
2019 m. vasario 15 d. Vilniuje 
buvo apdovanoti geriausi 2018 
metų Lietuvos boksininkai, bok-
sininkės, treneriai ir teisėjai. Lau-
reatams įteikti specialūs prizai, 
piniginės premijos ir rėmėjų do-
vanos.

Geriausiojo boksininko titulas 
jaunių grupėje atiteko mūsų vi-
saginiečiui Aleksandrui Trofim-
čiukui (treneris Denisas Naidio-
novas). 

Aleksandras antrus metus iš 
eilės pateko tarp Europos jaunių 
čempionato prizininkų ir iškovo-
jo bronzos medalį. 

A. Trofimčiukas skynė perga-
les ir tarptautiniuose turnyruose. 
Laimėjo ne tik Lietuvoje vyku-
sius V. Karpačiausko ir Ričardo 
Tamulio turnyrus, bet ir turnyrus 
Rusijoje bei Baltarusijoje.

„Labiausiai džiugina tai, kad 

Lietuvoje auga perspektyvi 
boksininkų karta. Tikimės, kad 
jaunimo gretose auga ir būsimi 
olimpiečiai“, – sveikino Lietuvos 
bokso federacijos prezidentas 
Darius Šaluga.    

Nuoširdžiai sveikiname A. 
Trofimčiuką ir jo trenerį D. Nai-
dionovą su reikšmingais sporto 
pasiekimais bei pelnytu įvertini-
mu. Linkime įspūdingų pergalių 
visose ateities varžybose!

Aleksandras Trofimčiukas ir treneris Denisas Naidionovas - centre

Skaitykite leidinį www.visaginas.lt
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Šventiniai renginiai ir linksmas 
šurmulys Visagine prasidėjo jau 
nuo pat vasario 15 d. ryto – Visa-
gino savivaldybės didžiojoje salėje 
įvyko projekto „Pamokos be sienų“ 
susitikimas-diskusija „Tautos gar-

bė – kalba“. Pamoką apie lietuvių 
kalbą ,,Gerosios vilties“ progimna-
zijos 7 kl. mokiniams vedė Švieti-
mo, kultūros, sporto ir valstybinės 
kalbos kontrolės skyriaus vyriau-
sioji specialistė (kalbos tvarkytoja) 

Lina Dainienė. Mokiniai trumpai 
susipažino su lietuvių kalbos sta-
tuso istorija, vartojimo sritimis bei 
bandė savo jėgas spręsdami valsty-
binės kalbos mokėjimo kategorijų 
egzaminų užduotis.

Vėliau prie Visagino savivaldy-
bės pastato susirinko gausus būrys 
Visagino „Gerosios vilties“ pro-
gimnazijos mokinių, kurie aktyviai 
prisidėjo prie smagios bei prasmin-
gos etninės kultūros akcijos „Visa 
Lietuva šoka“. Akcijos dalyvius ar-
tėjančios Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo dienos proga pasvei-
kino savivaldybės vadovai – merė 
Dalia Štraupaitė ir administracijos 
direktorius Sergejus Mickevičius 
bei palinkėjo mažiesiems visagi-
niečiams mylėti Lietuvą ir visa-
da nešioti ją savo širdyse. Vėliau 
linksmai nusiteikę akcijos dalyviai 

smagiai šoko lietuvių liaudies šo-
kius.

Vasario 15 d. popietę Visagino 
viešosios bibliotekos filialo meno 
galerijoje vyko renginys „Tėviškės 
grožis per žmogų ateina“. Renginio 
metu pagerbta Valstybės atkūrimo 
data, taip pat buvo surengta Utenos 
apskrities fotografų klubo „Žalias 
skėtis“ paroda, dedikuota Lietuvos 
gamtos grožiui. Ypatingą atmos-
ferą kūrė poeto-fotografo Algio 
Jakšto skaitomos eilės bei žavingas 
saksofonisto Stasio Montrimo mu-
zikinis akomponavimas. 

