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INFORMACIJA APIE BETONO GAMINIŲ GAMYBOS, PANAUDOJANT ĮVAIRESNES 
ŽALIAVAS/MEDŽIAGAS ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. PŪV užsakovas: UAB „Vilniaus betono gaminiai“, Žalgirio g. 88-213 (212 kab.), 
LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 212 5981.
2. PŪV pavadinimas: betono gaminių gamyba, panaudojant įvairesnes žaliavas/
medžiagas.
3. PŪV vieta: Vilniaus apsk., Šalčininkų r. sav., Jašiūnų sen., Vakariškių k. 2.
4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūros 
Taršos prevencijos ir leidimų departamento Vilniaus skyriaus (toliau – Vilniaus sky-
rius) 2015 02 20 priimta atrankos išvada Nr. (15.8)-A4-1706: PŪV PAV neprivalomas.
5. Išsamiau susipažinti su informacija apie PŪV galima per 10 darbo dienų nuo 
šio skelbimo, adresu: Žalgirio g. 88-213 (212 kab.), tel. (8 5) 212 5981, darbo va-
landomis.
6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti Vilniaus skyriui, A. Juozapavi-
čiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 68 042, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Vil-
niaus skyriuje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 68 042, UAB „REF Baltic“ 
Justiniškių g. 12, Vilnius, tel. 8 699 03 620, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo. 
 Užs. LM-384

JĖ GA lo ši mo Nr. 4660
2015 02 23 
Di dy sis pri zas – 61 487 Eur (212 302 Lt)
01  10  12  13  17  18  + 29 
At spė ta: Lai mė ji mas: 
6 61 487 Eur 
5+1 2 291 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. 6028 
2015 02 23 
Ga li ma lai mė ti 100 000 Eur (345 000 Lt) 
Iš rie dė ję skai čiai:  
02  12  15  16  17  20  23  28  31  32  
35  37  38  41  43  44  55  57  58  59 

BUTAI
NUOMOJA

Kambarį Vilniuje, Justiniškių g. (kaina – 
60 eurų). Tel. 8 683 37 683.

NAMAI, PATALPOS
PARDUODA

Sutvarkytą, apšiltintą 2 aukštų namą 
Kretingoje (gali gyventi dvi šeimos, yra 
komunikacijos, šildymas dujomis arba 
kietu kuru). Tel. 8 687 40 702.
2 aukštų namą Palangoje, Valteriškės g. 
(įrenginėjamas vidus, padaryta išorės 
apdaila, yra 10 a sklypas, įvestos komu-
nikacijos). Tel. 8 687 40 702.

SODYBOS, SKLYPAI
PARDUODA

10 a sklypą Palangoje (yra komunikaci-
jos, rami vieta) arba keičia į butą 
Klaipėdoje, Vilniuje, ar Palangoje.  
Tel. 8 630 09 480.
Sodą Kretingoje (galima rinktis iš 
dviejų, puiki vieta statybai, 2 km iki cen-
tro). Tel. 8 687 40 702.
7,74 ha žemės ūkio paskirties žemės 
Vilniaus r., Pagirių sen., Melekonių k., 
4,7 ha žemės Merešlėnų k. ir 8,58 ha že-
mės ūkio paskirties žemės Vilniaus r., 
Riešės sen., Skirgiškių k. (sklypas ribojasi 
su Žalesos upe). Kaina – sutartinė.  
Tel. 8 687 88 775.
1,5 ha žemės ūkio paskirties žemės Vil-
niaus r., Paberžės sen., Visalaukės 1 k. (yra 
0,02 ha vandens telkinys, leidimas sklypą 
padalinti į dvi dalis ūkininko sodyboms) 
ir 2,9 ha žemės ūkio paskirties žemės Vil-
niaus r., Paberžės sen., Žemaitėlių k (yra 
leidimas sklypą padalinti į penkias dalis). 
Kaina – sutartinė. Tel. 8 687 88 775.

