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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

Objektas:

 !"#$%&'()*+,$#(*,-+*.#('&/+0(1,12#30(*4(*.#(52#6*0471#10852#9*+8*,-1#:5#1,)5
 !"#$%&'(")*+&%,-./("#)&0%1%!"(0%23%#4+5-67)()+%'+65-674"5)8"

Modeliavimo pasirinktys:

CONC, ELEV, FLGPOL,
REGDFAULT

Rezultatas:

Concentration

 !"#$%!&$'()*+,-

9,28728

Vienetai:

ug/m^3

 !"!#$%&'()*+,

2500

Komentarai:

Prognozuojama situacija

 !"#$%&'()*+&+#,",-+(.

UAB "COWI Lietuva"

Modeliuotojas:

 !"#$%&'(!")*+,$#!$-

Data:

2013.07.16

Projekto Nr.:

4020127239
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Koncentracija

Mastelis:

���������	
�������������
�	������	�����	�������������

OU/M**3
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Klasifikuoti skelbimai 17
2013 02 28

Lietuvos žinios

reklama@lzinios . l t

Tel.: 249 2166, 
249 2165. 

Faksas:278 4104.

R E K L A M A

NAMAI, PATALPOS

PARDUODA

Ūkinius pastatus ir apie 160 ha žemės ūkio

paskirties žemės Trakų ir Prienų rajonuose,

prie Verknės upės. Tel. 8 672 31 568.

Požeminį 20 kv. m garažą Vilniuje, 

Žvėryne, Paribio g. 23A (unik. Nr. 10/992-

0075-01-8:0029, kaina - 19 000 Lt). 

Tel. 8 699 05 122.

SODYBOS, SKLYPAI

PARDUODA

6-7 a žemės sklypus namų statybai Kaune,

Kadugių g., prie Kauno marių. 

Tel. (8 5) 278 9238.

12 a namų valdos sklypą S.Vorotinskio g.,

Vilniuje (10 km nuo centro, yra elektra,

geras susisiekimas, naujas vienbučių na-

mų kvartalas, 1 a kaina - 7000 Lt). Vilnius,

tel. 8 682 46 203.

12 a namų valdos sklypą Vilniuje, Antakal-

nio sen., Rokantiškių g. (7 km iki centro,

kaina - 125 000 Lt). Tel. 8 656 17 413.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

PARDUODA

Antikvarinį automobilį GAZ-21 US “Volga”

(1967 m., labai geros būklės), naujus ratlan-

kius R-15 su padangomis (kainos - sutartinės).

Tel.: (8 315) 40 633, 8 684 45 634.

AUTOMOBILIŲ REMONTAS

Kokybiškai iš odos ir veliūro siuvu auto-

mobilių sėdynių užvalkalus. Taisau, keičiu

suplyšusius salonų, sėdynių apmušalus.

Tel.: 8 676 34 662, (8 5) 231 8014.

GYVŪNAI

PARDUODA

Berno zenenhundų veislės šuniukus. 

Tel. 8 698 80 199.

PASLAUGOS

Prijungia, taiso automatines skalbykles.

Konsultuoja įsigyjant naują, naudotą arba

su transportavimo defektais. Tel.: (8 5)

230 0203, 8 610 21 588.

Taisau televizorius namuose. Konsultuo-

ju, derinu ir t.t. Vilnius, tel.: (8 5) 241

2501, 8 605 72 219.

Veterinarijos gydytojas atvyksta į namus.

Vilnius, tel. 8 689 16 300.

MEDICINOS PASLAUGOS

Teismo medicinos profesorius konsultuo-

ja, atlieka tyrimus, nustato tėvystę,

sveikatai padarytą žalą. Tel.: 8 674 91 550,

8 615 16 310, (8 5) 278 8403.

ĮVAIRŪS

Parduoda galingą “piemenį”, aptvaro tikri-

nimo indikatorių, vienadienių paukščiukų

šildytuvo termoreguliatorių, literatūrą ir

mazgus rinkiniui “Pasidaryk inkubatorių

pats”. Taiso. Tel. 8 673 01 122.

