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2012 m. lapkričio 9 d.

Vi skyrius. skelbiMai

skelbiMai apie dingusius dokuMentus

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM Specialiųjų užduočių skyriaus viršininko pavaduotojo Leonido 
kalinovskio tarnybinį pažymėjimą Nr. VT008812 laikyti negaliojančiu nuo 2012-10-19.

_____________

skelbiMai apie VieŠuosius aukcionus

paneVėŽio apskrities Vyriausiojo policijos koMisariato 
s k e l b i M a s

panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, pripažinto 
nereikalingu arba netinkamu naudoti, pardavimo antrąjį viešąjį aukcioną. Jame bus parduodami pirmajame aukcione neparduoti 
naudoti automobiliai, mobilieji telefonai, kompiuterinė technika, baldai ir kitas materialusis turtas pagal pridedamus sąrašus, 
paskelbtus panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato interneto svetainės www.panevezys.policija.lt skyriuje 
„Aukcionai“.

Aukcionas vyks 2012 m. lapkričio 26 d. 10 val. panevėžyje, Tulpių g. 60, II aukšto posėdžių salėje. 
parduodamą turtą galima apžiūrėti 2012 m. lapkričio 19–23 dienomis 9–16 val. adresais, nurodytais parduodamo turto 

sąrašuose.
Informacija teikiama tel. (8 45) 50 30 45 ir telefonais, nurodytais parduodamo turto sąrašuose. Atsiskaitymas grynaisiais 

pinigais Finansų skyriaus kasoje panevėžyje, Tulpių g. 60, arba pavedimu per 3 darbo dienas.
Aukciono dalyvio bilieto kaina – 20 Lt.

L. E. VIRŠININkO pAREIGAS GINTARAS kLIAUGA
_____________

tauragės apskrities Vyriausiojo policijos koMisariato
s k e l b i M a s

Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia nereikalingo, netinkamo (negalimo) naudoti materialiojo 
turto pardavimą viešame aukcione. Aukcione bus parduodama: fotoaparatai, mobilieji telefonai, spausdintuvai, kompiuteriai, 
diktofonai, seifai, plastikiniai langai, lauko durys ir kiti daiktai. Išsamesnę informaciją galite rasti interneto svetainėje  
www.policija.lt/taurage/.

Aukcionas vyks 2012 m. lapkričio 26 d. 14.00 val. Tauragės apskrities vyriausiajame policijos komisariate, Gedimino g. 17, 
Tauragėje.

Neįvykus šiam aukcionui, antrasis vyks tuo pačiu adresu 2012 m. gruodžio 3 d. 14.00 val. 
parduodamą turtą galima apžiūrėti 2012 m. lapkričio 15 d. ir 22 d. nuo 13.00 val. iki 15.00 val. Tauragės apskrities 

vyriausiajame policijos komisariate, Gedimino g. 17, Tauragėje. Atsakingas asmuo – Tauragės apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Logistikos skyriaus vyresnysis specialistas Vytautas Mačiulis, mob. tel. 8 656 86 150.

Aukcionas dalyviams ir žiūrovams nemokamas.
Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma per 3 darbo dienas po aukciono pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą  

Nr. LT167044060007823539, SEB bankas, banko kodas 70440.

VIRŠININkAS REMIGIJUS RUDMINAS
_____________

Zarasų rajono saViValdybės adMinistracijos 
s k e l b i M a s

Zarasų rajono savivaldybės administracija skelbia ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu 
arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo viešąjį aukcioną, kuris vyks 2012 m. lapkričio 30 d. 10.00 val. Zarasų rajono 
savivaldybėje, 127 kab., Sėlių a. 22, Zarasuose. Antrasis aukcionas (neįvykus pirmajam) vyks 2012 m. gruodžio 7 d. 10.00 val. 
tuo pačiu adresu. Trečiasis aukcionas (neįvykus antrajam) vyks 2012 m. gruodžio 14 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu.

Aukcione bus parduodama:
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INFORMACINIAI PRANEŠIMAI Nr. 90

eil. 
Nr.

turto pavadinimas kiekis pagaminimo metai sėdimų vietų 
sk.

spalva degalai Variklio darbinis 
tūris, cm3

pradinė 
kaina, lt

1. VW TRANSpORTER 1 vnt. 1994 5 balta benzinas 1984 1500
2. FORD TRANSIT 1 vnt. 1998 14 mėlyna dyzelinas 2496 3000

parduodamo turto apžiūra vyks 2012 m. lapkričio 26–29 d. nuo 8.00 iki 16.00 val., 2012 m. gruodžio 6–9 d. nuo 8.00 
iki 16.00 val. (neįvykus pirmajam aukcionui) ir 2012 m. gruodžio 10–13 d. nuo 8.00 iki 16.00 val. (neįvykus antrajam 
aukcionui), Sėlių a. 22, Zarasuose.

