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TAURAGĖ

MITYBA

MITYBOS SPECIALISTĖ:
LIEKNĖTI NUO PIRMADIENIO
– KLAIDINGA NUOSTATA
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Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO)
duomenimis,
net apie 80 proc.
suaugusių žmonių bent kartą
yra išbandę kokią nors dietą.
Dietologų teigimu, daugiau
nei du trečdaliai
lieka nepatenkinti rezultatais
ir gana greitai
grįžta prie ankstesnių mitybos
įpročių.
Nepasitenkinimą rezultatais dažnai lemia tai, kad žmonės dietos planą susiranda internete, laikosi jo
nesikonsultuodami su specialistais ir, žinoma, neišvengia įvairių klaidų. Mitybos specialistė
Evelina Pleterienė teigia, kad viena dažniausiai pasitaikančių klaidų – spontaniškas noras
sulieknėti ir realių galimybių neįvertinimas. „Posakis „nuo pirmadienio pradėsiu sveikai
maitintis“ žmonėms labai dažnai reiškia, jog iki tos dienos galima neribotai valgyti greitą
maistą, kaloringus užkandžius ar kitus mėgstamus skanėstus, tarsi palepinant save paskutinį
kartą, – sako E. Pleterienė. – Deja, tokiu atveju puolama nuo vieno kraštutinumo prie kito, kai
kalorijų perteklius ir staiga priaugti kilogramai virsta griežtai apribojama mityba.“
Specialistės teigimu, staigiai sumažinus kalorijų kiekį, žmogus jaučia alkį todėl dažnai persivalgo arba atvirkščiai – nualina organizmą. Sukontroliuoti alkį padės reguliari mityba – trys
pagrindiniai valgymai ir du užkandžiai tarp jų. E. Pleterienė pataria neskubėti keičiant mitybos
įpročius ir vietoj radikalaus valgiaraščio keitimo, po truputį atsisakyti nesveikų bei kaloringų
maisto produktų ir patiekalų. Organizmo nualinimas nepadės pasiekti ilgalaikių rezultatų,
todėl geriau numesti kas mėnesį po 1,5-2 kg maitinantis sveikai, nei siekti atsikratyti 15 kg
badaujant. Pradėti reikėtų mažinant savo racione kaloringus ir maistinės vertės neturinčius
produktus bei patiekalus, pakeičiant juos sveikesnėmis ir naudingesnėmis alternatyvomis,
pavyzdžiui, vietoj dešrelių valgyti virtą ar troškintą mėsą, vietoj bandelės – juodojo šokolado
plytelę ar džiovintus vaisius, baltą duoną keisti viso grūdo duona, sausus pusryčius – avižų
koše, pagardinta džiovintais vaisiais ir riešutais, vietoj saldaus jogurto rinktis natūralaus skonio
su šviežiais vaisiais. Pernai Bostono universitete atlikti tyrimai parodė, kad teigiamą įtaką
svoriui, ypač brandaus amžiaus žmonėms, daro jūros gėrybės, riešutai, natūralus jogurtas bei
vištiena, kuri yra dažniausiai dietologų bei sporto trenerių rekomenduojama mėsa. Paukštienoje gausu proteino, mažai riebalų, todėl ilgesniam laikui pasisotinama net ir nuo nedidelio
kiekio mėsos. Kiaulienos, kurios lietuviai suvalgo daugiau, nei rekomenduojama, E. Pleterienė
neragina visiškai atsisakyti, tačiau apriboti suvalgomą kiekį – derėtų. Be to, patariama rinktis
liesesnes valgomąsias kiaulienos dalis, rečiau vartoti rūkytų ir įvairių maisto priedo turinčių
kiaulienos gaminių, tokių, kaip dešros, dešrelės ar šoninė. E. Pleterienė pripažįsta, jog norimų
rezultatų galima pasiekti greičiau mitybą derinant su sportu, tačiau pataria nepersistengti.
„Kai nustosite apgaudinėti save ir reikalauti iš organizmo neįmanomų dalykų – pasieksite
gerų rezultatų“, – pastebi mitybos specialistė.

SVEIKATA

KOLONOSKOPINIŲ TYRIMŲ
PA C I E N TA I B A I M I N A S I
NEPAGRĮSTAI
Nors VšĮ Kauno klinikinės ligoninės medikai pastebi, kad vis daugiau žmonių pasiryžta
kolonoskopiniams tyrimams, vis dėlto minėtų procedūrų gyventojai vis dar baiminasi.
Per šių metų 11 mėnesių Kauno klinikinėje ligoninėje jau buvo atlikta apie 1400 kolonoskopinių tyrimų, iš kurių maždaug 350 tyrimų pagal Storosios žarnos vėžio ankstyvosios
diagnostikos programą apmokėjo ligonių kasos, rašoma pranešime spaudai. „Įdomu tai, kad
profilaktiškai siekia pasitikrinti ir vis daugiau emigrantų, nes kolonoskopiniai tyrimai užsienyje labai brangūs“, – teigė Kauno klinikinės ligoninės Chirurgijos skyriaus abdominalinis
chirurgas ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) docentas Saulius Bradulskis.
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta 50-74 metų amžiaus
asmenims, bet gydytojai rekomenduoja juos atlikti ir pacientams nuo 40 metų, jei tarp giminaičių yra buvę storosios žarnos vėžio atvejų. Storosios žarnos vėžys – paveldima liga ir
jos profilaktika būtina pasirūpinti nejaučiant simptomų. Atliekant kolonoskopiją, apžiūrima
visa storoji žarna ir jos terminalinė dalis. Kolonoskopinis tyrimas atliekamas endoskopu.
„Mūsų ligoninėje, jeigu yra indikacijos arba pageidauja pacientas, tyrimas atliekamas naudojant sedaciją (dalinę nejautrą), nes daliai žmonių net prisilietimas prie šios vietos sukelia
diskomfortą. Jeigu tyrimas atliekamas profesionaliai, dažnai net nereikia taikyti nejautros
ir po 15-20 minučių pacientas jaučiasi taip pat, kaip ir prieš tyrimą“, – aiškino doc. S. Bradulskis. Nustačius polipą arba kitą gerybinį naviką, rekomenduojama juos pašalinti, nes jie
gali sukelti onkologinius susirgimus. Tokios operacijos atliekamos labai dažnai – per šiuos
metus VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje polipai iš pacientų storosios žarnos buvo šalinti jau
per 160 kartų. „Ši operacija yra neilgai trunkanti ir efektyvi. Pacientas išleidžiamas namo
tą pačią arba kitą dieną“, – pasakojo doc. S. Bradulskis.
Lietuvos gyventojai baiminasi dėl esą sukeliamo stipraus skausmo. Bet naudojant sedaciją,
šiuolaikinę gerą aparatūrą to bijoti visiškai nereikia. „Labai dažnai po tyrimo paklausiu pacientų, ar išties reikėjo tyrimo taip bijoti, tai absoliučiai didžioji dauguma jų pasakydavo, kad
tyrimo baimindavosi visiškai nepagrįstai“, – pasakojo doc. S. Bradulskis. Storosios žarnos
vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje pacientai gali dalyvauti vieną kartą per 2 metus. Kolonoskopija ir, prireikus, biopsija yra būdai, galintys objektyviai patvirtinti storosios
žarnos vėžio diagnozę. Diagnozavus storosios žarnos vėžį I stadijoje, gydymo efektyvumas
yra šimtaprocentinis. Diagnozavus II stadijos vėžį išgyvena 80-90 proc. pacientų.
Šaltinis: Delfi.lt

K O M P E N S A C I J A B Ū S TO N U O M A I
TAURAGIŠKIAI NEPASINAUDOJO
Pernai startavo nauja paramos būstui
forma – būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies
kompensacija, tam pernai skirta 2,6
mln. eurų, tačiau šalies savivaldybėse
panaudota tik maža dalis. Tauragėje šia
parama nepasinaudojo nei vienas socialinio būsto laukiantis asmuo ar šeima.
Būsto nuomos ar išperkamosios
būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydis vienam asmeniui ar
šeimos nariui Tauragėje – 11,52 Eur.
Šia kompensacija pasinaudoti gali tik
eilėje įrašyti asmenys ar šeimos.
Šiuo metu Tauragės rajone socialinio
būsto laukia 452 asmenys arba šeimos. Tauragėje 1-2 kambarių butą galima išsinuomoti nuo
60 iki 100 ir daugiau eurų.

JURBARKAS

PAGERBTI GERIAUSI 2015 METŲ JURBARKO RAJONO VERSLININKAI
Sausio 15 d. Panemunės pilyje
vyko iškilmingas „Geriausių Jurbarko rajono verslininkų 2015“
apdovanojimų vakaras.
Už aktyvią visuomeninę veiklą
Jurbarko rajone, rūpestingai ir
profesionaliai įgyvendintą jaunimo iniciatyvą „Knygų avilys“
Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius padėką ir
statulėlę įteikė uždarosios akcinės
bendrovės „Akmens uola“ vadovui Rimantui Židuliui.
Apdovanojimas už naujų darbo
vietų kūrimą buvo įteiktas uždarajai akcinei bendrovei „Eglėšakis“.
Tauragės apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Laimutė Mačernienė apdovanojo Pašaltuonio kaime (Eržvilko sen.) įsikūrusią uždarąją bendrovę „Spaisvilė“.
Girdžių seniūnas Darius Juodaitis už pagalbą atstatant Pažėrų kaime (Girdžių sen.) kadaise
sudegusią koplytėlę padėkojo verslininkui, uždarosios akcinės bendrovės „DK STATYBA“
vadovui Daivarui Rybakovui finansavusiam didelę dalį šių statybų.
Vakaro metu pagerbta ir daugelis kitų įmonių: UAB „Jurmedija“, UAB „Sanmonta“, UAB
„Žemvita“, MB „Sumuštinis“, „UAB „Žvyrkelis“, UAB „Taurenita“, UAB „LK Olimpus“,
kaimo turizmo sodyba „Vila Bisena“, UAB „Jurmelsta“, UAB „Geliuksas“ ir klubas „Geras“.

ŠILALĖ

ŠILUMININKAI PROGNOZUOJA
TREČDALIU MAŽESNES GRUODŽIO
SĄSKAITAS
Vidutinė lauko oro temperatūra 2015-ųjų gruodį siekė apie 1,7 laipsnio šilumos, 2014 metų
gruodžio mėnesį - apie 2 laipsnius šalčio. Šį gruodį daugiabučiuose buvo suvartota apie 13
proc. daugiau nei 2015-ųjų lapkričio mėnesį dėl beveik 2 laipsniais žemesnės vidutinės lauko
oro temperatūros. 2015 metų lapkričio mėnesį vidutinė lauko oro temperatūra buvo 4 laipsniai šilumos. Prognozuojama, kad 60 kv. metrų ploto butų šildymui tipiniuose senos statybos
neapšiltintuose daugiabučiuose, kuriuose gyvena dauguma šalies gyventojų, praėjusį gruodžio
mėnesį vidutiniškai suvartota apie 960 kWh (16 kWh/1 kv. m). Šilalėje prieš metus šis rodiklis
sudarė apie 1200 kWh (20 kWh/1 kv. m). 2015-ųjų lapkričio mėnesį tam pačiam plotui apšildyti
prireikė apie 840 kWh (14 kWh/1 kv. m).

