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UAB „Voit ras ta“ 
bran giai per ka

mėsinius bu lius (500 kg) – 4,10 Lt / 1,19 €;
mėsines te ly čias (520 kg) – 4 Lt / 1,16 €;

kar ves per 600 kg (AV ka te go ri ja) – 
2,90 Lt / 0,84 €.

At si skai to iš kar to, sve ria elek tro ni nė mis 
svars tyk lė mis. Mo ka 6-21%.

Tel.: 8 685 52927, 8 612 60872.

Brangiai stambi 
įmonė perka įvairaus 

brandumo miškus. 
Tel. 8 633 33333.

Stambi kompanija perka 
žemės ūkio paskirties 

žemes. Tel. 8 644 44444.

Par duo da me suskal dy tas mal-
kas, pjaus ty tų len tų ga lus, spyg liuo čių 
ir la puo čių lau ko ir vi daus dai ly len tes, 
sendintas lentas, gultus pirčiai ir kt., 
statybinę medieną, malkines. Per ka me 
spyg liuo čių ir la puo čių rąs tus.
Tel.: 8 687 78567, 459353, 8 687 78566.

Parduodame 
medienos atraižas. 

Tel. 8 615 17673.

KAINA NUO 49 000 LT (14 191 EUR).
www.malunovilos.lt. Tel. 8 618 04267.

Mūrinis namas. Visiška apdaila. Autono-
minis dujinis šildymas. Pirtis, skalbykla, 
vaikų žaidimų kambarys. Uždaras kiemas. 
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA. 

ŠILTI, EKONOMIŠKI ŠILTI, EKONOMIŠKI 
NAUJOS KARTOS BŪSTAI 
PALANGOS CENTRE PALANGOS CENTRE 

UAB „Metruna“ brangiai 
superka metalo laužą. 
Pasiima. Gamyklos g. 2, Gargždai, 

tel.: 8 698 77622.

Informacija apie pradedamą rengti specialųjį planą Klaipėdos rajone
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 

1995, Nr. 107-2391; 2006, Nr. 66-2429; 2008, Nr. 10-337; 2009, Nr. 59-7205; 
2010, Nr. 65-3195), Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavi-
mo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190), Lietuvos 
automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad 
pradedamas rengti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 Klaipėda–
Liepoja ruožo nuo 12,10 iki 19,20 km rekonstravimo specialusis planas. 

Planuojama teritorija yra palei magistralinio kelio A13 Klaipėda–Liepoja 
ruožą nuo 12,10 iki 19,20 km (nuo šio kelio rekonstruoto ruožo pabaigos 12,1 
km ties Normantų kaimu iki šio kelio sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 2253 Pa-
langa–Nemirseta–Graudūšiai Klaipėdos rajono Kretingalės seniūnijos teritorija.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu „Dėl planų ir 
programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
(Žin., 2011, 50-2431 punktu 2.1) rengiant specialųjį planą bus atliktas strateginis 
pasekmių aplinkai vertinimas.

Planavimo pradžia – 2014 m. IV ketvirtis.
Planavimo pabaiga – 2015 m. III ketvirtis. 
Planavimo tikslas – suformuoti ir rezervuoti valstybinės reikšmės magistra-

linio kelio A13 Klaipėda–Liepoja ruožo nuo 12,10 iki 19,20 km rekonstravimui 
reikalingo žemės sklypo (kelio juostos) ribas, nustatyti visuomenės poreikiams 
paimti reikalingos žemės plotą (nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos 
naudojimo ir tvarkymo režimą).

Planavimo organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 
Susisiekimo ministerijos Perspektyvinio planavimo skyrius (J. Basanavičiaus 
g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9688, faksas (8 5) 232 9609, adresas 
internete www.lakd.lt, el. p. aina.jonuskyte@lakd.lt).

Plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“ Klaipėdos padalinys (Taikos pr. 
24, LT-91222 Klaipėda, projekto vadovas Vladimiras Davydenko, tel. (8 46) 
383477, mob. 8 687 56 690, faksas (8 46) 383 477, adresas internete www.
kelprojektas.lt, el. p. vladimiras.davydenko@kelprojektas.lt). 

