
  

nemokamai platinamas penktadieniais: utenos, anykðèiø, ignalinos, molëtø, Zarasø miestuose.

P. C. „senukai“         
Juvelyrinë  ParduoTuvë 

 „BJ Juvelyrika“.

J. Basanavièiaus g. 52, utena. 
Tel. 8~389 50700.

lom Bar das 

2015 m. vasario 27 d. Nr. 9 (625).      Tiraþas 21 000  egzemplioriø.
 laikraðtis leidþiamas nuo 2002 m. spalio 25 d.

su Per ka me 
au To mo Bi lius.
sutvarkome dokumentus.

tel. 8~698 20823, 8~389 58726.
J. Basanavièiaus g. 2H, Utena.

auToservisas – auTodalys  

lengvøjø automobiliø ir mikroautobusø remontas

Ge di mi no k., ute nos r. Tel. 8~389 50877 
mob. 8~614 37204, 8~686 91792 

 el. p. uabstumbra@gmail.com

* autodiagnostika
* vaþiuoklës remontas
* varikliø remontas
* starteriø remontas
* generatoriø remontas
* duslintuvø remontas
* kompiuterinis ratø suvedimas

* prekyba varikliø apsaugomis
* variklio dirþeliø keitimas
* sankabos keitimas
* pavarø dëþiø keitimas
* ðildymo peèiukø keitimas
* neste tepalø nemokamas keitimas 
* Padangos. montavimas, balansavimas
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ALGIRDO G. 

UTENA 

uaB „sTumBra“

VILNIUS
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sTaBdþiø  PaTikra –  sTaBdþiø  sTendu

nauJa PaslauGa – TecHninë PaGalBa kelyJe (automobiliø perveþimas) 

UTENA 

P E R K A 
Perkame brandø  arba pribræstantá miðkà su þeme  arba iðsikirsti. 
                       konsultuojame, projektuojame.                                              tel. 8~617 72960.

WWW.REIKIAPLIUS.LT

Į sveikatos centrą „Šalavijas“ atvyksiantys gydytojai:

Prekiaujame juvelyriniais dirbiniais.

Suteikiame paskolas uþ uþstatà.

AUKSĄ,
SIDABRĄ,
GINTARĄ,
ANTIKVARĄ.

suPErkaME:

auksinislaikas05@gmail.com

a. Baranausko g. 7, utena (Utenos autobusø stotis). 
Tel. 8~623 47249.

darbo laikas i–v 918 val. vi – 914 val. 
 Pietø pertrauka 1314 val.

v i T g e r A 
griNdŲ ceNTrAS

KANAdiŠKA 
gUOBA

daugiau informacijos: 
www.vitgera.lt 

Prekybos centre „utenaitis“.        
Tel. 8~699 79377.

Ac/31– tik 3,99 eur/m2.

A K C I J A
akcijos kaina 

eur        lt
reguliari
kaina, eur

uaB utenos prekyba miesto parduotuvëse  

grietinėlės skonio vafl iukai, 1 kg, Saldi sala 3,29 2,79  9,63
vištienos vyniotinis, 1 kg 
Utenos prekyba gamybos baras                                       5,79      4,79   16,54
Karštai rūkyti vištų ketvirčiai, 1 kg
Mažeikių mėsinė       3,99  2,79 9,63
grietinė „rokiškio naminė“, 30 %, 400 g 1,25 1,09 3,76
Audinių minkštiklis „Nature“, 2 rūšių, 1000 ml        1,55        0,99 3,42
ūkiškas skalbiamasis muilas „ūla“ , 72 %, 200 g      0,52      0,32     1,10
Akcija galioja  2015 m. vasario 26  d.  -  kovo 4  d.   Prekių kiekis ribotas.

Universalinėje parduotuvėje gauti drabužiai: 
proginės suknelės, palaidinės, vyriški kostiumai, kelnės, marškiniai. 

maloniai kviečiame apsilankyti!  www.utenosprekyba.lt

uaB „skardvila“ utenos filiale – Pc „utenaitis“. 
metalo g. 3F – arba tel. 8~655 21004, 8~614 08800.

el. p. utena@skarda.eu

STOGŲ, SIENŲ 
DANGOS IR JŲ

PRIEDAI
* Nemokamas matavimas
* konsultavimas
* visi skardos gaminiai
   (kraigas, vėjalentės, laštakis)
* lietaus nuvedimo sistema
  (apvali, kvadratinė)

* SKOLINAME PINIGUS UŽ UŽSTATĄ
* PERKAME AUKSĄ IR SIDABRĄ
* suPErkaME vErtingus daiktus
* PrEkiauJaME JuvELyrika                         www. ulombardas.lt

utena, vyturiai
(priešais darbo biržą)
J. Basanavičiaus g. 94

Tel. 8 622 24499

O VISA KITA RASITE

 PARDUOTUVËSE
Akcija vyksta iki 2015 03 31 – nuo-
laida suteikiama nuo maþmeninës 
kainos – nuolaidos nesumuojamos– 
netaikoma uþsakomoms prekëms.

KIEKVIENÀ 
PENKTADIENÁ

20% NUOLAIDA 
VISOMS PREKËMS

J. Basanavièiaus g. 15, Utena.
Tel. 8~389 51 500, mob. tel. 8~600 20 311.

Įvairi granitinė  skalda
nuo 0,21 eur/kg.

Kovo 2, 16, 30 d. sveikatos centre „Šalavijas“ gydytoja 
endokrinologė rūTA dUBOSieNĖ, Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų endokrino-
logijos medicinos mokslų daktarė, konsultuoja turinčius 
skydliaukės veiklos sutrikimų, sergančius cukriniu diabetu, 
nutukimo klausimais, skiria gydymą, tiria skydliaukę ultra-
garsu, atlieka skydliaukės punkcijas. Gydytoja suaugusius 
priima su siuntimais iš šeimos gydytojo.

Kovo 2, 16, 30 d. sveikatos centre „Šalavijas“ ortope-
das-traumatologas Centro poliklinikos medicinos mokslų 
daktaras regiMANTAS jONAS ŽiTKAUSKAS konsul-
tuoja sergančius sąnarių, stuburo ligomis, osteochondroze, 
dėl galvos ir nugaros skausmų, traumų, vaikų stuburo iškry-
pimo, plokščiapėdystės, tiria ultragarsu vaikų ir suaugusių 
sąnarius, sausgysles, atlieka manualinę terapiją, skausmo 
terapiją injekcijomis. Gydytojas vaikus priima su siuntimais 
iš šeimos gydytojo.

Kovo 4, 18 d. sveikatos centre „Šalavijas“ dermatologė 
rASA KULieŠieNĖ. Konsultuoja, skiria gydymą nuo įvai-
rių odos ligų (grybelinės, lytiniu keliu plintančios ir kt.), ša-
lina karpas, papilomas (konsultaciją apmoka ligonių kasos).

Kovo 7 d. sveikatos centre „Šalavijas“ gydytoja ginekologė, 
Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikos gydy-
toja rūTA čiUrLieNĖ tiria ultragarsu, taiko konservaty-
vius ir chirurginius gydymo metodus turinčioms ginekolo-
ginių problemų.

Kovo 9 d. sveikatos centre „Šalavijas“ koloproktologas, 
habilituotas mokslų daktaras NAriMANTAS evALdAS 
SAMALAvičiUS, Lietuvos koloproktologų draugijos pre-
zidentas, Vilniaus onkologinės universitetinės ligoninės ab-
dominalinis chirurgas, konsultuoja, taiko konservatyvius ir 
chirurginius gydymo metodus. Konsultuojamos patologijos: 
išangės plyšimai, hemorojus, išmatų nelaikymas, polipai, 
storosios ir tiesiosios žarnos augliai, vidurių užkietėjimas, 
opinis kolitas.

Kovo 13 d.  sveikatos centre „Šalavijas“ gydytojas otorino-
laringologas giedriUS STrAZdAS, Vilniaus universite-
tinės greitosios pagalbos ligoninės ausų, nosies, ryklės ligų 
gydytojas. Jis konsultuoja, endoskopuoja, taiko konservaty-
vius ir chirurginius gydymo metodus. 

Kovo 14, 28 d. sveikatos centre „Šalavijas“ konsultuos 
endoskopuotojas riMAS KeSMiNAS. Vienas pirmųjų 
Lietuvoje įgijo endoskopuotojo kvalifi kaciją. Tiria skrandį, 
žarnyną, konsultuoja sergančius įvairiomis skrandžio ir žar-
nyno ligomis.1976 m. baigė VU medicinos fakultetą, įgijo 
chirurgo specialybę. Dirba VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus li-
goninėje. Lietuvos koloproktologų ir endoskopuotojų drau-
gijų narys. Taip pat moderniu endoskopu atlieka storosios 
žarnos vėžio patikrą pagal prevencinę programą, kurios pa-
galba nustatomos ankstyvosios vėžio stadijos ir kt. Žarnyno 
tyrimui gydytojas suaugusius priima su siuntimais iš šeimos 
gydytojo, tik siuntime turi būti parašyta kolonoskopijai pagal 
programą.

Kovo 14 d. į sveikatos centrą „Šalavijas“ atvyksta Vilniaus 
Universiteto ligoninės Santariškių klinikų medicinos mokslų 
daktaras Lietuvos Kraujagyslių chirurgijos draugijos narys 
angiochirurgas vAidOTAS ZABULiS. Gydytojas atlieka 
ir įvertina diagnostinius ultragarsinius kraujagyslių tyrimus, 
taiko įvairius gydymo metodus, konsultuoja turinčius krau-

jagyslių patologijas: kojų tinimą, skausmą, venų išsiplėtimą, 
trombozę, galvos svaigimą, pusiausvyros sutrikimus.

Kovo 14 d.  sveikatos centre „Šalavijas“ urologas, Kauno 
medicinos universiteto urologijos klinikos docentas AivA-
rAS jONAS MATijOŠAiTiS konsultuoja dėl įvairių šla-
pinimosi sutrikimų, vyrų lytinių organų problemų, inkstų 
akmenligės, šlapimo takų infekcijų. Gydytojas suaugusius 
priima su siuntimais iš šeimos gydytojo.

Kovo 18 d. sveikatos centre „Šalavijas“ gydytoja ginekolo-
gė AgNĖ MeŠKAiTĖ (Vilnius). Ginekologinių ligų gydy-
mas ir diagnostika, gimdos kaklelio patologijos diagnostika, 
nevaisingumo ištyrimas ir gydymas, konsultacijos kontra-
cepcijos klausimais, taip pat konsultacijos dėl menopauzės 
reiškinių. Atliekamos vaginalinės echoskopijos. Gydytoja 
gali atlikti nėščiųjų priežiūrą viso nėštumo metu. Gydytoja 
priima pacientus ir su sveikatos centro „Šalavijas“ šeimos 
gydytojo siuntimais.

Kovo 19 d.  sveikatos centre „Šalavijas“ konsultuos gydy-
toja endokrinologė g. e. BUTKUvieNĖ turinčius sky-
dliaukės veiklos sutrikimų, sergančius cukriniu diabetu. 
Gydytoja parinks tinkamą ir efektyvų gydymą. Gydytoja 
suaugusiuosius priima su siuntimais iš šeimos gydytojo.

Kovo 19 d. sveikatos centre „Šalavijas“ konsultuos Kau-
no medicinos universiteto klinikų kardiologijos intensyvios 
terapijos gydytoja kardiologė ediTA jANKAUSKieNĖ. 
Gydytoja konsultuoja sergančius įvairiomis širdies ligomis, 
atlieka širdies echoskopijas, skiria gydymą. 

Kovo 20 d. sveikatos centre „Šalavijas“ konsultuos Vil-
niaus Šeškinės poliklinikos gydytoja dermatologė iNgA 
gALiNAUSKAiTĖ. Konsultuoja ūmių ir lėtinių odos ligų 
diagnostikos ir gydymo klausimais suaugusius, vaikus bei 
paauglius.  Dermatoskopu tiria apgamus, atlieka odos dari-
nių biopsijas, tiria dėl grybelio, šalina papilomas, virusines 
plaštakų ir padų karpas. Atlieka odos gydymą intensyvios 
pulsinės šviesos  (IPL) įranga, veido raukšlių lyginimas už-
pildų pagalba, botulino toksinu, prakaitavimo gydymas bo-
tulio toksino injekcijomis.

Kovo 21 d.  sveikatos centre „Šalavijas“ vaikus ir suaugu-
sius konsultuos, atliks tyrimus ir skirs gydymą akių gydyto-
ja d. ŠATieNĖ (Vilnius).

Kovo 21 d. sveikatos centre „Šalavijas“ Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytoja ra-
diologė dALiA BArTUŠKAiTĖ, Kauno krašto radiologų 
draugijos narė, IBUS draugijos narė, Senologijos draugijos  
(LSD) tarybos narė. Gydytoja tiria krūtis ultragarsu, įverti-
na mamogramas, konsultuoja, daro diagnostines punkcijas,  
vertina radiologinius požymius ir atlieka radiologines išva-
das diagnozuojant įvairius susirgimus.

Kovo 21 d. sveikatos centre „Šalavijas“ kardiologė vir-
giNijA rePčieNĖ konsultuoja sergančius įvairiomis šir-
dies ligomis, atlieka širdies echoskopijas, veloergometrijas, 
skiria gydymą, išrašo kompensuojamuosius vaistus. Gydy-
toja suaugusius priima su siuntimais iš šeimos gydytojo.

