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Laik raš čio stei gė jas ir lei dė jas – UaB „VVarFF“
Laik raš tis lei džia mas nuo 1999 m. spa lio 1 d.

ad re sas:
res pub li kos g. 37, Lt-87130 tel šiai.

tel./faks. (8 444) 52255,
tel. 8 698 54959,

el. pa štas: tz@tzinios.lt
www.tzi nios.lt

re daK tO rĖ
Vi li ma MEŠ KAUS KIE NĖ
El. pa štas: vilimam@tzinios.lt
(tel.: 69760, 8 686 82734).
ŽUr na Lis tai
Au re li ja SEr VIE NĖ
El. pa štas: aurelija@tzinios.lt
(tel. 69761).

Skais tė SA DO NY TĖ
El. pa štas: skaiste@tzinios.lt
(tel. 69762).
An ta nas NEK rA ŠIUS
El. pa štas: antanas@tzinios.lt
(tel. 69762).

FO tOG ra Fas
ro lan das MEŠ KAUS KAS
(tel.: 69761, 8 612 24745).
sKeL Bi Mai, Pre nU Me ra ta
Da lia USE LIE NĖ
El. pa štas: reklama@tzinios.lt 
prenumerata@tzinios.lt
(tel./faks. 52255).

KO reK tO rĖ
Aušra rIMKUTĖ
(tel. 69762).
di Zai ne rĖ-
Ma Ke tUO tO Ja
Erika BYTAUTIENĖ
El. pa štas: tz@tzinios.lt
(tel. 69762).

reK La MOs Va dY Bi nin Kai
Tel šiuo se
Aušra BLAŽEVIČIENĖ
El. pa štas: a.reklama@tzinios.lt
(tel.: 69762, 8 633 93303).
Plun gė je
Sau lius NAr KUS
(tel.: (8 448) 73073, 8 686 55928).

Laik raš tis lei džia mas ant ra die niais 
ir penk ta die niais.

Spaus di no UAB Va ka rų spaus tu vė
Ant ra die nio nu me ris – 2 sp. lan kai. 

tiražas – 5 810 egz.
Už rek la mos ir skel bi mų tu ri nį 

re dak ci ja neat sa ko.
Straips nių au to rių min tys ga li ne su tap ti 

su re dak ci jos nuo mo ne. 
rank raš čių ne grą ži na me.

Sėk min gas                     pen kio li kos me tų ke lias

Bend ro vės di rek to rius Pra
nas Žim kus pri si me na pir
muo sius įmo nės gy va vi mo 
me tus, kai kar tu su dar sep ty
nių žmo nių ko man da sta ty bos 

Ly giai prieš pen kio li ka me tų, gruo džio 13-ąją, bu vo 
įkur ta už da ro ji ak ci nė bend ro vė „Žimp ra“, už sii man ti 
sta ty bos dar bais ir maž me ni ne pre ky ba mais to pro duk-
tais. Įmo nės įkū rė jas Pra nas Žim kus di džiuo ja si pro fe-
sio na lių ir pa ti ki mų dar buo to jų ko man da. Jų sun kaus 
dar bo dė ka pa siek ta re zul ta tų, ku riais ga li ma šian dien 
pa si džiaug ti.

UAB „Žimp ra“ šiuo me tu 
už sii ma įvai rių ob jek tų sta ty
bos, pa tal pų re no va ci jos dar
bais. Že mai tės g., ša lia ad mi
nist ra ci jos pa tal pų esan čio je 

ir pa gal įvai rių įmo nių už sa ky
mus bei dirb da mi ki tų sta ty bos 
bend ro vių su bran go vais. Šiuo 
me tu UAB „Žimp ra“ dar buo
to jai įren gi nė ja AB „Že mai ti
jos pie no“ pa tal pas, Ged ri mų 
bend ruo me nės na mus, dir ba 
Ma žei kiuo se ir Klai pė do je. Sta
ty bos dar bus UAB „Žimp ra“ 
dar buo to jai ne se niai bai gė įvai
riuo se ob jek tuo se Ma žei kiuo se 
ir Pa pi lė je, įren gė ke pyk lė lės 
„Čia“ pa tal pas. Šios bend ro vės 
at lik tų dar bų są ra še – ir ne vie
nas in di vi dua lu sis na mas tiek 
Tel šiuo se, tiek ki tuo se Lie tu vos 
mies tuo se.