PRANEŠIMAI

315-oji GSE bendrija skelbia konkursą

1400 kv. m ploto automobilių stovėji-

mo aikštelės padengimui

hidroizoliacine Latexfalt Parkedesk

danga. Pasiūlymai priimami bendrijos

kontoroje, Rinktinės g. 55, Vilnius, pir-

madieniais 17.30-18.00 val., mėnesį

laiko nuo paskelbimo. UÏs. LM-2307

2013 03 07, 10.00 val., adresu: Sava-

norių pr. 178-304, Vilnius, šaukiamas

BUAB “Senamiesčio vystymo grupė”

kreditorių susirinkimas, balsuojant

raštu tokiu darbotvarkės klausimu:

Dėl įmonės nekilnojamo turto parda-

vimo tvarkos ir kainos nustatymo. Dėl

informacijos kreiptis į administratorių

el. p.: info@versluva.lt arba tel. 8 675

40 107. UÏs. LM-2306

Bankroto administratorius šaukia BUAB

“Pejasta” kreditorių susirinkimą. Susi-

rinkimas vyks adresu: J.Galvydžio g. 3,

Vilniuje, 101A kabinetas, 2013 03 15 d.

15.00 val. Pakartotinis susirinkimas nu-

matytas 2013 03 19 d. 15.00 val.

Informacija tel. 8 687 10 278. UÏs. R-125

UAB “Altiplanas” pakartotinai atlikinės

ženklinimą pil. GALINOS ŽIAUKIENĖS že-

mės sklypui, esančiam Babinių Sodų

10-oji g. 34, Vilniuje (kad Nr.

0101/0146:0001). Ženklinimas vyks

2013 03 01, 9.00 val. Kviečiame besiri-

bojančio žemės sklypo (kad. Nr.

0101/0146:0023) savininkus: IZABELĘ

DROTVINAITĘ, AUGUSTĄ PILYPĄ DROTV-

INĄ, KRISTIJONĄ DROTVINĄ dalyvauti

ženklinime. Smulkesnė informacija tei-

kiama adresu: Kęstučio g. 54-6, Vilnius,

tel. 8 686 68 797. UÏs. LM-2311

Pranešimas apie parengtą UAB “Smokvila” kiaulių komplekso tvartų rekonstravimo 
ir atnaujinimo poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB “Smokvila”, Čekiškių k. 4, Riešės sen., Vilniaus r. sav., tel./faks. (8 387) 33 346, el. p.: smokvi-
la@gmail.com.
Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas:
UAB “COWI Lietuva”, Ukmergės g. 369A, LT-06327 Vilnius, tel. (8 5) 210 7558, faks. (8 5) 212 4777,
el. p.: info@cowi.lt.
Planuojama ūkinė veikla:
UAB “Smokvila” kiaulių komplekso esamų tvartų rekonstrukcija ir atnaujinimas pertvarkant pagal
ES aplinkosaugos, veterinarijos, higienos bei gyvulių gerovės standartų reikalavimus.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Vilniaus apsk., Vilniaus r., Riešės sen., Čekiškių k. 4.
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros minis-
terijos Vilniaus teritorinis padalinys, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Vilniaus vi-
suomenės sveikatos centras.
Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasi-
rinktinoje vietoje:
Aplinkos apsaugos agentūra, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706
62 000, el. p.: aaa@aaa.am.lt.
Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa 10 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo galima su-
sipažinti UAB “COWI Lietuva” aplinkosaugos skyriuje, Ukmergės g. 369A, 8 aukštas, Vilnius, tel. (8 5) 210
7558, faks. (8 5) 212 4777, kontaktinis asmuo - Dana Bagdonavičienė, el. p.: daba@cowi.lt.
Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti:
PAV dokumentų rengėjui - UAB “COWI Lietuva” aplinkosaugos skyriui, Ukmergės g. 369A, 8 aukš-
tas, Vilnius, tel. (8 5) 210 7558, faks. (8 5) 212 4777, kontaktinis asmuo - Dana Bagdonavičienė, el.
p.: daba@cowi.lt.
Užsakovui - UAB “Smokvila”, Čekiškių k. 4, Riešės sen., Vilniaus r. sav., tel. 8 610 13 392, faks. (8 5)
237 1072, el. p.: smokvila@gmail.com, kontaktinis asmuo - Ana Rymkevič.
Pasiūlymų kopijas papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai
institucijai. Užs. R-123

AB “Lietuvos geležinkeliai” filialas “Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra”

(toliau - Filialas) skelbia viešąjį aukcioną nereikalingoms materialinėms vertybėms parduoti.

Nereikalingų arba netinkamų naudoti 7 automobilių aukcionas įvyks 2013 03 14, 10.00

val., filialo “Klaipėdos geležinkelių infrastruktūros” 311 kab., Priestočio g. 11, Klaipėdoje.

