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Visuomen s informavimo apie parengt  PAV ataskait  dokumentai 

 













16 Klasifikuoti skelbimai
2015 07 09

JĖ GA lo ši mo Nr. 4775
2015 07 07 
Di dy sis pri zas – 53 486 Eur
02  03  14  16  20  23  + 08 
At spė ta: Lai mė ji mas: 
6 53 486 Eur 
5+1 3 017 Eur 
5 100 Eur 
4+1 20 Eur 
4 4 Eur 
3+1 2 Eur 
3 1 Eur 

KE NO LO TO lo ši mo Nr. 6143 
2015 07 07 
Ga li ma lai mė ti 100 000 Eur (345 000 Lt) 
Iš rie dė ję skai čiai:  
07  08  13  14  16  18  21  23  24  26  
36  37  38  39  40  43  44  48  53  60 

Informacija apie parengtą UAB „Minijos nafta“ naftos gavybos Gargždų  
licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai  

vertinimo (PAV) ataskaitą
Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: UAB „Minijos nafta“, Gamyklos g. 
11, LT-96001 Gargždai,  tel. (8 46) 40 50 60, faks. (8 46) 40 50 55.
Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir pla-
navimo institutas, Vilhelmo Berbomo g. 10, 206 kab., LT-92221 Klaipėda, tel./faks.:  
(8 46) 39 08 18, (8 46) 39 88 48.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: naftos gavyba Gargždų licencinio ploto 
pietvakarinėje dalyje Kintų objekte.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: veiklos vystymo vietos alternatyvos analizuo-
jamos Kintų miestelio teritorijoje, Kintų seniūnijoje, Šilutės rajono savivaldybėje, 
Klaipėdos apskrityje.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks iš-
vadas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, Šilutės rajono savivaldybės 
administracija, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Klaipėdos apskrities prieš-
gaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis 
padalinys.
Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos 
leistinumo: Aplinkos apsaugos agentūra.
Su PAV ataskaita galima susipažinti: Kintų seniūnijoje, Kuršių g. 17, Kintų mstl., 
Kintų sen., Šilutės r. sav. LT-99358, tel. (8 441) 47 389 (darbo valandomis nuo liepos 
10 d. iki liepos 23 d. imtinai); VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, Vilhelmo 
Berbomo g. 10, 242 kb., LT-92221 Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 48, faksas (8 46) 39 08 
18 (darbo valandomis nuo liepos 10 d. iki liepos 23 d. imtinai).
Viešas susirinkimas įvyks: 2015 m. liepos 24 d. 16.00 val. Šilutės r. Kintų pagrindi-
nės mokyklos daugiafunkciniame centre, Kuršių g. 23, Kintų mstl., Kintų sen., Šilutės 
r. sav. LT-99358.
Pasiūlymai dėl PAV ataskaitos teikiami PAV dokumentų rengėjui VšĮ Pajūrio ty-
rimų ir planavimo institutas raštu (paštu, faksu arba el. paštu) Vilhelmo Berbomo 
g. 10, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, 242 kb., LT-92221 Klaipėda, faks.  
(8 46) 39 08 18, el. paštas: rosita@corpi.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti 
pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai. Užs. LM-1504

Informuojame, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie 
Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės prie-
žiūros skyrius (toliau – Skyrius) buto naudotojui ALEKSANDRUI MIROŠNIKOVUI, 
gyvenamoji vieta Vilniaus m. sav., Kalvarijų g. 286C-13, 2015 04 27 surašė Savavališ-
kos statybos aktą Nr. SSA-00-150427-00049 dėl palydovinės antenos įrengimo 
ant daugiabučio namo išorinės sienos adresu: Kalvarijų g. 286C-13,Vilniuje.

Skyrius 2015 m. balandžio 27 d. surašė privalomąjį nurodymą buto naudotojui Alek-
sandrui Mirošnikovui Nr. PRN-00-150427-00050 savo lėšomis iki 2015 m. spalio 
27 d. demontuoti įrengtą palydovinę anteną ant išorinės daugiabučio namo sie-
nos adresu: Kalvarijų g. 286C-13, Vilnius, bei apie šio reikalavimo įvykdymą ne vėliau 
kai per 5 darbo dienas informuoti Skyrių adresu: A.Juozapavičiaus g. 9,Vilnius.

Buto naudotojui Aleksandrui Mirošnikovui per nustatytą terminą neįvykdžius 
privalomojo nurodymo, Skyrius kreipsis į teismą dėl įpareigojimo vykdyti pri-
valomąjį nurodymą.