ŠILUTĖ

A U K Š TA S Š I L U T Ė S R A J O N O
SAVIVALDYBĖS TARNAUTOJAS SUPAINIOJO VIEŠUOSIUS IR PRIVAČIUS INTERESUS
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pozingis pažeidė
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, kai nenusišalino nuo
interesų konfliktą keliančio savivaldybės sprendimo
projekto derinimo, nusprendė Vyriausioji tarnybinės
etikos komisija.
Tarnautojas derino Šilutės rajono savivaldybės
tarybai teiktą klausimą dėl partnerystės su Paičių
melioracijos statinių naudotojų asociacija teikiant
paraišką melioracijos statinių rekonstrukcijos projekto įgyvendinimui ir galimam jo kofinansavimui
ateityje. V. Pozingis yra minėtos asociacijos narys.
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ŠAKIŲ R.

SMULKUS VERSLAS

KRYŽIAŽODŽIŲ SPRENDIMO TURNYRAS
KUDIRKOS NAUMIESTYJE
Sausio 30 d. šesštadienį 11 VAL.
Kudirkos Naumiestyje vyks kryžiažodžių sprendimo turnyras „Oho“ taurei laimėti. Turnyrą
organizuoja „Oho“ kryžiažodžių žurnalo redakcija ir aktyvus kryžiažodžių sprendėjas Mindaugas Kuras. Turnyras vyks Vico Kudirkos gimnazijoje Vytauto g. 44 , Kudirkos Naumiestis.
Dalyviai iš visos Lietuvos iki sausio 25 d. kviečiami registruotis el. paštu: mindaugas kuras91@
gmail.com.

RASEINIŲ R.

KALNUJUOSE DEGĖ MOKYKLA
Stipriai atšalus orams intensyviau kūrenamos krosnys, tačiau vienos šildymo
sistemos tvarkingos, atsakingai paruoštos šildymo
sezonui, eksploatuojamos
saugiai, o kitos dėl savininkų aplaidumo tinkamai
neparuoštos. Nevalomi
dūmtraukiai, nesilaikoma
bendrųjų gaisrinės saugos ir
šildymo įrenginių ir prietaisų eksploatavimo taisyklių.
Galimas didelis pavojus
kilti gaisrui.
Šiandien, sausio 15 d, kilo
gaisras Kalnujų miestelyje, Kaštonų g. 3 pastate, kuriame įsikūręs Raseinių r. Viktoro Petkaus
pagrindinės mokyklos Kalnujų skyrius. Mokiniai buvo evakuoti, reikėjo spręsti tolimesnį vaikų
ugdymo organizavimą.

KAUNAS

ŽAIBIŠKAI APIPLĖŠĘ LAIKRODŽIŲ
PARDUOTUVĘ –
ŽAIBIŠKAI IR SULAIKYTI
Sausio 13 d. apie 18 val. 5 min. Kaune,
Laisvės al., į parduotuvę įsiveržė du jaunuoliai, kurie ant veido buvo užsitempę
šviesias pėdkelnes. Vienas iš jų papurškė
parduotuvės administratorei (g. 1978 m.)
bei parduotuvės pardavėjai (g. 1993 m.) į
akis ašarinių dujų, o kitas - kirvuku išdaužė dviejų vitrinų stiklus ir pagrobė apie
10 rankinių laikrodžių. Nukentėjusiosios,
suteikus med. pagalbą, gydomos ambulatoriškai.
Tiriant įvykdytą plėšimą, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, sausio
14 d. po pietų, dirbant kartu su Vilniaus apskrities policijos pareigūnais, Vilniaus mieste sulaikė
4 Kauno ir Elektrėnų gyventojus (gimusius 1989m., 1987 m., 1986 m. bei 1988 m.), pas kuriuos buvo rasti 7 Kaune iš laikrodžių parduotuvės pavogti laikrodžiai. Pirminiais duomenimis
padaryta apie 10 000 eurų žala.

ŠIAULIAI

KVIEČIA Į SLIDINĖJIMO TRASĄ
Šiaulių jaunųjų turistų centras Talkšos parke parengė 3,5 kilometrų ilgio specialiai šliuožti
slidėmis tinkamų vėžių trasą. Ši trasa, pažymėta lentelėmis “Slidinėjimo trasa”, prasideda
Talkšos ežero pakrantėje, šalia pliažo netoli Žuvininkų gatvės ir driekiasi parko takais. Trasos
žemėlapį (žemėlapyje trasa pažymėta raudona linija) galima rasti Šiaulių jaunųjų turistų centro
interneto svetainėje www.sjtc.lt /slidinėjimo trasa/.
Daugiau informacijos www.sjtc.tinkle.lt

KLAIPĖDA

LIETUVOS STINTAUTOJŲ MEKA: KELTAI
DARBĄ PRADEDA NAKTĮ, NAKVYNĖS VIETOS JAU UŽSAKYTOS
Poledinės žūklės entuziastai taip išjudino
pajūrį, kad savaitgalį laiko atsikvėpti neturės nei „Smiltynės perkėlos“ darbuotojai,
nei Neringoje apgyvendinimo paslaugas
teikiantys verslininkai.
Praėjusį savaitgalį žvejų antplūdį atlaikiusi Kuršių nerija jo laukia ir kitą šeštadienį bei sekmadienį. Visą savaitgalį į Kuršių
neriją ir iš jos kels du keltai.
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SUTUOKTINIAI ATSISAKĖ
GYVENIMO VILNIUJE IR
PERSIKĖLĘ Į KAIMĄ ĮKŪRĖ
ŽIRGYNĄ
Šalia Panevėžio
esantis Vilkapjūvių
kaimas niekada negarsėjo ypatingais
laimėjimais. Bet
prieš kelerius metus ten atsikraustė
Taminskų šeima. Iškeitusi sostinės šurmulį į vienkiemio
ramybę, ji prieš trejus metus ėmėsi kurti
žirgyną. Tai buvo
Ingos Taminskienės
(34) svajonė. Ilgainiui grakščių ristūnų
gretos didėjo ir dabar
Taminskų žirgynas
– viena geriausių ir
labiausiai išpuoselėtų tokio pobūdžio
vietų šalyje. Kaip sutuoktiniams pavyko sukurti šią žirgų mėgėjų oazę ir kodėl ji neliko tik
asmeniniu pomėgiu?
Aukšti ir elegantiški žirgai yra sena I. Taminskienės laisvalaikio aistra. Tačiau gyvenant didmiestyje buvo sudėtinga plėtoti šį pomėgį. Padėtis iš esmės pasikeitė jai su vyru Tomu (33)
nutarus pakeisti gyvenimo stilių ir su šeima išsikėlus į kaimą.
„Ilgą laiką gyvenome Vilniuje. Tačiau vieną dieną pagalvojome, kad pakaks vargti daugiabutyje. Juk vietoj jo galime mėgautis vienkiemio idile, kurioje puikiai derėtų ir žirgas. Iš pradžių
įsigijome vieną, vėliau kitą, paskui dar vieną ir dar vieną... Žiūrim, kad jau visas žirgynas“, –
šypsodamasis pasakoja T. Taminskas, kuris ne tik yra vienas žirgyno įkūrėjų, bet ir vadovauja
kelioms kitoms įmonėms.
Anot pašnekovo, įsigijus žirgų atsirado poreikis skaityti daug specializuotos literatūros ir
keliauti po žirgininkystės parodas. Taip plėsdami savo žinias ir akiratį Taminskai atrado savo
žirgyno ateities viziją.
Imtis žirgyno ir tame pačiame komplekse esančio viešbučio statybų Vilkapjūvių kaime Taminskai galutinai ryžosi nutarę dalyvauti Europos Sąjungos programoje, kuri suteikia paramą
veiklos kaimiškose vietovėse plėtrai.
Žirgyne – riterių pamėgti olandų fryzai
Taminskų ūkyje apsilankę žirgų mėgėjai gauna progą gėrėtis ir jodinėti grakščiaisiais olandų
fryzais. Tai dideli, žavūs, supratingi ir dresavimui puikiai paklūstantys gyvūnai. Matyt, ne
veltui legendos byloja, kad šių žirgų protėviai viduramžiais buvo itin paklausūs tarp riterių.
„Dėl savo įgimtų fizinių ir charakterio savybių juos žirgyne mokome dailiojo jojimo. Tuo
užsiima profesionalūs treneriai. Kartais taip pat organizuojame nedidelius konkūrų turnyrus.
Pastaroji žirgų sporto šaka kol kas yra bene populiariausia Lietuvoje“, – teigia T. Taminskas
ir priduria, kad vienas jų žirgų – pirmasis Lietuvoje gavo olandiškus kilmę ir veislę patvirtinančius dokumentus.
Gilinasi į žirgų kainodarą
Nors Taminskų žirgynas dirba dar gana neseniai, tačiau jo šeimininkai nestokoja optimizmo.
Jie yra nusiteikę ir toliau plėsti verslą bei skleisti žirgų sporto ir veisimo kultūrą Lietuvoje.
Didelį Taminskų užsidegimą žirgyno plėtojimu rodo ne tik į jį sudėtos investicijos, bet ir rūpestis pačiais žirgais. Pavyzdžiui, kai prireikė, vieną iš turimų kumelių pas patiną jie vežė net į
Lenkiją. Tiesa, pastangos atsipirko su kaupu ir kilmingų žirgų gretos sutuoktinių ūkyje netrukus
pagausėjo. Nors pats T. Taminskas dar iki galo nesupranta, kaip nustatoma konkreti kiekvieno
žirgo kaina, tačiau pripažįsta, kad prekyba žirgais taip pat bus viena iš žirgyno veiklos krypčių.
„Pats brangiausias žirgas pasaulyje, jei neklystu, kainuoja apie 10 mln. eurų. Aš dar mokausi
ir bandau suprasti, iš ko susideda galutinė žirgo kaina, tačiau jau dabar galiu pasakyti, kad
dažnai mokama daugiausia už jausmus. Tokiu atveju žirgas kainuoja tiek, kiek žmogus nori
už jį mokėti. Kartais tokio noro riba gali būti labai labai aukštai“, – neįprastą lietuviams verslą
apibendrina T. Taminskas.
Šaltinis; Bznstart.lt

RECEPTAS

VIŠTIENOS-KREVEČIŲ IR EGZOTINIŲ
VAISIŲ SALOTOS
Reikės: 400 g vištienos krūtinėlės
be kaulo, 200 g krevečių, 1 gūžės
mėgstamų salotų lapų, 12 vnt.
vyšninių pomidorų, 2 vnt. avokadų, 2
vnt. mangų, 1 vnt. granato vaisiaus, 1
citrinos, 4 šaukštelių chia (čija) sėklų,
žiupsnelio pipirų, saujos mėgstamų
džiovintų arba šviežių žalumynų, 2
šaukštų alyvuogių aliejaus.
Vištienos krūtinėlę supjaustykite
griežinėliais ir pakepinkite
įkaitintoje keptuvėje be aliejaus,
kartu su krevetėmis, apšlakstykite
citrinos sultimis. Suplėšykite salotas, susmulkinkite pomidorus, avokadus, mangus, išimkite
granatų sėklytes. Viską sumaišykite, apšlakstykite citrinos sultimis, alyvuogių aliejumi,
pagardinkite žiupsneliu pipirų, chia (čija) sėklomis ir mėgstamais žalumynais. Skanaus!
Šaltinis: Delfi.lt
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1 k. butà (patogus, didelis balkonas, patogioje vietoje). Arba iðnuomoju.
Jurbarkas, tel. 8 636 03 663.

Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà (44 kv. m, daugiabutyje, jaukus, vidinis,
su balkonu, patogioje,
graþioje, ramioje vietoje,
ne bendrabutyje, prie namo
daug vietos automobiliams,
kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 637 24 104, skambinti
po 18 val.
1 k. butà (I a., 30 kv. m, vidinis butas, didelis balkonas,
labai patogioje vietoje, ne
bendrabutyje, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 685
27 957, skambinti po 18 val.

1 k. butà Gedimino g. (III
a., 34 kv. m, renovuotame
name, prieðkambario 7 kv.
m, kambario 17 kv. m, virtuvës 6,5 kv. m, vonios 3,3
kv. m, yra balkonas, rûsys,
kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 610 28 628.
1 k. butà Kæstuèio g. (30 kv.
m, ðiltas butas, plastikiniai
langai, didelis ástiklintas
balkonas, kaina sutartiinë).
Jurbarkas, tel.: 8 685 58
336, 8 675 14 445.
2 k. butà (daliniai patogumai, vonia, tualetas).
Mediná namukà prie
Nemuno (kaina 29 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 641
06 095.
2 k. butà Naujamiestyje,
Kæstuèio g. (V a., 48 kv. m,
V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 20
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
603 81 950.
2 k. butà Algirdo g. 14
(II a., 48 kv. m, V aukðtø
name, blokinis, plastikiniai
langai, 21 000 Eur, su baldais ir buitine technika, arti
„Maximos“, vaikø þaidimo
aikðtelë). Jurbarkas, tel. 8
635 35 511.
2 k. butà S. Daukanto g. 25
(V a., 56 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, 18 000 Eur,
ðarvo durys, tvarkingas, 6
m balkonas, ðalia mokykla).
Jurbarkas, tel. 8 610 13 659.
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3 k. butà Vieðvilëje,
Klaipedos g. 75 (II a., 71
kv. m, III aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi
vieta). Jurbarkas, tel. 8 652
03 937.
3 k. butà Dariaus ir Girëno
g. 64 (V a., 55 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, 13
000 Eur. Butas miesto
centre, plastikiniai langai,
dvejos durys, du balkonai,
pakeisti radiatoriai, geri
kaimynai). Jurbarkas, tel.
8 615 59 488.
Garaþà (4 m ploèio) prie
„Ðaðlykinës“. Jurbarkas, tel.
8 698 39 839.
Garaþà K. Donelaicio g. (16
kv. m, mûrinis, 2 500 Eur,
tvarkingas, pakeliami vartai, 1 automobiliui). Arba
iðnuomoja. Jurbarkas, tel.
8 656 98 036.
Garaþà K. Donelaièio g.
(36 kv. m, mûrinis, tinkamas komercinei veiklai, 5
500 Eur. Du garaþai sublokuoti. Elektra abonentas,
perdengtas stogas, tvirtos
durys). Jurbarkas, tel. 8 612
71 173.
Namà miesto centre su ûkiniais pastatais ir namø valda (19 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 635 86 872.
Namà Gedimino g. (medinis namas, 8,3 a sklypas, yra
ûkinis pastatas, yra obelø,
vandentiekis, 39 999 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
Namà Vytënø gyvenvietëje
(2 a., mûrinis, 200 kv. m,
17 a namø valda, parketas,
plast. langai, naujas stogas,
naujas ádëklas, naujas kietojo kuro katilas, metalinis
ðiltnamis, didelis kieme
baseinas, pavësinë, garaþas,
ûkinis pastatas, aptverta).
Tel. 8 616 41 686.
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Naujos statybos namà Sodø
g. (dalinë apdaila, apmûritas klinkerinëmis plytomis,
stogas dengtas vokiðkomis
keraminëmis èerpëmis, el.
instaliacija, santechnika).
Jurbarkas, tel. 8 673 10 322.
2 k. butà Smalininkuose,
Darþelio g. (labai tvarkingas, 47 kv. m, II a., Á buto
kainà áeina 6 a sodas su
nameliu, 5 a atskiras þemës
sklypas, bei ûkinis pastatas. Kaina 17 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 600 84 661.
Sodà Greièiuose (be
namelio, 8 arai, geroje,
saugioje vietoje, ðalia gyvenamasis namas. Kaina 1500
eurø). Tel. 8 612 88 198.
Sklypà Jurbarke (14 999
Eur, 15 a, namø valda,
komunikacijos, ramioje, graþioje vietoje prie
Kalnënø uosto, miðko).
Jurbarkas, tel. 8 640 15 999.
Sklypà Jurbarke ( 8 500
Eur, 31 aras). Jurbarkas,
tel. 8 686 70 469.
Sk l y pà J u rbark o „tr ikampyje“ (komunikacijos,
12 450 Eur, 10 arø, kraðtinis, su visomis komunikacijomis). Jurbarkas, tel. 8 685
39 089.
Sklypà Lauko g. (31 a, visos inþinerinës sistemos,
kitoje kelio pusëje erdvi
automobiliø stovëjimo
aikðtelë, prekybos centras).
Jurbarkas, tel. 8 618 06 786.
Sodà Greièiuose,
„Vieversio“ bendrijoje
(prie miðko, be namelio).
Jurbarkas, tel. 8 673 05 479.
Sodà Greièiuose,
„Vieversio“ bendrijoje
(medinis namelis, veranda,
árankiø priestatas, 6 arai,
ðulinys, netoli eþeras, 6 660
Eur). Jurbarkas, tel. 8 650
50 228.
Sodà Panemunës soduose (su nameliu, ðalia
Nemunas, eþeras, miðkas, 6
arai, 6 450 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.
Sodà Smukuèiuose (graþi
aplinka, komunikacijos,
ðalia miðkas, 25 a, 3 sodo
sklypai vienas salia kito, ribojasi su Mituvos uþtvanka.
Sklype yra ðulinys, laistymo
sistema). Jurbarkas, tel. 8
657 87 275.
Sodà Vanaginëje (graþi
aplinka, 10 000 Eur, 2 a.
mûrinis namelis 58,44
kv. m, su rûsiu, terasa ir
balkonu, viduje þidinys,
krosnis su duonkepe, rûsys
po visu nameliu. Patalpa
árankiams. 6 a þemës, elektra). Jurbarkas, tel. 8 620
96 060.
Sodybà Antkalniðkiø k.
(0,47 ha þemës, kaina 8 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 613
23 296.
Þemæ (6 ha 14 a, þemës
derlingumas 58 ir 60 balø)
kartu su sodyba Sausgiriø
k., Raudonës sen. (prie
miðko, atlikti geodeziniai
matavimai). Tel. 8 612 70
770.
Þemës sklypà Dainiø g.
(16,8 a, yra atveþta þvyro,
„alytnamio“ blokai, visos
komunikacijos, kaina 19000
Eur). Jurbarkas, tel.: 8 656
65 436, 8 658 83 162.

Þemës sklypà Rutkiðkiø
k., Erþviko sen. (10 ha).
Jurbarko r., tel. 8 610 13
619.

p e r k a
Tvarkinga, atsakinga, moki
ðeima iðsinuomotø 2 k. butà
ilgesniam laikui. Jurbarkas,
tel. 8 691 42 175.

Pagëgiuose ir rajone

p a r d u o d a
Namà Tauragës r., Kentriø
k. (I a., 59 kv. m, I aukðtø
name, mûrinis, 19 Eur,
apðiltinas, su pakeista stogo
danga ir ðildomos grindys,
su baldais). Pagëgiai, tel. 8
650 56 144.

Perka brangiai 2-3 k. butus
(II-III a.). Jurbarkas, tel.
+370 618 28 295.

Rietave ir rajone

Perka 3-4 k. butà iðsimokëtinai (penkeriø metø laikotarpiui, gali bûti I-III a.
Jurbarkas, tel. 8 650 67 728.

2 k. butà (IV a., 55 kv. m,
IV aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, renovuotame name) Rietave á
miðkà. Rietavas, tel. 8 606
16 814.

n u o m o j a
Iðnuomoja garaþà Mokyklos
g. (tvarkingas, yra signalizacija). Jurbarkas, tel. 8 652
50 460.

Kituose miestuose ir
rajonuose

p e r k a
+Brangiausiai Lietuvoje
miðkus (brandþius, jaunus,
malkinius, iðkirstus), þemæ,
sodybas. Tel. 8 651 39 039.
+ U A B A LY T M E D I S
BRANGIAI PERKA
MIÐKÀ. Tel. 8 677 14 096.

Klaipëdoje ir rajone

k e i è i a
2 k. butà su holu Varpø
g., Klaipëdoje (prie „Big“,
miegamajame rajone, 57,12
kv. m, 1997 m. statybos, V
a. ið X a.) á mûriná namà
Tauragëje. Tel. 8 643 51
848, el.p. laimislaug@yahoo.co.uk

p a r d u o d a
Parduoda sodybà
ðalia Klaipëdos, verslo
uþsiëmimui, 49 arø plote
( dviejø aukðtø gyv. namas ið betono blokeliø,
viduje apðiltintas, iðtinkuotas, iðdaþytas, 14,6 x 13
kv.m ploto, yra terasa, du
garaþai, pusrûsis, 3 kambariai, pirtelë su prieðkambariu, ið viso 120 kv.m.
Antrame aukðte 136 kv.m,
du balkonai, 5 kambariai, WC ir vonia, plastikiniai langai, durys. Po
þeme 320 kv.m, jame yra
rûsiai su prieðlëktuviniais
átvirtinimais, yra naujas
projektas, elektra, kanalizacija, mûrinis cechas 120
kv.m, elektra ir kt. Nebaigti
statyti statiniai, ðalia yra du
þemës sklypai, 1 – 20 a, 1 –
14 a, .Visko kaina – 180 000
Eur. Galima derëtis. Siûlyti
variantus. Verta pamatyti ir
ásigyti. Klaipëda, tel.: +370
612 31184, +370 671 70425.

k e i è i a

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
Namà (ûkiniai pastatai,
22,88 a sklypas, prie turgaus). Ðakiai, tel. 8 614
00 978.
Sodybà Ðakiø r., Voveriø
gyv., kaina sutartinë.
Jurbarkas, tel. 8 613 89 910.