Vasario 16 d. kartu su visa Lie-
tuva šventėme Lietuvos valstybės 
atkūrimo dieną iškilmingame ren-
ginyje. Sveikindama renginio da-
lyvius Visagino savivaldybės merė 
Dalia Štraupaitė priminė ir pabrėžė 
vienybės, kuri telkia prasmingiems 

darbams Tėvynės labui, svarbą. 
  Nuotaikingą šventinę progra-

mą, didžiulį glėbį muzikinių svei-
kinimų, energijos ir šypsenų šia 
proga mums padovanojo svečiai 
– Panevėžio raj. Smilgių kultūros 
centro vario dūdų orkestras „Sau-
lutė“, Naujamiesčio kultūros cen-
tro Dailės galerijos šokių grupė 
„Don’t stop“ bei Panevėžio Vytau-
to Mikalausko menų gimnazijos 
moksleiviai Milda Kavaliauskaitė 
ir Ovidijus Astrauskas. Skambėjo 
puikai žinomos lietuvių ir užsienio 
autorių dainos bei kompozicijos, 
salėje visą laiką tvyrojo pakili nuo-
taika, o koncertas baigėsi publikai 
susikibus rankomis dainuojant pa-
triotinę dainą „Žemėj Lietuvos“. 

Vasario 17 d. Visagino Šv. apaš-
talo Pauliaus bažnyčioje buvo au-
kojamos šv. Mišios už Tėvynę.

Вопрос о выделении земли под 
строительство частных домов дол-
гое время тормозился по причине 
того, что на земле, предназначен-
ной под частную застройку, растет 
государственный лес, за вырубку 
которого самоуправление должно 
было бы заплатить примерно 300 
тысяч евро.

«Вместе с мэром г. Варена мы 
неоднократно обращались в прави-
тельство по этому вопросу, - сказа-

ла мэр Даля Штраупайте. – И вот, 
наконец, принят закон, согласно 
которому уменьшен коэффициент, 
применяемый при обсчете платы 
за вырубку государственного леса.

Теперь самоуправление должно 
будет заплатить не 300 тысяч, а 90 
тысяч евро. Эти средства заложе-
ны в бюджет на 2019-й год, поэто-
му вскоре может быть начато вы-
деление земли под строительство 
частных домов».

Жители обратились к мэру с 
жалобой на то, что ЗАО «Visagino 
būstas» не вывозит от подъездов 
старые рамы, если из них не выну-
ты стекла – такие рамы считались 
строительным мусором, который 
жители должны вывозить сами.

«Наши люди меняют окна, уте-
пляя таким образом свои дома, и 

не нужно осложнять им этот про-
цесс, заставляя самих вывозить 
рамы со стеклами. Самоуправле-
ние указало ЗАО «Visagino būstas», 
чтобы его работники забирали от 
подъездов все рамы, в том числе 
и со стеклами. Так было и будет  
сейчас», - сказала мэр Д. Штрау-
пайте.

Конкурс на работы по демон-
тажу здания бывшего детского 
сада по адресу Тайкос, 20А, и 
возведения Дома самостоятель-
ного проживания выиграла ви-
сагинская строительная фирма 

ЗАО «Evikonas», информировала 
Д. Штраупайте. Как сообщил ди-
ректор ЗАО «Evikonas» Виктор 
Лакин, работы по демонтажу уже 
начаты. Общая стоимость проекта   
- около 1 млн евро.

«Недавно был вывезен мусор из 
новых полуподземных контейне-
ров. 

Несмотря на предупреждение 
о том, что эти контейнеры еще 
не сданы в эксплуатацию и поль-
зоваться ими нельзя, некоторые 
жители срывали с крышек контей-

неров защитные ленты и выбрасы-
вали туда мусор.

Обращаюсь ко всем висагин-
цам: до тех пор, пока новые полу-
подземные контейнеры не сданы в 
эксплуатацию, пользоваться ими 
запрещено!», - говорит мэр Д. 
Штраупайте.

