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Viešas skelbimas apie šaukiamą Lietuvos žydų (litvakų) 
bendruomenės eilinę ataskaitinę konferenciją

2018 m. gegužės 28 d. 12 val. Lietuvos žydų (litvakų) ben-
druomenės buveinėje Vilniuje, Pylimo g. 4, įvyks Lietuvos 
žydų (litvakų) bendruomenės (toliau – LŽB), juridinio as-
mens kodas 190722117, eilinė ataskaitinė konferencija (to-
liau – Konferencija). 

Numatoma Konferencijos darbotvarkė:
1.  Konferencijos pirmininko ir sekretoriato rinkimai;
2.  LŽB nepriklausomo auditoriaus išvada, 
 2017 metų finansinė ir veiklos ataskaita;
3.  LŽB Tarybos narių rinkimai.

Maloniai kviečiame LŽB asociacijos narių atstovus (delegatus) 
dalyvauti Konferencijoje. Su išsamesne numatomos Konferen-
cijos medžiaga galima susipažinti LŽB buveinėje, Pylimo g. 4, 
Vilnius. Papildoma informacija el. p. info@lzb.lt arba telefonu 
(8 5) 261 3003. (Užs. 18AVI4-215)

(Užs. 18AVIL-34)

VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA 
TELŠIŲ REGIONINIO PADALINIO

SKELBIMAS
Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija Telšių regioninis padalinys 2018 m. gegužės 14 d. 
13.15 val. skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto viešąjį 
aukcioną, kuris vyks adresu: VĮ Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninis padalinys, Miškininkų 
g. 4, Berkinėnų k., 87151 Telšių r. sav., II aukštas, salė. Atsakingas asmuo – mechanikas inžinierius 
Andrius Serva, tel.: +370 444 70 596; +370 687 12 025. Parduodamo turto viešajame aukcione 
sąrašas skelbiamas interneto svetainėje www.vivmu.lt. Aukciono dalyvis sumoka pervedimu 
į atsiskaitomąją sąskaitą LT897300010153812906, AB „Swedbank“, 10 proc. dydžio įnašą nuo 
numatomo pirkti turto vieneto pradinės kainos ne vėliau kaip iki aukciono pradžios. Įnašas 
aukciono laimėtojui įskaitomas apmokant už aukcione įgytą prekę. Aukciono laimėtojui, 
nesumokėjusiam už įsigytą prekę, įnašas negrąžinamas. Siūlomą parduoti turtą galima apžiūrėti 
2018 m. gegužės 9–14 d. darbo valandomis, adresu: Miškininkų g. 4, Berkinėnų k., 87151 Telšių 
r. sav. Už aukcione nupirktas prekes atsiskaitoma per 3 dienas po aukciono pabaigos. Įsigytą 
turtą pirkėjas išmontuoja, susikrauna ir išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 7 kalendorines 
dienas po aukciono. Aukciono rengėjai už parduoto turto kokybę neatsako ir iš pirkėjų jokių 
pretenzijų nepriima. Žiūrovai į aukcioną neįleidžiami. Aukciono dalyvio bilieto kaina – 5 eurai. 
Antrasis aukcionas (neįvykus pirmajam) – 2018 m. gegužės 21 d. 13.15 val., trečiasis aukcionas 
(neįvykus antrajam) – 2018 m. gegužės 28 d. 13.15 val., ketvirtasis aukcionas (neįvykus trečiajam) 
– 2018 m. birželio 4 d. 13.15 val., penktasis aukcionas (neįvykus ketvirtajam) – 2018 m. birželio 
11 d. 13.15 val., šeštasis aukcionas (neįvykus penktajam) –2018 m. birželio 18 d. 13.15 val. 

Trečiųjų asmenų teisių į parduodamą turtą nėra.

Eil. 
Nr.

Turto pavadinimas, markė Inven-
torinis 

Nr.

Transporto 
priemonės,
valstybinis

Nr.

Paga-
minimo 

metai

Įsigijimo 
metai

Pradinė  
vertė  

eurais,
be PVM

Minimalus 
kainų 

didinimo 
intervalas,

eurais

1. Automobilis „Volvo FM“ 124146 DNN257 2008 2008 9600 100

2. Automobilis
 „Mercede-Benz 1840“

124129 AOB211 2005 2005 7800 100

3. Automobilis 
„Mitsubishi L200“

124135 JZM468 2005 2005 1000 20

4. Vikšrinis ekskavatorius 
„New Holland E135SR“

123353 D008G 2008 2008 29 800 300

5. Medkirtė „Ponsse Ergo“ 123377 T935S 2011 2011 67 500 700

6. Dviejų ašių priekaba 
DOLL A131

124150 CV331 2009 2009 9600 100

7. Puspriekabė 
„Narko S3HS11T11“

124141 BN972 2007 2007 9000 100

8. Manipuliatorius-krautuvas 
EPSILON M100L80

123373 KR-01-07439 2010 2010 8900 100

(Užs. 18ASIA-7)