INTERJERAS, BALDAI
PARDUODA

Fotomenininko foto hyperpanoramos 
ant drobės (iki 2 m pločio) su Vilniaus 
vaizdais iš oro baliono: Senamiestis, An-
takalnis, Žirmūnai, Žvėrynas, Šnipiškės, 
Šeškinė, Fabijoniškės, Justiniškės, Ta-
randė, Gineitiškės, Avižieniai, Pilaitė, 
Zujūnai. Tel. 8 677 50 901, el. paštas:  
luwer@delfi.lt.

PASLAUGOS
Fotografuojantiems – fotografijos failų 
meninis apdorojimas, kūrybinis dizai-
nas COREL PHOTO-PAINT pagrindu. 
Galimi profesiniai patarimai. Atlieka  
didelę patirtį turintis fotomenininkas 
senjoras Liudas Verbliugevičius Vilniuje. 
Tel. 8 677 50 901, el. paštas: luwer@delfi.lt.
Prijungiu, taisau automatines skalby-
kles. Suteikiu garantiją. Konsultuoju 
įsigyjant naują, su transportavimo trū-
kumais arba naudotą buitinę techniką. 
Tel. 8 610 21 588.

PRANEŠIMAI
ČESLAV NARUŠEVIČ PRAŠYMU bus atliekami sklypo (kad. Nr. 4164/0100:61) 
Bradiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav., kadastriniai matavimai. GRETIMO 
ŽEMĖS SKLYPO PAVELDĖTOJAI, kadastro Nr. 4164/0100:104, ATVYKITE Į MATA-
VIMUS 2015 03 26, 10.00 val. prie bendros ribos. Matavimus atliks „Geo 
Formatas“, UAB matininkas Rolandas Stasiūnas. Buveinė: Kalvarijų g. 124-16, 
Vilnius, tel.+370 609 73 892, el. p.: geoformatas@gmail.com.  Užs. LM-392

2015 04 07, 10.00 val. įvyks BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“ nekilno-
jamojo turto, t. y. Sporto rūmų, Rinktinės g. 1, Vilnius, varžytynės adresu: 
Konstitucijos pr. 23C-519. Sąrašas ir informacija www.bap.lt. Telefonas pa-
siteirauti (8 5) 263 0622, el. p.: irena@bap.lt.  Užs. LM-393

MARIJOS STANKEVIČ ir GENOEFOS STANKEVIČ PRAŠYMU bus atliekami sklypo 
(kad. Nr. 4182/0300:23) Tumosų k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav., kadastriniai 
matavimai. GRETIMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PAVELDĖTOJAI, kadastro Nr. 
4182/0300:221 ir 4182/0300:222, ATVYKITE Į MATAVIMUS 2015 03 19, 10.00 
val. prie bendros ribos. Matavimus atliks „Geo Formatas“, UAB matininkas Ro-
landas Stasiūnas. Buveinė: Kalvarijų g. 124-16, Vilnius, tel. +370 609 73 892,  
el. p.: geoformatas@gmail.com.  Užs. LM-391

ANDREJ BORISEVSKIJ ir GRAŽINA BORISEVKAJA PRAŠYMU bus atliekami sklypo 
(kad. Nr. 0101/0134:6630) Kryžiokų Sodų 8-oji g. 44, Vilniaus m. sav.,  
kadastriniai matavimai. GRETIMO ŽEMĖS SKLYPO SAVININKE, kadastro Nr. 
0101/0134:662, ATVYKITE Į MATAVIMUS 2015 03 10, 10.00 val. prie bendros  
ribos. Matavimus atliks „Geo Formatas“, UAB matininkas Rolandas Stasiūnas. 
Buveinė: Kalvarijų g. 124-16, Vilnius, tel. +370 609 73 892, el. p.:  
geoformatas@gmail.com.  Užs. LM-390

INFORMACIJA
LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS (LASF) TIKRIESIEMS NARIAMS

