


BUTAI
PARDUODA

1 kambario butą Palangos centre (33 kv. m,
yra balkonas, butas saulėtas, maži mokes-
čiai, kaina - sutartinė). Tel. 8 675 44 829.

2 kambarių butą Palangos centre. 
Tel. 8 607 72 897.

2 kambarių butą mediniame name Vilniuje
(šildomas krosnimi, yra vanduo, kanalizaci-
ja, 8,5 a žemės, kaina - 105 000 Lt).
Tel.: (8 5) 260 2979, 8 672 05 042.

2 kambarių butą Šeškinėje arba Naujojoje
Vilnioje. Tel. 8 667 91 401.

NAMAI, PATALPOS

PARDUODA
800 kv. m ploto gyvenamąjį namą 
Klaipėdoje. Tel. 8 699 24 743.

IŠSINUOMOTŲ
Biuro patalpas Klaipėdos centre. 
Tel. 8 699 24 743.

SODYBOS, SKLYPAI
PARDUODA

4 a žemės sklypą (yra visos komunikacijos,
elektra, kaina - 36 000 Lt). Vilnius, tel.:
8 677 31 900, (8 5) 260 2979.

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.

BUITINĖ TECHNIKA

PARDUODA

Buitinius vandens minkštinimo įrenginius
AntiCa. Vilnius, tel. 8 687 73 616.

PASLAUGOS

UAB “Kraustymo komanda” - profesio-
nalios kraustymo paslaugos įmonėms ir
gyventojams. AKCIJA! 10 proc. nuolaida
užsakymams iki lapkričio 1 d.! 
Tel. 8 618 77 600, 
www.kraustymokomanda.lt. Užs. R-512

Taisome televizorius namuose. 
Konsultacijos, derinimas ir t.t. 
Vilnius, tel.: (8 5) 241 2501, 8 605 72 219.

Prijungia, taiso automatines skalbykles. 
Suteikia garantiją. Konsultuoja įsigyjant 
naują, su transportavimo defektais arba 
naudotą buitinę techniką. 
Tel.: (8 5) 230 0203, 8 610 21 588.

Profesionali siuvėja, turinti ilgametę patir-
tį, pagal individualius užsakymus siuva ir
taiso kailinius, odos ir medvilnės gami-
nius. Vilnius, tel. +370 684 49 195.

MEDICINOS PASLAUGOS

Teismo medicinos profesorius konsultuo-
ja, atlieka tyrimus, nustato tėvystę,
sveikatai padarytą žalą. 
Tel.: (8 5) 278 8403, 8 615 16 310.

IEŠKO DARBO

Ekonomiką studijuojanti trečiakursė ieško
administracinio darbo, susijusio su ūkine ko-
mercine veikla, logistika. Tel. 8 651 62 085.

PRANEŠIMAI

ADB “Baltikums” Lietuvos filialo 
vienkartines garantijas bei draudimo
liudijimus (polisus) - vienkartines 
garantijas serija D75 Nr. nuo
V10022656 iki V10022660 laikyti 
negaliojančiais. Užs. LM-3231

Klasifikuoti skelbimai 212012 10 09
Lietuvos žinios

Šakių rajono Lukšių žemės ūkio bendrovė
(įmonės kodas 174317183) bendrovės Direktoriaus įsakymu, 

2012 m. spalio 18 d., 10 val., šaukiamas Bendrovės narių susirinkimas. 
Susirinkimas vyks Kėdainiuose, Žibuoklių g. 1A, UAB “Linas Agro” Konsultacijos patalpose.

Dalyviai registruojami nuo 9.30 val.

Su susirinkimo dokumentais galima susipažinti bendrovės darbo valandomis Bendrovės admi-
nistracijoje. 
Direktorius Jonas Pranaitis Užs. R-571

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės 2011 07 01-2012 06 30 laikotar-
pio veiklos ataskaitos svarstymas;
2. Bendrovės veiklos kontrolės revizoriaus pra-
nešimas apie Bendrovės 2011 07 01-2012 06 30

laikotarpio finansinę atskaitomybę;
3. 2011 07 01-2012 06 30 laikotarpio finansinės
atskaitomybės tvirtinimas;
4. Pelno paskirstymo tvirtinimas;
5. Einamieji klausimai.

