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TAURAGĖ

SVEIKATA

NAUDINGESNĖS NET UŽ DARŽOVES
– SĖKLOS
(tęsinys kitame laikraščio numeryje)
Abrikosų sėklos Vartojimas – 1/4 puodelio per dieną. Abrikosų branduoliai,
kaip ir dauguma riešutų ir sėklų yra labai
maistingi ir turi daug vitamino B17.
Šis vitaminas yra labai galingas antioksidantas ir todėl gali padėti išvengti
vėžio. Sezamų sėklos Vartojimas – 1/4
puodelio per dieną. Sezamų sėklos gali
būti seniausias prieskonis, žinomas žmonijai.
Jos yra labai vertinamos dėl jų aliejaus, kuris
yra itin atsparus apkartimui. Sezamų sėklos
labai geras ne tik kalcio, bet ir magnio, geležies, fosforo, vitamino B1, cinko ir maistinių
skaidulų šaltinis. Be šių svarbių maistinių
medžiagų sezamo sėklose yra dvi unikalios
medžiagos: sesamin ir sesamolin. Abi šios
medžiagos mažina cholesterolio kiekį ir užkerta kelią aukštam kraujo spaudimui. Taip
pat buvo nustatyta, kad apsaugo kepenis nuo
oksidacinės žalos. Saulėgrąžų sėklos Vartojimas – 1/4 puodelio per dieną. Saulėgrąžų
sėklos yra puikus vitamino E šaltinis. Vitaminas E neutralizuoja laisvuosius radikalus
ir mažina cholesterolio kiekį. Saulėgrąžų
sėklos yra geras magnio šaltinis. Daugybė
tyrimų parodė, kad magnis padeda palengvinti
astmos simptomus, sumažinti padidėjusį
kraujospūdį ir išvengti migrenos skausmų,
taip pat magnis sumažina širdies priepuolio ir
insulto riziką. Kuminų sėklos Vartojimas – 1
valgomasis šaukštas per dieną. Kuminų sėklos
naudojamos nuo antikos laikų. Šis tradicinis
augalas yra žinomas dėl savo naudos sveikatai, kaip vaistas jis naudojamas šimtus metų.
Kuminas mažina virškinimo sutrikimus ir
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veikia kaip antiseptikas. Pačiose sėklose yra
daug geležies, kuri padeda pagerinti kepenų
veiklą. Kuminas taip pat padeda sumažinti
peršalimo simptomus. Jei kenčiate gerklės
skausmą, pabandykite pridėti sauso imbiero
ir kuminų kompresą. Kuminų sultys labai tonizuoja, skatina medžiagų apykaitą. Taip pat
manoma, kad gali padėti sustiprinti imuninę
sistemą. Vynuogių sėklos Vartojimas – 1-2
šaukštai per dieną. Vynuogių sėklos turi
didelę vitamino E, flavonoidų, linolo rūgšties ir polifenolių koncentraciją. Vynuogių
sėklų ekstraktas gali padėti išvengti širdies
ligų, tokių kaip aukštas kraujo spaudimas
ir didelis cholesterolio kiekis. Tyrimo rezultatai, paskelbti žurnale „Karcinogenez“,
rodo, kad vynuogių sėklų ekstraktas (GSE)
žudo suragėjusių ląstelių karcinoma ląsteles, tačiau palikdamos sveikąsias ląsteles.
Todėl labai rekomenduojam vėžio prevencijai Taigi, reziumuojant pasakysiu: užuot
kasdien kramsnoję bet kokius nesveikus
ir nenaudingus organizmui sausainius ar
saldainius, verčiau atraskite sveikas bei
gyvybiškai naudingas, nuo ligų saugančias
sėklas. Gyvenkime sveikiau.

TEMA

MOKESČIŲ INSPEKCIJA
NUSITAIKĖ Į IŠLEIDUSIUS NEMENKAS SUMAS GRYNŲJŲ

Sunku patikėti, kiek lietuvių namą arba
butą gali nusipirkti už grynuosius pinigus.
Tokių turtuolių ypač padaugėjo prieš euro
įvedimą. Vis dėlto tokie prabangūs pirkiniai
gali atsirūgti – Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) jau atsirinko, kuriuos grynaisiais
atsiskaičiusius asmenis tikrins nuodugniau.
Dvejus metus prieš įvedant eurą grynaisiais
pinigais gyventojų atliekamų sandorių sumos
didėjo daugiau kaip po 20 proc. Nusprendusi
panagrinėti kai kuriuos sandorius ir jų detales,
VMI atrinko kiek daugiau nei 5,6 tūkst. juos
vykdžiusius gyventojus. Paaiškėjo, kad vien
tik 1074 iš jų per 2013–2014 m. grynaisiais
nusipirko turto už 555,9 mln. litų arba beveik
161 mln. eurų. Tai yra kur kas daugiau nei,
pavyzdžiui, šiemet planuojama surinkti į
Klaipėdos miesto biudžetą. VMI duomenimis,
vidutinė minėtų asmenų grynaisiais pinigais
atlikto sandorio vertė – daugiau kaip 150
tūkst. eurų. Už juos pirkta žemė, butai, namai,
kiti statiniai.
Pusė tokių sandorių atlikta Vilniaus apskrityje, o Kauno ir Klaipėdos apskrityse –
atitinkamai 16,2 ir 15,5 proc. Iš viso didelės
vertės notarų patvirtintus sandorius grynaisiais pinigais 2013–2014 m. atliko 364 tūkst.
Lietuvos gyventojų.
Panašu, kad perkantys NT už grynuosius tai
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daro aplenkdami NT agentūras.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
perduotais duomenimis, taip pat buvo atvejų,
kai grynaisiais nekilnojamasis turtas buvo
pirktas ir už 1,9 mln. Lt (550 tūkst. Eur), ir
už 2,5 mln. Lt (725 tūkst. Eur). Kaip aiškino
VMI atstovas, pagal tam tikrus kriterijus rizikingiausius sandorius automatiškai atrinko
IT sistemos. Dalį jų specialistai analizuos
papildomai – galbūt sistemos neužfiksavo
ko nors svarbaus.
Apie ką notarai praneša FNTT 2015 m.
duomenų apie stambius grynųjų sandorius
dar nėra, tačiau kaip teigia Lietuvos notarų
rūmų prezidentas Mariaus Stračkaitis, pastebima tendencija, kad jų mažėja, dažniau
atsiskaitoma pinigų pervedimu grynaisiais
Be to, per Registrų centrą notarai perduoda
VMI duomenis apie sandorius, dėl kurių
gali atsirasti prievolė mokėti mokestį. Tai
pirkimo – pardavimo, mainų, dovanojimo,
paskolos, rentos, nuomos sutartys, kilnojamojo turto, kuriam privaloma registracija
arba kurio vertė viršija 15 tūkst. eurų,
perleidimas, taip pat didesnės nei 15 tūkst.
Eur piniginės dovanos ir kt. Paklaustas apie
notarų atsakomybę dėl neteisėto sandorio,
M. Stračkaitis paaiškino, kad tik teismas
notarinį sandorį gali pripažinti neteisėtu.
„Tuomet toks sandoris gali būti panaikintas,
pašalinant jo pasekmes ir grąžinus iki sandorio buvusią padėtį. Priklausomai nuo padaryto nusižengimo, notarui gali būti taikoma
administracinė, civilinė arba baudžiamoji
atsakomybė“, – sakė jis.
Pirkti už grynuosius patogiau? Lietuvos
laisvosios rinkos instituto prezidentas
Žilvinas Šilėnas abejojo, ar VMI priemonės tikrinti sandorius grynaisiais pinigais
pasiteisins.

LIGONINEI GRESIA POKYČIAI
Tauragės apskrities ligoninių taryba, kurią
sudaro Teritorinių ligonių kasų atstovai,
Tauragės apskrities savivaldybių ir ligoninių vadovai bei SAM atstovai, dėl pokyčių
plano parengimo pastarąsias savaites rinkosi į posėdžius Tauragės ligoninėje.
Šilalės ligoninei gresia uždaryti Vaikų
ligų skyrių, kaip kad kažkada buvo pasielgta su Šilalės akušerijos-ginekologijos skyriumi, tačiau nuspręsta ministerijai siūlyti
mažinti lovų skaičių. Pagal siūlomą planą
Tauragės ligoninės akušerijos skyriuje būtų
sumažinta keturiomis lovomis, ginekologijos skyriuje – septyniomis. Šilalės ligoninėje lovų sumažėtų Vaikų ligų ir Vidaus ligų skyriuose,
Jurbarko ligoninėje – kone visuose skyriuose po kelias, iš viso net 25.
Posėdžių metu taip pat daug diskutuota apie būtiną Tauragės ligoninės reanimobilio darbo
finansavimą iš Ligonių kasų. Reanimobilio iš Klaipėdos gali tekti 5-6 valandas, o ištikus infarktui, insultui ar kitiems sunkiems sveikatos sutrikimams kiekviena minutė svarbi.

JURBARKAS

JURBARKO TREČIOJO AMŽIAUS
UNIVERSITETAS IŠLEIDO PIRMĄJĄ
STUDENTŲ LAIDĄ
Š. m. vasario 19 d. į Jurbarko
kultūros centro salę rinkosi šventiškai nusiteikę Jurbarko trečiojo
amžiaus universiteto studentai.
Po dvejus metus trukusių mokslo
metų 127 absolventams buvo
įteikti studijų baigimo pažymėjimai.
Pirmosios laidos studijų baigimo šventėje dalyvavo šio universiteto globėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys Bronius Pauža, Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius ir savivaldybės
administracijos direktorė Vida Rekešienė. Pastarieji džiaugėsi ne tik šios įstaigos veikla, bet ir
žmonėmis, kurių dėka vyresnio amžiaus žmonės yra skatinami tobulėti.
Už nuolatinį organizuotumą, dėmesį įgyvendinant universiteto idėjas, kruopštų darbą ir
neišsenkančią energiją, valdžios atstovai įteikė padėkas šios įstaigos įkūrėjui Jonui Ivanauskui
ir rektorei Dianai Straukienei.

ŠILALĖ
Nepilnametis pateko į ligoninę dėl apsinuodijimo narkotikais
Policijos departamentas praneša, kad į Šilalės medikų rankas pateko narkotikais apsinuodijęs
nepilnametis.
Į Šilalės ligoninę 1999 m. gimęs nepilnametis atvežtas iš vieno Šilalės rajone esančio kaimo
antradienį, 12 val. 50 min. Jis paguldytas dėl apsinuodijimo narkotinėmis medžiagomis.

ŠILUTĖ

MOKYKLŲ PERTVARKA SUSTABDYTA
Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu visuomenė buvo informuota apie
atidedamą sprendimo projektą dėl Šilutės
rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų
bendrojo plano patvirtinimo.
Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis
pasiūlė, kad didelio pasipriešinimo sulaukęs
sprendimas būtų atidėtas vienam mėnesiui.
Artimiausiu metu iš Tarybos narių, Savivaldybės administracijos ir mokyklų bendruomenių bus sudaryta darbo grupė, kuri dar kartą analizuos esamą situaciją ir teiks pasiūlymus
dėl galimybės racionaliai panaudoti mokinio krepšelio lėšas ir išvengti skolų.

