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7 psl.2016 m. gruodžio 13 d.

TELELOTO  Lošimas  Nr. 1079  Data: 2016-12-21
51 07 55 54 67 42 53 66 09 69 13 06 74 75 50 12 22 64 10 58 14 08 

48 16 59 18 36 05 39 56 72 04 03 57 19 25 26 46 (keturi kampai, eilutė, 
įstrižainės), 40 52 47 71 30 31 23 63 45 17 73 02 32 (visa lentelė).

Laimėjimai: visa lentelė – 12739 Eur, įstrižainės – 19,5 Eur, eilutė – 3 
Eur, keturi kampai – 1 Eur.

Papildomi prizai:
06**809  – „Domino“ teatro dovanų čekis,
0261801 –  „Mercedes Benz GLA 180“,
0501714  – automobilis „Audi Q3“,
0696992, 0651579  – automobilis „VW Tiguan“,
00**118 – dronas „Syma“,
01**143  – garso kolonėlė „Microlab“,
02**016  – išmanusis laikrodis „ZGPAX“,
041*137, 058*424  – išmanusis telefonas „Samsung“,
07**273  – išorinė laikmena „Toshiba“,
06**216  – kavos aparatas „Delonghi“,
056*761, 041*529  – LED televizorius „Philips“,
074*092, 071*053  – nešiojamasis kompiuteris „Asus“,
01**083 – pagalvės „Dormeo“,
077*442, 086*834, 038*519 , 079*769 – kvietimas į TV studiją,
034*896, 084*992  – planšet. kompiuteris „Samsung“,
0865011 – pretendentas į butą,
001*560 – šaldytuvas „Beko“,
055*875  – skalbimo mašina „Beko“,
01**675  – vaizdo registratorius „Prestigio“,
07**613 – virdulys „Tefal“.

Turbūt retas iš jūsų yra pastebė-
jęs, jog elektronikos prietaisai yra 
pažymėti lipdukais su specialiais 
ženklais. Ženklai nurodo, kaip 
elektronikos ir kiti prietaisai, tapę 
atliekomis, turėtų būti surenkami ir 
rūšiuojami. 

Pavyzdžiui, ženklu X perbrauk-
tas atliekų konteineris reiškia, jog 
gyventojų elektros ir elektroninė 
įranga, baterijos ir akumuliatoriai, 
pažymėti tokio tipo lipduku ir tapę 
atliekomis, turėtų būti surenkami 
atskirai ir nemaišomi su kitomis 
atliekomis.

Baltomis ir žaliomis besisukan-
čiomis rodyklėmis pažymėtas įren-
ginys gali būti perdirbtas. O, štai, 
ženklas su dviem besisukančiomis 
rodyklėmis aplink trumpinį „alu“ 

reiškia perdirbamą aliuminį.
Pavojingos atliekos sukelia 

žalą gyvo organizmo sveikatai ir 
aplinkai. Šios medžiagos pasižymi 
bent viena iš šių savybių: labai de-
gios, dirginančios, sprogstamosios, 
ėdžios, infekcinės, kancerogeninės, 
toksiškos ir kenksmingos, yra žymi-
mos oranžiniame lipduko laukelyje 
sutartiniais simboliais (X, kaukolė, 
liepsna ir kita).

Netinkamai surinktos ir sutvar-
kytos elektroninės atliekos – po-
tenciali žala gamtai, o kartu – ir 
kiekvieno iš mūsų sveikatai. Elek-
tronikos platintojų asociacija (EPA) 
kviečia rūšiuoti nebereikalingus 
elektronikos prietaisus, baterijas ir 
atiduoti juos specialiai tam skirtose 
vietose.

Apie  ką  įspėja  ant  elektronikos 
prietaisų  esantys  lipdukai?

Užs. 1910.

INFORMACIJA APIE UAB „ALKESTA“ ŪKINĖS VEIKLOS 
– STATYBINIŲ ATLIEKŲ LAIKYMAS IR APDOROJIMAS 
(ADRESAS: LAUKŲ G. 1A, TRAKIŠKIŲ K., KALVARIJOS 

SEN., KALVARIJOS SAV.) POVEIKIO VISUOMENĖS 
SVEIKATAI VERTINIMO (PVSV) ATASKAITĄ

Ūkinės veiklos organizatorius:  UAB „Alkesta“ registracijos adresas: 
Naujoji g. 118, LT-62175, Alytus. Tel. (8 315) 77755, faksas (8 315) 77 
265, el.p. info@alkesta.lt.

