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INFORMUOJA 

SIŪLO DARBĄ

PERKA

NUOMA

IEŠKO DARBO

PASLAUGOS

savivaldybės administracija 
perka aštuonis butus

Kretingos rajono savivaldybės administracija perka 1-o ir 2-jų 
kambarių butus Kretingos mieste (bet kurioje vietoje Kretingos 
mieste), Salantų mieste, Kartenos mstl. ir Vydmantų k.

1-o kambario buto bendras naudingas plotas turi būti ne ma-
žesnis kaip 28 kv. m ir ne didesnis kaip 40 kv. m, 2-jų kambarių 
buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 40 kv. 
m ir ne didesnis kaip 60 kv. m.

Siūlomi parduoti butai turi būti geros techninės būklės, tvarkin-
gi, atitikti statybos bei specialiųjų normų (higienos, priešgaisrinės 
saugos ir kt.) reikalavimus, be išorinių matomų defektų, nereika-
laujantys remonto. Santechnikos įranga (vamzdynas, vonia arba 
dušas, klozetas, plautuvė, praustuvas, vandens maišytuvai) turi būti 
be defektų, nesusidėvėję. Viryklė, patalpų šildymo prietaisai ir kita 
įranga turi būti techniškai tvarkinga, veikianti, kokybiška.

Pirkimo sąlygas ir kitus dokumentus, susijusius su butų pirkimu, 
galima gauti Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vieti-
nio ūkio ir turto valdymo skyriuje, 310 kabinete, Savanorių g. 29A, 
Kretinga, tel. (8 445) 51 390. Taip pat pirkimo sąlygos ir vertinimo 
kriterijai skelbiami interneto puslapyje http://www.kretinga.lt

Pasiūlymai priimami iki vokų atplėšimo procedūros, t. y. 2019 
m. vasario 8 d. 9.00 val.-9.20 val.

Administracijos direktorius
Virginijus DOmARKAS

Užs. Nr.  008. 

Informuojame, kad 2019 02 11,  11.20 val. bus ženklinamas Redos 
Maksvytienės žemės sklypas, kad. Nr. 5610/0001:209, esantis Kretin-
gos r., Kadagyno k. Gretimo žemės sklypo, kad. Nr. 5610/0001:209, 
savininkai Alvita Prušinskienė, Irena Makauskienė gali kreiptis adre-
su: Vytauto g. 17, II aukštas, Kretinga, UAB „Kartografiniai projek-
tai“ arba el.paštu kartografiniai.edvinas@gmail.com.

Tel.: (8-647) 17415, (8-445) 78199.
Užs. Nr. 526

Pranešame, kad 2019 02 14, 13 val. bus ženklinamas Žanui Sabuliui 
priklausantis žemės sklypas, kad. Nr.  5637/0002:51, Kurmaičių k. Kre-
tingos sen. Kviečiame gretimo žemės sklypo, kad. Nr. 5637/0002:80, 
mirusio savininko Pranciškaus Mažono įpėdinius ar jų įgaliotus asme-
nis dalyvauti žemės sklypo ženklinime. Tel. 8 686 25611.

Užs. Nr.  527

Informuojame, kad 2019-02-11 10 val. Kretingos raj. sav., Imbarės 
sen., Imbarės kaime, bus ženklinamas žemės sklypas, kadastro Nr. 
5674/0002:12. Kviečiame gretimo sklypo, kad. Nr. 5674/0002:254, 
savininko Augustino Valančausko turtinių teisių perėmėjus ar jų 
įgaliotus asmenis dalyvauti sklypo ženklinime. Neatvykus ir nein-
formavus, matavimo darbai nestabdomi.

Matavimus atliks Valstybės Įmonės Valstybės žemės fondo Klai-
pėdos žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus matininkai. S. Šimkaus 
g. 19, Klaipėda, el. p.  klaipeda@vzf.lt Informacija tel. 8 614 02272.

Užs. Nr. 525.

Gamyklines naudotas gelžbe-
tonio plokštes: PNKL 1,5x12 m, 
PTK įvairių dydžių. 
Tel. 8 620 34 639.

