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2014 m. birželio 12 d. ketvirtadienis

Šiaulių apskrities ir miesto laikraštis

Nr. 113 (6786)

Ar maudytis nuogam –
nusikaltimas?
Po karštos vasaros dienos arba anksti ryte
nuogam įlįsti į vėsų ežerą ar jūrą – malonumas. Tik
2 p. šis malonumas gali virsti dideliais nemalonumais.

Leidžiamas nuo 1990 m.

1,20 Lt

Šiauliuose atsiras neįgalaus atleto,
batų ir angelų skulptūros
Iki Šiaulių miesto gimtadienio planuojama pastatyti tris naujus
skulptūrinius akcentus.
2 p.

Trys Putvinskių kartos

patyrė tremtį
Asmeninės nuotr.

Pažanga, lietuvybės,
kultūros bei rašyto žodžio
puoselėjimu garsėjusių
Putvinskių dvarų žemė
šiandien jų palikuonių
rankose.
Graužikuose ūkininkauja
garsiojo šaulių vado
Vlado Putvinskio
provaikaitis Vidas Pūtvis.
Ant Graužikų kalno,
kur rinkdavosi šauliai
ir vykdavo gegužinės,
šiandien rengiami etninės
kultūros vakarai.
Šilo Pavėžupyje
bitininkauja Vlado
Putvinskio anūkas
Rimantas Pūtvis.
Šeštadienį jis su kitais
tremtiniais susitiks prie
savo sukurtos jurtos
Rumšiškėse. Jurta –
tremties simbolis.
Tremties skonį ir nelaimes
patyrė net trys Putvinskių
giminės kartos.

TREMTINIAI: Putvinskių šeimos tremtiniai: dėl dalyvavimo 1863 metų sukilime ištremtas Rapolas Putvinskis, dėl
1905 metų revoliucijos parėmimo ir kovos už lietuvybę ištremtas Vladas Putvinskis ir 1941-aisiais birželio 14-ąją
ištremti Vytautas Putvinskis su žmona Elena Urbonavičiūte-Putvinskiene patyrė sunkią, bet skirtingą dalią.
1941-ųjų metų tremtis buvo baisiausia. Iš Vytauto Putvinskio šeimos į Lietuvą gyvi grįžo tik du vaikai.

Regina MUSNECKIENĖ
reginamus@skrastas.lt

Tėvas nemėgo
kalbėti apie tremtį
Šiuo me tu Grau ži kų dva ro
žemę dirba Vytauto Putvinskio
vaikaitis Vidas Pūtvis. Atsikėlęs
iš Kaišiadorių rajono jis ūkininkauja kar tu su žmona Danute bei
vaikais Aiste ir Tautvilu. Dirba
apie šimtą hektarų žemės.
At kū rus Lietu vos Nep rik lauso my bę, že mę su si grą ži no jo
tėvas Algis Pūtvis, patyręs skaudžią tremtinio ir našlaičio dalią.
Tačiau, pasak Vido, tėvas vengė

kalbėti apie trem tį. Gal to dėl,
kad ši tema jam buvo per skaudi. Tik su didžiuliu užsidegimu
dirbo senelių ir prosenelių žemę,
tvarkė dar išlikusias alėjas.
Infor maciją apie savo senelius
ir pro se ne lius Vi das rin ko po
kruo pe ly tę skai tyda mas am žininkų prisiminimus, publikacijas
spaudoje, išlikusius laiškus.
Ki tas Vla do Put vins kio anūkas Rimantas Pūtvis, susigrąžinęs Šilo Pavėžupio dvaro žemę
ir ten bitininkaujantis, grožinių
ap sa ky mų for ma pa ra šė pri siminimus apie tremtį ir išleido
20 egzempliorių tiražu savo giminei.

SENTENCIJA

“

Dažnai rankos
išsprendžia
paslaptį, su kuria
intelektas kovojo
veltui.
Karlas Jungas

Šiandien su „Šiaulių kraštu“ –
leidinys
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Senelį sušaudė
Al gio Pūt vio tė vas Vy tau tas
Pūtvis įgijo agronomo specialybę, baigė žuvininkystės mokyklą
Štrasburge, studijavo Vytauto Didžiojo universitete. Po tėvo Vlado
Putvinskio mirties perėmė Graužikų dvaro ūkį su 173 hektarais
žemės. Ūkyje taikė sėjomainą, augino žuvis, konsultavo kitus ūkininkus, organizavo kursus.
1940 me tais ta ry bų val džia
atėmė dvarą. Vytautas įsidarbino Graužikų tarybiniame ūkyje
žuvininku. O 1941 metų birželio
14-ąją Pūtvių šeimą išvežė į Sibirą.
Nukelta į 3 psl.
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KURJERIS
UKRAINOS RYTUOSE
JAU ŽUVO
PER 200 ŽMONIŲ
Ukrainos rytuose nuo antiteroristinės operacijos pradžios žuvo 210
žmonių, tarp jų – 19 vaikų. Tai vakar pranešė šalies sveikatos apsaugos ministras Olegas Musis.
Omenyje turimi žuvusieji, kurių
kūnai buvo atgabenti į ligonines ir
lavonines. Duomenys gauti iš Luhansko ir Donecko sričių.
Antiteroristinė operacija Ukrainos rytuose prasidėjo šių metų
balandį. Ji suaktyvinta po gegužės pabaigoje surengtų prezidento rinkimų, kuriuos laimėjo Petro
Porošenka.

