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16 Klasifikuoti skelbimai

PRANEŠIMAI
2014 03 21 Vilniaus apygardos teismo nu-
tartimi UAB ,,P&R“, į. k. 300603631, iškelta 
bankroto byla. Nutartis įsiteisėjo 2014 04 
01. Bankroto administratorius UAB ,,Ban-
kroto procesas“, tel. 8 645 52 006. Visos su-
tartys, sudarytos iki 2014 04 01, nutraukia-
mos. Kreditoriniai reikalavimai priimami iki 
2014 05 16 adresu: Bebrų g. 4, Vilnius, ter-
minas įmonės vadovui perduoti dokumen-
tus administratoriui iki 2014 04 16.   
 Užs. LM-734

2014 03 14 Vilniaus apygardos teismas iš-
kėlė bankroto bylą UAB „JUREGA“ (j. a. k. 
302757382), nutartis įsiteisėjo 2014 03 25. 
Bankroto administratorius UAB Ekvalda 
praneša, kad kreditoriai gali pateikti kredi-
torinius reikalavimus iki 2014 05 09 adresu: 
Žalgirio g. 90-409A, 09303 Vilnius. Vado-
vaujantis ĮBĮ 10 str. 7 d. 4 p., UAB „JUREGA“ 
sudarytos sutartys nebus vykdomos. Nuo 
2014 03 25 teisė valdyti, naudoti bankru-
tuojančios įmonės turtą (lėšas) ir juo dispo-
nuoti suteikiama tik administratoriui. UAB 
„JUREGA“ antspaudas laikytinas negaliojan-
čiu. Papildoma informacija tel: (8 5)  
200 1681, info@ekvalda.lt.  Užs. LM-738

Informuojame, kad 2014 04 22 nuo 11.00 
val. bus ženklinamos-parodomos žemės 
sklypo, esančio Vilniaus m., Verkių Riešės g. 
51 (kad. Nr. 0101/0006:971), ribos vietovė-
je. Kviečiame gretimo žemės sklypo (kadas-
trinis Nr.: 0101/0006:981) – savininką daly-
vauti numatytų darbų metu. Kontaktinė in-
formacija: tel. 8 672 53 547, Fabijoniškių 
21-32, Vilnius, tenikmar@gmail.com.   
 Užs. LM-9015

Informuojame apie 2014 04 07 parengtą 
Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., 
esančių žemės sklypų (kad. Nr. 
5233/0009:795, 5233/0009:395) planuoja-
mos ūkinės veiklos poveikio aplinkai verti-
nimo atrankos išvadą Nr. 22/(PAV)-D2-919 
planuojamai ūkinei veiklai. Informacijos 
pateikėjas: UAB „MTARCH“, V.Putvinskio g. 
17-4, Kaunas, tel. 8 675 31 588, el. p.: aure-
lijai.grikstaitei@gmail.com. Planuojamos 
ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Adel Gro-
up“, Terminalo g. 3, Biruliškių k., Kauno r. 
Adresas korespondencijai: V.Putvinskio g. 
17-4, Kaunas, tel. 8 657 88 811. Planuoja-
mos ūkinės veiklos pavadinimas: maisto, 
higienos ir smulkios buitinės technikos san-
dėliavimo statinių statyba. Atrankos išvadą 
pateikusi institucija: Kauno regiono aplin-
kos apsaugos departamentas (RAAD) prie 
AM, Rotušės a. 12, Kaunas, tel. (8 37) 32 07 
04. Priimta atrankos išvada: poveikio aplin-
kai vertinimas neprivalomas. Susipažinti su 
PŪV PAV atrankos dokumentais bei išvada 
galima informacijos pateikėjo, ūkinės vei-
klos užsakovo ar atrankos išvadą pateiku-
sios institucijos patalpose. Raštiškus pasiū-
lymus ar pretenzijas (jei tokių bus) galima 
teikti ūkinės veiklos užsakovui, Kauno RA-
AD 20 darbo dienų po paskelbimo nurody-
tais adresais.  Užs. KKG-732

Pranešame, kad 2014 04 22 d. 9.00 val. bus 
vykdomi kadastriniai matavimai sklypo, 
kad. Nr. 0101/0079:1110, Vilniaus m., Sali-
ninkų Sodų 6-oji g. 21 / SB „Mechanizato-
rius-2“, skl. 50, priklausančio FRANCUI 
DOKURNO. Nustatant ir suderinant sklypo 
ribą, į matavimus kviečiami gretimų sklypų 
savininkai. Kontaktai: Rinktinės g. 24, Vil-
niaus m., tel. (8 5) 250 5575, matininkas  
S.Lipeckij. Užs.V-63

Pamestus UAB „Milnora“ ir ko įstatus (įm. k. 
148525471, adresas: Paliūniškio g. 13, Pa-
nevėžys), laikyti negaliojančiais.  Užs. LM-306

Pranešame, kad UAB „Skanu.lt“ (įmonės 
kodas 303134580, registracijos adresas:  
J.Galvydžio g. 5, Vilnius, įregistruota Valsty-
bės įmonėje Registrų centre) keičia pavadi-
nimą į UAB „Foodout.lt“.  Užs. LM-744

Sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų 
sen., Gailiūnų k., skl. kad. Nr. 
4152/0200:0663, savininkės IRINOS TANKE-
VIČ DĖMESIUI. Š.m. balandžio 24 d. 9.00 ir 
10.00 val. vyks gretimų sklypų, priklausan-
čių Mindaugui Blozneliui ir Eglei Bloznelie-
nei kadastriniai matavimai. Kviečiame daly-
vauti. Matavimus atlieka UAB “Baltijos Ma-
tavimų Organizacija”, Vilnius, Linkmenų g. 
13. Tel. 8 685 77 566.  Užs. LM-2522

Bankrutavusios UAB „Red Hot LT“ kredito-
rių dėmesiui. Pranešu, kad 2014 m. balan-
džio mėn. 24 d. 10.30 val. Vilniaus apygar-
dos teisme žodinio proceso tvarka bus na-
grinėjamas klausimas dėl BUAB „Red Hot 
LT“, į. k. 302486867, pabaigos. Bankroto 
administratoriaus įgaliotas asmuo Vytautas 
Vyskupaitis. Informacija tel. 8 698 32 568.  
 Užs. LM-742

VIAČESLAVO GUSEINOV ar jo įgaliotų žmo-
nių dėmesiui! Š. m. balandžio 25 d. 9.00 val. 
adresu: Vilniaus r., Riešės sen., Čekiškių k., 
vyks sklypo, kad. Nr. 4170/0900:0057 ka-
dastriniai matavimai. Kviečiame dalyvauti. 
Matavimus atlieka UAB “Baltijos Matavimų 
Organizacija”, Vilnius, Linkmenų g. 13.  
Tel. 8 601 71 112.  Užs. LM-2522

2014 04 10

UAB „Kauno stiklas“ INFORMACIJA, kad vadovaujantis 2008 07 24 Kauno re-
giono aplinkos apsaugos departamento pateikta planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo (toliau tekste PŪV PAV) atrankos išvada Nr. KR12-
4019/84, UAB „Kauno stiklas“, Europos pr. 91, atnaujino esamą stiklo lydymo 
krosnį, kurios našumas šiuo metu sudaro 150 t/parą. Kadangi nuo priimtos 
PŪV PAV atrankos išvados praėjo daugiau nei treji metai, pakartotinai pateikta 
informacija PŪV atrankai dėl PAV, kuriai 2014 03 31 Kauno regiono aplinkos 
apsaugos departamentas pateikė atrankos išvadą Nr. 21/(PAV)-D2-861.

INFORMACIJA 
apie atrankos išvadą dėl stiklo lydymo krosnies atnaujinimo 

Europos pr. 91, Kaune, poveikio aplinkai vertinimo
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Kauno stiklas“, Europos pr. 91, 
LT-46334 Kaunas, tel. +370 37 39 50 22; faksas: +370 37 39 50 50; el. paštas:  
stiklas@kaunostiklas.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: stiklo lydymo krosnies atnaujini-
mas, gamybos išplėtimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Europos pr. 91, Kaunas.
Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada: pagal LR Aplinkos ministe-
rijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2014 03 31 atrankos 
išvadą Nr. 21/(PAV)-D2-861 planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai ver-
tinimas neprivalomas.
Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie pla-
nuojamą ūkinę veiklą: Išsamiau susipažinti su informacija galima UAB „Kauno 
stiklas“, Europos pr. 91, Kaunas, tel. +370 37 39 50 22.
Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: teikti pa-
siūlymus, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo, galima LR AM Kauno regiono 
aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo skyriuje, Rotušės 
a. 12, Kaunas, tel. +370 37 32 07 04.
Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumen-
tais: išsamiau susipažinti su atrankos išvada bei atrankos dokumentais per 10 
darbo dienų nuo šio skelbimo galima LR AM Kauno regiono aplinkos apsaugos 
departamento Poveikio aplinkai vertinimo skyriuje, Rotušės a. 12, Kaunas, tel. 
+370 37 40 12 92, bei UAB „Kauno stiklas“, Europos pr. 91, Kaunas, tel. +370 
37 39 50 22.  Užs. LM-735

Skelbimas
apie siūlymą pripažinti statinius , kurie neturi savininkų

(ar kurių savininkai nežinomi) bešeimininkiais

Šiaulių miesto savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie 
neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir 
jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:
1. Pastatas – sandėlis, gamybos, pramonės, Radviliškio g. 47, Šiauliai;
2. Pastatas – gamybinis, gamybos, pramonės, Radviliškio 47, Šiauliai.

Asmenis, turinčius teisių į šiuos statinius, prašome iki 2014 m. rugpjūčio  
15 d.  kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos adre-
su: Trakų g. 40, Šiauliai, savivaldybės priimamojo 4 langelis, ir pateikti doku-
mentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime iš-
vardintus statinius. Dėl informacijos kreiptis į Statybos skyriaus vyr. specialistę 
Letą Petraitienę, tel. (8 41) 59 63 13.  Užs. LM-743

Dėl bendrovės visuotinio narių susirinkimo sušaukimo
Pranešame, kad 2014 m. balandžio 23 d. 10.00 val. yra šaukiamas  

Kooperatinės bendrovės “Vilniaus Statyba” visuotinis narių susirinkimas, 
Žirnių g. 12, Vilniuje.

Susirinkimo dienotvarkė:
1. KB “Vilniaus Statyba” direktoriaus ataskaita už 2013 metus;
2. KB “Vilniaus Statyba” revizijos išvadų ataskaita už 2013 metus;
3. KB “Vilniaus Statyba” 2013 m. finansinės ataskaitos tvirtinimas;
4. KB “Vilniaus Statyba” 2013 m. pelno ( nuostolio) paskirstymo tvirtinimas;
5. KB “Vilniaus Statyba” 2014 m. veiklos programos tvirtinimas;
6. Kiti klausimai. Užs. LM-718

Informacija apie parengtą Anykščių miesto šiaurinio aplinkkelio
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas): Anykščių rajono savi-
valdybės administracija, J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, tel. (8 381) 58 041, 
faks. (8 381) 58 088, el. paštas: info@anyksciai.lt.
Poveikio aplinkai vertinimo (toliau ( PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Infrap-
lanas“, K.Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8 37) 40 75 48, faks. (8 37)  
40 75 49, el. paštas: info@infraplanas.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Anykščių miesto šiaurinis 
aplinkkelis su tiltu per Šventosios upę patenka į Anykščių rajono, Anykščių seniū-
nijos Paelmio, Šeimyniškėlių, Ažupiečių, Lagedžių, Šiekštelių, Vėjališkių, Šeimyniš-
kių, Pašventupio kaimų teritorijas bei Anykščių miestą.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV ataskaitą ir teiks išva-
das: Anykščių rajono savivaldybė, Utenos visuomenės sveikatos centro Anykščių 
skyrius, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos terito-
rinis padalinys, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.
Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leis-
tinumo pasirinktoje vietoje ( Aplinkos apsaugos agentūra (J.Juozapavičiaus g. 9, LT-
09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000; el. paštas: aavkd@aaa.am.lt).
Su parengta PAV ataskaita susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima: darbo die-
nomis nuo 8:00 iki 17:00 val. pas PAV dokumentų rengėją (UAB „Infraplanas“) ir 
pas planavimo organizatorių (Anykščių rajono savivaldybės administracijoje, 106 
kabinete) aukščiau nurodytais adresais. Susipažinti su PAV ataskaita ne darbo me-
tu galima iš anksto susitarus su dokumentų rengėju.
Viešas susirinkimas specialiojo plano sprendiniams ir poveikio aplinkai verti-
nimui aptarti įvyks 2014 m. balandžio 29 d. 11.00 val. Anykščių rajono savival-
dybės administracijos (J.Biliūno g. 23, Anykščiai) patalpose.
Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti raštu, el.paštu iki viešo susirinkimo 
PAV dokumentų rengėjui. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal 
kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.  Užs. LM-722

INFORMACIJA apie dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies  
Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai  

vertinimo programą
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28,  
LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850.
2. Planuojamos ūkinės veiklos dokumentų rengėjas - UAB „Kelprojektas“, I.Kan-
to g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 20 54 19); el. paštas: info@kelprojektas.lt.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir 
Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statyba.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Marijampolės 
apskritys; Širvintų r. sav. (Širvintų sen., Jauniūnų sen., Kernavės sen.), Vilniaus r. sav. 
(Dūkštų sen.), Elektrėnų r. sav. (Kazokiškių sen., Vievio sen., Elektrėnų sen., Gilučių 
sen., Kietaviškių sen.), Kaišiadorių r. sav. (Žiežmarių apylinkės sen., Kruonio sen.), 
Prienų r. sav. (Jiezno sen.), Birštono sav. (Birštono sen.), Alytaus r. sav. (Punios sen., 
Alytaus sen., Krokialaukio sen., Simno sen.), Lazdijų r. sav. (Krosnos sen., Šeštokų 
sen., Būdviečio sen.), Marijampolės sav. (Liudvinavo sen.).
5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks 
išvadas: Širvintų r. sav., Vilniaus r. sav., Elektrėnų r. sav., Kaišiadorių r. sav., Prienų r. 
sav., Birštono sav., Alytaus r. sav., Lazdijų r. sav., Marijampolės sav. administracijos; 
Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Marijampolės visuomenės sveikatos centrai; Vilniaus, 
Kauno, Alytaus, Marijampolės apskričių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos; Širvin-
tų, Elektrėnų, Kaišiadorių, Prienų, Lazdijų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos; Kul-
tūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus, Kauno, Alytaus ir 
Marijampolės teritoriniai padaliniai.
6. Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 
pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentū-
ra, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008. faks. 8 706 62 000,  
el. p.: aaa@aaa.am.lt.
7. Su programa susipažinti ir pasiūlymus pateikti galima: PAV dokumentų rengė-
jo adresu: UAB „Kelprojektas“, I.Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 20 54 19); 
el. paštas: info@kelprojektas.lt; www.kelprojektas.lt.
8. Pasiūlymus PAV dokumentų rengėjui galima pateikti per 10 darbo dienų nuo 
paskelbimo dienos, pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kom-
petenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.  Užs. LM-728

Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Karbonita“, Čepuliškių vs., 
Imbrado sen., Zarasų r. sav. LT-32283, tel. +370 699 63 078, faks. (8 5) 269 7301.
Planuojamos ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „COWI Lietuva“, 
Ukmergės g. 369A, LT-06327 Vilnius, tel. (8 5) 210 7610, faks. (8 5) 212 4777, el. 
p.: info@cowi.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: medžio anglies gamyba, fasavimas ir 
prekyba.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Žemynos g. 5, Visalaukė I, Paberžės sen., Vil-
niaus r. sav.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: planuojama rekonstruoti 
buvusius gyvulininkystės komplekso patalpas, panaudoti esamą infrastruktūrą, 
pastatyti medžio anglies gamybos cechą. Medžio anglies gamybos projektinis ga-
lingumas – 1900 t per metus. Įmonė medžio anglies gamybai naudos beržo ir alks-
nio medieną, jos metinis poreikis – 16 000 m3. Technologinio proceso principas 
– medienos kaitinimas be oro, termiškai skylant medienai susidaro medžio anglis.
Susipažinti su PVSV ataskaita per 10 darbo dienų nuo skelbimo dienos galima: 
UAB „COWI Lietuva“ aplinkosaugos skyriuje, Ukmergės g. 369A, 8 aukštas, Vilnius, 
tel. (8 5) 210 7558, faks. (8 5) 212 4777, el. p.: info@cowi.lt ir Paberžės seniūnijo-
je, Vilniaus g. 29, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.
Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertini-
mo ataskaita įvyks 2014 m. balandžio 28 d. 13.00 val. Paberžės seniūnijos patal-
pose, adresu: Vilniaus g. 29, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.
Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti: PVSV dokumentų rengėjui ir ūki-
nės veiklos organizatoriui.  Užs. LM-737

UAB „Hobista“ kreditorių dėmesiui!
Šiaulių apygardos teismas 2014 02 10 d. iškėlė bankroto bylą UAB „Hobista“  
(į. k. 300051453), kuri įsiteisėjo 2014 04 03 d.
Bankroto administratorius UAB NEMOKUMO SPRENDIMAI praneša, kad visi 
įmonės kreditoriai gali pateikti kreditorinius reikalavimus iki 2014 05 03 d. adresu: 
Traidenio g. 39-4, Vilnius.
Visos sutartys, sudarytos su UAB „Hobista“ nuo 2014 04 03 d. laikomos pasibai-
gusiomis.
Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. 8 686 78 088, el. p.: 
robertas@nemokumosprendimai.lt, adresas: Traidenio g. 39-4, Vilnius.  Užs. LM-740

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba skelbia nereikalingo, 
netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešąjį prekių aukcioną, 
kuris vyks 2014 m. gegužės 6 d. 10.00 val. adresu: Algirdo g. 27A, Vilnius.
PARDUODAMAS TURTAS:
1. Automobilis SUBARU IMPREZA, v. n. FFJ596, pagaminimo data 2000 09 27, 
pradinė kaina 5700,00 Lt;
2. Gręžimo staklės, pagaminimo data 1998 01 01, pradinė kaina 100,00 Lt.
Papildomą informaciją galima rasti RRT interneto svetainėje: www.rrt.lt.
Pirmajame aukcione neparduotas turtas bus parduodamas antrajame aukcione, 
kuris vyks tuo pačiu adresu 2014 m. gegužes 12 d. 10.00 val.
Parduodamą turtą galima apžiūrėti nuo 2014 04 28 iki 2014 04 30 d. nuo 9.00 
iki 12.00 valandos iš anksto susitarus, tel. (8 5) 210 5637, mob. tel. 8 698 48 838, 
faksas (8 5) 216 1564.
Aukciono dalyvio bilieto kaina 10 Lt, žiūrovo bilieto kaina 5 Lt. Už aukcione 
nupirktą turtą atsiskaitoma per tris darbo dienas po aukciono pabaigos, sumo-
kant pavedimu. Siekdama išvengti atsisakymo vykdyti įsipareigojimus, kaip 
užstatą aukciono komisija nustato 1000 Lt garantinį įnašą, kurį aukcione dėl 
automobilio ketinantis varžytis asmuo privalo sumokėti pavedimu į RRT sąskai-
tą LT287300010094675529 ir prieš registraciją pateikti aukciono komisijai tai 
patvirtinantį dokumentą. Garantinio įnašo suma aukciono laimėtojui įskaitoma į 
bendrą už turto vienetą pasiūlytą kainą. Jei aukciono laimėtojas per nustatytą ter-
miną už laimėtą turtą nesumoka likusios pinigų sumos ar jos dalies (atsiskaitant 
išsimokėtinai), garantinis įnašas jam negrąžinamas. Aukciono dalyviams, sumokė-
jusiems garantinį įnašą ir nelaimėjusiems aukciono, garantinis įnašas grąžinamas 
pavedimu į jų nurodytą banko sąskaitą per 10 darbo dienų. Atsiimti įsigytą turtą 
privaloma per dešimt darbo dienų po aukciono pabaigos.  Užs. LM-749

UAB „Silverston“
(įm.k. 302680199, adresas: Vingio g. 15, Kiaunorių k., Tytuvėnų apyl. sen.,  

Kelmės r. sav., tel. +370 611 22 302, el. paštas: volkovasvalerijus@gmail.com) 
įgyvendina ES remiamą projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų 

programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo 2011  
metais taisykles (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra)

ir skelbia konkursą.
Bendras pirkimo objekto apibūdinimas – ekskavatorinis krautuvas.
Vokų su pasiūlymais atplėšimo data – 2014 04 25, 10 val. 00 min. Lietuvos 
laiku.  Užs. LM-746

LŽ reklama: Tel. (8 5) 249 2166, 249 2173.  
skelbimai@lzinios. lt
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Balandþio 12 d., 16 val.,  Ðirvintø kultûros centre

koncerte, skirtame Kultûros dienai,
koncertuos pianistas Ugnius Pauliukonis

ir eufonininkas Algirdas Matonis (Manèesterio
Ðiaurës karaliðkasis muzikos koledþas,

D. Britanija). Nemokamai.

Kokybiðkai klojame trinkeles. Ga-
rantija. Galime sutvarkyti kapavie-
tæ.

Tel. 8~686 61803.

Muzikantas groja vestuvëse ir ki-
tose ðventëse.

Tel. 8~652 07120.

Gamina, montuoja ádëklus, pri-
statomus, apðiltintus kaminus.
Valo kaminus. Naudoja 0,5 mm,
0,8 mm skardà.

Tel.: 8~694 01529, 8~681 13262.

Ádëklai - gamina, montuoja. Pri-
statomi, apðiltinti kaminai. Kami-
nø valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8
mm skardà.

Tel. 8~617 62969, Tomas.

LIETUVA-DANIJA-LIETUVA! Ve-
þame keleivius, siuntinius, krovi-
nius, augintinius! Saugiai, pato-
giai, pigiai!

Tel. +370 610 30916,
WWW.LITRED.LT

Gaminame pirties krosneles, vi-
ralines, kietojo kuro ið 4, 5, 6 mm
metalo su vandens talpa ir nerû-
dijanèia. Galim atveþti. Kaina nuo
699 Lt iki 1199 Lt.

Tel. 8~647 29620, Audrius.

VANDENS GRÆÞINIAI, GEO-
TERMINIS ÐILDYMAS. Darbai
nuo A iki Z visoje Lietuvoje iðti-
sus metus. Garantija, aptarnavi-
mas.

www.Melkerlita.lt,
Rolandas - 8~686 83265,

Linas - 8~616 08020.

KOPMIUTERIØ diagnostika, re-
montas, modernizavimas, progra-
mø instaliavimas. Kompiuterinës
technikos pardavimas.

Tel. 8~602 73365.

Vandens græþiniai iki 30m gylio ir
gilesni. Vandens tiekimo sistemø
montavimas. Suteikiame garan-
tijà.

Tel. 8~699 81270.

Stogø dengimas ir jø remontas.

Tel. 8~621 36838.

Vidaus apdailos darbai.

Tel. 8~621 36838.

Karkasiniø konstrukcijø árengimas
ir jø apdaila.

Tel. 8~621 36838.

Darbas su prilydoma rulonine dan-
ga.

Tel. 8~621 36838.

DAÞAU. Pigiai, greitai ir kokybið-
kai - namus, gamybinës paskir-
ties patalpas, kalkinu fermas. Kiti
statybos darbai.

Tel. 8~679 90305.

H. Petronio PÁ kasa tvenkinius.

www.tvenkiniai.net,
tel.: 8~614 61960, 8~615 61741.

Kapavieèiø tvarkymas. Betonuo-
ju kapavietes, klijuoju granitines
plyteles, statau paminklus.

Tel. 8~648 04039.

Pjauname medþius. Skaldome
malkas.

Tel. 8~601 30865.

Lankstau skardà. Dengiu stogus.
Nuomoju pastolius.

Tel. 8~682 74226.

Atliekame santechnikos darbus.
Árengiame kanalizacijà, vandentie-
ká, ðildymà.

Tel. 8~606 06547.

Montuojame gipso kartonà, kala-
me dailylentes, statome karkasi-
nius pastatus.

Tel. 8~674 60456.

INFORMACIJA apie dujotiekiø jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos
dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai
vertinimo programà

1. Planuojamos ûkinës veiklos uþsakovas - AB „Amber Grid“, Sava-
noriø pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. 8~5 2360855, faks. 8~5 2360850.

2. Planuojamos ûkinës veiklos dokumentø rengëjas - UAB „Kel-
projektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. 8~37 205419, el.
paðtas info@kelprojektas.lt.

3. Planuojamos ûkinës veiklos pavadinimas - Dujotiekiø jungties
tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje sta-
tyba.

4. Planuojamos ûkinës veiklos vieta - Vilniaus, Kauno, Alytaus ir
Marijampolës apskritys; Ðirvintø r. sav. (Ðirvintø sen., Jauniûnø sen.,
Kernavës sen.), Vilniaus r. sav. (Dûkðtø sen.), Elektrënø r. sav. (Kazo-
kiðkiø sen., Vievio sen., Elektrënø sen., Giluèiø sen., Kietaviðkiø sen.),
Kaiðiadoriø r. sav. (Þieþmariø apylinkës sen., Kruonio sen.), Prienø r.
sav. (Jiezno sen.), Birðtono sav. (Birðtono sen.), Alytaus r. sav. (Pu-
nios sen., Alytaus sen., Krokialaukio sen., Simno sen.), Lazdijø r. sav.
(Krosnos sen., Ðeðtokø sen., Bûdvieèio sen.), Marijampolës sav.
(Liudvinavo sen.).

5. PAV subjektai, kurie pagal kompetencijà nagrinës PAV dokumen-
tus, teiks iðvadas: Ðirvintø r. sav., Vilniaus r. sav., Elektrënø r. sav.,
Kaiðiadoriø r. sav., Prienø r. sav., Birðtono sav., Alytaus r. sav., Lazdijø
r. sav., Marijampolës sav. administracijos; Vilniaus, Kauno, Alytaus ir
Marijampolës visuomenës sveikatos centrai; Vilniaus, Alytaus, Mari-
jampolës apskrièiø prieðgaisrinës gelbëjimo valdybos; Ðirvintø, Elek-
trënø, Kaiðiadoriø, Prienø, Lazdijø prieðgaisrinës gelbëjimo tarny-
bos; Kultûros paveldo departamento prie Kultûros ministerijos Vil-
niaus, Kauno, Alytaus ir Marijampolës teritoriniai padaliniai.

6. Programà tvirtins ir sprendimà dël planuojamos ûkinës veiklos
leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija - Aplinkos
apsaugos agentûra A. Juozapavièiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8~706
62008, faks. 8~706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt

7. Su programa susipaþinti ir pasiûlymus pateikti galima: PAV do-
kumentø rengëjo adresu UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296
Kaunas, tel. 8~37 205419, el. paðtas info@kelprojektas.lt, www.kel-
projektas.lt

8. Pasiûlymus PAV dokumentø rengëjui galima pateikti per 10 dar-
bo dienø nuo paskelbimo dienos, pasiûlymø kopijos papildomai
gali bûti pateiktos pagal kompetencijà PAV subjektams ir atsakingai
institucijai.

INFORMACIJA APIE RENGIAMÀ DETALØJÁ PLANÀ
Þemës sklypø (kad. Nr. 8907/0001:44; 8907/0001:46; 8907/0001:106; 8907/0001:111),

Kaimynø k., Musninkø sen., Ðirvintø r. sav., detalusis planas
Planavimo organizavimo pagrindas - Detaliojo teritorijø planavimo organizatoriaus teisiø

ir pareigø perdavimo sutartis 2013 m. gruodþio mën. 04 d. Nr. 282.
Teritorijos planavimo dokumentas rengiamas bendra tvarka. Adresu: S. Moniuðkos g.

10-7, Vilnius. Planavimo organizatorius - Gintaras Graliauskas, Vita Graliauskienë, Dai-
nius Dabaðinskas, Milda Jankauskaitë, Regina Chaèkovskienë, adresas S. Moniuðkos g.
10-7, Vilnius tel. 8~601 95589.

Planavimo tikslai ir uþdaviniai bei numatoma veikla - Þemës ûkio paskirties þemës sklypø
sujungimas ir padalijimas, naudojimo paskirties keitimas á kità paskirtá, gyvenamøjø terito-
rijø ir rekreaciniø teritorijø bûdø, vienbuèiø ir dvibuèiø gyvenamøjø pastatø statybos (G1),
trumpalaikio poilsio statiniø statybos (R2) pobûdþiø, tvarkymo ir naudojimo reþimø bei
statybos reglamentø nustatymas (vienbuèiø ir dvibuèiø pastatø bei elingø statybai).

Projektà rengianti organizacija: UAB “Architektø gildija” (mob.tel. 8~684 30306, el.pað-
tas: rokas.mazuronis@gmail.com; www.architektugildija.lt; S.Moniuðkos g. 10-7, Vilnius)

Su detaliojo plano koncepcija galima susipaþinti UAB “Architektø gildija” patalpose nuo
2014-04-07. Su parengto projekto sprendiniais galima susipaþinti plano rengëjo patalpose
nuo 2014-04-23 iki 2014-05-23. Detaliojo plano sprendiniai nuo 2014-04-23 iki 2014-05-23
bus eksponuojami Ðirvintø r. sav., administracijos Architektûros ir teritorijø planavimo
skyrius (Vilniaus g. 61, Ðirvintos.) ir Musninkø sen., (Vilniaus g. 5, Musninkai). Detaliojo
plano sprendiniø vieðo svarstymo susirinkimas ávyks 2014 m. geguþës 23d., 13.00 val.,
Musninkø sen. patalpose (Vilniaus g. 5, Musninkai).

Planavimo pasiûlymai ir pretenzijos pateikiami raðtu detaliojo planavimo rengëjui iki
vieðojo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautà atsakymà, gali apskøsti VTPSI prie AM
(Vilniaus g. 61, Ðirvintos) per mënesá nuo jiems iðsiøsto atsakymo á pateiktà klausimà
gavimo dienos.

Loðimas Nr. 1099
Data: 2014-04-02
Skaièiai: 06; 09; 12; 25; 27; 42; 16

(auksinis skaièius); +03; +37.

Lietuvoje laimëti prizai: 6 (tarp

jø auksinis) skaièiai - 10 894 352 Lt

(0 priz.); 6 skaièiai - 2 078 415 Lt (0

priz.); 5+1 skaièius - 29 359 Lt (0

priz.); 5 skaièiai - 3 669 Lt (9 priz.); 4

skaièiai - 63 Lt (521 priz.); 3 skaièiai

- 9 Lt (9363 priz.); 2+1 skaièius - 4 Lt

(13543 priz.).

Greitai ir nebrangiai atliekame:
visø pastatø projektavimas;

rekonstrukcijos, nelegalios statybos
áteisinimas; þemës sklypø

formavimo, pertvarkymo projektai,
paskirties keitimas;

elektros tinklø projektavimas;
pilnas dokumentø tvarkymas,

statybos leidimo gavimas.