2015 02 17 d. LASF tarybos nutarimu buvo patvirtinta 2015 03 28 d. LASF tikrųjų 
narių (LASF valdymo organų rinkiminio) suvažiavimo pravedimo vieta ir laikas, bei 
galutinė 2015 03 28 d. LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkiminio) suva-
žiavimo darbotvarkė.
Vadovaujantis LASF tarybos 2015 02 17 d. nutarimu, informuojame Jus, jog LASF 
tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkiminis) suvažiavimas (toliau - Suvažiavi-
mas) įvyks 2015 metų kovo 28 dieną.
Suvažiavimo vieta: viešbučio ”Kaunas” konferencijų salė.
Adresas: Laisvės alėja 79, LT-44297 Kaunas.
Dalyvių (LASF tikrųjų narių, kandidatų į LASF tarybos narius) registracija į Suva-
žiavimą vyks: nuo 9.30 iki 10.45 val.
Dalyviai, atvykę į registraciją vėliau nei 10.45 val., į Suvažiavimą nebus regis-
truojami ir nebus leidžiama dalyvauti Suvažiavime.
Suvažiavimo pradžia 11.00 val.

Suvažiavimo darbotvarkė:
1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2014 metus pristatymas;
2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas;
3. LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas;
4. LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2014 metus prista-
tymas;
5. LASF 2014 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas, atsižvelgiant į audito 
ataskaitą;
6. LASF 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
7. 2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai 
remti įnašų dydžių, patvirtintų 2014 03 29 d. LASF tikrųjų narių suvažiavime, tiksli-
nimas bei 2016 metų LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų 
LASF veiklai remti įnašų dydžių tvirtinimas;
8. LASF prezidento rinkimai;
9. LASF Viceprezidentų skaičiaus nustatymas;
10. LASF tarybos narių (Viceprezidentų, Komitetų pirmininkų) rinkimai;
11. LASF Revizijos komisijos ir narių rinkimai. (Siūloma šį klausimą perkelti į kitą Su-
važiavimą, nes negauta pasiūlymų į Revizijos komisijos narius. Esamai LASF Revizijos 
komisijai pavesti eiti pareigas iki kol bus išrinkta nauja LASF Revizijos Komisija);
12. Dėl „LASF garbės ženklo“ apdovanojimų suteikimo E. Martinėnui ir A. Rymoniui.
Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai priimti į LASF tikruo-
sius narius iki 2014 09 09 ir iki 2015 m. kovo 15 d, sumokėję 2015 metų LASF tikrojo 
nario mokestį.
Į suvažiavimą svečių teisėmis kviečiami visi kandidatai į LASF tarybos narius. Į 
Suvažiavimą, svečių teisėmis pakviesti, kandidatai į LASF tarybos narius privalo užsi-
registruoti LASF sekretoriate iki 2015 m. kovo 20 d.
Neužsiregistravę, LASF sekretoriate, kandidatai į LASF tarybos narius iki 2014 03 
20 d. į Suvažiavimą nebus įleidžiami. 2015 03 28 d. atvykusių į Suvažiavimą kandi-
datų į LASF tarybos narius registracija vyks nuo 9.30 iki 10.45. Pavėlavę į registraciją 
kandidatai į Suvažiavimą nebus įleidžiami.
LASF asocijuoti nariai į Suvažiavimą nekviečiami ir nebus įleidžiami.
Pasibaigus Suvažiavimui, toje pačioje viešbučio ”Kaunas” konferencijų salėje, vyks 
spaudos konferencija, į kurią kviečiami visuomenės informavimo priemonių (žinias-
klaidos) atstovai. Apie spaudos konferencijos laiką, Taryba, visuomenės informavi-
mo priemonių (žiniasklaidos) atstovus, informuos atskiru pranešimu ne vėliau kaip 
likus 10 dienų iki Suvažiavimo.
Išsami informacija apie pasirengimą Suvažiavimui bei su Suvažiavimu susijusi 
medžiaga bus patalpinta Suvažiavimo medžiagoje, kuri LASF tikriesiems na-
riams 2015 02 25 dieną bus išsiųsta paštu, registruotais laiškais bei paskelbta 
LASF tinklalapyje http://www.lasf.lt/suvaziavimai/.  Užs. LM-369