BUAB “VESPERA” kreditoriams DĖL PABAIGOS SUSIRINKIMO
Pranešame, kad BUAB “Vespera”, įm. kodas 163248227, kreditorių susirinkimas įvyks
2012 m. spalio mėn. 24 d. (trečiadienį), 10.00 val. adresu: Konstitucijos pr. 23, C korp.,

402 kab., Vilnius LT-08105. Kreditorių registracija nuo 9:30 val. iki 9:55 val.
Kreditoriai registracijos metu pateikia asmens dokumentą (pasą arba tapatybės kortelę), kredi-
torių atstovams papildomai privaloma pateikti tinkamai įformintą įgaliojimą.

Neįvykus pirmajam susirinkimui, pakartotinis susirinkimas šaukiamas 
2012 m. spalio mėn. 31 d., (trečiadienį) 10.00 val. adresu: Konstitucijos pr. 23, C korp., 

402 kab. Vilnius LT-08105. Kreditorių registracija nuo 9.30 val. iki 9.55 val.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Procedūriniai klausimai;
2. Dėl įmonės pabaigos ir išregistravimo;
3. Administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimas;
4. Kiti klausimai.
Detalesnės informacijos teirautis: tel. 8 655 55 165, tel./faksas (8 5) 205 5705, 
el. paštas: egle.balkeviciene@ppb.lt, Konstitucijos pr. 23, C korp., 402 kab., Vilnius LT-08105.
BUAB “Vespera”
Administratoriaus UAB “Projektų plėtros biuras” įgaliotas asmuo Eglė Balkevičienė  Užs. LM-3340

Informacija apie pradedamą Lietuvos 2014-2020 m. 
ES struktūrinių programavimo dokumentų strateginį pasekmių 

aplinkai vertinimą (SPAV). 

Programavimo dokumentų rengimo organizatorius (atsakinga institucija) - 
Lietuvos Respublikos Finansų ministerija (Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, tel. (8 5) 239 0000,
faks. (8 5) 279 1481, el. paštas: finmin@finmin.lt), 

SPAV konsultantas - Aplinkos apsaugos politikos centras (A.Juozapavičiaus g. 6/2 (D), 09310
Vilnius, tel. (8 5) 272 71 52, faks. (8 5) 272 89 61, el. paštas: aapc@aapc.lt). 

Programavimo dokumentų pagrindinis tikslas - spręsti 2014-2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinės paramos klausimus, vertinamų dokumentų rengimo pradžia - 2012 m. III ketv. 

Pasiūlymus dėl SPAV visuomenė gali teikti SPAV konsultantui (raštu, aukščiau nurodytu
adresu), per visą vertinimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu (apie susirinkimo 
vietą ir laiką bus informuojama papildomai). Užs. LM-3344

DUOMENYS APIE BANKRUTAVUSIOS UAB “GERAS BETONAS” 
PARDUODAMĄ IŠ VARŽYTYNIŲ TURTĄ

Varžytynių laikas: 2012 m. spalio 29 d. 11.00 val.
Antrųjų varžytynių data ir laikas: 2012 m. lapkričio 9 d. 11.00 val.
Varžytynių dalyvių registravimo pradžia ir pabaiga: 10.30-10.50 val.
Varžytynių vieta (adresas): Tilžės g. 156-306, Šiauliai.
Parduodamo turto apžiūros vieta ir laikas: varžytynių dalyviams patogiu laiku, iš anksto
susitarus, tel. (8 41) 52 32 46.
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT48 7044 0600 0719 9641, AB SEB bankas.
Turtas, Metalistų g. 6G ir Metalistų g. 2D, Šiauliai, parduodamas kartu:
Transformatorinė, slėptuvė, betono mazgas, gamybinis pastatas su administracinėmis 
patalpomis, betono mazgas MIXOMAT B THZ 3000 su  įranga (2007 m. gamybos), betono
mazgas (be įrangos), betono mazgas (įranga), žemės sklypo nuomos teisė, geležinkelio san-
kasa (nebaigta statyba), betono vibravimo variklis, forma (pamatų gamybai), forma (pamatinių
blokų), naftos produktų atskirtuvas TERRA, kopijavimo aparatas KYOCERA, presas “Alpha”, 
administracinių patalpų įranga, iš viso 33 pozicijos.
Pradinė pardavimo varžytynėse kaina - 2 347 200 Lt + PVM. Užs. LM-3345

UAB Aldmantas

(Kiparisų g. 13, Didžioji Riešė, Vilniaus r. LT14261, tel. 8 699 92 573, el. p.: aldmantas@gmail.com)

vykdo projektą “Naujos kartos spaustuvės įrengimas ir plėtra”

ir skelbia konkursą flekso spaudos 8 spalvų spausdinimo mašinai įsigyti.