Aukcionas suskirstytas į septynias dalis.

Pradinės parduodamų automobilių kainos su PVM: UAZ 3303 - VVB 958, 1997 m., 943,16

Lt; ZIL 5301 - RVZ 765, 2001 m., 7009,61 Lt; VIS 2346 - KLY 033, 2002 m., 2324,41 Lt; VIS 2346

- KLY 031, 2002 m., 2241,96 Lt; UAZ 3909 - VVA 948, 1996 m., 2093,21 Lt; UAZ 3909 - VVA

947, 1996 m., 2983,16 Lt; VIS 2346 - KLY034, 2002 m., 976,31 Lt.

Parduodamus automobilius galima apžiūrėti nuo š. m. kovo 6 d. iki kovo 14 d. Kaštonų g.

6A, Klaipėda. Dėl apžiūros kreiptis į Antaną Bružą, tel. 8 616 86 541. Atsakingas asmuo už auk-

cioną - Diana Sodienė, tel. (8 46) 20 23 20. Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma per tris

darbo dienas po aukciono pabaigos, sumokant pavedimu į nurodytą sąskaitą.

Dalyvavimas aukcione neapmokestinamas. Užs. LM-2301

Informuoju, kad yra parengtas žemės sklypo

Grūdų g. 19, kadastro Nr. 0101/0075:2350,

planas, prilyginamas de taliojo teritorijų pla-

navimo dokumentui.

Su parengtu žemės sklypo planu ir jo spren-

diniais kviečiu susipažinti gretimo žemės

sklypo, kadastro Nr. 0101/0074:642, esan-

čio Grūdų g., Vilniuje, savininkus adresu: 

Žalgirio g. 90-508, Vilniuje, iki 2013 03 14.

Asmuo kontaktams Sigitas Zaborskas, 

tel. 8 659 95 540. Užs. LM-2303

UAB “Rodusas”, vadovaudamasi LR civilinio kodekso 2.43 str. ir 2013 m. vasario 18 d. visuo-

tinio akcininkų susirinkimo sprendimu, praneša, kad yra keičiamas bendrovės pavadini-

mas ir buveinės adresas (į. k. 302419637, buveinės adresas: Laisvės pr. 60, Vilnius).

Nuo pakeitimų įregistravimo juridinių asmenų registre bendrovė vadinsis UAB “Kvoru-

mas”, kurios buveinės adresas: Pašilių k., Riešės sen., LT-14257 Vilniaus r. Užs. LM-2304

Pranešimas apie akcininkų susirinkimą

2013 m. balandžio mėn. 3 d. 12.00 val. AB spaustuvės “Titnagas” administraciniame 

pastate, adresu: Vasario 16-osios g. 52, Šiauliai, sušaukti AB spaustuvės “Titnagas” eilinį 

visuotinį akcininkų susirinkimą, numatant tokią dienotvarkę:

1. Audito ataskaita ir išvados už 2012 metus;

2. Bendrovės metinis pranešimas ir 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;

3. Bendrovės 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;

4. Audito kompanijos rinkimas Bendrovės 2013 m. finansinės atskaitomybės auditui atlikti ir

paslaugų  apmokėjimo sąlygų nustatymas;

5. Valdybos nario rinkimas;

6. Kiti klausimai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumen-

tais AB spaustuvės “Titnagas” akcininkai gali susipažinti AB spaustuvė “Titnagas” patalpose, 

adresu: Vasario 16-osios g. 52, Šiauliai. Tel. pasiteirauti - (8 41) 59 63 33. Užs. LM-2305

Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: UAB “Palangos linas”, Vytauto g.
155, Palanga, LT-00163 Palangos m. sav., tel. (8 46) 21 60 71, faksas: (8 46) 25 65 68, el. p.:
asta@pprojektai.lt. 2. PŪV pavadinimas: rekreacinės, komercinės, visuomeninės paskirties
pastatų statyba ir eksploatacija. 3. PŪV vieta: žemės sklypas (kad. Nr. 2501/0021:127), esan-
tis Vytauto g. 155, Palangos m., Palangos m. savivaldybėje. 4. Klaipėdos regiono aplinkos ap-
saugos departamentas 2013 02 26 raštu Nr. (4)-LV4-558 priėmė atrankos išvadą, kad UAB
“Palangos linas” planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 5. Su
informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo UAB
“Ekosistema” buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, 9.00-16.00 val., tel. (8 46) 43 04 63, kont.
asmuo - J.Kaluzevičius. 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo
šio skelbimo paskelbimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Birutės g. 16,
Klaipėda, 8.00-17.00 val., tel. (8 46) 46 64 56, kont. asmuo - S.Navickė.