RUSIJA BALTIJOS
JŪROJE IŠBANDĖ
RAKETĄ
Rusijos Baltijos laivyno vadovybė
informavo apie sėkmingą priešlaivinės raketos „Redut“ bandymą,
kurį Baltijos jūroje atliko „Stereguščyj“ klasės korvetė.
Baltijos laivyno kapitonas Vladimiras Matvejevas informavo, kad
korvetė paleido raketą, kuri sėkmingai užfiksavo taikinį už tam
tikro atstumo. Šūvio metu „priešas“ naudojo radiolokacinių signalų blokavimo įrangą. Bandymo
metu buvo sutrikdytas civilinių laivų judėjimas, nes šūvio zona buvo
blokuojama.
Raketos bandymas „sutapo“ su
NATO karinėmis pratybomis Baltijos šalyse „Saber Strike“ ir BALTOPS.
ELTA, „Šiaulių krašto“ inf.
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REKLAMA

Drabužiai
Dėvėtus drabužius iš Anglijos. Nauja
siunta. Nerūšiuoti. 3 Lt už kg. Šiauliai, tel.
(8611) 47133.
228301

Įvairūs
Akmenės r. sav., Akmenės III k.,
Lebelių g. 6, už 60000 Lt Janina Vaitkienė parduoda gyvenamojo namo
1/2 dalį, unikalus Nr. 3295-90144017, su žemės sklypu, unikalus Nr.
3208-0003-0017. Bendrasavininkius,
turinčius pirmumo teisę pirkti,
prašome per 30 d. nuo pranešimo
paskelbimo kreiptis į Šiaulių m. 5-ąjį
notaro biurą.
228631

Gyvuliai
6 savaičių paršelius, mišrūnai. Tel. (8611)
42129.
228538
Kiaulę apie 200 kg – 4,00 Lt/kg. Paršelius 7
savaičių, balti, margi. Tel. (8686) 58572.
228595
Parduoda kumelaitę (9 mėn., marga). Tel.:
(8647) 715534; (8601) 28738.
227528
Įvairios prekės
Parduoda didmaišius. Kaina – 12 Lt/vnt.
Tel.: (8648) 11220; (8627) 62727.
228160
Kuras

Buitinė technika
Skubus skalbyklių remontas kliento
namuose: AEG, SIEMENS, BEKO,
ARDO ir kt. Tel. (8615) 88100. 226991
Įvairūs gaminiai
PAMINKLAI, dengimas granito plokštėmis, pamatų liejimas, borteliai, skaldelė,
trinkelių klojimas. Kapų priežiūra, raidžių
kalimas. Šiauliai, tel. +370 609 14501.226254
PAMINKLAI, dengimas granitu, pamatų
liejimas, trinkelių klojimas, skaldelė, borteliai, raidžių kalimas. Tel. (8603) 66489.226142
Pervežimai, kelionės
Iš/į LONDONĄ veža siuntinius, smulkius
krovinius.Tel.: (8687) 58503; (8640) 21005;
+447786271449; išsamesnė informacija
www.lietuvalondonas.com .
224159

Dingusį Justinos Plenaitytės ūkininko
pažymėjimą Nr. 0119357, išduotą 2009
04 23, ūkio registracijos Nr. 2254, laikyti
negaliojančiu.
228619

UAB „Emtra“ organizuoja vienadienes keliones į PALANGĄ. Tel.: (841)
510555; (8616) 31643.
225632

Ieško meistrų išlieti 300–500 kv. m asfaltui.
Tel. (8650) 33431.
228607

Veža žmones, siuntas, krovinius, auto iš/į
Angliją, Vokietiją, Olandiją, Belgiją. Tel.
(8645) 45799.
208970

Norite sužinoti savo ateitį? Permainas gyvenime ar verslo sėkmę? Jaučiatės blogai,
nerandate ligos? Birželio 16 d. Šiauliuose
ekstrasensų mūšio nugalėtoja VANDA
DARJINA. Tel. (8609) 37177.
228335
PamestąBronislavoKairio(ŪPNr.0141528,
išduotas 2010 05 19) nuo akcizų atleistų
dyzelinių degalų įsigijimo apskaitos lentelę laikyti negaliojančia.
228611
UAB „Šiaulių knygrišykla“ (teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė, kodas
144496136, buveinė: Šiaulių m. sav.,
Šiauliai, Tilžės g. 250) keičia pavadinimą į
UAB „Šiaulių spaustuvė“.
228624

Nekilnojamasis
turtas
2 garažus Radviliškyje (0,3 ha žemės sklypas, vietinis vandentiekis, geras privažiavimas).Tinka autoservisui, sandėliavimui.
Tel. (8687) 06763.
227921
Parduoda
2 kambarių butą Kuršėnuose. Tel. (8671)
75471.
216519
Gyvenamąjį mūrinį namą 8 km nuo
Joniškio. Tel. (8620) 61463.
228363

Statyba, apdaila
Dengiame stogus, skardinimo darbai.
Kaminų įdėklai. Plastikinių langų gamyba.
Tel. (8674) 54889.
227937
Alksnio/beržo MALKOS. Baltarusiški durpių, beržo pjuvenų BRIKETAI, granulės,
akmens anglys. Fasuoti didmaišiuose.
Nemokamai atveža. Tel. (8610) 00006.226964
Kokybiškus baltarusiškus durpių briketus.
Kaina nuo 250 Lt. Atveža. Tel.: (8618)
16016; (841) 582017.
227782
PIGIAUSIAI – baltarusiškus durpių briketus nuo 250 Lt, akmens anglis, malkas
rąsteliais, trinkomis, pjuvenas. Pristato.
Tel.: (8688) 88882, (8672) 22027.
228347
Malkos
Alksnines malkas po 3 metrus su pristatymu. Tel. (8612) 07189.
228063
Malkas – beržo 80 Lt/erdm, uosio
105 Lt/erdm. Veža miškavežiu.
Atvežimas nemokamas. Tel.: (8685)
03209, (8621) 18176.
228529
Malkas 3 metrų rąsteliais (įvairių
rūšių). Veža miškavežiu. Tel. (8699)
16499.
226415