Vokai su pasiūlymais priimami adresu: Kiparisų g. 13, Didžioji Riešė, Vilniaus rajonas.

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra įvyks 2012 10 24 d. 11 val. 00 min., adresu:
Kiparisų g. 13, Didžioji Riešė, Vilniaus rajonas.

Šis pirkimas atliekamas pagal projektą, kuris iš dalies finansuojamas Europos žemės ūkio
fondo kaimo plėtrai lėšomis. Užs. LM-3346
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Panevėžio balsas

APOLONIJA JONECKIENĖ
(1925 08 02 – 2012 10 07).

Velionė pašarvota 
„Grauduvos“ mažojoje salėje.
Laidotuvės spalio 9 d. 12 val.

ALGIS RIAUBA
(1951 12 26 – 2012 10 07).

Velionis pašarvotas 
„Grauduvos“ didžiojoje salėje.

Laidotuvės spalio 9 d. 13.30 val.

JEVGENIJUS KRINICYNAS
(1930 06 25 – 2012 10 05).

Velionis pašarvotas 
„Grauduvos“ naujojoje salėje.
Laidotuvės spalio 9 d. 15 val.

PETRAS VYTAUTAS KEVĖNAS
(1932 07 23 – 2012 10 07).

Velionis pašarvotas 
„Ramybės tako“ 

Švč. Mergelės Marijos salėje.
Laidotuvės spalio 9 d. 14 val.

JANĖ BUTĖNIENĖ
(1938 12 10 – 2012 10 07).

Velionė pašarvota 
„Ramybės tako“ mažojoje salėje.

Laidotuvės spalio 10 d. 12 val. Vilka-
pjūvių kapinėse.

MONIKA ŠLEVIENĖ
(1918 08 10 – 2012 10 08).

Velionė bus pašarvota 
„Ramybės tako“ vitražo salėje 

šiandien.
Laidotuvės spalio 10 d. 14 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu, 
laisvos darbo vietos rubrikoje „Siūlo 
darbą“ skelbiamos vyriškosios giminės 
daiktavardžiais, nepriklausomai nuo to, 
vyrui ar moteriai skirtas darbas.

SIŪLO DARBĄ 
Transporto įmonė, sėkmingai dirbanti jau 
17 metų, – tarptautinių reisų vairuotojams 
Vakarų Europoje naujomis transporto 
priemonėmis („Volvo“ vilkikai su užuolai-
dinėmis puspriekabėmis). Reikalavimai: 
turėti E kategoriją, darbo patirtis ne 
mažiau kaip 2 m. ES šalyse, atsakingu-
mas, pareigingumas. Tel. 8-682-45800. 
(Užs. 43995)

Tarptautinių gabenimų vairuotojams 
po Vakarų Europą. Laiku mokamas 
atlyginimas, geros darbo sąlygos. Tel. 
+370-687-52826. (Užs. 44016)

Lydymo krosnies mūrininkui, žemių for-
muotojui. Tel. 8-687-10978. Buhalteriui 
dirbti puse etato gamybinėje įmonėje. Tel. 
8-682-69969, Panevėžys, Senamiesčio g. 
109. (Užs. 44237)

UAB „Starjobs“, teikianti laikinojo įdarbi-
nimo paslaugas, Panevėžyje siūlo laikinus 
pasiruošimo renginiams ir renginių 
priežiūros darbus. Ne visa darbo diena. 
Norinčiuosius dirbti prašome kreiptis 
kiekvieną antradienį nuo 15 val. Nemuno 
g. 79-202, Panevėžys, arba siųsti CV el. 
paštu panevezyscv@starjobs.lt. (Užs. 
44315)

Maisto gaminių technologui. Darbo po-
būdis: technologinio proceso priežiūra ir 
kontrolė, receptūrų ir technologijų tobuli-
nimas. Tel. 8-686-79205. (Užs. 44354)