Ðilalëje ir rajone

p a r d u o d a
2 k. butà Ðilalës r., Gineikiø
k. (II a., 50 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta). Ðilalë, tel. 8 628
72 613.
3 k. butà (V a., 64 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, 19
999 Eur, su rûsiu) Ðilalëje,
D. Poðkos g. Ðilalë, tel. 8
676 25 804.
Pastatà (1200 kv. m). Ðilalës
r., tel. 8 686 08 124.
Sodà Senuosiuose soduose
(24 000 Eur, mûrinis namas,
6 a sklypas, ûkinis pastatas,
dalinë renovacija). Ðilalë,
tel. 8 625 60 510.
Þemës sklypà (9 ha, su
miðkeliu, 22 000 Eur) ir
senà apgriuvusià sodybà
prie greitkelio KlaipëdaKryþkalnis, uþ Bijotø k.
2 km. Ðilalës r., tel. 8 699
47 288.

Ðilutëje ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà Ðilutës r. (67 a
þemës, 5,78 ha prie namø,
miðkas, tvenkinys, graþi
vieta, tinka kaimo turizmui,
prie plento). Tel. 8 655 33
834.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a
+Parduoda arba iðnuomoja 1 k. butà Aerodromo
g. 11 (37 kv. m). Galima
iðsimokëtinai. Tauragë, tel.
8 655 71 191.
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1 k. butà bendrabutyje.
Tauragë, tel. 8 685 49 245.
1 k. butà (ðildomas malkomis, yra vanduo, duðas,
boileris, WC, 2 malkinës).
Tauragë, tel. 8 643 73 778.
1 k. butà Dainavos g. (V
a., vidurinë laiptinë, 15
000 Eur). Tauragë, tel. 8
678 05 295.
1 k. butà Eièiuose. Tauragë,
tel. 8 653 26 135.
1 k. butà (V a., 35 kv. m,
V aukðtø name, blokinis,
13 000 Eur). Tauragë, tel.
8 653 61 207.
1 k. butà Ateities take 26
(II a., 36 kv. m, V aukðtø
name, blokinis, plastikiniai
langai, graþi vieta, 17 500
Eur, ðiltas, tvarkingas).
Tauragë, tel. 8 699 98 361.

2 k. butà (V a., 51 kv. m,
V aukðtø name, 23 500
Eur, ðarvo durys, ástiklintas
balkonas, vidurinë laiptinë, parketas, tvarkingas).
Tauragë, tel. 8 699 90 095.
3 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (miesto centre, 67,67
kv. m, namas mûrinis,
renovuotas, su virtuvës ir
prieðkambario baldais).
Tauragë, tel. 8 685 75 961.
4 k. butà Tauragës r.,
Baltruðaièiø k. (91 kv. m,
II aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta).
Tauragë, tel. 8 675 18 099.
Administracinesgamybines patalpas prie
kelio Tauragë-Sovetskas
(24 arai statybinës þemës,
1,4 ha aikðtelë su sandëliais,

Mûriná namà Obelø g.
(13,5 arø þemës sklypas, 2
garaþai, ðiltnamis, miesto
komunikacijos ir kt. privalumai, su visu apstatymu,
gali gyventi 2 ðeimos).
Tauragë, tel. 8 613 43 321.
Mûriná namà Roþiø g. (ûkinis, garaþas, 7,8 arai þemës,
50 000 Eur). Tauragë, tel. 8
658 35 232.
Namà Sporto g. (vieno
aukðto, 100 kv. m, 8 arai
þemës, ûkinis, garaþas).
Tauragë, tel. 8 674 38 105.
N a m à Ta u r a g e s r . ,
Pagramanèio k., Vakaro
g. 9 (II a., mûrinis, 27 000
Eur, yra vandentiekis,
miesto kanalizacija, plastikiniai langai). Tauragë,
tel. 8 655 82 500.
Namà Tauragës r. (300 kv.
m, II a., mûrinis, tinkamas
komercinei veiklai, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 41 000
Eur, nebaigtos statybos).
Tauragë, tel. 8 614 83 688.
N a m à Ta u r a g ë s r . ,
Skaudvilëje, Vilniaus g.
(medinis, 16 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 686 35 451.
Namà Þygaièiuose (2
aukðtø, mûrinis, ant upelio kranto, reikalingas
remontas). Tauragës r., tel.
8 682 39 489.

1 k. butà Dariaus ir Girëno
g. 32 (V a., 26 kv. m,
mûrinis, 12 000 Eur, be
balkono). Tauragë, tel. 8
699 03 339.
2 k. butà Lauksargiuose.
Tauragës r., tel. 8 614 12
726.
2 k. butà Moksleiviø al. 5
(I a., 48 kv. m, tinkamas
komercinei veiklai, plastikiniai langai, ðarvo durys,
signalizacija, tvarkingas,
24 700 Eur). Tauragë, tel.
8 650 32 722.
2 k. butà su garaþu (garaþas
po namu, vietinës komunikacijos, yra þemës, yra
ðiltnamis). Tauragë, tel. 8
652 97 140.
2 k. butà Tauragës Dvare
(I a., 43 kv. m, IV aukðtø
name, mûrinis, 20 000 Eur,
tvarkingas, suremontuotas). Tauragë, tel. 8 652
01 192.
2 k. butà K. Donelaièio g.
64 (I a., 48 kv. m, IV aukðtø
name, mûrinis, tinkamas
komercinei veiklai, 22 000
Eur). Tauragë, tel. 8 699
67 090.
2 k. butà Tauragës r.,
Papuðynio k., Ðilalës g.
(II a., 54 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, 22 000
Eur, vietiniai patogumai).
Tauragë, tel. 8 655 82 500.
2 k. butà Tauragës Dvare 2
(II a., 68 kv. m). Tauragë,
tel. 8 643 93 090.

buvæs autolauþynas, 85 000
Eur). Tauragë, tel. 8 685
86 266.
Galvijø fermà 8 km nuo
Tauragës (su visa áranga,
ilgis 70 m, plotis 10 m,
mûrinë, telpa 100 riðamø
galvijø, yra gyvenamosios patalpos, 75 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 654 82 403.
Garaþà „Rato“ bendrijoje
(yra rûsys po visu garaþu,
yra vanduo, saugomas,
3000 Eur). Tauragë, tel.
37062132766.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje (3 000 Eur, duobë,
rûsys, saugomas). Tauragë,
tel. 8657 95944.
Garaþà „Rato“ bendrijoje
(trifazis, duobë, apðiltintos
lubos, saugomas, 2 300
Eur). Tauragë, tel. 8 614
16 697.
Garaþà „Rato“ bendrijoje
(tvarkingas, yra vanduo, 2
900 Eur), galima derëtis
Tauragë, tel. 8 621 32 766.
Garaþus „Auðros“ bendrijoje (2 vnt., geroje vietoje,
vienas ðalia kito, yra elektra, duobës abiejuose, po
2 700 Eur). Tauragë, tel. 8
611 49 939.
Komercines patalpas
Pramonës g. 30 (290 kv.
m). Tauragë, tel. 8 650
25 530.
Komercinës paskirties
namà senamiestyje, miesto
centre (400 kv. m, vidus
renovuotas, áruoðta krautuvëlë, kieme garaþas ir
ûkinis pastatas 100 kv.
m, 7,4 aro þemës, miesto
kanalizacija ir vanduo,
ðildymas kietuoju kuru).
Tauragë, tel. 8 685 86 266.

Pusæ namo Laisvës g.
(2 a., 100 kv. m, naujai
renovuotas, visos miesto
komunikacijos, garaþas,
ûkinis pastatas, yra þemës).
Tauragë, tel. 8 673 11 433.
Sekcijà Bernotiðkëje,
„Purienos“ bendrijoje (Nr.
68, yra vasarnamiukas, 2
000 Eur). Tauragë, tel.: 8
670 66 147, 8 446 57 906.
Sklypà Tauragëje, Karðuvos
g. 9 (ðalia miðkas, 9 600
Eur, gyvenamøjø namø
statybai, 8 arai. Graþi vieta,
ðalia sklypo teka upelis,
netoli miðkas). Tauragë,
tel. 8 672 28 441.
Sklypà Þaliojoje g. (990
Eur, 20 a þemës, padalintas á du sklypus, vienas
ðalia kito. Yra viskas, ko
reikia gyvenamajam namui
statyti). Tauragë, tel. 8 618
07 128.
Skubiai komercinës
paskirties patalpas
Melioratoriø g. 4 (I a., tinka prekybai, biurui, geras
privaþiavimas, automobiliø
stovëjimo aikðtelë, 134
kv. m, 37 000 Eur) arba
iðnuomoja. Tauragë, tel. 8
639 32 489.
Sodà Joniðkës soduose,
„Ðvyturio“ bendrijoje,
Kæstuèio al. (4 500 Eur,
6 arai, medinis namelis,
atlikti geodeziniai matavimai, elektra, ðiltnamis,
vaismedþiai, tvenkinys).
Tauragë, tel. 8 608 65 868.
Sodybà netoli Batakiø, iki
Tauragës 20 km (namas
medinis, visi patogumai,
aptverta, internetas, 20 000
Eur, galima iðsimokëtinai,
su pradiniu 50 % ánaðu).
Tauragë, tel. 8 654 82 403.