На прошедшей неделе виса-
гинцы обращались к мэру по во-
просам недостаточного оказания 
бесплатной юридической помощи, 
которое самоуправление должно 
предоставлять малоимущим граж-
данам;

с просьбами о предоставлении 
услуг соцработников на дому; по 
жилищным и другим социальным 
вопросам.

Всего к мэру на прошедшей не-
деле обратились с просьбами 17 
человек.

Daugiabučių namų kiemuose, 
bendro naudojimo teritorijose pa-
stebėta, kad varniniai paukščiai 
(varnos, kovai) kelia triukšmą, 
trikdo ramybę bei kelia grėsmę 
gyventojams. Visagino savival-
dybės administracija reguliuoja 
varninių paukščių populiaciją ar-
dydama šių paukščių lizdus. Ta-
čiau šios priemonės nepakanka, 

nes ne visose paukščių buvimo 
vietose būna sukrauti lizdai.

Siekiant sumažinti varninių 

paukščių gausą daugiabučių 
namų kiemuose, labai svarbu pa-
laikyti švarą minėtose teritorijo-
se. Todėl prašome gyventojų kie-
muose nešerti gyvūnų, nemėtyti 
maisto atliekų, nešiukšlinti.

Tik bendromis pastangomis 
sumažinsime šių paukščių popu-
liaciją.

Dėkojame už supratimą.

Было замечено, что во дво-
рах многоквартирных домов, 
в местах общего пользования 
шумят, нарушают спокойствие 
и вызывают угрозу жителям 
птицы семейства вороньих (во-
роны, грачи). Администрация 
Висагинского самоуправления 
регулирует популяцию птиц 

семейства вороньих, уничто-
жая гнезда этих птиц. Однако 
этого недостаточно, посколь-
ку не во всех местах обитания 
птиц свиты гнезда. В целях 
сокращения численности птиц 
семейства вороньих во дворах 
многоквартирных домов, важ-
но поддерживать порядок на 

упомянутых территориях. По-
этому просим жителей не кор-
мить во дворах животных, не 
разбрасывать пищевые отходы 
и не мусорить. Только совмест-
ными усилиями мы сможем со-
кратить популяцию этих птиц.

Благодарим за понимание.

ПО ПОВОДУ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ ПТИЦ СЕМЕЙСТВА ВОРОНЬИХ

DĖL VARNINIŲ PAUKŠČIŲ POPULIACIJOS GAUSOS

SU GIMTADIENIU, LIETUVA! 

В скором будущем в Висагинасе могут 
появиться частные дома

Старые рамы будут вывозить вместе 
со стеклами

Начато строительство Дома 
самостоятельного проживания

Не бросайте мусор в новые полупод-
земные контейнеры!

Обращения жителей

Administracija informuoja  
Администрация	информирует

+370 636 77 774 info@tts.ltnews.tts.lt
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Visagino rekreacijos paslau-
gų centras skelbia atranką vyr. 
buhalterio pareigoms eiti (dar-
buotojas, dirbantis pagal darbo 
sutartį; pareigybės lygis ir kate-
gorija – A2). 

Pretendentas dokumentus įs-
taigai teikia per Valstybės tar-
nybos valdymo informacinę 
sistemą. Dokumentai priimami 
14 kalendorinių dienų nuo skel-
bimo Valstybės tarnybos depar-
tamento interneto svetainėje.

Pretendentų atranka – testas 
žodžiu (pokalbis).

Išsamesnę informaciją apie 
atranką galima rasti interne-
to svetainės www.visaginas.lt 
rubrikoje „Darbo skelbimai – 
Laisvos pareigos biudžetinėse 
įstaigose ir savivaldybės įmonė-
se“ arba dėl informacijos skam-
binti tel. (8 386) 60 213.

