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KABELINĖ
TELEVIZIJA
КаБеЛЬНОе
теЛеВИДеНИе

„SUGARDAS“
ANALOGINĖS KTV PAKETAI
(ПаКеты аНаЛОГОВОГО КтВ):
 PAGRINDINIS 3,50 euR.
n

per mė

(ОСНОВНОЙ)

eil.Nr.

K

ABelINė ANAlOGINė
TeleVIZIJA TINkA VISų mODelIų SeNeSNėS
IR NAuJeSNėS kARTOS
TeleVIZORIAmS.
Skirtingai nei palydovinei arba skaitmeninei
televizijai, kabelinei analoginei televizijai nereikalinga papildoma įranga
(priedėliai, set-top-boxsai
ir t. t). Abonentinis mokestis nepriklauso nuo bute
esančių televizorių skaičiaus.

Programos pavadinimas

Kalba

1
2
3
4
5
6
7
8

BTV
Dom kino
INIT TV
lietuvos rytas tv
lNk
lRT kultūra
lRT televizija
Nastoyashcheye
Vremya

LT
RU
LT
LT
LT
LT
LT
RU

9

NTV mir lithuania
Pirmais Baltijas
kanāls
ReN TV lietuva
RTVi
Sugardas
TV 1
TV 6
TV 8
TV3
TVP Polonia

RU

10
11
12
13
14
15
16
17
18

RU
RU
RU
LT
LT
LT
LT
LT
PL

 PAPILDOMAS

R

0 eu
(ДОПОЛНИтеЛЬНыЙ)** 4,3er mėn.
p

К

абельное аналоговое Телевидение
подходиТ для Телевизоров вСех Типов.
в отличие от спутникового или цифрового телевидения, для кабельного
аналогового телевидения
не требуется дополнительное оборудование. абонентская плата не зависит
от количества телевизоров в квартире.

Nicam - galima pasirinkti vieną iš dviejų
TV programą dubliuojančių kalbų.
Nicam - в тВ программе есть возможность
выбора одного из двух дублирующих языков.
** PAPILDOMAS analoginis paketas platinamas
tik su PAGRINDINIU analoginiu paketu.
ДОПОЛНИтеЛЬНыЙ аналоговый пакет предоставляется только с ОСНОВНым аналоговым пакетом программ.

72 421,
8 652 78641,
www.sugardas.lt
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Programos pavadinimas
Garsas Kalba
Animal Planet
Nicam EN/RU
Belarus 24
BY/RU
Cartoon Network/TCm europe Nicam EN/RU
Centralnoe TV
RU
CNN International
EN
Detskij mir/Teleclub
RU
Discovery Channel
Nicam EN/RU
euroNews
RU
euroSport 1
Nicam EN/RU
FOX
Nicam EN/RU
FOX life
Nicam EN/RU
Info TV
LT
karusel
RU
mCm Top
FR
mezzo
FR
mIR TV
RU
mTV europe
EN
Nashe kino
RU
National Geographic Channel Nicam EN/RU
Nickelodeon
Nicam EN/RU
Perec International
RU
Planeta RTR
RU
Novij mir
RU

24

Pristatomoji programa

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Pristatomoji programa Poehali!
ProSieben
RTG int.
SeTANTA SPORTS
Sony entertainment Televizion
SONY TuRBO
Sport 1
STB
TDk
TNV
Travel Channel
Viasat explorer
Viasat History
Viasat Nature
Vremia: daliokoe i blyzkoe
Zdorovoje TV

