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Visagino savivaldybė informuoja

Висагинское самоуправление информирует

Vakcinacija nuo COVID-19 be registracijos – jau ir antradieniais
Nuo rugsėjo 14 d. gyventojai kviečiami skiepytis nuo COVID-19 be išankstinės registracijos jau ir antradieniais. Vakcinavimas vykdomas VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centre, Taikos pr. 15, Visaginas,
7 aukšte nuo 14.00 val. iki 18.00 val.
Pasirinkti galima bet kurią vakcinacijos centre esančią vakciną. Šiuo
metu siūloma „Comirnaty“ (gamintojas „BioNTech“ ir „Pﬁzer“) ir „Spi-

kevax“ (gamintojo „Moderna“) vakcinos.
Primename, kad pasiskiepyti be
išankstinės registracijos galima ir
kiekvieną ketvirtadienį VšĮ Visagino
pirminės sveikatos priežiūros centre, Taikos pr. 15, Visaginas, 7 aukšte
ir Sveikatos centre Sedulina, Visaginas, Tarybų g. 6.
Su savimi būtina turėti asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Вакцинация от COVID-19 без регистрации – уже и по вторникам
C 14 сентября жители могут
сделать прививку от COVID-19
без предварительной регистрации уже и по вторникам. Вакцинация проводится на 7 этаже Висагинской поликлиники по пр.
Тайкос, 15 с 14.00 до 18.00.

Можно выбрать любую из имеющихся вакцин. Сейчас предлагаются вакцины «Comirnaty» (производитель «BioNTech» и «Pfizer»)
и «Spikevax» (производите ль
«Moderna»). Напомним, что сделать прививку без предваритель-

ной регистрации можно и каждый
четверг на 7 этаже Висагинской
поликлиники по пр. Тайкос, 15
и в Центре здоровья «Седулина»
по ул. Тарибу, 6.
При себе следует иметь удостоверение личности.

Paskirta 2021–2022 mokslo metų brandos
egzaminų bazinė mokykla
Informuojame, kad Visagino savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėjo 2021
m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. ŠV-E-17
bazine mokykla šiais mokslo metais paskirta Visagino „Atgimimo“
gimnazija.
Šiai mokyklai pavesta priimti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuoti ir vykdyti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę
sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusiųjų apeliacijų nagrinėjimą.
Eksternai (t. y. asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos
baigiamosios klasės mokiniai, pageidaujantys laikyti brandos egzaminą), planuojantys brandos egzaminus laikyti šiais mokslo metais,
prašymus gali teikti bazinės mokyklos – Visagino „Atgimimo“ gimnazijos
(Tarybų g. 23, Visaginas, tel. (8 386)
71 882) direktoriui ir pasirinktus brandos egzaminus laikyti pagrindinės
sesijos metu (balandžio 20 d.– birželio 23 d.). Prašymai priimami iki
2021 m. lapkričio 24 dienos. Nepa-

Rugsėjo 27-ąją minima Lietuvos
socialinių darbuotojų diena

Rūpestis, atjauta, pagalba – tai kasdien socialinio darbuotojo dovanojamos dovanos žmogui. Gėris, kurį Jūs skleidžiate savo kasdieniu darbu, suteikia viltį labiausiai jos pasigedusiems mūsų savivaldybės gyventojams.
Gerbiami socialiniai darbuotojai, nuoširdžiai sveikiname Jus profesinės
šventės proga bei linkime, kad ta šviesa, kurią Jūs dovanojate kasdien įgyvendindami savo darbą, šviestų Jūsų asmeniniame gyvenime, užtikrindama sveikatą, šilumą ir džiugesį Jūsų namuose!
Nuoširdžiai, savivaldybės meras Erlandas Galaguz,
administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

27 сентября в Литве отмечают
День социальных работников

Забота, сочувствие, помощь – на это благодаря социальным работникам каждый день могут рассчитывать люди.
Доброта, излучаемая вами во время ежедневной работы, дает надежду тем, кто в ней больше всего нуждается.
Уважаемые социальные работники, от всей души поздравляем
вас с профессиональным праздником и желаем, чтобы тот свет, который вы дарите людям, освещал и вашу жизнь, дарил здоровье,
тепло и радость!
От всего сердца, мэр самоуправления Эрландас Галагуз,
директор администрации Виргиниюс Андрюс Букаускас

Lietuvos kariuomenės sausumos
pajėgų pratybos „PASITIKĖJIMAS 2021“
Informuojame

2021 m. rugsėjo 30 d.– spalio 3 d. Ignalinos, Zarasų raj. ir Visagino savivaldybėse šviesiu ir tamsiu paros metu vyks karinės pratybos „Pasitikėjimas 2021“. Pratybų metu važinės ratuotas karinis transportas, kariai imitacinių šaudmenų ir sprogstamųjų paketų nenaudos.

teikus prašymo iki šios datos, prašymą galima bus teikti ir vėliau, tačiau
ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas
iki pakartotinės sesijos pradžios ir
tik Kauno miesto bazinės mokyklos
direktoriui, bei pakartotinės sesijos
metu (kurios pradžia 2022 m. birželio 27 d.) laikyti ne daugiau kaip 7 pasirinktus brandos egzaminus. Kartu
su prašymu eksternas privalo pateikti
dokumentus, nurodytus Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo
tvarkos aprašo, patvirtinto Švietimo,
mokslo ir sporto ministro 2006 m.
gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391,
15 punkte (aprašo aktualią redakciją galima rasti www.e-tar.lt). Už kie-

kvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą būtina sumokėti 14,48 eurų.
Per pakartotinę sesiją egzaminus
bus galima laikyti kandidatams, kuriems dėl pateisinamos priežasties
buvo atidėti pagrindinės sesijos dalykų brandos egzaminai, bei mokiniams / buvusiems mokiniams – mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros
brandos egzaminą, gavus nepatenkinamą lietuvių kalbos ir literatūros
brandos egzamino įvertinimą pagrindinės sesijos metu.
Daugiau informacijos apie egzaminus galima rasti Nacionalinės švietimo agentūros tinklalapyje www.
nsa.smm.lt.