Visagino savivaldybės admini-
stracija skelbiamų derybų būdu 
perka vieną gyvenamąjį butą, tu-
rintį du sanitarinius mazgus, arba 
du viename aukšte, greta vienas 
kito, esančius gyvenamuosius 
butus, kuriuos būtų galima su-
jungti į vieną butą (toliau – būs-
tas), bendruomeniniams vaikų 
globos namams.

Reikalavimai, kuriuos turi ati-
tikti parduodamas būstas:

1. bendras naudingas būs-
to plotas negali būti mažesnis 
kaip 84 kv. m ir ne didesnis kaip 
139,99 kv. m (parduodant du vie-
name aukšte, greta vienas kito, 

esančius gyvenamuosius butus, 
bendras abiejų gyvenamųjų butų 
naudingas būsto plotas negali 
būti mažesnis kaip 84 kv. m ir ne 
didesnis kaip 139,99 kv. m);

2. turi turėti du sanitarinius 
mazgus;

3. turi būti su visais komunali-
niais patogumais (vandentiekis, 
kanalizacija, centrinis šildymas, 
karštas vanduo, elektros tiekimo 
instaliacija);

4. turi būti įrengti apskaitos 
prietaisai (šalto, karšto vandens, 
elektros);

5. siūlomas parduoti būstas 
turi būti geros techninės būklės, 

tvarkingas, atitikti statybos bei 
specialiųjų normų (higienos, 
priešgaisrinės saugos ir kt.) rei-
kalavimus.

Paraiška ir privalomi dokumen-
tai turi būti pateikti paštu regis-
truotu laišku, įteikti pašto kurje-
rio arba pareiškėjo (ar jos įgalioto 
asmens) asmeniškai adresu: Visa-
gino savivaldybės administracija, 
Parko g. 14, 31140 Visaginas, 
109 kab., iki 2019 m. kovo 4 d. 
14.00 val.

Smulkesnė informacija (pirki-
mo sąlygos, paraiška ir kiti do-
kumentai) savivaldybės interneto 
svetainėje www.visaginas.lt.

Visagino savivaldybės administ-
racija informuoja, kad 2019 metais 
numato įdarbinti laikino pobūdžio 
darbams iki 80 darbo ieškančių as-
menų pagal Visagino savivaldybės 
tarybos 2019 m. sausio 31 d. spren-
dimu Nr. TS-8 patvirtintą Visagino 
savivaldybės 2019 metų užimtumo 
didinimo programą.

Laikinojo pobūdžio darbų sąra-
šas:

- želdinių, žaliųjų plotų, gėlynų 
ir kitų objektų valstybinėje žemėje 
tvarkymo ir priežiūros, kelių, pake-
lių ir viešojo naudojimo teritorijų 
aplinkos priežiūros ir tvarkymo lai-
kino pobūdžio darbai;

- priežiūros, slaugymo ir kiti so-
cialinės globos teikimo asmenims 
su sunkia negalia pagalbiniai laiki-
no pobūdžio darbai socialinės pa-
skirties biudžetinėse ir viešosiose 
(ne pelno siekiančiose) įstaigose;

- atliekų rūšiavimo, stichiškai 
susidariusių sąvartynų ir užterštų 
neprižiūrimų teritorijų valstybinėje 
žemėje sanitarinės priežiūros laiki-
no pobūdžio darbai;

- sporto ir turizmo objektų, dvi-
račių takų, vaikų žaidimo aikštelių, 
poilsio zonų, ežerų ir kitų vandens 
telkinių pakrančių, paplūdimių 
valstybinėje žemėje tvarkymo ir 
priežiūros laikino pobūdžio darbai;

- pagalbiniai maisto ruošimo, pa-
talpų smulkaus remonto, aplinkos 

tvarkymo ir kiti laikino pobūdžio 
darbai savivaldybės teritorijoje 
veikiančiose įmonėse, įstaigose 
ir organizacijose, nepriklausomai 
nuo jų nuosavybės formos ar pa-
valdumo;

- socialinės bei visuomeninės pa-
skirties objektų smulkaus remonto 
pagalbiniai laikino pobūdžio dar-
bai;

- archyvinių dokumentų tvarky-
mo laikino pobūdžio darbai savi-
valdybės teritorijoje veikiančiose 
įmonėse, įstaigose ir organizacijo-
se;

- kiti įsitraukimą į darbo rinką 
skatinantys laikino pobūdžio dar-
bai.