Profesionali brigada šiltina namus (klijuoja polistireno ar vatos plokštėmis,
armuoja, deda dekoratyvinį tinką). Turi
savo pastolius. Tel.: (8687) 96982, (8614)
72098.
225899

Perka
Gyvuliai
„Agaras“ UAB nuolat – karves, bulius, telyčias. Tel.: (8698) 19232, (8656) 29666. 226980
„Agentas“ Saulius – brangiai veršelius auginti iki 2 mėn. Pienines telyčaites iki 100
kg. Sveria el. svarstyklėmis, moka priedus.
Tel.: (8615) 18261; (8698) 50466.
228585
Perka kiaules, paršavedes. Tel.: (8699)
26797, (8650) 79817.
223531
RASKAFO AB agentas Kęstas – auginti
veršelius. Moka 6 ir 21 proc. Tel.: (8687)
62113; (8422) 49463.
227019
Transporto priemonės

Malkas nebrangiai. Įvairių rūšių, įvairiais
kiekiais. Atveža. Tel. (8683) 58954. 227558

AUTOMOBILIUS, atsiskaito iš karto,
išrašo pažymas, išsiveža patys. Tel.
(8602) 05207.
223989

Žemė, miškas

Malkas trinkomis, rąsteliais (7 kub. m):
mišrios – 500 Lt, beržo – 650 Lt. Atraižas
– nuo 300 Lt iki 400 Lt. Atveža. Tel. (8674)
85233.
228371

Automobilius, išrašo pažymas išregistruoti. Gali būti nevažiuojantys. Tel.: (8682)
29501; (8603) 99450.
228340

Parduoda
Šiaulių r., Šalpirščių k., paruoštą eksploatacijai smėlio karjerą, 1,3 mln. kub. smėlio.
Tel. (8686) 86065.
227762

Parduoda malkas – pjaustytas atraižas.
Kaina nuo 400–500 Lt. Tel.: (8422) 49696;
(8698) 46860.
225838

Geros būklės sodybą Diktariškių k., Radviliškio r. Tel. (8615) 91259.
228149

Perka
Brangiai – mišką su žeme. Atsiskaitome
iš karto. Tel. (8677) 50498.
228539

Pigiai malkas kaladėmis. Atvežame ir
mažus kiekius. Tel. (8616) 56239.
227391
Žemės ūkio technika
Kombainą VOLVO 830, kederis – 2,80 m.
Tel. (8624) 78215.
228464

Vizos
Pigiai įformina vizas į Rusiją, Baltarusiją.
Veža į Vakarų Europą. Tel.: (841) 526192;
(8687) 47976.
226918

Paslaugos
Parduoda
Baldai
Naudotus vokiškus baldus (odiniai; indaujos, komodos, stalai ir kt.). Tel.: (8682)
24869, (8698) 34996.
219418

Kerta krūmus apleistose pievose, pakelėse, grioviuose. Darbus atlieka nemokamai,
produkciją pasiima biokuro gamybai.Taip
pat perka jau iškirstus, ištrauktus krūmus
biokuro gamybai. Siūlyti ne mažiau kaip
30 ktm. Tel.: (8679) 31601; (8606) 53529.
226803
Profesionalia technika pjauna įvairią
žolę ir veją. Dirba Šiaulių apskrityje. Tel.
(8612) 26437.
226568

Įmonė perka transporto priemones
(nebetinkamas eksploatuoti utilizuoja), parduoda automobilių dalis bei teikia transporto paslaugas.
Tel. (8610) 02517.
227301

Siūlo darbą
Dirbti miške reikalingi pjūklininkai ir pagalbiniai darbininkai. Tel. (8669) 72311.
228460
Medinių karkasinių-skydinių namų
gamybos-statybos įmonei šiuo metu reikalingi staliai-dailidės. Darbas Šiauliuose,
gamybiniame ceche. CV ir motyvacinį
laišką prašome siųsti el. paštu personalas@mwc.lt . Daugiau informacijos
www.mwc.lt . Tel. (8620) 22311.
228613
Radviliškio rajono ŽŪB „Draugas“
reikalingas veterinarijos gydytojas.
Kreiptis tel. (8686) 20624.
225266
Reikalingi vilkikų vairuotojai maršrutu
Europa–Rusija. Tel. (8652) 97230.
227003
Statybinė įmonė ieško apdailininkų,
plataus profilio statybininkų. Darbas
Klaipėdos regione. Apgyvendiname.
Tel. (8685) 00754.
224726
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1,99 Lt

Leidžiamas nuo 1909 m.

ŽEMĖS ŪKIS

SPORTAS

KULTŪRA

Nekrologas
mirusiai
žemės
rinkai 10

Karnavalą
pradės
brazilai ir
kroatai 15

IX forto
memorialui –
trys
dešimtmečiai 13

p.

p.

p.

Vištyčio

Vištyčio nacionalinio parko nuotrauka

aukso
amžius

Kartu su šiltais vasariškais orais į
Lietuvą atkeliauja ir audrų su perkūnija sezonas. Nors žaibo išlydis ir kelia grėsmę, nemaža dalis nuosavų
namų savininkų viliasi, kad į jų būstą
Perkūnas neatsigręš, ir apie tinkamą
žaibolaidį susimąsto tik kaimyno
stogui supleškėjus.
11p.

Vištytis įtrauktas
į tarptautinius
turistinius maršrutus,
tad užsieniečiai jame –
dažni svečiai.

