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Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba informuoja
Висагинское управление противопожарного спасения информирует

Atmintinė įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams

Visagino savivaldybės
administracija skelbia atrankas
Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės
skyriaus vyriausiasis specialistas (kalbos tvarkytojas)

Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas nustato,
kad įmonėse, įstaigose ir organizacijose už objekto priešgaisrinę būklę
yra asmeniškai atsakingi jų vadovai. Jie gali savo vadovaujamos įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojui pavesti kontroliuoti objekto
priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti.

Specialieji reikalavimai:
turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (išsilavinimo sritis –
humanitariniai mokslai, išsilavinimo kryptis – filologija (lietuvių kalba);
turėti 1 metų darbo kalbos tvarkybos srityje patirtį;
būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos
Respublikos įstatymus, Administracinių nusižengimų kodeksą, Valstybinės lietuvių
kalbos komisijos nutarimus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešųjų juridinių asmenų
veiklą, valstybės tarnybą, darbo santykius, valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
gebėti savarankiškai atlikti užduotis, pasirinkti veiklos metodus, rasti sprendimus savo veiklos sferoje;
mokėti rengti savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis;
mokėti anglų, vokiečių, prancūzų ar rusų kalbą B2 lygiu.





A

tkreipiame Jūsų dėmesį, kad statinių, esančių bendrosios nuosavybės teisės objektais, atitiktį
priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams kontroliuoja administratorius, paskirtas bendraturčių
susitarimu.
Gaisrų prevencijai įgyvendinti įgalioti valstybinės priešgaisrinės priežiūros (toliau – VPP) pareigūnai, kurie
patikrina ir įvertina, kaip laikomasi teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų
objektų priešgaisrinės saugos reikalavimus. Todėl įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai privalo įstatymų nustatytais
atvejais leisti šiems pareigūnams apžiūrėti ir patikrinti įmonės, įstaigos, organizacijos gamybines, ūkines, kitas
patalpas, statinius bei teritoriją. Nepamirškite, kad VPP pareigūnai gali suteikti ir metodinę pagalbą.
Objektų priešgaisriniai techniniai
patikrinimai (toliau – PTP) skirstomi į
planinius ir neplaninius.
Planiniai PTP skirti prevencijai, atliekami pagal objektų grupavimo kriterijus sudaromą sąrašą ir iš anksto
planuojami metams (objekto patikrinimo periodiškumas priklauso nuo objekto grupės). Valstybinės priešgaisrinės
priežiūros pareigūnas iš anksto informuoja objekto savininką, teisėtą valdytoją, vadovą ar jų raštiškai įgaliotą
asmenį telefonu, raštu arba elektroniniu
būdu apie numatomą patikrinimą.
Neplaniniai PTP atliekami nepranešus, esant teisės aktuose numatytam
pagrindui bei Valstybinės priešgaisrinės
priežiūros institucijos motyvuotam
sprendimui.
VPP pareigūnai tikrina objektus ir
vertina jų atitiktį pagal klausimyne nurodytus pagrindinius gaisrinės saugos
reikalavimus:
1. Ar įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios atitinka vidaus reikalų ministro patvirtintus kriterijus, vadovas
arba asmuo, kuriam pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę, išklausė priešgaisrinės saugos mokymo
programą ir turi tai patvirtinantį pažymėjimą?
2. Ar atliekami ne rečiau kaip kartą
per trejus metus įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymai ir žinių
tikrinimas?
3. Ar objekte yra gaisrinės saugos
instrukcija (kai įmonėse, įstaigose ir organizacijose dirba arba nuolat būna
daugiau kaip šimtas žmonių rengiamas
atskiras valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas)?
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4. Ar darbuotojams organizuojami
instruktažai gaisrinės saugos klausimais, kurie įforminami gaisrinės saugos
instruktažų registracijos žurnaluose?
5. Ar evakuacijos keliai ir išėjimai
yra laisvi ir parengti žmonėms netrukdomai evakuoti?
6. Ar koridoriuose, laiptinėse ir ant
durų evakuaciniuose išėjimuose yra
įrengti evakuacijos kryptį nurodantys
ženklai?
7. Ar patalpose elektros instaliacija
ir elektros prietaisai yra tvarkingi?
8. Ar objekte pagal gesintuvų ir
gaisro gesinimo inventoriaus parinkimo
reikalavimus yra pakankamas gesintuvų skaičius, pvz., 100 m2 patalpos
plote turi būti ne mažiau kaip du 2 kg (l)
ar 4 kg (l) talpos gesintuvai arba vienas
6 kg (l) talpos gesintuvas?
9. Ar gesintuvų garantinis galiojimo
laikas, nurodytas ant gesintuvo etiketės, nėra pasibaigęs?
10. Ar gesintuvai laikomi lengvai
prieinamose ir matomose vietose, ne
arčiau kaip 1 m iki šildymo prietaisų?
11. Ar gesintuvai pakabinti taip, kad
atstumas nuo grindų iki gesintuvo apačios yra ne aukščiau kaip 1,5 m; ar jie
statomi gaisrinių čiaupų spintelėse arba
ant grindų, laikomi specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose?
12. Ar gesintuvų paleidimo įtaisai
yra užplombuoti?
13. Ar objekte įrengtas vidaus
gaisrinis vandentiekis techniškai yra
sutvarkytas ir patikrintas: vandentiekis
perplautas, gaisrinės žarnos pervyniotos ir hidrauliškai išbandytos, ar patikros rezultatai įrašyti į tam tikslui skirtą
žurnalą?
14. Ar objekto teritorijoje gaisrui gesinti vandens rezervuarai ir kiti vandens
šaltiniai (hidrantai ir t. t.), privažiavimai
prie jų yra tvarkingi?
15. Ar objekte įrengtos gaisrinės