Darbdaviai, pageidaujantys 
vykdyti laikinojo pobūdžio darbų 
įgyvendinimą, iki 2019 m. kovo 
8 d. pateikia savivaldybės admi-
nistracijai (Parko g. 14, 228 kab., 
Visaginas) pasiūlymus, kuriuose 
nurodoma: įstaigos, organizacijos 
pavadinimas ir rekvizitai, darbų 
pobūdis, numatomų sukurti laikinų 
darbo vietų ir į jas įdarbinti darbo 
ieškančių asmenų skaičius, reika-
lavimai jų kvalifi kacijai ar kom-
petencijai, lėšų poreikis, darbų ap-
imtys, darbo ir darbo apmokėjimo 
sąlygos, įgyvendinimo terminas.

Papildoma informacija teikia-
ma tel. (8 386) 39 117.

Yra sakoma, kad duodamas kitam 
turtėji pats. Turtėji ne skaičiais sąs-
kaitoje, o naujomis patirtimis, įgū-
džiais, naujais pažįstamais, nepakar-
tojamu jausmu, kad esi reikalingas, 
laukiamas ir svarbi tavo pagalba.

Šiuo atveju tereikia dviejų dalykų: 
noro ir gebėjimo laisvai kalbėti lie-
tuviškai.

Visagino trečiojo amžiaus uni-
versitetas, įgyvendinantis iš ES 
struktūrinių fondų lėšų bendrai fi -
nansuojamą Visagino miesto vietos 

plėtros strategijos 2016–2022 m. 
vietos plėtros projektą „Valstybinės 
kalbos vartojimo įgūdžių tobuli-
nimo programos, skirtos socialinę 
atskirtį patiriantiems kitakalbiams 
visaginiečiams, įgyvendinimas“ 
(08.6.1-ESFA-V-911-12-0005), 
kviečia prisijungti savanorius, kurie 
yra pasirengę 3 mėnesius dalyvauti 
valstybinės kalbos mokymo(-si) pro-
gramos įgyvendinime.

Norinčiuosius dalyvauti unikalioje 
lietuvių kalbos vartojimo programo-

je, kviečiame registruotis el. paštu 
sielasta@gmail.com arba skambinti 
telefonu +370 686 95 225. Atrink-
tiems savanoriams bus organizuoti 
mokymai, kurie padės pasirengti sa-
vanoriškai veiklai.

Savanorystės programos „Big 
Brothers&Big Sisters“ principu su 12 
kitakalbių dalyvių ir savanorių porų 
bus įgyvendinta valstybinės kalbos 
vartojimo įgūdžių tobulinimo pro-
grama. Šia netradicine programa, jos 

įgyvendinimo forma yra siūloma pa-
čios bendruomenės savanorių jėgo-
mis spręsti tikslinės grupės asmenų 
problemą – valstybinės kalbos mo-
kys ne kvalifi kuoti specialistai pagal 
formalias programas, o kalbos var-
tojimo gebėjimų turintys ir tuo besi-
dalinantys bendruomenės nariai. Tai 
itin nestandartinis mokymo būdas, 
patrauklus ir skatinantis kūrybišku-
mą, gerą santykį. Numatyta, kad da-
lis savanorių bendravimo vyks kom-
piuterizuotose mokymosi vietose, 

dalis – Visagino miesto erdvėse, kur 
jie drauge lankys renginius lietuvių 
kalba, skaitys periodinę spaudą, dis-
kutuos aktualiais klausimais, drauge 
eis apsipirkti ar pasinaudoti kitomis 
kasdienio gyvenimo paslaugomis. 
Taip pat yra numatytos trys išvykos 
(į Rokiškį – 2019 metų Lietuvos kul-
tūros sostinę, Biržus ir Vilnių), kurių 
metu dalyviai kartu su savanoriais 
dalyvaus edukacinėse programose, 
ekskursijose. 