Tel. 8~659 08934.

Visos Architektø
paslaugos

Atlieku elektros instaliacijà. Ða-
linu gedimus.

Tel. 8~675 41966.

Statu þidinius ir krosnis, atlieku
jø remontà, dirbu ávairius kitus
darbus.

Tel. 8~602 68845.

Atlieku vidaus apdailos darbus:
glaistau, daþau, tapetuoju. Kai-
na sutartinë.

Tel. 8~684 71665.

Kaminø valymas. Kaminø ádëklai.
Pristatomi kaminai. Suteikiame
garantijà.

Tel. 8~670 72997.

Kaminø valymas, ádëklai. Skardi-
nimo darbai. Pavasarinës nuolai-
dos. Garantija.

Tel. 8~689 10875.

Ðiltiname pastatus - uþpildome
oro tarpus ekovata, termoputa,
poliuretanu.

Tel. 8~606 85525.

Asociacija „Ðirvintø miesto
bendruomenë“ visus miestie-
èius kvieèia á edukaciná renginá

„Gryninkime tautines
tradicijas“

Renginys vyks balandþio mën.
7 d., 18 val., Kultûros centro pa-
rodø salëje.

Renginio metu prisiminsime
senuosius paproèius, tradicijas,
simbolikà, reikðmes. Dalinsi-
mës kiauðiniø marginimo bû-
dais, mokysimës vaðku marginti
kiauðinius.

Atsineðkite virtø kiauðiniø (pa-
geidautina baltos spalvos), vað-
ko ar skridininiø þvakuèiø, ser-
vetëliø.

Daugiau informacijos teirauki-
tës el. paðtu sirvintu.bendruo-
mene@gmail.com arba tel. 8
656 64499
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Niekas nesugràþins amþiams iðëjusio þmogaus. Taèiau tariame nuoðirdþius

padëkos þodþius visiems, nepalikusiems mûsø vienø nelaimëje, buvusiems ða-
lia, uþjautusiems ir padëjusiems palydëti á paskutinæ kelionæ mylimà Vyrà, Tëtá,
Brolá Èeslovà ADOMAVIÈIØ.

Þmona, dukra ir broliai su ðeimomis

Nuoðirdø aèiû tariame Ðirvintø parapijos kunigams, giesmininkëms, J. Ðid-
lauskienës Laidojimo namams, duobkasiams, “Lelijos” kavinës darbuotojoms,
draugams, giminëms, kaimynams, visiems, kurie uþjautë sunkià netekties va-
landà ir padëjo palydëti á amþinojo poilsio vietà mûsø Tëtá Jonà KARALIØ.

Dukra ir sûnus su ðeimomis

Brangiai stambi ámonë
perka ávairaus

brandumo miðkus.
Tel.: 8~633 33333, 8~644 44444.

Superku
karves,
jauèius, telyèias,
gero ámitimo avis
ir verðelius.
Tel. 8~662 14515.

UAB „Agrovet“ perka karves ir gal-
vijø prieauglá. Paima ið namø. Ið
karto atsiskaito.

Tel.: 8~340 42584, 8~615 49710.

Buvæs “Galvijø centras” brangiai su-
perka verðelius. Sveria elektroninë-
mis svarstyklëmis. Moka PVM.

Tel.: 8~670 80384, 8~650 46919.

Brangiai perkame galvijus. Atsi-
skaitome ið karto. Iðsiveþame.

Tel.: 8~686 54826, 8~684 40534.

Ámonë perka verðelius nuo 2 iki 8
savaièiø auginti. Moka PVM. Sve-
ria elektroninëmis svarstyklëmis.

Tel.: 8~675 55520, 8~642 26202.

Brangiai superka galvijus: karves,
bulius, telyèias. Sveria el. svars-
tyklëmis. Moka priedus. Sumo-
ka iðkarto. Pakrauna patys.

Tel.: 8~455 99595, 8~662 50592.

UAB „Bartynco“ perka ávairius ver-
ðelius. Sàþiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.

Tel.: 8~689 15792, 8~651 58506.

Geriausiomis kainomis perkame jau-
nus, pribræstanèius, brandþius mið-
kus bei þemës ûkio paskirties þemæ.

Tel. 8~656 82339.

Brangiai perkame miðkà arba
miðkà iðsikirsti.

Tel. 8~613 74861.

Perkame statø miðkà iðsikirsti -
su þeme arba be jos, eglës, pu-
ðies, àþuolo, uosio, berþo ràstus,
tarà.

Tel.: 8~677 14880, 8~645 25921.

Perkame vieno pjovimo senas, sau-
lës nugairintas lentas nuo darþiniø,
paðiûriø arba keièiame á naujas.

Tel.: 8~677 14880, 8~645 25921.

Pirksiu automobilinæ priekabà su
dokumentais. Taip pat perku me-
talinius vamzdþius, kampuotá, ar-
matûrà, tvoros tinklà, stelaþus,
apleistà sodybà.

Tel. 8~686 81679.

Perkame miðkà su þeme arba iðsi-
kirsti. Rengiame kirtimo projektus.

Tel. 8~614 97744.

Brangiai superkame automobi-
lius, sunkveþimius, mikroautobu-
sus. Gali bûti dauþti, nevaþiuo-
jantys. Pasiimame.

Tel. 8~646 17715.

Brangiai perkame miðkà visoje
Lietuvoje, iðsikirsti arba su þeme,
geros atsiskaitymo sàlygos.

Tel.: 8~682 18972, 8~600 63820.

Superku karviø, jauèiø, telyèiø,
verðeliø odas.

Tel. 8~662 14515.

Brangiai perka karves, telyèias,
bulius. Atsiskaito ið karto, iðsi-
veþa ið namø, sveria vietoje, mo-
ka 6 ir 21 proc. PVM. Tvarko ið-
mokas.

Tel. 8~681 32986.

UAB „Vilkë“ superka galvijus: kar-
ves (1 kg/iki 5,00 Lt), telyèias (1
kg/iki 5,00 Lt), bulius (1 kg/iki 5,70
Lt). Moka 6 ir 21 proc. PVM, tvar-
ko iðmokas, atsiskaito ið karto.

Tel. 8~629 58914.

UAB „Saraga“ nuolat aukðtomis
kainomis perka telyèias, bulius,
karves. Atsiskaito ið karto, iðsi-
veþa ið namø, sveria vietoje, mo-
ka 6 ir 21 proc. PVM. Tvarko ið-
mokas.

Tel. 8~681 32986.

Brangiai perkame miðkà visoje
Lietuvoje. Atliekame medienos
transportavimo darbus.

Tel. 8~650 16017.

Perku þemæ iki 5 ha Ðirvintø rajo-
ne.

Tel. 8~600 23208.

UAB “Biuro” ieðko pagalbiniø dar-
buotojø ávairiems darbams gamy-
boje.

Tel. 8~5 2032828,
darbo dienomis 8-17 val.

Reikalingos siuvëjos. Nemokan-
èias - apmokysime.

Tel.: 8~656 24373, 8~656 24374.

INFORMACIJOS apie dujotiekiø jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos
dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai
vertinimo programà PAPILDYMAS

1. 2014 m. balandþio 5 d., „Ðirvintø kraðtas“ Nr. 26 (784) iðspaus-
dintame skelbime apie dujotiekiø jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos
dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai
vertinimo programà papildomas 5 punktas - PAV subjektai.

2. Á PAV subjektø sàraðà átraukiama Kauno apskrities prieðgaisrinë
gelbëjimo valdyba.

3. Pasiûlymus PAV dokumentø rengëjui (UAB „Kelprojektas“, I. Kan-
to g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 20 54 19); el. paðtas info@kel-
projektas.lt) galima pateikti per 10 darbo dienø nuo ðio skelbimo
dienos, pasiûlymø kopijos papildomai gali bûti pateiktos pagal kom-
petencijà PAV subjektams ir atsakingai institucijai.
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P E R K A

Į V A I R Ū S

Į V A I R Ū S

BRANGIAI SUPERKA
karves, bulius ir telyčias.

Sveria. Moka priedus.
Sumoka iš karto.

Tel.: 8-680-41 510;
8-455 99 595.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

NEKILNOJAMASIS TURTAS

A U T O M O B I L I A IG Y V Ū N A I

PERKAME auksines mo-
netas, dantų karūnėles, aukso, 
sidabro dirbinius ir jų laužą, 
kontaktus, gintarą, antikvarą.

Tel. 8-623-47 249.

B R A N G I A I
S U P E R K A

juodųjų ir spalvotųjų 
METALŲ LAUŽĄ

Autolaidus, eksploatuoti netinka-
mus automobilius, akumuliatorius, 
žemės ūkio ir statybinę techniką. 

Galime demontuoti ir išsivežti 
savo transportu. Griauname 

pastatus, malame statybinį laužą 
mobilia technika.

UAB „ARGIMETAS“,
Jočionių g. 53, Vilnius

Tel.: 8-613-90 009; 8-686-61 661.

P A S L A U G O S

VANDENS GRĘŽINIAI, 
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lie-
tuvoje ištisus metus! Garantija, 
aptarnavimas. ww.Melkerlita.lt

Linas 8-616-08 020.
Rolandas 8-686-83 265.

M A L K O S

PARDUODAME MALKAS, 
skaldytas arba kaladėlėmis

atvežame tvarkingai sudėtas. 
Pristatome jums patogiu laiku.

Taip pat parduodame ir atraižas.
Tel. 8-608-31 846.

www.malkunamai.lt

P A R D U O D A

I N F O R M U O J A

I N F O R M U O J A

BRANGIAI SUPERKAME 
GINTARĄ (gabalus), PAPUOŠA-
LUS (karolius, apyrankes, sages).

Tel. 8-623-47 249;
       8-674-39 704.

PARDUODU sausas berži-
nes arba pušines malkas – len-
telės iš džiovyklos, supjautas 
po 37cm.

Tel. 8-600-65 087.

UAB „Dujų spektras“ užsa-
kymo dieną atveža į namus bui-
tinius dujų balionus. Šiuo metu 
baliono kaina 72 Lt.

Skambinti tel. 8-679-04 003.

Mobiliu juostiniu gateriu 
kokybiškai PJAUNAME ME-
DIENĄ Jūsų pasirinktoje vieto-
je. Dirbame elektra ir benzinu. 

Kokybę ir gerą kainą garan-
tuojame!

Tel. 8-603-97 608.

SUPERKAME juodojo ir 
spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius.
Demontuojame, išsive-
žame įmonės transportu.

SUPERKAME automobi-
lius, išrašome sunaikinimo
pažymas „Regitrai“.
Statybininkų g. 1, Vievis.
Tel.: 8-682-41 434;
        8-614-14 502.
Dirbame: I–V 8:00–17:00,
                 VI 9:00–15:00.
www.fetona.lt

H. Petronio įmonė
KASA TVENKINIUS.

Tel. 8-614-61 960; 8-615-61 741. 
www.tvenkiniai.net

PERKAME MIŠKĄ su 
žeme arba išsikirtimui. Rengia-
me kirtimo projektus.

Tel. 8-614-97 744.ŠLIFUOJAME,
RESTAURUOJAME

GRINDIS.
Važiuojame į kitus miestus.

Tel. 8-652-22 226.
www.Parketo.puslapiai.lt

PIRKSIU SODYBĄ. Gali 
būti apleista, negyvenama. Siūlyti 
įvairius variantus.

Tel. 8-609-82 283.

Parduodu iš Vokietijos atvežtą 
moterišką bėginį (18 bėgių) dvi-
ratį. Kaina 340 Lt (negalutinė).

Tel. 8-610-24 864.

N U O M A

Nebrangiai PARDUODU 
automobilį, geros būklės „Opel 
Omega“, 1997 m., 2 l.

Tel. 8-652-70 201.

IEŠKAU BUTO su baldais 
NUOMAI.

Tel. 8-699-82 092.

Miniekskavatoriaus
„BOBCAT“
paslaugos.

Atlieku žemės 
gręžimo, kasimo, 
lyginimo darbus.

Tel. 8-600-22 676.

KASAM tvenkinius,
vežam žvyrą, smėlį,
plautą smėlį, skaldą,
juodžemį, buldozeriu

lyginam gruntą.
Tel. 8-639-52 222.

NEBRANGIAI: Lietuva–
Anglija–Lietuva. Keleiviai, siun-
tiniai, kroviniai, gyvūnai. Vyksta-
me penktadieniais!

Kontaktai: 8-674-40 844;
8-672-13 180; +447835931133.

BETONAVIMAS. Konsul-
tuojame, projektuojame, beto-
nuojame įvairaus tipo pamatus, 
perdangas, laiptus, atramines 
sienas, tvoras.

Tel. 8-673-77 996.

B E T O N A V I M O
D A R B A I

• Visų tipų pamatų
betonavimas

• Atraminių sienų betonavimas
• Tvorų pamatai

Tel.: 8-656-98204,
8-699-01752.

PARDUODAMAS gyvena-
masis medinių rąstų apmūrytas 
namas. Bendras plotas 155,59 
kv. m, 1978 m. statybos. Pagal-
binis pastatas (tvartas) 103 kv. 
m. Namų valda 0,24 ha. Adresas:
N. Kietaviškių k., Kietavškių 
sen., Elektrėnų sav.

Tel. 8-687-96 462.

REMONTO PASLAUGOS
Glaistymas, dažymas, plytelių 

klijavimas. Remontas ir statyba. 
Pastatų apšiltinimas ir apdaila 
įvairiomis medžiagomis.

Tel. 8-699-17 816.

INFORMUOJAME gretimo 
sklypo (kad. Nr. 7910/0005:862) 
paveldėtojus, kad 2014-04-11 
10.00 val. Elektrėnų sav. Vie-
vio sen. Pakalniškių k. bus 
atliekami kadastriniai mata-
vimai Genuefai Sajatienei pri-
klausančiame sklype, kurio kad. 
Nr. 7910/0005:1323.

Darbus vykdys IĮ „Inprojek-
tas“, Draugystės g. 20, Elektrė-
nai. Tel. 8-678-65 488. El. paštas 
info@inprojektas.lt

2014-04-18 10.30 val. vyks 
žemės sklypo, esančio Žeberto-
nių k., Elektrėnų sav., kadastrinis 
Nr. 7910/0001:222, kadastri-
niai matavimai. Gretimo žemės 
sklypo kad. Nr. 7910/0001:354, 
suinteresuotus asmenis kviečia-
me atvykti į žemės sklypo ribų 
ženklinimą arba kreiptis į UAB 
„GEONIKA“ adresu: Pergalės g. 
9B, 26127 Elektrėnai, tel. 8-699-
35 632, info@geonika.lt.

INFORMACIJA apie du-
jotiekių jungties tarp 
Lenkijos ir Lietuvos 
dalies Lietuvos Respu-
blikos teritorijoje sta-
tybos poveikio aplinkai 
vertinimo programą

1. Planuojamos ūkinės vei-
klos užsakovas – AB „Amber 
Grid“, Savanorių pr. 28, LT-03116 
Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. 
(8 5) 236 0850

2. Planuojamos ūkinės 
veiklos dokumentų rengėjas 
– UAB „Kelprojektas“, I. Kan-
to g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. 
(8 37) 20 54 19); el. paštas info@
kelprojektas.lt.

3. Planuojamos ūkinės vei-
klos pavadinimas – Dujotiekių 
jungties tarp Lenkijos ir Lietu-
vos dalies Lietuvos Respublikos 
teritorijoje statyba.