Sodybà ðalia Lomiø k.
(reikia rekonstruoti, 1,23
ha). Tauragës r., tel. 8 699
55 440.
Þemës sklypà Dauglaukio
k., Laukø g. 15 (gyvenamosios paskirties, 26 a,
gera vieta namo statybai,
komunikacijos). Tauragë,
tel. 8 655 20 182.
Þemës sklypà (10 arø,
netoli Jûros upës, yra
ûkinis pastatas, pamatai
namui, asfaltuota gatvë,
vandentiekis, kanalizacija).
Tauragë, tel. 8 652 89 949.
Þemës sklypà Bekeriðkiø
k., Tauragës r. (12 970 Eur,
4,4 ha þemës, ið jø 0,72 a
namø valda). Tauragë, tel.
+370 647 15 120.
Þemës sklypà S. Daukanto
g. (9,2 aro, yra pamatai,
leidimas statybai, projektas, visos komunikacijos,
17 500 Eur). Tauragë, tel.
8 689 23 080.
Þemës sklypà Kalpokø k.
(ûkininko sodyba, 57 arai,
netoli Tauragës). Tauragës
r., tel. 8 699 55 440.
Þemës sklypà prie Nemuno
senvagës (3,19 ha, graþi
vieta, netoli Rambyno
kalnas, 12 000 Eur). Þemës
sklypà Skirgailiø k., 2 km
uþ Tauragës (prie pagrindinio kelio, 40 arø, 6 000
Eur).Tauragës r., tel. 8 699
47 288.
Þemës sklypà Tauragëje
(komunikacijos, 8 000
Eur, 12 a, namo statybai).
Tauragë, tel. 8 643 64 014.
Þemës sklypus J.
Kasperavièiaus g. (nuo
10-14 arø, elektra, miesto
komunikacijos, 1 aras - nuo
700 Eur). Tauragë, tel. 8
611 12 005.

p e r k a
+Miðkà su þeme
iðsikirtimui. Galiu konsultuoti nustatant miðko
vertæ. Tauragë, tel. 8 699
12 013.
2 k. butà (II-IV a., siûlyti ávairius variantus).
Tauragë, tel. 8 644 29 708.
3 k. butà renovuotame
name, suremontuotà, gali
bûti su baldais. Tauragë,
tel. 8 644 17 556.
2-3 k. butà (plastikiniai langai, 20 000 Eur,
iðsimokëtinai, siûlyti ávairius variantus). Tauragë, tel.
8 640 36 083.

+Iðnuomoja 2 k. butà
Veterinarijos g. 5 nuosavoje valdoje (vietinis ðildymas, WC ir vonia viduje,
nuosavas kiemas) pigiai,
skubiai. Tauragë, tel. 8 685
35 223.

Dujinæ viryklæ (elektrinë
orkaitë, naudota). Tauragë,
tel. 8 675 39 961.

+Iðnuomoja patalpas
sunkveþimiø, mikroautobusø servisui. Tauragë, tel.
8 684 61 318.

Mikrobangø krosnelæ
„Whirlpool“, el. krosná.
Tauragë, tel. 8 687 87 289.

+Iðnuomoja 1 k. butà
Gedimino g. 45. Tauragë,
tel. 8 686 08 188.
Jauna, tvarkinga ðeima
iðinuomotø 1-2 k. butà su
baldais. Tauragë, tel. +370
654 59 516.
1 k. butà Vytauto g. 76A
(V a., V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
su patogumais, be baldø,
paèiame miesto centre).
Tauragë, tel. 8 687 81 121.
Iðsinuomotø 1 k. butà,
gali bûti be patogumø.
Tauragë, tel. 8 655 02 472.

Garso stiprintuvà „Brig001“ (48 Eur). Garso kolonas S-90 (2 vnt. po 18 Eur).
Tauragë, tel. 8 613 25 179.

M U Z I K O S
INSTRUMENTUS:
AKORDEONAI,
B A J A N A I ,
A R M O N I K O S ,
SINTEZATORIUS,
PIANINAI. Klaipëda, tel.
8 603 10 867.
Siuvamàjà maðinà.
Jurbarkas, tel. 8 699 16
751.
Skalbykles „Whirlpool“
(3,5 kg, 60 Eur) ir „Ardo“
(5 kg, 80 Eur), labai geros
bûklës. Tauragë, tel. 8 657
84 900.

Vilniuje ir rajone

p a r d u o d a
Þemës sklypà Vilniaus m.
(0,4900 ha, unikalus nr.
4400-1130-0895). Vilnius,
tel. +370 685 27 814.

p a r d u o d a
SAMSUNG TREND
LITE 37390 (maþai naudotas, garantija, 30 Eur).
Tauragë, tel. 8 618 15 245.

p a r d u o d a
Motoriná pjûklà
„Hugsvarna 254“ (originalus, 150 Eur), pjûklà
malkoms (30 Eur).
Tauragë, tel. 8 618 15 245.
Ðulinio rentiná (þiedas, 15
Eur). Tauragë, tel. 8 682
18 834.
Malkas (gera kaina, miðrios, 15 Eur). Jurbarkas, tel.
8 654 95 959.
Ðaldiklá-dëþæ BOSCH (200
l talpos), centrinio ðildymo
krosná (geros bûklës, maþai
naudota, ðildo 120 kv. m).
Jurbarkas, tel. 8 698 39
839.

p a r d u o d a
Dvigulæ lovà (200x200 cm,
su èiuþiniais, groteliø gumos trûkusios, bet poilsiui nëra jokios átakos, 100
Eur). Tauragë, tel. 8 698
88 561.
Kampà su miegamàja dalimi ir dviem dëþëm patalynei, 70 Eur. Tauragë, tel. 8
698 75 628.
Minkðtàjá kampà „Gintaro
baldø“, sekcijà, valgomojo
stalà (kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 641 63
607.
Sekcijà (geros bûklës).
Tauragë, tel. 8 685 26 799.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 2 k. butà
Gedimino g., prie IKI (be
baldø, IX a.). Tauragë, tel.
8 657 98 449.
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p a r d u o d a
Akordeonà.(120 bosø)
ir vaikiðkà akordeonà.
Tauragë, tel. 8 638 30 407.

Sofà (Kauno baldø g-bos,
labai maþai naudota, 300
Eur), sekcijà (60 Eur),
minkðtàjá maþà kampà
(vaikø kambariui, 50 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 19 599.

d o v a n o j a
Sofà-lovà, 2 fotelius ir staliukà. Jurbarkas, tel. +370
685 27 407.

Brangiai perka buliukus ir
telyčaites. Svoris nuo 150
iki 300 kg. kaina iki 1,30
Eur. Atsiskaito iš karto,
sutvarko dokumentus.
Tauragė, tel.: 8 602 73 820,
8 626 77199.

p a r d u o d a
Ávairûs drabuþiai berniukui
(7-8 m.) ir batukai (striukës, kombinezonai ir kt.).
Tauragë, tel. 8 685 04 475.

1

2016 01 19 Nr. 2

Kvieèiai, mieþiai, aviþos,
kvietrugiai. Tauragë, tel. 8
614 54 006.

p a r d u o d a
+Aviþas, gali atveþti.
Tauragë, tel. 8 650 29 050.
+Grûdus (belukðtes aviþas,
tinka maistui, iðvalytos,
maiðas - 20 Eur, 1 tona 300 Eur). Tauragë, tel. 8
699 12 013.

Mësinius parðelius (6 savaièiø, 65 Eur). Ðilutë, tel.
8 615 80 255.
45 karviu bandà, taip pat
yra ir versingø telyèiø.
Banda kontroliuojama.
Tel. 8 614 95 247.

+Kvietrugius ir mieþius
(ðvarûs, 1 tona - 140 Eur).
Atveþu. Tauragë, tel. 8 616
57 645.

Ðvieþià vaivorykðtiná upëtaká (500 g). Dël uþsakymø
kreiptis telefonu. Tauragë,
tel. 8 608 46 925.

+Mieþius. Tauragë, tel. 8
612 81 485.

Vokieèiø aviganiø veislës
ðuniukus (atsivedë lapkrièio 5 d., „nukirminuoti“,
labai judrûs ir draugiðki,
liko 4, 50 Eur). Ðilalë, tel. 8
671 80 735.

+Paðarinius grûdus (aviþas,
50 kg - 6 Eur). Nedidelá
kieká galiu sumalti ir atveþti. Tauragë, tel. 8 652 29
887.
Avis (mësinës, miðrûnës)
auginimui. Jurbarkas, tel.
8 618 17 950.
Kiaulæ pasipjovimui (1,80
Eur/kg), mieþius (50 kg – 7
Eur). Tauragë, tel. 8 655
31 325.
Kalytæ (vokieèiø aviganiø
veislës, 2 mën.). Tauragë,
tel. 8 655 71 191.
Karvæ (4 verðiø, ðvieþiapienë). Jurbarko r., Raudonë,
tel. 8 675 37 974.
Karvæ (pirmaverðë, 600
Eur). Tauragë, tel. 8 656
66 321.
Karvæ (ðeðiø verðiø, apsiverðiavo sausio mën., pieninga). Jurbarkas, tel. 8
687 59 365.
Kiaulæ (apie 200 kg).
Jurbarkas, tel. 8 687 39 528.
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Kvieèius, mieþius.
Jurbarkas, tel. 8 612 31 475.

Rytø Europos aviganiø
veislës ðuniukus (paskiepyti, turi skiepø pasus).
Tauragë, tel. 8 650 29 012.
Parduoda grûdus: þieminius ir vasarinius kvieèius,
mieþius, kvietrugius, þirnius. Tauragë, tel. 8 621 66
780.
Parðelius, 55 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 699 49 900.
Parðelius (ëda patys, 9 sav.,
70 Eur). Tauragë, tel. 8 672
44 945.
Parðelius (6 sav., 65 Eur).
Tauragë, tel. 8 643 93 793.
Paðarines bulves ir morkas.
Galiu atveþti. Tauragë, tel.
8 638 39 277.
Pieningos karvës verðingà
telyèià. Ðilalë, tel.: 8 647 24
655, 8 647 24 656.
Parðelius, pigiai. Tel. 8 616
06 020.
Pigiai sëmenø iðspaudas
verðeliø girdymui, parðeliø,
kiauliø, karviø ir aviø
ðërimø (1 kg - 0,18 Eur).
Tauragë, tel. 8 657 99 383.
Pirmaverðæ karvæ (atsivedusi gruodþio 30 d.,
kaina 600 Eur). Tel. 8 685
54 922.
Poniø veislës kumelaitæ (4
m., kerða). Tauragë, tel. 8
682 56 327.

Avinukus (Rromanovu
veislës, skerdiena, pjauna
pagal uþsakymà, vienas apie
20 kg, 5 Eur). Tauragë, tel.
8 635 45 203.
Ðienainá baltuose rulonuose. Tauragës r., tel. 8 687
55 632.
Telyèià ir karvæ (2 verðiø).
Abi verðiuosis kovo mën.
Tauragë, tel. 8 652 71 030.

Labdara (70 kg, neprekiauta, bet gera, 1 kg – 1 euras,
pirkta brangiai). Tauragë,
tel. 8 603 82 460.
Perku sendaikèius. Senus
baldus, radijus, geldas,
varpelius, medalius, senas
nuotraukas, butelius ir kitus
senus rakandus. Jurbarkas,
tel. 8 687 97 851.