UAB „IE solutions“ – nuolatinį darbą 
elektromontuotojams, silpnų srovių 
specialistams ir darbų vadovams. Įmonė 
siūlo konkurencingą darbo užmokestį, 
lankstų darbo grafi ką, visas socialines ga-
rantijas. Darbo patirtis būtų privalumas. 
Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu info@
iesolutions.lt. Informacija teikiama tel. 
(8-45) 594321. Mes vertiname jūsų profe-
sionalumą ir siūlome geras darbo sąlygas 
puikiame kolektyve. (Užs. 44371)

Suvirintojui (kempu). Atlyginimas nuo 
1500 Lt. UAB „Plasmelitas“, Panevėžys, 
Ramygalos g. 149C, tel. 8-698-34111. 
(Užs. 44324)

ĮVAIRŪS

Malkas. Vežame miškavežiu arba 
automobiliu GAZ. Išrašome PVM sąs-
kaitas faktūras. Tel. 8-600-63820. (Užs. 
43647)

Įvairias malkas. Vežu 3 m ilgio, trin-
komis, skaldytas. Turime sausesnių. 
Rašau sąskaitas. Tel. 8-677-35928. 
(Užs. 44208)

Kokybiški plastikiniai langai, du-
rys, balkonų stiklinimas. Prekyba 
išsimokėtinai be pabrangimo. 
Kokybiškas montavimas, garantija. 
Tel. 8-600-61114. (Užs. 44224)

PJUVENŲ BRIKETUS, malkas (trinkomis 
skaldytas), vežame miškavežiu. Per-
kame mišką. Tel. 8-656-28732. (Užs. 
44239)

Durpių briketus kurui (0,9 t – 340 Lt), 
beržinius briketus. Pristatome. Tel.: 
8-674-02502, (8-45) 510346. (Užs. 
44280)

Sendaikčių krautuvėlė. Dėvėti 
geros būklės baldai, buitinė 
technika, įvairios smulkmenos. 
Mus rasite Žemdirbių turguje 
(Darbo a. 10). Tel. 8-620-50668. 
(Užs. 44136)

NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

Naujos statybos 143 kv. m kotedžą (4 
kambariai, virtuvė, vonia, drabužinė, 
katilinė, garažas). Šalia įrengti kotedžai 
ir juose gyvenama. Kaina 148 000 Lt. 
Tel. 8-685-29280, www.modelis36.lt. 
(Užs. 44347)

4 kambarių butą Dembavoje, Meliorato-
rių g. (V a., suremontuotas, perplanuo-
tas, nėra gyvatuko mokesčio. Pigesnis 
šildymas. Galima pirkti su baldais). Tel. 
8-687-25120. (Užs. 44072)

Greitas, patikimas, saugus nekilno-
jamojo turto pardavimas, pirkimas. 
Išsamios konsultacijos ir vertini-
mas. Tel.: 8-618-14474, 581058, 
www.asimonas.com, Panevėžys, 
Tulpių g. 49, NTA „Asimonas“. 
(Užs. 44075)

Malkas, yra sausesnių. Vežame ir ma-
žesniais kiekiais. Perkame malkinį mišką. 
Valome mišką. Tel. 8-604-12810. (Užs. 
44346)

STATYBINES MEDŽIAGAS

Įmonė nuolatos kokybiškai išpjautą sta-
tybinę medieną, lentas, gegnes, tašus. 
Skubiai išpjauna pagal jūsų užsakymą. 
Taiko dideles nuolaidas. Tel. 8-676-19895. 
(Užs. 43193)

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ

Tujas gyvatvorei (1–5 Lt), rutulines tujas 
(3–10 Lt), lizdines eglutes (8–15 Lt), įvai-
rius dekoratyvinius medelius. Tel. 577916. 
(Užs. 43552)

Medų (13 Lt – 1 kg), kviečius (50 kg 
maišas – 40 Lt), bulves (1 kg – 60 Lt). Tel. 
8-616-16185. (Užs. 43770)

Graikinių riešutmedžių, tvorinių ir ka-
muolinių tujų, buksmedžio sodinukus. 
Tel. 8-676-48371. (Užs. 43880)

Pašarines bulves (0,20 Lt – 1 kg) Pane-
vėžyje. Tel.: 8-698-32265, (8-45) 463130. 
(Užs. 43913)

Kokybišką medų (12 Lt – 1 kg), didesnį 
kiekį atvežame. Tel. 8-670-57882. (Užs. 
44155)

Ūkininkas – pavasarinį ir vasarinį medų 
(1 kg – 11 Lt). Galiu atvežti. Tel. 8-616-
44358. (Užs. 44192)