4. Planuojamos ūkinės vei-
klos vieta – Vilniaus, Kauno, 
Alytaus ir Marijampolės apskri-
tys; Širvintų r. sav. (Širvintų sen., 
Jauniūnų sen., Kernavės sen.), 
Vilniaus r. sav. (Dūkštų sen.), 
Elektrėnų r. sav. (Kazokiškių 
sen., Vievio sen., Elektrėnų sen., 
Gilučių sen., Kietaviškių sen.), 
Kaišiadorių r. sav. (Žiežmarių 
apylinkės sen., Kruonio sen.), 
Prienų r. sav. (Jiezno sen.), Birš-
tono sav. (Birštono sen.), Aly-
taus r. sav. (Punios sen., Alytaus 
sen., Krokialaukio sen., Simno 
sen.), Lazdijų r. sav. (Krosnos 
sen., Šeštokų sen., Būdviečio 
sen.), Marijampolės sav. (Liu-
dvinavo sen.).

5. PAV subjektai, kurie pa-
gal kompetenciją nagrinės PAV 
dokumentus, teiks išvadas: 
Širvintų r. sav., Vilniaus r. sav., 
Elektrėnų r. sav., Kaišiadorių r. 
sav., Prienų r. sav., Birštono sav., 
Alytaus r. sav., Lazdijų r. sav., 
Marijampolės sav. administraci-
jos; Vilniaus, Kauno, Alytaus ir 
Marijampolės visuomenės svei-
katos centrai; Vilniaus, Alytaus, 
Marijampolės apskričių prieš-
gaisrinės gelbėjimo valdybos; 
Širvintų, Elektrėnų, Kaišiadorių, 
Prienų, Lazdijų priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos; Kultūros pa-
veldo departamento prie Kultū-
ros ministerijos Vilniaus, Kauno, 
Alytaus ir Marijampolės teritori-
niai padaliniai.

6. Programą tvirtins ir 
sprendimą dėl planuojamos 
ūkinės veiklos leistinumo pasi-
rinktoje vietoje priims atsakin-
ga institucija – Aplinkos apsau-
gos agentūra A. Juozapavičiaus 
g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 
7066 2008. faks. (8) 7066 2000, 
el. p. aaa@aaa.am.lt

7. Su programa susipažinti 
ir pasiūlymus pateikti galima: 
PAV dokumentų rengėjo adresu 
UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 
25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 
20 54 19); el. paštas info@kelpro-
jektas.lt; www.kelprojektas.lt

8. Pasiūlymus PAV doku-
mentų rengėjui galima pateikti 
per 10 darbo dienų nuo paskel-
bimo dienos, pasiūlymų kopijos 
papildomai gali būti pateiktos 
pagal kompetenciją PAV subjek-
tams ir atsakingai institucijai.
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P E R K A

Į V A I R Ū S

Į V A I R Ū S

BRANGIAI SUPERKA
karves, bulius ir telyčias.

Sveria. Moka priedus.
Sumoka iš karto.

Tel.: 8-680-41 510;
8-455 99 595.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

NEKILNOJAMASIS TURTAS

A U T O M O B I L I A IG Y V Ū N A I

PERKAME auksines mo-
netas, dantų karūnėles, aukso, 
sidabro dirbinius ir jų laužą, 
kontaktus, gintarą, antikvarą.

Tel. 8-623-47 249.

B R A N G I A I
S U P E R K A

juodųjų ir spalvotųjų 
METALŲ LAUŽĄ

Autolaidus, eksploatuoti netinka-
mus automobilius, akumuliatorius, 
žemės ūkio ir statybinę techniką. 

Galime demontuoti ir išsivežti 
savo transportu. Griauname 

pastatus, malame statybinį laužą 
mobilia technika.

UAB „ARGIMETAS“,
Jočionių g. 53, Vilnius

Tel.: 8-613-90 009; 8-686-61 661.

P A S L A U G O S

VANDENS GRĘŽINIAI, 
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lie-
tuvoje ištisus metus! Garantija, 
aptarnavimas. www.Melkerlita.lt

Linas 8-616-08 020.
Rolandas 8-686-83 265.

M A L K O S

PARDUODAME MALKAS, 
skaldytas arba kaladėlėmis

atvežame tvarkingai sudėtas. 
Pristatome jums patogiu laiku.

Taip pat parduodame ir atraižas.
Tel. 8-608-31 846.

www.malkunamai.lt

P A R D U O D A

I N F O R M U O J A

BRANGIAI SUPERKAME 
GINTARĄ (gabalus), PAPUOŠA-
LUS (karolius, apyrankes, sages).

Tel. 8-623-47 249;
       8-674-39 704.

UAB „Dujų spektras“ užsa-
kymo dieną atveža į namus bui-
tinius dujų balionus. Šiuo metu 
baliono kaina 72 Lt.

Skambinti tel. 8-679-04 003.

Mobiliu juostiniu gateriu 
kokybiškai PJAUNAME ME-
DIENĄ Jūsų pasirinktoje vieto-
je. Dirbame elektra ir benzinu. 

Kokybę ir gerą kainą garan-
tuojame!

Tel. 8-603-97 608.

SUPERKAME juodojo ir 
spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius.
Demontuojame, išsive-
žame įmonės transportu.

SUPERKAME automobi-
lius, išrašome sunaikinimo
pažymas „Regitrai“.
Statybininkų g. 1, Vievis.
Tel.: 8-682-41 434;
        8-614-14 502.
Dirbame: I–V 8:00–17:00,
                 VI 9:00–15:00.
www.fetona.lt

H. Petronio įmonė
KASA TVENKINIUS.

Tel. 8-614-61 960; 8-615-61 741. 
www.tvenkiniai.net

PERKAME MIŠKĄ su 
žeme arba išsikirtimui. Rengia-
me kirtimo projektus.

Tel. 8-614-97 744.ŠLIFUOJAME,
RESTAURUOJAME

GRINDIS.
Važiuojame į kitus miestus.

Tel. 8-652-22 226.
www.Parketo.puslapiai.lt

PIRKSIU SODYBĄ. Gali 
būti apleista, negyvenama. Siūlyti 
įvairius variantus.

Tel. 8-609-82 283.

Parduodu iš Vokietijos atvežtą 
moterišką bėginį (18 bėgių) dvi-
ratį. Kaina 340 Lt (negalutinė).

Tel. 8-610-24 864.

N U O M A

Nebrangiai PARDUODU 
automobilį, geros būklės „Opel 
Omega“, 1997 m., 2 l.

Tel. 8-652-70 201.

IEŠKAU BUTO su baldais 
NUOMAI.

Tel. 8-699-82 092.

Miniekskavatoriaus
„BOBCAT“
paslaugos.

Atlieku žemės 
gręžimo, kasimo, 
lyginimo darbus.

Tel. 8-600-22 676.

KASAM tvenkinius,
vežam žvyrą, smėlį,
plautą smėlį, skaldą,
juodžemį, buldozeriu

lyginam gruntą.
Tel. 8-639-52 222.

NEBRANGIAI: Lietuva–
Anglija–Lietuva. Keleiviai, siun-
tiniai, kroviniai, gyvūnai. Vyksta-
me penktadieniais!

Kontaktai: 8-674-40 844;
8-672-13 180; +447835931133.

BETONAVIMAS. Konsul-
tuojame, projektuojame, beto-
nuojame įvairaus tipo pamatus, 
perdangas, laiptus, atramines 
sienas, tvoras.

Tel. 8-673-77 996.

B E T O N A V I M O
D A R B A I

• Visų tipų pamatų
betonavimas

• Atraminių sienų betonavimas
• Tvorų pamatai

Tel.: 8-656-98204,
8-699-01752.

PARDUODAMAS gyvena-
masis medinių rąstų apmūrytas 
namas. Bendras plotas 155,59 
kv. m, 1978 m. statybos. Pagal-
binis pastatas (tvartas) 103 kv. 
m. Namų valda 0,24 ha. Adresas:
N. Kietaviškių k., Kietavškių 
sen., Elektrėnų sav.

Tel. 8-687-96 462.

REMONTO PASLAUGOS
Glaistymas, dažymas, plytelių 

klijavimas. Remontas ir statyba. 
Pastatų apšiltinimas ir apdaila 
įvairiomis medžiagomis.

Tel. 8-699-17 816.

Naudotos 
automobilių 

dalys nuo 1988 metų

El. paštas: info@autospot.lt,
tel.: 8-616-85 215, 8-645-03 123,

adresas: Gėlių g. 27, Vievis, 
Elektrėnų sav.

skype: autospot.uab. www.autospot.lt

PARDUODU SĖKLINES 
ankstyvąsias „Vineta“ veislės 
BULVES (Kietaviškėse).

Kaina 0,80 Lt/kg.
Tel. 8-603-58 136.

PARDUODU džiovintas 
beržines ar pušines lenteles 
(3x6x37 cm) malkoms. Atve-
šiu nuo 4 kub. m, galiu sudėti 
į malkinę.

Tel. 8-679-19 811.

PARDUODAMAS automo-
bilis Volkswagen Passat, seda-
nas, 1996/12 m., 81 kw., dyzeli-
nas 1,9 l. Kaina sutartinė.

Tel. 8-618-10 728.

PATVIRTINTAS (Įsaky-
mu Nr. 51VĮ-(14.51.2.)-186) 
A. Rusakovienei ir J. Dubosui 
nuosavybės teise priklausančio 
žemės sklypo, kurio kad. Nr. 
7910/0007:16, esančio Elektrėnų 
sav., Elektrėnų sen., Girnakalių 
k., Geibonių g. 1, formavimo ir 
pertvarkymo projektas (padalini-
mas). Projekto rengėjas: IĮ „In-
projektas“, Elektrėnai, Draugys-
tės g. 20, tel. 8-604-44 692.

ATLIEKAME VISUS
SANTECHNIKOS

DARBUS.
Tel. 8-601-59 519.

PARDUODAMAS švediškas 
kombainas, 1978 m. Veikian-
tis. Kederių plotis 2 m 20 cm.

Tel. 8-601-59 519.

PARDUODU 2 m. ožką su 
dviem ožiukais, gimusiais š. m. 
balandžio 3 d., ir 1 m. nesukerg-
tą ožką.

Tel. 8-686-29 901 (Alvyra).

INFORMACIJOS apie du-
jotiekių jungties tarp Lenkijos 
ir Lietuvos dalies Lietuvos Res-
publikos teritorijoje statybos 
poveikio aplinkai vertinimo 
programą PAPILDYMAS

2014 m. balandžio 4 d., „Elek-
trėnų žinios“ Nr. 14 (788), išspaus-
dintame skelbime apie dujotiekių 
jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos 
dalies Lietuvos Respublikos teri-
torijoje statybos poveikio aplinkai 
vertinimo programą papildomas 5 
punktas – PAV subjektai.

Į PAV subjektų sąrašą įtraukia-
ma Kauno apskrities priešgaisrinė 
gelbėjimo valdyba.

Pasiūlymus PAV dokumentų 
rengėjui (UAB „Kelprojektas“, 
I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, 
tel. (8 37) 20 54 19); el. paštas 
info@kelprojektas.lt) galima pa-
teikti per 10 darbo dienų nuo šio 
skelbimo dienos, pasiūlymų kopi-
jos papildomai gali būti pateiktos 
pagal kompetenciją PAV subjek-
tams ir atsakingai institucijai.

Peliūnų k. PARDUODU so-
dybą su 1,7 ha žemės, šalia – ki-
tas 2,35 ha sklypas. Galima pirk-
ti po vieną arba abu kartu. Kaina 
sutartinė.

Tel. 8-685-09 936.

Pradedamas rengti žemės 
sklypo (kad. Nr. 7910/0007:697), 
esančio Sabališkių k., Elektrėnų 
sen., Elektrėnų sav., formavimo ir 
pertvarkymo projektas.

Planavimo organizatorius – 
Irena Vainiūnienė, Jonas Vainiūnas.

Planavimo tisklai – sklypą pa-
dalinti į tris sklypus, nekeičiant pa-
grindinės tikslinės žemės naudoji-
mo paskirties, būdo bei pobūdžio.

Projekto rengėjas – UAB 
„GEONIKA“, Pergalės g. 9B, 
26127 Elektrėnai. Mob. 8-699-35 
632. El. paštas: info@geonika.lt

Susipažinti su projektu ir 
pasiūlymus teikti galima nuo 
2014-04-22 iki 2014.05.07 darbo 
dienomis nuo 9 iki 18 val. UAB 
„GEONIKA“ patalpose.

NEMOKAMAI išvežame 
buitinę techniką, NEBRAN-
GIAI – baldus ir statybines 
atliekas. www.utilizatorius.lt

Tel. 8-655-33 117.

2014-05-02 12.00 val. vyks 
žemės sklypo, kadastrinis Nr. 
7910/9/354, esančio Anykštos g. 
36, Geibonių k., Elektrėnų sen., 
Elektrėnų sav., kadastriniai ma-
tavimai. Gretimo žemės sklypo 
kadastrinis Nr. 7910/9/355 su-
interesuotus asmenis kviečia-
me atvykti į žemės sklypo ribų 
ženklinimą arba kreiptis į UAB 
„GEONIKA“ adresu Pergalės g. 
9B, Elektrėnai, Mob. 8-699-35 
632, info@geonika.lt.
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PARDUODA UÞJAUÈIA

PERKAME miðkà su þeme arba
iðsikirtimui.

RENGIAME kirtimo projektus.
Tel. 8 614 97 744

MIÐKUS
BRANGIAUSIAI LIETUVOJE SUPERKAME

su þeme arba iðsikirtimui.
BALTIC FOREST GROUP

www.miskopirkimas.lt
Tel. 8652 93 999

PARDUODAME
malkas: skaldytas,

kaladëlëmis, ràsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos,

nemokamai pristatome á vietà.
Durpiø briketai.
Brangiai PERKAME miðkà.

Uþsakymai priimami
tel. 8 674 36 833

Nuolat PREKIAUJAME malkomis
(skaldytomis, kaladëlëmis,

ràstukais). Veþame tvarkingai
sukrautas jums patogiu laiku.

Taikome nuolaidas.
Tel. 8 606 93 263

Brangiai PERKAME
miðkà.

automobilinio krautuvo
vairuotojui/ paletuotojui kiauðiniø

pakavimo padalinyje
Darbo pobûdis:

 Kiauðiniø paletavimas, paruoðimas
pakrovimui ar sandëliavimui;

 Produkcijos iðskirstymas á sandëliavimo
vietas;

 Tvarkos palaikymas sandëlyje;
 Automobiliø pakrovimas;
 Pirminës apskaitos duomenø ávedimas

á apskaitos sistemà;
 Kt. padalinio vadovo nurodymø vyk-

dymas.
Reikalavimai:

 Automobilinio krautuvo vairuotojo pa-
þymëjimas;

 Gebëjimas dirbti savarankiðkai ir ko-
mandoje;

 Kruopðtumas, atsakingumas;
 Galimybë dirbti pamainomis (yra nak-

tinë pamaina) bei slenkanèiu grafiku;
 Darbo su kompiuteriu ágûdþiai (pri-

valumas).
Ámonë siûlo:

 Visas socialines garantijas;
 Laiku mokamà atlyginimà.

 Kontaktinis tel. 8 650 51 846,
el. p.: j.silickiene@vieviopaukstynas.lt

 Adresas: Ausieniðkiø kaimas,
Vievio sen., Elektrënø sav.