Statytojas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas nuo privalomojo nurodymo įvykdy-
mo termino pabaigos gali pateikti  Skyriui  motyvuotą prašymą pratęsti reikalavi-
mo įvykdymo terminą (statybos techninio reglamento STR1.09.06:2010 „Statybos 
sustabdymas. Savavališkos  statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 8 priedas).

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „ Statybos su-
stabdymas Savavališkos  statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, 27 punktu kviečia-
me buto naudotoją Aleksandrą Mirošnikovą 2015 m. spalio 28 d. 15.00 val. 
dalyvauti savavališkai sumontuotos palydovinės antenos patikrinime adre-
su: Kalvarijų g. 286C-13,Vilnius.Patikrinimą atliks Skyriaus, Statybos valstybinės 
priežiūros vyriausiasis specialistas Vytautas Januška. (A. Juozapavičiaus g. 9, Vil-
nius, tel.: (8 5) 204 4793 arba 8 613 74 179).  Užs. LM-1505

INFORMACIJA APIE „DUONOS KEPYKLOS STATYBOS PRAMONĖS G. 15,  
KĖDAINIUOSE“ ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB “Aveva“, Žemdirbių g. 4, Utena, 
tel. 8 698 15 151.
2. Planuojama ūkinė veikla – duonos kepykla.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Pramonės g. 15, Kėdainiai.
4. Pagal Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departa-
mento Kauno skyriaus 2015 m. liepos 7 d. atrankos išvadą Nr.(15.2)-A4-7423 
planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą išsamiau galima susipažinti per 
20 d. d. nuo šio skelbimo paskelbimo UAB “Aveva“, Žemdirbių g. 4, Utena, tel.  
8 698 15 151.
6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti per 20 d. d. nuo šio 
skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų 
departamento Kauno skyriui, Rotušės a. 12, Kaunas, tel. (8 37) 40 12 92.
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima 
per 10 d. d. nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Taršos 
prevencijos ir leidimų departamento Kauno skyriuje, Rotušės a. 12, Kaunas, tel.  
(8 37) 40 12 92, ir PAV dokumentų rengėjo IĮ “Terra studija“ patalpose, Veiverių g. 
144-7, Kaunas, tel. 8 620 26 001.  Užs. LM-1506

Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, kad gauta UAB „Toksika“  
Alytaus filialo, Karjero g., Takniškių k., Alytaus r., paraiška Taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) gauti

Planuojama ūkinė veikla: pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas. Įrenginio 
gamybinis atliekų laikymo pajėgumas 310 tonų. Pavojingos atliekos į filialą atveža-
mos specialiai atliekų transportavimui skirtu autotransportu. Atliekos tvarkomos ir 
laikomos pastatuose. Atliekų saugykla skirta visų rūšių atliekų tvarkymui, atliekų su-
komplektavimui ir išvežimui tolimesniam tvarkymui į kitas įmones. Veikla vykdoma 
vadovaujantis ISO 9001 ir 14001 standartais.

Su pateikta paraiška galima susipažinti Agentūros būstinėje (adresu: Juozapavi-
čiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) 605 kab. darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo 
pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais) arba Agentū-
ros interneto svetainėje www.gamta.lt, nuorodoje Taršos prevencija > Taršos  
integruota prevencija ir kontrolė > Informacija apie gautas paraiškas taršos  
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti 2013-2015 m. 

http://gamta.lt/cms/index?rubricId=51785c03-fd6e-4701-86ef-936e4b5ef2b2

Pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo galima teikti Agentūrai 15 darbo 
dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos. Pastabos ir pasiūlymai teikiami raštu, 
nurodant vardą, pavardę (ar organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną.  Užs. LM-1507

PASLAUGOS
Taisau televizorius namuose.  
Konsultuoju, derinu ir t.t.  
Tel.: (8 5) 241 2501, 8 605 72 219.

Žinomas fotomenininkas žurnalistas 
senjoras iš Vilniaus galėtų sudaryti 
kompaniją turistinės ar kitokios kelio-
nės metu. Gerai kalba rusiškai, susikalba 
angliškai. Tel. 8 677 50 901. el. paštas: 
luwer@delfi.lt.

Automatinių skalbyklių prijungimas, 
taisymas. Elektros, santechnikos darbai. 
Tel. 8 610 21 588.