Ūkinės veiklos PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Kelprojektas“, regis-
tracijos adresas: I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, telefonas, faksas: (8 37) 
205419, (8 37) 205227, el. p. zibute.chmieliauskiene@kelprojektas.lt.

Ūkinės veiklos pavadinimas: Statybinių atliekų surinkimas, laikymas, 
rūšiavimas, smulkinimas (apdorojimas). 

Ūkinės veiklos vieta: Laukų g. 1A, Trakiškių k., Kalvarijos sen., 
Kalvarijos sav. 

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: įmonė vykdo statybinių atliekų 
surinkimą, laikymą ir smulkinimą. Numatoma laikyti iki 9000 t statybinių ir 
griovimo atliekų vienu metu. Planuojama per metus susmulkinti ir perdirbti 
iki 90000 t statybinių ir griovimo atliekų.  Atliekamas PVSV, formuojama 
sanitarinė apsaugos zona.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2016-12-13 iki 2016-12-
29 UAB „Kelprojektas“ patalpose, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas,  el. p. 
zibute.chmieliauskiene@kelprojektas.lt ir Kalvarijos seniūnijoje, Laisvės g. 
2, Kalvarijos m., Kalvarijos sav., LT-69214 (darbo laikas: I–IV 8–17 val., 
V 8–15.45 val., pertrauka 12–12.45 val.).

Viešo visuomenės susipažinimo su PVSV ataskaita susirinkimas 
įvyks 2016 m. gruodžio 29 d. 17 val. Kalvarijos seniūnijos patalpose, 
esančiose Laisvės g. 2, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

Pasiūlymus iki viešo visuomenės susipažinimo susirinki-
mo Ataskaitos klausimais teikti: UAB „Kelprojektas“, I. Kan-
to g. 25, LT-44296 Kaunas, registruotu laišku arba įteikiant, el. p. 
zibute.chmieliauskiene@kelprojektas.lt. Užs. 1912.

UAB „EUDARA“ 
parduoda

 trąšas, baltarusiškus durpių 
briketus, akmens anglis. 

Pristato. 
Tel.: 8 655 55305, (8 343) 55530. 

Užs. 1046.

Kauno klinikų kraujagyslių 
chirurgas Antanas Jakutis 

gruodžio 16 d. Purtokų 
klinikoje, Kauno g. 76, 

konsultuos ir echoskopuos 
pacientus, sergančius 

kraujagyslių 
(kojų, rankų, pilvo) ligomis. 

Tel. 8 672 44488.
 Užs. 1892.

ma. Garantija 2 metai. Pristatymas 
į namus nemokamas. Tel. 8 656 
12550.  Užs. 1862.

-----------------------------------
Akmens anglis, lapuočių pjuvenų 

briketus, baltarusiškus durpių brike-
tus. Atveža. Tel. 8 674 24111.  
 Užs. 265.

----------------------------------
Beržo malkas rąstais ir kapotas. 

Pristato nemokamai. Iškrauna mani-
puliatoriumi. Tel. 8 639 59593.   
 Užs. 3779.

----------------------------------
Beržo malkas rąstais ir kapotas. 

Tikslų kiekį matuoja jūsų kieme. 
Pristato nemokamai. Iškrauna mani-
puliatoriumi. Tel. 8 655 72191.

 Užs. 3780.
----------------------------------
Malkas: RĄSTUS, TRINKELES, 

KAPOTAS. Alksnis, beržas, uosis, 
skroblas. Taiko nuolaidas. Tel.: 8 615 
54109, 8 615 54110.  Užs. 3177. 

----------------------------------
Alksnio, beržo ir skroblo malkas 

ir medžio granules. Atveža nemoka-
mai. Tel. 8 641 41580.  Užs. 3682. 

-----------------------------------
Beržo, uosio, alksnio, pušies 

malkas ir medžio granules. Atveža 
nemokamai. Tel. 8 652 55125.  