Pasiūlymus dėl specialiojo plano visuomenė gali teikti planavimo organi-
zatoriui ir specialiojo plano rengėjui raštu per visą specialiojo plano rengimo 
laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Apie specialiojo plano viešos ekspozicijos ir viešo susirinkimo vietą ir laiką 
nustatyta tvarka bus informuojama papildomai.

Perka gyvulius

* Veršelius, raguočius, avis, 
triušius skersti. Tvarkau dokumen-
tus valstybės išmokas gauti. Tel.: 
459463, 8 614 32559.

* Veršelius, jaučius, telyčias. 
Sveriame vietoje, sutvarkome 
dokumentus. Tel.: 8 681 61591, 
470089.

* Įmonė perka veršelius iki 2 
mėn. (gali būti ir vyresni), bulius, 
telyčias, karves. Tel. 8 685 68997. 

* Įvairias kiaules. Tel.: 8 698 
21236, 446510.

Parduoda gyvulius ir paukščius

* Veršingą telyčią (veršiuosis 
vasario pradžioje). Tel. 8 650 
68935.

* Veršingas telyčias, karvę ir 
darbinį arklį. Tel.: (8 440) 73535, 
8 686 40593. 

* Triušių skerdieną (1 kg – 20 
Lt (5,79 €)). Tel.: 8 675 93881, 8 

620 40752.
* Ekologiškais pašarais šertą 

kiaulę. Tel. 8 639 00432.
* Žąsis mėsai ir veislei. Tel. 8 

659 79316.
* Šviežiapienę karvę (rinktis iš 

dviejų) ir sukergtą žindenę telyčią 
(veršiuosis vasario mėnesį). Tel. 8 
671 96322.

* Gražius kaimiškus margus 
gaidžius. Tel. 8 604 53647.

* Gerą veršingą karvę (veršiuo-
sis gruodžio 28 d.). Tel. 440339.

Nekilnojamasis turtas

* Perku žemės ūkio paskirties 
žemės ir sodo sklypus. Moku gera 
kaina, galiu atsiskaityti iš karto. 
Tel. 8 608 37677. 

* Bendrovė brangiai super-
ka miškus su žeme ar išsikirsti 
visoje Lietuvoje. Atsiskaito iš 
karto. www.miskuukis.lt, tel. 8 
671 83660.

* Perku nuo 1 iki 500 ha žemės 
ūkio paskirties sklypus Klaipėdos 
r. (gali būti sodyba arba miškas). 
Galiu atsiskaityti tą pačią dieną 
grynaisiais ar pavedimu. Tel 8 
601 37322.

* Ūkininkas perka žemės ir 
miško. Išsinuomotų dirbamos 
žemės. Tel. 8 677 90939. 

* Parduodu gyvenamąjį namą 
Judrėnuose (pastatai mūriniai, ga-
lima gyventi, 40 000 Lt (11 584,8 
€)). Tel. 8 682 26630. 

* Netoli Gargždų parduodu 15 
a žemės sklypą (yra detalieji pla-
nai, leidimas statybai, namo pro-
jektas, elektra). Tel. 8 686 74436.

* Parduodamas 10 a sklypas 
Triušelių kaime (30 000 Lt (8689 
€)). Tel. 8 659 11022.

* Parduodamas sklypas Plikių 
miestelyje (12 a – 20 000 Lt (5792 
€)). Tel. 8 659 11022.

* Perkame mišką su žeme arba 
mišką išsikirsti Žemaitijoje. Tel. 8 
687 95968. 

* Parduodamas 12 a namų val-
dos sklypas Dauparuose (20 000 
Lt (5792 €)). Tel. 8 659 11022. 

* Parduodu namų valdos skly-
pą Radailiuose (asfaltuotas priva-
žiavimas, 15 a – 15 000 Lt (4344 
€)). Tel. 8 659 11022. 

* Brangiai perkame mišką arba 
mišką išsikirsti. Tel. 8 613 74861.

