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Balandžio 15-oji – Tarptautinė kultūros diena
MIelIejI,
nuoširdžiai sveikinu visus kultūros
darbuotojus ir kultūrai neabejingus
visaginiečius Pasaulinės kultūros dienos
proga. Kultūra – tai mūsų visuomenės pamatas, kuris formuoja svarbiausias žmogiškąsias vertybes ir identitetą.
Kultūra ir kultūros vertybės yra būtinos tam, kad žmogus

Balandžio
17-toji –
Lietuvos
energetikų
diena

jaustųsi laimingas ir darnus savo vidumi.
Dėkoju už nuoširdumą, profesionalumą ir išradingumą
puoselėjant prasmingą istoriją turinčias kultūros tradicijas
Visagine.
Linkiu, kad Jus visada lydėtų kūrybinis polėkis, originalios
idėjos, o prasmingus darbus vainikuotų sėkmė.
Savivaldybės merė Dalia ŠTRAUPAITĖ

Gerbiami energetikos srities darbuotojai,
nuoširdžiai sveikinu Jus visus profesinės dienos proga.
Energija yra viso pasaulio pažangos ir tobulėjimo garantas, todėl būtent Jūsų
atsakingas darbas užtikrina, kad šie procesai vyktų sklandžiai ir saugiai, padeda
visaginiečiams kurti namų jaukumą bei šilumą.
Noriu padėkoti visiems ir kiekvienam energetikui už kasdienį darbą tam, kad
mūsų namus pasiektų elektra ir šiluma, kad turėtume galimybę gyventi ir dirbti
šiuolaikiškame pasaulyje.
Linkiu stiprios sveikatos, kantrybės, išminties ir optimizmo Jums ir Jūsų artimiesiems.
Savivaldybės merė Dalia ŠTRAUPAITĖ

Приглашаем принять активное
участие в акции «DAROM 2018»

Kviečiame aktyviai
dalyvauti akcijoje
„DAROM 2018“

В этом году уже в одиннадцатый раз состоится
объединяющая всю страну акция по уборке территорий «Darom», которая направлена на то, чтобы
призвать жителей Литвы к ответственности, социальной активности, экологическому мышлению.

Šiais metais jau vienuoliktą kartą įvyks visą šalį vienijanti aplinkos
švarinimo akcija „Darom“, skatinanti Lietuvos gyventojų ekologišką
mąstymą, pilietiškumą ir socialinį
aktyvumą.
Balandžio 10 d. įvyko pirmas darbo
grupės akcijai „Darom 2018“ organizuoti posėdis. Darbo grupės vadovė –
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Aušra Andrijauskienė. Posėdžio metu buvo
kalbama apie aplinkos tvarkymo akcijos organizavimą, aptartos akcijos metu numatomos tvarkyti teritorijos. Šiais
metais akcija „DAROM“ Visagino savivaldybėje bus organizuojama balandžio 20–21 d. Jos metu į tvarkytinus
taškus taip pat galėsite atnešti ir savo senas baterijas, kurios bus saugiai utilizuotos.
Kviečiame visus aktyvius, draugiškus ir atsakingus Visagino savivaldybės gyventojus, mokyklas, jaunimo organizacijas aktyviai dalyvauti akcijoje! balandžio 21 d.
10.00 val. gyventojai kviečiami susirinkti prie Visagino
savivaldybės pastato (Parko g. 14). Vaikai iki 14 metų
amžiaus, norintys dalyvauti akcijoje, turi ateiti su savo
tėvais. Pirštinėmis ir maišais šiukšlėms rinkti bus aprūpinta.
Informacija apie tvarkytinas vietas bus pateikiama
interneto svetainėje www.visaginas.lt. Asmuo kontaktams
– Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus specialistė Lijana Jatkevičienė,
tel. (8 386) 31 587, el. p. lijana.jatkeviciene@visaginas.lt



10 апреля в самоуправлении состоялось первое совещание рабочей группы по организации акции «Darom
2018». Руководитель рабочей группы - заместитель директора администрации Висагинского самоуправления
Аушра Андрияускене. Во время совещания говорилось
об организационных вопросах, обсуждались территории, на которых намечается навести порядок. В этом году
акция «Darom» в Висагинском самоуправлении будет проводиться 20-21 апреля. Во время акции на убираемые территории (в пункты сбора) можно будет принести старые
батареи, которые будут безопасно утилизированы.
Приглашаем всех активных, ответственных, неравнодушных жителей Висагинского самоуправления, школы, молодежные организации принять активное участие в акции!
21 апреля в 10.00 приглашаем жителей собраться у
здания Висагинского самоуправления (ул. Парко, 14).
Дети в возрасте до 14 лет, желающие принять участие в
акции, должны прийти вместе со своими родителями. Перчатками и мешками для сбора мусора все участники акции
будут обеспечены.
Информация о местах уборки будет редставлена на интернет-сайте самоуправления www.visaginas.lt,. Контактное лицо
- Лияна Яткявичене, специалист Отдела управления местным
хозяйством и строительства администрации Висагинского самоуправления, тел. (8 386) 31 587, эл. почта
lijana.jatkeviciene@visaginas.lt