Kaip pa sa ko jo UAB „Žimp ra“ 
di rek to rius, vi si įmo nei pa ves
ti dar bai at lie ka mi ko ky biš kai, 
lai ko ma si nu ma ty tų ter mi nų, 
to dėl per pen kio li ka me tų spė
jo me už si tar nau ti ge rą var dą ir 
įgy ti klien tų pa si ti kė ji mą. Tad 
nors ša lį už klu po kri zės, ta čiau 
įmo nės dar bų apim tys iki šiol 
iš li ko sta bi lios, o jo je dir ban tys 
as me nys vi sa da tu rė jo dar bo ir 
ne vė luo jan čius at ly gi ni mus.

UAB „Žimp ra“ di rek to rius P. 
Žim kus džiau gia si, kad jo va
do vau ja mos įmo nės dar buo
to jai yra darbš tūs ir pa rei gin gi, 
są ži nin gai at lie ka sa vo dar bą. 
Dau giau nei de šimt me tį bend
ro vė je dir ba pro fe sio na lūs sta
ty bi nin kai Al bi nas Ka va liaus
kas, Ra mū nas Vi tys, Ste po nas 
Žim kus, Ne ri jus Žim kus, Rai
mon das Na var daus kas, par da
vė ja So na ta Vyš niaus kie nė. Į 
įmo nės dar buo to jų gre tas šiek 
tiek vė liau įsi lie jo ir pui kiai sa
vo dar bą at lie ka ir sta ty bi nin
kai Čes lo vas Be ne se vi čius ir 
Ai va ras Va len ti nas, da žy to jos 
Tat ja na Grub liaus kie nė ir Da
nu tė Žu kaus kie nė. Ge rų žo džių 
di rek to rius ne gai li ir at sa kin gas 
pa rei gas uži man čiai pa ty ru siai 
bu hal te rei Van dai Na vic kie nei. 
„Svar biau sia – dar nus, sa vo dar
bą iš ma nan tis ko lek ty vas, su 
ku rio pa gal ba ga li ma pa siek ti 
pui kių re zul ta tų, lai ku ir ko
ky biš kai at lik ti mums pa ti kė tus 
dar bus“, – dės tė UAB „Žimp ra“ 
di rek to rius.

dar bus pra dė jo vyk dy ti Ka li
ning ra de. Pa si kei tus eko no mi
nei si tua ci jai, po še še rių me tų 
dar bo už sie ny je, vy rai grį žo į 
Lie tu vą ir įgy tą pa tir tį pri tai
kė dar bus tęs da mi  Tel šiuo se. 
Bu vo vyk do mi pa ma tų, in di
vi dua lių na mų sta ty bos ir re
konst ruk ci jos dar bai. Di dė jant 
už sa ko vų po rei kiams ir dar bo 
krū viui, pa ma žu plė tė si ir UAB 
„Žimp ra“ dar buo to jų ko lek ty
vas, dar bai per si kė lė ir į ki tus 
Lie tu vos mies tus: Vil nių, Klai
pė dą, Ma žei kius ir kt.

par duo tu vė lė je, pre kiau ja ma 
įvai rio mis mais to ir pra mo ni
nė mis pre kė mis. Įmo nę vie ni ja 
per 30 dar buo to jų.

Kaip pa sa ko jo bend ro vės įkū
rė jas P. Žim kus, įmo nė pri sta to 
pa siū ly mus įvai riems Sa vi val
dy bės or ga ni zuo ja miems kon
kur sams. Pa tei kus ge riau sias są
ly gas UAB „Žimp ra“ dar bi nin
kai re no vuo ja dar že lius, įvai rių 
bend ruo me nių pa tal pas, tvar kė 
Tel šių ap skri ties li go ni nę, ruo šė 
mu zie jaus, Tel šių dai lės fa kul te
to pa tal pas ir t. t. Dar bus at lie ka 