Šiaulių miesto savivaldybės administracija kviečia architektus 
dalyvauti konkurse eiti Urbanistinės plėtros ir ūkio 
departamento architektūros, Urbanistikos ir 
paveldosaUgos skyriaUs vedėjo pavadUotojo 
(vyriaUsiojo architekto) pareigas. 
Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, per Valstybės 
tarnybos valdymo informacinės sistemos Atrankos modulio 
savitarną www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse. Prašyme turi būti nurodytas 
asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie 
naudojami asmeniui Sistemoje ir statistikos tikslais identifikuoti, 
ir elektroninio pašto adresas.
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.
3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitik-
ties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas or-
ganizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

dokumentai priimami iki 2018-05-16, pildomi ir teikiami 
tik per sistemą!

Skelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje data 
– 2018-04-25. Lygis, kategorija – A-13 (834,75 Eur, gali būti 
mokami priedai ir priemokos). Skelbimo Nr. 38141.

Kaunoteritorinėmuitinėskelbiapripažintonereikalinguarbanetinkamu

(negalimu)naudotivalstybėsturtopardavimąviešametiesioginiameauk

cione.Parduodaminaudoti,neveikiantys,bekietųjųdiskųkompiuteriai

(26vnt),spausdintuvas,monitoriusirvienpusiaistelažai(detalesnėin

formacijainternetinėjesvetainėjeadresu:http://www.lrmuitine.lt/).Auk

cionasvyks2018051410.00val.adresu:Kaunoteritorinėsmuitinės

Panevėžiopirmoskategorijoskroviniųpostas,Mokymoklasė,Ramyga

losg.151,Panevėžys.Dalyviųnemokamaregistracija:20180514nuo

9.45val.ikiaukcionopradžios.Aukcionorengėjokontaktinisasmuo:Juo

zasSirvydis,Panevėžiopirmoskategorijoskroviniųpostoviršininkas,

Ramygalosg.151,Panevėžys,tel.(845)502660,el.p.juozas.sirvy

dis@lrmuitine.ltParduodamąturtągalimaapžiūrėtisusiderinussukon

taktiniuasmeniunuo20180507 iki20180509.Neįvykuspirmajam

aukcionuiarbanepardavusturto,pakartotinisaukcionasvyks201805

2110.00val.tuopačiuadresu.

Įvairūs

užsienyje

DarbaskomandiruotėseOlandijojeledųfabrike,prierūšiavimoirpaka

vimolinijų.Mokėtianglųarbalenkųkalbą.Atlyginimasnuo9Euružva

landą.Tel.865282030,861551454.

DarbasOlandijoje,ŠvedijojeirNorvegijoje.Maistopramonė:rūšiavimas,

pakavimas.Atlyginimas2000Eur.Tel.+37069933334.

Paslaugos
koNsultacijos

Paskolosnuo1000Euriki10m.per1val.visojeLietuvoje,užstatas–bu

tas,namas.Konsultacijos.Aujamacredit,tel.860069691.

Paskolos.Išperkamejūsųskolasišantstolių,padengiamekitokiassko

lasįkeičiantnekilnojamąjįturtą.AujamaCredit,tel.862033777.

Pranešimai
koNkursai

UAB„Verkiųbūstas“kviečiateiktipasiūlymądaugiabučionamoAteities

g.2B,Vilnius,stogoremontodarbamsatliktikonkursobūdu.Išsamiau

internetosvetainėjewww.verkiubustas.com/veikla/konkursai/

aukcioNai

VšĮVilkpėdėsligoninėskelbiapripažintonereikalinguarbanetinka

mu(negalimu)naudotiilgalaikiomaterialausturtoviešąjįaukcioną.

Parduodamas rentgenoaparatas „Elitys“,gamyklinispavadinimas

„TROPHYELITYS“,įsigijimometai2008m.,pradinėpardavimokai

na1000Eur,irodontologinėįrangaRoyalDental,MFG.Inc.12414

HWY99(EverettWA.98204UAS),įsigijimometai2004m.,pradinė

pardavimokaina400Eur.Parduodamoturtokomplektacijosirtech

ninėcharakteristikaskelbiamaligoninėsinternetosvetainėjewww.

vilkpedesligonine.ltTiesioginisviešasaukcionasvyks2018m.ge

gužės15d.10.00val.VšĮVilkpėdėsligoninėje,Vilkpėdėsg.3,Vil

niuje,konferencijųsalėje,3aukštas.Dalyvių registracijavyksnuo

9.30val.,tuopačiuadresu.Neįvykuspirmajamaukcionui,antrasis

aukcionasvykstenpat2018m.gegužės22d.10.00val.Parduoda

mąturtągalimaapžiūrėti2018m.gegužės8,9,10dienomisimtinai,

nuo9.00iki11.00val.VšĮVilkpėdėsligoninėje,Vilkpėdėsg.3,Vil

niuje,išankstosusitarussuŪkioskyriausvedėjuArūnuDruskiu,tel.