RU
Nicam
Nicam
Nicam
Nicam

Nicam
Nicam
Nicam
Nicam

DE
EN/RU
EN/RU
EN/RU
EN/RU
LT
Ukr./RU
RU
Tot./RU
EN/RU
EN/RU
EN/RU
EN/RU
RU
RU

Savivaldybė informuoja
Administracija skelbia
nekilnojamojo turto nuomos konkursą
Visagino savivaldybės administracija skelbia viešą nekilnojamojo turto nuomos konkursą: 41.17 kv. m negyvenamųjų patalpų (nekilnojamojo turto unikalus
Nr. 3098-4002-8024, registro numeris 44/1276892, patalpų indeksai 1-4–1-6),
esančių Visagine, Taikos pr. 15.
Pradinis patalpų nuompinigių dydis – 6,00 Eur per mėnesį
už 1 kv. m.
Patalpų nuomos terminas – 5 metai. Patalpos nuomojamos komercinei veiklai (atitinkančiai pastato paskirtį) vykdyti.
Patalpas galima apžiūrėti nuo 2018 m. sausio 22 d. iki 2018
m. sausio 26 d. nuo 9.00 iki 12.00 val. Dėl patalpų apžiūros kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo
ir statybos skyriaus vyresniąją specialistę Juliją Ognerubovą,
tel. (8 386) 50 428, el. p. julija.ognerubova@visaginas.lt,

Parko g. 14, 414 kab.
Viešojo konkurso sąlygos ir paaiškinimai pateikiami
kiekvienam potencialiam konkurso dalyviui pateikus užklausą
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyresniajai specialistei Julijai Ognerubovai, tel. (8 386) 50 428, el. p.
julija.ognerubova@visaginas.lt.
Paraiškos priimamos vokuose iki 2018 m. sausio 29 d.
17.00 val. Visagino savivaldybės administracijoje: Parko g. 14,
414 kab., atsakingas asmuo – Julija Ognerubova.

SODRA - по новому адресу!

SODRA dirbs nauju adresu
Gerbiamieji „Sodros“ klientai,
informuojame, kad „Sodros“ Utenos skyriaus
Klientų aptarnavimo skyriaus Visagino poskyris persikelia į Darbo biržos patalpas adresu: Tarybų g. 25, Visaginas, ir nuo š. m. sausio 24 d. dirbs šio pastato I
aukšte.

Уважаемые клиенты SODRA,
информируем, что Висагинское отделение
Утянского отдела обслуживания клиентов переезжает в
здание «Биржи труда», находящееся в Висагинасе по ул.
Тарибу,25, и с 24 января будет располагаться на I этаже
этого здания.

Dėl persikėlimo darbų maloniai prašome gyventojus
sausio 22 d. į „Sodrą“ kreiptis tik esant skubiems klausimams. Klientai bus aptarnaujami tik 106 kab., I aukšte.
Sausio 23 d. „Sodros“ klientai nebus aptarnaujami. Atsiprašome dėl nepatogumų.

Из-за переезда очень просим жителей 22 января обращаться в SODRA лишь по неотложным вопросам. Клиенты
будут обслуживаться только в 106 каб. (I этаж).
23 января клиенты SODRA обслуживаться не будут.
Приносим извинения за предоставленные неудобства.

Nuo sausio 24 d. laukiame Jūsų nauju adresu.
Poskyrio darbo laikas:
 I, III – 8.00–17.00 val.  II, IV – 7.30–17.30 val.
 V – 8.00.–15.45 val.

С 24 января ждем вас по новому адресу.

03*05

Время работы висагинского отделения:
 I, III 8.00 - 17.00  II, IV 7.30 - 17.30  V 8.00 - 15.45

Visagino policijos komisariatas informuoja

Saugaus eismo kelyje atmintinė
Tikriausiai nei vienas iš mūsų nesusimąsto, kad dėl neatsargumo, neatidumo, skubėjimo gali tapti eismo įvykio auka. Saugaus
elgesio kelyje patarimų gausa, kasdieniai pranešimai apie nelaimingus įvykius neapsaugo žmonių nuo nelaimių, nepriverčia
susimąstyti ir laikytis visų būtinų taisyklių. Nors kiekvienais metais
statistiniai duomenys pradeda džiuginti, tačiau nelaimingi atsitikimai
kelyje vis dar opi problema. 2015 m. šalyje buvo sužeisti 3 595
žmonės, žuvo – 242; 2016 m. sužeisti – 3 875 žmonės, žuvo – 188.
2017 m. Visagino mieste įvyko 12 įskaitinių eismo įvykių, kurių
metu nukentėjo žmonės.
Kreipiamės į visus miesto gyventojus, prašome saugoti
savo ir kitų gyvybes, bei laikytis saugaus elgesio kelyje
taisyklių.