KAZYS KAZAKEVIČIUS
kazys@lzinios.lt

Sovietmečiu buvęs nuošalus
bažnytkaimis, į kurį patekti reikėdavo specialaus sovietinių
pareigūnų leidimo, Vištytis per
porą nepriklausomybės dešimtmečių virto jaukiu kurortiniu miesteliu.

Lietuvos pasienyje su Lenkija ir
Rusijos Kaliningrado sritimi esantis miestelis, tapęs tikru poilsiautojų traukos centru, dabar vilioja ne
tik vaizdingomis Vištyčio ežero pakrantėmis, bet ir pažintiniais takais
po stulbinamas Sūduvos kalvas.
Šioms vilionėms pasiduoda vis
daugiau tėvynainių ir užsienio turistų. Atoki, bet labai vaizdinga vietovė

UŽSIENIS

JAV gedi
šaudymo aukų

yra už 80 km nuo Marijampolės.
Nuo Kauno iki jos 140 km, o nuo
Vilniaus – apie 220 kilometrų.
Jei dabar Vištyčio gyventojui netyčia prasitarsi, kad jis gyvena bažnytkaimyje, šis gali įsižeisti. Ir išties Vištytis į bažnytkaimį nepanašus. Tai visateisis miestelis, turintis
savo dar 1570 metais Žygimanto
Augusto patvirtintą herbą. Jame yra

pasienio tarnybos būstinė, kurios
pareigūnai akylai saugo Lietuvos ir
Rusijos valstybės sieną, vidurinė
mokykla, gaisrinė, ambulatorija.
Vis dėlto vietos gyventojai pripažįsta, kad žiemą Vištytis ne toks,
koks yra prasidėjus vasarai. Dabar
jame šurmuliuoja vasarotojai, nuolat keičiasi turistai, atvykstantys
dienai kitai.
4p.

Kiekvienai ministerijai – po ,,sąrašo“ herojų
Iš šešių į S. Daukanto aikštės
rūmus pas prezidentę Dalią
Grybauskaitę pastarosiomis
dienomis kviestų ministrų keturi
išėjo sužinoję dirbantys su įtarimų
slegiamais viceministrais. Šeštą
ministerijos vadovą tokia žinia
vakar užklupo Strasbūre.

Aštuoni prezidentės audiencijos dar
tik laukiantys premjero Algirdo Butkevičiaus vadovaujamos Vyriausybės
nariai apie ramybę gali tik pasvajoti. Nė
vienas negali būti tikras, kad iš šalies
vadovės turimo ,,juodojo sąrašo“ neišlįs
jo vadovaujamos ministerijos atstovo
pavardė. Kadangi kai kurių viceminis-

trų pavardės išplaukė dar prieš ministrų
susitikimą su prezidente, šiems pasirengti argumentuotai gynybai bus paprasčiau. Sprendžiant iš viešosios informacijos, kol kas daugiausia ,,juodojo
sąrašo“ herojų yra tarp ,,Tvarkos ir
teisingumo“ ir Darbo partijos deleguotų
viceministrų – po tris.
3p.

Jungtinėse Valstijose per tris pastarąsias savaites viešose vietose įvyko
jau keturi šaudymai. Trys pirmos tragedijos garsesnių diskusijų dėl ginklų
kontrolės šalyje, regis, neišprovokavo, tačiau ketvirtoji paskatino vėl atgaivinti debatus. Į juos įsitraukė ir
prezidentas Barackas Obama. Šautuvu ginkluotas užpuolikas antradienį
Oregono valstijos „Reynolds“ mokyklos sporto salėje nušovė 14 metų
moksleivį, o vėliau, kaip manoma,
nusišovė ir pats. Užpuoliko tapatybė
ir oficiali mirties priežastis kol kas
neatskleidžiama – apie nelaimę pirma norima pranešti šeimai.
6p.

ORAI
Debesuota,
daug kur lis.
Temperatūra
dieną 18–22
laipsniai šilumos.

19p.
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Klasifikuoti skelbimai
BUTAI

PARDUODA
Naujus butus su puikiu vaizdu į Kauno panoramą Šilainiuose, Kaune. Tel. 8 657 71 886.
NUOMOJA
2 kambarių apartamentus Palangoje, Vytauto g. (yra baldai, įranga, įstiklinta ložė,
balkonas, automobilio stovėjimo aikštelė, 10
min kelio per pušyną iki jūros, rami vieta ilsėtis, gali 4-6 žmonės, kaina – sutartinė). Laisva
birželio 24-liepos13 d. ir liepos 20-27 d. Tel.
+370 656 17 413.

SODYBOS, SKLYPAI
PARDUODA
14,5 a namų valdos sklypą individualių namų
kvartale (yra elektra, numatyta vieta vandens gręžiniui, nuotekoms, galima statyti
dvibutį namą, privažiavimas iš S. Lozoraičio
arba Versminės g., 10 km iki Katedros aikštės, kaina – sutartinė, be tarpininkų). Tel.
+370 656 17 413.

TRANSPORTO PRIEMONĖS
PARDUODA
VAZ-1105 (1974 m., rida 130 000 km, tamsiai mėlynos spalvos, visos detalės
originalios). Tel. (8 5) 276 6848, Alfonsui.

AUTOMOBILIŲ REMONTAS
Kokybiškai iš odos ir veliūro siuvu automobilių sėdynių užvalkalus. Taisau, keičiu
suplyšusius salonų, sėdynių apmušalus.
Tel.: (8 5) 231 8014, 8 676 34 662.

BALDAI, INTERJERAS
PARDUODA
Fotomenininko foto hyperpanoramos ant
drobės (iki 2 m pločio) su Vilniaus vaizdais iš
baliono: Senamiestis, Antakalnis, Žirmūnai,
Žvėrynas, Šnipiškės, Šeškinė, Fabijoniškės,
Justiniškės, Tarandė, Gineitiškės, Avižieniai,
Pilaitė, Zujūnai. Tel. 8 677 50 901, el. paštas:
luwer@delfi.lt.