Palangoje parduodamas gara-
žas Smilgų g. 
Tel. 8 659 77907. 
Užs. Nr. 204.

Parduodu stintų kepimo 
inventorių. 
Tel. 8 600 64 910. 
Užs. Nr. 209.

Palangoje parduodamas dviejų 
kambarių butas su autonominiu 
šildymu, vienu aru žemės. 
Tel. 8 609 38 488. 
Užs. Nr. 1. 

Pirkčiau automobilį iki 1000 
eurų. 
Tel. 8 641 41 665.

Pirkčiau sklypą namuko staty-
bai mieste ar arčiau miesto. Ne 
perpardavimui. Laukiu įvairių 
pasiūlymų gvaidile@gmail.com 
Tel. 8 606 88 620.
Užs. Nr. 205.

Pirksiu garažą Palangoje, Ga-
nyklų–Pirties gatvių rajone.
Tel. 8 682 68 768.

Redakcijoje „Palangos tiltas“ 
(Vytauto g. 85a, Palanga) iš-
nuomojamos 14 kv. m patalpos. 
Yra baldai, interneto linija, tu-
aletas, atskiras įėjimas. Tinka 
nedideliam biurui. Padėsime 
su reklama, kad apie jus žinotų 
Palangoje. 
Kreiptis tel. 8 620 53 440.

Išnuomoju du vieno kam-
bario butus privačiame na-
me-kotedže Palangoje ilgam 
laikui. 
Tel. 8 698 45475. 

Nuomoju (parduodu) 2 kamb. 
butą su buitine technika Sodų. 
g. 
Tel. 8 602 32 343. 
Užs. Nr. 208.

Išnuomojamas dviejų kambarių 
butas Bangų g. 34. Kaina – 180 
eurų. 
Tel. 8 683 17 825.
Užs. Nr. 16.

„Pavėsyje“ ilgam laikui išnuo-
mojama 1 arba 2 asmenims pa-
talpa gyventi. Atskiras įėjimas, 
su vidaus patogumais, bal-
dais, patalpa šildoma centriniu 
šildymu. 
Tel.: 8 682 61 225, 8 (460) 31 010.
Užs. Nr. 3.  

Siūlomas darbas registratorei 
dirbti reabilitacijos centre-vieš-
butyje Palangoje. 
El. p. rinkodara@palangoslinas.com 
Tel. 8 656 91 680.

Daugiabučio namo savininkų 
bendrija „Pajūrio rugelis“, įsi-
kūrusi Palangoje, Vanagupės 
g. 13, ieško pastato šildymo ir 
karšto vandens sistemų prižiū-
rėtojo. Gali būti tiek juridinis, 
tiek fizinis asmuo, kuris atitin-
ka įstatymo keliamus reikalavi-
mus, yra atestuotas nustatyta 
tvarka ir verčiasi sistemų prie-
žiūros (eksploatavimo) veikla. 
Prižiūrėtojas būtų atsakingas 
už: reikiamą temperatūrą patal-
pose, karšto vandens tempera-
tūrą, kokybišką pastato šildymo 
ir karšto vandens sistemų prie-
žiūrą, vidaus šildymo sistemų 
avarijų likvidavimą, pastato šil-
dymo ir karšto vandens sistemų 
paruošimą šildymo sezonui. 
Tel. +370 606 84 451. 
El. p.  vanagupes13@gmail.com

Galiu mokyti/padėti mokytis 
vokiečių kalbos. Turiu moko-
mosios medžiagos visiems 
lygiams. 
Tel. 8 682 43 272. 
Užs. Nr. 206.

Išsilavinusi, labai atsakinga, 
komunikabili, turinti ilgalaikę 
įvairaus administracinio darbo 
patirtį moteris ieško darbo.
Tel. 8 612 96 159.

Savo transportu į sklypus už-
vežame įvairų gruntą, užpila-
me pamatus, pakeliame sklypų 
lygį, padarome kelius bei priva-
žiavimus prie sklypų. Nuomoja-
me statybinę techniką. 
Tel. 8 656 67 107. 
Užs. Nr. K63.

Atliekame įvairių statinių grio-
vimo darbus, statybinį laužą 
perdirbame į skaldą, malame 
akmenis.
 Tel. 8 610 23 495.