7. Su PŪV poveiklio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima
susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Klaipėdos regiono aplinkos apsau-
gos departamente, Birutės g. 16, Klaipėda, 8.00-17.00 val. ir UAB “Ekosistema” buveinėje,
Taikos pr. 119, Klaipėda, 9.00-16.00 val. Užs. LM-2309

Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą

1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovai: UAB “Chajamas”, Žydų g. 4A, Vilnius; Lie-
tuvos rašytojų sąjunga, K.Sirvydo g. 6, Vilnius, tel. 8 686 22 623. 2. PŪV pavadinimas: poilsio
pastatų rekonstravimas. 3. PŪV vieta: Taikos g. 32, Nida, Neringos savivaldybė (sklypo kad.
Nr. 2301/0001:125). 4. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2013 02 26
raštu Nr. (4)-LV4-569 priėmė atrankos išvadą, kad UAB “Chajamas” ir Lietuvos rašytojų sąjun-
gos planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 5. Išsamiau su in-
formacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo UAB
“Ekosistema” buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, 9.00-16.00 val., tel. (8 46) 43 04 63, kont.
asmuo N.Nemirovienė. 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo
šio skelbimo paskelbimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Birutės g. 16,
Klaipėda, 8.00-17.00 val., tel. (8 46) 46 64 65, kont. asmuo - V.Boreišaitė.

7. Su PŪV poveiklio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima
susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Klaipėdos regiono aplinkos apsau-
gos departamente, Birutės g. 16, Klaipėda, 8.00-17.00 val., ir UAB “Ekosistema” buveinėje,
Taikos pr. 119, Klaipėda, 9.00-16.00 val. Užs. LM-2310

PRANEŠIMAS
Kredito unijos “Pareigūnų kredito unija” narių dėmesiui!

2013 m. kovo mėn. 27 d. 17 val. 30 min. konferencijų centre “Karolina”, esančioje Sausio 13-os-
ios g. 2, Vilniuje, šaukiamas kredito unijos “Pareigūnų kredito unija”, buveinės adresas: Birželio
23-osios g. 15, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:
1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Revizoriaus ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projek-
to pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo
(nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
6. 2013-2015 m. veiklos plano tvirtinimas.
7. 2013 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
8. Audito įmonės einamųjų 2013 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų kredito unijos finansinių atas-
kaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
9. Revizoriaus atlyginimo dydžio nustatymas.
10. Įgaliojimų suteikimas valdybai jos kadencijos laikotarpiu priimti sprendimus dėl disponavimo tur-
tu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
11. Kredito unijos įstatų keitimas.
12. Nutarimo dėl Pareigūnų kredito unijos būstinės adreso pasikeitimo priėmimas.
Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kre-
dito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu: Birželio 23-osios g. 15, Vilniuje.
Tel. pasiteirauti: (8 5) 260 8934, 8 673 98 414, el. p.: unija@pareigunai.lt.

Pareigūnų kredito unijos valdyba  Užs. LM-2312
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IŠ NUO MO JA MOS PA TAL POS 
Vil niu je, Žvė ry ne, Kęs tu čio g.: IV aukš te - 130 kv. m bend ro plo to. Ka bi ne tų plo tai nuo  

12 iki 51 kv. met rų. Ga li ma nau do ti at ski rus ka bi ne tus. Kai na: 20,00 Lt + PVM už 1 kv. met rą.

Pri va lu mai: ne mo ka mas au to mo bi lių par ka vi mas, ma ži ko mu na li niai mo kes čiai.

Tei rau tis: mob. tel. +370 686 85 253.

BUTAI

PARDUODA

3 kambarių butą (5 aukštų namo III a., yra nauji 

baldai, buitinė technika, žaliuzės, šarvinės du-

rys, balkonas per du kambarius, butas po 

kapitalinio remonto, pigus šildymas, kaina –  

sutartinė). Molėtai, tel. 8 676 72 652.

4 kambarių butą Panevėžyje (mūrinis 8 butų 

namas, statytas 1992 m., 78 kv. m, kambariai 

nepereinami, yra du įstiklinti balkonai, kaina – 

125 000 Lt). Tel. 8 699 75 245.