ŠAKIAI

„VYČIO“ ŽAIDĖJAI SUSIŽĖRĖ
APDOVANOJIMŲ
Jurbarko krepšinio lygos (JKL) „Visų žvaigždžių“ diena Šakių „Vyčio“ komandai buvo sėkminga. Maža to, kad svečio teisėmis dalyvavęs
klubas laimėjo mačą prieš JKL rinktinę, taip
pat žaidėjai gavo ir asmeninių apdovanojimų.
Rungtynes Nerijaus Zabarausko auklėtiniai,
žaidę nepilnos sudėties, laimėjo 110:90 (32:22,
22:29, 31:22, 25:17). „Vyčiui“ 18 taškų pelnė
Paulius Beliavičius (5 rez. perd.), 15 – Marijus Užupis, po 14 – Taurantas Tamošiūnas ir
Ernestas Serkevičius, po 11 – Martynas Pacevičius (8 atk. kam.) ir Lukas Ganas, padedantis
komandai, kol ilsisi lyderiai. JKL rinktinei 27 taškus surinko Povilas Valaitis (11 atk. kam.), o
20 pridėjo Valdas Undraitis. „Visų žvaigždžių“ rungtynių naudingiausio žaidėjo titulas atiteko
„Vyčio“ kapitonui P.Beliavičiui.
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SMULKUS VERSLAS

PAREIGŪNUI PARDAVĖ SUKLASTOTUS PARDAVUSI MOTOCIKLĄ IR NUSIPIRKUSI
AVIŲ BUVUSI BAIKERĖ NEATSIDŽIAUGIA
KVEPALUS: ATĖMĖ VISKĄ, KĄ RADO
GYVENIMU KAIME
Prekiauti klastotėmis - ne pats geriausias
sprendimas. Tuo įsitikino ir jaunas vyras, Raseiniuose pardavęs kvepalus.
Vasario 3 d. 12.00 val. Raseiniuose vyras, gimęs 1975 m., kontrolinio pirkimo metu pardavė
kvepalus, galimai neteisėtai pažymėtus svetimu
prekės ženklu. Po tokio pareigūnų patikrinimo,
iš vyro paimta 418 kvepalų buteliukų ir 5 bliuzonai su „Adidas“ užrašu.

KLAIPĖDA

SAVIVALDYBĖ PRAŠO MAŽINTI STREIKO
APIMTIS KLAIPĖDOJE
Savivaldybės administracijos direktorius Saulius
Budinas šiandien susitiko su Klaipėdos miesto švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovais aptarti
vykdomo streiko eigą ir tolimesnes perspektyvas.
Šiuo metu Klaipėdoje streikuoja 28 švietimo
įstaigos ir tai sudaro 50% visų uostamiesčio įstaigų. Vasario 22 d. pradėtas mokytojų streikas, kaip
informavo Profesinės sąjungos atstovai, vyks ir visą
ateinančią savaitę.
Administracijos direktorius Saulius Budinas išsakė
nuogąstavimus dėl streiko mąsto Klaipėdos mieste ir
sustabdyto mokinių ugdymo. „Lietuvoje iš viso streikuoja 10% švietimo įstaigų, Klaipėdoje –
net 50%. Todėl prašome Profesinės sąjungos atstovų solidarizuotis su miestiečiais, kurių vaikų
ugdymas šiuo metu nutrauktas ir sumažinti streiko apimtis. Net pusė Klaipėdos vaikų dabar
nelanko mokyklų, tad prašome, kad mokytojai vis dėlto atsižvelgtų ir į moksleivių interesus,“
- sakė Saulius Budinas.

KAUNAS

S U L A I K Y TA S L AT V I J O S P I L I E T I S
„PARDAVINĖJĘS“ PRABANGIUS AUTOMOBILIUS
Kauno apskrities vyriausiame policijos komisariate atliekamas tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d. (dėl sukčiavimo).
Vasario 23 d. apie 15 val. į Kauno apskr. VPK kreipėsi Ispanijos pilietis, kuris pranešė, kad
vasario 22 d. apie 12 val. 45 min. Kaune, pirkdamas parduodamą automobilį „Porsche Panamera
4S“, nepažįstamam vyriškiui į banko sąskaitą pervedė 30 000 eurų, tačiau sutartu laiku atvykęs
pasiimti automobilio, jo negavo. Pareigūnams tiriant šią nusikalstamą veiką ir bendradarbiaujant
su komerciniais bankais, vasario 26 d. Vilniuje buvo sulaikytas Latvijos pilietis (gimęs 1981
m.), kuris, kaip įtariama, bandė išsigryninti nusikalstamu būdu gautus pinigus. Tyrimo metu
paaiškėjo, kad buvo įvykdytos dar kelios tokio pobūdžio nusikalstamos veikos.

ŠIAULIAI

AKCIJA ŠEIMOMS, NORINČIOMS
STEBĖTI DAVISO TAURĖS TURNYRĄ
Šiaulių arenoje kovo 4–6 dienomis
rengiamas Daviso taurės turnyras
tarp Lietuvos ir Norvegijos rinktinių. Šiame turnyre Lietuvos garbę
gins geriausi šalies tenisininkai
– Ričardas Berankis, Laurynas
Grigelis, Lukas Mugevičius ir Tadas
Babelis.
Lietuvos teniso sąjunga mielai
pritarė Šiaulių miesto mero A. Visocko iniciatyvai sudaryti galimybę
šeimoms, norinčioms stebėti Daviso
taurės turnyrą Šiaulių arenoje, įsigyti bilietus perpus pigiau.
Nusipirkti bilietus su 50 procentų
nuolaida galės šeima, pirkdama
keturis abonementus į minėtas teniso varžybas. Tokių bilietų yra 100 vienetų. Bilietai parduodami visose „Ticket Market“ kasose, „PayPost“ skyriuose (žr. bilietų kasos) ir internetu https://
www.ticketmarket.lt/.

TELŠIAI

TELŠIŲ KARINIAM MIESTELIUI – ITALO
EKSPERTO DĖMESYS
Telšiuose pradėta tvarkyti buvusio karinio miestelio teritorija. Ji ruošiama pramonės ir verslo
aplinkos kūrimui ir plėtrai.
Įgyti teorinių ir praktinių žinių apie karinių pastatų ir teritorijų pritaikymą šiuolaikinėms reikmėms Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovai vyko į Italiją – URBACT programos
projekto „MAPS“ baigiamąją konferenciją.
Savaitei po jos į Telšius atvyko ekspertas iš Italijos Luca Lanzoni. Jis pateikė savo siūlymus
dėl buvusio karinio miestelio pritaikymo verslui ir pramonei bei Telšių miesto bendruomenės
poreikiams. Buvusio karinio miestelio teritoriją planuojama sutvarkyti iki kitų metų pabaigos.

„Norint kažką gyvenime
keisti, reikia pasiekti tą
ribą, kai jau nebegali daugiau gyventi tokio gyvenimo. Kai tai supratau, buvo
šokas visiems mano bendradarbiams, nes aš gaudavau didžiulį atlyginimą.
Ir man pačiai paskui buvo
šokas, kai išėjau iš darbo ir visai neturėjau
pajamų. Ir teko imti kažką ir daryti“,- sako
miesto patogumus į kaimišką gyvenimą
išmainiusi Laima Stankevič.
Palikusi puikią darbo vietą sostinėje, paskui
vyrą išvažiavo į Rygą, o po kelerių metų,
pardavusi savo motociklą, nusipirko avių
ir persikraustė į kaimą netoli Dargužių, kur
ėmėsi sūrių gamybos. Iššūkis, anot Laimos,
buvo tikrai nemažas. „Bet susiimi, nes žinai,
kad gali, kad esi nekvailas, gali skaityti, kalbi keliom kalbom, tai rasi tą informaciją ir
pasidarysi. Mano kaimynai juokiasi – kalbi
trim kalbom, o sėdi ir avis melži. O aš sakau,
kad man tai patinka, - šypsosi sūrininkė.
- Aš krimtau turizmo mokslus, esu dirbusi
Turkijoje gide. Sugrįžusi supratau, kad
daugiau nebevažiuosiu atgal, nes darbas
su žmonėmis tikrai sunkus. Paskui dirbau
daug metų pardavimų srityje, nuo medienos
pardavimų, ekologiškų sulčių, maisto iki
kosmetikos. Bet kažkaip visąlaik norėjosi
kažko kitokio. Tai ir sugalvojau, kad kažką
reikia keisti ir prikalbinau savo vyrą. O kol
jis tapo mano vyru, mes abu važinėjomės
motociklais. Tik jis Latvijoje, o aš Lietuvoje.
Ir susitikdavome baikerių festivaliuose. Visur
keliaudavom, o paskui jis mane nusiviliojo
į Rygą. Pagyvenau Rygoje kelerius metus,
paskui išsikėlėme į Rygos priemiestį. Kol
vieną kartą pasakiau – viskas, važiuojam į
kaimą gyvent.
Iš tikrųjų tai beprotystė, bet vyras pasiryžo
turbūt iš didelės meilės, nes jis yra laivų statybos inžinierius. O dabar melžia karves ir
puikiai jaučiasi. Taip ir gyvenam. Aš pati esu
vilnietė, bet gyvenimas taip vedė vedė ratais,
kol atsidūriau čia. Pas Valdą Kavaliauską į

Dargužius važinėjau daug metų mokytis, paskui Latvijoje turėjau pasidariusi tokią mažutę
sūrinę. Kartą atvažiavau mėnesiui pakeisti
Valdo, kai jis išvyko stažuotis į Prancūziją.
Melžiau ožkas, dariau sūrius. O jis grįžęs
sako – jums reikia keltis į Lietuvą. Aš kaip
tokia avantiūristė, parvažiavau ir vyrui sakau
– grįžtam. Turim nusipirkę namelį, žemės,
įsirengėm tiktai sūrinę, name dar nėra nei
langų, nei grindų,
nieko. Aš dabar esu
tokia laiminga, kai
mes persikraustėm
į kaimą – aš matau,
kaip keičiasi metų
laikas. Aš džiaugiuosi ta kiekviena
diena. Dabar aš ir
savo vyrą matau
– mes kartu pusryčiaujam, pietaujam.
Maistą daugiausia
valgom savo – sūris, varškė, grietinė.
Bulves su kaimynais išmainom – man taip patinka tie natūriniai mainai! Dabar gi Lietuvos kaime beveik
niekas neaugina karvių. Tai pusė kaimo
prašo mūsų pieno. O kai gyvenom Latvijos
kaime, jautėmės svetimi. O kai atsikraustėm į
Dzūkiją, tai kažkokia beprotybė. Tie žmonės,
atrodo, lyg tau giminės būtų jau šimtą metų.
Visi ėjo, padėjo, patarė, vieni per kitus.
- O kur jūsų motociklai? - Nusipirkom
avis už motociklus. Vyras savo motociklą
pardavė ir atsivežėm iš Estijos avių. Mano
motociklas buvo parduotas, kad tą namelį
susiremontuotumėm.
- Ar planuojate didelį ūkį? - Ne, nes vėl gautųsi užburtas ratas: daugiau gyvulių, daugiau
darbo, mažiau laiko ir vėl prarasi tą džiugesį.
Dabar kol kas mes jaučiam tą pasitenkinimą
darbu, gal avyčių tik šiek tiek daugiau reiktų.
- Kokius sūrius gaminate? - Sūriu gaminu
įvairius – kietuosius, Čedaro tipo, ir puskiečius avių sūrius, taip pat caciocavallo,
mocarella, kurio sezonas prasideda pavasarį. - Kur mokėtės sūrių gamybos? - Mokiausi
Dargužiuose pas Valdą Kavaliauską O paskui
mokiausi iš visur – labai daug skaičiau, knygų
prisisiunčiau iš įvairių šalių – ir prancūzų, ir
italų mokyklos. Ir visada atvažiuoju į mokymus, kai iš Prancūzijos pas Valdą atvyksta
sūrininkas Frederikas.
- Jūsų sūriai daugiausia itališkos mokyklos? - Taip, nes mes norime padaryti platesnį
asortimentą ir nekonkuruoti vienas su kitu.
Tai prisigalvoji visokių įdomesnių sūrių, kad
vienas kitam kojos nepakištumėm. Tai aš
specializuojuosi itališkų sūrių gamyboje, Valdas – prancūziškų, kitos kolegės – lietuviškų
tradicinių. Taip ir bendradarbiaujam.