             Asta Sieliūnienė

Администрация Висагинско-
го самоуправления путем объ-
явления переговоров покупает 
одну квартиру с двумя санузла-
ми или две квартиры на одном 
этаже, находящиеся радом, и 
которые могут быть объедине-
ны в одну квартиру (далее - жи-
лье) для общественного дома 
опеки над детьми.

Требования, которым долж-
но соответствовать жилье:

1. общая полезная площадь 
жилья должна быть не менее 
84 кв. м и не более 139,99 кв. 
м (для продажи двух жилищ 
на одном этаже, прилегающих 

друг к другу, общая полезная 
площадь обоих жилищ должна 
быть не менее 84 кв. м и не бо-
лее 139,99 кв. м);

2. жилье должно иметь два 
санитарных узла.

3. жилье должно быть осна-
щено всеми коммуникациями 
(водоснабжение, канализация, 
центральное отопление, горя-
чая вода, установка электро-
снабжения);

4. должны быть установле-
ны приборы учета (холодной 
воды, горячей воды, электри-
чества);

5. предлагаемое на продажу 

жилье должно быть в хоро-
шем техническом состоянии, 
в порядке, соответствовать 
требованиям строительных и 
специальных норм (гигиены, 
пожарной безопасности и т. д.).

Заявки и необходимые до-
кументы должны быть пред-
ставлены заказным письмом, 
доставленным по почте или 
заявителем (или уполномо-
ченным им лицом) лично по 
адресу: Администрация Виса-
гинского самоуправления, ул. 
Парко, 14, 31140 Висагинас, 
109 каб. до 14.00 часов 4 мар-
та 2019 года.

Visagino savivaldybės administracija perka butą VISAGINO SAVIVALDYBĖ SKELBIA 
DARBDAVIŲ ATRANKĄ UŽIMTUMO 

DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI

Mielas visaginieti, galbūt turi kelias laisvas per savaitę valandas ir norėtum jas panaudoti padėdamas kitam visaginiečiui?

Rekreacijos paslaugų centras 
siūlo darbą buhalteriui

Самоуправление купит квартиру

Pakruojo kultūros centro kvie-
timu Visagino Česlovo Sas-
nausko menų mokyklos teatro ir 
dainavimo skyrių pedagogai ir 
mokiniai Lietuvos valstybės at-
kūrimo dieną pažymėjo atstovau-
dami Visaginui Pakruojo rajono 
Vasario 16-osios šventiniuose 
renginiuose. Rajono bendruome-
nei parodytas muzikinis-publi-
cistinis spektaklis pagal D. Sta-
ponkutės, R. Stankevičiaus ir kt. 
autorių tekstus „Lietuvą „užka-
siau“ kaip savo sekretą“ sulaukė 
tikro žiūrovų antplūdžio, salė 
buvo pilna pilnutėlė...

Spektaklyje skambėjo svarbios 
ir opios šiandieninės Lietuvos 
jaunimui temos, o šiuolaikiškai ir 

jaunatviškai suvaidintos scenos, 
jaudinančiai subtiliai atliktos 
dainos, aštriai ir taikliai išsakyti 
tekstai bei atliktas „Lietuvos isto-
rijos repas“ sulaukė didelio žiū-
rovų dėmesio. Šiltai ir svetingai 
visaginiečius priėmė šeimininkai, 
jie ne tik nepagailėjo žiūrovų plo-
jimų, bet ir iš didžiausios pagar-
bos atsistojo ir ilgai plojo nepa-
leisdami jaunųjų visaginiečių nuo 
scenos.