Žieminius česnakus (labai geros koky-
bės, 7,50 Lt – 1 kg). Tel. 8-657-70373. 
(Užs. 44230)

Bulves. Tel. 8-614-65638. (Užs. 44266)

Balandžius. Tel. 8-614-65638. (Užs. 
44267)

Tujas ‘Smaragd’ (aukštis 1 m, vazonuose 
15 Lt už vnt.). Juodųjų serbentų sodinukus 
‘Bona’ (5 Lt už vnt.). Tel. 8-615-42758. 
(Užs. 44286)

Medų (14 Lt – 1 kg). V. Montvilos g. 24, tel.: 
434307, 8-689-99539. (Užs. 44352)

Dideles bulves ‘Vineta’ (gelsva, sukrenta), 
‘Osprey’ (balta, sukrenta), ‘Laura’ (gel-
tona, nesukrenta). 18 Lt – 30 kg (0,60 
Lt – 1 kg). Atvežame. Tel. 8-671-45061. 
(Užs. 44365)

Bulves ‘Osprey’, ‘Vineta’. Maistinės 
– 0,60 Lt už kg, sėklinės – 0,40 Lt už 
kg, pašarinės – 0,15 Lt už kg. Galime 
atvežti. Panevėžys, tel. 8-610-99747. 
(Užs. 44366)

Bulves ‘Latana’ (0,60 Lt už kg). Į namus 
pristatome nemokamai. Tel. 8-620-
88121. (Užs. 44337)

RADO
Krekenavos g. atklydo margas ( juoda 
su balta) katinėlis. Tel. 8-618-88084. 
(Užs. 44334)

Smėlynės g. – Karolinos Janikūnaitės 
mokinio pažymėjimą. Tel. (8-45) 446878. 
(Užs. 44351)

Molainiuose-2 atklydo jaunas, maždaug 2–4 
mėn., šuniukas (nedidelis, juodos spalvos, 
trumpo plauko, rudomis plonomis kojytė-
mis). Tel. 8-611-27801. (Užs. 44355)

Socialinio draudimo pažymėjimą, išduotą 
Rolandui Kubiliui (gim. 1964 m.). Tel. 
8-676-50901. (Užs. 44368)

Toiterjerų veislės juodos spalvos kalytę. 
Tel. 8-605-58188. (Užs. 44372)

PAMETĖ
2012-10-07 naktį iš nuomojamo auto-
buso dingo juoda rankinė su asmens ta-
patybės kortele, vairuotojo pažymėjimu, 
techninės apžiūros lapu, rakteliais, SEB ir 
„Swed“ bankų kortelėmis, 2 mobiliaisiais 
telefonais, pinigais ir kitais daiktais. Ra-
dusiuosius labai prašom paskambinti tel. 
8-699-69198. Atsilyginsiu. (Užs. 44361)

DOVANOJA
Meilią, tvarkingą, trispalvę katytę. Tel. 
8-678-35842. (Užs. 44328)

Šunis (veisliniai, suaugę, tinka sargybai). 
Tel. 8-618-61009. (Užs. 44343)

2 mėn. katinėlį ir katytę (trijų spalvų, ilgo 
plauko, žaismingi, tvarkingi). Tel. 8-618-
13168. (Užs. 44359)

Kalytę (4 mėn., nedidelė, gera kiemsargė). 
Tel. 8-615-10552. (Užs. 44363)

Laidojimo paslaugos „Paskutinysis 
sudiev“ – kremavimo paslaugos, 
laidojimo reikmenų pasirinkimas, 
paėmimas velionio iš namų, ligoninių, 
bet kurio kito miesto, dokumentų 
sutvarkymas, giesmininkai, smuikas, 
dūdų orkestras, gėlės, puokštės, 
vainikai, katafalkai, mikroautobusai, 
duobių kasimas. Pigiausios šarvoji-
mo salės bažnyčiose. Laidojame bet 
kuriose Lietuvos kapinėse. Gėles, 
puokštes, vainikus ant kapo dedame  
NEMOKAMAI. Panevėžys, Smėlynės 
g. 14. Biržų g. 27, Subačius, Kupiškio 
r. Tel.: 8-688-90023, 8-612-05858, 
8-630-70519. (Užs. 44073)