RECEPTAS

ĮDARYTOS SILKĖMIS BULVĖS
Ingredientai:
8 didelės vienodo dydžio bulvės,
2 v. š. sviesto ,
3 v. š. grietinės,
2 išmirkytų silkių filė,
1 didelis svogūnas,
1 v. š. sukapotų svogūnų laiškų,
1 kiaušinis,
druskos,
pipirų.
Gaminimas: Nušveistas ir nusausintas bulves
subadyti šakute, sudėti ant skardos, įkišti į įkaitintą orkaitę ir kepti apie 50 min.
Po to perpjauti jas išilgai pusiau ir šaukšteliu išskobti minkštimą. Sutrinti jį šakute,
ištrinti su šaukštu įdedant grietinės, kiaušiniu, druska ir pipirais iki lygios vientisos masės. Suberti smulkiai supjaustytą silkę ir svogūną bei sukapotus svogūnlaiškius ir gerai
išmaišyti. Bulves įdaryti paruošta mase, sudėti į sviestu išteptą atsparų karščiui pusdubenį,
pašlakstyti lydytu sviestu ir grietine, įdėti į karštą orkaitę ir kepinti apie 15 min.
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Gargþduose ir rajone

p a r d u o d a
Namø valdos sklypà Gargþduose,
Mariø g. (15 arø, 15 000 Eur).
ricardas@gmail.com, tel.: 8 644
20 449, +496 081 686 665.

Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a

2

1 k. butà (bendrabuèio tipo)
Kauno g. Jurbarkas, tel. 8 638
63 905.
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 K. Donelaièio g. (be
patogumø, apðiltintas, plastikiniai langai, remontas, ðildomas
malkomis, vanduo ðulinys kieme,
WC lauke, pigus buto iðlaikymas, elektra, malkos, galimybë
ásivesti vandená, kaina 6 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 652 03 469.
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 (V a., 36 kv. m, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 9 900 Eur, jaukus,
ðiltas, ðviesus, tualetas ir vonia
atskirai, plastikiniai langai).
Jurbarkas, tel. 8 631 60 876.
1 k. butà K. Donelaièio g. (be
patogumø, ðildomas malkomis,
27 kv. m, padarytas remontas,
apðiltintas, sudëti plastikiniai langai, yra dirbamos þemës, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel.: 8 658
53 772, 8 652 03 469.
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 Gedimino g. ir namà
Liepø g. Jurbarkas, tel. 8 685
81 670.
1 k. butà Kæstuèio g. (II a., 5
aukðtø name, vidinis, tvarkingas,
ástiklintas balkonas 6 m ilgio,
39 kv. m, kaina 15 200 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 90 361.
1 k. butà Kæstuèio g. (30 kv. m,
ðiltas butas, plastikiniai langai,
didelis ástiklintas balkonas, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel.: 8 685
58 336, 8 675 14 445.
1 k. butà Vieðvilëje (28,21 kv. m,
II a., yra darþas, su patogumais)
arba keièiu á panaðø 1 k. butà
Ðilutës r. ribose arba galima ir
kitur. Jurbarkas, tel. 8 610 04 288.
2 k. butà (33 kv. m, V a., „Ðviesos“
redakcijos name, kaina 10 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 604 49198.
2 k. butà Kauno g. 36 (38, 61
kv. m, III a., kaina 8500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 625 34 110.
2 k. butà (daliniai patogumai,
vonia, tuaetas). Mediná namukà
prie Nemuno (kaina 29 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 641 06 095.
2 k. butà Dariaus ir Girëno g. 45
(I a., V aukðtø name, blokinis,
10 000 Eur, prieðais paðtà, ðiltas,
tuðèias). Jurbarkas, tel. 8 681
41 583.
2 k. butà miesto centre (graþus
vaizdas á Nemunà). Jurbarkas,
tel. 8 699 83 524.
2 k. butà Naujamiestyje, Kæstuèio
g. 20 (V a., 47 kv. m, V aukðtø
name, plastikiniai langai, graþi
vieta, 19 500 Eur, renovuotame
name, renovacija iðmokëta).
Jurbarkas, tel. 8 603 81 950.
2 k. butà Smalininkuose, Parko
g. 15 (II a., 42 kv. m, IV aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
12 500 Eur). Jurbarkas, tel. 8
638 87 997.
2 k. butà su prieðkambariu miesto
centre (64 kv. m, III a., vidinis
ðiltas, tvarkingas). Jurbarkas, tel.
8 616 38 218.
2 k. butà S. Daukanto g. 25 (V
a., 54 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta).
Jurbarkas, tel. 8 650 35 608.
2 k. butà Vieðvilëje (áruoðtas).
Jurbarkas, tel. 8 605 82 697.

3 k. butà (atskiras
áëjimas, pirmas
aukðtas, Jurbarko
apvaþiavimas, tinka
komercinei veiklai, 25 kv. m rûsys
neiðëjus ið buto,
kaina 15000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685
80 092.
3 k. butà (5 a.
name, V a., 60 kv.
m) Kæstuèio g.
Jurbarkas, tel. 8 689
95 611.
3 k. butà Jurbarko r.,
Vieðvilëje, Klaipëdos
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 S. Daukanto g. 25 (67
kv. m, atliktas kapitalinis remontas, yra pagrindinë buitinë technika, kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 683 94 038.
3 k. butà. Jurbarkas, tel. 8 655
02 466.
Pastatà (600 kv. m, kavinësparduotuvës ir gyvenamosios
patalpos, galima ir kita veikla).
Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.
Garaþà (4 m ploèio) prie
„Ðaðlykinës“. Jurbarkas, tel. 8
698 39 839.
Garaþà Mokyklos g., prie gimnazijos. Jurbarkas, tel. 8 655 02 466
Garaþà Naujamiestyje, Mokyklos
g. (38 kv. m, I aukðtø name,
mûrinis, 1900 Eur). tvarkingas,
yra rûsys, elektra, ðalia ðulinys).
Jurbarkas, tel. 8 638 55 272.
Gyvenamàjá namà miesto centre
su ûkiniais pastatais ir namø
valda (19 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 635 86 872.
Gyvenamàjá sodo namà
Smukuèiuose, Ðilelio g. (bendras plotas 54 kv. m, 12 a sklypas,
galima gyventi þiemà, ðildomas
malkomis, yra internetas, trifazis,
vietinë kanalizacija, tualetas,
duðas, boileris, kaina 31 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 601 60 631.
Gyvenamojo namo dalá (virtuvë,
3 kambariai, vonia, tualetas,
plastikiniai langai, yra þemës ir
ûkiniai pastatai, kaina 17 000
Eur). Jurbarkas, tel.: 8 650 57
403, 8 636 38 229.
Namà Klausuèiø k. (kotedþo
tipo, 2 a., mûrinis). Jurbarkas,
tel. 8 652 41 992.
Miesto centre Kauno g. 100 kv.
m patalpas ásirengimui (II a.,
medinis namas). Mûriná gyvenamàjá namà (2 aukðtø, sodas 20
a). Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.
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
p., aptverta). Tel. 8 616 41 686.
Pusë gyv. namo Smalininkuose,
Nemuno g. 9 (103 kv. m).
Jurbarkas, tel.: 8 629 06 617, 8
625 61 753.
Sklypà „trikampyje“ (10 a, ðalia
ðaligatvis, yra komunikacijos, kaina 10 000 Eur). Sodà Greièiuose,
„Serbentos“ bendrijoje (6 a, 1000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 676 31 314.
Sklypà (15 500 Eur, komercinës
paskirties, 50 a) Kiduliø miestelyje, ðalia kelio Jurbarkas-Ðakiai.
Jurbarkas, tel. 8 656 88 332.
Sklypà Jurbarke (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas,
12 999 Eur, 15 a, namø valda,
komunikacijos). Jurbarkas, tel.
8 640 15 999.
Sklypà Lauko g. (31 a, visos
inþinerinës sistemos, kitoje kelio
pusëje erdvi automobiliø stovëjimo aikðtelë, prekybos centras).
Jurbarkas, tel. 8 618 06 786.
Sklypà Pilies g. (8 a, su senu
nameliu, kaina 15 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 30 887.
Sklypà prie uþtvankos (1 ha
þemës, kaina 20 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 30 887.
Skubiai 1 km nuo Jurbarko
þemës sklypà (30 a namø valda,
kaina 9000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 686 70 469.
Sodà Greièiuose (2 a. mûrinis
namas, nepilnai árengtas, yra
krosnis, ðulinys, 12 a sklypas,
kaina 5000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 656 87 102.

Sodà Greièiuose (6,7 a, aptvertas
vielos tinklu, yra medinis 2-jø
aukðtø namelis, mûrinis garaþas,
ðulinys uþdengtas, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 683 94 038.
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,
ribojasi su Jurbarkø tvenkiniu,
27,89 a, 3 sodo sklypai vienas
ðalia kito). Jurbarkas, tel. +370
657 87 275.
Sodybà Antkalniðkiø k. (0,47
ha þemës, kaina 8000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 613 23 296.
Sodo sklypà Greièiø k.,
„Vieversio“ bendrijoje (ðalia miðkas, namelio nëra). Jurbarkas,
tel. 8 673 05 479.
Graþioje vietoje sodybà (15
km iki Jurbarko, yra 4,5 arø
þemës, miðko, prie gero kelio).
Jurbarkas, tel. 8 621 54 154.
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 19 000 Eur). Jurbarkas,
tel.: 8 656 65 436, 8 658 83 162.
Þemës sklypà Vieðvilëje (15 a,
6 000 Eur). Jurbarko r., tel. 8
630 98 315.

p e r k a
2 k. butà (suremontuotà).
Tvarkinga, atsakinga, moki ðeima
iðsinuomotø 2 k. butà (ilgesniam
laikui). Jurbarkas, tel. 8 691
42 175.
Perkame brangiai 2-3 k. butus
(II-III a.). Jurbarkas, tel. +370
618 28 295.
Namà (65 kv. m, I a., mûriná,
namo dalá ar sodybà) aplink
JURBARKÀ. Jurbarkas, tel. 8
658 85 398.

n u o m o j a
2 k. butà (miesto centre,
dirbanèiam asmeniui). Jurbarkas,
tel. 8 673 438 33.
Tvarkinga, dirbanti pora
ieðko iðsinuomoti 1-2 k. butà.
Jurbarkas, tel. 8 603 73 116.
Iðnuomoju garaþà prie
„Oþelienës“ dirbtuviø. Jurbarkas,
tel. 8 676 67 965.
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Kituose miestuose ir
rajonuose

p a r d u o d a
Namà Jurbarke, Kauno g.
(mûrinis). Tel. 8 683 51 000.

p e r k a
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui arba
su þeme. Atsiskaitome ið karto.
Tel. 8 646 44 279.