MEDICINOS PASLAUGOS
Neregys Vilniuje puikiai atlieka viso 
kūno gydomąjį masažą: stuburo,  
osteochondrozės, radikulito skausmų, 
anticeliulitinį. Atlieka masažą vaikams. 
Tel. 8 672 61 282.

Atlieku kraujo ir limfos apytaką pageri-
nantį, atpalaiduojamąjį, įsitempusių 
raumenų judesių amplitudę padidi-
nantį Tajų masažą. Vilnius,  
tel. 8 626 65 504, Artūras.

Teismo medicinos profesorius konsul-
tuoja, atlieka tyrimus, nustato sveikatai 
padarytą žalą, tėvystę ir kt. giminystės 
ryšius. Tel.: 8 674 91 550, 8 615 16 310, 
(8 5) 278 8403, el. paštas:  
garmus@cablenet.lt.

TRANSPORTO PASLAUGOS
Liepos 24-26 d. ir rugpjūčio 21-23 d. 
vežame į Jūrmalą ir atgal. Komfortabilus 
autobusas. Vietų kiekis ribotas. Vilnius, 
tel. 8 604 08 623.

ĮVAIRŪS
PARDUODA

Naujus čekiškus prietaisus nuo kurmių 
ir kurklių (kaina – 18 eurų) ir naujus  
čekiškus klausos aparatus (kaina –  
21 euras). Tel. 8 670 99 923.

PRANEŠIMAI
UAB ,,Skolų departamentas“ INFOR-
MUOJA, kad yra PERĖMĘS UAB „Biržų 
agaras“ reikalavimo teisę į LINO RAT-
KOS įsiskolinimą dėl nesumokėtų 
mokesčių UAB „Biržų agaras“ remian-
tis reikalavimo perleidimo sutartimi 
Nr. SP/14/08/19 (Priedas Nr. 6). Dėl 
įsiskolinimo dydžio ir apmokėjimo 
tvarkos prašome kreiptis tel.  
+370 656 47 681 arba adresu: Drujos 
g. 2, Vilnius. Praėjus 14 dienų po šio 
skelbimo išspausdinimo dienos lai-
koma, kad nurodytam asmeniui yra 
tinkamai pranešta apie reikalavimo 
perleidimą.  Užs. LM-1508

UAB ,,Skolų departamentas“ NFORMUOJA, 
kad yra PERĖMĘS sodininkų bendrijos 
“Amaliai“ reikalavimo teisę į ROMO TOM-
KEVIČIAUS įsiskolinimą dėl nesumokėtų 
mokesčių sodininkų bendrijai “Amaliai“ re-
miantis reikalavimo perleidimo sutartimi 
Nr. SP/15/03/19/1. Dėl įsiskolinimo dydžio 
ir apmokėjimo tvarkos prašome kreiptis 
tel. +370 656 47 681 arba adresu: Drujos g. 
2, Vilnius. Praėjus 14 dienų po šio skelbimo 
išspausdinimo dienos laikoma, kad nuro-
dytam asmeniui yra tinkamai pranešta 
apie reikalavimo perleidimą.  Užs. LM-1508

Viešoji įstaiga VILNIAUS UNIVERSITETAS, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, įmonės kodas 211950810,  
skelbia negyvenamųjų patalpų nuomos viešo konkurso būdu konkurso sąlygas

 Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1229 
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto 
nuomos“ pakeitimo“ (TAR, 2014-11-11, Nr. 16656).
 Konkurso dalyviai ar jų įgalioti asmenys papildomą informaciją, paraiškoje pateikiamų dokumentų sąrašą 
gali gauti ir paraiškas dalyvauti konkurse turi pateikti adresu: Universiteto g. 3, Vilnius, 103 kab., Alvydui Bivainiui, tel.  
(8 5) 268 7058, alvydas.bivainis@cr.vu.lt.
 Paraiškos užklijuotame voke teikiamos iki 2015 m. liepos 16 d. 12.00 val.
 Nuomojamas patalpas apžiūrėti galima iki 2015 m. liepos 16 d. 12.00 val.
 Dėl patalpų apžiūrėjimo kreiptis:
 - M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius – Žana Rakovskaja, tel. (8 5) 268 6960, mob. 8 618 20 511, zana.rakovskaja@epd.vu.lt;
 - Mokslininkų g. 12, Vilnius – Petras Montrimas, tel. (8 5) 272 9177, petras.montrimas@cr.vu.lt. arba Kęstutis Ulinskas,  
 tel. (8 5) 272 9183, kestutis.ulinskas@cr.vu.lt.