 Užs. 3680. 
-----------------------------------
AKCIJA MALKOMS RĄS-

TELIAIS. Alksnis 22 Eur už erdm, 
beržas 24,50 Eur už erdm, ąžuolas 
27 Eur už erdm. Tel.: 8 645 34667, 
8 609 73915.  Užs. 3293.

-----------------------------------
Malkas, atraižas, plautą akmens 

PASLAUGOS 
Taisau automatines skalbimo 

mašinas. Atvykstu į namus, suteikiu 
garantiją. Tel. 8 655 48558.   
 Užs. 2987. 

-----------------------------------
Nebrangiai gamina stumdomąsias 

duris, spintas stumdomosiomis du-
rimis, komodas, kompiuterių stalus. 
Tel. 8 699 48772.  Užs. 4581. 

-----------------------------------
Santechnika (keičiame radiato-

rius, klozetus, vonios-virtuvės įrangą 
ir kt.). Avarijų šalinimo darbai. Tel. 8 
687 55370.  Užs. 3784.

----------------------------------- 
Santechnikos, suvirinimo, šildy-

mo, vandentiekio, nuotekų sistemų 
montavimo, avarijų šalinimo dar-
bai. Tel. 8 689 95542.  Užs. 2941. 

-----------------------------------
Greitai ir kokybiškai gaminame ir 

statome nerūdijančio plieno kaminų 
įdėklus. Pristatomieji apšiltinti kami-
nai. Tel.: 8 610 85100, 8 634 64490.  
 Užs. 3302.

----------------------------------
Dvisieniai apšiltinti kaminai. 

Statome įdėklus į kaminus. Tel. 8 602 
36970.  Užs. 3512.

-----------------------------------
Dengiame stogus iš savo ir už-

sakovo medžiagų. Lankstinių ga-
minimas ir montavimas. Tel. 8 678 

Skelbimai 
į „Suvalkietį“ 

priimami:
Marijampolėje  

Ūkininkų g. 6, 
laikraščio redakcijoje. 

Darbo laikas: I–V 8–17 val.

Kalvarijoje   
S. Dariaus ir S. Girėno g. 39A, 

parduotuvėje „Eglė“. 
Darbo laikas: 

I–V 8.30–18.30 val., 
VI 8.30–18 val., VII 8.30–14 val.

Kazlų Rūdoje  
Vytauto g. 7, fotostudijoje. 
Darbo laikas: I–V 8–18 val.

„Suvalkiečio“ 
redakcijoje 

(Ūkininkų g. 6, Marijampolė)
 priimami skelbimai 
ir į kitus leidinius: 

(Prienai)

Užs. 1889.

29667.  Užs. 3583.
----------------------------------
Siurbliu „Karcher“ plaunu kilimus 

ir baldus. Tel. 8 689 32141.  Užs. 3861.
-----------------------------------
Pervynioju elektros variklius. K. 

Donelaičio g. 8, Marijampolė. Tel. 8 
699 44507.  Užs. 3427.

PARDUODA
1,23 ha žemės ūkio paskirties 

žemės sklypą Igliaukos seniūnijoje, 
Buktos kaime. Tel. 8 651 87262.  
 Užs. 3912.

----------------------------------
 5,5 ha žemės sklypą netoli Gude-

lių (geras privažiavimas, šalia nauji 
namai, 4100 Eur už ha). Tel. 8 611 
25718.  Užs. 1911.

----------------------------------
Geromis kainomis vokiškus šal-

dytuvus, šaldiklius, šaldymo dėžes, 
skalbykles, džiovykles, indaploves. 
Garantija. Pristatymas.  Kauno g. 
43, Marijampolė. Tel.: 8 686 14137, 
8 686 11317.  Užs. 3782.

-----------------------------------
Kalėdinės nuolaidos naujiems 

šaldytuvams ir šaldikliams „Snaigė“. 
Naujas dizainas, antibakterinė siste- anglį, granulinę anglį, durpių ir 

medžių briketus, medžio granules. 
Atveža. Tel.: +370 687 41274, 8 699 
92406. Užs. 3809.