Klaipëdoje ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà Kalnupës g. (IV a.) arba
iðnuomoja nuo rugpjûèio mën.
Tel. 8 675 20 011.
3 k. butà Taikos pr. 73 (V a.,
ið penkiø aukðtø, 64 kv. m, su
baldais ir buitine technika, 52 000
Eur). Klaipëda, tel. 8 618 43 287.

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, apðiltintas, su pakeista stogo danga ir ðildomomis
grindimis, su baldais). Pagëgiai,
tel. 8 650 56 144.

Raseiniuose ir rajone

p a r d u o d a
2 a. mûriná namà Viduklëje
(150 kv. m, tvarkingas, parketas,
ðildymas kietuoju kuru, kiemas
iðklotas trinkelëmis, 35 a þemës,
ûkinis pastatas, 2 garaþai, kaina
39100 Eur). Tel. 8 655 16 048.

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.

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.
Miðkus (5,12 ha ir 2,60 ha) Ðilalës
r. Tel. 8 688 56 284.

Ðilutëje ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà Ðilutës r. arba keièiu
á namà Tauragëje. Tel. 8 655
33 834.
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Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a
+Iðnuomoja komercinës
paskirties patalpà Gedimino
g. (ðalia MEDICINOS banko,
50 kv. m). Tauragë, tel. 8 650
85 602.
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
124 (III a., 35 kv. m, su balkonu,
12 500 Eur). Tauragë, tel. 8 633
71 985.
1 k. butà (II a., 20 kv. m, II
aukðtø name, medinis, 5 000
Eur, be patogumø. Palëpë,
sandëliukas, darþas). Tauragë,
tel. 8 618 37 079.
1 k. butà Ateities take 4 (V
a., ið penkiø aukðtø, 36 kv. m,
renovuojamas namas, 19 000
Eur). Tauragë, tel.: 8 656 50 083,
8 685 80 730.
1 k. butà Dariaus ir Girëno
g. 38-64 (su patogumais, padaryti remontai, geros bûklës,
su baldais, plastikiniai langai,
„roletai“, 9 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 652 11 421.

1 k. butà Dariaus ir Girëno g.
28 (IV a., miesto centre, maþi
mokesèiai, ramûs kaimynai, 15
000 Eur). Tauragë, tel. 8 687
93 726.
1 k. butà Miðko g. (II a.).
Tauragë, tel.: 8 659 82 929, 8
650 46 031.
1 k. butà Respublikos g. 7 (II a.,
bendrabutyje, virtuvë atskirai).
Tauragë, tel. 8 691 39 320.
1 k. butà K. Donelaièio g. 64 a
(III a., 32 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 19
500 Eur, ðarvo durys). Tauragë,
tel. 8 656 86 745.
1 k. butà Tauragës Dvare (I a.,
tvarkingas, plastikiniai langai,
ðarvo durys, ðildomas kietuoju
kuru, radiatoriai, boileris, yra
atliekama mini renovacija) arba
keièia á 1 k. butà Tauragës mieste
su priemoka. Tauragë, tel. 8 618
20 617.
1 k. butà Ateities take 26 (II
a., 36 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai, graþi
vieta, 16 500 Eur). Tauragë, tel.
8 699 98 361.
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 Baþnyèiø g. 5 (renovuotame name, 2 rûsiai, darþas, plastikiniai langai, tinka komercinei
veiklai, 25 000 Eur). Tauragë, tel.
8 685 26 799.
2 k. butà Gedimino g. (II a.).
Tauragë, tel. 8 658 60 259.
2 k. butà J.Tumo-Vaiþganto g.
132 (II a., 50 kv. m, vidurinis).
Tauragë, tel. 8 671 11 436.
2 k. butà mikrorajone,
Moksleiviø al. 5 (I a., 48 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, tinkamas
komercinei veiklai, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi vieta, 25 000 Eur). Tauragë, tel. 8
650 32 722.
2 k. butà SKUBIAI Tarailiø
mikrorajone (ramioje,
graþioje vietoje, netoli PC
MAXIMA, mokykla, darþelis,
be tarpininkø). Tauragë, tel. 8
652 14 640.
2 k. butà Miðko g. (I a., 59 kv.
m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai). Tauragë, tel.
8 687 50 362.
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 patarnavimai).
Tauragë, tel. 8 655 82 500.

2 k. butà Tauragës Dvare (15 000
Eur). Tauragë, tel.: 8 657 99 145,
8 657 95 886.
2 k. butà Tauragës r., Maþonø
k., Vilties g. 17 (I a., 59 kv. m, II
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi
vieta, 24 000 Eur, árengtas, erdvus). Tauragë, tel. 8 612 28 787.
2 k. butà Tauragës r., Eièiø k.,
Mokyklos g. 2 (I a., 47 kv. m, IV
aukðtø name, mûrinis, 4 500 Eur,
ðarvo durys, plastikiniai langai,
tvarkinga laiptinë. Yra mokykla,
parduotuvë, paðtas). Tauragë,
tel. 8 658 04 399.
2 k. butà Vasario 16-osios g.
5 (IV a., su daliniais baldais).
Tauragë, tel. 8 670 05 378.
2 k. butà Vytauto g. (V a., bendrabuèio tipo, 13 000 Eur) arba
keièia á sodybà. Siûlyti variantus.
Tauragë, tel. 8 658 29 378.
2 k. butà Vytauto g. 76 (III a.,
8 600 Eur). Tauragë, tel. 8 637
75 119.
2 k. butà Gedimino g. 29 (IX
a., 54 kv. m, IX aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
21 000 Eur). Miesto centre,
parduotuvës, vaikø darþeliai,
mokyklos. Tauragë, tel. 8 657
98 449.
2 k. butà Vytauto g. 88 (II a., 26
kv. m, IV aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 15 000 Eur.
Renovuotas namas, miesto
centras. Yra rûsys). Tauragë, tel.
8 690 58 457.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g. 36
(III a., 72 kv. m, euroremontas,
su baldais ir buitine technika,
apðiltintas, maþi mokesèiai).
Tauragë, tel.: 8 699 98 097, 8
699 17 624.
3 k. butà Gedimino g. (I a.,
geroje vietoje, bute atliktas
graþus euroremontas, viskas
naujai pakeista). Tauragë, tel. 8
615 94 130.
3 k. butà Skaudvilëje (medinis,
atskiras áëjimas, plastikiniai langai, ûkinis, malkinë, rûsys, miesto cente, nebrangiai). Tauragës
r., tel. 8 616 44 978.
4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
125 (III a., 78 kv. m, 40 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 671 66 500.
4 k. butà Baltruðaièiø k. (92
kv. m, yra ûkinis pastatas, garaþas, sodas, 37 000 Eur). Þemæ
(þemës ûkio paskirties, 0,73 ha)
Ðakiø k. ir 0,65 ha Lukðiðkiø k.,
Gaurës sen. Tel. 8 675 18 099.
4 k. butà Þalgiriø mikrorajone
(V a., 73 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai).
Artimiausiu metu namas bus
renovuojamas. Tauragë, tel.
+370 652 20 503.
Butà Gintaro g. (su garaþu
ir iðpirkta þeme, visos miesto
komunikacijos, gera vieta).
Tauragë, tel. 8 600 15 381.
Butà miesto centre (I a., tinka
komercijai, prie pagrindinës
gatvës). Tauragë, tel. 8 648 83
039.
Dalá namo Prezidento g. (II
a., medinis, atskiras áëjimas,
virtuvë, kambarys, pastogës,
daliniai patogumai, 17 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 687 46 802.
Dalá namo Tiesos g. (53,43 kv.
m, palëpë 36,7 kv. m, 2 kambariai, virtuvë, koridorius, 3
arai þemës, miesto kanalizacija
atvesta iki kiemo). Tauragë, tel.
8 638 82 031.
Garaþà (bendras plotas 42 kv.
m, po visu yra duobë, trifazis, 3
400 Eur) T. Ivanausko g., kooperatyve „Jovaras“. Tauragë, tel.
8 639 75 352.
Garaþà Bernotiðkës g.,
„Draugystës“ bendrijoje
(mûrinis, rûsys po visu garaþu,
3 000 Eur.). Tauragë, tel. 8 682
64 280.

Garaþà „Jûros“ bendrijoje, T.
Ivanausko g. (mûrinis, rûsys po
visu garaþu, yra vanduo, 3 000
Eur). Tauragë, tel. 8 607 96 606.
Garaþà „Rato“ bendrijoje (prie
senojo stadiono, 3 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 687 46 802.
Garaþà „Rato“ bendrijoje (rûsys
po visu garaþu, trifazis, saugomas, 3 000 Eur). Tauragë, tel. 8
651 10 474.
Kilnojamàjá namelá (su visa
áranga, apðildomas dujomis,
tinka gyventi þiemà, 4 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 631 07 446.
Komercines patalpas (290 kv.
m) Pramonës g. 30. Tauragë, tel.
8 650 25 530.
Mûriná namà 9 km nuo Tauragës,
Kunigiðkiø k. (trifazis, rûsys, ûkiniai pastatai, garaþas). Tauragë,
tel. 8 688 49 791.
Namà (2-jø aukðtø, geros bûklës,
su daug privalumø). Galimi
keitimo variantai. Tauragë, tel.:
8 655 49 155, 8 446 53 877.
Namà (6 arai þemës, 120 kv. m
gyvenamasis plotas, su baldais,
garaþas, 63 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 686 22 896.
Namà (mûrinis, 1,5 aukðto,
garaþas, ûkinis, 8,8 aro þemës).
Tauragë, tel. 8 658 35 232.
Namà Dacijonø k. (2 aukðtø,
mûrinis, 40 arø sklypas).
Tauragës r., tel. 8 687 82 162.
Namà Jaunimo g. 6 (1,5 aukðto,
renovuotas, apðiltintas, pakeisti
stogas, langai, ûkinis pastatas, garaþas, ðalia stadiono,
84 000 Eur) arba keièiu á butà
Klaipëdoje. Tauragë, tel. 8 621
75 463.
Namà Joniðkës soduose (2
aukðtø, nebaigtas árengti, 15
arø þemës, galimas keitimas á 2
k. butà). Tauragë, tel.: 8 446 54
757, 8 620 49 986.
Namà Maironio skg. (grybo
formos, ramioje vietoje, plastikiniai langai, apðiltintas, parketas,
miesto komunikacijos, 2 garaþai,
ûkinis, 6 a. þemës, stiklinis ðiltnamis, 68 000 Eur) arba keièiu
á 2 k. butà (II a.). Tauragë, tel. 8
446 53 489.
Namà miesto centre (vieno
aukðto, mûrinis, 6 a þemës, yra
ûkinis, garaþas, ðiltnamis, kaina
sutartinë). Tel. 8 675 23 610.
Namà Obelø g. (mûrinis, prie
medelyno, yra 2 garaþai, 13,5
aro þemës). Tauragë, tel. 8 613
43 321.
Namà Tauragës 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.
Namà Tauragës r., Ðikðniø k.
(150 kv. m, I a., mûrinis, 13
500 Eur, kraðtinis sklypas).
Galima iðsinuomoti arba pirkti
2 ha þemës. Tauragë, tel. 8 643
88 962.
Namà Þygaièiuose (2 aukðtø,
mûrinis, ant upelio kranto,
reikalingas remontas). Tauragës
r., tel. 8 682 39 489.
Pastatà (480 kv. m, raudonø
plytø, su 18 arø þeme, ðalia
Taurø nuotykiø parko, 29 000
Eur). Tauragë, tel.: 8 657 99 145,
8 657 95 886.
Patalpas Pajûrio k., ðalia
Dauglaukio (300 kv. m).
Tauragës r., tel. 8 654 50 316.
Sklypà (ðalia miðkas, 9 600 Eur,
gyvenamøjø namø statybai,
8 arai) Karðuvos g. 9. Graþi
vieta, ðalia sklypo teka upelis,
netoli miðkas. Tauragë, tel. 8
672 28 441.
Sklypà Leoniðkës k. (graþi aplinka, ðalia miðkas, 2 500 Eur,
gyvenamøjø namø statybai, 16,5
aro, sutvarkyti dokumentai, ðalia
yra elektra). Tauragë, tel. 8 685
75 916.