Pakruojo rajono meras Saulius 
Gegieckas padėkojo spektaklio 
režisierei teatro ugdymo progra-
mos mokytojai Gražinai Kar-
laitei, spektaklyje dalyvavusių 
mokinių mokytojoms Vitai Pim-
pienei ir Vilijai Ginaitienei.

VISAGINIEČIŲ SPEKTAKLIS SULAUKĖ DIDELIO ŽIŪROVŲ DĖMESIO
Prasmingai ir pakiliai buvo sutiktos 101-osios Lietuvos 

valstybės atkūrimo metinės.

Skelbiamas konkursas Visagino 
„Žiburio“ pagrindinės mokyklos di-
rektoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data 2019 m. 
vasario 21 d.

Pretendentų atrankos data 2019 m. 
liepos 17 d.

Išsamesnę informaciją apie 
konkursą galima rasti Visagino saviv-
aldybės interneto svetainės www.vis-
aginas.lt rubrikoje „Darbo skelbimai“.

Skelbiamas konkursas Visagino „Atgimi-
mo“ gimnazijos direktoriaus pareigoms 
eiti.

Konkurso paskelbimo data 2019 m. vasa-
rio 21 d.

Pretendentų atrankos data 2019 m. liepos 
17 d.

Išsamesnę informaciją apie konkursą 
galima rasti Visagino savivaldybės interneto 
svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Darbo 
skelbimai“.

Skelbiami konkursai
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ДВЕРИ И ДОМОФОНЫ Установка
Установка металлических дверей 
и домофонов в подъездах много-
квартирных домов.

Весь комплекс работ:
- демонтаж старых дверей
- установка новых утепленных дверей
- монтаж домофонной электроники
- восстонавление и отделка откосов
- бетонирование порогов 

15 ЛЕТ НА РЫНКЕ УСЛУГ

Обслуживание
Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
В период обслуживания выполнется:
- бесплатная регулировка гидравлических довод-
  чиков и при необходимости их полная замена
- бесплатное программирование электронных ключей
- бесплатное обслуживание механики дверей
- бсесплатный ремонт и замена электронных компонентовteleservis.lt  +37069910195

Уважаемые читатели  
газеты “VIS INFO”! 

С 15 февраля TTS предла-
гает вам размещать объяв-
ления и рекламу не только 
на электронной доске объ-
явлений board.tts.lt, но и 
в нашем новом печатном 
издании. 

Стоимость простого тек-
стового объявления - от 3 
евро. 

Стоимость объявления, 
выделенного цветом или 
рамкой - от 5 евро.

Принимаются также все 
виды графической рекла-
мы для размещения на  
2-4-ой страницах газеты. 

Напоминаем, что в пе-
риод с 15 февраля по 
15 марта действует 50% 
скидка на все виды гра-
фической рекламы. 

Объявления и заказы на 
рекламу принимаются по 
эл. почте reklama@tts.lt, те-
лефону 8 636 77774 или в 
офисе TTS по адресу: 

Яунистес 21, с 10:00 до 
17:00. 

Оплата принимается в 
офисе по указанному выше 
адресу или банковским пе-
реводом на счет 

LT 194010051003714378

Реклама у нас - это 
выгодно!

Покупаем любые авто-
мобили и мотоциклы в 

любом состоянии, интере-
суют как исправные, так 
и с любыми дефектами, 

расчет и оформление 
документов на месте. Тел. 

+370862835705

Семья без детей на дли-
тельный срок (с возмож-

ным выкупом) снимет 1,5-2 
комнатную квартиру.

Тел. +37064602539

Оцифровка видеокассет.
Тел. +37062528392

Читайте наши новости на news.tts.lt

Nuoširdžiai užjaučiame 
Nadeždą RYBAKOVĄ dėl 

mylimo brolio mirties.

Visagino savivaldybės merė, 
administracijos direktorius ir 

darbuotojai.

+370 636 77 774 info@tts.ltnews.tts.lt

- восстановление и отделка откосов