INFORMACIJA apie dujotiekiø jungties tarp Lenkijos ir
Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos

poveikio aplinkai vertinimo programà
1. Planuojamos ûkinës veiklos uþsakovas – AB „Amber Grid“, Savanoriø pr. 28, LT-

03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850.
2. Planuojamos ûkinës veiklos dokumentø rengëjas – UAB „Kelprojektas“, I. Kanto

g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 20 54 19; el. paðtas info@kelprojektas.lt.
3. Planuojamos ûkinës veiklos pavadinimas – Dujotiekiø jungties tarp Lenkijos ir

Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statyba.
4. Planuojamos ûkinës veiklos vieta – Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Marijampolës

apskritys; Ðirvintø r. sav. (Ðirvintø sen., Jauniûnø sen., Kernavës sen.), Vilniaus r. sav.
(Dûkðtø sen.), Elektrënø r. sav. (Kazokiðkiø sen., Vievio sen., Elektrënø sen., Giluèiø
sen., Kietaviðkiø sen.), Kaiðiadoriø r. sav. (Þieþmariø apylinkës sen., Kruonio sen.),
Prienø r. sav. (Jiezno sen.), Birðtono sav. (Birðtono sen.), Alytaus r. sav. (Punios sen.,
Alytaus sen., Krokialaukio sen., Simno sen.), Lazdijø r. sav. (Krosnos sen., Ðeðtokø sen.,
Bûdvieèio sen.), Marijampolës sav. (Liudvinavo sen.).

5. PAV subjektai, kurie pagal kompetencijà nagrinës PAV dokumentus, teiks iðvadas:
Ðirvintø r. sav., Vilniaus r. sav., Elektrënø r. sav., Kaiðiadoriø r. sav., Prienø r. sav., Birðtono
sav., Alytaus r. sav., Lazdijø r. sav., Marijampolës sav. administracijos; Vilniaus, Kauno,
Alytaus ir Marijampolës visuomenës sveikatos centrai; Vilniaus, Alytaus, Marijampolës,
Kauno apskrièiø prieðgaisrinës gelbëjimo valdybos; Ðirvintø, Elektrënø, Kaiðiadoriø,
Prienø, Lazdijø prieðgaisrinës gelbëjimo tarnybos; Kultûros paveldo departamento prie
Kultûros ministerijos Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Marijampolës teritoriniai padaliniai.

6.  Programà tvirtins ir sprendimà dël planuojamos ûkinës veiklos leistinumo pasirinktoje
vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentûra, A. Juozapavièiaus g.
9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt

7. Su programa susipaþinti ir pasiûlymus pateikti galima: PAV dokumentø rengëjo
adresu UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 20 54 19; el.
paðtas info@kelprojektas.lt; www.kelprojektas.lt.

8. Pasiûlymus PAV dokumentø rengëjui galima pateikti per 10 darbo dienø nuo
paskelbimo dienos, pasiûlymø kopijos papildomai gali bûti pateiktos pagal kompetencijà
PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

buhalteriui (-ei)
Darbo pobûdis:

 Gamybos apskaitos vedimas (ir bio-
loginio turto);

 Prekiø ir paslaugø pajamavimas;
 Materialiai atskaitingø asmenø ir avan-

siniø apyskaitø vedimas;
 Ilgalaikio turto apskaitos vedimas;
 Statistiniø ataskaitø pildymas;
 Atsargø nuraðymo apskaita;
 Paslaugø  sàskaitø iðraðymas;
 Kiti vyr. buhalterio pavesti darbai.

Reikalavimai:
 Aukðtasis universitetinis buhalterinis/

finansinis iðsilavinimas;
 Darbo patirtis buhalterinëje srityje ne

maþiau 2 m.
 Geri darbo kompiuteriu ágûdþiai (Mic-

rosoft Office programomis);
 Gebëjimas dirbti savarankiðkai ir ko-

mandoje;
 Kruopðtumas, atsakingumas.

Kontaktinë informacija:
kontaktinis asmuo
Jûratë Silickienë,

el. p. j.silickiene@vieviopaukstynas.lt
Adresas: Ausieniðkiø kaimas,
Vievio sen., Elektrënø sav.

Vievio paukðtynas
siûlo darbà:

PERKAME miðkus  iðsikirtimui
visoje Lietuvoje.

Darome projektus.
Tel. 8 686 80 372

ÐILTINAME pastatus – uþpildome
oro tarpus ekovata, termoputa,
poliuretanu. Tel. 8 606 85 525

Automobilá ,,Audi  A 6 Avant” (1994
m., 2,5 l, TDI, sidabrinë spalva, TA  iki
2015 m.). Tel. 8 616 49 532

Automobilá ,,Audi A6” (2002 m.,
sidabrinë spalva, 2,5 l, TDI, 114 kW,
TA iki 2016 m., draudimas, lieti ratlan-
kiai, þieminiø ratø komplektas). Taip
pat  tarybinio pienoveþio  aliumininæ
talpà. Tel. 8 604 12 737

Kokybiðkas, apysauses lapuoèiø
medþiø malkas. Atveþu. Pageidau-
jantiems suskaldau.

Tel. 8 670 21 993

Pigiai atraiþas malkoms (spyg-
liuoèiø, lapuoèiø) ir skaldytas mal-
kas. Atveþame. Tel. 8 678 79 147

Pigiai malkas (skroblo, àþuolo, uo-
sio, berþo, juodalksnio). Atveþame
nemokamai. Tel. 8 635 82 808

Naujus ðaldytuvus ir ðaldiklius
,,Snaigë”. Garantija 2 metai. Atve-
þame á namus nemokamai.

Tel. 8 656 12 550

Sëklines bulves ,,Nida” (0,60 Lt/
kg). Tel. 8 678 01 675

Dvi mësines apie 100–120 kg
kiaules. Tel. 8 686 39 626

Ûkininkas mieþius, aviþas, kviet-
rugius. Tel. 8 614 82 364

150 kg kiaules (6 Lt/kg).
Tel. 8 675 37 294

Sëklines ir maistines ankstyvà-
sias ,,Vineta” veislës bulves (0,80
Lt/kg ir 1,00 Lt/kg) Kietaviðkëse.

Tel. 8 603 58 136

DËKOJA

Iðëjo, ið kur negráþta niekas,
Palikæs svajones, godas, namus.
Visiems ðirdy gëla gili iðlieka
Ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus.

Dël brolio Vyto mirties Melanijà KAVALIAUSKIENÆ uþ-

Nuoðirdþiai dëkojame giminëms, draugams, kaimynams, bendradar-
biams ir visiems uþjautusiems ir padëjusiems palydëti á paskutinæ kelionæ
mylimà mamà Marytæ DITKEVIÈIENÆ.

Dukra ir sûnus su ðeimomis

jauèia Januðkevièiai, A. Kveragienë, Andriûnai, Paulauskai, J. Tvera-
gienë, Cvilikai, M. ir M. Jankevièiai, S. Savickienë, I. Tveragaitë.

Nuolat PERKAME eglës, berþo,
puðies ràstus, lapuoèiø bei
spygliuoèiø tarmedþius ir

popiermedþius bei
malkinæ medienà.

Nuolat PERKAME miðkà
iðsikirtimui arba su þeme

visoje Lietuvoje.
Geros atsiskaitymo sàlygos.
UAB ,,Woodimpex forest”.

 Tel. 8 659 57 726

Paslaugos
Glaistymas, daþymas,

plyteliø klijavimas.
Remontas ir statyba.

Pastatø apðiltinimas ir apdaila
ávairiomis medþiagomis.

Tel. 8 699 17 816Skalbimo maðinø bei
elektriniø orkaièiø

REMONTAS
Kaiðiadoriø mieste bei rajone.

Skambinti nuo 9 iki 20 val.
Tel. 8 639 88 387

PARDUODU  MALKAS
Nuolat prekiaujame lapuoèiø mal-

komis, paruoðtomis kûrenti (skal-
dytomis, kaladëlëmis, ràsteliais),
taip pat kokybiðkomis atraiþomis,
paruoðtomis kûrenti. Malkos tvarkin-
gai sukrautos.
Nemokamas prista-

tymas Jums patogiu lai-
ku. Tel. 8 671 11 114

UAB ,,OVALDA” rëmeliø gamybos cechui
reikalingi (-os) darbuotojai (-os).

Darbo vieta Vladikiðkiø km. Pirmenybë teikiama darbuotojams,
turintiems daliná darbingumà. Teirautis tel. +370 346 60 311

Nuolat prekiaujame  MALKOMIS
(skaldytomis, kaladëlëmis, ràste-
liais), taip pat kokybiðkomis ATRAI-
ÞOMIS, paruoðtomis kûrenti ir dur-
piø briketais.

Pigiai parduodame malkas.

Tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas
pristatymas jums pato-
giu laiku.

Tel.  8 672 51 171, 8 603 33 557
Brangiai perkame miðkà.

 Brangiai PERKAME miðkà
arba miðkà iðsikirtimui.

Tel. 8 613 74 861
KIEMO  PAUKÐÈIAI

PREKIAUSIME
dedeklëmis viðtomis,

Balandþio 17 d. (ketvirtadiená)
9.45 – 10 val.

M. Mitkaus turguje

Nuoðirdþiai dëkojame Þiedo gatvës kaimynams, giminëms, paþásta-
miems, Juknoniø kaimo gyventojams, Þieþmariø ðv. apaðtalo Jokûbo
parapijos klebonui Rokui Puzonui, Gedimino g. 24 namo II laiptinës
kaimynams ir visiems, kurie mus uþjautë ir padëjo palydëti á amþinojo
poilsio vietà mûsø mylimà tëtá Stanislovà AUGUSTINAVIÈIØ.

Dukra Janina ir sûnus Kazys su ðeimomis

Brangiai PERKAME
miðkà.

Tel. 8 687 48 979, 8 614 95 487

PARDUODAME
malkas kaladëlëmis,

atraiþas ið
lentpjûvës.

jaunomis viðtaitëmis, Kretingos ir
Ðilalës kombinuotaisiais lesalais.

Tel. 8 682 06 908
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dalies Lietuvos Respublikos teHtottoJe Statyba.

4 Planuaalnos iknes vciklos vieta― Viiniaus,Kauno,Alytaus ir Mariiarnpoles apsutyち
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Sen),Birsゎno s″ (Birstono sen),Alytaus r sav eunios sen.,Alytaus sen,Krokialaukio
sen,Sinlno sen),Lazdl■ r Sav(Krosnos scn,SeSbkll sen・,Bid宙eёio sen.),Mttatnpoles

sav (Liudvinavo sen).
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INFORMACIJA apie dujotiekių jungties tarp Lenki
jos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje 
statybos poveikio aplinkai vertinimo programą

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – AB „Amber 
Grid“, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 
0855, faks. (8 5) 236 0850

2. Planuojamos ūkinės veiklos dokumentų rengėjas – 
UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. 
(8 37) 20 54 19); el. paštas info@kelprojektas.lt. 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Dujotiekių 
jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respubli-
kos teritorijoje statyba.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Vilniaus, Kauno, 
Alytaus ir Marijampolės apskritys; Širvintų r. sav. (Širvintų 
sen., Jauniūnų sen., Kernavės sen.), Vilniaus r. sav. (Dūkštų 
sen.), Elektrėnų r. sav. (Kazokiškių sen., Vievio sen., Elek-
trėnų sen., Gilučių sen., Kietaviškių sen.), Kaišiadorių r. 
sav. (Žiežmarių apylinkės sen., Kruonio sen.), Prienų r. sav. 
(Jiezno sen.), Birštono sav. (Birštono sen.), Alytaus r. sav. 
(Punios sen., Alytaus sen., Krokialaukio sen., Simno sen.), 
Lazdijų r. sav. (Krosnos sen., Šeštokų sen., Būdviečio sen.), 
Marijampolės sav. (Liudvinavo sen.).

5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV 
dokumentus, teiks išvadas: Širvintų r. sav., Vilniaus r. sav., 
Elektrėnų r. sav., Kaišiadorių r. sav., Prienų r. sav., Biršto-
no sav., Alytaus r. sav., Lazdijų r. sav., Marijampolės sav. 
administracijos; Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Marijampolės 
visuomenės sveikatos centrai; Vilniaus, Alytaus, Marijam-
polės apskričių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos; Širvintų, 
Elektrėnų, Kaišiadorių, Prienų, Lazdijų priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos; Kultūros paveldo departamento prie Kul-
tūros ministerijos Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Marijampolės 
teritoriniai padaliniai.

6.  Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės 
veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga ins-
titucija – Aplinkos apsaugos agentūra A. Juozapavičiaus g. 
9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 70662008. faks. (8) 70662000, 
el. p. aaa@aaa.am.lt   

7. Su programa susipažinti ir pasiūlymus pateikti gali-
ma: PAV dokumentų rengėjo adresu UAB „Kelprojektas“, 
I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 20 54 19); el. 
paštas info@kelprojektas.lt; www.kelprojektas.lt  

8. Pasiūlymus PAV dokumentų rengėjui galima pateikti 
per 10 darbo dienų nuo paskelbimo dienos, pasiūlymų kopi-
jos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV 
subjektams ir atsakingai institucijai.

bi dalis – verslas kaime, 
tad įgyvendinant priemonę 
„Ūkio ir verslo plėtra“ bus 
skiriama parama jauniems 
ūkininkams įsikurti ir tei-
kiama parama smulkiesiems 
ūkiams. Parama ekonomi-
nės veiklos pradžiai kaimo 
vietovėse numatoma iki 30 
proc., o plėtoti verslui ma-
žoms ir labai mažoms įmo-
nėms –50 proc.

Žemės ūkio ministeri-
jos Žemės ūkio gamybos ir 
maisto pramonės departa-
mento direktorius Rimantas 
Krasuckis kalbėjo apie tie-
sioginės paramos nuostatas 
naujam laikotarpiui, kuris 
šiek tiek keisis. Žemės nau-
dmenų plotų deklaravimas 
prasidės balandžio 14 d. Ne-
reikės jokių naujų reikala-
vimų  ir pakeitimų. Džiugu, 
kad atsirado didesnio maste-
lio (1:5000) žemėlapiai. Pa-
sak direktoriaus, bus galima 
bandyti į juos „įdėti“ žemės 
sklypus ir pasižiūrėti, kaip 
jie atrodys ateityje.

R. Krasuckis priminė, kad 
2014 m. bus galimybė pa-
pildyti lėšas, skirtas pieno 
sektoriui paremti. Dar bus 
ir papildomų nacionalinių 
išmokų, kurios, pasak pra-
nešėjo, yra ES ir EK sąžinės 
graužaties išraiška...

Departamento direkto-
rius pastebėjo, kad turim 
protingai panaudoti gauna-
mas lėšas, rūpintis, kad jos 
neatitektų tam, kam nepri-
klauso.

R. Krasuckis atkreipė dė-
mesį, kad dabar orientuoja-
masi į šeimos ūkius, skatina-
mas jų patrauklumas. Anot 
jo, mažesni mišrūs ūkiai per 
praeitą laikotarpį paramos 
gavo mažiau. Smulkūs ūki-
ninkai neparengia projektų 
ir neprašo paramos.

Kalbėdamas apie perskirs-
tymo išmokas, R. Krasuckis 
sakė, kad už pirmuosius 30 
ha žemės ūkininkai gautų 
didesnę išmoką. Pavyzdžiui, 
turintiems 10 ha išmoka tu-
rėtų būti 543 Lt/ha, daugiau 
kaip500 ha – 421 Lt, o tu-
rintiems 1000 ha – apie 400 
Lt/ha. 

Kalbėta apie tai, kas 
svarbu žemdirbiams

Dar pranešėjas pažymėjo, 
kad numatoma didinti pa-
ramą laikantiems gyvulius 
ūkininkams. „Darom tai, ką 
galim, kokius turim šiam 
laikotarpiui limitus kaimo 
žmonėms skatinti. Žemės 
ūkio ministerija įsiklauso į 
ūkininkų nuomonę ir sten-
giasi, kad kaime neliktų dy-
kynių be žmonių“, – teigė R. 
Krasuckis.