Darbo pobūdis: kontroliuoti valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą savivaldybės teritorijoje, konsultuoti valstybinės kalbos klausimais fizinius ir juridinius
asmenis, redaguoti savivaldybės administracijos dokumentus.

Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas
saugos sistemos ir gaisrinės automatikos įrenginiai yra techniškai tvarkingi ir
parengti darbui?
16. Ar atliekama gaisrinės saugos
sistemų ir gaisrinės automatikos įrenginių techninė priežiūra ir bandymai, o jų
rezultatai įforminti raštu?
Patikrinimo metu nustačius teisės
aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų
pažeidimus, surašomas privalomasis
VPP pareigūno nurodymas „Dėl objekto
priešgaisrinės būklės pagerinimo“ ir taikomos įstatymų nustatytos poveikio
priemonės, arba teisės aktų nustatytais
atvejais nekilnojamieji ir kilnojamieji
daiktai, kuriems yra nustatyti priešgaisrinės saugos reikalavimai, uždraudžiami
eksploatuoti. Pastebėjus galimus gaisrinės saugos norminių statybos techninių
dokumentų reikalavimų pažeidimus,
VPP pareigūnai apie tai raštu informuoja
statinio naudojimo priežiūrą vykdančius
atsakingus subjektus.
Primename, kad įmonių, įstaigų ir
organizacijų vadovai turi teisę patys
deklaruoti objekto atitiktį priešgaisrinę
saugą reglamentuojantiems teisės aktams, išskyrus teisės aktų nustatytus
atvejus. Deklaracijų neteikiančių įmonių
objektai tikrinami Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD
prie VRM) nustatyta tvarka. Patvirtintas
patikrinimų planas ir jo pakeitimai skelbiami PAGD prie VRM interneto svetainėje adresu: https://pagd.lrv.lt. Taip
pat šioje svetainėje galima rasti daugiau informacijos apie įvairių objektų
veiklai taikomų teisės aktų sąrašą,
patikrinimų atlikimo ir priimtų sprendimų
apskundimo tvarką.
Kilus klausimams
Jūs galite
kreiptis į Visagino
priešgaisrinės
gelbėjimo
valdybos VPP
skyriaus
pareigūnus
tel.: (8 386) 25 027,
(8 386) 25 035,
(8 386) 25 029.