Отопительный сезон
в Висагинасе завершен

Visagine nutraukiamas
šildymo sezonas

Vadovaujantis Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d.
įsakymu Nr. ĮV-E-162 „Dėl 2017–2018 m. šildymo
sezono pabaigos“ nuo 2018 m. balandžio 11 d. baigiamas 2017–2018 m. šildymo sezonas.
Šildymo sezono pradžia ir pabaiga yra reglamentuojama Šilumos ūkio įstatymu ir Ūkio ministro 2003 m.
įsakymu. Pagal nustatytą tvarką šildymo sezonas
baigiasi, kai tris paras iš eilės lauke vidutinė temperatūra siekia ne mažiau nei +10 laipsnių.
Įsakymas paskelbtas interneto svetainės
www.visaginas.lt rubrikoje „Teisinė informacija –
Teisės aktai – Direktoriaus įsakymai“.



На основании приказа директора администрации Висагинского самоуправления Nr. ĮV-E-162 (от
10 апреля 2018 года) «Об окончании отопительного сезона 2017-2018 г.», с 11 апреля 2018 года в городе завершен отопительный сезон 2017-2108 г.
Начало и окончание отопительного сезона регламентируется
законом О тепловом хозяйстве и приказом министра хозяйства
2003 года. В соответствии с установленным порядком, отопительный сезон заканчивается, если трое суток подряд средняя
наружная температура составляет не менее + 10 градусов.
Приказ обнародован на интернет-сайте www.visaginas.lt, в
рубрике «Teisinė informacija - Teisės aktai - Direktoriaus įsakymai».

InformacIja apIe autobusų reIsus

Miesto autobusų
tvarkaraščio pakeitimas

Atsižvelgiant į visuomenės poreikius nuo 2018 m. balandžio 15 d. yra keičiamas keleivių vežimo vietinio (miesto)
reguliaraus susisiekimo autobusų eismo maršruto Taikos pr.–
Energetikų g.–Jaunystės g.–Santarvės g.–Parko g.–Kosmoso g.–
Taikos pr. tvarkaraštis.

Keleivių vežimas į sodininkų
bendrijas ir kapines

Nuo 2018 m. balandžio 21 d. pradedamas keleivių
vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais Visagino
miestas–sodininkų bendrijos „Pavasaris“, „Statybininkas“,
Visagino miestas–sodininkų bendrija „Pavasaris“, Visagino

miestas–sodininkų bendrija „Vyšnia“, Visagino
miestas–kapinės paslaugų teikimas.
autobusų eismo tvarkaraščiai pateikiami interneto
svetainės www.visaginas.lt rubrikos ,,Gyventojams“ skiltyje „autobusų ir traukinių eismo tvarkaraščiai“, taip pat
iš vakaro bus iškabinti autobusų stotelėse.

Naujos bilietų kainos

Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-61 nustatytos kitos keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais bilietų kainos (su PVM):
1. miesto maršrutu: 0,50 Eur; taikant 50 proc. lengvatą –
0,25 Eur, 80 proc. lengvatą – 0,10 Eur;
2. maršrutais į sodininkų bendrijas ir kapines: į vieną pusę
0,70 Eur; taikant 50 proc. lengvatą – 0,35 Eur, 80 proc.
lengvatą – 0,14 Eur.
naujos bilietų kainos įsigalioja nuo 2018 m. balandžio 15 d.

skaitykite VkD el. formatu web.sugardas.lt

administracijos direktorius sergejus mickevičius informuoja apie vykdomą veiklą.
Директор администрации сергей мицкевич информирует о выполняемой работе.



sVeIkIname!