Kovo 28 d.  sveikatos centre „Šalavijas“ angiochirurgas 
med. m. dr.  A. griNKevičiUS (Vilnius) tirs ultragarsu, 
konsultuos turinčius kraujagyslių patologijas: kojų tinimą, 
skausmą, venų išsiplėtimą, trombozę, galvos svaigimą, pu-
siausvyros sutrikimus.

Sveikatos centras „Šalavijas”, j. Basanavičiaus g. 54.
registracija ir informacija tel.: 8 389 61535, 8 616 27575. 

akcija: kondicionierius nordic 2,63 kw  
su montavimu 2000 lt

ðildymas, vëdinimas, kondiciona
vimas, automatika, termovizija

UAB „eXPOSiTO“
www.exposito.lt   www.termovision.lt

+370 608 69044    
expositolt@gmail.com
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Bran giai  Per ka me
 mið kà  su  þe me  ar  ið si kir sti. 
aT lie ka me  kir ti mo

  ir trau ki mo  pa slau gas. 
Tel. 8~612 11142.

ûkininkas 
iðsinuomotø þemæ 

utenos rajone. 
Domina pirkimas. 

Tel. 8~611 04227, 
8~621 76092.

Perkame
miðkÀ

* su þe me ar ið si kir ti mui
* ren gia me mið kot var kos 
   pro jek tus
* at si skai to me ið kar to
* uþ tar pi nin ka vi mà 
   at si ly gi na me

Tel. 8~629 97657.

Per ka me ávai rø 
mIÐ kÀ. 

Pro jek tuo ja me
  kon sul tuo ja me. 

Tel. 8~698 19008, 
        8~612 43733.

PerKU MiŠKĄ.

Per ku mið kÀ ir þe mës 
ûkio Pa skir Ties þe mÆ. 

Pa de du su tvar ky ti do ku men tus, 
ne mo ka mai kon sul tuo ju. 
Per ku ið va das. 

Parduoda

NAMAi
>>Parduodu 1/2 namo Utenoje (prie 

turgaus). Miesto vandentiekis, kanalizaci-
ja. Padarytas kapitalinis remontas, naujai 
pastatyti pečiai, malkinė, garažas, rūsys, 
šulinys. Jaukus ir patogus namas ramiam 
gyvenimui. Be tarpininkų. Tel. 8~685 
40091.
>>Parduodu mūrinį namą ir gerą so-

dybą Utenos r. 8-671 99251.
>>Utenio aikštėje, Utenoje, parduoda-

ma dalis gyvenamojo namo. Tel. 8~614 
20626.
>>Parduodamas puikus namas Užpali-

uose, Utenos raj. už nedidelę kainą: 2-jų 
aukštų, mūrinis su 0,10 ha žemės, ūkio 
pastatais. GALIMOS DErYBOS. 8-698 
51269.
>>Parduodu dalį namo Utenoje. Yra 

žemės. 8-671 99251.
>>Parduodu mūrinį tvarkingą gyve-

namąjį namą su visais patogumais ir 
39a žemės, Utenos rajone. 8-698 51269.
>>Nebrangiai parduodamas namas 

Svėdasuose, Anykščių rajone. Geras 
pasirinkimas už puikią kainą, tiek poil-
siui, tiek gyvenimui (netoli ežerai).Tel. 
8-600 19810.
>>Parduodu tvarkingą namą Utenos 

mieste. 8-671 99251.
>>Parduodu nedidelį namą Utenoje ir 

sodybą šalia Utenos. Tel. 8~621 60064.

Per ka me ávai rø mið kÀ. 
Tin ka ir ma þi plo tai. 

Par duo da me ávai rias mal kas 
ka la dë lë mis ar ba ràs te liais. 

At ve þa me. 
Tel. 8~648 52994, 8~607 62988.

PerKAMe 
ĮvAirŲ MiŠKĄ. 

domina ir maži plotai.
 Tel. 8~618 60306.

Tel. 8~677 42388.

   nekilnoJamasis  TurTas                  nekilnoJamasis  TurTas                         
SKLyPAi, MiŠKAi

>>Parduodu Utenos priemiestyje 20, 
30, 50 arų žemės sklypus. Tel. 8~687 
57521.
>>Parduoda mišką su žeme prie ežero 

0,63 ha Zarasų r. Tel. 8~600 45650.
>>Parduodamas žemės sklypas Utenos 

r., Gedimino k., Ladygos g. Parengtas 
detalusis planas, galima rinktis iš keleto 
sklypų. Gera vieta gyventi, žemė riboja-
si su upe Vieša. Tel. 8~625 39451.
>>Parduoda 2,4 ha dirbamos žemės 

Nuodėgulių k., Utenos r. Tel. 8~600 
14524.
>>Parduoda malkinį mišką 0,89 ha 

Užpalių sen., Norvaišių k. Kadastro Nr. 
82430003:26. Tel. 8~673 85904.
>>Parduodu žemės sklypą 6 a, J. Basa-

navičiaus g. 66, Utenoje, miesto centre, 
visi leidimai. Tel. 8~688 53608.
>>Parduodamas sklypas skirtas ko-

mercinei veiklai. 8-671 10145.
>>Parduodu 2,1 ha žemės sklypą Klo-

viniuose. Statyk namą – mėgaukis prie-
miesčio tyla! 8-698  51269.
>>Parduodamas 0,15 ha namų valdos 

sklypas Grybelių kvartale. Visos komu-
nikacijos. Labai rami ir graži vieta netoli 
miško. Tvarkinga kaimynystė. Patraukli 
vieta šeimos investicijai! 8-682 11711.
>>Parduodamas Utenos priemiesty-

je 0,25 ha namų valdos žemės sklypas 
su jame esančiu 0,05 ha tvenkiniu. Tel. 
8~610 07304.
>>Parduodu  pigiai 20 a namų valdos 

ir 1,5 ha ūkio paskirties, šiuo metu da-
romi 5 sklypai. Tel. 8~628 77162.
>> Parduodamas namų valdos žemės 

sklypas grybeliuose – 16,31 a, elektra, 
geodeziniai matavimai. Tel. 8~620 
23394.
>>Parduodamas 0,76 ha žemės sklypas 

8 km link Kuktiškių, Pagirėlės k. Tel. 
8~675 25909.
>> Parduodu sklypą Utenos priemies-

tyje.   8-671 10145.
>>Parduoda 35 arų namų valdos 

sklypą, 2 km nuo Utenos. Yra trifazė el-
ektra, geras privažiavimas – 11 000 Lt. 
Tel. 8~671 12477.

BUTAi
>>Parduodamas tvarkingas 2 kam-

barių butas Smėlio mikrorajone 
(nebendrabutinis). Butas parduoda-
mas su baldais, yra balkonas. domina 
keitimas į 3 kambarių butą. Tel. 8~681 
05005.
>>Skubiai ir nebrangiai parduodu 2 

kambarių butą Aušros g., IV a., yra 
balkonas ir visi kiti privalumai. Vienas 
kambarys su atskiru įėjimu, labai tinka 
didesnei šeimai su vaikais arba sene-
liais. Bendras plotas 39,66 kv. m. Kai-
na 15.929 eurai. Skambinti vakare tel. 
8~672 76512, 8~629 21489.
>>Parduodu 2 kambarių butą III a., 51 

kv.m, arba keičiu į 1 kambario butą. I 
ir V a. nesiūlyti. reikalingas remontas. 
Tel. 8~616 74117.
>>Parduodame 3 kambarių butą 

Dauniškyje, III a., mūrinis namas, 65 
kv. m, plastikiniai langai, šarvo durys, 
telefonspynė. Tel. 8~639 58946.
>>Parduoda 2 kambarių butą ben-

drabučio tipo name. Tel. 8~640 26041.
>>2 kambarių butą bendrabučio tipo 

name su priemoka keičiu į 2 kambarių 
butą. Tel. 8~670 01316.
>>Parduoda 1 kambario butą Utenoje, 

Aukštakalnio mikrorajone, prie pušyno. 
Įrengtas su prieškambario ir virtu-
vės baldais. Be tarpininkų. Tel. 8~685 
40091 (susisiekti tik telefonu).
>Parduodu 2 kambarių butus Aukš-

takalnyje, Dauniškyje, Vyturiuose ir 
miesto centre. 8-605 32452.
>>Parduodu 2 k. bendrabutį Smėlio g. 

8-605 32452.
>>Parduodu 2 kambarių butą bendra-

bučio tipo name (43 kv. m, I a., sure-
montuotas). Tel. 8~605 20484.
>>Parduodamas gražus 4 k. butas pa-

togioje vietoje. 8-605 32452.
>>Parduodu 1 k. butą Utenoje. 8-605 

32452.
>>Parduodamas 3 k. butus. Vienas 

blokiniame, o kitas mūriniame name. 
8-605 32452.
>> Parduodu  1 kambario (41 kv. m) 

butą Utenoje, Vaižganto g. Be balkono, 
1 a. Kaina 18500 eurų. Tel. 8~605 12471.
>>Parduodamas 3-jų kambarių butas 

Aukštakalnyje, puikus išplanavimas, 
balkonas. 8-600 19810.
>>Parduodu 2-jų; 3-jų bei 4-rių kam-

barių butus Anykščiuose. GALIMOS 
DErYBOS. 8-600 19810.

PArdUOdU
 drebulines dailylentes 

ir malkas, lauko baldus.
 Tel. 8~625 78071.

>>Parduodamas 130 kv. m namas 
netoli Utenos centro, Stoties g. Namas 
tvarkingas, labai šiltas, su baldais, bui-
tine technika. Atliktas remontas, kūre-
namas kietu kuru, labai mažos šildymo 
išlaidos. Visos miesto komunikacijos. 
Arba keičiu į butą Vilniuje. Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. +370 659 18434.
>>Svėdasuose parduodamas (gražioje 

vietoje, šalia ežero) puikus, tvarkingas 
namas (11 a, vandentiekis, kanalizaci-
ja).Tel. 8~624 81840.
>>Parduodamas arba keičiamas na-

mas Utenoje. Keisti galima prie Utenos 
esančiose gyvenvietėse. Tel. 8~652 75684.
>>Parduodamas mūrinis dviejų 

aukštų gerai sutvarkytas namas netoli 
Utenos centro. Tel. 8~623 28672.

SOdyBOS
>>Parduodu sodybą ir porą sklypų 

ant skirtingų ežerų krantų (rubikių 
ež., Pakalo ež., Švento ež.). ramiose 
bei vaizdingose vietose. Ideali vieta 
norintiems gero poilsio.  Galimos staty-
bos. Daug pakrantės. 8-682 11711.
>>Parduodama medinė sodyba su 

0,47 ha žemės,  Utenos raj., nuo Utenos 
miesto tik 15 km! Tel. 8-600 19810.
>>Parduodama rąstinė sodyba 

Aukštaitijos nacionaliniame parke, 
Ažvinčių girioje. 8-698 51269.
>>Parduodu apleistą sodybą su 57 

arais žemės. Tel. 8~614 52580.
>>Parduodu sodybą Sudeikiuose: 

mūrinis 2 aukštų namas, garažas, 
ūkiniai pastatai, šiltnamiai, tvenkinys. 
rami, graži aplinka. Tel. 8~611 28253, 
8~613 04494.

KOMerciNĖS
PATALPOS

>>Parduodu patalpas prie Utenos. 
8-671 99251.
>>Parduodu butą judrioje gatvėje ko-

mercinei veiklai. 8-605 32452.
>>Parduodu arba išnuomoju gamybi-

nes patalpas 650 kv. m Metalo g. Nr. 3E-
2, Utenoje (galima dalimis). Tel. 8~688 
53608.

SOdAi
>>Parduodu 12 arų sodą s/b „Aidas“ 

(5 km nuo Utenos). Yra vasarnamis, po 
visu rūsys, pavėsinė, trifazis, 2 šiltnamiai, 
obelys, vaiskrūmiai, daug gėlių, šalia 
ežeras. Puiki ir labai rami vieta. Tel. 
8~699 15506.
>>Parduodu sodą su mediniu namu 

s/b Grybeliai. Tel. 8~673 85904.
>>S/B „Vyturėlis“ parduodamas la-

bai geras sodas su mūriniu nameliu ir 
mansarda (45 kv. m), yra 2 židiniai, geri 
baldai, atskiras privažiavimas, nuošali 
vieta, 3 km nuo Utenos. Yra visi doku-
mentai. Tel. 8~611 62653.
>>Parduodu sodą prie Utenos. 8-671 

10145.
>>Skubiai parduodamas s/b „Jovaras“  

6 a sklypas su mūriniu nameliu. Yra 
ūkinis pastatas, miesto komunikacijos. 
Be tarpininkų. Tel. 8~647 19458.
>> Parduodamas 11,5 a sodo sklypas 

liepų s/b, Jasonyse, šalia pagrindinio 
kelio, elektra, vanduo, geras privažiavi-
mas, sklypas taisyklingos formos, tin-
kamas namo statybai. Tel. 8~620 23394. 
>>Parduodamas 7,4 a sodas su 

nameliu s/b „Vyturėlis“, Jasonyse. Yra 
židinys, stoginė automobiliui, sklypas 
ribojasi su tvenkiniu, geras privažia-
vimas, rami vieta. Be tarpininkų. Tel. 
8~654 52390.
>>Parduodamas sodas, yra didelis 

vasarnamis, vanduo, visi patogumai, 
ūkinis pastatėlis, didelis šiltnamis, 12 a 
žemės, geodeziniai matavimai, elektra, 
trifazis, vaismedžiai. Tel. 8~652 75684.
>>Nebrangiai parduodu 6 a sklypą s/b 

„Draugystė“. Yra miesto komunikaci-
jos, geras privažiavimas, namelis. Tel. 
8~629 68598.
>>Parduodu sodą s/b „Draugystė“, atlik-

ti geodeziniai matavimai, privestos mies-
to komunikacijos. Tel. 8~672 14689.
>>Parduoda 6 arų sklypą s/b „Žuvėdra“, 

geras privažiavimas žiemą, šalia 2 tušti 
sklypai – 4700 eurų. Tel. 8~603 07386.
>>Parduoda sodą su mūriniu namu 

s/b „Žuvėdra“, arba keičiu į butą Uteno-
je. Tel. 8~612 55624.
>>S/b „Vyturėlis“, Jasonyse parduodamas 
namas su sklypu, iki Utenos 5 km, namas 
45 kv. m, mansarda, rūsys, pirtis. Tel. 
8~686 17740 nuo 18-22 val..
>>Parduodu sodo sklypą su pamatais sodo 
bendrijoje Grybeliuose. Tel. 8~605 75168.