Vokieèiø aviganiø veislës
ðuniukus (kaina 75 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 641 06 095.

p a r d u o d a

p a r d u o d a
D v i r a t á V O LT A G E
SCOTT (paþymëtas policijoje, 110 Eur), videokamerà
PANASONIC VZ10 (15
videokaseèiø ðiai kamerai, videomagnetofonas
HITACHI, PANASONIC
kasetës adapteris, naujas
videoáraðo perkëlimo prietaisas, 170 Eur, galima
derëtis). Tel. 8 686 40 423.
Maðinø remonto keltuvà (kaina 350 Eur).
Automobilio prekiø keltuvà (liftas). Jurbarkas, tel.
8 685 80 092.
Neágaliojo veþimëlá (ið
Vokietijos, atloðas ir sëdynë
reguliuojami, reguliuojamos pëdø ir nugaros padëtys, yra porankiai, mikðtas,
reguliuojami stabdþiai, reguliuojama stûmimo rankena, smulkesniam þmogui,
45 Eur). Jurbarkas, tel. 8
672 20 975.
Paradinius senovinius pakinktus (2 arkliø kinkymui,
geros bûklës). Tauragë, tel.
8 650 75 484.
Dujinæ viryklæ (labai geros
bûklës, 55 Eur). Tauragë,
tel. 8 654 95 284.
Plastikines taras su metaliniais padëklais 1000 l,
baltos, juodos, skaidrios,
25-50 Eur, kanalizacijai, 15
Eur, pûslës be rëmo, 6 Eur,
rëmus, 20 Eur). Tauragë,
tel. 8 643 63 943.
Slides (Kauno g-bos, ávairiø
matmenø, su metalinëmis
lazdomis ir apkaustais).
Tauragë, tel. 8 674 50 551.

p e r k a
Naujas juodos spalvos sovietines dujokaukes. Tai
pat domina dujokaukiø
filtrai DP-2, DP-4, FG-120.
Panevëþys, tel. 8 647 57 480.
Senovines monetas.
Tauragë, tel. 8 684 61 318.

+IÐPARDAVIMAS!
P A K E L I A M I
GARAÞO VARTAI.
VIDAUS IR LAUKO
D U RY S : M E D I N Ë S ,
METALINËS, NAUJOS
IR PANAUDOTOS.
N A U D O T I
PLASTIKINIAI LANGAI.
Klaipëda, tel. 8 603 10 867.
Asfalto betono daþus
(aukðtos kokybës, pasiþymintys puikiomis dengiamumo, spalvos parinkimo
savybëmis, tinka aikðteliø,
fasadø, patalpas, kur daug
tranzito, garaþø daþymui,
baltos sp., 40 kg - 100 Eur,
25 kg - 63 Eur). Tauragë,
tel. 8 673 02 428.
Àþuolo, uosio taðus (5 cm
storio). Jurbarkas, tel. 8
616 41 686.
Betono maiðyklæ (komplektas, el. trifazë), arkliná
plûgà, lenkiðkà dalginæ
ðienapjovæ. Jurbarkas, tel.
8 687 59 365.
Centrinio ðildymo krosná.
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
Duris (naujos, puðies, 0,85
x 2,09 m, 48 Eur). Duris
su stiklu (0,85 x 2,18 m, 13
Eur). ketaus radiatorius (1
sekcija - 0,7 Eur). Tauragë,
tel. 8 613 25 179.
Duris (su spyna, yra
akutë, apvadai, medinës).
Tauragë, tel. 8 629 79 563.
Naujà kietojo kuro katilà
„Defro Optima Komfort“
(15 kW, 800 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 686
40 423.
Tekintø ràstø pirtá (6 x 6 m,
su 3 m prieðpirèiu). Tel. 8
640 33 691.
Senovines raudonas plytas
(15 000 vnt.) ir grindinio
akmenis (taðyti, 200 kv. m).
Kaunas, tel. 8 699 99 395.

n u o m o j a
Þidiná. Tauragë, tel. 8 633
92 805.

AUDI

p a r d u o d a

2 buitinius balionus, vieno
kaina 20 Eur. Tauragë, tel.
8 614 83 688.
4 mokyklinio ir vienas
pusantø metø vaikai neturi geriamo vandens. Gal
atsirastø þmogus, kuris
padengtø kasimo darbus?
Tel. 8 656 17 264.
Grûdø malûnas, senovinë veikianti akselinë.
IÐPARDUODAME.
S K U B I A I
I R
NEBRANGIAI. Garaþai
Jurbarke. Jurbarkas, tel. 8
612 71 173.
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AUDI 100 (1984 m., visà
arba dalimis). RENAULT
SCENIC (1998 m., visà
arba dalimis). Jurbarkas,
tel. 8 685 32 009.
AUDI 100 AVANT (1990
m., 2,3 l, dujos, kaina 700
Eur). Jurbarkas, tel. 8 650
40 164.
AUDI A4 (2003 m., dyzelinas, 120 kW, mechaninë
pavarø dëþë, sedanas, mëlyna sp., 4/5, 286 km, TA iki
2017-03, 3 000 Eur, þieminiø padangø komplektas.
Du savininkai Lietuvoje,
moteris vaþinëjo). Ðilalë,
tel. 8 603 10 842.

skelbimà mokëti nereikia, dydis 10
kv. cm skelbiantis 5 kartus + 1 kartas
nemokamas).
SKELBIMO KAINA – 1,50 Eur
(skelbiama 2 kartus ir internete 2 savaites).
SKELBIMAI PRIIMAMI:
Redakcijos biuruose, internetinëje
svetainëje ir telefonu 8 900 15 001,
skambinti gali tik TEO, Eþys ir Ekstra vartotojai, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
Arba SMS þinute 1398 visiems operatoriams. SMS þinutëje á laukelá raðyti:
Pliusas4sk palikus tarpà – skelbimo
tekstas. (Á SMS þinutæ galima raðyti tik
160 simboliø, kartu su raktaþodþiu. SMS
kaina 3,00 Eur).
SKELBIMAI IKI 20 ÞODÞIØ
(áskaitant miesto pavadinimà ir vieno
telefono numerá). Kai nurodoma parduodamo nekilnojamojo turto, automobiliø
ir mobiliøjø telefonø kaina.

Laikraðtyje - 2,00 Eur (1 kartas).
Skelbiantis 5 kartus + 1 kartas
nemokamai.
Skelbimai, kuriuose yra daugiau nei
20 þodþiø. Paslaugø, verslo skelbimai,
nuolatinio darbo ir darbo uþsienyje
pasiûlymai. Jeigu nuolatos perka, parduoda þemæ, medienà (lentas, ràstelius,
taðus, malkas dideliais kiekiais). Superka kiaules, galvijus. Veþa keleivius á
uþsiená (nurodant arba nenurodant datos).
Iðnuomoja: nekilnojamàjá turtà, árangà,
transporto priemones. Skelbimai dël
dingusiø dokumentø (kurie privalo bûti
paskelbti laikraðtyje), perkamø, parduodamø dokumentø. Parduodamø, perkamø
ginklø. Þemës ûkio, gyvulininkystës
produktai: grûdinë kultûra; daigai, sodinukai, skerdiena, rûkyti, sûdyti mësos
gaminiai (2,00 Eur – skelbiame 2 kartus).
Skelbimai, kai nurodomi atliekami darbai
(pvz.: mûrija, betonuoja, atlieka apdailos
darbus ir t.t.).
VERSLO PASLAUGØ SKELBIMAI
PRIIMAMI:
Laikraðèio redakcijos biuruose.
Arba SMS þinute 1398 (pliusas1 palikus
tarpà - skelbimo tekstas). (Á SMS þinutæ
galima raðyti tik 160 simboliø kartu su
raktaþodþiu). SMS kaina 2,00 Eur

APIBRAUKTAS SKELBIMAS
10,35 Lt/4,00 Eur (papildomai uþ verslo

IÐANKSTINË INFORMACIJA
4,00 Eur.
SKUBÛS SKELBIMAI PRIIMAMI:
iki pirmadienio 12 val. á antradienio
numerá (Kaina 2,00 Eur).

Visi skelbimai tik internetinëje svetainëje
nemokami (skelbiame 2 arba 4 savaites).
Internetinës svetainës adresas: www.
pliusas.lt
Vaistø, þmoniø organø, kuro, automobiliø

dokumentø, ginklø be leidimo, narkotiniø
medþiagø pardavimo ir pirkimo, kritusiø
gyvûnø pirkimo, susijæ su draudþiama
LR veikla.
Laikraðèio prenumerata priimama

visuose Lietuvos paðto skyriuose. 1 mën. –
2,00 Eur.
Reklamà galima uþsakyti: elektroniniu
paðtu, faksu, telefonu, pas reklamos
vadybininkus. Kontaktai nurodyti þemiau
esanèioje skiltyje: ADRESAI, TELEFONAI.
Reklamos kainos skelbiamos svetainëje:
www.pliusas.lt.

JURBARKE Kranto g. 7.
Tel.: (8-447) 72 121, 8-683 51000.
El. paðtas: pliusas@pliusas.lt
reklama.pliusas@gmail.com
Pasiûlymus, pageidavimus, skundus
siøskite: info@pliusas.lt
TAURAGËJE Vasario 16-osios g. 3.
Tel.: 8-446 72 121, 8-685 00 029.
El. paðtas: taurage@pliusas.lt
KLAIPËDOJE Priestoèio g. 1 a.
Tel. 8-652 65 040.
El. paðtas: pliusoreklama@gmail.com
ÐIAULIUOSE Tel. 8-652 65 040.
El. paðtas: pliusoreklama@gmail.com

ÐILUTËJE

Tel. 8-652 65 039.
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AUDI A4 AVANT (1997
m., 1,9 l, TDi, TA). Tauragë,
tel. 8 682 56 327.

CITROEN

p a r d u o d a
CITROEN XANTIA (1998
m., 1,8 l, benzinas, dujos,
rida 126 700, juodos sp.,
heèbekas, TA iki 2017 m.,
el. paketas, borto kompiuteris, veliûras, centrinis
uþraktas, geros bûklës, 700
Eur). Tauragë, tel. 8 656
42 159.

FORD

p a r d u o d a
FORD FOCUS (2000
m., dyzelinas, 66 kW,
mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, sidabrinë, 4/5,
330 000 km, TA iki 201606, 500 Eur, gera bûklë,
taèiau yra variklio gedimas). Jurbarkas, tel. 8 686
35 152.

HYUNDAI

p a r d u o d a
HYUNDAI SANTA FE
(2005 m., 2 l, dyz., 4x4 varantys ratai, idealios bûklës,
ið Prancûzijos, kaina 3 400
Eur). Jurbarkas, tel. 8 641
35 951.

MERCEDES-BENZ

p a r d u o d a
MB SPRINTER (krovininis, 2002 m., 2,7 l, dyz., iki
3,5 t). Jurbarkas, tel. 8 698
39 839.