Sklypà Pagramantyje, Tauragës
r. (graþi aplinka, komunikacijos,
23 a þemës, prie Akmenos upës.
Prie sklypo atvestos vandentiekio ir kanalizacijos atðakos).
Tauragë, tel. 8 652 52 324.
Sklypà Tauragëje (ðalia miðkas,
9 600 Eur, gyvenamøjø namø
statybai, 8 arai, graþi vieta, ðalia
sklypo teka upelis, netoli miðkas). Tauragë, tel. 8 672 28 441.
Sodà Bernotiðkëje, „Tauro“ bendrijoje (3 sodai vienoje vietoje,
19 arø þemës, yra vaismedþiai,
trifazis, padaryti geodeziniai
matavimai, 5 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 631 22 517.
Sodà Bernotiðkëje, „Tauro“
bendrijoje, Jurginø g. 1 (7,58
aro, nebaigtas medinis namelis,
3 000 Eur). Tel. 8 615 41 223.
Sodà Joniðkëje, „Dobilo“ bendrijoje (labai gera vieta, elektra,
ðalia tvenkinys). Tauragë, tel. 8
647 82 900.
Sodà Joniðkëje, „Ðvyturio“
bendrijoje, Roþiø g. (apie 10
arø, sklype tvenkinys, atlikti
geodeziniai matavimai, asfaltuotas privaþiavimas, 4 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 638 35 207.
Sodà Joniðkës soduose,
„Ðvyturio“ bendrijoje, Kæstuèio
al. (4 500 Eur, 6 arai, medinis namelis, atlikti geodeziniai
matavimai, elektra, ðiltnamis,
vaismedþiai, tvenkinys, 4 500
Eur). Tauragë, tel. 8 608 65 868.
Sodà Joniðkës soduose (5 7000
Eur, du besiribojantys sodo
sklypai, viso 12 arø 30x40 m)
sodø bendrijoje „Puðynas“,
Giminiø g. 7, nuo Tauragës 5
km. Tauragë, tel. 8 659 72 093.
Sodybà 16 km nuo Tauragës
(sena, 3,5 ha þemës, 12 000
Eur) arba keièia á butà. Tel. 8
607 79 643.
Sodybà Batakiø sen. (vienkiemyje). Tauragës r., tel.: 8 689 41
532, 8 652 70 729.
Sodybà Maþonø sen., Karapolio
k. Tauragës r., tel. 8 650 18 091.
Sodybà netoli Batakiø k. (visi
patogumai, plastikiniai langai,
aptverta, didelë namø valda,
yra sodas, ðalia asfaltuoto kelio).
Tauragë, tel. 8 631 07 446.
Sodybà Ringaliø k. (5,5 ha
þemës). Tauragës r., tel. 8 681
36 247.
Þemës sklypà 7 km nuo Tauragës
(2,83 ha, projektas namo statybai, atvesta elektra, yra tvenkinys 0,12 ha, geodeziniai matavimai). Tel. 8 687 82 162.
Þemës sklypà Bekeriðkiø k.,
Tauragës r. (graþi aplinka, ðalia
miðkas, 11 360 Eur, 4 ha þemës,
ið jø 0,5ha namø valda ir 3,5 ha
þ. û. þemës) 9 km iki Tauragës
miesto centro. Tauragë, tel. 8
647 15 120.
Þemës sklypà Dauglaukio
k., Tauragës r., Laukø g. 15,
paèiame miestelyje, 10 km
nuo Tauragës (gyvenamosios
paskirties, 26 a, tinka namo
statybai, gera vieta). Tauragë,
tel. 8 655 20 182.
Þemës sklypà Liþiø k. (24 arai,
su projektais, 18 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 615 32 755.
Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.
Þemës sklypà nuo Tauragës apie
10 km (60 arø, puðyno apsuptyje,
geras privaþiavimas asfaltuotu
keliu). Tel. 8 652 20 508.

Þemës sklypà Puþiðkës k., 13
km nuo Tauragës (20 arø, namo
statybai, yra mediniai tvartas,
darþinë, elektra, vanduo, asfaltuotas privaþiavimas, miðkas,
10 000 Eur). Tauragës r., tel. 8
687 46 802.
Þemës sklypà Skaudvilëje, Sodø
g. (pakeista þemës paskirtis, 5
500 Eur). Tauragës r., tel. 8 654
32 759.
Þemës sklypà Stragutës k. (3 900
Eur, dirbamos þemës sklypas
1,26 ha). Tauragë, tel. 8 685
01 147.
Þemës sklypà Þaliojoje g. 33
(gyvenamosios paskirties, 20 a,
visos komunikacijos). Tauragë,
tel. 8 631 34 113.
Þemës sklypus Bernotiðkës
soduose (5 ir 6 arø), þemës
sklypà Tauragës mieste (5,5 aro).
Tauragë, tel. 8 690 58 664.
Þemës sklypus Grieþpelkiø k.
(2 vnt., vienas ðalia kito, prie
pagrindinio kelio). Tauragës r.,
tel. 8 643 67 928.
Þemës sklypus J. Kasperavièiaus
g. (nuo 10-14 arø, elektra, miesto komunikacijos, 1 aras - 1 000
Eur). Tauragë, tel. 8 611 12 005.
Þemës sklypus Joniðkës g., prie
Tauragës ir þemæ (þemës ûkio
paskirties, prie pagrindinio
kelio). Tauragë, tel. 8 654 87 362.

p e r k a
+Miðkà su þeme iðsikirtimui.
Galiu konsultuoti nustatant
miðko vertæ. Tauragë, tel. 8 699
12 013.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà (su daliniais patogumais ir baldais,
vieniðam þmogui). Tauragë, tel.
8 652 32 739.
+Iðnuomoja 1 k. butà Miðko
g. (II a., su daliniais baldais ir
patogumais) nuo spalio 1 d.
Tauragë, tel. 8 659 82 929.
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Ðeima iðsinuomotu 2 k. butà
Tauragëje, pageidautina su baldais ar dalimi jø. Gali bûti daugiabutis ar namo dalis. Tauragë, tel.
8 633 11 771.
Iðsinuomos butà/namà 5 mën.
brigadai Tauragës r., netoli
Þygaièiø. Tauragë, tel. 8 685
31 891.

p a r d u o d a
Lauko pavësinæ su lauko baldais
ir ávairiais priedais, 3 000 Eur.
Tauragë, tel. 8 611 81 757.
Malkas (gera kaina, miðrios, 15
Eur). Jurbarkas, tel. 8 654 95 959.
Sausas puðines malkas (supjautos
kaladëlëmis, 1 kub. m - 20 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 675 69 752.
Savaeiges þoliapjoves ir traktoriukà þolei pjauti HUSQVARNA
(2 cilindrø variklis, 15,5 „briksas“). Tauragë, tel. 8 636 91 238.
Skalbimo maðinà INDESIT, 65
Eur, uþkraunamà krosná (centrinio ðildymo, ðildo iki 200 kv.
m, 270 Eur), plastikinæ talpyklà
(1000 l, 65 Eur). Jurbarkas, tel.
8 685 72 123.
Ðaldiklá-dëþæ BOSCH (200 l
talpos), centrinio ðildymo krosná
(geros bûklës, maþai naudota,
ðildo 120 kv. m). Jurbarkas, tel.
8 698 39 839.

+Iðnuomoja 1 k. butà nuo rugsëjo 15 d. (IV a., 36 kv. m, be
baldø). Tauragë, tel. 8 650 60
157.
+Iðnuomoja 3 k. butà (tvarkingas, su buitine technika ir
baldais, mikrorajone). Tauragë,
tel. 8 686 92 849.
+Iðnuomoja dalá namo Tauragës
priemiestyje (II a., su dalinais
patogumais). Tel. 8 672 68 354.

p a r d u o d a
Kondicionieriø. Tauragë, tel. 8
677 60 828.
Stacionarø kompiuterá (monitorius, klaviatûra, pelë, 40 Eur).
Tauragë, tel. 8 655 60 004.

+Iðnuomoja gamybines patalpas (800 kv. m, nuo miesto centro 4 km) ir gamybines patalpas
Lauksargiuose. Tauragë, tel. 8
663 61 733.
+Iðnuomoja komercinës
paskirties patalpas Dariaus ir
Girëno g. 38 B (I ir II a., po
100 kv. m, atskiri áëjimai, tinka
biurui, prekybai, nuoma 300
Eur). Tauragë, tel.: 8 699 98 097,
8 699 17 624.
+Iðnuomoja patalpas (yra ðildymas, vanduo, prie autobusø
stoties). Studentams, gyventojams, statybininkams. Tinka
komercinei veiklai. Tauragë, tel.
8 654 49 012.
+Iðnuomoja patalpas Baþnyèiø
g. 20 (II a., 2 atskiros patalpos
19 ir 49 kv. m). Tauragë, tel. 8
698 29 460.
+Iðnuomoja ávairaus dydþio
patalpas Pramonës g. 28 (tinka
servizui, sandëliavimui, gamybai
ir kitai veiklai). Tauragë, tel. 8
639 39 810.
+Iðnuomoja 1 k. butà Miðko g.
(II a., yra dalis baldø). Tauragë,
tel. 8 652 73 453.
Jauna, tvarkinga ðeima iðsinuomotø 1-2 k. butà su baldais.
Tauragë, tel. +370 654 59 516.

p a r d u o d a
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios kambariui),
skalbiniø dëþæ (pinta). Tauragë,
tel. 8 446 72 033.
Lovà (tamsiai ruda, 140x200, vientisas pakeliams èiuþinys, patalynës dëþë, 40 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 628 99 444.
Minkðtàjà dalá (1,85 x 2,30, vyðninës sp., l. geros bûklës). Tauragë,
tel. 8 657 92 717.
Minkðtàjà dalá (3x2x1, yra 2 miegamosios dalys, geros bûklës, 70
Eur). Tauragë, tel. 8 638 61 299.
Minkðtàjà dalá (kampas, iðtiesiamas, su patalynës dëþe, geros
bûklës). Tauragë, tel. 8 686 90
239.
Naudotus baldus: minkðtàjá kampà, 170 Eur, kuðetæ-lovà, 45 Eur,
vaikiðkà lovelæ, 25 Eur, sekcijà
„Vilnius“, 120 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 685 72 123.
Pigiai naudotus baldus. Tauragë,
tel. 8 673 05 185.
Raðomàjá stalà (naudotas, geros
bûklës). Tauragë, tel. 8 650 69
055.
Sekcijà (uosinë), spintà (su veidrodþiais, 3 durø), stalà (uosinis,
su 8 këdëmis), kompiuteriná
stalà. Tauragë, tel. 8 654 59 973.