NUOMOJA

Atskirą, šviesų, šiltą kambarį 4 kambarių bute 

vienai arba dviem merginoms Vilniuje, Žvėryne 

(arti centras, rami vieta, kaina – sutartinė).  

Tel. 8 694 53 340.

SODYBOS, SKLYPAI

PARDUODA

Išskirtinį 14,95 a namų valdos žemės sklypą su 

140,64 kv. m, 2 aukštų vienbučiu namu ir pagal-

biniais statiniais Vilniuje, Baltupiuose (yra 

elektros, dujų, šalto vandens, nuotekų tinklai, 

šalia Cedrono tvenkinys ir parkas, nėra kai-

mynų, galima plėstis – statyti 2 aukštų 598 kv. 

m dvibutį namą su mansarda, kaina – 950 000 

Lt). Tel. +370 608 55 617.

Namų valdą Molėtų rajone, Alantos seniūnijoje 

(sklypo plotas 0,25 ha, yra apgriuvęs gyvenama-

sis namas ir ūkinis pastatas, kaina – sutartinė). 

Tel.: (8 5) 273 4461, 8 686 59 625.

PERKA

Brangiai perkame mišką su žeme arba 

išsikirsti, žemes, pievas. Visoje Lietuvoje.  

Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 676 41 155.  

 Užs. R-188

IŠSINUOMOTŲ

Moteris, neturinti žalingų įpročių, sodybą,  

tinkančią gyventi Vilniaus r., Paberžės sen.  

Tel. 8 675 09 270.

AUTOMOBILIŲ REMONTAS

Kokybiškai iš odos ir veliūro siuvu automobilių 

sėdynių užvalkalus, taisau ir keičiu suplyšusius 

salonų, sėdynių apmušalus. Tel.: 8 676 34 662, 

(8 5) 231 8014.

AUTOMOBILIŲ DALYS

PARDUODA

Lengvojo automobilio turistinę priekabą “Skif” 

(galima naudoti kaip krovininę, kaina – sutar-

tinė). Tel.: (8 37) 33 11 06, 8 693 98 280.

PASLAUGOS

Profesionali siuvėja, turinti ilgametę darbo pa-

tirtį, pagal individualius užsakymus siuva ir taiso 

kailinius, odos ir tekstilės gaminius. Vilnius, tel. 

+370 684 49 195.

Prijungiu, taisau automatines skalbykles. Sutei-

kiu garantiją. Konsultuoju įsigyjant naują, su 

transportavimo trūkumais arba naudotą bui-

tinę techniką. Tel.: (8 5) 230 0203,  

8 610 21 588.

Taisau televizorius namie. Konsultuoju, derinu 

ir t.t. Vilnius, tel.: (8 5) 241 2501, 8 605 72 219.

MEDICINOS PASLAUGOS

Teismo medicinos profesorius konsultuoja, at-

lieka tyrimus, nustato tėvystę, sveikatai 

padarytą žalą. Tel.: 8 674 91 550, 8 615 16 310, 

(8 5) 278 8403.

STATYBA IR REMONTAS

Ekologiška apsauga nuo kalkėjimo katilams,  

boileriams, vamzdynams, skalbimo ir indų plo-

vimo mašinoms. Montuoja. Suteikia garantiją. 

Vilnius, tel. 8 687 73 616

ĮVAIRŪS

Parduodu naujus šuns vilnos diržus radikulitui 

gydyti (kaina – 30 Lt), naujus “Kosmodisk Clasik 

Aktiv” diržus (kaina – 120 Lt). Tel. 8 670 99 923.

Parduodu naujus elektrošokus apsaugai (kaina 

– 150 Lt), naujus dažų purkštuvus “Paint Zoom” 

(kaina – 150 Lt). Tel. 8 670 99 923.

Parduodu naujus elektrinius prietaisus pelėms, 

žiurkėms, tarakonams naikinti (kaina – 40 Lt), 

naujas vietines signalizacijas (tinka garažams, 

namams, kaina – 50 Lt). Tel. 8 670 99 923.

PRANEŠIMAI

2013 m. lapkričio 15 d. Šiauliuose (Tilžės g. 