 Komisijos posėdžio vieta ir laikas – Universiteto g. 3, 353 kab., 2015 m. liepos 16 d. 14.00 val.
 Sąskaita, į kurią sumokamas pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su 
PVM, – AB SEB bankas, a. s. LT487044060000907542. Nelaimėjusiems konkurso pradinis įnašas bus grąžintas į nurodytas 
konkurso dalyvių sąskaitas per 5 darbo dienas po komisijos protokolo pasirašymo.  Užs. LM-1509

Nuomojamo turto buvimo vieta (adresas), 
pastato unikalus numeris, pastato  

žymėjimas plane, bendras pastato plotas, 
patalpų indeksai plane, bendras  

nuomojamų patalpų plotas (kv. m)

Nuomojamų  
patalpų  
paskirtis

Pradinis 1 mėn. 1 kv. m 
nuompinigių dydis be 

PVM (Eur), su PVM (Eur), 
kiti mėnesio mokesčiai

Nuomos 
terminas 
(metais)

Turto naudojimo 
ypatumai, sąlygos

M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius, unikalus pastato 
numeris 1094-0220-1018, pastato žymėjimas 
plane 1C3p, bendras plotas 4941,75 kv. m, 
patalpos indeksas 1-9, nuomojamas plotas 
2,00 kv. m

Kavos, gėrimų 
ir užkandžių 
pardavimo 
automatų  
įrengimas

150,00 Eur be PVM,  
181,50 Eur su PVM ir  
mokami nustatyti  
mokesčiai

1 Papildomos 
sąlygos

Papildomos 
sąlygos

M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius, unikalus 
pastato numeris 1094-0220-1083, pastato 
žymėjimas plane 8M1/p, bendras plotas 
409,11 kv. m, patalpų indeksai 1-3, 1-4, 1-5, 
1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, nuomojamas plotas 
70,45 kv. m

Maitinimo pas-
laugų teikimas 
studentams ir 
darbuotojams

6,50 Eur be PVM, 7,87 
Eur su PVM ir mokami 
nustatyti mokesčiai už 
komunalines paslaugas

3,5

Papildomos 
sąlygos

Mokslininkų  g. 12, Vilnius, unikalus pastato 
numeris 1098-0018-4010, pastato žymė-
jimas plane 1C6p, bendras plotas 7072,37 
kv. m, patalpos indeksas 6-8, nuomojamas 
plotas 10,00 kv. m

Skaitmeninio 
korinio ryšio 
stoties  
įrengimas

12,00 Eur be PVM, 14,52 
Eur su PVM ir mokami 
nustatyti mokesčiai

5
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Atkelta iš 14 p.

www.pamarys.euPamarys internete

Patyr  meistrai atlieka vidaus ir 
lauko apdailos darbus, šiltina, de-
koruoja, dengia stogus, apkala 
dailylent mis; restauruoja senus 
pastatus, stato pav sines, darži-
nes, terasas, daro tvoras ir vartus. 
Tel. 8 645 59 594.

M. Jukniaus individuali veikla at-
lieka statybos ir apdailos darbus. 
Tel. 8 652 82 477.

Patyr  apdailininkai IEŠKO dar-
bo. Atlieka visus vidaus apdailos 
darbus, klijuoja plyteles, deda la-
minat , glaisto, dažo, tapetuoja, 
montuoja gipso plokštes, beto-
nuoja, atlieka elektros darbus. Tel. 
8 634 27 363. 

Patyr s elektrikas kokybiškai at-
lieka elektros instaliacijos darbus 
individualiuose namuose, bu-
tuose, staigose: prijungia elek-
tros prietaisus, rengia jungtukus, 
elektros lizdus, skydelius, mon-
tuoja šviestuvus. Tel. 8 636 77 
458. 

METALAI

mon  brangiai PERKA juo-
dojo ir spalvotojo metalo 
lauž . Sveria elektronin mis 
svarstykl mis. Paima savo 
transportu. Ramu i  g. 1, Ši-
lut  (buvusi „Vilbuto“ terito-
rija). Tel. 8 684 97 828, 8 684 
93 575. 