-----------------------------------
AKCIJA! Visiškai sausas skal-

dytas beržo, alksnio malkas, stam-
bias sausas juodalksnio supjautas 
ir nesupjautas atraižas. Tel.: 8 610 
45504, 8 645 34667.  Užs. 3291.

-----------------------------------
Beržo, skroblo, uosio, ąžuolo, 

alksnio, eglės ir pušies malkas ir me-
džio granules. Gera kaina ir tikras 
kiekis. Pristatymas nemokamas. 
Tel. 8 686 94390.  Užs. 3681.

-----------------------------------
Nebrangiai – stambias atraižas, 

supjautas arba sukapotas įvairių rūšių 
malkas ir pjuvenas. Atveža nemoka-
mai. Tel. 8 675 03772.  Užs. 3798.

-----------------------------------
Stambias atraižas, supjautas arba 

kapotas alksnio, beržo, skroblo mal-
kas, nuo 23 Eur. Atveža nemokamai. 
Tel.: (8 343) 30027, 8 637 59441.   
 Užs. 3797.

-----------------------------------
Sausas, supjautas ir nesupjau-

tas (pakais) juodalksnio atraižas. 
Įvairias malkas. Tel.: 8 610 45504, 
8 690 27280.  Užs. 3292.

----------------------------------

Akmens anglis, durpių briketus, 
malkas, pjautas, nepjautas atraižas. 
Atveža. Tel.: 8 698 32612, (8 343) 
99538.  Užs. 3539.

----------------------------------
Pašarinius runkelius. Tel.: 8 645 

62238, 8 672 55216.  Užs. 3968.
----------------------------------
Nedideliais kiekiais visiškai sau-

sas malkas (uosio, alksnio, drebulės, 
25 Eur už kub. m, 13 Eur už 0,5 kub. 
m). Tel. 8 654 40905.  Užs. 3957.

----------------------------------
Gruodžio 10, 17, 21, 22, 23, 24, 

31 Marijampolėje, Degučių turguje, 
11, 18 dienomis – Kalvarijos turguje 
prekiausime gyvais karpiais. Tel. 8 
616 02965.  Užs. 3885.

----------------------------------
Dvi kiaules. Tel. 8 687 57489.   

 Užs. 3875.
----------------------------------
Paršelius Sasnavoje. Tel. 8 616 

34385.  Užs. 3948.
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INFORMACIJA APIE UAB „ALKESTA“ ŪKINĖS VEIKLOS - STATYBINIŲ ATLIEKŲ 
LAIKYMAS IR APDOROJIMAS (ADRESAS: LAUKŲ G/. 1A, TRAKIŠKIŲ K., 

KALVARIJOS SEN., KALVARIJOS SAV.) POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI 
VERTINIMO (PVSV) ATASKAITĄ

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Alkesta“ registracijos adresas: 
Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus. Tel. (8 315) 77 755, faksas (8 315) 77 265, 
el. p.: info@alkesta.lt.
Ūkinės veiklos PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Kelprojektas“, registracijos 
adresas: I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, telefonas, faksas: (8 37) 20 54 19, 
(8 37) 20 52 27, el. p.: zibute.chmieliauskiene@kelprojektas.lt.
Ūkinės veiklos pavadinimas: statybinių atliekų surinkimas, laikymas, rūšiavi-
mas, smulkinimas (apdorojimas).
Ūkinės veiklos vieta: Laukų g. 1A, Trakiškių k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav.
Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: įmonė vykdo statybinių atliekų surinki-
mą, laikymą ir smulkinimą. Numatoma laikyti iki 9000 t statybinių ir griovimo 
atliekų vienu metu. Planuojama per metus susmulkinti ir perdirbti iki 90000 
t statybinių ir griovimo atliekų. Atliekamas PVSV, formuojama sanitarinė ap-
saugos zona.
Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2016 12 13 iki 2016 12 29: 
UAB „Kelprojektas“ patalpose, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, 
el.p.: zibute.chmieliauskiene@kelprojektas.lt, ir Kalvarijos seniūnijoje, 
Laisvės g. 2, Kalvarijos m., Kalvarijos sav. LT-69214 (darbo laikas: 
I-IV 8.00-17.00 V 8.00-15.45, pertrauka 12.00-12.45).
Viešo visuomenės susipažinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 
2016 m. gruodžio 29 d. 17.00 val. Kalvarijos seniūnijos patalpose, esančiose 
Laisvės g. 2, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.
Pasiūlymus iki viešo visuomenės susipažinimo susirinkimo Ataskaitos 
klausimais teikti: UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, regis-
truotu laišku arba įteikiant el. p.: zibute.chmieliauskiene@kelprojektas.lt.  
 Užs. LM-3021