>>Parduodamas 1 kambario butas 
Aukštakalnyje. Ką tik po remonto. 
Daugiabutis renovuojamas. Tel. 8~676 
72349, 8~616 37088.
>>Parduodu 1 kambario butą 

Dauniškyje, III a. Butas suremontuotas, 
šviesus, jaukus ir šiltas. Mažos šildymo 
išlaidos. Tel. 8~612 12031.
>> Parduodu 72 kv. m 3 kambarių butą 

dauniškyje, iii a. Yra 2 įstiklinti balko-
nai, rūsys, suremontuota laiptinė, kodi-
nė laiptinės spyna. Tel. 8~620 23394.
>>Parduodu 1, 2 ir 3 kambarių butus 

Utenoje ir žemės sklypą. Tel. 8~621 
60064.
>>Miesto centre be tarpininkų par-

duodu 2 kambarių 46 kv. m butą, II a., 
plastikiniai langai, šarvo durys, dušo 
kabina, apkūrenamas malkomis. Kieme 
yra garažas. Maži mokesčiai. Tel. 8~600 
73646.

gArAŽAi
>>Parduoda / išnuomoja garažą „Žu-

vėdros“ g/b. rūsys po visu garažu, 
metalinės durys. Tel. 8~647 36339.
>>Parduoda garažą g/b „Žuvėdra“, 

plotas 36 kv. m, apžiūros duobė, rūsys 
– 3000 eurų. Tel. 8~670 57683.
>>Parduodu garažą g/b „Drakonas“, 

Utenoje, yra duobė, rūsys. Tel. 8~613 
18904.
>>  Par duo da ga ra žą g/b „Vy žuo na“. 

Tel. 8~686 57317.
>>Parduodu sausą tvarkingą garažą 

Vaižganto g., kaina 2500 eurų. Tel. 
8~604 81616.
>>Parduodamas dvigubas garažas 

„Drakono“ g/b, J. Basanavičiaus g. 2, 
už PC „Moki – Veži“. Bendras plotas – 
46,45 kv. m, garažo plotas – 28,11 kv. m, 
rūsio plotas – 18,34 kv. m. Telpa 2 au-
tomobiliai, geros būklės, sausas, naujai 
padaryta ventiliacija, apšiltintos lubos, 
po visu garažu rūsys, rūsyje yra trys at-
skiros patalpos, įvesta elektra, trifazis. 
Tinka komercinei veiklai. Tel. 8~601 
88288.

Perka

>>Perku 3 kambarių butą Aukš-
takalnyje, II-III a., be remonto ir baldų. 
Tel. 8~685 57120.
>>Skubiai nupirksiu sodybą, namą, 

pastatą, sodybvietę, žemės ar miško 
sklypą prie ežero, miško, vienkiemyje 
ar kaimelyje. Siūlykite įvairius varian-
tus. Atsiskaitysiu grynais. Gali būti ir 
tik žemės paskirties sklypas virš 10 ha. 
Tel. 8~670 37592.
>>Perku butą, namą, sodybą ar žemės 

sklypą. 8-601 13936.
>>Pirkčiau 1 kambario butą i arba ii 

aukšte su balkonu. Tel. 8~620 23394.
>>Perku žemę Sirutėnuose nuo 1 ha iki 

3 ha. Moku nuo 1000 iki 3000 eurų. Tel. 
8~619 13822, 5 3860382955.
>> Per ku 2 kam ba rių bu tą Utenoje, be 

remonto, su skolomis, mūriniame name 
naujos statybos. Tel. 8~620 19658.
>>Perku sodybą, gali būti apleista. Že-

mės sklypą gražioje, ramioje vietoje, 20 
km spinduliu nuo utenos. Tel. 8~600 
88596.
>>Pirkčiau sklypą vaizdingoje vieto-

je Utenos rajone. Tinka ir „negalima 
statyba“. Tel. 8~650 80515.
>>Skubiai nupirksiu butą 1-4 kam-

barių. Atsiskaitysiu grynais be banko. 
Siūlykite įvairius variantus. Tel. 8~608 
44340.
>>Skubiai nupirksiu bendrabučio tipo 

butą, gali būti apleistas, su netvarkingais 
dokumentais ar teisinėmis problemo-
mis. Siūlykite įvairius variantus ar kitą 
nekilnojamąjį turtą. Atsiskaitau grynais. 
Tel. 8~698 49854.
>>Pirksiu 2 kambarių butą. Tel. 

8~686 65956.

KeičiA
>>2 kambarių butą bendrabučio tipo 

name keičiu į 1 kambario butą. Tel. 
8~670 01316.
>>Keičiu Utenoje 1 kambario butą IV 

a. į panašų butą I a. ne bendrabutyje. 
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8~601 
74373.

ANyKŠčAi
>>Parduodu pusę namo Anykščiuose 

(2 kambariai, kūrenama malkomis), yra 
žemės. Tel. 8~687 35398.
>>Parduodu 10 ha dirbamos žemės 

Anykščių r. Tel. 8~670 25404.

MOLĖTAi
>>Parduodamas gyvenamasis namas su 

ūkiniu pastatu Molėtų r., Giedraičiuose, 
40 km iki Vilniaus. 29 a namų valda, atlikti 
geodeziniai matavimai, yra sodas ir van-
duo. Be tarpininkų. Tel. 8~686 44838, 
8~643 11470.

20 METŲ NT RINKOJE

DONELAIČIO G. 10-117, UTENA  |  TEL. 8 603 77 699 |  valentinas.karvelis@inreal.lt  |  WWW.INREAL.LT

Profesionalus ir sąžiningas kliento atstovavimas 
parduodant, perkant, nuomojant, keičiant bet kokį 
nekilnojamąjį turtą.
Nemokamos konsultacijos. Dokumentų parengimas.
Rekomendacinės turto vertės nustatymas. 
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Pi gios 
mal kos. 

Tel. 8~675 32332.

Parduodame
sausas skaldytas malkas

(iðraðome sàskaitas).
Tel.: 8~698 20823, 

        8~389 58726.

MALKOS Į  NAMUS
PArdUOdU MALKAS. Atvežu. 

Pjauname, skaldome, 
sukrauname. 

Tvarkome vėjovartas. 
Tel. 8~616 86018.

PArduodu PigiAi
įvAiriAs mAlkAs 

kAlAdėlėmis. 
Atvežu. Tel. 8~682 18243.

LAMINUOTOS GRINDYS –
nuo 3,10 Eur/m2

Prekių išPardavimas!
Batai nuo 3 Eur

Tauragnų g. 23, Utena.

PLASTIkINIAMS LANGAMS 
– 45 %

DURYS, vARTAI, 
žaliuzės, roletai

          Parduoda           Parduoda              Parduoda         Parduoda             Parduoda                                 

uaB „Ged min da“ – Pra monës g. 7, Ute na. 
Tel. 8~620 80720, 8~615 19385.

ðarvo  durys  gamintojo  kainomis.
PlasTikiniai  lanGai. 

Pakeliami varTai.
      atliekami montavimo darbai.      

     Kainos sutartinës.

Il ga am þIð Ka * Pa tI KI ma * PI gu
Nau jos kar tos 6 ka me rų 85 mm pločio 

PLAS Ti Ki NiAi LAN gAi ir du rys. 
ðil Tin Ti Ga ra þo var Tai.  

vi daus ir lau ko ðar vuo Tos du rys. 
Ga ran ti ja 7 me tai.           Tel. 8~686 53253.

Pre ky Ba   
ka mi nø ádëk lais,  

dûm Trau kiais.  
monta vi mas. 

Tel. 8~608 69044.

Šarvuotos durys
Lauko durys
PLastikiniai Langai

Tel. 8-680-29240,  8-389-73252,Utena

Gamintojo kainomis
statybos-remonto darbai.

El. p. sviesuslangas@gmail.com

Plastikiniø langø, 
ðarvuotø durø remontas.

ko mi so  
Par duo tuvë
N a u  d o  t i  b a l  d a i ,

 b u i  t i n ë  t e c h  n i  k a .

Parduoda

BaldaI
>>Sekciją 3 dalių, ilgis 2,50 m. Tel. 

8~689 01189.
>> gerą sofą-lovą, 2 fotelius, apvalų 

žurnalinį stalą, stiklinį žurnalinį sta-
liuką, sekciją 1,50x1,60, tepalinį šildy-
tuvą. Tel. 8~603 64830.
>>Minkštą kampą be miegamos dalies, 

geros būklės. Tel. 8~600 19858.
>>Knygų spintelę, 5 lentynos, matme-

nys 1,35x0,90x0,25, kaina 15 eurų. Tel. 
8~671 84573.
>>Mažai naudotą sofą-lovą. Atveža. 

Tel. 8~614 10519.
>>3 durų spintą su antresolėmis. Tel. 

8~614 60157.
>>Naudotą sekciją 2x2 m – 20 eurų, 

virtuvinį staliuką. Tel. 8~604 82121.
>>Beveik naują kėdę kompiuteriui, 

apelsino spalvos – 20 eurų. Tel. 8~610 
79054.
>>Svetainės minkštą dalį ir staliuką. 

Tel. 8~622 57298.
>>Vaikų kambario baldus: lovą su 

patalynės dėže, knygų spintą, rašomąjį 
stalą dviejų tumbų su kompiuterio pri-
jungimu. Medines duris be staktų. Tel. 
8~616 06682.
>>Sofas – lovas, pigiai. Tel. 8~685 

12526.

BUiTiNĖ TechNiKA
ir KOMPiUTeriAi

>> Vo kið kas skal bi mo ma ði nas, ki tà 
bui ti næ tech ni kà. Re mon tuo ja. Tel. 
8~698 04942.
>>Naudotą spalvotą televizorių ŠILE-

LIS (kineskopinis, yra scart jungtis, 
naujas modelis). Tel. 8~679 01540.
>>Pigius televizorius JVC, SAM-

SUNG, su distanciniais, įstr. 70 cm  ir 
mažą BANGĄ. Tel. 8~624 66195.
>>Samsung M-10 nešiojamą kompiuterį. 

Labai geros būklės, kaina 100 eurų. Tel. 
8~608 19635.
>>Nešiojamą kompiuterį HP, veikian-

tis, kaina 70 eurų. Tel. 8~646 29823.
>>Nešiojamą kompiuterį HP, veikian-

tis, kaina 45 eurai. Tel. 8~601 67543.
>>Nešiojamą kompiuterį „Dell“ 

N5110  su pakrovėju, kaina 270 eurų. 
Tel. 8~608 19635.
>>Nešiojamą kompiuterį su pakrovė-

ju, kaina 60 eurų. Tel. 8~601 67543.

ĮvAirūS
>>Kilnojamą namelį 250x270, kaina 

600 eurų. Tel.8~615 25067.
>>Obelų, kriaušių, slyvų, vyšnių, 

trešnių, abrikosų, persikų ir kitokius 
sodinukus. Tel. 8~687 57521.
>>Beržines, juodalksnines ir drebu-

lines malkas kaladėlėmis arba skaldy-
tas. Atveža. Tel. 8~686 04963.
>>Prekybinį kioską Taikos g., kasos 

aparatą. Tel. 8~624 18403.
>>Malkas kaladėlėmis, skaldytas. Tel. 

8~612 70210.
>>Aliuminę statinę 100 l kurui, nau-

jas įvairias detales VAZ, 5 šakų šviestu-
vą. Tel. 8~600 45650, 8~671 73580.
>>Gegnes, tašus, statybinę medieną, 

lentas. Tel. 8~618 30254.
>>Dailylentes (rąsto imitacija), grindines 

lentas, obliuotą medieną.  Tel. 8~618 30254.
>>Šašlykines rankų darbo (koky-

biškos). Tel. 8~672 59564.
>>El. variklį 2,2 kw, 1500 aps. Tel. 