Aukciono rengėjo paskirtas atsakingas asmuo – Zarasų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis 
specialistas Viktoras paukštė, tel. (8 385) 37 189, faks. (8 385) 37 172.

Aukciono dalyvio registracijos kaina – 20 Lt. Aukciono dalyvio registracijos mokestį galite pervesti į Zarasų rajono 
savivaldybės administracijos, įm. k. 188753461, banko  sąskaitą LT65 7300 0100 0261 4394.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po aukciono, sumokama pavedimu į nurodytą 
sąskaitą.    

DIREkTORIUS   VYTAUTAS SEkONAS
_____________

VĮ ,,Šiaulių regiono keliai“ 
s k e l b i M a s 

VĮ ,,Šiaulių regiono keliai“ skelbia viešą ilgalaikio materialiojo, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) 
naudoti, turto pardavimo aukcioną. Su parduodamo turto pradinėmis pardavimo kainomis galima susipažinti įmonės interneto 
svetainėje adresu: www.srk.lt. parduodamas turtas  yra susidėvėjęs, techninės charakteristikos netenkina saugiam darbui  
keliamų  reikalavimų, nenaudojamas, keisti  mazgai ir detalės. Aukcione parduodamo turto informacinių kortelių teirautis 
pas turtą valdančius materialiai atsakingus asmenis. Aukcionas  vyks  2012 m. lapkričio 26 d.  9.00 val.  VĮ ,,Šiaulių regiono 
keliai“  patalpose adresu: Tilžės g. 86, LT-78114 Šiauliai. Likęs neparduotas turtas, bus parduodamas pakartotiniame aukcione 
2012 m. gruodžio 3 d. parduodamą turtą  galima  apžiūrėti  2012 m. lapkričio 21–23 dienomis. pradinį įnašą (10% perkamo 
turto vieneto pradinės pardavimo kainos) sumokėti nuo skelbimo išspausdinimo datos iki aukciono pradžios į VĮ „Šiaulių 
regiono keliai“ sąskaitą Nr. LT327180000000345902, esančią AB Šiaulių banke, arba grynaisiais įmonės kasoje prieš 
dalyvių registracijos pradžią. Mokėjimo pavedime nurodyti: „pradinis įnašas už perkamą turtą (jį įvardijant)“. Sąžiningai 
dalyvavusiems, tačiau siūliusiems per mažą kainą ir nelaimėjusiems aukciono dalyviams pradinis įnašas bus grąžintas ta pačia 
tvarka kaip ir buvo sumokėtas. Dalyviai registruojami ir įsigyja dalyvio bilietą tik pateikę įrodymą apie sumokėtą pradinį 
įnašą aukciono dieną nuo 8.30 val. iki 9.00 val. Aukciono dalyvio ar žiūrovo  bilieto kaina – 50 Lt. Aukciono dalyviui ar 
žiūrovui pinigai už  aukciono dalyvio ar žiūrovo bilietą negrąžinami. Už aukcione  nupirktą turtą atsiskaitoma tuoj pat po 
aukciono įmonės kasoje arba pavedimu į VĮ „Šiaulių regiono keliai“ sąskaitą per 3 dienas. Atsakingas asmuo: vyriausiasis 
mechanikas  Audrius Nocius, tel. (8 41) 52 35 74, mob. tel. 8 687 79 634, faks. (8 41) 52 35 73, adresas: Tilžės g. 86,  
LT-78114 Šiauliai.

DIREkTORIUS pIOTRAS BAkANOVAS
_____________

Valstybės tarnybos departaMento
prie Vidaus reikalų Ministerijos skelbiMai

apie konkursus Į Valstybės tarnautojų pareigas*
skelbiami konkursai į šias valstybės tarnautojų pareigas:

Skelbimo numeris: 24320
konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
Civilinės saugos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) (A lygis, 10 kategorija)
Išsamesnė informacija apie konkursą: pamėnkalnio g. 30, Vilnius , tel. (8 5) 219 8816, el. p. inga.ramanauskiene@vpgt.lt, 

http://www.vtd.lt/index.php?1790833800 
______________