PAMARIO RINKA

TELELOTO

Lošimo Nr. 1004

Data: 2015-07-05

8 344 (1 x 8 344) Eur

strižain s –  3,5 Eur

Eilut  – 1 Eur

Keturi kampai – 0,6 Eur

74 47 29 75 57 45 68 36 11 60 43 
27 62 69 19 58 39 04 40 50 72 02 
01 08 64 32 54 52 12 70 15 42 03 
24 37

18 55 22 10 14

38 61 28 71 25

73 09

Papildomi prizai:
Automobilis „VW Passat“ – bil. Nr. 0120873                             
Automobilis „VW Passat“– bil. Nr. 0064621   
Automobilis „VW Passat“– bil. Nr. 0195775                                                  
Poriniai kelialapiai  Palang  0470987, 
0267966, 0525747
0269391, 0306899
Kelialapiai  Kret  0200699, 0328221
Kelialapis  Maljork  0211087
Dvira iai „Minerva“ 018*893
Pripu iami iužiniai „King“ 009*504
Šaltkrepšiai „Outwell“ 009*719
Kokteilin s „Philips“ 004*631
Kepsnin s „Outwell“ 052*538
LED televizoriai „TV-Star“ 044*241
GPS navigatoriai „GoClever“ 016*501
Planš. kompiuteriai „eSTAR“ 047*501
Fotoaparatai „Nikon“ 007*253
Motoroleriai „Mosca Fava“ 0275163, 
0132710, 0479744
Pakvietimai  TV:
051*511, 036*167, 042*698.
Tel. 1634 (birželio 29 d.):
1500 Eur – Jonas Juchnevi ius iš Palan-
gos
1500 Eur – Algimantas Adomaitis iš Pa-
kruojo r.
1500 Eur – Vytautas Vincas Zdan ius iš 
Lazdij
1500 Eur – Vytautas Rutkauskas iš Alytaus
1500 Eur – Gediminas Papievis iš Šilut s r.
1500 Eur – Žydr nas Cincilevi ius iš Var -
nos
1500 Eur – Loreta Gudaitien  iš Vilkaviškio
Prognoz : Aukso puode bus –  140 000 Eur 
(483 000 Lt) 

Informuojame, kad 2015-07-22, 12.30 val. Pag gi  sav., Vil-
kyški  sen., Raudondvario k., bus atliekami proj. Nr. 888-3 (b -
simas naudotojas Saulius Rukštelis) kadastriniai matavimai,  ku-
ri  metu bus pažym ta sklypo riba tarp skl. Nr. 8887/0005:262 ir 
min to sklypo. Prašome skl. kad. Nr. 8887/0005:262 paveld to-
jus dalyvauti paženklinant žem s sklypo ribas. D l smulkesn s 
informacijos galite kreiptis  UAB „Geodeza“, Baltaragio g. 27-
26, Kaunas, tel. 8 678 37 282.

Informacija apie parengt  UAB „Minijos nafta“ naftos 
gavybos Gargžd  licencinio ploto pietvakarin je dalyje 

(Kint  objekte) poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskait

Planuojamos kin s veiklos (P V) užsakovas: UAB ,,Mi-
nijos nafta“, Gamyklos g. 11, LT-96001 Gargždai,  tel. (8 46) 40 
50 60, faksas (8 46) 40 50 55.

Planuojamos kin s veiklos PAV dokument  reng jas: 
Vš  Paj rio tyrim  ir planavimo institutas, Vilhelmo Berbomo g. 
10, 206 kab., LT-92221 Klaip da, tel./faks. (8 46) 39 08 18, (8 
46) 39 88 48.

Planuojamos kin s veiklos pavadinimas: naftos gavy-
ba Gargžd  licencinio ploto pietvakarin je dalyje Kint  objekte. 

Planuojamos kin s veiklos vieta: veiklos vystymo vietos 
alternatyvos analizuojamos Kint  miestelio teritorijoje, Kint  se-
ni nijoje, Šilut s rajono savivaldyb je, Klaip dos apskrityje.  

PAV subjektai, kurie pagal kompetencij  nagrin s PAV 
dokumentus, teiks išvadas: Valstybin  saugom  teritorij  tar-
nyba prie AM, Šilut s rajono savivaldyb s administracija, Klai-
p dos visuomen s sveikatos centras, Klaip dos apskrities 
priešgaisrin  gelb jimo valdyba, Kult ros paveldo departamen-
to Klaip dos teritorinis padalinys. 

Atsakinga institucija, kuri priims sprendim  d l planuo-
jamos kin s veiklos leistinumo: Aplinkos apsaugos agen-
t ra.