8~601 97627.
>>Jaunuolio juodą kostiumą 44 dy-

džio (176 cm ūgiui); lapės didelę apy-
kaklę ir lapės kailinius. Tel. 53871, 
8~689 01189.
>>KALNų DVIrAčIUS. Tel. 8~648 

58603.
>> Įvairias malkas. Palankios kainos. 

Tel. 8~650 80515.
>>MEDų. Tel. 8~601 67355.
>>Priekabas – traktorines, ketur-

račiams; prekybos kioskus, pirtis 
ant ratų. remontuojame priekabas, 
atlieku užsakymus iš metalo. Utena, 
Žilvičių g. 13.
>>kvepalus vyriškus: 212, vErsACE 

Eros, vErsACE EuA FrAiCHE, 
vErsACE Pour HommE, CAl-
viN klEiN EuPHorlA; moteriškus: 
guCCi PrEmiErE, mosCHiNo. 
Tel. 8~684 46889.
>>kalnų slidžių išpardavimas (nuo 1 

m iki 1,80 m). Yra ir batų. Tel. 8~686 
64284.
>>snowbordu išpardavimas (kalnų 

lentos) – nuo 1,40 – 1,70 m. Tel. 8~686 
64284.
>>Pigiai įvairias malkas. Tel. 8~618 

60306.
>>Šveicariškus laikrodžius: ulysse 

Nardin, Breitling, rado, roger du-
buis, Hublot, Audemarc Piguet. Tel. 
8~684 46889.

su Per ka me  vi sø   mar kiø
 au To mo Bi lius, 

 mik ro au To Bu sus: 
ga li bû ti su de fek tais, po ava ri jos, an glið ki.  

TaiP  PaT  mo To cik lus,  Trak To rius.  
mo ka me aukð èiau sio mis kai no mis, 

tvar ko me do ku men tus, pa si i ma me pa tys. 
At si skai to me ið kar to. Dir ba me be ið ei gi niø. 

Tel. 8~605 11300, 8~677 15895.

Perka                   Perka

naudoTos  auTomoBiliø 
deTalës  ávairiems modeliams

(1982–2006  m.)
dIdelIs   PasIRInkImas.   

Geros  ka inos .
suPerkame 

áva ir iø  markiø  automobi l ius .
Utenos raj. medeniø k. Tel. 8~686 48431.

P e r k u  
ne ðio ja mus ir sta cio na rius 
kom piu te rius ir navigacijas. 

atvykstu á namus. 
ga li bû ti su de fek tais ar ba ne vei kian tys. 

 Tel. 8~624 43296.

Per ka me  
au To mo Bi lius, mo To

cik lus,  mo To ro le rius. 
ga li bû ti su de fek tais.   

 at si skai to me ið kar to. Pa si i ma me. 
Tel. 8~626 95662.

SuPerKame automobIlIuS!
Vaþiuojanèius, nevaþiuojanèius, dauþtus.
Su defektais ar be jø. 
Sutvarkome dokumentus, 
atsiskaitome ið karto. 
Pasiimame patys.  

                            Tel. 867203225

BrANgiAi  PerKU
AUTOMOBiLiUS

ĮvAiriŲ MOdeLiŲ,
gALi  BūTi 

SU deFeKTAiS.
skambinti bet kuriuo metu.

atsiskaitau  iš karto.  
Tel. 8~626 80678.

BrANgiAi   SUPerKU 
vAŽiUOjANčiUS ir 
NevAŽiUOjANčiUS
ĮvAiriŲ  MOdeLiŲ

AUTOMOBiLiUS

s u P e r k u
 a u t o m o b i l i u s 

nuo 1990 iki 2014 metø.  
atvykstu á vietà. 

Sutvarkau dokumentus.   
 tel. 8~618 45555.

SUPerKAMe įvairių 
markių automobilius. 

Pasiimame patys. 
Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8~625 46207.

BrANgiAi PerKAMe 
ĮvAiriŲ MOdeLiŲ  
AUTOMOBiLiUS,

MiKrOAUTOBUSUS
 (gali būti tvarkingi, su TA, 

važiuojantys ar nevažiuojantys). 
DirBAmE BE išEiginių. 

Tel. 8~604 45680.

>>veikiančius ir neveikiančius 
nešiojamus kompiuterius. Moka 
brangiai. Tel. 8~601 67543.
>>Monetas, banknotus, senas kny-

gas, senas nuotraukas, ženkliukus, 
medalius, įvairias senienas. Tel. 8~624 
81840.
>> Gin ta ro ka ro lius, sa ges, apy ran kes, 

sta tu lė les; gintaro ga ba lus, ga ba lėlius 
(nuo 2 g). Tel. 8~623 47249.
>>Nebrangiai virtuvės, svetainės 

baldus, buitinę techniką. Tel. 8~675 
41119.
>>Kolekcininkas nuolat įvairius bank-

notus: senus litus, rublius, „vagnorkas“, 
obligacijas ir kt. Tel. 8~620 95662.
>>Superku senas arklines pasagas. 

Tel. 8~620 95662.
>>Asbocementinius vamzdžius. Tel. 

8~687 36635.
>>Nerūdijančio plieno skardą, storis 

1,5-2 mm. Tel. 8~672 59564.

* LAMiNUOTOS griNdyS
Mažų kiekių išpardavimas – nuo 1,50 eur.
* TriSLUOKSNiAi PArKeTAi
* MPd LUBŲ, 
  SieNŲ dAiLyLeNTĖS

Tel.  8~603 71741,
Pramonės  g .  7 ,  Utena.

www.ko mi sas.com
Molëtø g. 72, bu vu si pre ky binë bazë.

Tel. 8~699 53909

AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS
Brangiai superkame įvairių 

markių automobilius. 

tel. 8~627 16496.

lanGai    
durys 
varTai

 

maironio g. 12 (III a.), utena.
tel. (8~389) 57488, 8~621 11811.  

el. p. rimas.g@unet.lt

PIgu  Ir  PatIKIma

iá 

Aukštaičių g. 3B (prie Abuvos), Utena. 

gAUTA NAUjA SiUNTA 
iŠ vOKieTijOS

ypatingai gausus žaislų, 
prekių  naujagimiams ir 

įvairių smulkmenų pasirinkimas.
KviečiAMe APSiLANKyTi!

surfinijos, verbenos, pelargonijos,
bakopos, begonijos, šlamučiai ir kt.

kaina nuo 0,3 eur
priimami užsakymai

8~699 97171
s/b „Stumbras“

gĖLiŲ  dAigAi

PArdUOdU malkas rąsteliais 
arba skaldytas. Skaldytų smulkumas 

ir ilgis pagal kliento pageidavimą. 
ATveŽU. rąsteliais vežame 

po 10 metrų (erdmetrių), 
skaldytas –  po 6,5 metro (erdmetrio). 

Tel. 8~648 70283.

SUPerKAMe 
*automobilių katalizatorius 
*elektronikos dalių laužą

Tel. +370 633 33440.

(dirbu be išeiginių).
Atsiskaitau iš karto. 
Tel. 8~678 84236.

P A R D U O D A M E
statybinę medieną,
lauko dailylentes.

Tel. 8~686 91812.

PerKAMe 
AUTOMOBiLiUS. 

PigiAi  PArdUOdU  MALKAS 
KALAdĖMiS  ir  rĄSTeLiAiS

 (beržo, uosio, alksnio, juodalksnio). 
Pristatau į vietą. 

Tel. 8~656 80100.

POLIKArBONATINIAI 
ŠILTNAMIAI 

gera kaina. 
Tel. 8~650 58252.

PreKĖS vAiKAMS 
j. Basanavičiaus g. 94

(priešais Darbo biržą)
* Prekės naujagimiams, krikštui
* Avalynė
* Žaislai ir kita.

Tel. 8~648 90938.

>>Malkas rąsteliais. Tel. 8~617 
72960.
>>kalnų dviratį, vokiškas, geros 

būklės. Tel. 8~600 88596.
>> maþai naudotà a3 ir a4 for-

mato dydþio, juodai-baltos spal-
vos su kopijavimu dauginimo ap-
aratà. Tel. 8~601 66249.
>> Stambias supjaustytas beržines 

atraižas. Atvežu į vietą. Tel. 8~681 
49320.
>>Pigiai alksnines malkas. Tel. 

8~648 07030.
>>Usurinio šuns kailį. Tel. 8~615 

21232.
>>Pianiną „riga“. Tel. 8~646 

28240.
>>Įvairių dydžių veltas šlepetes. 

Tel. 8~638 89739.
>>Nenaudotą krosnelę pirčiai – 

260 eurai. Tel. 8~674 33850.
>>Sausą šieną supresuotą rulonuose 

plėvelėje. Tel. 8~674 33850.
>>2 naudotus vežimėlius neįga-

liam (elektrinis ir paprastas). Tel. 
8~606 01548.
>>Veikiančią senovinę siuvimo 

mašiną SINGEr ir 4 geldas. Tel. 
8~620 95662.

>>Pigiai lapuočių mišrias malkas 
kaladėlėmis. Atveža. Tel. 8~656 
80100.
>>Obliavimo stakles. Tel. 8~682 

01009.
>>Pigiai 2 bėginius vyriškus dviračius. 

Tel. 8~624 66195.
>>Vaikišką kaldrytę ir patalynės 

2 komplektukus į lovelę – 20 eurų; 
mašininę kėdutę – nešyklę – 10 eurų; 
drabužėlius ir batukus 3-7 mėn. ber-
niukui – 10 eurų. Tel. 8~684 19595.
>>Pigiai, urmu arba atskirai maišuose 

didesniais kiekiais geros būklės dėvėtą 
labdarą. Tel. 8~604 48656.
>>Trijų dalių Aviator firmos 

vežimėlį, geros būklės – 100 eurų. 
Dovanų vaikštynė. Tel. 8~605 69506.
>>„Zituką“ malkoms pjauti ir ele-

ktrinį variklį su stankeliu malkoms 
pjauti. Tel. (8~389) 77038.
>>Sauskelnes suaugusiems „Super 

Seni plius Nr. 2“ – 70 vnt. Tel. 8~617 
96381.
>>Dideles sauskelnes suaugusiems 

SENI, dujų balionus, dujinę viryklę, 
senovinę kojinę siuvimo mašiną, ar-
klinį plūgą. Tel. 8~603 69861.

BrANgiAi ir SKUBiAi
 PerKA įvairių markių 

(1930-2005m.)
lengvuosius automobilius, 

visureigius, mikroautobusus.
Bet kokios būklės.
 Tel. 8 601 53 942.

gali būti nevažiuojantys, 
daužti, be TA, draudimo. 

ATSiSKAiTOMe iŠ KArTO.
 Skambinkite bet kuriuo metu. 

Tel. 8~603 20000.
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nuoma

lenGvøJø  
auTomoBiliø,

 mikroauToBusø
 Bei  PriekaBø  
n u o M a  
Tel. 8~687 17541. 

sto ties g. 24, ute na.

sodYBA 
JŪsŲ  ŠvENTEi
 ir Poilsiui

  Čia galima rengti seminarus, mo-
kymus,  susitikimus, ramiai pailsė-
ti šeimos ar draugų  rate ir atšvęsti 
asmenines šventes.

klojime galima rengti 
įvairius renginius.

Tel. +370~62071203,  +370~60978311.

iŠNUO MO jA
>>Išnuomoju 1 

kambario butą 
Taikos g. Tel. 
8~621 71186.
>>Išnuomoju 

namą su baldais 
ilgesniam laikui, 
kieme 4 garažai, 
15 a žemės. Už-
palių g., Utena, 

TransPorTas 

þemës ûkis

>>Parduoda suomišką šieno var-
tytuvą (3 m pločio); volus (3 vnt.) su 
prikabinimo įtaisu; savos gamybos 
tralą (4 m ilgio); lineiką (bričką res-
tauravimui); arklinę šieno grėbiamąją. 
Tel. 8~686 10123, po darbo.
>>Parduodu ekskavatoriaus JUMZ-6 

priekinį skydą su pakėlimo cilindru. 
Tel. 8~625 39451.
>>Parduodu buldozerį DT-75 dalimis. 

Tel. 8~616 86013.
>>Parduodu šieno vartytuvą DO-

BILAS-3, rotacinę šienapjovę ir kitus 
padargus. Tel. 8~614 60020.
>>Parduodu geros būklės traktorių 

T-25A  1990 m., T-40 galinę padangą. 
Tel. 8~687 23039.