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
(kodas 188774637, Anykščiai, J. Biliūno g. 23)

Viešo aukciono būdu parduoda:
1. 46/100 dalys pastato - gyvenamojo namo - mokyklos, unikalus Nr. 3496-4011-1014, pažymėjimas plane 1A2p, pastatas 
dviejų aukštų, sienos mūrinės, plotas – 69,88 kv. m, mokyklos patalpos, statybos metai – 1964, pagrindinė naudojimo paskirtis 
– gyvenamoji (vieno buto pastatai), pastatas - ūkinis pastatas, unikalus Nr. 3496-4011-1020, pažymėjimas plane 2I1p, vieno 
aukšto, sienos mūrinės, užstatytas plotas 8,00 kv. m, statybos metai – 1965, pagrindinė naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio, 
46/100 dalys kitų inžinerinių statinių - kiemo statinių (lauko tualetų v1 ir v2, kanalizacijos šulinio r), unikalus Nr. 3496-
4011-1116, statybos metai – 1965, pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai) su 2216/4817 dalimi žemės 
sklypo (unikalus Nr. 4400-2114-1837, kadastrinis Nr. 3424/0006:602 Debeikių k. v., pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, 
žemės sklypo naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), 
O. Sedelskytės g. 28, Čekonių k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.
Bendra pastato ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 3060,00 Eur, iš jų pastato pradinė pardavimo kaina – 2760,00 
Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 300,00 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50,00 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 10,00 Eur. Mokestis turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo. Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 300,00 Eur. Įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo. Pastatų apžiūros laikas: 2017 m. sausio 12 d. 
(įstaigos darbo metu).
Aukciono vykdymo data ir laikas – 2017 m. vasario 1 d. 10.00 val.
Aukciono dalyvių registravimas – 2017 m. sausio 31 d. 8.00–16.00 val.
2. Pastatas - kultūros namai, unikalus Nr. 3490-0013-3011, pažymėjimas plane 1C1p, vieno aukšto, sienos mūrinės, bendras 
plotas – 639,14 kv. m, statybos metai – 1984, pagrindinė naudojimo paskirtis – kultūros; kiti inžineriniai statiniai - kiemo 
statiniai, unikalus Nr. 3490-0013-3022, pažymėjimas plane b, statybos metai – 1984, pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti 
inžineriniai statiniai, su 0,1282 ha žemės sklypu (unikalus Nr. 4400-2791-0014, kadastrinis Nr. 3428/0001:53 Janušavos k. 
v., pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos), Jurginų g. 1, 
Janušavos k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav.
Bendra pastato ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 2560,00 Eur, iš jų: pastato, kitų inžinerinių statinių - kiemo sta-
tinių pradinė pardavimo kaina – 2260,00 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 300,00 Eur. Mažiausias kainos didinimo 
intervalas – 50,00 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 10,00 Eur. Mokestis turi būti sumokėtas iki dokumentų 
pateikimo. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 250,00 Eur. Įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo. Pastatų 
apžiūros laikas: 2017 m. sausio 12 d. (įstaigos darbo metu).
Aukciono vykdymo data ir laikas – 2017 m. sausio 31 d. 11.00 val.
Aukcionų dalyvių registravimas – 2017 m. sausio 30 d. 8.00–16.00 val.
3. Pastatas - biblioteka, unikalus Nr. 4400-0397-8749, pažymėjimas plane 1C1m, vieno aukšto, sienos rąstų, bendras plo-
tas – 330,93 kv. m, statybos metai – 1947, pagrindinė naudojimo paskirtis – kultūros; pastatas - ūkio pastatas, unikalus Nr. 
4400-0397-8766, pažymėjimas plane 2I1ž, vieno aukšto, sienos medis su karkasu, užstatytas plotas – 8,00 kv. m, statybos 
metai – 1947, pagrindinė naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio, su 0,0645 ha žemės sklypu (unikalus Nr. 4400-1942-8594, 
kadastrinis Nr. 3464/0001:358 Skiemonių k. v.), pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – visuo-
meninės paskirties teritorijos, Luknos g. 36, Skiemonys, Skiemonių sen., Anykščių r. sav.
Bendra pastato ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 1320,00 Eur, iš jų: pastato, ūkinio pastato pradinė pardavimo 