NISSAN

p a r d u o d a
NISSAN ALMERA TINO
(2004 m., 2,2 l, dauþtas,
kaina 600 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 684 66 993.

OPEL

p a r d u o d a
OPEL ASTRA (2000 m.,
heèbekas, 2 l, dyz., 74 kW
ið Prancûzijos, kaina 1150
Eur). Jurbarkas, tel. 8 641
35 951.
OPEL ASTRA (heèbekas,
1999 m., 1,7 D, TA iki 2017
06 mën., kaina 1000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 629 51 265.
OPEL ASTRA (2002 m.,
dyzelinas). Tauragës r., tel.
8 655 99 402
OPEL VECTRA (1997 m.,
2 l, dyzelinas, TA, draudimas). Tauragë, tel. 8 687
87 289.
OPEL ZAFIRA (2001 m.,
sidabrinë ið Prancûzijos, 2
l, dyz, 74 kW, kaina 1450
Eur). Jurbarkas, tel. 8 641
35 951.

PEUGEOT

cm
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p a r d u o d a

p a r d u o d a
PEUGEOT 406 (1995 m.,
benzinas, Lietuvoje neeksploatuotas, reikalingas remontas, 600 Eur). Tauragë,
tel. 8 618 15 245.

RENAULT

p a r d u o d a
RENAULT CLIO (1998 m.,
1,2 l, benzinas, dujos, TA, 4
durø, 700 Eur). Tauragë, tel.
8 638 30 407.
R E N A U LT S C E N I C
(2007 m., dyz., juodos sp.,
ið Prancûzijos, kaina 2100
Eur). Jurbarkas, tel. 8 641
35 951.

ROVER

p a r d u o d a
ROVER 75 (1999 m.,
dyzelinas, odinis salonas,
TA iki 2017 m., 1 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 687 46 540.

SEAT

p a r d u o d a
SEAT ALHAMBRA (2000
02 mën., 1,9 TDI, sidabrinis perl., veliûras, klimato
kontrolë, el. langai, el. veidrodþiai, kablys, centrinis,
signalizacija, kaina 1999
Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.

TOYOTA

p a r d u o d a
TOYOTA AVENSIS (2002
m., 2000 cm3, dyzelinas,
81 kW, mechaninë pavarø
dëþë, universalus, sidabrinë
sp. , 4/5, 250 000 km, TA iki
2017-12, Lietuvoje neeksploatuotas, 2 300 Eur, ið
Vokietijos). Jurbarkas, tel.
8 687 98 393.
TOYOTA COROLLA
VERSO (2004 m., 2000
cm3, dyzelinas, 85 kW,
mechaninë pavarø dëþë,
vienatûris, pilka sp. , 4/5,
190 000 km, TA iki 201605, draudimas, 4 400 Eur,
tvarkingas, lieti ratai su
vasarinëmis padangomis).
Jurbarkas, tel. 8 611 48 739.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW GOLF III (1994 m., 1,9
l, dyz., mechaninë pavarø
dëþë, 3 durø, 47 kW, mëlynas, stoglangis, TA iki 2018
01 09, draudimas, geros
padangos, kaina 620 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.

VW GOLF III (1995 m., 1,6
l, benzinas, 5 durø, mëlyna
sp., stoglangis, TA iki 2017
09, geros padangos, kaina
600 Eur). Jurbarkas, tel. 8
650 59 120.
VW PASSAT (universalus,
1998 m., 1,9 l, TDI, TA iki
2016 04 mën., kaina 1600
Eur). Jurbarkas, tel. 8 629
51 265.
VW SHARAN (1996 m.,
dyz., 66 kW, TA iki 2017 m.,
KASKO draudimas, vyðninë
sp., geros bûklës, kaina 1300
Eur). Jurbarkas, tel. 8 688
21 000.
VW GOLF III (1996 m.,
1,6 l, benzinas, karavanas,
þieminës padangos, centrinis uþraktas, dvi oro pagalvës, tvarkinga, 600 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 98 102.
VW PASSAT (1993 m.,
1800 cm3, dyzelinas, 50 kW,
mechaninë pavarø dëþë,
universalus, pilka sp., 4/5,
TA iki 2016-04, draudimas,
450 Eur, darbinë maðina,
þieminës padangos, yra kablys). Jurbarkas, tel. 8 679
92 381.
VW PASSAT (1997 m., benzinas, 110 kW, mechaninë
pavarø dëþë, sedanas, juoda
sp., 4/5, TA iki 2017-06, 1
000 Eur). Tauragë, tel. 8
610 19 370.
VW PASSAT B4 (1995 m.,
1,9 l, TDi, 66 kW, TA iki
2017 m., 850 Eur). Jurbarko
r., tel. 8 689 61 978.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø

p a r d u o d a
Kilnojamàjá namelá (ilgis 9
m, plotis 3 m, su visa buitine
áranga, apðildomas dujomis,
galima gyventi þiemà, 4
100 Eur), galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 654 82 403.
Lengvojo automobilio
priekabà (didelë, savadarbë). Tauragës r., tel. 8 655
99 402

p e r k a
+Brangiai superkame
visø markiø automobilius.
Pasiimame, sutvarkome
dokumentus. Tauragë, tel.
8 631 18 800.
+Lengvuosius automobilius
ardymui (sutvarkome dokumentus). Tauragë, tel. 8 655
71 191.
Automobiliø supirkimas
aukðèiausiomis kainomis.
Bûklë nesvarbi, dokumentus sutvarkome vietoje,
dirbame kasdien. Tel. 8 644
43 948.
Automobilá (gali bûti
su ávairiais defektais).
Jurbarkas, tel. 8 685 32 009.

AUDI 100 C 4 (1994 m.)
naujus priekinius sparnus.
Tauragë, tel. 8 653 12 179.
AUDI A4 ratus (205/55 R16
MICHELIN MS, kaina 280
Eur). Jurbarkas, tel. 8 600
71 438.
Automobilinæ priekabà
„Zubrionok” (180 Eur),
neverèiamà priekabà prie
T-25, 400 Eur, T-16 JUMZ
dalimis. Tel. 8 631 33 229.
FORD FOCUS dalimis
(2000 m., 1,8 l, TDI).
Jurbarkas, tel. 8 600 71 438.
GAZ 53 paskirstytuvà,
priekiná stiklà, NÐ-50 naujà
tepalo siurblá. Jurbarkas, tel.
8 616 41 686.
Padangas (195/65/R15,
205/55/R16, 215/70/R16C),
lietus ratlankius (R15, R16,
tinka VW SHARAN, SEAT
ALHAMBRA, FORD
GALAXY, AUDI A6, C4, 5
skyliø), R16 skardinius (tinka VW SHARAN, AUDI,
ALHAMBRA), SUBARU
LEGACY
(R15). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
Padangas (naudotos, ið
Norvegijos, nuo R12 iki
R22, gauta nauja siunta)
ir restauruotas padangas
(universalios, su garantija).
Tauragë, tel. 8 655 71 191.
Lengvojo lydinio ratus R16
dydþio su apynaujëmis padangomis (4 vnt., 5 skyliø,
tarpai tarp skyliø 110 mm,
150 Eur). Tauragë, tel. 8
643 90 594.
PEUGEOT 806 (1995 m.,
benzinas) dalimis. Jurbarko
r., Raudonë, tel. 8 675 37
974.

p a r d u o d a
Bulviø kasamàjà, sodinamàjà, mëðlo kratytuvà,
kultivatoriø, plûgà, ðienapjovæ, purkðtuvà, grûdø
malûnà, srutveþá ir T25.
Jurbarkas, tel. 8 612 78 366.
Bulviø kasamàjà, sodinamàjà, kultivatoriø, purkðtuvà, ðienapjovæ, vartytuvà,
plûgà, mëðlo kratytuvà,
grûdø malûnà, T-25 su frontaliniu krautuvu. Jurbarkas,
tel. 8 612 78 366.
Cisternà (metalinë, 25 kub.
m). Ðilalës r., tel. 8 686 08
124.
Cisternà (metalinë, ant ratø,
1,8 kub. m), cisternà (10
kub. m, be ratø). Abi originalios, Tel. 8 617 26 099.
CLAAS 46 ROTOCUT
(platus surinktuvas, riða tinkleliu ir ðpagatu, 4 800 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 610 24 721.
Grûdø malûnà (7,5 kW galingumas), plûgà (vokiðkas,
3 korpusø, vartomas), mëðlo
kratytuvo naujà „reketo“
dantratá su fiksatoriumi).
Jurbarkas, tel. 8 616 41 686.
Grûdø traiðkytuvà (dviejø
volø, 7,5 kW variklis, 780
Eur). Tel. 8 603 36 327.
Keltuvà su spaustuvais ðieno
rulonams krauti, kabinamas prie traktoriaus galo.
Savaeigæ ðienapjovæ E302.
Tel. 8 640 33 691.
Kombainà VOLVO 1000
A (3 m ploèio, smulkintuvas, 6 cilindrai, 3 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 652 29 887.
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Naujà fermø árangà: mëðlo
ðalinimo transporteriai, pieno vakuumo linijos, melþimo aparatai. Atvaþiuojame,
konsultuojame nemokamai.
Tel. 8 689 98 426.
Padangas GAZ 53, malûnà,
vagotuvà, 5 vagø, priekabà gyvuliams, kultivatoriø ryðuliná, presà NEW
HOLLAND. Vandens siurblá (benzininis, gylis10
m, 600 l/min.). Traktoriø
MTZ-80L. Tel. 8 623 13 698.
Melþimo aparatus. Naujus
ir naudotus. Atliekame
remontà. Suteikiame garantijà. Atsargines dalys.
Dyzeliniai, Benzininiai,
Elektriniai. Nerûdijanèio
plieno kibirëliai. Tauragë,
tel. 8 614 20 536.
Savaeigæ ðienapjovæ E302.
Tel. 8 656 79 810.
Traktoriø T-16, krautuvà,
priekabà, akëèias, vandens
cisternà ant ratø su vakuuminiu siurbliu. Jurbarko
r., tel. 8 686 12 555.
Plûgus, kultivatorius, grûdø
sëjamàjà, tràðø barstytuvà,
ðienapjovæ (dalginë), priekabà ZIL, arklinæ grëbiamàjà
ir kitus padargus. Tauragë,
tel. 8 601 75 010.
Savos g-bos vienaaðæ priekabà. Jurbarkas, tel. 8 699
16 751.
Sëjamajà SPU-4 (2005 m.,
technologinës veþës, yra
akëtëlës. Kaina + PVM,
galima derëtis, 2 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 616 13 936.
Traktorines savivartes
priekabas ið Vokietijos (nuo
7 iki 18 t). Raseiniai, tel. 8
699 29 415.
Traktorius dalimis: T-25,
MTZ-80, T-40 AM. Vienos
aðies savivartæ priekabà dalimis, traktoriø T-25 (1 350
Eur, be variklio), priekabà
2PTS (savivartë, 700 Eur).
Galiu pristatyti. Tel. 8 646
39 686.
Traktoriø T-16 (3 korpusø
plûgas vartomas), NIVA
dalimis, bulvëms kauptukus,
T-130. Jurbarkas, tel. 8 638
08 241.