* Brangiai perkame mišką. Tel. 
8 602 31516.

* Gargžduose parduodu 9,5 a 
statybinį sklypą (prie Dujų ūkio, 
visos komunikacijos). Tel. 8 656 
37387.

* Parduodu naujos statybos 
visiškai įrengtą 3 kambarių butą 
(61 kv. m, 205 000 Lt (59 372,10 
€)). Tel. 8 638 66253.

* Parduodu 2 kambarių butą 
Gargždų centre priešais paštą (1 
a., tinka komercijai). Tel. 8 603 
54828.

* Parduodu arba išnuomoju 
420 kv. m komercines patalpas 
su 26 a sklypu Gargždų pramonės 
rajone, Statybininkų g. Tel. 8 603 
54828.

* Skubiai parduodu 1,2 ha 
sklypą Rudaičiuose, gyvenvietėje 
(geras privažiavimas, elektra, gera 
žemė. Kaina 9000 Lt (2606,58 €)). 
Tel. 8 682 26630.

* Nebrangiai parduodu 2 kam-
barių suremontuotą butą (53 kv. 
m) Pušų g. 49, Gargžduose. Tel. 
8 685 48215.

* Parduodu 2 kambarių butą 
Dariaus ir Girėno g. (2 a., yra du 
balkonai). Tel. 8 620 58947.

* Perku mišką be tarpininkų. 

Atsiskaitau grynaisiais (litais, 
eurais). Mokėsiu porą tūkstančių 
litų daugiau negu Jūsų pirkėjas. 
Tel. 8 656 99549. 

* Parduodamas gyvenamasis 
2 aukštų namas ir geras pianinas. 
Tel. 8 646 64581.

* Pirkčiau 6–20 a sklypą 
Gargžduose arba netoli Gargždų 
(galima su nebaigtu statyti namu). 
Tel.: 8 685 64520, 8 654 28188.

* Parduodu 1 kambario butą 
Gargžduose, Taikos g. (2 a., 29,3 
kv. m). Tel. 8 699 98075.

* Gargždų centre parduodu 2 
kambarių butą (plytinis namas). 
Tel. 8 687 72410.

* Labai gražioje vietoje, pačia-
me gamtos prieglobstyje, Pjaulių 
k., Klaipėdos r., parduodamas 46 
arų gyvenamosios paskirties skly-
pas. Tel. 8 659 38896.

* Parduodami 2 sodo sklypai 
sodininkų bendrijoje „Skinija“, 
Lyverių k. (0,1376 ha), sodo 
pastatas (119 kv. m). Kaina 210 
000 Lt (60820,20 €)). Tel. 8 625 
78321.

* Parduodu garažą (yra duobė 
ir rūsys). Tel. 8 640 15836.

* Parduodu 1 kambario butą 
P. Cvirkos g. (su balkonu, 25 kv. 
m, 3 a., 45 000 Lt (13032,90 €)). 
Tel. 8 684 50151.

* Nebrangiai parduodu 2 kam-
barių butą Pušų g., sodo sklypą 
(tinka statyti) ir garažą prie van-
dens bokšto. Nekilnojamojo turto 
paslaugos. Tel. 8 615 50821.

* Gargžduose, geroje vietoje, 
skubiai parduodu namą (be tarpi-
ninkų). Tel. 8 633 57234.

* Parduodu prie upės ant 
kalvos, vaizdingoje, ramioje vie-
toje sodybą, sodybvietę bei žemės 

sklypus prie Gargždų (savininkas). 
Tel. 8 610 00731.

* Parduodu sodą su nebaigtu 
nameliu ir 1 ir 3 kambarių butus 
Gargžduose. Tel. 8 612 35886.

* Parduodu sklypą sodininkų 
bendrijoje „Obelėlė“. Tel. 8 685 
48978.

Įvairūs

* Parduodu malkas, atraižas, 
žvyrą, smėlį, akmenis, skaldą. 
Vežu nuo 100 kg iki 20 t. Tvarkau 
kelius. Išrašau sąskaitas. Tel. 8 
687 80093. 