Kiti svarbūs klausimai
Apie žemės pirkimo ir 

pardavimo problemas kal-
bėjo ir Žemės ūkio rūmų pir-
mininkas A. Stančikas, kurio 
manymu, per mažai saugi-
klių, kad žemės neįsigytų 
tie, kurie jos nedirba. 

Vyriausybės siūlomus 
įvesti apribojimus pateikė 
Žemės ūkio ministerijos Že-
mės politikos departamento 
Teisės skyriaus vedėja Gin-
tarė Tumalavičienė. Kaip 
ir seniau, norintieji verstis 
žemės ūkiu ir įsigyti žemės 
privalės turėti kvalifikacinį 
pažymėjimą, laikytis įsipa-
reigojimo penkerius metus 
vykdyti žemės ūkio veiklą ir 
atitikti kitus reikalavimus. 

Dėl socialinių draudimo 
išmokų kalbėjo LR Socia-
linės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos atstovė Živilė Gry-
baitė. Tiesa, šis projektas, 
kad visi registruoti ūkiai, 
nepriklausomai nuo dydžio, 
mokėtų socialinio draudimo 
įmokas, žemdirbių nesuža-
vėjo. Bet jis dar tik svarsto-
mas, o kada bus patvirtintas 
– neaišku.

Žemdirbių susirinkime 
apie melioracijos reikalin-
gumą ir lėšų stygių kalbėjo 
Nacionalinės žemės tarny-
bos prie Žemės ūkio minis-

terijos GIS ir kartografijos 
skyriaus vedėja Aušra Ka-
lantaitė. Pasak jos, nors lė-
šų melioracijai yra skiriama 
(pernai 27 mln., o šiemet 
– 36 mln. litų), tačiau tai tik 
lašas jūroje, nes senos meli-
oracijos sistemos jau išėjo iš 
rikiuotės, o jų kapitaliniam 
remontui ir renovavimui vis 
pritrūksta pinigų. 

Seimo kaimo reikalų ko-
miteto nariai B. Pauža ir V. 
Kamblevičius ragino politi-
kus prisiimti didesnę atsa-
komybę, supažindino, kokie 
aktualūs kaimo klausimai 
svarstomi jų komitete.

Aktualiai klausimais kal-
bėjo J. Kraujelis, priminda-
mas, kad kyla žemės ūkio 

bendrovių ir ūkininkų susi-
priešinimas, kad reikia vyk-
dyti stabilesnę žemės ūkio 
politiką, kuri skatintų žmo-
nes dirbti ir gyventi kaime.

LŪS pirmininkas J. Tal-
mantas sakė, kad reikia la-
biau remti augalininkystę ir 
gyvulininkystę, stengtis kur-
ti konkurencingus ūkius, o 
žemę dirbančių žmonių ne-
apkrauti papildomais mo-
kesčiais. Jo kalbai pritarė vi-
si susirinkimo dalyviai.

Nors susirinkimas užtru-
ko palyginti ilgai, tačiau 
ūkininkai ir kaimo žmonės 
galėjo išsakyti savo proble-
mas, būti išklausyti ir išgirs-
ti atsakymus iš pačių aukš-
čiausių valdžios vyrų. Deja, 
ir jie ne visagaliai, už mūsų 
stovi Europos Sąjunga, ku-
ri kartais padeda, o kartais 
ir nelabai.

Susirinkimo pabaigoje 
buvo priimta Prienų ir Birš-
tono rajonų žemdirbių re-
zoliucija:

1. Siūlome KPP 2014–

2020 m. priemonei „Žemės 
ūkio valdų modernizavi-
mas“ skirti tiek pat lėšų, kaip 
ir per praėjusį programinį 
laikotarpį; nustatyti priori-
tetine šaka gyvulininkystę; 
taikyti diferencijuotą para-
mos intensyvumą: jaunie-
siems ūkininkams, taip pat 
ūkininkams, keičiantiems 
ūkio specializaciją iš auga-
lininkystės į gyvulininkys-
tę, ir ūkiams iki 50 sąlyginių 
gyvulių taikyti 70 % para-
mos intensyvumą, 51–100 
– 70 % paramos intensyvu-
mą, daugiau kaip 101 – 60 
% intensyvumą.

2. Pirmųjų hektarų išmo-
kos schemos taikymas yra 
ydingas. Tokiu būdu bus 
skatinami „sofos“ ūkininkai, 
kurie nekuria pridėtinės ver-
tės, skatinamas ūkių skaldy-
mas ir mažėjimas bei žemės 
ūkio paskirties žemės nuo-
mos kainų didėjimas. Siūlo-

me netaikyti pirmųjų hekta-
rų išmokos nuo 2014 m., o 
smulkius ir vidutinius ūkius 
skatinti didinant investicinės 
paramos intensyvumą.

3. 80 proc. 2014 m. ir 
2015–2020 m. nacionalinės 
paramos skirti gyvulininkys-
tės sektoriui skatinti.

4. Nacionalinėje gyvu-
lininkystės sektoriaus plė-
tros 2014–2020 metų pro-
gramoje numatyti konkretų 
priemonių planą ir lėšas jo 
įgyvendinimui bei numa-
tyti remti veislinių gyvulių 
įsigijimą kompensuojant 50 
proc. jų įsigijimo vertės.

5. Užtikrinti žemės 
ūkio bendrovėms ir ūki-
ninkams žemės ūkio 
veiklos vykdymui reika-
lingo žemės ūkio paskir-
ties žemės ploto naudo-
jimo tęstinumą.

6. Siekiant užtikrinti 
žemės ūkio paskirties 
žemės naudojimą išskir-
tinai žemės ūkio pro-
dukcijai gaminti iki šių 

metų gegužės 1 d. nustatyti 
saugiklius žemės ūkio pa-
skirties žemės sandoriams 
(pirkimo-pardavimo, dova-
nojimo, keitimo, nuomos, 
panaudos ir kt.).

7. Kategoriškai neprita-
riame valstybinio socialinio 
draudimo (VSD) „lubų“ di-
dinimui ir pensinio amžiaus 
ūkininkų papildomam ap-
mokestinimui. 

8. Kasmet numatyti 120 
mln. Lt skirti melioracijos 
įrenginių rekonstrukcijai ir 
statybai.

9. Reikalaujame, kad 
ateinančio programinio 
laikotarpio paramos įsisa-
vinimo taisyklės nebūtų 
priimtos be žemdirbių sa-
vivaldos organizacijų pri-
tarimo;

10. Parengti įstatymą ir 
visus reikalingus lydimuo-
sius teisės aktus žemdirbių 
savivaldos mokesčio įve-
dimui nuo 2015 m. sau-
sio 1 d.

Prienų ūkininkų sąjun-
gos pirmininkas Martynas 
Butkevičius.
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INFORMACIJOS apie dujotiekių jungties tarp 
Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos 
teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo 

programą PAPILDYMAS

1. 2014 m. balandžio 5 d., „Naujasis Gėlupis“ Nr. 28 
(1546) išspausdintame skelbime apie dujotiekių jungties 
tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teri-
torijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo programą pa-
pildomas 5 punktas – PAV subjektai.

2. Į PAV subjektų sąrašą įtraukiama Kauno apskrities 
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. 

3. Pasiūlymus PAV dokumentų rengėjui (UAB „Kelpro-
jektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 20 54 
19); el. paštas info@kelprojektas.lt) galima pateikti per 10 
darbo dienų nuo šio skelbimo dienos, pasiūlymų kopijos 
papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV su-
bjektams ir atsakingai institucijai.

Pranešame, kad dėl termofikacinio vandens vamzdynų 
remonto bei vykdomų hidraulinių bandymų darbų nebus 
tiekiamas karštas vanduo Prienų meiste nuo 2014 m. gegu-
žės 05 d. iki 2014 m. gegužės 14 d. imtinai – J. Brundzos 
g. 10; 11; Vytauto g. 4a; 13; 14; 20; 22; 23; 25; 27; 30; 31; 
32; Janonio g. 3; 5; Laisvės a. 3/14, Vaitkaus g. 2; 6; 12; 
Kęstučio g. 5; Revuonos g. 4. 

Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
UAB „Prienų energija“

Draudėjų, pradedančių naudotis EDAS, dėmesiui
Balandžio 24 d. 10 val. „Sodros“ Alytaus skyriaus Prie-

nų skyriaus salėje (Vytauto g. 53, Prienai; II a.) vyks se-
minaras draudėjams „Draudėjų teikiamų pranešimų nau-
jovės nuo 2014 m. gegužės 1 d.“. 

Balandžio 28–30 d. nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka – 
nuo 12 iki 12.45 val.) Prienų skyriuje (24 kab., II a.) vyks 
atvirų durų dienos „Elektroninės draudėjų aptarnavimo 
sistemos (EDAS) naudojimo privalumai ir galimybės“. 

Į renginius galima registruotis iš anksto elektroniniu 
paštu prienai@sodra.lt arba telefonu (8 319) 52 697. 

 „Sodros“ Alytaus skyriaus inf.

mantvydaS PRekevičiuS

Balandžio 15 d. 
visi Prienų rajono 
gyventojus, miesto 
svečius kultūriškai 
šviečiantys, 
lavinantys bei 
linksminantys 
darbuotojai šventė 
savo profesinę šventę 
– Pasaulinę kultūros 
dieną.

2006 m. liepos 19 d. Lie-
tuvos Respublikos Seimas 
priėmė įstatymą, kuriuo ba-
landžio 15-oji įteisinta kaip 
atmintina diena – Kultūros 
diena. Ši diena sutampa su 
1935 metais Vašingtone ra-
tifikuotu paktu. Prieš 79 me-
tus dvidešimt viena Ameri-
kos žemyno šalis ratifikavo 
Rericho paktą – sutartį dėl 
meno, mokslo įstaigų ir is-
torinių paminklų apsaugos 
karo ir taikos metu naudo-
jant Taikos vėliavą. 

Būtent šiuo taikos sim-
boliu ir prasidėjo Kultūros 
dienos minėjimas Prienuose. 
Lygiai vidurdienį, skambant 
dainai „Baltas paukštis“ virš 
Laisvės aikštės suplevėsavo 

Padėkota kultūros 
darbuotojams

Taikos vėliava. Jos simboliu 
pasirinktas rubino spalvos 
žiedas, juosiantis tris rubino 
spalvos skritulius baltame 
fone. Trijų sferų ženklas tu-
ri labai daug reikšmių. Vie-
nur jis – religija, menas ir 
mokslas kultūros žiede, kitur 
– tiesa, grožis ir teisingumas 
arba meilė, grožis ir žinoji-
mas bei dar daugiau kiekvie-
noje kultūroje ir religijoje 
pritaikomų reikšmių.

Po vėliavos pakėlimo bei 
Prienų rajono savivaldy-
bės administracijos direk-
toriaus pavaduotojos, laiki-
nai einančios direktoriaus 
pareigas Rimos Zablackie-
nės sveikinimų, visi iškil-
mių svečiai sugužėjo į Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio 
centrą. Nors diena pasitaikė 
saulėta ir pavasariška, tačiau 
susirinkusieji džiaugėsi, kad 
galėjo pasislėpti nuo šalto 
vėjo Centro fojė.

Kultūros dienos iškilmes 
pratęsė Birštono kultūros 
centro fotostudijos „Varpas“ 
parodos atidarymas. Ant sie-
nų kabančiose fotografijose 
renginio svečiai galėjo pasi-
grožėti fotografų įamžintais 

išskirtiniais vaizdais. Iš kitų 
fotografijų žvelgė visiems 
gerai pažįstami garsūs Lie-
tuvos žmonės.

Vos spėjus akimis apibėgti 
spalvingas nuotraukas, kul-
tūros ir laisvalaikio centro 
direktorius Džordanas Jo-
gimantas Aksenavičius vi-
sus pakvietė į didžiąją salę 
– pratęsti šios iškilmingos 
šventės.

Didžiojoje salėje, ant sie-
nos besisukančiose nuo-
traukose, viso renginio me-
tu buvo galima peržvelgti 
kultūros darbuotojų darbo 
vaisius – daugybę rengi-
nių, kuriuose jie dalyvavo, 
kuriuose padėjo įvairioms 
švietimo, kultūros, savival-
dybės įstaigoms bei patiems 
Prienų rajono gyventojams, 
bendruomenėms, aktyviems 
renginių seniūnijose organi-
zatoriams.

Visus susirinkusiuosius 
sveikino Prienų rajono sa-
vivaldybės meras Vytas 
Bujanauskas, mero pava-
duotojas Egidijus Visockas, 
kultūros, sporto ir jaunimo 
skyriaus vedėjas Rimantas 
Šiugždinis, LR Seimo nario 

Andriaus Palionio sveikini-
mus perdavė jo padėjėja Ra-
sa Zdanevičienė.

Visiems darbuotojams, 
kurie ištisus metus rūpinasi 
mūsų kultūriniu gyvenimu, 
organizuoja arba padeda 
organizuoti renginius, rūpi-
nasi mūsų vaikų bei mūsų 
pačių kultūriniu švietimu, 
Savivaldybės atstovai įtei-
kė padėkas. Už puikų pasi-
rengimą 2014 m. Lietuvos 
dainų šventei „Čia – mano 
namai“ padėkas gavo ko-
lektyvų vadovai, kurie ruo-
šė kolektyvus respubliki-
nėms atrankoms ir kartu su 
jais atstovaus Prienų rajonui 
respublikinėje šventėje. Pa-
dėkų sulaukė ir kultūros dar-
buotojai už aktyvią projek-
tinę veiklą. Šią dieną buvo 
prisimintos ir aktyviausios 
rajono bibliotekininkės –už 
kūrybingą veiklą tenkinant 
kultūrinius bei informa-
cinius vietos bendruome-
nės poreikius, puoselėjant 
etninę kultūrą, užtikrinant 
profesionalios literatūros 
sklaidą padėkos raštus joms 
įteikė meras V. Bujanaus-
kas. Visiems kultūros dar-
buotojams skambėjo Prie-
nų, Jiezno ir Birštono meno 
mokyklų mokytojų kvinteto 
atliekami muzikos kūriniai. 
Virš besišypsančių, ranko-
se laikančių raudonas ro-
žes kultūros darbuotojų bei 
bibliotekininkių plazdėjo 
smuikų bei akordeono gar-
sų sąskambiai. 

Šiltą renginį užbaigė Nau-
josios Ūtos laisvalaikio sa-
lės mėgėjų teatro parengta 
Kristijono Donelaičio poe-
mos „Metai“ dalis „Rudens 
gėrybės“. 
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Balandžio 14–15 dieno-
mis Lietuvos matematikos 
olimpiadoje didžiulė sėkmė 
nusišypsojo Prienų „Žibu-
rio“ gimnazijos abiturientui 
Lukui Maciulevičiui, kuris 
atstovavo Prienų rajonui. 
Lukas olimpiadoje užėmė 
IV vietą ir pagal surinktų 
taškų skaičių pateko į Pa-
saulinės ir Vidurio Euro-
pos matematikos olimpiadų 
atranką (IMO ir MEMO), 

Sėkmės žiburiečiui Lukui 
Maciulevičiui atrankoje į 
IMO ir MEMO!

kuri vyks balandžio 18–19 
dienomis Vilniuje. Lukui 
ruoštis olimpiadoms ir at-
rankai padeda jo matemati-
kos mokytoja metodininkė 
Aldona Ūsienė.