156-306) varžytynėse bus pardavinėjamas 

BUAB “GANTRUVA“ priklausantis nekilnoja-

mas turtas (11 pastatų, kiemo statiniai ir 

privažiuojamasis 74,35 m geležinkelio kelias 

parduodami kartu), esantis adresu: J.Basa-

navičiaus g. 144A, Šiauliai. Pradinė kaina  

1 538 000,00 Lt. Tel. 8 682 54 923.  Užs. LM-3615

AAS “GJENSIDIGE BALTIC‘‘ blankus MSA 

3301434, 4009341-4009350, TL 012378 

laikyti negaliojančiais.  Užs. LM-9054

Bankroto administratorius 2013 m. lapkričio 

11 d., 11.00 val., adresu: A.Jakšo g. 12,  

Vilniuje, šaukia BUAB „Hifasta“ (įm. k. 

300531160) kreditorių susirinkimą. Papil-

doma informacija el. p.: bankrotocentras@

gmail.com arba tel.8 600 22 365.  

 Užs. LM-3606

Likviduojama uždaroji akcinė bendrovė „Ino-

vatyvių paslaugų centras“, į. k 122225716, 

kurios buveinė J.Jasinskio g. 16A, Vilnius. 

Kreiptis adresu: J.Jasinskio g. 16A, Vilnius,  

tel. (8 5) 264 9555.  Užs. LM-3612

PRANEŠIMAS
apie parengtą UAB „Smokvila“ kiaulių komplekso tvartų rekonstravimo  

ir  atnaujinimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Smokvila“, Čekiškių k. 4, Riešės 
sen., Vilniaus r. sav., tel. 8 610 13 392, faks. (8 5) 237 1072, el. p.: smokvila@gmail.com.
Planuojamos ūkinės veiklos PAV 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.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Čekiškių k. 4, Riešės sen., Vilniaus r. sav.
Pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus ir teiks išvadas: Vilniaus rajono 
savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros mi-
nisterijos Vilniaus teritorinis padalinys, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo 
valdyba, Vilniaus visuomenės sveikatos centras.
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje 
priims Aplinkos apsaugos agentūra, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel.  
8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p.: aaa@aaa.am.lt.
Susipažinti su PAV ataskaita per 10 darbo dienų nuo skelbimo dienos galima: 
UAB „COWI Lietuva“ aplinkosaugos departamente, Ukmergės g. 369A, 8 aukštas, 
Vilnius, tel. (8 5) 210 7558, faks. (8 5) 212 4777, kontaktinis asmuo - Dana Bagdona-
vičienė, el. p.: daba@cowi.lt, ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės 
seniūnijoje, Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav. Viešas susi-
rinkimas dėl PAV ataskaitos įvyks 2013 m. lapkričio 19 d. 17.30 val. Ažulaukės k. bibli-
otekos patalpose, adresu: Nemenčinės g. 15, Ažulaukės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.
Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti: PAV dokumentų rengėjui - UAB 
„COWI Lietuva“ aplinkosaugos departamentui, Ukmergės g. 369A, 8 aukštas, Vil-
nius, tel. (8 5) 210 7558, faks. (8 5) 212 4777, kontaktinis asmuo - Dana Bagdo-
navičienė, el. p.: daba@cowi.lt, ir ūkinės veiklos organizatoriui - UAB „Smokvila“, 
Čekiškių k. 4, Riešės sen., Vilniaus r. sav., tel. 8 610 13 392, faks. (8 5) 237 1072, el. p.: 
smokvila@gmail.com, kontaktinis asmuo - Ana Rymkevič.  Užs. LM-3607

INFORMACIJA apie valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4712 Senieji Trakai– 
Šventininkai ruožo nuo 0,00 iki 6,65 km rekonstravimo techninio projekto  

koregavimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Su-
sisiekimo ministerijos, J.Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius. Tel. (8 5) 232 9600, faksas  
(8 5) 232 9609.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 
4712 Senieji Trakai–Šventininkai ruožo nuo 0,00 iki 6,65 km rekonstravimo techninio pro-
jekto koregavimas.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Trakų rajonas, Senųjų Trakų seniūnija.
4. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 10 29 priimta atrankos išva-
da Nr. (38-4)-VR-1.7-5331: valstybinės reikšmės kelio Nr. 4712 Senieji Trakai–Šventininkai 
ruožo nuo 0,00 iki 6,65 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą išsamiau galima susipažinti per 20 d.d. 
nuo šio skelbimo Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J.Basa-
navičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9664, I-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val.).
6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti per 20 d.d. nuo šio skelbimo Vil-
niaus regiono aplinkos apsaugos departamente (A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 
(8 5) 272 8536).
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima per 10 d.d. 
nuo šio skelbimo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamente (A.Juozapavičiaus g. 9, 
LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 8536) ir UAB „Kelprojektas“ Susisiekimo komunikacijų plėtros 
ir aplinkosaugos skyriuje (I.Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 20 54 19).  Užs. LM-3610