Сухопутные войска вооруженных
сил Литвы информируют

30 сентября – 3 октября в светлое и темное время суток на территории Игналинского, Зарасайского и Висагинского самоуправлений
будут проходить военные учения «Доверие 2021». Во время учений
будет передвигаться военная техника, военнослужащие не будут использовать имитационные боеприпасы и взрывпакеты.

Nustatyta šildymo sezono pradžia

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 20 d.
įsakymu Nr. ĮV-E-442 nuo 2021 m. rugsėjo 21 d. Visagino savivaldybėje
nustatyta 2021–2022 metų šildymo sezono pradžia.

О начале отопительного сезона

В соответствии с приказом директора администрации Висагинского
самоуправления от 20 сентября 2021 г. № ĮV-E-442 с 21 сентября 2021 г.
в Висагинасе начался отопительный сезон 2021–2022 гг.

Sustiprinančiąją (trečią) vakcinos dozę jau gali gauti dar daugiau visuomenės grupių

Remiantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos parengta informacija, nuo rugsėjo 7 d.
sustiprinančiąją vakcinos dozę jau
gali gauti dar daugiau visuomenės
grupių, tarp jų – sveikatos sistemos,
globos įstaigų, socialinės sistemos
darbuotojai ir vyresni nei 65 metų
amžiaus asmenys. Svarbu žinoti, kad
sustiprinančiąja doze asmenys vak-

cinuojami ne anksčiau kaip po 180
dienų nuo antros dozės.
Sustiprinančiąja doze „Comirnaty“ (gam. „BionTech“ ir „Pﬁzer“)
arba „Spikevax“ (gam. „Moderna“)
vakcina taip pat bus skiepijami šie
asmenys (neteikiant prioriteto):
– pacientai, kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos;
– gydymo įstaigų darbuotojai, tei-

kiantys arba dalyvaujantys teikiant
asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
– gydymo įstaigose praktiką atliekantys profesinio mokymo įstaigų
mokiniai ir studentai, dalyvaujantys
teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
– darbuotojai, dirbantys mobiliuosiuose punktuose ir karščiavimo klinikose;
– savanoriai, gydymo įstaigose vykdantys savanorišką veiklą ne trumpiau kaip 16 val. per ne daugiau kaip
14 dienų iš eilės, ir kitų juridinių asmenų darbuotojai, gydymo įstaigose
teikiantys valymo, maisto tiekimo ar
kitas paslaugas ir turintys sąlytį su
pacientais ar būnantys patalpose,
kuriose jie lankosi;
– socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai, seniūnijų socialiniai darbuotojai,
budintys globotojai ir nuolat kartu su
budinčiais globotojais gyvenantys as-

menys, šeimynų dalyviai ir kartu šeimynoje dirbantys ar nuolat kartu su
šeimynų dalyviais gyvenantys asmenys, socialinės globos įstaigų gyventojai, socialinės globos įstaigų veiklos
kontrolę atliekantys specialistai, vykstantys į COVID-19 ligos židinius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojai, tiesiogiai
dirbantys ir (ar) besilankantys šeimose, neįgaliųjų asmeniniai asistentai, gestų kalbos vertėjai ir asmenys,
socialinių paslaugų įstaigose vykdantys savanorišką veiklą ne trumpiau
kaip 16 val. per ne daugiau kaip 14
dienų iš eilės, kitų juridinių asmenų
darbuotojai, socialinių paslaugų įstaigose teikiantys valymo, maisto
tiekimo ar kitas paslaugas ir turintys sąlytį su šių įstaigų gyventojais
ar lankytojais ir (arba) būnantys patalpose, kuriose minėti gyventojai ar
lankytojai lankosi;
– visuomenės sveikatos priežiūros įs-

taigų ir kitų įstaigų laboratorijų darbuotojai, atliekantys COVID-19 ligos
tyrimus, įskaitant ėminių paėmimą;
– COVID-19 ligos atvejų ir protrūkių
epidemiologinę diagnostiką atliekantys specialistai, vykstantys į COVID-19
ligos židinius;
– vaistinių darbuotojai;
– savivaldybės (ar jos paskirti) ir gydymo įstaigų vairuotojai, pervežantys asmenis, sergančius arba įtariamus, kad serga COVID-19 liga;
– vyresni nei 65 metų asmenys.
Norintys skiepytis minėtosioms
grupėms priklausantys asmenys
savo sustiprinančiai trečiajai vakcinos dozei gali registruotis per koronastop.lt arba skambindami Karštąja linija 1808.
*Pasiskiepijus trečia doze, informacija apie tai bus generuojama ir Galimybių pase bei ES Skaitmeniniame
COVID pažymėjime, jų galiojimo sąlygos nesikeis.
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