Informuojame, kad Nacionalinės 
žemės tarnybos prie Žemės ūkio mi-
nisterijos Panevėžio skyriaus vedėjo 
2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 
23VĮ-(14.23.2.)-1318 „Dėl žemės skly-
po, esančio Panevėžio rajono savival-
dybėje, Panevėžio seniūnijoje, Piniavos 
kaime, Sodžiaus g. 44, formavimo ir 
pertvarkymo projekto patvirtinimo“ 
patvirtintas žemės sklypo, esančio 
Panevėžio rajono savivaldybėje, Pa-
nevėžio seniūnijoje, Piniavos kaime, 
Sodžiaus g. 44, formavimo ir pertvar-
kymo projektas. Projekto tekstinė bei 
grafinė dalys skelbiamos Nacionalinės 
žemės tarnybos prie Žemės ūkio mi-
nisterijos interneto svetainėje www.
nzt.lt. (Užs. 44350)

Respublikinė jogos mokykla renka 
pradedančiųjų grupę. Užsiėmimai pra-
sidės spalio 15 d. 19 val. Šermukšnių g. 
31A. Registruojama tel. 8-687-71843. 
(Užs. 44238)

Informacija apie pradedamą Lietu-
vos 2014–2020 m. ES struktūrinių 
programavimo dokumentų strate-
ginį pasekmių aplinkai vertinimą 
(SPAV). Programavimo dokumentų 
rengimo organizatorius (atsakinga ins-
titucija) – Lietuvos Respublikos finansų 
ministerija (Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, 
tel. (8-5) 2390000, faks. (8-5) 2791481, 
el. paštas finmin@finmin.lt), SPAV 
konsultantas – Aplinkos apsaugos po-
litikos centras (A. Juozapavičiaus g. 6/2 
(D), 09310 Vilnius, tel. (8-5) 2727152, 
faks. (8-5) 2728961, el. paštas aapc@
aapc.lt). Programavimo dokumentų 
pagrindinis tikslas – spręsti 2014–2020 
metų Europos Sąjungos struktūrinės 
paramos klausimus, vertinamų doku-
mentų rengimo pradžia – 2012 m. III 
ketv. Pasiūlymus dėl SPAV visuomenė 
gali teikti SPAV konsultantui (raštu, 
nurodytu adresu), per visą vertinimo 
laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo 
metu (apie susirinkimo vietą ir laiką 
bus informuojama papildomai). (Užs. 
44344)

NUOMA 
Privačiame name miesto centre, P. Puzino 
g. 19, nuomojami plotai biurams: 32 kv. 
m (1 kambarys); 40 kv. m (2 kambariai). 
1 kv. m kaina tik 8 Lt. Tel. 8-606-27270. 
(Užs. 44364)

PARDUODA
Parduodame ir prijungiame skaitmeninės 
televizijos priedėlius. Išrašome sąskaitas 
kompensacijoms. Teirautis Savitiškio g. 61 
(PPC „BABILONAS-1“). Tel. 8-612-35535. 
(Užs. 43638)

Greitas, patikimas, saugus nekilno-Greitas, patikimas, saugus nekilno-



2012 m. spalio 8 d., pirmadienis8 inForMaCija,reKlaMa

Nekilnojamasis 
turtas

Avis, prieauglį, veršelius, karves, kiaules. 
Traumuotus. Perveža. Tel.: (8610) 91125; 
(841) 435638.

 152566

Įvairūs
UAB „Šulcas ir ko“ brangiai superka 
juodojo, spalvotojo metalo laužą. 
Supjaustome. Atsivežame. Radviliškis. 
Tel. (8699) 76885.

 151730

Siūlo darbą
11 metų dirbanti tarptautinių perveži-
mų įmonė Šiauliuose plečia automobilių 
parką ir ieško tolimųjų reisų vairuotojų 
ekspeditorių. Darbas Europoje arba 
Europa–Rusija. Reikalavimai: darbo 
patirtis, sąžiningumas, drausmingumas. 
Tel. (8655) 95443.

 153020

Ieško tolimųjų reisų vairuotojų 
dirbti Europoje. Tel. (8698) 25709.

 153607

Perka
Bendrovė „Derlinga žemė“ – žemę 
ūkininkauti, pageidautina nuo 5 ha ir 
daugiau. Gali būti su nuomininkais. 
Atsiskaitome per notarą.Tel. (8618) 
87113.

 151260

Parduoda
Gyvuliai
Šviežiapienę žalmargę 4-ių veršių karvę. 
Tel. (8675) 05545.

