeniniais
klausimais 2017 m. lapkričio mėn. grafikas (gyventojų priėmimas vyksta
Parko g. 14-104).
Члены Совета Висагинского самоуправления в ноябре 2017 года
будут вести прием жителей по личным вопросам по следующему графику (прием - в 104 каб. самоуправления, ул. Парко, 14):

 Aleksandr KLOČAN – lapkričio 6 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
 Aurimas GUDAS – lapkričio 6 d. nuo 17.30 iki 18.30 val.;
 Jevgenij ŠUKLIN – lapkričio 14 d. nuo 17.30 iki 19.00 val.;
 Boris LUKOŠKOV – lapkričio 20 d. nuo 16.00 iki 17.00 val.;
 Vytautas ŠLAUSTAS – lapkričio 21 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.;
 Nataliya RUKOSUEVA – lapkričio 30 d. nuo 16.00 iki 18.00 val.
Visagino savivaldybės tarybos narių gyventojų priėmimo grafikas yra paskelbtas
svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Gyventojams – Gyventojų priėmimas“.
График приема жителей членами Совета Висагинского самоуправления
опубликован на интернет-сайте самоуправления www.visaginas.lt в разделе «Новости».
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Integrali pagalba Visagine
2013 m. Visagino savivaldybė viena iš pirmųjų pradėjo dalyvauti projekte „Integrali pagalba namuose“. Tada Lietuvos
Respublikos Socialinių reikalų ir darbo ministerija, pasiremdama kitų Europos Sąjungos šalių praktika, pradėjo skatinti
savivaldą keisti institucinės slaugos paslaugas į paslaugas
teikiamas klientui draugiškoje aplinkoje. Pateikus reikalingus dokumentus projektui, laimėjus ir gavus finansavimą,
suburtos 2 mobiliosios grupės, kurių tikslas pirmajam projekto etapui buvo aptarnauti 20 žmonių, turinčių integralios
pagalbos poreikį. Iki 2013 m. pagalbą namuose Visagino
savivaldybėje gaudavo tik 2 asmenys.
Iš lėšų, skirtų pirmajam etapui
įgyvendinti, projekto vykdytojas
Visagino socialinių paslaugų
centras įsigijo 2 mobilias vonias, šviesos terapijos priemones, oro ventiliacijos sistemas,
čiužinius nuo pragulų, klientai
buvo aprūpinti higienos priemonėmis. Kadangi visos priemonės yra kilnojamos iš vieno
paslaugos gavėjo pas kitą, iš
projekto lėšų buvo įsigyta ir
transporto priemonė.

Programos vykdymo metu
labai greitai išaiškėjo, kad poreikis tokiai paslaugai savivaldybėje yra didelis. Per 3 pirmojo
projekto etapo metus Visagino
savivaldybė beveik 60 % viršijo
projektinius tikslus ir suteikė integraliąją pagalbą 32 asmenims.

Nuo 2016 m. Visagino
savivaldybė dalyvauja antrame
projekto etape ir jau 2017 m.
vasarą paslaugą gavo net 38
Visagino savivaldybės gyventojai.
„Poreikis labai didelis, žmonės sensta, jų vaikai išvažiuoja
arba nori susirasti darbą. Vienas ir projekto tikslų būtent ir
buvo palengvinti žmonių su negalia
ir jų artimųjų gyvenimą. Turime
unikalų atvejį, kai vienai moteriškei
teikiama paslauga nuo 2013 m., o
jos dukra visą tą laiką dirbo. Senolė
gyva ir visada prižiūrima, o dukrai
yra galimybė realizuoti save, užsidirbti, o tai būtų neįmanoma, jei-

gu tokios paslaugos nebūtų buvę.
Priešingu atveju moteris būtų buvusi priversta palikti darbą arba
turėtų 4 mėnesiams guldyti motiną
į ligoninę. Bet ar tai išeitis? O ką
daryti po 4 mėnesių?“ – kalbėjo Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus
vedėja Jolita Zabulytė.
Projekto antrojo etapo lėšomis
mokamas slaugytojams darbo
užmokestis, apmokamas slaugos
priemonių, higienos reikmenų įsigijimas bei transporto išlaidos. Taip
pat labai svarbu paminėti, kad iš
ES lėšų apmokami neformalūs
renginiai paslaugų gavėjams ir socialiniams darbuotojams. Tokie
renginiai, gerinantys žmonių psichologines ir psichoemocines būkles, Visagino savivaldybėje nuo
2013 m. įvyko jau šeši.
Visagino socialinių paslaugų
centro, kuruojančio projektą „Integrali pagalba“, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
Loreta Grigaliūnienė pabrėžia tokių
renginių svarbą: „Žmonėms, kurie
padeda kitiems, ypač svarbu patiems turėti atramą ir psichologinę
pagalbą. Iš projekto lėšų užsako-

me lektorius, kurie padeda emociškai atsipalaiduoti mūsų slaugytojoms.
Mes puikiai suprantame, kad paslaugos kokybė labai priklauso ne
tik nuo priemonių gausos, bet
didele dalimi ir nuo darbuotojų savijautos. Darbas yra tikrai sunkus
psichologiškai, tenka dirbti su
įvairią negalią turinčiais žmonėmis.
Mūsų darbuotojai jaudinasi dėl
kiekvieno kliento problemų, todėl
jiems būtinos atokvėpio valandėlės.“
Irinos mamai Olgai dabar 82
metai. Olga buvo viena pirmųjų integralios pagalbos gavėjų Visagino
savivaldybėje. „Niekada nenorėjau

atiduoti motinos į svetimas rankas. Nemažai buvo baimių, ar tas
žmogus, kuris ją prižiūrės, darys
tai tinkamai. Tačiau gyvenimas
privertė pasirinkti paslaugą. Turėjau dirbti, kitaip būtų buvę
sunku ir man, ir mamai. Keli pirmieji mėnesiai buvo sunkūs,
tačiau labai greitai mama priprato
prie slaugytojos, jos net susidraugavo. Mes programoje dalyvaujame nuo 2013 m. 100 % galiu
garantuoti, kad jeigu ne integralios pagalbos programa, vargu
ar dar galėčiau džiaugtis bendravimu su savo mama. O ir pati
gaunu labai didelę fizinę ir moralinę paramą“, – sako Irina.

Norint pasinaudoti projekto „Integrali pagalba“ paslaugomis
Visagino savivaldybės gyventojai turėtų kreiptis į Visagino
socialinių paslaugų centro, esančio Taikos pr. 13, specialistę
Agnę Dobrianskienę (tel. (8 386) 70 409). Su savimi pareiškėjas
turi turėti medicininę pažymą 027A, pensininko arba invalidumą
patvirtinantį pažymėjimą, asmens dokumentą (kreiptis gali ir
giminaičiai). Per 2 savaites nuo paraiškos pateikimo Socialinių
paslaugos centro specialistai aplankys būsimą klientą, pagal 10
balų sistemą įvertins jo fizinį ir socialinį savarankiškumą, išsiaiškins jo poreikius ir, įvertinę galimybes, sudarys paslaugos
tiekimo sutartį.