Su PAV ataskaita galima susipažinti: Kint  seni nijoje, 
Kurši  g. 17, Kint  mstl., Kint  sen., Šilut s r. sav., LT-99358, 
tel. 8 441 47389 (darbo valandomis nuo liepos 10 d. iki liepos 
23 d. imtinai); Vš  Paj rio tyrim  ir planavimo institutas, Vilhel-
mo Berbomo g. 10, 242 kb., LT-92221 Klaip da, tel. (8 46) 39 
88 48, faksas (8 46) 39 08 18 (darbo valandomis nuo liepos 10 
d. iki liepos 23 d. imtinai).

Viešas susirinkimas vyks: 2015 m. liepos 24 d. 16 val. Ši-
lut s r. Kint  pagrindin s mokyklos daugiafunkciame centre, 
Kurši  g. 23, Kint  mstl., Kint  sen., Šilut s r. sav., LT-99358. 

Pasi lymai d l PAV ataskaitos teikiami PAV dokument  
reng jui Vš  Paj rio tyrim  ir planavimo institutas raštu (paštu, 
faksu arba el. paštu) Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaip dos moks-
lo ir technologij  parkas, 242 kb., LT-92221 Klaip da, faksas (8 
46) 39 08 18, el. paštas: rosita@corpi.lt. Pasi lym  kopijos pa-
pildomai gali b ti pateiktos pagal kompetencij  PAV subjektams 
ir atsakingai institucijai.

PARDUODU naujus vyriškus vers-
tos odos sezoninius batus (43-44 
dydis, kaina sutartin ). Tel. 8 690 
65 129.

P. Dargio mon  „Guoba“ PJAUNA 
r stus iki 1 metro storio; PREKIAU-
JA vairia statybine mediena, lento-
mis; GAMINA dailylentes, tvarto ir 
garažo vartus bei kitus medienos 
gaminius iš savo arba užsakovo 
medienos. PARDUODA šuns b -
das, lauko tualetus. PERKA spy-
gliuo i  r stus, gali b ti sausuoliai 
(nuo 3 m ilgio). Tel. 8 698 49 816, 
Grabupiai.

PARDUODU statybin s medie-
nos, malk , pjuven , atraiž . At-
vežu nemokamai. Tel. 8 650 44 
516.

PARDUODU du gerus, gražius 
svetain s komplektus, 5 dur  spin-
t , 3 dali  tualetin  veidrod , 2 tele-
vizorius su pried liais, 2 vilnonius 
kilimus, sekcij . Tel. 8 653 42 894.

GAMINU ir PARDUODU lauko bal-
dus ir s pynes iš žuolo. Tel. 8 650 
28 324.

TRANSPORTO 

PRIEMON S

mon  brangiai perka auto-
mobilius, išrašo pažymas, 
atsiskaito iš karto, automobi-
lius pasiima automobilvežiu. 
Tel. 8 611 54 443.

UAB „SP Verslas“ PERKA 
automobilius, surenka šie-
nainio ir kit  r ši  pl veles. 
SUTVARKO dokumentus. 
Tel. 8 657 97 662. 

PERKU visas transporto 
priemones. Si lyti vairias, 
tinka ir angliškos. Pasiimu. 
Galima kreiptis visomis die-
nomis tel. 8 608 86 664.

Brangiai perku vairi  marki  auto-
mobilius (gali b ti daužti, iš Angli-
jos) taip pat žem s kio technik . 
Dokumentus sutvarkau vietoje. 
Tel. 8 689 47 742.

PARDUODU 2001 m. „Peugeot 
406“ (2 HDI, 80 kW, sedanas, si-
dabrin s spalvos, Lietuvoje neeks-
ploatuota, 1500 Eur). Tel. 8 630 29 
502.

Tel. 8 646 71 888;  8 645 22 275.

Prekyba stogų dangomis 

Nemokamas s matos sudarymas, 
konsultavimas, pristatymas.

VAIR S

PERKU gintar  ir jo dirbinius: ka-
rolius, sages, gabalus. Tel. 8 611 
91 112.

PARDUODU prietais  kurmiams 
ir kurkliams baidyti (18 Eur), klau-
sos aparat  (21 Eur) ir tinkl  nuo 
paukš i  (1m/2 Eur). Tel. 8 670 99 
923.

PARDUODU kilim . Tel. 52 151.

Liepos 9 d., ketvirta-
dienis, iki met  pabai-
gos lieka 175 dienos. Saul  
šiandien teka 4.54 val., lei-
džiasi 21.53 val. Dienos il-
gumas – 16.59 val.

Pamario krašto or  
prognoz
Šiandien

Penktadien

Šeštadien

Sekmadien ir pirmadie-
n

Kurši  mari