UAB „Senvagės rezidencija“ (į. k 302518674), remiantis CK 4.79 str., praneša 
visiems žemės sklypo, esančio Vilniaus mieste, registro Nr. 44/618164, unikalus 
Nr. 4400-0909-9184, bendraturčiams, kad ketina parduoti visas priklausančias 
75/19817 dalis žemės sklypo už 1000 Eur + PVM, viso kaina su PVM 1210 Eur, 
visą kainą sumokant prieš sutarties pasirašymą. Sutinkamai su CK 4.79 str., šio turto 
bendraturčiai, turi pirmenybės teisę pirkti, todėl prašome per vieną mėnesį nuo šio 
skelbimo paskelbimo pranešti ar ketinate pirkti, ar atsisakote pirkti.
Apie savo ketinimus prašome pranešti UAB „Senvagės rezidencija“, adresu: Lais-
vės a. 1, Panevėžys. Jums neįgyvendinus pirmenybinės teisės pirkti aukščiau nurody-
tą nekilnojamąjį turtą, t. y. per vieną mėnesį neatsiuntus atsakymo arba atsisakius 
pirkti, bus laikoma, kad Jūs atsisakote pasinaudoti šia teise. Tokiu atveju mes įgysime 
teisę parduoti aukščiau nurodytą turto dalį bet kuriems kitiems asmenims. 
 Užs. LM-387

Pranešame, kad 2015 m. kovo 20 d. 11.00 val. bendrovės buveinėje,  
Sulupės g. 7, Klaipėda,

šaukiamas UAB „Koopverslas“, įmonės kodas 300592423,
eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Darbotvarkė:
1. Metinis pranešimas;
2. 2014 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
3. Pelno (nuostolių) paskirstymas;
4. Valdybos narių rinkimai;
5. Bendrovės įstatų pakeitimas dėl įstatinio kapitalo nominalios vertės išraiškos li-
tais keitimo į išraišką eurais;
6. Nuosavų akcijų bendrovei supirkimas;
7. Atstovo į KB Lietuvos kooperatyvų sąjungos narių susirinkimą rinkimai;
8. Kiti einamieji klausimai.
Informacija teikiama darbo dienomis nuo 10.00 iki 12.00 val. telefonu (8 46) 34 18 01.

Valdyba Užs. LM-388

Asociacijos „Linava“ nariams ir kandidatams į narius
DĖL DALYVAVIMO ASOCIACIJOS „LINAVA“ 2015 METŲ

REGIONINIUOSE SUSIRINKIMUOSE

Gerbiami Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ nariai bei 
kandidatai į narius, maloniai kviečiame Jus dalyvauti 2015 metų asociacijos „Linava“ 
regioniniuose susirinkimuose:
Krovininio transporto regionų narių susirinkimai
 1. Vilniaus regiono narių susirinkimas: 2015 m. kovo 5 d., ketvirtadienis, Vilnius, 
  viešbutis „Karolina“, Konferencijų salė (Sausio 13-osios g. 2, Vilnius).
 2. Panevėžio regiono narių susirinkimas: 2015 m. kovo 12 d., ketvirtadienis, 
  Utena, Utenos kultūros centras ( Aušros g. 49, Utena).
 3. Klaipėdos regiono narių susirinkimas: 2015 m. kovo 18 d., trečiadienis,  
  Klaipėda, viešbutis „Klaipėda“, Konferencijų salė (Naujojo sodo g. 1, Klaipėda).
 4. Šiaulių regiono narių susirinkimas: 2015 m. kovo 19 d., ketvirtadienis, 
  Šiauliai, Šiaulių universitetas, Baltoji salė (Vilniaus g. 88, Šiauliai).
 5. Kauno regiono narių susirinkimas: 2015 m. kovo 26 d., ketvirtadienis, Kaunas, 
  viešbutis „Europa Royale Kaunas“, Konferencijų salė ( Miško g. 11, Kaunas).
 6. Alytaus regiono narių susirinkimas: 2015 m. balandžio 2 d., ketvirtadienis, 
  Druskininkai, sanatorija „Dainava“, Konferencijų salė ( Maironio g. 22, 
  Druskininkai).
Keleivinio transporto narių susirinkimas
  2015 m. balandžio 3 d., penktadienis, Vilnius, „Linavos“ Mokymo centras 
  (Jankiškių g. 41, Vilnius).