kaina – 1220,00 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 100,00 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50,00 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 10,00 Eur. Mokestis turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dydis – 130,00 Eur. Įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo. Pastatų apžiūros laikas: 
2017 m. sausio 13 d. (įstaigos darbo metu).
Aukciono vykdymo data ir laikas – 2017 m. sausio 31 d. 14.00 val.
Aukcionų dalyvių registravimas – 2017 m. sausio 30 d. 8.00–16.00 val.
4. Pastatas - vaikų darželis (unikalus Nr. 4400-0172-8321, pažymėjimas plane 1C2b, pastatas dviejų aukštų, sienos gelžbe-
tonio plokščių, bendras plotas – 901,13 kv. m, statybos metai – 1986, pagrindinė naudojimo paskirtis – mokslo; su priklausi-
niais: kitais inžineriniais statiniais - kiemo statiniais (2H1p, 3H1p, 4H1p, 5H1p – pavėsinėmis), unikalus Nr. 4400-0172-8376, 
statybos metai – 1986, pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, su 0,3850 ha žemės sklypu (unikalus Nr. 
4400-2026-3458, kadastrinis Nr. 3432/0001:58 Kavarsko m. k. v.), pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudo-
jimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, Tvenkinio g. 3, Kavarskas, Kavarsko sen., Anykščių r. sav.
Bendra pastato ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 7210,00 Eur, iš jų: pastato su kiemo statiniais pradinė pardavi-
mo kaina – 6490,00 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 720,00 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 100,00 Eur. 
Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 10,00 Eur. Mokestis turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo. Aukciono 
dalyvio garantinio įnašo dydis – 720,00 Eur. Įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo. Pastato apžiūros laikas: 
2017 m. sausio 12 d. (įstaigos darbo metu).
Aukciono vykdymo data ir laikas – 2017 m. sausio 31 d. 10.00 val.
Aukcionų dalyvių registravimas – 2017 m. sausio 30 d. 8.00–16.00 val.
5. Pastatas - mokykla unikalus Nr. 4400-1044-7040, pažymėjimas plane 1C1p, vieno aukšto, sienos mūrinės, bendras plotas 
– 365,05 kv. m, statybos metai – 1980, pagrindinė naudojimo paskirtis – mokslo, pastato energetinio naudingumo klasė – E) su 
0,1896 ha žemės sklypu (unikalus Nr. 4400-2675-5566, kadastrinis Nr. 3440/0002:120 Mačionių k. v., pagrindinė naudojimo 
paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos), Tvenkinių g. 1, Mačionių k., Skiemonių 
sen., Anykščių r. sav.
Bendra pastato ir žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 5000,00 Eur, iš jų: pastato pradinė pardavimo kaina – 4 900,00 
Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 100,00 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 100,00 Eur. Aukciono dalyvio 
registravimo mokesčio dydis – 10,00 Eur.  Mokestis turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo. Aukciono dalyvio garantinio 
įnašo dydis – 500,00 Eur. Įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo. Pastato apžiūros laikas: 2017 m. sausio 13 d. 
(įstaigos darbo metu).
Aukciono vykdymo data ir laikas – 2017 m. sausio 31 d. 13.00 val.
Aukcionų dalyvių registravimas – 2017 m. sausio 30 d. 8.00–16.00 val.
Asmenys, ketinantys dalyvauti aukcionuose, dokumentus registravimui pateikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos 
Viešųjų pirkimų ir turto skyriui J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 102 kab.
Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registracijai. 
Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui, garantiniam įnašui ir nekilnojamojo turto kainai sumokėti: 
LT167182100000130648, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71816 (būtina nurodyti mokėtojo kodą).
Dėl nekilnojamojo turto apžiūros ar kitos informacijos kreiptis į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų 
ir turto skyriaus vyriausiąją specialistę Alvytą Vitkienę, tel. (8 381) 58 047, mob. 8 610 13 791, el. p. alvyta.vitkiene@anyksciai.lt. 
Viešo aukciono sąlygos paskelbtos Anykščių rajono savivaldybės tinklapyje www.anyksciai.lt.  Užs. LM-3024

BIRŠTONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO (STOMATO-
LOGINĖS ĮRANGOS), PARDUODAMO TIESIOGINIAME AUKCIONE, SKELBIMAS

Birštono savivaldybės administracija skelbia pripažinto nereikalingu arba netinka-
mu (negalimu) naudoti Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto 
tiesioginį aukcioną.
1. Aukcione parduodama medicininė (stomatologinė) įranga (stomatologinis įren-
ginys SMILE MINI-4, turbininis antgalis TGL 546, kampinis antgalis 120 D, tiesus ant-
galis 110 D, galvutė 168 D, du stomatologiniai varikliai P2ED460), eksploatacijos data 
– 2006 10 01, veikianti:
1.1. Pradinė pardavimo kaina – 735,00 Eur,
1.2. Minimalus kainos didinimo intervalas – 25,00 Eur,
1.3. Apžiūra – 2016 m. gruodžio 16 d., 19 d. ir 20 d. nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 
13.00 val. iki 17.00 val. Apžiūros vieta – Birštono sav., Birštono m., Jaunimo g. 8. Dėl 
apžiūros kreiptis  mob. tel. 8 612 92 977 į Gintautą Adamonį.
2. Trečiųjų asmenų teisių į parduodamą turtą nėra.
3. Aukciono dalyvių registravimas – 2016 m. gruodžio 29 d. nuo 9.00 val. iki 9.45 val. 
administracinio pastato Birštono sav., Birštono m., Jaunimo g. 2, 325 kab.
4. Aukcionas vykdomas 2016 m. gruodžio 29 d. 10.00 val. administracinio pastato 
Birštono sav., Birštono m., Jaunimo g. 2, I aukšto mažojoje salėje Nr. 103.
5. Aukciono vykdymo kontaktinis asmuo – Birštono savivaldybės administracijos 
Ūkio, turto ir kaimo plėtros vyriausioji specialistė Nijolė Vaitkevičienė, adresas – 
Birštonas, Jaunimo g. 2, 325 kab., tel. (8 3190 62 005, mob. tel. 8 610 77 162, 
el. p.: nijole.vaitkeviciene@birstonas.lt.
6. Aukciono dalyvio bilietas – 10,00 Eur. Aukciono žiūrovo bilietas – 3,00 Eur.
7. Už aukciono bilietus ir įsigytą turtą sumokama pavedimu į Birštono savivaldybės 
administracijos (kodas – 188750166) a. s. LT11 7181 6000 0014 4925 AB Šiaulių ban-
ke, banko kodas – 71816 (pažymint aukciono dalyvio mokestis  / aukciono žiūrovo mo-
kestis / atsiskaitymas už įsigytą turtą).
8. Aukcionas vykdomas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du dalyviai.
9. Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turtą turi ne vėliau kaip per 3 darbo 
dienas sumokėti pasiūlytą paskutinę kainą ir ne vėliau kaip per 3 dienas po apmokėji-
mo savo lėšomis išsivežti nupirktą turtą.
10. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsakys ir jokių pretenzijų nepri-
ims.  Užs. LM. 3015

Vadovaudamasis LR Žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 
3D-924 (įskaitant įsakymo pakeitimus) patvirtintomis „Projekto vykdytojo, 
pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, prekių, 
paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis“,

ūkininkas Vytautas Vaišvila
skelbia siloso rinktuvinei puspriekabei įsigyti pirkimo konkursą.

Atsiliepimus į skelbimą prašome pateikti raštu adresu: 
Laisvės gynėjų a. 16, Kelmė LT–86160, tel. 8 612 19 088, 
el. paštas: sandra.urboniene@lzukt.lt.

Vokų su pasiūlymais atplėšimas įvyks 2016 m. gruodžio 30 d. 10.00 val. 
skelbime nurodytu adresu.  Užs. LM-3023





 