PArdUOdA
Javų kombainus volvo Bm830 (ka-

bina, pjaunamoji 2.8m, smulkintu-
vas), Claas dominator 85 (pjauna-
moji 4.5m, smulkintuvas, kabina), 
sampo 500 (kabina, pjaunamoji 
2.9m) mini ekskavatorių JCB 803 
(1996 metų), sunkvežimį mB 4140 
(1998 metų, 8x6 važiuoklė, kablys 
keičiamiems kėbulams), vilkiką vol-
vo Fm7 (važiuoklė 6x4, 1999metų), 
vilkiką renault magnum (1999 
metų, 6x2 važiuoklė), ekskavato-
rių JCB818 (vikšrinis, 18t), greiderį 
vHg ( 6x4 važiuoklė), ekskavatorių 
volvo EW140 (ratinis, 2001 metų, 
16,5t), šieno-šiaudų presą Fortschrit 
k442, šienapjovę krone Am282 (pa-
kabinama 2.8m užgriebis), plūgus (2, 
3, 4 korpusų overum, kverneland), 
medžių kirtimo ir genėjimo galvutę 
logmax750, žirklinį keltuvą iTECo, 
autokrautuvą Hegg (keliamoji galia 
12t), kaušinį krautuvą Fiat-Allis, sun-
kvežimius scania, volvo, mercedes 
dalimis, naudotas sunkvežimių pa-
dangas.  remontuojame žemės ūkio 
techniką, sunkvežimius. 
Tel: 8 698 46745, 8 686 23411.     

www.agrenta.lt 

Parduoda

>>Parduoda Žigulio naujas detales: 
paskirstymo velenėlį su karamislais, 
priekines stabdžių kaladėles ir kt. da-
lis. Tel. 8~603 64830.
>>Parduoda „Opel Zafira“, 2002 m., 

DTI, 2,0 l, TA iki 2016-07, pakeisti 
tepalai, filtrai, tvarkinga, kaina 2100 
eurų; r-13 ratus su žieminėm padan-
gom. Tel. 8~628 77162.
>>Parduoda „renault Laguna“, 2005 

m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2016-06, 
daug privalumų, geros būklės, kaina 
2100 eurų. Tel. 8~615 68711.
>>Parduoda padangas r-15 195/65 

M+S – 4 vnt.; r-16 205/55 M+S – 2 
vnt. Tel. 8~600 88596.
>>Parduoda MB, 1997 m., sedanas, 

95 kw, TD, 2,9 l, TA, kaina 1200 eurų. 
Tel. 8~600 68796.
>>Parduodu  motociklą iŽ-49, yra 

TA, idealus. Tel. 8~612 09908.
>>Parduodu „opel omega A ir B“ 

dalimis: 1994 m., 2 l, benzinas. Tel. 
8~624 05521.
>>Parduodu mB dalimis, 1989 m., 

2,5 l, d, sedanas. Tel. 8~605 55535.
>>Parduodu 2001 m. „vW Caravel-

le“, 2,5 Tdi, balta, tamsinti langai, 
TA iki 2015-07, kaina 4000 eurų. Tel. 
8~674 85212.
>>Parduoda dalimis: „vW golf-

iii“, 1,9 Tdi; „vW Passat“, 1,9 Tdi, 
B5, 1,8 turbo; „vW Passat B4“, 1,9 
Tdi, karavanas; „Audi A6“, 2,5 Tdi, 
v6; „Audi A4“, 1,9 Tdi. Tel. 8~600 
88596.
>>Parduodu „subaru legasy“, 1998 

m., 2,0 l, benzinas, žalia, universalas, 
kaina 1000 eurų. Tel. 8~674 85212.
>>Parduodamas „Peugeut 307“, 

2003 m, automatas, juoda spal-
va, rida 88000 km (tikra), TA iki 
2016.10. variklis 1,6, kilovatai 80, 
tvarkinga. Tel. 8~686 27911.
>>Parduodu „Škoda Octavia“, 

2001 m., 1,9 TDI, 66 kw, žalios 
spalvos, universalas, centrinis, ka-
blys, Lietuvoje neeksploatuota, kaina 
2100 eurų. Tel. 8~674 85212.
>>Parduodu „Toyota Avensis“, 2006 

m., 2,2 l, dyzelis, karavanas, švarus, 
nesupuvęs, odinis verstos odos sa-
lonas, labai daug privalumų. Tel.  
8~687 89944.
>>Parduodu „renault-19“ – 1993 

m., 4/5 durys, 1,8 l, benzinas, au-
tomatas, TA iki 2016-01, kaina 300 
eurų. Tel. 8~650 16014.
>>Parduodu „Ford Mondeo“, 1,8 l, 

benzinas, 1993 m., TA iki 2016 m. 
rugsėjo. Tel. 8~686 04963.
>>Parduodu „renault Scenic“, 1999 

m., 1,6 l, 16 v, visą arba dalimis. Tel. 
8~686 32130.
>>Parduodu 205/55 r-16 žiemines 

padangas – 4 vnt., 175/70 r-14  uni-
versalias padangas – 2 vnt. Tel. 8~687 
72538.
>>Parduodu „Opel Astra“ 1995 

m. pakabos dalis, priekio sparnus, 
r-13 padangas vasarines. Tel. 8~672 
59564.
>>Parduodu „VW Tauran“, 2005 m., 

D, 1,9 l, 77 kw, automatas, tvarkin-
gas, prižiūrėtas, pakeisti dirželiai, 
tepalai, filtras, TA iki 2016-06, daug 
privalumų, mažos kuro sąnaudos, 
kaina 4950 eurų. Tel. 8~679 79546.
>>Parduodu „Lagunos“ lietus rat-

lankius. Tel. 8~645 19251.
>>Parduodu dalimis „Seat Alham-

bra“, 2002 m., 85 kw; „VW Golf “, 
1995 m., 1,9 TDI. Tel. 8~629 45390.
>>Parduodu „renault Laguna“, uni-

versalas, 2,2 l, TD, 2000 m., el. langai, 
klima, veliūras, žalia spalva, TA. Tel. 
8~698 24011.
>>Parduodu „AZ-53A“ galinio tilto 

reduktorių, naują sankabą, galines 
kaladėles, įdėklus, tarpines; trakto-
riaus  priekabą gyvuliams vežti. Tel. 
8~687 23039.
>>Parduodu „Mersedes Benz“ C 

klasės 1995 m. priekinį variklio dan-
gtį. Tel. 8~601 03704.
>>Parduodu „VW Golf-III“, automa-

tas, 1996 m., dalimis. Tel. 8~605 43546.
>>Nebrangiai parduodu „Ford Es-

cort“, ekonomiškas, TA iki 2016 m. 
Tel. 8~674 09415.
>>Parduodu „Kia“, benzinas, TA iki 

2016-10, kaina 400 eurų. Tel. 8~685 
21839.

PerKA

>>Pensininkas ieško sargo arba vairuo-
tojo darbo. Turi B, C, D kategorijas. Tel. 
8~600 45650, 8~671 73580, Utena.
>>Ieškau darbo. Galiu būti atsakingas už 

transportą. Tel. 8~620 19658.
>>sąžiningas, be žalingų įpročių vyras 

gali suskaldyti malkas, atlikti kitus ūkiškus 
darbus. Tel. 8~608 34103.
>>Ieškau slaugės darbo, turiu patirties 

prižiūrėti senelius. Tel. 8~645 12776.
>>50 metų moteris ieško darbo. Gali atlik-

ti buto remontą ar kitus darbus, prižiūrėti 
vaikus, padėti pagyvenusiems žmonėms. 
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8~676 53927.
>>Moteris, turinti patirties, gali prižiūrėti 

senyvą žmogų arba vaikus Aukštakalnio 
mikrorajone. Tel. 8~657 50178.
>>Buhalterė ieško darbo. Tel. 8~618 

76091.
>>Moteris skubiai ieško pardavėjos, 

budinčios, valytojos darbo. Tel. 8~606 
84952.
>>Moteris, turinti patirties ir mylinti vai-

kus, ieško auklės darbo, gali prižiūrėti se-
nukus. Tel. 8~626 50938.
>>Elektrikas, turintis vairuotojo B 

kategoriją, ieško elektriko, sargo dar-
bo. Tel. 8~628 72720.
>>54 m. vyras, turintis visas vairuotojo 

kategorijas, vairavimo mokymo instruk-
toriaus ir dėstytojo pažymėjimą, ilgametę 
darbo patirtį, ieško darbo, susijusio su 
transportu. Tel. 8~686 27856.
>>Darbšti, sąžininga, turinti patirties 

moteris gali prižiūrėti vaikučius arba dirbti 
kambarine. Tel. 8~615 59037.

ieŠKO  dArBO                     

ĮvAirūS

>>BrANGIAI PErKAME AUTO-
MOBILIUS įvairių modelių (gali būti 
tvarkingi, daužti, nevažiuojantys). At-
vykstame į vietą, susitvarkome doku-
mentus, atsiskaitome iš karto. dirbame 
be išeiginių. Tel. 8~604 45680.  
>>Perku visureigį, gali būti be TA, 

su defektais. Tel. 8~600 88596. 
>>Perku senus motociklus ir jų da-

lis. Tel. 8~686 52185.
>>Perku automobilius, gali būti su 

defektais, angliški, be TA. Tel. 8~600 
88596.
>>Perku „Opel vectra“ arba „Opel 

Astra“ iki 1995 m., benzinas arba 
dujos, 1,8-2,00 l. Tel. 8~677 95601.
>>Perku dviašę lengvojo automobilio 

priekabą, gali būti be dokumentų. Tel. 
8~647 01636.
>>Perku automobilius GAZ-24, 

GAZ-21, GAZ-69, Pobeda, Moskvič, 
rusiškus motociklus ir jų dalis. Tel. 
8~682 35929.
>>Perku JAWA motociklą. Tel. 8~604 

54532.
>Pirksiu motorolerį „Tula Turist“ 

arba „Tula Muravej“ ir jų dalis. Tel. 
8~682 23981.

BrANgiAi  PerKAMe
 AUTOMOBiLiUS. 

gali būti nevažiuojantys, daužti, 
be TA, draudimo. 

Atsiskaitome  iš karto.
 Skambinti bet kuriuo metu.

 Tel. 8~625 95982.

BrANgiAi  PerKAMe

BrANgiAi SUPerKU
ĮvAiriŲ MArKiŲ
AUTOMOBiLiUS,

Tel. 8~624 54815.

iŠNUOMOjAMA SOdyBA 
ĮvAiriOMS PrOgOMS. 

galime priimti iki 40 asmenų 
ir apnakvindinti.

 Sodyba yra 15 km nuo Utenos 
Kauno pusėn. 

Tel. 8~687 93766.

sutvarkau dokumentus, 
atsiskaitau iš  karto.
 dirbu be i šeig inių. 

mo Bi liøJø Te le Fonø 

ryðio  Priemonës

* re mon tas, 
* at ko da vi mas,  
* lie tu viø kal bos ádie gi mas.

kau no g. 37, Utena.  
Tel. 8~675 55996.

>>Parduodu mobiliuosius telefonus. 
Nokia: 3100, 2730, 6111, 6300 ir Sony 
Ericsson: K220i, kainos nuo 15 Eur. 
Tel. 8~603 64830.
>> Par duo da:  No kia: X 3, 5310, C5, 

3110c, 6125, 6500c; So ny Eric sson: W760i, 
I15, C 702; Sam sung: S 5570, D 900, 
S 5230. Tel. 8~607 23455.
>> Per ku  mo bi liuo sius te le fo nus  (nau-

jus, nau do tus ir su de fek tais). Tel. 8~605 
32225.
>> Par duo da: No kia: 303, C2-01, 5130, 

6085, 6300, E 65, 66; Sam sung: E210, 
E250, D 880 - 2 sim. Tel. 8~647 07717.
>> Par duo da: No kia: 3410, 3310, 

3510i, LG GS 230; Samsung: C3595; 
Nokia: C2, 108 su garantija – nauji.  Tel. 
8~621 45541.
>> Par duo du mo bi lliuosius te le fo nus: 

No kia:  C 3-01, 5230, C300, X2, 6700, 
C1, 6303. Tel.8~605 55535.
>> Per ku naują mobilųjį telefoną su 

garantija. Tel. 8~621 15353.
>> Par duo da: No kia:  3100, 2600c, 

6610i, 6100, 6020, 1209, 2630. Tel. 
8~671 21228.
>> Par duo da  mobiliuosius telefonus 

geros būklės. Nokia: 5610, X3-02, 6303, 
N 95, 305, 2700, 5360, E51. Tel. 8~636 
34515.
>>Parduodu mobilųjį telefoną SAM-

SUNG S4 – 200 Eur. NOKIA 5800 xm 
– 40 Eur. Nokia C 7– 70 Eur. Nokia N 8 
– 60 Eur. HTC ONE X – 100 Eur. SU-
PErKU. Tel. 8~625 40473.
>>Parduodu telefoną Samsung Gal-

axi S2. Tel. 8~686 99413.

gyvūNAi

Perku grūdų valomąją 
PeTKUS gigANT 531 

arba panašią. 
Tel. 8~687 93911.

iŠNUOMOjAMOS 
ĮvAiriOS PASKirTieS 

KOMerciNĖS PATALPOS 
verSLUi 

Anykščių mieste, Stoties g. 5. 
Kaina sutartinė. 

Informacija tel. 8~686 34294 arba
el. paštu: info@energetinestatyba.lt

>>Dovanoju 2 metų juodą nedidelę ka-
lytę. Tel. 8~616 86013.
>>Parduodu auksinių fazanų porą – 50 

eurų. Tel. 8~687 50208, Anykščiai.
>>Parduodu 6 veršelių karvę, veršiuo-

sis balandžio pradžioje, minkšta melžti, 
kontroliuojama. Tel. 8~646 68606.
>>Parduodu brakelių veislės vištą – 15 

eurų, mėsinę pataršką – 15 eurų, gražių 
spalvų kohenkinus – 10 eurų. Tel. 8~687 
50208, Anykščiai.
>>Parduodu stambią juodmargę telyčią, 

veršiuosis balandžio mėn. Tel. 8~626 
67365.
>>Perku bekoną. Tel. 8~646 75223.
>>Parduoda gražius kambarinius šu-

niukus. Tel. 8~622 57298.
>>Parduodu ožkas. Galiu keisti. Tel. 