Lukas nuo 10 klasės yra 
nuolatinis rajoninės mate-
matikos olimpiados nuga-
lėtojas, šiais mokslo metais 
– Prienų „Žiburio“ gimna-
zijos matematikos moky-
tojų organizuojamo tradi-

cinio jaunųjų matematikų 
konkurso „Žiburys“ I vietos 
laimėtojas.

L. Maciulevičius gražių 
respublikinių matematikos 
rezultatų pasiekė kryptingo 
mokymo ir mokymosi dė-
ka. Pasak Luko mokytojos 
A. Ūsienės, jis matematines 
knygas skaito beveik kaip 
grožinę literatūrą – tai, jos 
nuomone, ir yra pagrindinis 
sėkmės raktas. „Gimnazistas 
puikiai supranta, kad be pa-
kankamo teorinių žinių ba-
gažo, tik spręsdamas uždavi-
nius, tokių aukštų rezultatų 
nepasieks. Todėl auštosios 
matematikos kurso disci-
plinų studijavimas, respu-

blikinių ir pasaulio olimpi-
adų uždavinių sprendimas 
– ruošimosi matematikos 
olimpiadoms kasdienybė“, 
– teigia matematikos moky-
toja A. Ūsienė. 

Parengta pagal Prienų „Žibu-
rio“ gimnazijos informaciją
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Indrë MIKELIONYTË

Sena – nauja
Neburnosime dël to, kad Lie-

tuvoje vadybininkø ir teisininkø
nors veþimu veþk, ir dël ðvietimo
sistemos ydø. Pavyzdþiai Alytaus
regione nuteikia daugiau pozity-
viai negu negatyviai, o specialis-
tø komentarai ákvepia pasitikëji-
mo (kurio, deja, daþnam stinga)
savu miestu.

Aiðkià verslo ir mokslo bendra-
darbiavimo vizijà nubrëþia ðvie-
timo ir mokslo ministras: „Lietu-
voje, kaip ir apskritai Europos Sà-
jungos ðalyse, skiriamas labai di-
delis dëmesys darbo rinkai rei-
kalingø specialistø paruoðimui,
kad jie turëtø praktiniø ágûdþiø,
kurie leistø iðkart prisitaikyti dar-
bo aplinkoje: sëkmingai ásidarbin-
ti ar sukurti savo verslà. Todël
tiek profesinëse, tiek aukðtosiose
mokyklose stiprinamas praktinis
rengimas.“ Apie ðá – ðiek tiek
vëliau.

Abejoniø, jog vizija dar tëra vi-
zija, nestinga paþvelgus á darbo
birþos pateikiamà nedarbo statis-
tikà.

Kovo 1 dienà ðalies teritorinë-
se darbo birþose buvo registruo-
ta 208,7 tûkst. bedarbiø ir jie su-
darë 11,4 proc. ðalies darbingo
amþiaus gyventojø. Jaunø iki 25
metø bedarbiø  registruota 23,6
tûkst. Jaunuoliai sudarë 6,4 proc.
ðalies 16–24 metø gyventojø.
Nors skaièius nëra didþiausias Eu-
ropos Sàjungoje, visgi nerimà ke-

lia, todël apie mokslo ir verslo
bendradarbiavimo svarbà kalbame
vis garsiau.

„Mokslo ir verslo sinergija turi
bûti kaip savaime suprantamas da-
lykas. Tik dël glaudaus bendra-
darbiavimo su mokslu verslas ga-
li bûti konkurencingas, kurti
aukðtesnës pridëtinës vertës pro-
duktus. Verslas tà stengiasi iðnau-
doti, ir manau, kad pavyksta. Mes
esame paþengæ tam tikrose srity-
se, pavyzdþiui, aukðtøjø techno-
logijø, todël iðnaudodami moks-
lo potencialà verslininkai eina á
prieká. Mokyklose veikianèios
mokomosios mokiniø bendrovës

irgi þengia á kità lygá, dabar mû-
sø tikslas kaip tik ir bus pritaiky-
ti tà mokslo ir verslo sinergijos
modelá, sukurti aukðtà pridëtinæ
vertæ turintá produktà, bûti kon-
kurencingiems – Putinø gimna-
zijos verslumo mokykla drauge su
Robotikos akademija jau kuria ino-
vatyvø produktà“, – akcentuoda-
mas abipusio bendradarbiavimo
svarbà komentavo ekonomikos
specialistas Donatas Vasiliauskas.

Su tuo, kad mokiniø verslumo
ugdymas ir profesinis orientavi-
mas turi prasidëti dar mokyklos
suole, sutinka ir Alytaus profesi-
nio rengimo centro (APRC) direk-
torius Vytautas Zubras: „Mes pir-
miausia turime matyti mokiná ir
jo ateitá – valstybës mastu reikia
kryptingo profesinio orientavimo.
Á profesinæ ar aukðtàjà mokyklà
mokinys turi ateiti kryptingai ap-
sisprendæs, kuo jis nori bûti. To-
kiu atveju su motyvacija mokytis,
atsakingumo stoka nesusidursime,
ðiandien sprendimø, ypaè dirbant
su rizikos grupës þmonëmis, vis-
gi tenka ieðkoti.“

Pradþia – darbo jëga
Visada lengviau kritikuoti, ne-

gu girti, – ðiandienos tikslas ne
tik Alytui, bet ir kitiems Lietuvos
miestams yra iðgirsti ir ásidëmëti

pasiûlymus. Neapsispræsdami,
koks visgi Alytus – pramonës,
verslo, vienos dienos turizmo, ðei-
mos, þaliasis miestas, daugiau lai-
ko praleidþiame paieðkoms, stra-
teginio plano kûrimui negu kon-
kretiems veiksmams, padësian-
tiems kurti geresná rytojø ir pri-
siðaukti investuotojø.

Neseniai Alytuje lankësi Lietu-
vos verslo konfederacijos prezi-
dentas Valdas Sutkus ir pasidali-
jo áþvalgomis, kaip gaivinti eko-
nomikà regionuose, visø pirma ak-
centavo kvalifikuotos darbo jëgos
poreiká. „Ko gi labiausiai reikia
investuotojui, ko reikia kiekvie-
nam verslà plëtojanèiam verslinin-
kui? Kvalifikuota darbo jëga –
svarbiausias veiksnys, þinoma, di-
dþiuosiuose miestuose dël dides-
nio gyventojø skaièiaus ta galimy-
bë labiau uþtikrinama, taèiau kal-
bant apie regionø plëtrà reikia
vienyti jëgas, reikia bendrø pa-
stangø – verslo, savivaldos, moks-
lo. Kaip viena ið galimybiø –
moksleiviø verslumo skatinimo
projektai, tikslingas darbuotojø
rengimas“, – tàkart kalbëjo
V.Sutkus.

Su ðiuo teiginiu neabejodamas
sutinka ir Lietuvos inþinerinës
pramonës asociacijos direktorius
dr. Henrikas Mykolaitis. Jis ásiti-
kinæs, jog, norint gyventi geriau,
mûsø sukuriama pridëtinë vertë
turi bûti tris kartus didesnë negu
dabar: „Ir atlyginimai, ir mokes-
èiai valstybei turi bûti tris kartus
didesni, o tai reiðkia, jog privalo-
me tris kartus efektyviau dirbti –
bendromis verslo ir mokslo jëgo-

Nuo mokyklos suolo iki darbo vietos
Jeigu ávardytume pamëgtais termi-

nais: mokslo ir verslo sinergija. Kad
mokslas turi bendradarbiauti su ver-
slu, mëgstame kartoti kaip maldà
prieð miegà, taèiau kà darome, jog tà
skatintume, ir kokius pavyzdþius ma-
tome jau ðiandien? Statistikos èia
veik nebus – pavyzdþiø nestigs, opti-
mizmo taip pat nepaðykðtësime. Sa-
vo nuomonæ apie tai, kuo gyvena ver-
slas ir mokslas, „Alytaus naujie-
noms“ iðsakë ir ðvietimo ir mokslo
ministras prof. Dainius Pavalkis.

Alytaus profesinio rengimo centro direktorius Vy-
tautas Zubras neabejoja – mokslo ir verslo bendra-
darbiavimo treèiasis ne maþiau svarbus partneris –
savivalda: „Mes turime dirbti kartu, iðkilusias verslo
problemas spræsti bendromis pastangomis.“

Vienas svarbiausiø mokymo elementø – praktika ámonëje. Ðiandien apie pusæ tûkstanèio APRC treèio kurso mokiniø taip
pat praktikuojasi ávairiose Alytaus regiono ámonëse.                                           Zitos STANKEVIÈIENËS nuotr.

Informacija apie dujotiekiø jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos
dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio

aplinkai vertinimo programà

1. Planuojamos ûkinës veiklos uþsakovë – AB „Amber Grid“, Savanoriø pr. 28,
LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850.

2. Planuojamos ûkinës veiklos dokumentø rengëja – UAB „Kelprojektas“, I.Kanto
g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 20 5419; el. paðtas info@kelprojektas.lt.

3. Planuojamos ûkinës veiklos pavadinimas – dujotiekiø jungties tarp Lenkijos ir
Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statyba.

4. Planuojamos ûkinës veiklos vieta – Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Marijampolës
apskritys; Ðirvintø r. sav. (Ðirvintø sen., Jauniûnø sen., Kernavës sen.), Vilniaus r.
sav. (Dûkðtø sen.), Elektrënø r. sav. (Kazokiðkiø sen., Vievio sen., Elektrënø sen.,
Giluèiø sen., Kietaviðkiø sen.), Kaiðiadoriø r. sav. (Þieþmariø apylinkës sen., Kruonio
sen.), Prienø r. sav. (Jiezno sen.), Birðtono sav. (Birðtono sen.), Alytaus r. sav.
(Punios sen., Alytaus sen., Krokialaukio sen., Simno sen.), Lazdijø r. sav. (Krosnos
sen., Ðeðtokø sen., Bûdvieèio sen.), Marijampolës sav. (Liudvinavo sen.).

5. PAV subjektai, kurie pagal kompetencijà nagrinës PAV dokumentus, teiks iðvadas:
Ðirvintø r. sav., Vilniaus r. sav., Elektrënø r. sav., Kaiðiadoriø r. sav., Prienø r. sav.,
Birðtono sav., Alytaus r. sav., Lazdijø r. sav., Marijampolës sav. administracijos;
Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Marijampolës visuomenës sveikatos centrai; Vilniaus,
Alytaus, Marijampolës apskrièiø prieðgaisrinës gelbëjimo valdybos; Ðirvintø, Elektrënø,
Kaiðiadoriø, Prienø, Lazdijø prieðgaisrinës gelbëjimo tarnybos; Kultûros paveldo
departamento prie Kultûros ministerijos Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Marijampolës
teritoriniai padaliniai.

6. Programà tvirtins ir sprendimà dël planuojamos ûkinës veiklos leistinumo
pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentûra,
A.Juozapavièiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.
p. aaa@aaa.am.lt

7. Su programa susipaþinti ir pasiûlymus teikti galima: PAV dokumentø rengëjos
adresu: UAB „Kelprojektas“, I.Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 20 5419;
el. paðtas: info@kelprojektas.lt; www.kelprojektas.lt.

8. Pasiûlymus PAV dokumentø rengëjai galima teikti per 10 darbo dienø nuo
paskelbimo dienos, pasiûlymø kopijos papildomai gali bûti pateiktos pagal
kompetencijà PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

„Jeigu Alytuje bus
tiek gamyklø, kiek da-
bar, jeigu Alytus garsës
geru specialistø rengi-
mu, neabejoju, kad
èia investuotojø tikrai
netrûks“, – tiki Lietu-
vos inþinerinës pra-
monës asociacijos di-
rekorius dr. Henrikas
Mykolaitis.

mis ugdyti ir mokyti specialistus,
kad pridëtinë vertë bûtø didesnë.“

Tokia galimybë ar, kaip dabar
mëgstama vadinti, gerosios paþan-
gos pavyzdys – Alytaus profesi-
nio rengimo centre kuriamas in-
þinerinës pramonës sektorinio
praktinio mokymo centras, kuria-
me bus suteikta galimybë moky-
tis praktiniø ágûdþiø tiek moki-
niams – bûsimiems specialis-
tams, tiek verslo pasaulio atsto-
vams kelti kvalifikacijà, gausinti
þinias, taikyti naujausias techno-
logijas.

„Lietuva neturi iðskirtiniø gam-
tiniø resursø, todël vienintelis da-
lykas kalbant apie galimas naujas
investicijas, nedarbo maþëjimà –
kvalifikuotos darbo jëgos uþtik-
rinimas. Alytus tam turi puikias
galimybes, o pavyzdþiø toli ieð-
koti nereikia“, – savo nuomonæ
iðsakë Inþinerinës pramonës aso-
ciacijos direktorius.

Latvijos miestas Jelgava gyven-
tojø skaièiumi kiek didesnis ne-
gu Alytus, taèiau puikiai iðmokæs
svarbiausià pamokà – bus darbo
jëga, bus investicijø. „Jelgavoje
yra keli profesinio rengimo cen-
trai, savivaldybë juos labai remia,
jie rengia bûtent darbo rinkai rei-
kalingus darbininkus – ðiems ne-
reikia galvoti apie apgyvendini-
mà. Ateidamas investuotojas gal-
voja: per kiek laiko að suformuo-
siu ðimto þmoniø komandà: suvi-
rintojai, inþinieriai, ar jie bus sa-
vo miesto, ar privalësiu rûpintis
jø apgyvendinimu? Tuo pasirûpi-
na savivalda drauge su mokymo
centrais. Mes tikrai galime ið jø
pasimokyti“, – pavyzdþiais su
„Alytaus naujienø“ skaitytojais da-
lijosi H.Mykolaitis.

Praktinis mokymas
Anot APRC direktoriaus V.Zub-

ro, situacija darbo rinkoje gali
keistis, o pastaruoju metu paste-
bima teigiamø pokyèiø: „Dabar ið
tikrøjø ryðkûs pokyèiai visuose
sektoriuose – mes ágyvendiname
33 mokymo programas, vyksta
glaudus bendradarbiavimas su ver-
slininkais. Daþnai susitinkame su
ávairiø sektoriø verslo þmonëmis,
ne tik kalbame apie mokymo pro-
gramas, ádarbinimà, bet ir gauna-
me racionaliø pasiûlymø.“

V.Zubras ásitikinæs, kad vienas
svarbiausiø mokymo elementø –
praktika ámonëje. Ðiandien apie
pusæ tûkstanèio APRC treèio kur-
so mokiniø taip pat praktikuojasi
ávairiose Alytaus regiono ámonë-
se.

„Tikro darbo procese mokiniai
turi galimybæ parodyti, ko iðmo-
ko mokykloje, gausinti þinias, tap-
ti atsakingais, kûrybingais þmo-
nëmis ir matyti savo karjerà vie-
noje ar kitoje ámonëje. Turime ge-
rø ámoniø ir darbdaviø savo re-
gione, á mokymo procesà þvelgian-
èiø pozityviai, lanksèiai, sudaran-
èiø sàlygas mokytis ir tobulëti“,
– – – – – neabejoja APRC vadovas.

Ðvietimo ir mokslo ministras
prof. D.Pavalkis akcentuoja svar-
biausius praktinio rengimo veiks-

“

“

(Nukelta á  6 psl.)

Balandþio  8 d. (antradiená) ir balandþio 10 d.
(ketvirtadiená)  PREKIAUSIME AB Vilniaus paukðtyne
iðperintais, greitai auganèiais mësiniais COOB 500,
ROS 308 veislës vakcinuotais vienadieniais
viðèiukais, 3–6 ir 10 mën. viðtomis ir lesalais.