 154408

Kuras
Baltarusiški durpių, lietuviški šiaudų 
BRIKETAI, akmens anglys. Fasuoti 
didmaišiuose. Beržo pjuvenų briketai. 
Alksnio/beržo malkos. Nemokamai 
atveža. Tel. (8610) 00006.

 154250

Baltarusiškus durpių briketus. Gabalines 
durpes, anglis. Vandens minkštinimo 
druską „Broxo“. NUOLAIDOS! Tel. (8698) 
28747.

 153434

Baltarusiškus durpių, pjuvenų briketus, 
medžio granules, Kuzbaso akmens 
anglis. Atveža. Tel. (8620) 54421.

 153119

Malkos
Malkas trinkomis: 10 m uosis – 1000 
Lt, mišrios – 800 Lt, 8 m uosis – 800 Lt, 
8 m mišrios – 650 Lt. Atvežame. Tel. 
(8638) 89750.

 154376

Paslaugos
Įvairūs gaminiai
PAMINKLAI, dengimas granitu, skaldelė, 
trinkelės, pamatų liejimas, borteliai ir kt. 
Tel. (8603) 66489.

 153338

Pervežimai, kelionės
Veža žmones, siuntas, krovinius iš/į 
Angliją, Vokietiją, Olandiją, Belgiją, 
Prancūziją. Tel. (8645) 45799.

 151047

Statyba, apdaila
Tvarko kiemus, kloja trinkeles, parduo-
da šulinio žiedus. Vyksta į rajonus. Tel.: 
(8683) 72163; (8671) 05798.

 154659

Perka
Gyvuliai
„Agaras“ UAB – nuolat karves, bulius, 
telyčias. Tel.: (8698) 19232; (8656) 
29666.

 153470

„BOVARIAUS“ agentas Saulius – auginti ver-
šelius. Sveria el. svarstyklėmis, moka 6–21 
proc. Tel.: (8615) 18261, (8698) 50466.

 153557

„BOVARIUS“ – auginti visokius veršelius. 
Sveria el. svarstyklėmis. Supirkėja Gita-
na. Tel.: (8686) 42399, (8676) 43693.

 153803

„BOVARIUS“ AB aukščiausiomis kaino-
mis – veršelius iki 100 kg auginti. Sveria 
el. svarstyklėmis, moka PVM. Tel.: (8615) 
94310, (8699) 45667.

 154706

„RASKAFO“ AB agentas Kęstas – auginti 
veršelius. Moka 6 ir 21 proc. Tel.: (8687) 
62113; (8422) 49463.

 154810

Įmonė nuolat brangiai – bulius, telyčias 
ir karves. Tel. (8620) 68187.

 154685

Norvegijoje ir Švedijoje statyti ir re-
novuoti karkasinius namus reikalingi 
patirties turintys staliai, stogdengiai. 
Tel. (8646) 83772.

 154467

Reikalingi autovežių vairuotojai. Darbas 
Vakarų Europoje. Neturinčius patirties 
galime apmokyti. Tel. (8686) 79004. El. 
p. egidijus088@gmail.com .

 152548

Transporto įmonė priims į darbą tolimų-
jų reisų vairuotojus. Darbas maršrutais 
iš Vakarų Europos į Rusiją, vilkikais su 
tentinėmis puspriekabėmis bei refriže-
ratoriais. Neturinčius patirties apmoko. 
Tel. (8655) 30560.

 153723

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

 152729

Pa ne vė žio ra jo ne, Al gir diš kė se, 
vy ku sio je res pub li ki nė je veis li
nių gy vū nų pa ro do je da ly va vu si 
Kur šė nų že mės ūkio bend ro vė už 
lai mė ji mus veis li nė je gal vi ji nin
kys tė je ap do va no ta že mės ūkio 
mi nist ro pa dė kos raš tu.

Pa ro dai bend ro vė pri sta tė 
ke tu rias ge ros kil mės veis li nes 
te ly čias, ku rių mo ti nos per lak
ta ci ją da vė po 7,4–10,2 tūks
tan čio ki log ra mų pie no. Te ly čių 
tė vai – Sut kū nų kai me esan čios 
AB „Lie tu vos veis li nin kys tė“ du 
ža lų jų ir žal mar gių holš tei nų 
veis lių bu liai.