PėSčIASIS, NORėDAmAS PeReITI
kelIą (GATVę) TuRI:

patirti ir mirtinas traumas. Dar pavojingesnė situacija, kai
transporto priemonės kelyje prasilenkia: vairuotojai, trumpam apakinti žibintų šviesų, gali nepastebėti priekyje
esančių kliūčių, taip pat einančių pėsčiųjų ar važiuojančių
dviračiu, ir juos kliudyti.
Su atšvaitu (žibintu) einantį ar dviračiu (vežimu) važiuojantį žmogų vairuotojas gali pastebėti iš maždaug penkis
kartus didesnio atstumo nei be atšvaito. To pakanka, kad
vairuotojas sulėtintų važiavimo greitį, saugiai prasilenktų su
pėsčiuoju (dviračio vairuotoju, vadeliotoju), esant būtinumui
– sustotų.

PATARImAI VAIRuOTOJAmS

Susirasti perėjimui skirtą vietą – pėsčiųjų perėją ar
sankryžą. Ateiti iki jos ir sustoti. Kelią pereiti ten, kur jis gerai
matomas iš abiejų pusių. Neiti ta puse, kur kelią (gatvę) užstoja kliūtys.
Atsistoti toliau nuo šaligatvio ar važiuojamosios dalies
krašto.
Apsidairyti į abi puses: pasižiūrėti į kairę, į dešinę ir
įsiklausyti.
Praleisti važiuojančias transporto priemones. Vėl apsidairyti ir įsiklausyti.
Jei transporto priemonės nevažiuoja, dar kartą pasižiūrėti į kairę. Tada galima eiti.
Eiti per kelią (gatvę) statmenai, o ne įstrižai.
Einant per kelią stebėti kelią ir klausytis.
Kelyje (gatvėje) niekada neskubėti – elgtis ramiai.
Kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu eiti
tik prieš transporto priemonių važiavimo kryptį, t. y. kairiąja
kelio puse.
Tamsoje, esant blogam matomumui, neapšviestu keliu
einančius žmones vairuotojai dažniausiai pastebi tik transporto priemonei visai prie jų priartėjus. Tai pavojinga situacija
– pėsčiasis gali būti ne tik užkliudytas, sužeistas, jis gali

Metų laikai ir su jais besikeičiančios meteorologinės sąlygos įtakoja transporto priemonių eismo intensyvumą, važiavimo greitį, nuo kurių didele dalimi priklauso ne tik
tikimybė patekti į eismo įvykį, bet ir jo padariniai.
kiekvienam vairuotojui reikėtų tinkamai įvertinti tai,
kad rudenį ir žiemą:
važiuojama gerokai mažesniu greičiu, laikomasi saugaus (didesnio) atstumo iki kitos važiuojančios transporto
priemonės
būtina tinkamai ir iš anksto pasirūpinti transporto priemonės technine būkle (padangos, šviesos prietaisai, stiklo
valytuvai, plovikliai)
kelyje yra ir kiti eismo dalyviai – pėstieji, dviračių
vairuotojai, vadeliotojai. Todėl vairuotojai ypač atidūs turi būti
važiuodami kelyje tamsiuoju paros metu, prieš pėsčiųjų perėjas, užmiesčio keliuose
nuolat keičiasi eismo sąlygos.
Nepamiršk, kad:
gyvenvietėse visoms transporto priemonėms leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 50 km/val. greičiu
kiekvienoje eisme dalyvaujančioje motorinėje transporto priemonėje, traktoriuje, savaeigėje mašinoje turi būti
ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais
vairuotojas ir keleivis (-iai), važiuodami automobiliu,
turi būti užsisegę saugos diržus.
Prisimink, geriausi patarėjai kelyje – atidumas,
drausmingumas ir atsargumas!