PASLAUGOS
Santechnikos paslaugos. Šiuolaikiškumas, kokybė. 10 metų garantija geoterminiams ir
aeroterminiams agregatams. Tel. 8 600 58 833.
Garso aparatūros nuoma vakarėliams (kaina
– 150 Lt). Tel. 8 671 97 597.

JĖGA–2 lošimo Nr. 4439
2014 06 10
Didysis prizas – 233 966 Lt
02 06 07 09 15 29 + 11
Atspėta:
Laimėjimas:
6
233 966 Lt
5+1
2 167 Lt
5
389 Lt
4+1
51 Lt
4
7 Lt
3+1
5 Lt
3
3 Lt
2+1
2 Lt
KENOLOTO lošimo Nr. 5807
2014 06 10
Galima laimėti 200 000 Lt
Išriedėję skaičiai: 01 02 11 16 19 24 29
34 36 37 38 44 45 46 48 49 50 52 55 60

UAB Global Solution
DIDELIAIS KIEKIAIS SUPERKA SPYGLIUOČIŲ MEDIENĄ
(eglę, pušį, popiermedį ir kt.)
Kontaktiniai duomenys: Jolanta; tel. 8 604 80 655. 
Žinomas fotomenininkas žurnalistas senjoras iš Vilniaus gali sudaryti kompaniją
turistinėje ar kitokioje kelionėje. Gerai kalba
rusiškai, susikalba angliškai.
Tel. 8 677 50 901, el. paštas: luwer@delfi.lt.
Taisau televizorius namuose. Konsultuoju,
derinu ir t.t. Vilnius, tel. (8 5) 241 2501,
8 605 72 219.
Apsaugai nuo kalkėjimo montuoja ekologiškus
vandens minkštinimo filtrus katilams, boileriams, skalbimo ir indų plovimo mašinoms.
Suteikia garantiją. Vilnius, tel. 8 687 73 616
Automatinių skalbimo mašinų prijungimas,
taisymas, guolių keitimas. Konsultacijos. Elektros, santechnikos darbai. Tel. 8 610 21 588.

MEDICINOS PASLAUGOS
Teismo medicinos profesorius konsultuoja,
atlieka tyrimus, nustato tėvystę, sveikatai padarytą žalą. Tel.: 8 674 91 550, 8 615 16 310,
(8 5) 278 8403, www.garmausbiuras.lt.

BUITINĖ TECHNIKA
DOVANOJA
Didelę TV anteną ir palydovinę lėkštę.
Vilnius, tel. (8 5) 269 9757.

PRANEŠIMAI
2014 m. birželio 19 d. 11.00 val. adresu: A. Jakšto g. 5, Vilnius, bankroto
administratorius UAB „Valeksa“ organizuoja aukcioną, kuriame bus parduodamas BUAB „Betogama“ nuosavybės teise priklausantis kilnojamasis
ir nekilnojamasis turtas, esantis J. Janonio g. 28, Lazdijai. Pradinė pardavimo kaina – 270 000,00 Lt (PVM neįskaičiuotas). Aukciono dalyviai iki
2014 m. birželio 18 d. 16.00 val. privalo sumokėti aukciono dalyvio mokestį 10 proc. nuo pradinės pardavimo kainos į BUAB „Betogama“ sąskaitą Nr. LT12 7300 0101 3052 9733,
Swedbank, AB. Detali informacija
tel. 8 630 58 525, el. p.:
darius.daubaras@valeksa.  Užs. LM-1191
Vadovaudamasis LR Vyriausybės nutarimu dėl LR neklinojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo 2002 m.
balandžio 15 d. Nr. 534 (Žin., 2002,
Nr. 41-1539) informuojame, kad bus
atliekami žemės sklypo, kadastrinis
Nr. 0101/0065:0295, esančio(ių)
adresu: Vilniaus m. sav., Naujosios
Vilnios sen., Nasturtų g. 1A, priklausančio(ių) žemės sklypo naudotojui,
kitos paskirties žemės sklypo(ų) kadastriniai matavimai. Mūsų matuojamas sklypas ribojasi su sklypu, kad
Nr.0101/0065:0306. Kviečiame dalyvauti savininkus, paveldėtojus, įgaliotus asmenis matavimuose, kurie bus
atliekami 2014 06 27, 10.00 val. Tel.
pasiteirauti +370 673 34 710, el. paštas: Mindaugas.matininkas@gmail.
com, Kelmijos Sodų 17-oji g. 35,
Užs. LM-1192
Vilnius. 