1

Įmonei Tauragėje reikalingi:
vairuotojas-ekspeditorius, lengvųjų ir krovininių automobilių
šaltkalvis. Patirtis – privalumas. Socialinės garantijos,
laiku mokamas atlyginimas.
Tauragė, tel.: +370 699 53
362, +370 652 53 520.

Traktoriø MTZ-80, traktoriø T-16. Tauragës r., tel.
8 655 99 402
Traktoriø T-16M (1987 m.,
su ðienapjove, TA iki 2017
m., nebrangiai, tvarkingas),
vejapjovæ-traktoriukà (pigiai). Tauragë, tel. 8 678
14 777.
Traktoriø T-40AM (visà
arba dalimis). Variklius:
MTZ-80 ir T-40 po kapitalinio remonto. Tauragë, tel.
8 613 34 236.
El. pjûklà (galingas, sukamas traktoriaus arba elektra), buldozerá. Pagëgiai,
tel. 8 655 99 402.

Siūlome papildomai užsidirbti
Jei susidomėjai, išsikirpk kuponą ir atvyk adresu: Vasario
16-osios g, 3, Tauragė „Oriflame“, gyvenantys kituose
miestuose skambinkite tel. 8 677 75 156.
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KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
SAUSIS
Sausio 21 d. 18.30 val. H.Ibsen „Laukinė antis“, 2-jų dalių
drama. Rež. R.Rimeikis (Didžiojoje salėje).
Sausio 22 d. 18.30 val. M.Gavran „Poros“, 1-os dalies
sceninė mozaika. Rež. R.Kudzmanaitė (Didžiojoje salėje).
Sausio 23 d. 12 val. svečiuose klounų teatro studija „Dulidu“. Spektaklis visai šeimai „Nojaus laivas“, sukurtas
pagal Šventajame Rašte aprašytą tvano istoriją. Rež.
K.Kondrotaitė (Mažojoje salėje).
Sausio 23 d. 18.30 val. G.Grajausko „Mergaitė, kurios
bijojo Dievas“, 2-jų dalių tragikomedija. Rež. J.Vaitkus
(Didžiojoje salėje).
Sausio 24 d. 17 val. F.Veber „Vakarienė su idiotu“, 2-jų
veiksmų komedija. Rež. R.Atkočiūnas (Didžiojoje salėje).
Sausio 27 d. 18.30 val. K.Dragunskaja „Lunačiarskio
lunaparkas“, 1-os dalies spektaklis. Rež. D.Rabašauskas
(Mažojoje salėje).
Sausio 28 d. 18.30 val. P.Zelenka „Paprastos beprotybės
istorijos“, 2-jų dalių spektaklis. Rež. D.Rabašauskas (Didžiojoje salėje).
Sausio 29 d. 18.30 val. A.Juozaičio „Karalienė Luizė“, 2-jų
dalių istorinė drama. Rež. G.Padegimas (Didžiojoje salėje).
Sausio 30 d. 18.30 val. P.Gladilin „Iš miglos išniro angelas“,
2-jų dalių komedija. Rež. R.Rimeikis (Didžiojoje salėje).
Sausio 31 d. 12 val. K.Macijausko „Nutikimai Smaližių
šalyje”, pjesė-pasaka vaikams. Rež. K.Macijauskas (Didžiojoje salėje).
Bilietai parduodami Dramos teatro kasoje (Teatro g. 2) I-V 10-19
val., VI-VII 1 val. iki spektaklio pradžios. Tel. 8 (46) 31 44 53. www.
kldteatras.lt ir www.tiketa.lt

p e r k a
Ðienà rulonuose ar ryðuliuose, pageidautina su
atveþimu. Tel. 8 676 12 180.
Traktoriø T-25 arba T-40.
Gali bûti su inventoriumi
ir vienaaðe priekaba. Tel. 8
638 46 941.

Konditerijos ámonë ieðko
vairuotojo-ekspeditoriaus.
Pobûdis: prekiø iðveþiojimas
klientams, dokumentø pildymas, transporto priemonës
prieþiûra. Reikalavimai: B
kategorija. Tauragë, tel. 8
687 77 454.
Reikalinga pensinio amþiaus
moteris priþiûrëti senukà,
pageidautina gyventi kartu
Jurbarko rajone, skambinti
po 18 val. Tel.: 8 686 00 789,
8 674 17 210.
Reikalingas darbuotojas
baldø gamyboje. Darbas
Girdþiø k. Jurbarkas, tel. 8
614 84 699.
Reikalingi automechanikai darbui Jurbarke ir
Smalininkuose (ardyti automobilius). Tel.: 8 682 10 021,
8 612 67 824.
Reikalingi darbininkai
Raseiniø r.: traktorininkas, melþëja, ávairûs darbininkai, darbininkës.
Apgyvendiname, soc. garantijos. Pageidautina turintys
ágûdþiø þemës ûkyje. Tel.: 8
677 17 012, 8 606 46 462.
Ûkininkas ieðko darbuotojo,
melþëjo ûkyje. Pagëgiai, tel.
8 615 85 709.

+Apdailininkas klijuoja
plyteles, kala gipskartoná,
glaisto, daþo, klijuoja tapetus, atlieka lauko apdailà.
Turi darbo patirties. Ðilalë,
tel. 8 610 16 263.

+Atliekame visus vidaus
apdailos darbus: gipskartonio montavimas, glaistymas,
plyteliø klojimas ir kt. Tel. 8
654 42 177.

44 m. moteris ieðko darbo,
gali tvarkyti namus, virti
valgyti. Tauragë, tel. 8 653
94 934.

+Atlieku visus santechnikos
darbus. Tauragë, tel. 8 655
19 876.

Dedu plyteles, darau visà
apdailà, árengiu vonias ir atlieku kitus darbus. Tauragë,
tel. 8 637 64 090.
Ieðko darbo, remontuoja
kambarius. Tauragë, tel.: 8
655 14 538, 8 630 20 884.
Skardinimo darbai ir skardos lankstymas. Tauragë,
tel. 8 636 35 116.
Slaugau ligonius, priþiûriu
senukus, galiu kartu gyventi.
Tel. 8 635 48 594.
31 m. vyras gali atlikti ávairius papildomus darbus.
Tauragë, tel. 8 638 25 287.
Ieðkau darbo su pagyvenusiais þmonëmis, galiu padëti
buityje, slaugyti. Taip pat
galiu priþiûrëti ir vaikus.
Tauragë, tel. 8 635 90 947.
Tvarkau buhalterinæ apskaità nuotoliniu bûdu.
Galiu gauti kompensavimà
ið darbo birþos. Jurbarkas,
tel. 8 680 47 985.
Vairuotojas, turintis BC
kategorijos vairuotojo
paþymëjimà, ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 654 45 100.

+Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus.
Tauragë, tel. 8 673 03 261.
+Taiso ðaldytuvus, skalbimo maðinas, mikrobangø
krosneles ir kità buitinæ
technikà. Atvyksta á namus.
Suteikia garantijà. Tauragë,
M. Valanèiaus g. 18, tel.: 8
686 32 976, 8 446 55 899.
+Vandens græþiniai.
Geoterminis ðildymas.
Darbai nuo A iki Z. Visoje
Lietuvoje iðtisus metus!
Garantija, aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt. Tel.: 8
686 83 265, 8 616 08 020.
Brigada suka gipsà, klijuoja plyteles, deda grindis.
Darbai atliekami kokybiðkai. Pasirûpina medþiagomis, sudaro sutartis. Tel. 8
614 83 688.
Kvalifikuota stogdengiø
brigada dengia visø tipø
stogus. Skardina kaminus, lanksto lankstinius.
Pasirûpina visomis medþiagomis. Tel. 8 614 83 688.
Pjauna ir kapoja malkas jûsø
kieme su mobiliàja skaldykle, pjuvenos surenkamos
á maiðus, kaina sutartinë.
Tel. 8 643 11 767.

2016 m.

SAUSIO MĖN. REPERTUARAS
PANEVĖŽIO TEATRO „MENAS“ GASTROLĖS www.
teatrasmenas.lt
19 d. penktadienis 12 val. 18 val.
PREMJERA. Astrid Lindgren MAŽYLIS IR KALRSONAS, KURIS GYVENA ANT STOGO. Vienos dalies spektaklis šeimai.
VILNIAUS KAMERINIO TEATRO GASTROLĖS www.
vkamerinisteatras.lt
20 d. šeštadienis 12 val. 18 val.
PLĖŠIKAS HOCENPLOCAS. Legendinis NUOTYKIŲ
spektaklis pagal Otfriedo Preusslerio apysaką. Režisierius
– Evaldas Jaras.
Kasa dirba: darbo dienomis (iðskyrus pirmadienius), nuo 11 iki 14 val.
ir nuo 15 iki 18 val. Ðeðtadieniais ir sekmadieniais – nuo 10 iki 13 val. ir
nuo 15 iki 18 val. Kasos telefonas: (8-41) 52 49 63. Informacija telefonu:
informaciniame centre MINTA INFO 1551. Teatras pasilieka teisæ keisti
spektaklius.

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

SAUSIO 19 D. 18 VAL. Spektaklis „(Ne) Galiu tylėti, (Ne)
Galiu mylėti“. Jurbarko kultūros centras.
SAUSIO 22 D. 18 VAL. Ingos Valinskienės ir grupės gyvo
garso koncertas su nauja programa. Jurbarko kultūros centras.
ŠAKIUOSE IR RAJONE

SAUSIO 21 D. 18 VAL. Kino filmas „Dėdė Rokas, ir Nida”.
Griškabūdžio KC.
SAUSIO 23 D. 15 VAL. Respublikinis liaudiškų kapelų
sambūris „Su barsuku ant kito šono“. Gelgaudiškio KC.
SAUSIO 24 D. 16 VAL. Mažosios Lietuvos kultūros sostinės renginių atidarymui skirtas koncertas „Žiemos siautulys“.
Gelgaudškio dvaro rūmuose.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

SAUSIO 19 D. 18 VAL. Humoro šou „Buvusių moterų
reikalai“. Šilutės kultūros ir pramogų centre.
SAUSIO 22 D. 18 VAL. Ansamblio „LIETUVA“ koncertas „Kilkim, broliai, sakalais“. Šilutės kultūros ir pramogų
centre.
TAURAGĖJE IR RAJONE

SAUSIO 19 D. 18 VAL. Domino teatro spektaklis „Primadonos“. Tauragės kultūros centras.