Vilniaus, Panevėžio, Klaipėdos, Šiaulių, Kauno ir Alytaus regionų narių susirin-
kimų darbotvarkė:
   1. Valstybinių institucijų atstovų pasisakymai.
   2. Asociacijos „Linava“ regiono prezidiumo nario ataskaita, 
    prezidiumo narių ir prezidento pasisakymai.
   3. Asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus ataskaita.
    3.1. Panevėžio regione – dėl asociacijos „Linava“ prezidiumo nario 
     Juliaus Misiūno atšaukimo ir kandidatų į atšaukto prezidiumo 
     nario vietą iškėlimo, įtraukiant šiuos klausimus į asociacijos 
     „Linava“ 2015 m. gegužės 15 d. kongreso darbotvarkę.
    3.2. Šiaulių regione – dėl asociacijos „Linava“ prezidento Algimanto  
     Kondrusevičiaus atšaukimo, įtraukiant šį klausimą į asociacijos  
     „Linava“ 2015 m. gegužės 15 d. kongreso darbotvarkę.
   4. Asociacijos „Linava“įstatų pataisos.
   5. Regioninio susirinkimo narių pasisakymai ir kiti klausimai.

Keleivinio transporto narių susirinkimo darbotvarkė:
 1. Asociacijos „Linava“ dabartis ir perspektyvos.
 2. Asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto tarybos darbo ataskaita.
 3. Asociacijos „Linava“ įstatų pataisos.
 4. Narių pasisakymai ir kiti klausimai.

Regionų narių susirinkimų darbo pradžia – 11.00 val.
Dalyvių registracija prasideda 10.00 val. ir baigiasi 11.00 val.

Atkreipiame kandidatų į asociacijos „Linava“ narius dėmesį, kad remiantis asociaci-
jos „Linava“ įstatų 6.2. punktu, kandidatai į asociacijos „Linava“ narius regioniniuose 
susirinkimuose dalyvauja be balso teisės.

Daugiau informacijos:
www.linava.lt/naujienos/regioniniai-susirinkimai
Tel. (8 5) 278 6548, el. p.: office@linava.lt

Informacija apie dokumentus, kuriuos reikia pateikti registruojantis:
http://www.linava.lt/naujiena/dokumentai-reikalingi-dalyvaujant-regioniniame-susirinkime/

Maloniai kviečiame dalyvauti! Užs. LM-395

Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 26 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą 
UAB „Golduva“ (įmonės kodas 302871140). Administratoriumi paskirtas UAB 
„NORDIC TACTICS”, tel. (8 5) 240 9510. Minėta Vilniaus apygardos teismo nu-
tartis įsiteisėjo 2015 02 06 d. Administratorius priima kreditorių pretenzijas iki 
2015 m. kovo 24 d. adresu: UAB „NORDIC TACTICS“, Lukiškių g. 5-407, 01108 
Vilnius, faks. (8 5) 240 9731. Pranešame, kad remiantis LR ĮBĮ 11 str. 3 d. 13 p. 
sutartys, iki bankroto bylos iškėlimo sudarytos su UAB „Golduva“, yra nutrauki-
amos. Nuo bankroto bylos nutarties įsiteisėjimo dienos sutarties sąlygos 
nevykdomos.  Užs. LM- 389

BUAB „ARDERA“ (į. k. 147928448) įstatus laikyti negaliojančiais.  Užs. LM-385

ATESTATĄ B Nr.001320, IŠDUOTĄ 1992 m., Vilniaus 8-osios profesinės  
technikos mokyklos mokiniui RUDAIČIUI EGIDIJUI, laikyti negaliojančiu.  Užs. V-51

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ 

skelbia konkursą

dėl komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemą papildančios atliekų surin-

kimo sistemos operatoriaus (asmens, 

turinčio teisę atskirti pakuočių atliekas 

iš mišraus komunalinių atliekų srauto) 

išrinkimo.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, 

dėl konkurso sąlygų turi kreiptis el. 

pašto adresu: info@pto.lt.  Užs. LM-394