8~622 57298.
>>Parduoda triušieną, triušius veisimui 

ir putpelių kiaušinius. Tel. 8~674 33850.
>>Parduoda veršingą telyčią, veršiuosis 

balandžio mėn. Tel. 8~615 28311.
>>Parduodu veršingą juodmargę telyčią, 

veršiuosis 03.25. Tel. 8~675 47126.

>>Esu baigusi plaukų kirpimo kursus. 
Ieškau kirpėjos (-jo), galinčios už atlygį su-
teikti praktinių įgūdžių bei žinių. Tel. 8~683 
22660.
>>Gal kas gali padovanoti klausos aparatą. 

Tel. 8~677 17397.
>>rastas raktų ryšulys rinkos a. Tel. 8~605 

17911.
>>Jaunai šeimai gal kas padovanotų ar 

pigiai parduotų skalbimo mašiną. Tel. 8~619 
18758.
>>60 metų moteris, gyvenanti Širvintų ra-

jono kaime, norėtų susirasti draugą su savo 
transportu. Tel. 8~621 21316.
>>Moteris ieško gyvenimo draugo nuo 50-

55 metų, mokančios groti. Tel. 8~602 49694.

netoli ežeras. Arba parduodu. Tel. 8~612 
49509.
>>Išnuomojamos 49 kv. m komercinės 

patalpos Utenos centre. Po remonto.  
Visi leidimai. Pigi šiluma. I a. Didelis (iki 
durų) autoparkavimas. Žmonių srautas. 
Be tarpininkų. Tel. 8~616 83931.
>>Pramonės g. 7 – prie regitros, II 

aukšte išnuomojamos 128 kv. m patal-
pos. Aplink įsikūrę daug įmonių, didelė 
stovėjimo aikštelė. Galima nuomoti dalį 
patalpų (atskirus kabinetus). Tel. 8~687 
71200.
>>Aušros g. 43, Utenoje, išnuomoja-

ma pusė namo komercinei veiklai. Tel. 
8~687 71200.
>> Išnuo mo ja mos pa tal pos  Me ta lo g. 

3F pre ky bos cen tro „Ute nai tis” pa tal po-
se su at ski rais įėji mais iš aikš te lės 100 kv. 
m (tin ka pre ky bos, mai ti ni mo veik lai, 
šil do mos); 85 kv. m. ir 22 kv. m. (tin ka 
ofi  so, pre ky bos veik lai, šil do mos). Tel. 
8~698 88799.
>>Išnuomoju garažą „Smilties“ g/b. Tel. 

8~626 09614, 54818.
>>Išnuomoju 1 kambarį 3 kambarių 

bute. Tel. 8~670 07787.
>>Išnuomoju 2 kambarių butą Aukš-

takalnyje, be baldų. Tel. 8~602 64186.
>>Utenoje išnuomojamos 70 kv. m ir 

80 kv. m patalpos. Tinka automobilių 
remontui, sandėliavimui, gamybai. Pa-
talpos šildomos, yra apžiūros duobė, au-
tokeltuvas, signalizacija, suspaustas oras. 
Tel. 8~686 72768.
>>Išnuomoju 1 kambario butą. Tel. 

8~605 38485.
>>Išnuomoju 1 kambarį bendrabuty-

je su bendrais patogumais. Tel. 8~624 
66695.
>>Išnuomojamas kambarys 4 kambarių 

bute. Tel. 8~621 47567.
>>Išnuomoju kambarį nuosavame 

name su patogumais. Tel. 8~612 81188.
>>Išnuomoju 1 kambario butą Aukš-

takalnyje, kaina 75 eurai + patarnavimai. 
Tel. 8~622 41067.
>>Išnuomoju nuosavame name 1 kam-

barį su patogumais. Tel. 8~622 42035.
>>Išnuomoju  kambarį 2 kambarių 

bute. Tel. 8~675 40752.

iŠSiNUOMOTŲ
>>Šeima išsinuomotų 2-3 kambarių 

butą (tik su virtuvės baldais). Tel. 8~605 
07259.
>>Jauna pora išsinuomotų arba pirk-

tų išsimokėtinai sodo namelį arba butą 
miestelyje. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 
8~622 81601.
>>Moteris su vaiku išsinuomotų 

nuosavame name kambarį už nedidelį 
mokestį. Tel. 8~645 12776.
>>Jauna, dirbanti mama skubiai 

išsinuomotų 1-2 kambarių butą su bal-
dais Utenos mieste. Tel. 8~6321 55931.
>>Dirbantis vyriškis išsinuomotų ne-

brangiai kambarį. Tel. 8~645 19251.
>>Skubiai jauna šeima išsinuomotų 1, 2 

kambarių butą su baldais ilgesniam lai-
kui. Tel. 8~647 59495, 8~626 64029.
>>Moteris su vaiku išsinuomotų butą 

arba kambarį nuosavame name, bute. 
Tel. 8~600 13670.
>>Išsinuomočiau sodo namelį ke-

leriems metams aplink Uteną. Gali 
būti vasarnamis. Tel. 8~676 30205, 
po 17 val.
>>Išsinuomotume komercines patalpas 

Anykščiuose, centre, I a., iki 50 kv. m. 
Tel. +370 612 16323.
>>Jauna šeima be žalingų įpročių išsinuo-

motų 1-2 kambarių butą arba namo dalį 
ilgesniam laikui, mokėtų iki 100 eurų + 
paslaugos. Tel. 8~608 38641.
>>Išsinuomočiau 2 kambarių butą, 

pageidautina Vyturiuose. Tel. 8~676 
47649.
>>Jauna, tvarkinga šeima išsinuomotų ne-

brangiai 1 kambario butą su baldais ir bui-
tine technika ilgesniam laikui. Pageidautina 
Dauniškio mikrorajone. Tel. 8~647 59495.
>>Šeima išsinuomotų butą Utenoje, 

gali būti nuosavame name. Tel. 8~646 
70065.
>>Jauna šeima išsinuomotų 2-3 kam-

barių butą Dauniškyje. Tel. 8~647 05529.
>>Šeima išsinuomotų 2-3 kambarių 

butą Dauniškyje arba Aukštakalnyje. Tel. 
8~605 77215.
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Kriminaliniai įvykiai

reiKALiNgAS SUviriNTOjAS. 
galima derinti  su kitu darbu. 

Tel: 8 698 46745.

ĮMONei reiKALiNgi 
SUviriNTOjAi eLeKTrOdAiS, 

ŠALTKALviAi   MONTUOTOjAi, 
SKArdiNiNKAi. 

Tel. 8~687 80774, 8~682 46232.

siûlo  darBÀ                      

UAB Transigva reikalingas 
ŠALTKALviS reMONTiNiNKAS (auksrankis) 
besidomintis senovinių automobilių restauravimu. 

Tel. 8~698 41079.

>>reikalingas taksi vairuotojas su nuosavu automobiliu. 
Tel. 8~656 54313.
>>reikalingi staliai durų, langų gamybai. Tel. 8~687 46596.
>>UAB „Katryna“ siuvyklai reikalingos siuvėjos (-ai), tech-

nologai, lygintojos, turinčios darbo patirties. Tel. 8~655 25768, 
8~655 25769.
>>2012-2013 metais sertifi kuota kaip geriausia Lietuvoje kom-

panija siūlo darbą  mokantiems bendrauti ir mėgstantiems 
kokybišką produktą. Kviečiame prisijungti! Tel. 8~687 72538.

AB „UMegA“ reiKALiNgAS 
gAMyBOS MeiSTrAS

darBO aPrašYmas:
- darbų gamyboje organizavimas ir planavimas.

reikaLavimai:
- geri darbo su MS Offi  ce įgūdžiai;
- savarankiškumas, atsakingumas.     

PrivaLUmai:
- darbo patirtis organizuojant darbus.

 darbo vieta: Utena.
Kontaktinis asmuo: Giedrė Gaižutienė

Kontaktinis telefonas: 8 389 53542
Gyvenimo aprašymą prašome siųsti el.paštu: giedre.gaizutiene@umega.lt ,

su prierašu : GAMYBOS MEISTrAS

Siūlome darbą:

šaLTkaLviUi - sUviriNTOJUi

gyvenimo aprašymą su nuoroda į pageidaujamas 
pareigas siųsti el.paštu: personalas@umaras.lt  

arba skambinti  tel. 8-687-52943

TArPTAUTiNiŲ KrOviNiŲ PerveŽiMO 
ĮMONei UAB „ŠieKŠTyS“ reiKALiNgi:
vairUOTOJai – eksPediTOriai 

*darbas europoje su autovežiais ir naujais 
  vOLvO vilkikais.
*Laiku mokamas geras atlyginimas, lankstus 
  komandiruočių grafi kas.
reikalavimai: sąžiningumas, 95 kodas, 
                           Adr privalumas.

šaLTkaLvis-remONTiNiNkas 
darbo pobūdis: įvairus sunkvežimių remontas. 
galimas lankstus darbo grafi kas.
reikalavimai: Panašaus darbo patirtis, 
                            kruopštumas.

Tel. 8~610 42575.

    donelaièio g. 10, utena 
(prieð autobusø stotá)

Tel. 8~624 43296

jau 10 metų dirbame su įmonėmis ir privačiais asmenimis

UTeNOS KULTūrOS ceNTrAS
Kovo 3 d. 18 val. Keistuolių teatro(Idioteatras) intymi – (ios) vyrų trupė ,,ere-

LiS“ .
Bilieto kainos: 8,69; 11,58 eur.
Kovo 9 d. 19 val. vyks Donato Montvydo koncertas ,,Noriu, kad būtum mano‘‘. 
Bilieto kainos:11,15; 21,15 eur.
Kovo 13 d.16.30 val. vyks vakaras poeto A. Miškinio 110 – osioms metinėms pa-

minėti ,,Antanas Miškinis dainoje“. Maloniai kviečiame. Įėjimas nemokamas.
Utenos kultūros centro didžiojoje salėje
ŠOKiŲ vAKArAi
vasario 28 d. 21–01 val.  Šokių vakaras „Pabūkime kartu“. 
Bilieto kaina 2,90 eur / 10 Lt 
Kultūros centro diskotekų salėje                                                                                                                                                              

UTeNOS A. ir M. MiŠKiNiŲ BiBLiOTeKA
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto studentų  

darbų paroda „Architektūrinė renovacija”. Viešbučio vizija buvusioje Utenos III 
vidurinėje mokykloje.

iki kovo 30 d.
Bibliotekos galerijoje
AUKŠTAKALNIO BIBLIOTEKA   
Žirginio sporto klubo ,,Bėras vėjas“ ir Utenos jaunimo mokyklos laisvalaikio sky-

riaus žirgų mylėtojų būrelio narių fotografi jų paroda ,,ŽirgAi ir ŽMONĖS‘‘. 
iki kovo 19 d.
SMĖLIO BIBLIOTEKA
Bibliotekos lankytojos,   tautodailės klubo „Svirnas” narės Nijolės  Nagienės  pieši-

nių paroda „O tėviške, laukų drugeli margas”.                                                                                                         
iki kovo 2 d.

ANyKŠčiŲ KULTūrOS ceNTrAS
Kovo 5 d. 18 val. Ingos Valinskienės su grupe ,,Alibi‘‘ gyvo garso koncertas. 
Bilieto kaina 10 eur.
Kovo 7 d. 16 val. koncertas ,,Pinsim šokių juostą‘‘.
Bilieto kaina 2 eur (perkant 1- ą bilietą – antrą gausite nemokamai).
Kovo 10 d. 18 val. Humoro grupės ,,AMBrOZijA“ jubiliejinis koncertas.
Bilieto kainos 7, 6 eur (nuolaidos senjorams, neįgaliesiems, moksleiviams, stu-

dentams, daugiau kaip 10 žm. grupėms).                                     

igNALiNOS  KULTūrOS ir SPOrTO ceNTrAS
vasario 27 d. 18 val. Valstybinio Dainų ir Šokių ansamblio ,,Lietuva‘‘ 2 – jų dalių 

miuziklas ,,devynbėdžiai‘‘.
Bilieto kainos: 7, 8, 9 eur.
Kovo 7 d. 18 val. ,,Naujojo“ teatro spektaklis ,,8 Mylinčios Moterys“.
Bilietų kaina 8 eur (taikoma 50 proc. nuolaida: senjorams, moksleiviams, studen-

tams, neįgaliesiems, scenos menų profesionalams, grupėms virš 10 žm.).

MOLĖTŲ KULTūrOS ceNTrAS
Kovo 4 d.18 val. Juozo Erlicko programa ,,Ne visi namie“.
 Bilieto kainos: 7, 9 eur.
Kovo 6 d. 17 val. koncertas ,,Meilės vardu“. Koncertą žavioms Molėtų krašto mo-

terims skiria muzikuojantys Molėtų krašto vyrai ir svečiai iš Utenos. 
Bilieto kaina 2,80 eur.

2015-02-18 apie 14 val. 40 min. Molėtų r. sav., Balninkų sen., vyriškis, gimęs 1969 m., 
papurkšdamas į veidą ašarinių dujų, sukėlė skausmą savo sugyventinei, gimusiai 1966 m.  