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.

Sekcijà „Neris“ (naudota, l.
geros bûklës, 30 Eur), spintà (3
durø, su antresolëmis), virtuvines
spinteles su ámontuojamomis el.
viryklëmis. Tauragë, tel. 8 651
77 410.
Sofà-lovà (iðtiesiama). Tauragë,
tel. 8 683 50 300.
Spintelæ (prie lovos), uþuolaidas (kakavos sp., naktinës),
medþiagà uþuolaidoms (kakavos
sp.), lininius siûlus, pagalves (2
vnt.). Tauragë, tel. 8 446 72 033.
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skelbimà mokëti nereikia, dydis 10
kv. cm skelbiantis 5 kartus + 1 kartas
nemokamas).

Svetaines ir miegamojo komplektus (po 110 Eur). Tauragë, tel.
8 609 04 946.

Dingo vilkðunis Ðakiø r.,
Kiduliuose (senas, neprigirdi).
Ðuo draugiðkas, meilus net ir su
nepaþástamais. Tel. 8 612 59 494.
Gëlæ alijoðiø (didelis, storos,
sultingos ðakos). Klaipëda, tel. 8
683 59 247.

p a r d u o d a
Vaikiðkà lovytæ (l. geros bûklës, su èiuþinuku), automobilinæ vaikiðkà këdutæ (iki 1 m.).
Tauragë, tel. 8 685 30 176.
Vaikiðkus dviraèius (2 vnt., nuo
4 iki 8 m., po 35 Eur). Tauragë,
tel. 8 620 91 507.

Karves (2 vnt., vieno verðio,
ðvieþiapienës), sukergtas telyèias
ir koli veislës ðuniukus. Tauragë,
tel. 8 600 96 648.
Karves (3 vnt., jaunos). Tauragë,
tel. 8 685 23 610.
Karves (6 vnt., 4 vnt. - dviejø
verðiø, 2 vnt. - penkiø verðiø).
Tauragë, tel. 8 614 38 342.
Karvæ (4 verðiø). Tauragë, tel. 8
685 40 082.
Karvæ (paklusni, skubiai, pienas
riebus, geras, skanus). Jurbarko
r., tel. 8 618 89 748.

p a r d u o d a
+Naujo derliaus grûdus
(kvieèius, kvietrugius, aviþas).
Galiu atveþti. Tauragë, tel. 8 650
29 050.
+Þieminius kvieèius (tinka sëklai) ir kvietrugius. Tauragë, tel. 8
606 09 278.
+Þieminius sëklinius kvieèius
„Magnitas“. Tauragë, tel. 8 627
91 769.
Avis su ëriukais arba atskirai
(auginti ekologiðkai, galima
pasirinkti). Jurbarko r., tel. 8
614 33 842.
Avis (mëðrûnës, ëringos, su ëriukais, avinø skerdienà). Jurbarkas,
tel. 8 618 17 950.
3 oþkytes (2 atsivedusios, galima
pasirinkti, 30 Eur). Tauragë, tel.
8 670 58 363.
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Avis (mësinës, miðrûnës), auginimui. Jurbarkas, tel. 8 618 17 950.
Darbiná arklá (3 m.), darbinæ
kumelæ (8 m.), kumelaitæ
(1,5 m.). Galiu keisti darbiná á
netinkamà darbui. Tel. 8 603
48 610.

Karvæ (verðiuosis rugpjûèio mën.
pabaigoje). Tauragë, tel. 8 654
80 287.
Kiaules (pjovimui). Tauragë, tel.
8 651 98 683.
Kiaulæ (mësinë). Tauragës r., tel.
8 652 83 445.
Kvieèius (þieminiai). Tel. 8 690
56 139.
Kvieèius, mieþius. Jurbarkas, tel.
8 612 31 475.
Oþkà (1 metø). Tauragë, tel. 8
670 58 363.
Baltnugaræ verðingà telyèià
(verðiuosis kovo mën., tinka gauti
paramà uþ nykstanèiø senøjø
veisliø iðsaugojimà, 550 Eur).
Tauragë, tel. +370 687 25 397.
Vokieèiø aviganiø veislës ðuniukus (atsivesti lapkrièio 5 d.,
„nukirminuoti“, labai judrus ir
draugiðki, 50 Eur). Ðilalë, tel. 8
671 80 735.
Rytø Europos aviganiø ðuniukus
(paskiepyti, turi skiepø pasus).
Tauragë, tel. 8 650 29 012.
3 verðingas telyèias. Verðiuosis
geguþës mën. Tauragë, tel. 8 656
29 996.

Dvi karves ir telyèià (verðingos,
geros veislës, verðiuosis kovo,
balandþio ir birþelio pab., 700
Eur). Tauragë, tel. 8 601 46 122.
Karvæ, telyèià ir bulves. Tel. 8
681 50 339.
Rûkytus kiaulienos gaminius,
sukergtas triuðes, avis, viðtø
skerdienà, kiauðinius. Tel. 8 645
99 892.
Telyèià. Tauragë, tel. 8 650 55
850.
Parðelius (6 savaièiø). Tauragë,
tel. 8 600 40 933.
Paðarinius runkelius. Tauragë
tel.8 652 90 622.
Romanovø veislës avinukø skerdienà. Pjauna pagal uþsakymà,
vienas apie 20 kg, 5 Eur/kg.
Tauragë, tel. 8 635 45 203.
Ðiaudus ryðuliais (1 vnt. - 0,60
Eur), ðienà ryðuliais (1 vnt. - 1
Eur), atolà-ðienà ryðuliuose (1
vnt. - 1,50 Eur). Tauragë, tel.: 8
651 13 477, 8 635 43 045.
Telyèià (2 m., verðinga). Tauragë,
tel. 8 627 91 769.
Vokieèiø aviganiø veislës ðuniukus (kaina 75 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 641 06 095.
Verðingas telyèias, verðiuosis
kovo mën., 600 Eur. Ðilalë, tel.
8 605 60 850.
Þieminius kvieèius. Tel. 8 690
56 139.

p e r k a
Ðienà rulonuose, su atveþimu.
Tauragë, tel. 8 650 60 971.

p a r d u o d a
Dviraèius (pigiai). Tauragë, tel.
8 633 92 805.
Kailinius (40 ir 50 dydþio), þieminius moteriðkus paltus (48 dydþio), naujus ðalikus (vyriðki,
graþûs), beretes, vyriðkas apatines kelnes (baltos sp.), ðvarkus
(ávairiø dydþiø), pigiai. Tauragë,
tel. 8 446 72 033.
Paradinius pakinktus (2 arkliø pakinkymui, geros bûklës).
Tauragë, tel. 8 650 75 484.
Plastikines taras su metaliniais
padëklais (1000 l, baltos, juodos,
skaidrios, 25-50 Eur), kanalizacijai (15 Eur), pûslës be rëmo (6
Eur). Tauragë, tel. 8 643 63 943.
Vietinæ signalizacijà, tinklus nuo
paukðèiø ir ðiltnamiams dengti,
klausos aparatà ir naujà prietaisà
pelëms, tarakonams naikinti,
prietaisà kurmiams naikinti. Tel.
8 670 99 923.

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

Perku sendaikèius. Senus baldus,
radijus, geldas, varpelius, medalius, senas nuotraukas, butelius ir
kitus senus rakandus. Jurbarkas,
tel. 8 687 97 851.
Superku bebrø kiauðinius.
Jurbarkas, tel. 8 672 23 826.

p a r d u o d a
Aktyvià ventiliacijà „Lunos“
vëdinimo sistemos. Tel. 8 631
19 911.
Alytaus g-bos namo tipo sienines
plokðtes (kaina 1500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 30 887.
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.
Darþinæ persikëlimui (geros
bûklës, 10 x60 m, kaina 1200
Eur). Jurbarko r., Valuckø k.,
tel. 8 699 93 075.
Juostinius mobiliuosius gaterius
(elektra, benzinas, dyzelinas).
Dyzelinæ 20 kW elektros stotá.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.
Kampuoèius, vamzdþius (metaliniai, 40), vonias (tarybinës,
nenaudotos), rifliuotà, gëlëtà
stiklà, stiklà (1,30 x 0,50 m),
metalinæ plokðtæ (60 cm ploèio,
1 m ilgio, 2 cm storio). Tauragë,
tel. 8 446 56 172.
Metalo tekinimo stakles 1K62,
metalà tekinimui, krosnelæ
„burþuika“, vamzdþius (3/4 colio), el. variklá (5,5 kW 1500 aps./
min.), ðakø kapoklæ, malkø skaldyklæ. Tauragë, tel. 8 676 57 000.
Obliavimo velenà, þalvario
lakðtà, metalinæ statinæ, kalviðkus
spaustuvus, guoliø nuëmiklá,
krosnies orkaitæ. Tauragë, tel. 8
636 56 801.
Parketà (ðviesios sp., 16 mm
storio, 5 cm ploèio), grindjuostes
(uosinës, masyvios), orkaitæ á
krosná (ketaus, didþioji), veidrodinius stiklus (1,25 m aukèio,
40 cm ploèio). Tauragë, tel. 8
446 56 172.
Profiliuotà skardà geriausiomis kainomis. Kvadratinio
metro kaina nuo 4 Eur/kv. m).
Marijampolë, tel. 8 686 35 085.
Puðinius taðus (sausi, 7 cm).
Tauragë, tel. 8 658 33 095.
Statybinæ medienà, medienos
atraiþas, pjuvenas. Galimas
pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas nemokamas.
Jurbarkas, tel. 8 646 44 279.
Statybinës sàramos plokðtes (8
vnt.). Plytas (naujos, baltos, 6000
vnt.). Tauragë, tel. 8 638 49 372.
Ðulinio ir kanalizacijos þiedus.
Galiu pristatyti. Tel. 8 639 07 345.
Uþkraunamus centrinio ðildymo katilus. Pirties krosneles.
Tauragë, tel. 8 636 46 008.
Vagonà statybai (6x2,5 m, aukðtis
2,5 m). Tauragë, tel. 8 650 75 484.

p e r k a
4 mokyklinio ir vienas pusantrø metø vaikai neturi geriamo
vandens. Gal atsirastø þmogus,
kuris padengtø kasimo darbus?
Tel. 8 656 17 264.
Dingo vilkðunis Ðakiø r.,
Kiduliuose (senas, neprigirdi).
Ðuo draugiðkas, meilus net ir su
nepaþástamais. Gal kas matëte ar
priglaudëte? Tel. 8 612 59 494.
Duosiu þemës pasisodinti darþui
prie Naujamiesèio pagrindinës
mokyklos Jurbarko mieste.
Jurbarkas, tel. 8 685 72 123.
Parduodu deguonies balionà su
reduktoriumi, 60 Eur. Tauragë,
tel. 8 630 62 565.
Uþ dalá namo nugriovimo
dovanoja plytas ir langus.
Jurbarkas, tel. 8 686 70 469.

Priimu statybines atliekas. Tel. 8
646 44 279.

AUDI

p a r d u o d a
AUDI 80 B (1992 07 mën., benzinas, dujos, 2 l, 66 kW, vyðninë
sp., kablys, TA iki 2018 03 mën.,
draudimas, þieminës padangos
R15, labai geros bûklës, kaina
650 Eur). Jurbarkas, tel. 8 650
59 120.

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.