Informuojame, kad pradedamas rengti sklypo Kalvarijų g. 98
ir gretimos teritorijos detalusis planas

Planavimo pagrindas: planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui 
rengti Nr. A620-395-(2.15.1.21-MP2), 2013-10-24.
Planavimo tikslas: nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo 
plano iki 2015 metų sprendinių, esamos žemės sklypo Kalvarijų g. 98 (kadastro 
Nr.0101/0022:129) pagrindinės žemės naudojimo paskirties (esama paskirtis 
- kita), naudojimo būdų (esami naudojimo būdai- gyvenamosios teritorijos, ko-
mercinės paskirties objektų teritorijos)  ir naudojimo pobūdžių (esami naudojimo 
pobūdžiai-daugiaaukščių  ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos, prekybos,  
paslaugų ir pramogų objektų statybos, pakeisti žemės sklypo ribas ir plotą, numa-
tant valstybinės žemės prijungimą, nustatyti leistinus  tvarkymo ir naudojimo rei-
kalavimus bei statybos reglamentus, pakeičiant Vilniaus miesto valdybos 2000 m. 
birželio sprendimo Nr. 1200V “Dėl teritorijų Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankirtoje 
nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo” 1 punktu patvirtintus nurodytos 
teritorijos sprendinius.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direkto-
rius, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m. LT-09601, tel.: (8 5) 211 2529/(8 5)211 2222.
Planavimo rengėjas: UAB „Vilprojektas“, Šermukšnių g. 3, LT-01106 Vilnius, tel.  
(8 5) 261 6731, projekto vadovas Donatas Baronas, tel. 8 698 21 208, el. p.:  
benotas.baronas@gmail.com.
Detaliojo plano vieša ekspozicija:
- su detaliuoju planu bus galima susipažinti nuo 2014 m. sausio 7 d. iki 2014 m. 
vasario 7 d. organizatoriaus patalpose Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos 
pr. 3, ir rengėjo patalpose UAB „Vilprojektas“, Šermukšnių g. 3;
- vieša ekspozicija vyks Šnipiškių seniūnijoje, A.Juozapavičiaus g. 10A, ir Vilniaus 
miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, II-o aukšto vestibiulyje (prie 215 kab.), 
darbo dienomis (9.00-17.00 val.) nuo 2014 m. sausio 23 d. iki 2014 m. vasario 7 d.
- viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių pristatymas viešam susirinkimui vyks 
Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, 215 kab., 2014 m. vasario mėn. 7 
d., 15.00 val.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano dokumen-
to galima teikti planavimo rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo ir jo 
metu. 
Gautų atsakymų į pasiūlymus apskundimo tvarka: asmenys gautus atsakymus, 
kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame detaliajame plane, gali ap-
skųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (Juoza-
pavičiaus g. 9, LT-09311 Vilniaus m.) per mėnesį nuo jiems išsiųsto registruotu laiško 
(atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.  Užs. LM-3611

INFORMACIJA APIE 8,8 HA PLOTO VANAGUPĖS DURPIŲ TELKINYJE ESANČIO NENAUDOTO 
1,8 HA PLOTO EKSPLOATACIJOS ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: UAB „Kelveda“, Kūlupėnų k., Kū-
lupėnų sen., LT-97331 Kretingos r. sav., mob. tel. 8 670 39 781, el. p.: kelveda@gmail.com.
2. PŪV pavadinimas: 8,8 ha ploto Vanagupės durpių telkinyje esančio nenaudoto 1,8 ha 
ploto eksploatacija.
3. PŪV vieta: Vanagupės durpių telkinio nenaudota 1,8 ha ploto teritorija, esanti Palan-
gos m. šiaurinėje pusėje, Palangos m. savivaldybėje.
4. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2013 10 25 raštu Nr. (4)-LV4-
3190 priėmė atrankos išvadą, kad UAB „Kelveda“ planuojamai ūkinei veiklai poveikio 
aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pa-
skelbimo UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, 9.00-16.00 val., tel.  
(8 46) 43 04 63, kont. asmuo - J.Kaluzevičius.
6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pa-
skelbimo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Birutės g. 16, Klaipėda, 
8.00-17.00 val., tel. (8 46) 46 64 62, kont. asmuo - M.Vaišvila.
7. Su PŪV poveiklio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir atrankos dokumentais gali-
ma susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Klaipėdos regiono aplinkos 
apsaugos departamente, Birutės g. 16, Klaipėda, 8.00-17.00 val., ir UAB „Ekosistema“ bu-
veinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, 9.00-16.00 val.  Užs. LM-3708