Mokytoja Danguolė Savičienė pelnė
aukščiausią šalies
švietimo apdovanojimą
Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio
ugdymo mokytojai ekspertei Danguolei savičienei suteiktas geriausio metų mokytojo vardas!
Šis švietimo srities prestižinis apdovanojimas
skiriamas mokytojams už ypatingus nuopelnus
praktinėje veikloje, mokinių pasiekimus, reikšmingiausius darbus pedagogikos srityje, indėlį į švietimo politikos įgyvendinimą, vertybių ugdymą.
Danguolės Savičienės kandidatūra buvo pasiūlyta už jos ir jos mokinių ryškius pasiekimus gamtos mokslų srityje, išskirtinį mokytojos gebėjimą išugdyti mokinių dalykines, bendrakultūrines, socialines, ir kitas kompetencijas, žingeidumą, kritinį
visuminį ir integralų mąstymą, už daugelio autorinių didaktinių, metodinių priemonių,
pratybų sąsiuvinių sukūrimą, itin aktyvią gerosios darbo patirties sklaidą, veiksmingą metodinę veiklą šalies ir tarptautiniu lygiu, už autentišką ir savitą mokytojos
lyderystę, diegiant inovacijas gamtos mokslų, gamtos apsaugos ir eksperimentinio
ugdymo srityse.
Gauta žinia, kad Danguolė Savičienė bus įvertinta 2017 m. Metų mokytojo premija (premijos iškilmingas įteikimas vyks š. m. balandžio 19 d. Vilniuje). Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mokytojos pedagoginis profesionalumas aukštai ir
pelnytai įvertintas šalies mastu.



perspėjImo sIstemos
patIkrInImas!

Balandžio 18 d. Visagine bus įjungtos
sirenos
2018 m. balandžio 18 d. 11 val. 52 min. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas atliks Visagino mieste gyventojų perspėjimo sistemos techninį
patikrinimą įjungdamas 3 min. sirenas ir siųsdamas trumpuosius pranešimus į
mobiliuosius telefonus. Pranešimų perdavimas prasidės kartu su sirenų jungimo
pradžia, t. y. 11 val. 52 min., ir tęsis iki 12 val. 03 min. Visą tą laiką pranešimai
bus kartojami kas 1 min. Jei telefonas nustatytas teisingai, jis priims tik vieną
pranešimą. Rekomenduojame visiems gyventojams nustatyti savo mobiliuosius
telefonus perspėjimo pranešimams priimti. Ši paslauga gyventojams yra
nemokama. Telefonų nustatymo instrukcijos ir daugiau informacijos apie šią
sistemą pateikiama tinklalapyje adresu www.gpis.vpgt.lt
Patikrinimo metu gyventojai bus informuojami per Lietuvos nacionalinį radiją ir
televiziją, UAB „Sugardas“ kabelinę televiziją.
ПроВерка системы оПоВещения!

18 апреля в Висагинасе будут
включены сирены
18 апреля 2018 года в 11 часов 52 минуты Департамент противопожарной охраны и спасения будет проводить в Висагинасе техническую проверку
системы оповещения жителей с включением сирены на 3 минуты и с отправлением сообщений на мобильные телефоны. Передача сообщений будет производиться одновременно с включением сирены, то есть начнется в 11.52 и
продлится до 12.03. Все это время сообщения будут повторяться каждую
минуту. Если телефон настроен правильно, он примет только одно сообщение. Рекомендуем всем жителям установить на свои мобильные телефоны
прием предупреждающих сообщений. Эта услуга для жителей бесплатна. Инструкция по настройке телефона и подробная информация об этой системе
размещена на интернет-сайте www.vpgt.lt.
О проверке системы жители также будут оповещены по Национальному
радио и телевидению Литвы, кабельному телевидению ЗАО «Sugardas».



Skelbimas apie nepriklausomų kandidatų
į UAB „Visagino būstas“ valdybos narius
atranką

Visagino savivaldybės administracija skelbia penkių nepriklausomų kandidatų į uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ (toliau
– bendrovė), įmonės kodas 155498117, buveinė
Statybininkų g. 24, Visaginas, valdybos narius
atranką.
Atrankos būdas: pokalbis.
Laikotarpis, kuriam kandidatas skiriamas į valdybos narius: 4 metai.
Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:
1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (pridedama).
2. Gyvenimo aprašymas (lietuvių kalba).
3. Kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka
bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.
4. Aukštąjį universitetinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
Kandidatų dokumentai priimami iki 2018 m. balandžio 25 d.
Administracijos kontaktinis asmuo – Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Gaidelienė, tel. (8 386) 50 428, el. p. rasa.gaideliene@visaginas.lt
Išsamią informaciją apie atranką rasite savivaldybės interneto svetainės
www.visaginas.lt rubrikoje „Naujienos“.

Читайте ВкД в электронном формате на web.sugardas.lt