Informacija apie parengtą UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų
sąvartyno įrengimo bei eksploatacijos ir pavojingų atliekų tvarkymo
įrenginių keitimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą
1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: UAB ”Toksika” Šiaulių filialas,
Jurgeliškių k. 10, 76103 Šiaulių r., tel. (8 41) 21 10 29, faks. (8 41) 21 10 30.
2. PŪV PAV dokumentų rengėjas: UAB „AF-Consult“, Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 210 7210, faks. (8 5) 210 7211.
3. PŪV pavadinimas: UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno
įrengimas bei eksploatavimas ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimas.
4. PŪV vieta: Šiaulių apskritis, Šiaulių r., Kaimiškoji sen., Jurgeliškių k. 10.
5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks
išvadas: Šiaulių rajono savivaldybė; Šiaulių miesto savivaldybė; Šiaulių visuomenės sveikatos centras; Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą
– Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 5)
706 6208, faks. (8 5) 706 6200.
6. Susipažinti su PŪV PAV ataskaita ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima
per 10 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos, darbo dienomis:
- UAB „Toksika” Šiaulių filiale, Jurgeliškių k. 10, 76103 Šiaulių r., el. p.: a.dziugys@
toksika.lt (darbo dienomis I-IV nuo 7.30 iki 16.15 val. ir V nuo 7.30 iki 15.00 val.);
- UAB „AF-Consult“, Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 210 7210, faks. (8 5)
210 7211, el. p.: viktorija.podgaiskyte@afconsult.com (darbo dienomis nuo 9.00
iki 16.00 val.);
- Šiaulių r. savivaldybės, Šiaulių Kaimiškojoje sen., Vilniaus g. 324, Vijolių kaimas, Šiaulių rajonas, tel. (8 41) 59 66 92 (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.).
7. Visuomenės viešas supažindinimas (susirinkimas) su PAV ataskaita vyks:
2014 06 30, 17.30 val. Šiaulių r. savivaldybėje, Vilniaus g. 263, Šiauliai.
8. Pasiūlymus iki viešo susirinkimo dienos galima teikti raštu UAB „AF-Consult“, Lvovo g. 25, LT-09320 (darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.), pasiūlymų
kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsaUžs. LM-1194
kingai institucijai. 

Užs. LM-950

Informuoju, kad yra parengtas žemės
sklypo (kadastro Nr. 0101/0050:2),
esančio Retkonių g. 8, Vilniaus m., formavimo ir pertvarkymo projektas (padalijimas). Su parengto žemės sklypo
projekto sprendiniais kviečiu susipažinti gretimų žemės sklypų (kad. Nr.
0101/0050:905 ir 0101/0050:1) savininkus, naudotojus ir paveldėtojus
adresu: Žalgirio g. 90-508, Vilniuje, iki
2014 06 26. Matininkas Sigitas ZaborsUžs. LM-1189
kas, tel. 8 659 95 540. 
Pranešame, kad 2014 06 27 nuo 9.00
iki 12.00 val. bus vykdomi kadastriniai matavimai sklypų Nr.
4192/0100:0453, 4192/0100:0450,
4192/0100:0449, Vilniaus r., Sužionių
sen., Totorėnų k., priklausančių JEKATERINAI LIPECKAJAI ir DARIUI GUMBREVIČIUI. Nustatant ir suderinant
sklypo ribą į matavimus kviečiami
gretimų sklypų savininkai ir mirusiųjų
STANISLAVOS ŽINDUL, g. 1936 06 10;
BRONISLAVOS ŠUKŠTO, g. 1922 10 08;
JANINOS BOBROVSKAJOS, g. 1949 01
10, turto paveldėtojai. Kontaktai:
Rinktinės g. 24, Vilnius, tel. 250 5575,
Užs. LM-1196
UAB „Norneda“. 

VĮ Vilniaus miškų urėdijos medelyne,
esančiame Akmenytės kaime, nuolat prekiaujama
daugiau kaip 60 skirtingų rūšių ir formų dekoratyviniais augalais.
Taip pat medelyne galima įsigyti paprastosios pušies,
paprastosios eglės bei paprastojo klevo sėjinukų miško sodinimui.
Išsamesnė informacija:
telefonu (8 5) 249 4025 arba internetiniame puslapyje:
www.vilmu.lt
Užs. V-3533

PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS
Pranešame, kad yra parengtos UAB „Idea &realty“ (įregistruotos 2006 04 27, įmonės kodas - 300563845, buveinės adresas - Klaipėdos g. 9, Panevėžys, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę - VĮ Registrų centro Panevėžio filialio JAR skyrius, Puzino g. 7, Panevėžys) ir UAB „Inrenta“ (įregistruotos 2010
09 28, įmonės kodas - 302549196, buveinės adresas - Vilniaus g. 7, Panevėžys, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę - VĮ Registrų centro
Panevėžio filialio JAR skyrius, Puzino g. 7, Panevėžys) reorganizavimo sąlygos.
UAB „Idea & realty“ - reorganizavime dalyvaujanti bendrovė.
UAB „Inrenta“ - reorganizuojama bendrovė.
Reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu. UAB „Idea & realty“ - po reorganizavimo tęsianti veiklą bendrovė. UAB „Inrenta“ - po reorganizavimo pasibaigianti
bendrovė.
UAB „Idea & realty“ - perima visas UAB „Inrenta“ teises ir pareigas nuo UAB
„Idea & realty“, kaip bendrovės, tęsiančios veiklą po reorganizavimo, įstatų naujos redakcijos įregistravimo LR juridinių asmenų registre dienos. UAB „Inrenta“
sandoriai buhalterinėje apskaitoje laikomi UAB „Idea & realty“ sandoriais nuo
UAB „Idea & realty“, kaip bendrovės tęsiančios veiklą po reorganizavimo, naujos
įstatų redakcijos įregistravimo LR juridinių asmenų registre dienos.
Kreditoriai įstatymų nustatyta tvarka ir terminais su reorganizavimu susijusiais
dokumentais darbo metu gali suspažinti adresu: Klaipėdos g. 9, Panevėžyje,
tel.+370 606 34 117. 
Užs. LM-1195