ISSN 1648-2328. Ofsetinë spauda. Indeksas 607. Leidþiamas penktadieniais. Tiraþas mën.
8 000 egz.. Steigëjas ir leidëjas UAB „PLIUSAS IR KO”. Spausdina: UAB „Respublikos spaustuvë”.

AUDI A3 (1999 m., 2000 cm3,
dyzelinas, 81 kW, mechaninë
pavarø dëþë, heèbekas, sidabrinë
sp., 2/3, 1 800 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 616 84 106.

BMW

p a r d u o d a
BMW 320 (2001 m., 2000 cm3,
dyzelinas, 110 kW, mechaninë
pavarø dëþë, sedanas, sidabrinë
sp. , 4/5, 1 900 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 616 84 106.

CHRYSLER

p a r d u o d a
C H RY S L E R G R A N D
VOYAGER dalimis (1999 m.,
2,4 l, 110 kW, automatinë pav.
dëþë, benzinas, dujos, dauþtas,
nevaþiuojantis). Tauragë, tel.: 8
636 09 768, 8 689 77 840.
CHEVROLET SPARK (2013
m., apdegæs, galima visà arba dalimis). Jurbarkas, tel. 8 685 32 009.

p a r d u o d a
OPEL ZAFIRA (2002 m.,
2000 cm3, dyzelinas, 74 kW,
mechaninë pavarø dëþë, vienatûris, pilka sp. , 4/5, TA iki
2017-00, 1650 Eur). Tauragë, tel.
8 655 84 175.
OPEL VECTRA. Tel. 8 699
82 622.
RENAULT SCENIC (1999 m.,
benzininis, 1,6 l, antras dalimis,
kaina 600 Eur). Jurbarkas, tel. 8
685 32 009.

SEAT

p a r d u o d a
SEAT ALHAMBRA (2003 m.,
1,9 l dyz., sidabrinë sp., TA iki 08
mën., draudimas, turi sankabos
gedimà). Jurbarkas, tel. 8 698
39 839.

TOYOTA

p a r d u o d a

MERCEDES-BENZ

TOYOTA AVENSIS (2006 m.,
2200 cm3, dyzelinas, 130 kW,
mechaninë pavarø dëþë, universalus, sidabrinë sp. , 4/5, 184
000 km, TA iki 2018-02, daug
privalumø, Lietuvoje neeksploatuotas, 4 100 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 2016-05, draudimas,
4 400 Eur, tvarkingas, lieti ratai).
Jurbarkas, tel. 8 611 48 739.

p a r d u o d a

VOLKSWAGEN

HYUNDAI

p a r d u o d a
HYUNDAY SANTA FE (2005
m., 2000 cm3, dyzelinas, 83 kW,
mechaninë pavarø dëþë, visureigis, sidabrinë sp., 4/5, 240 000
km, TA iki 2018-02, Lietuvoje
neeksploatuotas, 3 499 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.

MB SPRINTER (krovininis,
2002 m., 2,7 l, dyz., iki 3,5 t).
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.

OPEL

p a r d u o d a
VW PASSAT B6 (2006 m., dyz.,
2 l, universalus, daug privalumø,
TA). Tel. 8 678 43 672.
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VW PASSAT (1991 m., benzininis, 2 l, TA 2 m., kaina 550
Eur). Jurbarkas, tel. 8 685 32 009.
VW PASSAT (1989 m., benzinas,
dujos, 53 kW, geros bûklës, sedanas, TA iki 2016 m., 550 Eur).
Tauragë, tel. 8 639 28 082.
VW PASSAT (1993 m., 1,8 l, benzinas, mëlynos sp., geros bûklës).
Tauragë, tel. 8 652 44 226.
VW PASSAT (1995 m., 2000
cm3, dyzelinas, 66 kW, mechaninë
pavarø dëþë, universalus, vyðninë
sp. , 4/5, TA iki 2017-10, 780 Eur,
techniðkai tvarkingas). Tauragë,
tel. 8 689 61 978.
VW PASSAT (1998 m., 81 kW,
juodos sp., karavanas, TA, 1 500
Eur). Tauragë, tel. 8 618 45 122.
VW PASSAT (1998 m., 1,9 l,
dyzelinas, mechaninë pav. dëþë,
81 kW, universalus, sidabrinë sp.,
TA, lieti ratai, þieminës padangos,
1400 Eur). Tel. 8600 06 497.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø

p a r d u o d a
Lengvojo automobilio priekabà
(savos g-bos). Tauragë, tel. 8 657
84 900.
Lengvojo automobilio priekabà
ZUBRIONOK (TA, draudimas).
Tauragë, tel. 8 636 91 238.

p e r k a
Automobiliø supirkimas didþiausiomis kainomis. Tel. 8 630 28 373.
Dyzeliná automobilá iki 1 000 Eur.
Tauragë, tel. 8 636 91 238.
VAZ ÞIGULI 13 priekines sëdynes, kad ir nenaujas. Jurbarkas,
tel. 8 636 03 663.
Superku BMW markes automobilius bet kokios bûklës, atsiskaito
vietoje. Tel. 8 630 58 039.
Automobilá, siûlyti ávairius variantus. Jurbarkas, tel. 8 685 32 002.

p a r d u o d a
GAZ-53 priekiná tiltà su ratais.
Tauragë, tel. 8 686 90 239.
Padangas R13/R14/R15/R16/
R17 (þieminës ir vasarinës), lietus ir skardinius ratlankius VW
GOLF (1996 m., 1,9 l, dyzelinas),
RENAULT LAGUNA (1999 m.,
2,2 l, TD) dalimis. RENAULT
MASTER galiná varomàjá tiltà.
Tauragë, tel. 8 636 91 238.
Visureigio padangas (5 vnt., 2
vnt., R15, 75225, 3 vnt., R15,
215, kaina 1 vnt. - 45 Eur ) ir
apsauginius vamzdþius (nerûdijanèio metalo). Jurbarkas, tel. 8
650 34 670.
SEAT ALHAMBRA (1,9 l, TDi),
AUDI A6 (1997 m., 2,5 l, TDi),
CITROEN EVASION (1,9 l.
TD), NISSAN TERANNO (1994
m. 2,4 l, benzinas), IVECO 35
(1994 m., 2,5 l, TD), SCENIC
(1997 m., 1,9 l, TD), PEUGEOT
406 (1,9 l, 2,1 TD dalimis. Tauragë,
tel. 8 636 91 238.

p a r d u o d a
Motorolerá SUZUKI KATANA
(2000 m., 49 kub. cm). Tauragë,
tel. 8 683 50 300.

p a r d u o d a
ASEA (11 kW, 2925 aps./min.,
geros bûklës elektros varikliai,
kilovato kaina 15 eurø). Ðilalë,
tel. 8 658 60 232.
Bulviø kasamàjà, sodinamàjà,
purkðtuvà, kultivatoriø, plûgà,
ðienapjovæ, vartytuvà, mëðlo
kratytuvà, grudø malûnà, T-25
su kratutuvu. Jurbarkas, tel. 8
612 78 366.
Bulviø kombainà BOLEK (2
500 Eur), mëðlo kratytuvà (1
250 Eur), þemës frezà (650 Eur),
rulonø krautuvà (300 Eur), mëðlo,
þemiø krautuvà (1 500 Eur),
bulviø kasamà (570 Eur). Tel. 8
674 44 561.
Cisternà (ant ratø, 3 tonø talpos, tinka vandeniui, melasai
laikyti, ðvari, tvarkinga, 800 Eur).
Tauragë, tel. 8 636 91 145.
Frontaliná krautuvà (nuimtas
nuo MTZ, 270 eurø). Taip pat
rulonams veþti skirtà priekabà:
ilgis 13,5, plotis 2,5, 2002 m., 3300
Eur. Jurbarkas, tel. 8 687 87 093.
Grëblá-vartytuvà (vokieèiø g-bos,
800 Eur), purkðtuvà (200 Eur),
traktoriø T-25 (1 850 Eur). Tel.
8 654 82 813.
Javø kombainà VOLVO 800 (3 m
ploèio). Tel. 8 654 36 785.
Javø kombainus dalimis:
CLAAS DOMINATOR-105 (su
ðiaudø smulkintuvu), CLAAS
DOMINATOR-80 (su kabina
ir ðiaudø smulkintuvu), CLAAS
MERKATOR, NIVA (su ðiaudø
smulkintuvu). Tauragë, tel. 8 621
99 794.
Kombainà NIVA SK 5 dalimis.
Jurbarkas, tel. 8 685 30 887.
Kombainus dalimis: NEW
HOLLAND-135 (su ðiaudø
smulkintuvu), MASSEY
FERGUSON-625 (su kabina
ir ðiaudø smulkintuvu), MBVOLVO (su ðiaudø smulkintuvu),
NEW HOLLAND-145 (su kabina
ir ðiaudø smulkintuvu). Tauragë,
tel. 8 638 32 767.
Melþimo aikðtelæ (2 vietø),
ðëryklas, metalinius lovius (ávairiø
dydþiø), traktorines pakabinamas
dëþes. Tauragë, tel. 8 639 53 686.
Melþimo aparatus (naujus ir
naudotus) ir atsargines jø detales.
Tauragës r., tel.: 8 685 26 204, 8
639 07 345.
Melþimo aparatus. Naujus ir
naudotus. Atliekame remontà.
Suteikiame garantijà. Atsargines
dalys. Dyzeliniai, Benzininiai,
Elektriniai. Nerûdijanèio plieno
kibirëliai. Tauragë, tel. 8 614
20 536.

Priekabà 2PTS-4 (tvarkinga),
grëblá-vartytuvà „Dobilas-3“,
kultivatoriø vikðrinio traktoriaus
(prikabinamas). Tel. 8 617 15 920.
Traktorines savivartes priekabas
ið Vokietijos (nuo 7 iki 18 t).
Raseiniai, tel. 8 699 29 415.
Traktoriná variklá, tinka T-25,
T-16. Buldozerá, kauðà kabinamà
traktoriaus gale, priekabëlæ
miðkui veþti. Tauragë, tel. 8 616
33 203.
Traktoriø T-16 (3 korpusø plûgas, vartomas), NIVA dalimis,
bulvëms kauptukus, T 130, 1 200
Eur. Jurbarkas, tel. 8 638 08 241.
Traktoriø MTZ 82 (geros bûklës,
kaina 3700 Eur). Jurbarkas, tel. 8
699 83 524.
Traktoriø T-25 A (1992 m., TA,
iðdirbta 1300 motoval., 3 600 Eur,
galima pirkti su inventoriumi).
Tel. 8 638 02 630.
Traktoriø T-40 (980 Eur), traktoriø T-25 (1993 m., 1300 motoval., 3 400 Eur), T 16 T 40, MTZ
dalimis, priekabà „Zubrionok“,
190 Eur. Tel. 8 652 96 090.
Vienvagæ bulviø kasamàjà (150
Eur). Jurbarkas, tel. 8 685 80 092.

p e r k a
Lenkiðkà presà ir vyniotuvà
SIPMA. Tel. 8 605 65 390.
Priekabà 4-6 t, sëjamàjà 3-4
m, ðienapjovæ lenkiðkà diskinæ,
ðaldytuvà 4 -6 t. Jurbarkas, tel. 8
640 28 409.