AB VILNIAUS PAUKÐTYNO VIÐÈIUKAI

Ðeðtadieniais – Kaniûkø turguje.

Butrimiðkiuose 9 val.
Ûdrijoje 9.15 val.
Krokialaukyje 9.30 val.
Verebiejuose 9.40 val.
Àþuoliniuose 9.50 val.
Kalesninkuose 10.05 val.
Simne 10.20 val.
Mergalaukyje 10.40 val.
Kumeèiuose 10.50 val.
Perðëkininkuose 11 val.
Santaikoje 11.10 val.
Vankiðkiuose 11.30 val.

Miroslave 11.45 val.
Talokiuose 12.00 val.
Radþiûnuose 12.10 val.
Luksnënuose 12.20 val.
Alovëje 13 val.
Dauguose 13.20 val.
Kanèënuose 13.40 val.
Þvirgþdënuose 13.50 val.
Mikalave 14.00 val.

Pivaðiûnuose 14.10 val.
Junèionyse 14.25 val.
Prie Kedoniø 14.30 val.
Tabalenkoje 14.40 val.
Vaisodþiuose 15 val.
Rieèiuose 15.10 val.
Butrimonyse 15.20 val.
Punioje 15.40 val.
Venciûnuose 16 val.

Tel. 8 612 75 682
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UŽJAUČIA
Dėl mylimos mamytės mirties nuoširdžiai užjaučiame gydytoją 

Virginiją Ščevinskienę.
VšĮ  Marijampolės PSPC administracija       Užs. Nr. 665.

Nuoširdžiai užjaučiame Liną Juodzevičių, jo tėveliui mirus.
Jurgežerių medžiotojų būrelis           Užs. Nr. 1177.

Dėl mylimos mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame mokytoją 
Romą Sujetą ir jo artimuosius.
      Jono Totoraičio progimnazijos pedagogai ir administracija   
                                                                              Užs. Nr. 1176.

DĖKOJA
Nuoširdi padėka – giminėms, kaimynams, draugams, Jusevičių 

kaimo gyventojams, visiems, padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę 
mums brangų žmogų Vilmą VILBIKIENĘ.

        Artimieji                                 Užs. Nr. 652.

REIKALINGA
Reikalingi automobilių duslintuvų 

suvirintojai, mechanikai. Tel. 8 643 
27875.  Užs. Nr. 982.

-----------------------------------
UAB „Šešupės ūkis“ reikalingas 

agronomas (-ė). Gyvenimo aprašymą 
siųsti el. paštu zydrunas.juzikis@
litagra.lt. Telefonas pasiteirauti 8 
615 75702.  Užs. Nr. 519.

-----------------------------------
Reikalinga(-s) padavėja(-s). Dar-

bas pamaininis. Privalumas: darbo 
patirtis ir geras užsienio kalbų mo-
kėjimas. Tel.: (8 343) 20083, 8 614 
43099.  Užs. Nr. 614.

-----------------------------------
Reikalingi motopjūklininkai dirbti 

Marijampolės sav. Tel. 8 620 55394.  
 Užs. Nr. 947.

-----------------------------------
Reikalingas elektrikas. Darbo 

pobūdis – įmonės elektros ūkio, įren-
ginių priežiūra ir smulkūs remonto 
darbai. Darbas Kazlų Rūdoje. Tel. 8 
698 23373.  Užs. Nr. 401.

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

ĮVAIRŪS
Kalvarijoje, Sodų g. 25, pre-

kiaujame paminklais, tvorelėmis, 
antkapiais. 

Atliekame visus kapų tvarkymo 
darbus. Tel.: 8 650 78988, 8 650 
89238.  Užs. Nr. 537.

-----------------------------------
Perka mišką. 
Parduoda įvairią statybinę medie-

ną, malkas. Atveža. Tel.: 8 614 98516, 
8 699 48191.  Užs. Nr. 523.

-----------------------------------
Parduoda su nuolaida plastikinius 

langus.
Balkono stiklinimas aliuminio 

konstrukcijomis. Tel. 8 602 16625.  
 Užs. Nr. 1013.

-----------------------------------
Parduoda įvairių spalvų ir formų 

trinkeles, vejos bortelius.
Veža krovinius. Tel. 8 698 

58115.  Užs. Nr. 1180.
-----------------------------------
ŽŪK „Protėvių žemė“ brangiai 

perka arba išsinuomoja žemės ūkio 
paskirties žemę, miškus. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 8 670 19303.   
 Užs. Nr. 1112.

-----------------------------------
Perku arba priimu statybinį laužą 

(„gruzą“). Tel. 8 670 95022.   
 Užs. Nr. 636.

-----------------------------------
Parduodu akmenis.
Įdirbu žemę motobloku. Tel. 8 699 

93029.  Užs. Nr. 647.

Laidojimo paslaugos ir šarvojimo reikmenys
• Šarvojimo salės.
• Šaldytuvai.
• Kremavimo paslaugos.
• Kūno paruošimas šarvoti. 
• Laidotuvių organizatorius.
UAB „Sustojęs laikas“, Vokiečių g. 3, Marijampolė. 
Tel.: visą parą (8 343) 54362, 8 699 58719. Užs. Nr. 55.

• Laidojimo reikmenys ir paslaugos, kremavimas. 
• Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio šarvojimo salė. 
• Parduotuvėje „Diemedis“ prekyba devocionalijomis, 
   religine literatūra. 

Užs. Nr. 55. 

Bažnyčios g. 42, Marijampolė. Tel.: (8 343) 56892, 
8 680 81267 (visą parą), 8 615 90347. 

Užs. Nr. 323.

  8 612 87457.

VšĮ "Marijampolės šv. Vincento namai”

Marijampolė, Vy tau to g. 33            
(bet ku riuo pa ros me tu).

Vi sos  lai do ji mo  ir 
 šar vo ji mo  pa slau gos

Užs. Nr. 41.

Tel. 8 611 18799

Evangelikų liuteronų 
parapijos patalpose (greta 

Rygiškių Jono gimnazijos). 
Tel. 8 686 61720 
(aptarnaujame 

rajono gyventojus). 
  Užs. Nr. 108.

VISOS  LAIDOJIMO  PASLAUGOS VISOS  LAIDOJIMO  PASLAUGOS 
IR  REIKMENYSIR  REIKMENYS

Paminklai, antkapiai, 
tvoreles, skaldelė kapams. 
Pensininkams nuolaidos! 
Aleksotas, Veiverių g.115 / 

Seniavos pl. 1. Tel. 8672 24245
Užs. Nr. 545.

UAB „Biuro“ kviečia dirbti 
operatorius baldų gamybos įmo-
nėje Kazlų Rūdoje. Darbas auto-
matizuotomis staklėmis. Atvykite į 
Gedimino g. 47-423, Kaune (9–16 
val.). Tel. (8 37) 999254.  Užs. Nr. 408.

Užs. Nr. 660.

Užs. Nr. 650.

INFORMACIJA apie dujotiekių jungties tarp Lenkijos 
ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos 
poveikio aplinkai vertinimo programą

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – AB „Amber Grid“, Savano-
rių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 2360855, faks. (8 5) 2360850.

2. Planuojamos ūkinės veiklos dokumentų rengėjas – UAB „Kelpro-
jektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 205419; el. paštas 
info@kelprojektas.lt. 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Dujotiekių jungties tarp 
Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statyba.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Ma-
rijampolės apskritys; Širvintų r. sav. (Širvintų sen., Jauniūnų sen., Kernavės 
sen.), Vilniaus r. sav. (Dūkštų sen.), Elektrėnų r. sav. (Kazokiškių sen., 
Vievio sen., Elektrėnų sen., Gilučių sen., Kietaviškių sen.), Kaišiadorių r. 
sav. (Žiežmarių apylinkės sen., Kruonio sen.), Prienų r. sav. (Jiezno sen.), 
Birštono sav. (Birštono sen.), Alytaus r. sav. (Punios sen., Alytaus sen., 
Krokialaukio sen., Simno sen.), Lazdijų r. sav. (Krosnos sen., Šeštokų sen., 
Būdviečio sen.), Marijampolės sav. (Liudvinavo sen.).

5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, 
teiks išvadas: Širvintų r. sav., Vilniaus r. sav., Elektrėnų r. sav., Kaišiadorių 
r. sav., Prienų r. sav., Birštono sav., Alytaus r. sav., Lazdijų r. sav., Mari-
jampolės sav. administracijos; Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Marijampolės 
visuomenės sveikatos centrai; Vilniaus, Alytaus, Marijampolės apskričių 
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos; Širvintų, Elektrėnų, Kaišiadorių, Prienų, 
Lazdijų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos; Kultūros paveldo departamento 
prie Kultūros ministerijos Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Marijampolės teri-
toriniai padaliniai.

 6. Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leis-
tinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos 
agentūra,  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 70662008, faks. 
(8) 70662000, el. p. aaa@aaa.am.lt.   

7. Su programa susipažinti ir pasiūlymus pateikti galima: PAV dokumen-
tų rengėjo adresu UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, 
tel. (8 37) 205419; el. paštas info@kelprojektas.lt; www.kelprojektas.lt.

8. Pasiūlymus PAV dokumentų rengėjui galima pateikti per 10 darbo 
dienų nuo paskelbimo dienos, pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pa-
teiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Užs. Nr. 656.

Organizuojami B kate-
gorijos vairuotojų kursai. 

Kursų pradžia – balandžio 
7 d. Mokome nuo 17 metų. Auto-
klubas, Ūkininkų g. 6, Marijam-
polė. Instruktoriai baigę ekono-
miško vairavimo kursus. Tel.: (8 
343) 51982, 8 656 19965. www.
marijampolesautoklubas.lt.                       

        Užs. Nr. 591 .

Marijampolės 
vairuotojų 

mokykla moko B, 
C, CE kategorijų 

vairuotojus.
Taikomos nuolaidos!

Tel.:(8 343) 54561, 8 640 
17327.

Visa informacija: 
www.vairuotojumokykla.lt. 

Užs. Nr. 560.

Užs. Nr. 637.

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SKELBIMAS

Marijampolės savivaldybės administracija skelbia konkursą  
karjeros valstybės tarnautojo Ūkio departamento Komunalinio ūkio 
skyriaus vyriausiojo specialisto (pareigybės A lygis, kategorija 9) 
pareigoms užimti. 

Dokumentai teikiami elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos 
valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt 9 kalen-
dorines dienas nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departa-
mento interneto tinklapyje www.vtd.lt. 

Išsamesnė informacija telefonu (8 343)  90 030, el. p. egle.dum-
siene@marijampole.lt .

Administracijos direktorius Metas Ražinskas Užs. Nr. 663.

Paminklai, tvorelės, 
antkapiai, granito plokštės, 

plytelės kapui dengti. 
Išbetonavimas, pastatymas, 

trinkelių klojimas. 
  Tel.: 8 685 54770, 8 698 47733.                

Užs. Nr. 1103.

INFORMACIJA APIE J. BILIŪNO, VILKUTAIČIŲ IR SEINŲ G. 
REKONSTRAVIMO TECHNINIŲ DARBO PROJEKTŲ PARENGIMĄ

Informuojame, kad parengti techniniai darbo projektai J. Biliūno, Vilkutaičių 
ir Seinų g. rekonstravimui.

Statybvietės adresas: J. Biliūno, Vilkutaičių ir Seinų g., Kalvarijos miestas, 
Kalvarijos sen., Kalvarijos sav.

Statinio naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos, 9.2 keliai.
Projektuotojas: UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel. 

(8 37) 759028, faks. (8 37) 452532, el. p. dujusfera@dujusfera.lt.
Projekto dalies vadovas Kęstutis Amolevičius.
Susipažinimas su projektu: su techninių darbo projektų sprendiniais galima 

susipažinti nuo 2014-04-03 iki 2014-04-07 darbo dienomis.
Projektuotojas pasiūlymus dėl projekto priima iki 2014 m. balandžio 8 d.
Kreiptis į techninio projekto rengėją UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 

19, LT-51230 Kaunas, tel. (8 37) 759028, faks. (8 37) 452532 arba Kalvarijos 
savivaldybės administracijos Ūkio ir urbanistikos skyrių, tel. (8 343) 23752, 
226 kab., Laisvės g. 2, Kalvarija.

Statytojas: Kalvarijos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 
188751268, Laisvės g. 2, LT-69214 Kalvarija, tel. (8 343) 23 894, faks. (8 343) 
23894, el. p. info@kalvarija.lt.

Viešasis susirinkimas: viešasis susirinkimas dėl statinio projekto vyks 
2014-04-08 15.00 val. Kalvarijos savivaldybės administracijos salėje, Laisvės 
g. 2, Kalvarija.

Savivaldybės informacija Užs. Nr. 669.

DĖMESIO
Marijonos Teresės Saudargienės 

neįgaliojo pažymėjimą NP Nr. 005888 
laikyti negaliojančiu.  Užs. Nr. 1158.

NUOMA
Išsinuomočiau žemės (dirbti). 

Siūlyti įvairius plotus. Tel. 8 657 
73558.  Užs. Nr. 960.

-----------------------------------
Jūsų šventei išnuomojama nau-

jai įrengta pokylių salė „Rubinas“. 
Maloniai kviečiame Jus atšvęsti savo 
svarbiausias šventes jaukioje aplinko-
je. Tel. 8 650 13875.  Užs. Nr. 478.

-----------------------------------
Išnuomoju patalpas (500 m²) san-

dėliavimui arba gamybai Patašinėje. 
Tel. 8 616 53100.  Užs. Nr. 1067.

-----------------------------------
Brangiai išsinuomočiau dirbamos 

žemės Šunskų, Gavaltuvos sen. Tel. 8 
615 26299.  Užs. Nr. 1113.

-----------------------------------
Išnuomojamos 230 kv. m gamy-

binės patalpos netoli Marijampolės, 
prie magistralės „Via Baltica“. Tel. 8 
648 29522.  Užs. Nr. 1185.

-----------------------------------
Kraujomaišai pasikeisčiau ož-

kytėmis. 
Parduodu vištų, ančių, žąsų, put-

pelių kiaušinius, sukergtas ir paskie-
pytas triušių pateles Marijampolėje. 
Tel. 8 652 50609.  Užs. Nr. 1162.

-----------------------------------
Reikalinga melžėja. 
Parduodamos veršingos telyčios. 

Tel. 8 652 96359.  Užs. Nr. 1032.

Reikalingas tentinio krovininio 
automobilio (iki 12 tonų) vairuotojas. 
Maršrutas: Lietuva–Vokietija–Lietu-
va. Tel. 8 698 33217.  Užs. Nr. 562.

-----------------------------------
Reikalingas transporto vadybinin-

kas darbui su daliniais kroviniais Vo-
kietija–Lietuva. Darbo pobūdis – per-
vežimų organizavimas, bendravimas 
su vairuotojais ir užsakovais. Biuras 
Kazlų Rūdoje. Tel. 8 698 23373.   
 Užs. Nr. 402.

-----------------------------------
Transporto įmonei reikalingas 

elektrikas. Tel. 8 698 33217.  
 Užs. Nr. 621.

-----------------------------------
Transporto įmonei reikalingi toli-

mųjų reisų vairuotojai dirbti Europoje 
ir Europa–Rusija. Dirbant Vakaruose 
keitimas vyksta Lietuvoje. Tel. 8 618 
02018.  Užs. Nr. 666.

-----------------------------------
Medžio apdirbimo įmonei reika-

lingas stalius. Tel. 8 676 35222.   
 Užs. Nr. 1150.


