INFORMACIJA
apie priimtą sprendimą dėl UAB „Smokvila“ kiaulių komplekso, Čekiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.,
leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Smokvila“, Čekiškių k. 4, Riešės sen., LT-15141 Vilniaus r. sav., tel. 8 610 13 392,
faks. (8 5) 237 1072, el. p.: smokvila@gmail.com.
Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB
„COWI Lietuva“, Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius, tel. (8 5)
210 7558, faks. (8 5) 212 4777, el. p.: daba@cowi.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Smokvila“
kiaulių kompleksas, Čekiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Čekiškės k., Riešės sen.,
Vilniaus r. sav.
Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Įmonė planuoja penimų kiaulių auginimą iki realizacinio svorio buvusioje fermoje, kurią numatoma rekonstruoti ir atnaujinti. Veiklą planuojama vykdyti keturiuose komplekso tvartuose, kuriuose bus
įdiegtos naujausios šėrimo, mėšlo šalinimo, gyvulių stovėjimo
technologijos, atitinkančios ES aplinkosaugos, veterinarijos,
higienos bei gyvulių gerovės standartų reikalavimus.
UAB „Smokvila“ kiaulių komplekse vienu metu laikant 6 900
vnt. kiaulių, per metus numatoma užauginti 25000 vnt. penimų
kiaulių. Auginant tokį kiekį kiaulių komplekse susidarys apie 10
400 m3/metus skysto mėšlo, kurio dalis bus išlaistoma įmonės
tręšiamuose laukuose, o kita dalis, iki kol gretimose apylinkėse, o
taip pat ekonomiškai naudingu atstumu atsiras veikianti ir galinti priimti bendrovėje susidariusį mėšlą biodujų jėgainė, laikinai
mėšlą numatoma išvežti į Pasvalio rajoną tolesniam tvarkymui.
Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas:
• Kiaulių tvartuose bus įrengtos kompiuterizuotos mikroklimato (vėdinimo ir šildymo) sistemos, kurių dėka minimaliai
bus įtakojama aplinka už tvartų ribų ir bus sukurtos palankios
sąlygos gyvuliams tvarte;
• Įmonėje susidariusios buitinės nuotekos bus valomos planuojamame įrengti buitinių nuotekų valymo įrenginyje, kurio
išvalymo efektyvumas - 94,3%;
• Tvartuose susidariusios technologinės nuotekos kartu su
skystu mėšlu iš tvartų požeminiais kanalais pateks į uždarą
150 m3 talpos srutų priėmimo duobę – saugyklą, o jai prisipildžius bus išvežamos. Technologinių nuotekų patekimo į aplinką tikimybė minimali, kadangi nuotekų padavimas iš tvartų
bus vykdomas uždarais požeminiais kanalais, o išsiurbimas iš
talpyklos – prijungus sandarią išsiurbimo žarną. Be to, nuolat
bus atliekama technologinių linijų kontrolė, apžiūra;
• Įmonė vykdys poveikio aplinkos kokybei monitoringą;
• Planuojamos ūkinės veiklos metu bus taikomi geriausiai
prieinami gamybos būdai.
Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados: visi
PAV subjektai pritarė planuojamai ūkinei veiklai.
Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Pranešimai apie
parengtą PAV programą buvo paskelbti 2013 02 28 respubli-

kiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“, rajoniniame laikraštyje
„Vilniaus krašto savaitraštis“ ir 2013 02 27 Riešės seniūnijos
skelbimų lentoje. Pranešimai apie parengtą PAV ataskaitą buvo paskelbti 2013 10 31 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos
žinios“, rajoniniame laikraštyje „Vilniaus krašto savaitraštis“ ir
2013 10 29 Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas supažindinimas su PAV ataskaita vyko 2013 11 19, į kurį neatvyko nei
vienas visuomenės atstovas.
Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo
data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą.
Planuojama ūkinė veikla – UAB „Smokvila“ kiaulių kompleksas,
Čekiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., leistina pagal parengtą
PAV ataskaitą, įvykdžius sprendimo (Aplinkos apsaugos agentūros 2014 06 03 raštas Nr. (2.6)-A4-2251) 10 punkte nustatytas sąlygas.
Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:
1. Planuojama ūkinė veikla nepatenka ir nesiriboja su Europos
ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis.
2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektai (Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Vilniaus
visuomenės sveikatos centras, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys ir
Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba) pritarė
PAV ataskaitai ir neprieštaravo planuojamos ūkinės veiklos
galimybėms.
3. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą planuojamos ūkinės veiklos
sukeliamo kvapo koncentracijos modeliavimą nustatyta, kad
kvapo koncentracija neviršys didžiausios leidžiamos kvapo
koncentracijos ribinės vertės – 8 OUE/m3, nustatytos Lietuvos
higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė
vertė gyvenamosios aplinkos ore”.
4. Pagal PAV ataskaitoje pateiktus aplinkos oro teršalų (amoniako, kietųjų dalelių) sklaidos modeliavimo rezultatus, amoniako, kietųjų dalelių, apskaičiuotos didžiausios koncentracijos neviršija ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatytų
žmonių sveikatai ir (ar) aplinkai.
5. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, artimiausioje
gyvenamoje aplinkoje prognozuojamas planuojamos ūkinės
veiklos triukšmas neviršija didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.
6. Veikloje naudojamos ir numatomos naudoti technologijos
atitiks geriausius prieinamus gamybos būdus.
Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija
apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos
leistinumo pasirinktoje vietoje: išsamiau susipažinti su priimtu sprendimu, galima Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8 5) 706 62031.
Užs. LM-1190
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Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl
UAB „TOKSIKA" ŠIAULIŲ FILIALO PAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNO ĮRENGIMO BEI EKSPLOATAVIMO IR
PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRENGINIŲ KEITIMO
poveikio aplinkai vertinimo registracija
Pastabų dėl UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo bei eksploatavimo ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimo
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos viešo susirinkimo protokolo nebuvo gauta.

Suinteresuotos
Suinteresuotos
Eil.
visuomenės
visuomenės
Nr. pasiūlymo gavimo
pasiūlymo
diena
teikimo diena
1
1.