Ša lies Ža lų jų gal vi jų ge rin
to jų aso cia ci jos veis li nin kys

tės pro gra mos va do vas Juo zas 
Dar bu tas at rin ko tik ge riau siai 
at ro dan čias te ly čias. Jos pa trau
kė dau ge lio pa ro dos lan ky to jų 
dė me sį.

Bend ro vės va do vų ir spe cia
lis tų dė ka Kur šė nuo se yra su
for muo ta vie na di džiau sių ša ly je 
ge ros išvaizdos pro duk ty vių kar
vių ir gra žių te ly čių ban da.

Pa ro do je taip pat bu vo de
monst ruo ja mos trys Gin kū nų 
ag ro fir mos veis li nės te ly čios. 
Šios bend ro vės veis li nės te ly čios 
tu ri la bai ge rą pa klau są Lie tu vo
je ir už sie ny je.

„Šiau lių kraš to“ inf. 

Bendrovėapdovanota
užveislininkystę

SPE CIA LIS TAI: Kur šė nų že mės ūkio bend ro vės spe cia lis tų rū pes čiu 
veis li nin kys tė je pa sie kia ma la bai ge rų re zul ta tų.

As me ni nio al bu mo nuo tr.

MI LI JO NAI: 
Lie tu vos ban ke 
per at vi rų du rų 
die ną eks po nuo ta 
pi ra mi dė iš  
3 mi li jo nų li tų.

Šeš ta die nį Lie tu vos ban kas at vė rė du ris lan ky to jams ir kvie tė švęs
ti li to gim ta die nį.

Spa lio 2oji Lie tu vos pi ni gų sis te mai bu vo ypa tin ga die na: prieš 90 
me tų – 1922 m. spa lio 2 d. į apy var tą pir mą kar tą iš leis ta na cio na li
nė va liu ta – li tas. Tuo pat me tu pra dė jo veik ti ir pir ma sis ne prik lau
so mos Lie tu vos cent ri nis ban kas.

Prieš 20 me tų su kur ta ne prik lau so my bę at kū ru sios Lie tu vos pi ni
gų sis te ma, lai ki na sis ta lo nas ta po na cio na li niu pi ni gi niu vie ne tu, 
rub liai išim ti iš apy var tos.

Ju bi lie jus, žy min čius na cio na li nės pi ni gų sis te mos gi mi mą ir at gi
mi mą, Lie tu vos ban kas pa kvie tė švęs ti kar tu.

Šeš ta die nį Lie tu vos ban kas priė mė lan ky to jus sa vo rū muo se Kau
ne ir Vil niu je. Lan ky to jai ga lė jo su si pa žin ti su Lie tu vos ban ko veik la. 
Bu vo ga li ma iš vys ti uni ka lių eks po na tų – pi ni gus ve žan čius šar vuo
čius, pi ra mi dę iš 3 mi li jo nų li tų, Lie tu vos ban ko val dy bos sa lę, ku
rio je prii ma mi svar biau si fi nan sų rin kų spren di mai.

Lan ky to jai tu rė jo ga li my bę už suk ti ir į Lie tu vos ban ko val dy bos 
pir mi nin ko ka bi ne tą.

At vi rų du rų ren gi nio me tu Lie tu vos ban ko tar nau to jai pa sa ko jo, 
kaip į gy ve ni mą iš ke liau ja li tų bank no tai ir mo ne tos, kaip kau pia mos 
už sie nio va liu tos ir auk so at sar gos, rei ka lin gos li to sta bi lu mui už tik
rin ti, kaip val do mos Lie tu vos ban ko mo kė ji mų sis te mos.

Lan ky to jai ga lė jo su ži no ti, kaip vyk do ma fi nan sų rin kų prie
žiū ra, kaip nag ri nė ja mi var to to jų ir fi nan sų rin kos da ly vių gin čai, 

kaip ver ti na mos 
eko no mi nės ir fi
nan si nės ri zi kos. 
Bu vo pa teik ta in
for ma ci jos apie 
fi nan si nių pa slau
gų įkai nius, kad 
var to to jui leng
viau bū tų ly gin ti, 
rink tis ir tau py ti.

L a n  k y  t o  j u s 
priė mė ir Pi ni gų 
mu zie jus.

Pir  mą k ar  t ą 
Lie tu vos ban kas 
at vi rų du rų ren
gi nį  or ga ni  za
vo per nai spa lio 
2ąją.

EL TA

Lietuvosbankaspakvietė
įlitogimtadienį

Dai niaus LA BU čIO (EL TA) nuo tr.