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

 PRIE SOCIALINĖS  APSAUGOS IR DARBO  MINISTERIJOS

S K E L B I M A S

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti turto 
pardavimo viešąjį aukcioną, kuris vyks 2013 m. lapkričio 27 d. 10.00 val. adresu: 
Konstitucijos pr. 12, Vilnius. Su parduodamo turto sąrašu ir pradinėmis pardavimo 
kainomis galima susipažinti Fondo valdybos tinklalapyje (http://www.sodra.lt).

Turtą apžiūrėti galima tris darbo dienas prieš aukcioną 9.00–12.00 val. ir 13.00-
16.00 val. adresu: Konstitucijos pr. 12, Vilnius. Informaciją teikia Ūkio valdymo sky-
riaus vyriausiasis specialistas Vytautas Krištopaitis, Konstitucijos pr. 12, kab. 234 tel. 
(8 5) 273 4735.

Dalyvių registracija vyks aukciono vykdymo dieną nuo 9.00 val. iki 10.00 val. 
adresu: Konstitucijos pr. 12, Vilnius. Dalyvis privalo turėti asmens dokumentą arba 
įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą ir asmens dokumentą.

Nepardavus turto pirmajame aukcione, antrasis vyks 2013 m. gruodžio 11 d. 
10.00 val., tuo pačiu adresu. Su pakartotiniame aukcione parduodamo turto sąra-
šu ir pardavimo kainomis bus galima susipažinti Fondo valdybos tinklalapyje (http://
www.sodra.lt).

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu į nurodytą sąskaitą per 3 
darbo dienas po PVM sąskaitos faktūros pateikimo.

Nupirktą turtą laimėtojai išsiveža patys savo lėšomis per 3 darbo dienas po apmo-
kėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ir komplektaciją neatsako ir nepriima 
jokių pretenzijų.

Direktoriaus pavaduotojas Ježy Miskis    Užs. LM-3614

VLADUI RAČINSKUI, gyv. Vilniuje, Žirgo g. 5-12

Pranešu, kad parduodu man nuosavybės teise bendrojoje dalinėje nuosavybėje priklau-
sančias 1 829/3 657 dalių žemės sklypo, unikalus Nr. 0101-0041-0097, su joje stovinčiu 
pastatu – gyvenamuoju namu, unikalus Nr. 1094-0382-2019, esančius Vilniaus m. sav., 
Vilniaus m., Tilto g. 29, už 2 800 000 (du milijonus aštuonis šimtus tūkstančių) litų (žemės 
sklypo dalies kaina – 1 000 000 (vienas milijonas) litų, o pastato kaina – 1 800 000 (vienas 
milijonas aštuoni šimtai tūkstančių) litų.

Visa pirkimo-pardavimo kaina, t. y. 2 800 000 litų, turi būti sumokėta man ne vėliau kaip per 
3 (tris) mėnesius nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dienos. Aukščiau minėto turto 
įkeitimas bet kuriam bankui (užsienio banko filialui) ar kitai kredito įstaigai, užtikrinant 
kredito, skirto atsiskaitymui už perkamą aukščiau minėtą turtą, negalimas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsniu, Jūs, kaip aukščiau 
minėto žemės sklypo bendraturčiai, turite pirmumo teisę nupirkti iš manęs aukščiau nurodytą 
turtą minėtomis sąlygomis.

Prašau Jūsų per 1 (vieną) mėnesį nuo šio pranešimo gavimo dienos informuoti mane per 
Vilniaus m. 3-iąjį notarų biurą apie savo pageidavimą ar atsisakymą pirkti minėtą turtą 
aukščiau nurodytomis sąlygomis. Negavęs Jūsų pranešimo nustatytu terminu, minėtą turtą 
parduosiu savo nuožiūra pasirinktam pirkėjui. ALGIRDAS RAČINSKAS  Užs. LM-9053

Užs. LM-3613
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