861883987.Užįsigytąturtąaukcioneatsiskaitomabankiniupave

dimuper3darbodienas,įskaitantaukcionovykdymodieną.Aukcio

nedalyvavimasnemokamas.

Pranašauju ateitį, padedu

spręstišeimos,versloirkitas

problemas.tel.867579205.

BUAB„Infoarka“viešameparda

vimeparduodaR.Kybartienės

20150924Telšiųrajonoapylin

kės teismo įsakymu priteistą

130,25Eurdebitorinęskoląir5

proc.metiniųpalūkanųuždidžiau

siąpasiūlytąkainą.Skolagalibū

tineparduotauždidžiausiąpasi

ūlytąkainąpasiūliusiampirkėjui,

jei pateiktas pasiūlymasneten

kinskreditorių lūkesčių.Pasiūly

maipriimamiiki20180512adre

su:Žemaitėsg.17A1,Telšiaiarba

el.p.uabjonvita@gmail.com

DingusiusUAB„Norta“(įmonėsko

das132440852,juridinisadresas

Kaunom.,Savanoriųpr.290)įsta

tuslaikytinegaliojančiais.

Pranešame,kadsavininkospren

dimu20180426 likviduojama IĮ

„Viktorava“(JAkodas174423051,

buveinėViktoravosk.,Griškabū

džiosen.,Šakiųr.,duomenyskau

piamiirsaugomiJuridiniųasme

nųregistre).

BUAB„Senasissodas“parduoda:

sargųnamelį(3,65x2,75m)sušlag

baumoEcoRapidįrenginiuirap

saugossistemaEkskombiuras,

esančiusNemėžiok.,Vilniaus r.,

pradinėkaina800Eur;kasosapa

ratąEKAOPTIMUSiCbravo,pra

dinėkaina20Eur;vaizdoįrašymo

įrenginįTA468P,pradinėkaina20

Eur.Turtąapžiūrėtigalimaišanks

tosusitarustel.869826918.Pa

siūlymaipriimami iki20180517

adresu:Žemaitėsg.17a1,Telšiai

irel.p.uabjonvita@gmail.com

BUAB„Arsi“viešopardavimobūdu

parduoda:baldus,orgtechnikąirki

tąturtąuždidžiausiaspasiūlytąkai

ną.Pasiūlymaipriimamiadresu:Že

maitėsg.17a1,Telšiaiirel.p.uab

jonvita@gmail.comInformacijatel.

869826918.

Pranešame, kad yra sudarytos

UAB IDAVANG,UAB IDAVANG

KepaliaiirUABIDAVANGPaso

dėlė reorganizavimo sąlygos.

Reorganizavimedalyvaujantisju

ridinis asmuo–UAB IDAVANG

(įmonėskodas111657920,adre

sas:Veselkiškiųk.1,Pakruojoraj.,

duomenys kaupiami ir saugomi

Juridiniųasmenųregistre).Reor

ganizavimobūdas–prijungimas.

Po reorganizavimopasibaigian

tysjuridiniaiasmenys–UABIDA

VANGKepaliai (įmonės kodas

300992588,adresas:Satkūnųk.,

Joniškioraj.,duomenyskaupia

mi ir saugomiJuridiniųasmenų

registre)irUABIDAVANGPaso

dėlė(įmonėskodas301469530,

adresas:Pasodėlėsk.2,Panevė

žio raj., duomenys kaupiami ir

saugomiJuridiniųasmenųregist

re).Poreorganizavimoišliksian

tisirtęsiantisveikląjuridinisas

muo–UABIDAVANG.Poreorga

nizavimovisasUABIDAVANGKe

paliaiirUABIDAVANGPasodėlė

kapitalas, turtas, teisės irparei

gospereisUAB IDAVANG, kuri

po reorganizavimo išliks ir tęs

veiklą,nuoperdavimopriėmimo

akto(aktų)pasirašymomomen

to.Turintysteisinįinteresąasme

nyssureorganizavimosąlygomis,

poreorganizavimoišliksiančiosir

tęsiančiosveikląUABIDAVANG

įstatųprojektu,praėjusiųfinansi

niųmetų finansinėmis atskaito

mybėmisgalisusipažintinuošio

skelbimodienosadresuA.Goš

tautog.40B,Vilnius,darbodie

nomisnuo9.00iki16.00val.