2015-02-19 apie 16 val. 30 min. Utenos r. sav., Saldutiškio sen., neblaivus (3,88 prom.) 
vyriškis, gimęs 1963 m., prieš savo mažametį sūnų panaudojo fi zinį smurtą. Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę. 

2015-02-19 apie 7 val. Zarasų r. sav., Dusetų sen., pastebėta, kad iš garažo pavogtas auto-
mobilis. Nuostolis – 1 450 eurų. Vėliau automobilis buvo surastas apgadintas ir grąžintas 
nukentėjusiajai. 

2015-02-22 apie 12 val. bute, esančiame Utenoje, Aušros g., vyriškis, gimęs 1986 m., 
sukėlė fi zinį skausmą sugyventinei, gimusiai 1992 m. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę. 

2015-02-20 apie 2 val. 30 min. Utenoje, Metalo g. esančiame bare, nenustatytas asmuo, 
atsiskaitydamas už prekes, pateikė, kaip įtariama, netikrą 50 eurų banknotą. 

2015-02-23 apie 10 val. 30 min. Utenoje, iš Taikos g. esančios automobilių aikštelės pa-
vogtas automobilis.  Nuostolis – 600 eurų.

2015-02-23 Anykščių r. sav., Anykščių sen., moters, gimusios 1951 m., vardu, paimtas 
greitasis kreditas, pasinaudojus elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenimis. 
Nuostolis nustatinėjamas. 

2015-02-24 apie 14 val. 30 min. Utenoje, Užpalių g., trys nepažįstami vyriškiai, prisistatę 
kriminalinės policijos pareigūnais, liepė moteriai, gimusiai 1959 m., pateikti namuose tu-
rimus pinigus. Nuostolis – 9 287,52 eurai.  

Anykščių kriminalistai išaiškino dvejas butų duris padegusį asmenį
Praėjusią savaitę Anykščių rajono kriminalistai įteikė pranešimą apie nusikaltimą,  įvyk-

dytą pagal Lietuvos respublikos baudžiamojo kodekso 187 str. 2 d. (svetimo turto suga-
dinimas visuotinai pavojingu būdu) dvidešimt šešerių metų, anksčiau už vagystę teistam, 
anykštėnui. Įtariamasis, žinoma, buvo nemaloniai nustebęs, nes turbūt jau tikėjosi, kad dėl 
prieš metus įvykdyto nusikaltimo jam atsakyti neteks. 

Praėjusių metų vieną balandžio mėnesio  naktį, Anykščiuose, J. Biliūno gatvėje buvo 
padegtos dviejų butų, esančių pirmuosiuose daugiabučių namų aukštuose, durys. Abiejų 
butų durų savininkai patyrė 463,80 eurų (1 600 litų) turtinę žalą. 

Policijos pareigūnams nepavyko iš karto išaiškinti šio pavojingo nusikaltimo, tačiau jis 
neliko pamirštas ir visai neseniai pareigūnai nustatė įtariamąjį, padariusį šį nusikaltimą. 
Nors to ir nesitikėjęs, įtariamasis prisipažino kaltu. Padegėjas paaiškino, kad neblaiviam 
grįžtant į namus, ši mintis staiga šovė į galvą. Apie tai, kad jo veiksmai  gali  sukelti pavojų 
butuose  naktį  miegantiems žmonėms, jis negalvojo. 

Utenos apskrities policijos pareigūnai ragina gyventojus saugoti visų mūsų turtą 
Akylų Utenos gyventojų dėka, šių metų vasario 15 d., Utenoje, Vyžuonos parke, buvo 

pastebėti asmenys, žalojantys medelius. Policijoje gavus pranešimą, kad taku palei upę 
eina trys jaunuoliai ir laužo medelius, netrukus į nurodytą vietą nuvyko pareigūnai, kurie 
pastebėjo keturis nulaužtus medelius. Vykdydami jaunuolių paiešką, pareigūnai pastebėjo 
tris jaunuolius, einančius link Aukštakalnio mikrorajono, kurie atitiko nurodytus apibū-
dinimus. Visuomenei nepriimtinais veiksmais jaunuoliai ne tik pažeidė viešąją tvarką, bet 
ir sugadino svetimą turtą.

Kadangi visi trys jaunuoliai yra nepilnamečiai, todėl policijoje buvo surašytas atsisakymas 
pradėti ikiteisminį tyrimą, tačiau šie 17-mečiai neliks nenubausti, jų veiksmai bus svarstomi 
Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijoje, kur bus sprendžiama 
dėl jaunuoliams galimų pritaikyti apribojimų. Taip pat, surinkus duomenis apie jaunuolius, 
bus sprendžiama galimybė taikyti atsakomybę tėvams dėl vaikų nepriežiūros. Lietuvos res-
publikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 straipsnyje nurodoma, kad tėvų 
valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams užtraukia įspėjimą 
tėvams, o tokia pat veika, padaryta tėvų, baustų administracine nuobauda už nurodytą pa-
žeidimą, užtraukia baudą tėvams iki vieno šimto penkiolikos eurų.

 Policijos pareigūnai, reaguodami į tokius įvykius, ragina gyventojus prisidėti prie savi-
valdybės turto ir savo krašto aplinkos bei gamtos puoselėjimo. Pastebėję viešosios tvarkos 
pažeidimus gyventojai raginami nelikti abejingais ir nepraeiti pro šalį, nes tik bendromis 
pastangomis galima efektyviai ir visapusiškai apsisaugoti nuo turto niokojimo, žmonių 
rimties sutrikdymo, užtikrinti gyventojų saugumą. 

Sudrausminkime tuos, kurie elgiasi neteisingai, parodykime pavyzdį, kaip turėtų elgtis 
gyventojas, kuriam rūpi jį supanti aplinka. 

                                        Parengta pagal Utenos apskrities VPK informaciją
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AUTOMOBiLiŲ 
reMONTAS.

* važiuoklės ir 
   variklių remontas.
* dirželių keitimas.
* ir kiti darbai.
Tel. 8~608 88433.

AUTOMOBiLiŲ  ir 
PLASTiKiNiŲ 

ŽiBiNTŲ ŠLiFAviMAS,
 POLirAviMAS. 

NANO dalelių skysto stiklo ir 
keramikos apsauginių dangų 

padengimas.
Suteikiama garantija nuo 

12 iki 36 mėnesių.

 Tel. 8~619 62597



laikraðèio steigëjas ir leidëjas - 
utenos spaustuvë uab „al grupë“ filialas. issN 1648-4258
Redakcija uþ skelbimø turiná neatsako

redakcijos adresas: 
uþpaliø g.  83, 28197 utena. 

telefonas: (8~389) 55407.
tel./faks.: (8~389) 54787.
el. paðtas: reikia@utenosspaustuve.lt 

* Sta tI NIØ (inventorizacija)

KADASTRINIAI  
MATAVIMAI

     PaslauGos              PaslauGos               PaslauGos            PaslauGos           PaslauGos  
STATyBOS- 

reMONTO dArBAi
♦KOKyBiŠKAi ir NeBrANgiAi 

ATLieKU vidAUS APdAiLĄ: kli-
juoju plyteles, tinkuoju, tapetuoju, 
dedu laminatą, parketlentes, glaistau, 
dažau ir kt. Tel. 8~610 39267.

♦vidAUS dAŽyMO dArBAi. 
FASAdŲ ŠiLTiNiMAS. Kiti statybų, 
apdailos darbai. Tel. 8~603 43494.
♦deNgiAMe, perdengiame stogus. 

LiejAMe pamatus. STATOMe karkasą. 
Kalame dailylentes, sukame gipsą, atliekame 
ir kitus statybos darbus. Tel. 8~601 09372.

♦vidAUS APdAiLA ir eLeK-
TrOS iNSTALiAcijOS dArBAi. 
Tel. 8~629 19817.

AUTOPASLAUgOS
♦KrO vi NiŲ Per veŽi MAS. Per-

KrAUS Ty MO pa slau gos mik ro au to-
bu su. Tel. 8~636 66949.
♦SAvivArčiU „MercedeS“ SU 

MANiPULiATOriUMi veŽU ĮvAi-
riUS KrOviNiUS iki 5 tonų. Atvežu 

malkas kaladėlėmis. Tel. 8~618 06393.

♦ATLieKU vidAUS APdAiLĄ: 
klijuoju plyteles, suku gipskartonį, 
dedu laminatą, parketlentes ir kt. 
Tel. 8~602 89705.
♦deNgiAMe PLOKŠčiUOSiUS 

STOgUS. išrašome sąskaitas, su-
teikiame garantiją. Tel. 8~607 95480.
♦vidAUS APdAiLOS dArBAi: 

glaistau, dažau, tapetuoju, klijuo-
ju plyteles, kloju laminatą, lyginu 
lubas „rodbandu“, montuoju gipsą. 
Tel. 8~679 46641.

Tel. 8~683 64024 
kauno g. 25, Utena

vi daus aP dai los dar Bai. 
Pro fe sio na lûs meist rai.  Re ko men da ci jos.  Tel. 8~617 97010.

* ratø montavimas ir balansavimas
* kom piu te ri në diag nos ti ka,   elek tros 
    áran gos  re mon tas
* star te riø, ge ne ra to riø, varikliø  remontas
* va rik liø dir þe liø kei ti mas
* vaþiuoklës patikra ir remontas

l enG vø Jø  
au To mo Bi liø   re mon Tas

uþpaliø g. 83C, utena. tel. 8~612 32737.

þalIuZËS    roletaI  

atvykstame á namus su pavyzdþiais.

ma tuo ja me ir kon sul tuo ja me ne mo ka mai.

siûlome platø gaminiø pasirinkimà.
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8~673 48823
 keramikiniø kaminø statyba.
 nerûdijanèio plieno kaminai.
 kaminø renovacija.
Ádëklai.
 apðiltinimas ir skardinimas.
 kaminø, katilø ir peèiø valymas.

KAMiNŲ eKSPerTAi

akCiJa – kaminų valymas nuo 80 Lt 
Visiems darbams  suteikiamos garantijos.

At vyks ta me su pa vyz dþiais  á na mus. 
visiems gaminiams suteikiama 

vienerių metų garantija. 
Tel. 8~601 48890.

ÞaliuZës * roletai 
tiNkleliai

virtuvės, prieškambario, miegamojo baldai, 
spintos su stumdomomis durimis, komodos. 

Vykstame į kaimus. 
Tel. 8~670 60244.

BALdŲ  gAMyBA 
PAgAL  iNdividUALiUS 
UŽSAKyMUS.

sTa Ty Bø Tur Gus 

* þemës sklypø (kadastriniai)
* þemës sklypø formavimo ir pertvarkymo projektai
* kaimo plëtros projektai  (ûkininko sodybos parinkimas)
* Topografinës nuotraukos 
* Planai notarinei sutarèiai (naudojimosi tvarka)
* nuþymëjimo darbai (riboþenkliø atstatymas).

geoDeZINIaI   mataVImaI

♦drABUŽiŲ TAiSyMAS. Siaurini-
mas, trumpinimas, lopymas, užtrauk-
tukų persiuvimas. Paltų, odinių ir 
kailinių drabužių taisymo darbai. Tel. 
8~672 21665, Maironio g. 4, Utena.
♦vAiSMedŽiŲ geNĖjiMAS. jaunų 

sodų genėjimas, senų sodų atnaujini-
mas. Kaina nuo 5-20 eurų. Tel. 8~603 
16672.
♦geNĖjU SOdUS. Tel. 8~687 57521.
♦rUOŠiAMe maistą, furšetus, 

vestuves, krikštynas, gimtadienius ir 
kitokio pobūdžio šventes. Atvažiuo-
jame į jūsų pasirinktą vietą. Turime 
savo serviravimo indus. Tel. 8~682 
10907.
♦ ŠLiFUOjAMe medines grindis, 

parketą, parketlentes vienfaze šlifavi-
mo mašina. Tel. 8~616 01819.
♦MOBiLAUS gATeriO PA-

SLAUgOS. Būtinas trifazis. Tel. 
8~621 86267.
♦PAvOjiNgŲ MedŽiŲ PjOvi-

MAS, genėjimas, surišimas. Tel. 8~629 
79827.
♦Pro fe sio na lus, vi sa pu siškas kom piu-

te rių, spaus din tuvų re mon tas. Ope ra-
ci nių sis temų, pro gra minės įran gos 
die gi mas. Pro fi  lak ti ka esant bet ko kiam 
su tri ki mui. Tel. 8~698 04019.
♦ re MON TUO jU te le vi zo rius, kom-

piu te rius, mik ro ban gų kros ne les, šal-
dy tu vus ir ki tą bui ti nę tech ni ką. Tel. 
8~671 64857.

KOKyBiŠKi, NeBrANgūS APdAiLOS dArBAi. 
glaistome, dažome, sukame gipsą, klijuojame plyteles, 

dedame  laminatą ir kt. 
išrašome sąskaitas – faktūras.    Tel. 8~680 88220, 8~624 08198.