Visagino policijos komisariatas informuoja

Specialieji reikalavimai:
► turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities, teisės, viešojo administravimo arba ekonomikos krypties išsilavinimą;
► būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos
Respublikos kodeksus, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybių veiklą ir viešąjį administravimą, turizmo, smulkaus ir
vidutinio verslo plėtros, investicijų, vartotojų teisių apsaugos klausimus, Dokumentų
rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
► gebėti savarankiškai atlikti užduotis, kaupti, sisteminti, valdyti informaciją,
reikalingą tiesioginėms pareigoms atlikti, rengti išvadas, savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, mokėti apibendrinti problemas, numatyti jų sprendimo būdus,
apibrėžti jų sprendimo strategiją;
► mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis;
► mokėti rusų, anglų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
Darbo pobūdis: planuoti kuruojamų sričių priemones, lėšas joms įgyvendinti,
rengti ir koordinuoti savivaldybės strateginio veiklos plano Ekonominės plėtros
programą ir vykdyti jos monitoringą, teikti informaciją skyriaus vedėjui, nuolat analizuoti verslo aplinkos situaciją savivaldybėje, rengti išvadas ir teikti siūlymus savivaldybės vadovams dėl aktualių verslo aplinkos gerinimo ir verslo skatinimo
(akseleravimo) priemonių įgyvendinimo Visagino savivaldybės teritorijoje.
Pretendentai pateikia gyvenimo aprašymą el. paštu personalas@visaginas.lt
nurodydami, į kokias pareigas pretenduoja, iki 2018 m. lapkričio 19 d.
Pretendentų atranka vyks 2 etapais:
atranka pagal pateiktus dokumentus;
pokalbis (pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį).
Apie kiekvieno atrankos etapo rezultatus pretendentai bus informuojami asmeniškai el. paštu.
Papildoma informacija teikiama telefonu (8 386) 31 916.

KTV „Sugardas“ abonentų dėmesiui!
ProgrAmoS „AKTuAlijoS“ ir „So by TijA“
TrANSliuojAmoS:

 pirmadienį ......................06.30, 12.00, 19.30 ir 22.00 val.;
 antradienį–penktadienį ...06.30, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.30, 22.00 val.;
 šeštadienį.......................06.30, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00 val.;
 sekmadienį ........................07.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.00 val.

Висагинский комиссариат полиции информирует
Nuo lapkričio 1 d. įsigalios apribojimai įsigyti
F3 kategorijos civilines pirotechnikos priemones

I

nformuojame, kad nuo 2018 m. lapkričio 1 d. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu Nr. 5-V-570 „Dėl F3 kategorijos civilinių pirotechnikos priemonių
platinimo ir
naudojimo draudimo Lietuvos respublikoje“ fiziniams, juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams

(išskyrus licencijų turėtojus ir pirotechnikus) Lietuvos Respublikoje draudžiama platinti ir naudoti F3 kategorijos civilinės
pirotechnikos priemones - petardas (galimi kiti tokių
gaminių pavadinimai sprogtukai, sprogalai, pyškalai), skirtas garso efektui sukurti.

С 1 ноября вступают в силу ограничения на приобретение средств
гражданской пиротехники категории F3

И

нформируем, что с 1 ноября 2018 года, согласно
приказу генерального комиссара полиции Литвы
(приказ № 5-V-570) «О запрещении в Литовской республике распространения и использования средств
гражданской пиротехники категории F3», физическим, юридическим лицам, другим организациям или их подразделе-

ниям, за исключением пиротехников и тех, кто имеет лицензию, запрещается в Литовской республике распространять
и использовать средства гражданской пиротехники в виде
петард (возможны и другие названия этих взрывчатых изделий: «взрывалки», «стрелялки», «трещалки»), предназначенных для создания звукового эффекта.