* Parduodame beržų, juodalks-
nių suskaldytas malkas (turime 
sausų), supjautas rąsteliais po 3 
m, pjuvenas, pjuvenų briketus. 
www.malkoskurui.lt, tel.: (8 46) 
459400, 8 670 23004. 

* Parduodu baltarusiškus dur-
pių briketus, kokybiškas akmens 
anglis. Atvežu. Tel. 8 657 95758. 

* Parduodame statybinę me-
dieną, lauko, vidaus, pastogių, 
pirties dailylentes, gultus, terasas, 
tvoras, grindlentes, pjuvenas. At-
vežame. Impregnuojame, dažome. 
Tel. 8 675 46285. 

* Parduodame beržų, juodalks-
nių suskaldytas malkas (turime 
sausų), supjautas rąsteliais po 3 m, 
pjuvenas, pjuvenų briketus. Tel. 8 
671 87140. 

* Parduodame geros kokybės 
pjuvenų briketus, granules, skal-
dytas malkas – juodalksnių, beržų, 
ąžuolų. Pakuojame į padėklus. 
Atvežame. Tel. 8 630 64435. 

* Parduodu beržų, juodalksnių 
po 3 m supjaustytas, suskaldytas 
kaladėmis malkas (turime ir sau-
sų). Statau pavėsines, malkines. 
Tel. 8 606 56982. 

* Ypač žemomis kainomis 

prekiaujame šildymo katilais 
„Atmos“, „Žvakė“, „Kalvis“, 
„Vienybė“, „Viadrus“, vandens 
šildytuvais (boileriais) „Dražice“, 
„Ariston“, radiatoriais „Dianorm“, 
„Termolux“, cirkuliaciniais si-
urbliais ir kt. šildymo technika. 
Pristatome nemokamai. Skubiai 
ir kokybiškai atliekame visus 
santechnikos darbus. Tel. 8 610 
14194. 

* Nuolat superkame spalvotojo 
ir juodojo metalo laužą. Pasiima-
me. Tel. 8 604 01787. 

* Parduodame šieną rulonuose 
ir mėšlą. Tel. 8 699 98771.

* Parduodami pjuvenų briketai, 
įvairių rūšių malkos nuo 1,8 m3 
(konteineriuose arba sumestos), 
malkos, supjaustytos rąsteliais, 
pjuvenų granulės. Pristatymas 
nemokamas. Tel. 8 612 18464.

* UAB „Šildymas jums“. 
Granuliniai, kietojo kuro katilai, 
šilumos siurbliai. Prekyba, monta-
vimas, servisas. Tel.: 8 686 29345, 
8 685 18018. 

* Parduodu baltarusiškus dur-
pių briketus, gabalines durpes, 
pjuvenų briketus, granules, durpių 
atsijas. Tel. 8 608 17579. 

* Pigiai parduodu suskaldy-
tas, supjaustytas kaladėmis arba 
rąsteliais beržų, kietmedžių ir kt. 
lapuočių malkas, pjuvenų briketus. 
Tel. 8 612 60467.

* Parduodu akmens anglis, bal-
tarusiškų durpių briketus, lapuočių 
pjuvenų briketus, suskaldytas 
malkas. Atvežu. Pramonės g. 8, 
Rietavas, tel. 8 686 09222.

* Parduodame supjaustytas, 
suskaldytas ir po 2 m supjautas 
malkas. Turime sausų. Statome 
rąstines pirtis, karkasinius namus. 
Parduodame statybinę medieną ir 
atraižas. Tel. 8 601 74585. 

* Parduodame palaidas akmens 
anglis, didmaišiuose (po 1 t, 50 
kg), granulines, pjuvenų, durpių 
briketus. Pristatome. Tel. 8 699 
99937. 

* Parduodu geros kokybės la-
puočių medžių pjuvenų briketus. 
Tel. 8 611 12861. 

* Parduodu įvairias suskaldy-
tas malkas, atraižas, pjuvenas. Tel. 
8 611 03438.



Skelbimas apie pradedamą rengti specialųjį planą Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos internetiniame 

tinklapyje 