„Memelhauso kadastras”. Su-
tvarkome visus namo pridavimo 
dokumentus. Žemės ir pastatų 
kadastriniai matavimai. Sklypų 
formavimo ir pertvarkymo pro-
jektai. Namų pridavimas. 
Tel. 8 608 54 937.

Jūsų namai irgi laukia švenčių. 
Atnaujinkite juos! Glaistymas, 
dažymas, tapetavimas, kampų, 
gipso kartono siūlių klijavimas. 
Tvarkinga dažytoja, dirbanti pagal 
individualios veiklos pažymėjimą.
Tel. 8 677 36 959. 
Užs. Nr. LS-2.

Įvairūs baldai, didelis pasirinkimas 
baldų parduotuvėje UAB „Baldi-
nis“. Gaminame baldus ir pagal in-
dividualius užsakymus. Verslinin-
kų g. 17, Vydmantai, I–V 8–17 val.
Tel. 8 656 56 555.
 
Suteiksime jūsų turtui Superga-
lių! Padėsime pasiekti milijonus 
potencialių pirkėjų Vakarų Eu-
ropoje. Paversime jūsų objektą 
patrauklia investicija. 
Tel. 8 609 60 600, 
www.immo.lt

Ilgą laiką vargina SVEIKAToS SU-
TRIKIMAI? Norite sužinoti bendrą 
organizmo būklę, ligų atsiradimo 
priežastį, kviečiame atvykti į biorezo-
nansinį sveikatos būklės testavimą. 
Senojo Turgaus g. 13, Palanga. 
Tel. +370 605 74 075.

Automobilių elektrinės dalies 
remontas Klaipėdos r., Jakų k. 
Tel. 8 634 66 686. 

dėl reklamos ir 
skelbimų laikraštyje 

„Švyturys“ kreipkitės: 
j.k.Chodkevičiaus g. 10, 

kretinga, 
tel.: 8 445 51045.

Vasario 8 d. 10 val.  VMVT Kretingos VMVT organizuoja susi-
tikimą su Kretingos miesto, Kretingos, Vydmantų seniūnijų kiau-
lių laikytojais. Jo metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, 
biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių 
laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lie-
tuvoje ir kiti aktualūs klausimai. Susitikimas vyks Kretingos VMVT 
patalpose Vilniaus g. 18

kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. spren-
dimu nr. t2-24 „dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 41, kretinga, 
nuomos“ kretingos muziejus skelbia turto nuomos konkursą išnuomo-
ti 10 metų laikotarpiui kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise 
priklausantį, šiuo metu patikėjimo teise valdomą kretingos rajono sa-
vivaldybės kretingos muziejaus, turtą: 63,34 m2 ploto negyvenamąsias 
patalpas, Vilniaus g. 41, kretinga (nekilnojamojo turto kadastro ir re-
gistro dokumentų byloje pastatas pažymėtas simboliu 2C1p, patalpos 
plane pažymėtos simboliais P-2, P-3, P-4, plotas 47,22 m2, su bendro 
naudojimo patalpomis pažymėtomis simboliais P-1, P-6, P-7, 16,12 m2 
(iš 46,11 m2), registro nr. 50/117568, pastato unikalus nr. 5688-0001-
1051) ir nustatyti nuomojamų patalpų 1 m2 pradinį nuompinigių dydį 
– 3,22 eur per mėnesį.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, patei-
kia prašymus komisijai per 20 kalendorinių dienų nuo skelbimo išspaus-
dinimo dienos. Registruotis Kretingos muziejuje (Vilniaus g. 43,  102 kab., 
Ūkvedžio namas, Kretinga).

Komisijos posėdis vyks vasario mėn. 12 d. 10 val. Kretingos muziejuje 
(Vilniaus g. 43,  102 kab., Kretinga).

Kretingos muziejaus specialiųjų programų sąskaitos Nr. LT44 4010 0418 
0005 0124. AB bankas „DnB NORD“ (banko kodas 40100). 

Daugiau informacijos tel.: (8~445) 77 323,  8 686 63 125.

Direktorė  Vida KANAPKIENĖ
Užs. Nr. 015