♦deNgiAMe stogus, rekonstruo-
jame, perdengiame senus. MūrO 
dArBAi. KArKASAS ir kiti staty-
bos darbai. ŽidiNiAi, krosnys, sta-
čiamalkiai. Tel. 8~612 16882.
♦ Karkasinių pastatų, šlaitinių 

stogų, fasadų ir gręžtinių pamatų 
įrengimas. Skardinimo darbai. gips-
kartonio plokščių sienų ir lubų mon-
tavimas. visi vidaus ir išorės apdai-
los darbai medžiu. Tel. 8~676 59025.
♦ STOgŲ deNgiMAS. reKONS-

TrAviMAS. visi SKArdiNiMO 
darbai. Karkasinių pastatų, venti-
liuojamų fasadų, vidaus apdailos 
įrengimas. Mūro darbai. visi darbai 
atliekami kokybiškai ir greitai. Sutei-
kiama garantija. Tel. +370 681 49320.
♦Nebrangiai vyras ir moteris at-

lieka vidaus remonto darbus (dažy-
mas, tapetavimas, laminato kloji-
mas, plytelių klijavimas). Tel. 8~624 
83944, 8~621 09905.
♦gLAiSTOMe, dažome, lyginame 

lubas, tvarkome angokraščius, klo-
jame laminatą, parketlentes. Tel. 
8~686 95346.
♦vidAUS ir LAUKO dArBAi: 

dengiame įvairius stogus, statome 
karkasinius pastatus. Skardinimo 
darbai, dažymas, laminatas, len-
telės, gipsas ir t.t. Suteikiame dar-
bams nuolaidas. vykstame į kaimus. 
Tel. 8~606 42015.

♦TechNiKOS TrANSPOrTAvi-
MAS. SUNK ve Ži MiO SU MANi PU-
LiA TO riU Mi PA SLAU gOS iki 7 t. 
(ilgis 6.30 m). Tel. 8~679 35577.
♦SAvivArčiU PerveŽU ĮvAi-

riUS KrOviNiUS, MedieNOS gA-
MiNiUS iki 6 m. Tel. +370 681 49320.

UAB LOriNdA 
STATYBOS IR REMONTO DARBAI: 

vidaus, lauko apdaila, namų
 šiltinimas. Mūras, pamatai, 

stogai, griovimo darbai. 

                nau do Tos  
              au To mo Bi liø da lys         
 Su per ka me įvairių markių automobilius, 
išrašome nurašymo pažymas, pasiimame 
savo transportu.

KOKYBIŠKŲ BALDŲ 
GAMYBA.

 AUTOMOBiLiŲ  reMONTAS
Variklių, pavarų dėžių keitimas ir kita.

AvA ri NiS  AU TO MO Bi LiŲ,  KrOviNiŲ 
TrANS POr TA vi MAS viSĄ PArĄ  

(8~389) 51511,  8~698 45079,  8~686 64761.

tel. 8~614 33923.

Spintos stumdomomis durimis, 
virtuvės, prieškambario ir kiti. 

Geros kainos. Atvaþiuojame ir á rajonus. 
Tel. 8~622 81601.

*ŽeMĖS KASiMO, 
  LygiNiMO dArBAi. 
*TveNKiNiŲ KASiMAS, 
  vALyMAS. 
*KeLiŲ TieSiMAS. 

vairavimo instruktorius, 
turintis ilgametę patirtį, su nauju 

automobiliu padeda tobulinti 
vairavimo įgūdžius ir  pasiruošti 

egzaminui vĮ regitra. 
Tel. 8~698 15199.

Tel. 8~678 24208.

u þ u o  l a i d ø 
di zai no sukûri mas, pri tai ky mas 

prie in ter je ro ir pa siu vi mas.  
Tel. 8~600 35384.

; autodiagnostikas

♦neužsivedančius ir blogai dirbančius variklius; 
♦stab dþiø an ti blo ka vi mo „aBs“;
♦ oro pa gal viø „srs“;
♦ apšvietimo sistemas.

Garaþai „smiltis“, 126 garaþas.

remontuoju:

GrÆþTiniø  PamaTø
 ir 

ðlaiTiniø  sToGø 
árenGimas. 

Tel. 8~687 29188.

 

þemës darBai:
GrunTo  kasimas, 

sTumdymas, veþimas. 

meCHanIZmØ nUOma 
 IR  PeRVeÞImaI TRalaIs.

Tel.  8~676 59000

Tel. 8~628 86666, 8~671 37761.

♦ reMONTUOjU automatines 
skalbykles ir kitą buitinę techniką 
kliento namuose. vykstu į kaimus. 
Tel. 8~687 14894.
♦SMĖLiAviMO dArBAi, įvairių 

paviršių atnaujinimas. Tel. 8~612 
84484.
♦vAiSMedŽiŲ geNĖjiMAS, 

formavimas. gyvatvorių karpymas. 
vykstu į kaimus. Tel. 8~627 08635.
♦ Maistas išsinešimui ir su 

pristatymu į jūsų pasirinktą vietą 
šventėms, jubiliejams ir kt. Aptar-
navimas. indų nuoma. Patalpos 
kaimo sodyboje su miegamaisiais 
17 km nuo Utenos. registruojame 
iš anksto. Tel. 8~616 06682.
♦eLeKTrOS iNSTALiAcijOS 

MONTAviMO ir reMONTO 
dArBAi. Tel. 8~683 29224.
♦ gA Mi NA Me ne rū di jan čio plie-

no laip tų tu rėk lus, įvai rias me ta-
li nes laip tų kon struk ci jas ir ki tas 
me ta li nes kon struk ci jas. Me ta lo te-
ki ni mo, fre za vi mo, pjo vi mo dar bai. 
Tel. 8~687 80774.
♦BALdŲ gAMyBA pagal in-

dividualius užsakymus: virtuvės, 
prieškambario, miegamojo baldai, 
spintos stumdomomis durimis, 
komodos ir t.t. vykstame į kaimus. 
Tel. 8~670 60244.
♦reMONTUOjU skalbimo maši-

nas. Tel. 8~698 04942.
♦vANdeNS grĘŽi NiAi, geO-

Ter Mi NiS ŠiL dy MAS. dar bai 
nuo A iki Z vi so je Lie tu vo je iš ti sus 
me tus! ga ran ti ja, ap tar na vi mas. 
www. Melker li ta.lt Li nas 8~616 
08020, ro lan das 8~686 83265.
♦ vALyMAS ŠLAPiUOjU BūdU: 

kilimų, lovų-sofų. važiuoju į 
Utenos rajoną. Nuomoju siurblį. 
Tel. 8~621 18333.
♦MOBiLiU gATeriU PjAU-

NAMe MedieNĄ. Tel. 8~607 
95480.
♦eLeKTrOS ir AUTOMATiKOS 

MONTAviMO dArBAi: vidaus ir 
lauko instaliacija, įrengimų elek-
trinių ir automatinių dalių projek-
tavimas ir įrengimas, įžeminimas, 
žaibosauga. Tel. 8~628 10934.
♦vĖdiNiMO, KONdiciONAvi-

MO, eLeKTrOS iNSTALiAviMO 
dArBAi. Tel. 8~662 32129.
♦KASU, vALAU ŠULiNiUS. Tel. 

8~600 60140.

Tel. 8~686 05365. 
 http://ww. pervezimas.biz/.

Perveþame  ávairius krovinius, 
baldus ir medienà iki 6 m.
monTuoJame 

prekybinæ  árangà ir baldus. 

♦AUTOMOBiLiŲ reMONTAS. 
važiuoklės, duslintuvų, slenksčių ir 
dugno remontas. Priekinių ir galinių 
stabdžių supartų remontas su 1 m. ga-
rantija. Paruošimas techninei apžiū-
rai. Tel. 8~698 40222.

SANTechNiKOS dArBAi
♦ Įve dA Me ir MON TUO jA Me 

ka na li za ci ją, van den tie kį, at lie ka me 
vi sus san tech ni kos, elek tros ins ta lia ci-
jos dar bus. Mon tuo ja me du šo ka bi nas. 
Su dė tin gai pri ei na mo se vie to se ka sa me 
ran ko mis. va lo me ka mi nus. Tel. 8~611 
46094.
♦MONTUOjAMe visas šildymo sis-

temas. Katilinių mazgų, radiatorių 
statymas ir pajungimas. vidaus ir 
lauko vandentiekio demontavimas 
ir montavimas. Nuotekų pajungimas 
į nuosavus namus, įdėklų statymas. 
dirbame visą parą. BUTŲ reNO-
vAviMAS. Tel. 8~623 37106.
♦ KA Ti Li NiŲ įren gi mas, mo der ni za-

vi mas, šil dy mo sis te mų mon ta vi mas. 
Tel. 8~608 69044.
♦SANTechNiKOS paslaugos, 

šildymo sistemos projektavimas bei 
montavimas, visų katilų ir katilinių 
demontavimas ir montavimas, vo-
nios įrengimas, šildomų grindų, dušo 
kabinų, vandentiekio bei kanalizaci-
jos sistemų demontavimas ir mon-
tavimas. dirbu visą parą. Tel. 8~623 
63102.

gAMiNAMe

8~621 16503.

MediNiŲ BALdŲ 
ATNAUjiNiMAS: 

beicavimas, lakavimas, alyvavimas, 
seno lako nuėmimas. 

Tel. 8~607 62034.
Pramonės g. 7, Utena

Tel. 8~687 38715, 8~682 22850. 
www. wapsa.lt 

el. p. wapsa@zebra.lt

sta ty ba nuo pa ma tø iki rak tø. 
* kar ka si niø, mû ri niø na mø sta ty ba.
* sto gø den gi mas ir re no va ci ja.
* Fa sa dø ðil ti ni mas.
* lau ko ir vi daus ap dai los dar bai ir kt. 

SIÛ lYK KaI NÀ! 

Tel. 8~677 21497.

reiKiA TvOrOS SOdUi, 
TvOreLĖS BALKONUi, 
Ar MeTALO gAMiNiŲ! 

Paskambinkite 8~629 23839.

Tel. 8~601 50331, 8~618 22669.
Padėsime rasti sprendimą,

pamatuosime, pagaminsime, 
sumontuosime. Vaiþganto g., Utena. 

Tel. 8~679 20115, 8~601 19506. 

dyZeLiŲ ServiSAS,   Molėtų g. 64, Utena.
* Automobilių remontas

* Traktorinių kuro siurblių, forsunkių remontas
* Kompiuterinė diagnostika. 

Tel. 8~698 75696, 8~614 21223.

♦ SAN Tech Ni KOS dar bai. Ply te lės, 
la mi na tas, ta pe tai, elek tros ins ta lia ci jos 
mon ta vi mas bei smul kus kam ba rių re-
mon tas. Tel. 8~625 99041.

ĮvAirūS
♦grAŽiAi grOjAMe ir dAiNUO-

jAMe vestuvėse, jubiliejuose ir šiaip 
įvairiose šventėse. Tel. 8~626 04589.
♦SKArdiNiNKAS. Tel. 8~670 

13332.
♦rAKTŲ gAMyBA. Kompiuteri-

zuota raktų gamyba, raktų su imo-
bilaizeriais, autokompiuterių pro-
gramavimas. Šarvuotų durų raktai, 
magnetiniai raktai. Avarinis atidary-
mas. Tel. 8~672 74899, 8~612 35473. 
j. Basanavičiaus g. 93, Utena (prie 
turgaus).
♦FANerUOjU dUriS. Tel. 8~628 

08070.

♦ KOKyBiŠKAi ir NeBrANgiAi 
TvArKAU KOMPiUTeriUS. KON-
SULTUOjU kompiuterių pirkimo 
bei priežiūros klausimais. Atvykstu į 
namus. Tel. 8~627 65123.
♦ Me di NiAi LAiP TAi. Ko ky biškai 

pa ga mi nu ir su mon tuo ju ąžuo lo ar-
ba uo sio me die nos laip tus. Taip pat 
paden giu me die na be to ni nius ar ba 
meta li nius laip tus. Me die nos ap dai la 
židi niams. Tel. 8~626 40510.
♦ MeTALO gAMiNiAi iŠ jUO-

dO PLieNO. cinkavimas, aliuminio 
konstrukcijų virinimas. Traktorinių 
priekabų, mini angarų, šiltnamių, te-
lefonu valdomų vartų gamyba. Utena, 
Žilvičių g. 13, 9-17 val.
♦NeSTANdArTiNiŲ BALdŲ 

gAMyBA: virtuvės baldai, spintos 
stumdomomis durimis. Nuolaidos iki 
20%. Tel. 8~612 07459.

AUTOreMONTAS
♦ AUTOMOBiLiŲ reMONTAS: 

važiuoklės, variklių, kuro siurblių 
keitimas ir remontas, pavarų dėžių 
keitimas, duslintuvų remontas, su-
virinimo darbai. dirbame be išeiginių. 
Tel. 8~699 62843.
♦LeNg vŲ jŲ AU TO MO Bi LiŲ va-

žiuok lės, va rik lių, san ka bos re mon tas. 
Pa skirs ty mo diržų, pa va rų dėžių, va rik-
lių kei ti mas. Kab liai ir jų mon ta vi mas. 
Pa ruo ši mas tech ni nei ap žiū rai. Prie-
kinių žibintų poliravimas. Tel. 8~687 
50630, 8~677 12313.
♦ UAB vT – hidrAULiKA. vairo 

kolonėlių remontas. 2 metų garanti-
ja. www.vTh idraulika.lt Tel. 8~675 
99352.

 lauko tualetus, pavėsines, 
malkines, sūpynes, 

apšiltintas šunų būdas ir
kitus karkasinius statinius. 

www.medinispasaulis.skelbiu.lt 

Tel. 8~648 32194