2
2014-08-18
Nr. V-72

3
2014-08-14

Suinteresuotos
visuomenės
atstovo vardas,
pavardė
(pavadinimas) ir
adresas
4

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai ir aplinkybės, įrodymai, kuriais pagrindžiamas
pasiūlymas

5

Šiaulių miesto
tarybos narys
Aurimas Nausėda
El.p.:
naurimas@gmail.
com

1

2

Rašto kopija, registro žyma 2014-08-18 Nr. V-72, pridedamas.
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GEROJI PAVOJINGŲ ATLIEKŲ ŠALINIMO PRAKTIKA ES ŠALYSE

1

Gerosios praktikos pavyzdžiai pateikti pagal 2009 m. Europos Komisijos ataskaitą .
Indaver pavojingų atliekų sąvartynas (C klasė) Antverpene, Belgija. Sąvartynas pradėtas eksploatuoti 1987
m. sąvartyną sudaro 3 skirtingos sekcijos: 1 sekcija uždaryta 2009 m. liepą dėl atliekų sąvartynų direktyvos
įsigaliojimo. Sąvartynas užima apie 11 ha, iš kurių 3 ha yra jau uždaryto sąvartyno. Bendras sąvartyno
pajėgumas – 2.700.000 m³, kurio, studijos duomenimis, užpildyta 50 %. Sąvartyną numatoma eksploatuoti
iki 2020 m.

Pav.1. Pavojingų atleikų sąvartynas, Indaver, Antverpenas (Belgija) (Šaltinis:European commission, 2009)

Tai integruotas atliekų tvarkymo įrenginys, kuriame yra aukštos temperatūros deginimo krosnis, fizikinischeminis atliekų apdorojimas ir pavojingų atliekų sąvartynas. Į sąvartyną priimamos tiek atliekų tvarkymo
procesų metu susidariusios atliekos, tiek atliekos iš kitų pramonės įmonių. Kitų pramonės įmonių atliekos
sudaro apie trečdalį į sąvartyną priimamų atliekų. Kitą atliekų dalį sudaro: 70 % atliekos iš fizikiniocheminio atliekų apdorojimo procesų (iš jų 30 % skirtingi pelenai iš pavojingų atliekų deginimo įrenginio),
taip pat į sąvartyną priimamos asbesto atliekos. Atliekų priėmimo schema pateikta Pav. 2.
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PAV. 2. Supaprastinta atliekų priėmimo į sąvartyną procedūrų schema (Šaltinis:European commission, 2009)

Prancūzijoje apie 80 % atliekų tvarkytojų priklauso Prancūzų profesinei atliekų tvarkytojų sąjungai (French
Trade Union of waste management organisation - FNADE). Šie sutvarko apie 85 mln t/m atliekų. FNADE
valdo 200 B klasės (nepavojingų atliekų) sąvartynų, 75 A klasės sąvartynus ir visus šalyje esančius 14 C
klasės (pavojingų atliekų) sąvartynus. Pavojingų atliekų sąvartynuose per metus sutvarkoma 1,1 mln. t.
atliekų.
Villeparisis pavojingų atliekų sąvartynas (C klasė) yra apie 25 km nuo Paryžiaus. Sąvartynas pradėtas
eksploatuoti 1977 m. 1979 m. tapo C klasės (pavojingų atliekų sąvartynu), nuo 1995 m. taip pat pradėjo
veikti ir atliekų stabilizavimo įrenginiai. Sąvartyno teritorija užima 43 ha. Maksimalus leistinas tonažas per
metus 600.000 t įskaitant 200.000 t skirtų stabilizuoti (Pav. 5), 250.000 t tiesioginiam šalinimui į sąvartyną ir
200.000 t užteršto grunto biologiniam apdorojimui.
Pagrindinės šalinamos atliekų rūšys yra komunalinių kietųjų atliekų deginimo pelenai iš Paryžiaus miesto,
metalurgijos pramonės atliekos, dumblas iš nuotekų valymo įrenginių, mineralinės liekanos iš chemijos
pramonės ir užterštas dirvožemis ir dumblas. Papildomai šalinti priimamos ir asbesto atliekos.
Sąvartyno teritorijoje yra dujų surinkimo sistema senojoje uždarytoje sekcijoje, kur buvo šalinamos
atliekos, turinčios organikos (300-400 m³/h). Dėl žemo metano lygio dujos negaminamos, bet
sudeginamos. C klasės (pavojingų atliekų sąvartyno sekcijoje dujos nesusidaro. Filtratas ir paviršinės
nuotekos nesurenkamos, naudojamos stabilizavimo procese. Kritulių vanduo po kontrolės proceso
išleidžiamas į aplinką. Stabilizuotos asbesto atliekos šalinamos didmaišiuose (Pav. 4). Atliekų priėmimo
schema pateikta Pav. 6.
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PAV. 3. Villeparisis (Prancūzija) sąvartyno schema ((Šaltinis:European commission, 2009)
(1. Administracinis /kontrolės postas; 2. Laboratorija; 3. Stabilizavimo įrenginiai; 4. Sandėliavimo aikštelė; 5.
Sąvartyno aikštelė; 6. Biocentras-užteršto grunto valykla)

Pav. 4. Asbesto atliekų šalinimas (Šaltinis:European
commission, 2009)

Pav. 5. Stabilizavimo aikštelė (Šaltinis:European
commission, 2009)

Pav. 6. Atliekų priėmimo procedūros ((Šaltinis:European commission, 2009)
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Informacija apie atliekų tipą, kiekius, priėmimo datas, vietą sąvartyne yra kaupiama sąvartyno
eksploatacijos periodu ir 30 m. priežiūros po uždarymo metu.

Detalesnė infromacija apie Studijos metu nagrinėjamas šalis ir atliekų tvarkytojus prienama Esuropos
Komisijos interneto tinklapyje http://

4