+Reikalingas brigadininkasvadybininkas dirbti miðke.
Tauragë, tel. 8 685 26 173.
+Reikalingas vairuotojas-ekspeditorius veþti maisto prekes,
turintis C kategorijos vairuotojo
paþymëjimà. Tauragë, tel. 8 682
64 252.
+Reikalingas vairuotojas-ðaltkalvis Gineikiø k., Ðilalës r. Tel. 8
687 42 068.
Ieðkome sausainiø kepëjos.
Patirtis nebûtina, apmokome.
Tauragë, tel. 8 687 77 454.
Kavinei reikalinga virtuvës darbuotoja. Jurbarkas, tel. 8 692
70 271.
LDK Kæstuèio mechanizuotas
pëstininkø batalionas ieðko prekybininkø, galinèiø darbo dienomis
nuo 17 iki 21 val. dalinio teritorijoje ið savo automobilio prekiauti
maisto produktais (gaiviaisiais
gërimais, higienos priemonëmis
ir pan.). Tel. 8 684 05 010.
Reikalingas tolimøjø reisø vairuotojas darbui LT-EU-LT. Tauragë,
tel. +370 698 13 253.
Reikalingas þmogus, galintis
nugriauti ir pastatyti ðiltnamá.
Jurbarkas, tel. 8 685 72 123.
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.
Reikalingi fasadininkai ir apdailininkai (apgyvendinimas,
komandiruotës visoje Lietuvoje).
Jurbarkas, tel. 8 676 63 922.
Reikalinga virtuvës darbuotoja
picerijoje (privalumas - vairuotojo
paþymëjimas). Jurbarkas, tel. 8
692 70 271.
Reikalingas tolimøjø reisø CE
kategorijos vairuotojas (Baltijos
ðalys - Skandinavija, savaitgaliai
namie, laiku mokamas atlyginimas). Atsakingumas, sàþiningumas. Pageidautina Kauno,
Jurbarko r. Jurbarkas, tel. 8 615
445 67.
Smalininkø senjorø namuose
reikalinga SLAUGYTOJA, turinti med. iðsilavinimà ir licencijà.
Darbas visu etatu, 08.00-17.00.
Senjorø medicininë, medikamentø prieþiûra. Tel. 8 655 54124.
Ûkininkas ieðko darbuotojo,
melþëjo ûkyje. Pagëgiai, tel. 8
615 85 709.

40 m. vyras sàþiningai dirba
nekvalifikuotus darbus Jurbarko
rajone. Tel. 8 628 84 878.
Moteris ieðko darbo, gali tvarkyti
aplinkà, dirbti ðiltnamyje. Tel. 8
643 49 302.
Moteris ieðko darbo, gali priþiûrëti senelius ir kartu gyventi.
Tauragë, tel. 8 639 65 901.
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Pareiginga, turinti pedagoginá
iðsilavinimà moteris ieðko auklës
darbo. Tauragë, tel. 8 648 68 956.
Priimu slaugyti ligonius, senyvo
amþiaus þmones, gali bûti ðeima.
Visas iðlaikymas ir prieþiûra,
atlyginimas pagal susitarimà.
Jurbarkas, tel. 8 685 72 123.
Slaugau ligonius priþiûriu
senelius, galiu kartu gyventi. Tel.
8 635 48 594.
Statybininkas ieðko darbo: gali
statyti tvoras, atlikti visus mûro
darbus. Tauragë, tel. 8 657 93 498.
Vyras ieðko darbo, turi visas
traktorininko kategorijas, siûlyti
variantus. Tel. 8 643 49 302.
Vyras ieðko darbo, daþo, glaisto, tapetuoja, deda laminuotas
grindis, atlieka kitus darbus.
Tauragë, tel. 8 689 25 070.
Vyras ieðko darbo, gali pjauti ir
kapoti malkas. Tauragë, tel. 8
637 21 818.
Vyras ieðko darbo, stato krosnis.
Tauragë, tel. 8 652 70 016.
Vyras, ieðkantis darbo, gali atrasti
giluminá vandená. Siûlyti ávairius
variantus. Tauragë, tel. 8 644
11 997.
55 m., atsakinga, patikima moteris gali tvarkyti namus, slaugyti
senelius ar pabûti su vaikuèiais
ligos metu. Siûlyti variantus.
Tauragë, tel. 8 695 90 085.
Tvarkau buhalterinæ apskaità,
dirbu nuotoliniu bûdu. Jurbarkas,
tel. 8 680 47 985.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.
+Gaminame montuojame
kaminø ádëklus nuo 23 Eur.
Montuojame pristatomus apðiltintus kaminus. Didiname dûmtraukiø angas. Prekiaujame kietojo kuro katilais, krosnelëmis.
Tel. 8 645 72 064.
+Grindø betovanimas vokiðka
áranga, paruoðimas betonavimui.
Tauragë, tel. 8 604 47 858.
+Juostiniais mobiliaisiais gateriais (elektra, dyzelinas) pjauna
medienà (iki 12 m) kliento namuose. Tauragë, tel. 8 685 69 805.
+Kokybiðkai atlieka vidaus apdailos darbus: pakabina lubas,
glaisto, daþo, klijuoja plyteles,
deda laminatà ir kita. Tauragë,
tel. 8 653 35 086.
+Miðko ir avariniø medþiø pjovimas, medienos ir malkø ruoðimas.
Gali kapoti malkas. Turi savo
árangà. Tauragë, tel. 8 637 72 785.
+Mobiliuoju juostiniu gateriu uþsakovo namuose pjauna medienà.
Tauragë, tel. 8 650 10 466.
+Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Tauragë, tel. 8
673 03 261.
+Ðiltiname fasadus, dedame
dekoratyviná tinkà. Atliekame
vidaus ir lauko apdailos darbus.
Tauragë, tel. 8 652 17 676.
+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.
Atlieku visus santechnikos darbus. Nuolaidos. Garantija. Tel. 8
620 48 016.
Dedame naujus stogus, keièiame
senus. Visi skardinimo darbai.
Tel. 8 610 42 562.
Keleiviø ir siuntø perveþimas
ANGLIJA-LIETUVA. Siunta
nuo 25 eurø, þmogus nuo 85 eurø.
Ðilalë, tel. 8 648 35 513.
Pjaunam ir kapojame malkas jûsø
kieme su mobiliàja skaldykle,
pjuvenos surenkamos á maiðus,
kaina sutartinë. Tel. 8 643 11 767.
Remontuoju armonikas, akordeonus. Jurbarkas, tel. 8 676 63 601.
Stogø dengimas, mûrijimo, skardinimo darbai. Tel. 8 687 13 630.
Stogø dengimas. Skardinimo darbai, latakai, lankstiniai, kaminø
ádëklai. Tel. 8 682 44 876.

Moteris susipaþintu su vyru nuo
68 m. Tauragë.

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.
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„Tele2“ naujiena: išmanieji rinkiniai, taupantys
laiką ir pinigus
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Bandymas išsirinkti išmanųjį telefoną – maloni, bet daug laiko kainuojanti
užduotis. Juk šiandien jų tokia gausybė!
Dar sunkiau, jei ieškote ne tik telefono,
bet ir tinkamo paslaugų plano. Norėdama klientams sutaupyti laiko ir pinigų,
„Tele2” paruošė net keturis viliojančius
rinkinius. Kiekviename iš jų – puikus
išmanusis telefonas kartu su neribotais
pokalbiais, žinutėmis ir 6 GB duomenų
sparčiam naršymui.
Viskas apgalvota
„Išmaniųjų šiandien nori visi, nes jie
patogūs, įperkami ir leidžia atlikti svarbias
kasdienes funkcijas, kurių įprasti telefonai neturi. Pavyzdžiui, naršyti internete,
peržiūrėti video turinį, daryti kokybiškas
nuotraukas, naudotis žemėlapiais ir net
matuoti fizinį aktyvumą. Išmaniuosius
rinkinius sudarėme taip, kad klientai geriausiai išnaudotų telefono privalumus ir
neskaičiuotų pokalbių minučių ar SMS, o
interneto duomenų kiekis leistų atsipalaiduoti net ir aktyviausiems naršytojams“,
– pasakojo Renata Kežionienė, prekių
ženklo „Tele2“ vadovė.
Įsigyti vieną iš keturių išmaniųjų rinkinių galės „Tele2“ klientai, pasirašę 24
mėn. sutartį ir sumokėję pradinę 1 Eur
įmoką už telefoną.
Į išmaniuosius rinkinius įtrauktas tas
pats planas – „Pigiau“ su 6 GB interneto
duomenų. Su juo skambučiai ir SMS žinutės į pagrindinius Lietuvos tinklus bus
neriboti. Na, o jei išnaudoję suteiktus 6
GB norėsite internetu telefone naudotis
ir toliau, papildomai jų galėsite užsisakyti
telefono naršyklėje atsidarę tinklalapį
narsyk.tele2.lt.
Pasirinkimas ir stilingiems, ir praktiškiems vartotojams
Telefoną sau išsirinks tiek ieškantys
patikrinto ir praktiško sprendimo, tiek
norintys turėti stilingai atrodantį ir funkcionalų išmanųjį. Visi keturi išmaniųjų

modeliai leis naudotis ypač greitu „Tele2“
mobiliuoju 4G internetu, kuris jau veikia
86 Lietuvos miestuose ir yra prieinamas 9
iš 10 šalies gyventojų.
Populiarusis „Samsung Galaxy Grand
Prime“ yra vos 8,6 milimetro storio, tačiau
turi įspūdingą 5 colių didelės raiškos ekraną ir galingą 1,2 GHz keturių branduolių
procesorių. Telefonas ne tik nepriekaištingai veikia, bet ir džiugina 5 MP priekine
kamera su itin plataus 85 laipsnių kampo
objektyvu. Tai – tikras lobis asmenukių mėgėjams, leidžiantis į kadrą įtraukti daugiau
žmonių ir foninių vaizdų. „Samsung Galaxy
Grand Prime“ kartu su planu kainuos tik
14,5 Eur mėnesiui.
Stilingasis „Huawei P8 Lite“ vadinamas
minimalizmo ir funkcionalumo deriniu. Šis
išmanusis turi 13 MP bei 5 MP kameras,
yra itin lengvas (131 g), plonas (77 mm)
bei glotnus. „Huawei P8 Lite“ garsiakalbis
neabejotinai išsiskiria rinkoje – jis pasižymi
padidinta garso kamera, garso dažnių sustiprinimo technologija bei HDR triukšmo
sumažinimu. Tai leidžia klausomai muzikai
skambėti daug aiškiau ir ryškiau. „Huawei
P8 Lite“ kartu su planu kainuos 18,5 Eur
mėnesiui.

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
KOVAS
4 d., penktadienis, 18.30 val. Johann Strauss „Šikšnosparnis“. 3 veiksmų operetė. Bilieto kaina – 9,50 €

5 d., šeštadienis, 18.30 val. „Altorių šešėly“. 2 dalių šokio
spektaklis pagal V. Mykolaičio-Putino romaną „Altorių
šešėly“. Bilieto kaina – 12,50 €
6 d., sekmadienis, 13.00 val. Antanas Kučinskas „Bulvinė
pasaka“. 2 veiksmų opera vaikams. Bilieto kaina – 7,00 €
8 d., antradienis, 12.00 val. „Pelenė“
2 veiksmų šokio spektaklis vaikams pagal Sergėjaus
Prokofjevo muziką. Iki vasario 22 d. bilieto kaina – 5,00
€, vėliau – 7,00 €.
10 d., ketvirtadienis, 18.30 val.12 d., šeštadienis, 18.30 val.
DĖMESIO! Atšaukiamas kovo 10 d. ir kovo 12 d. spektaklis „Velnio nuotaka“.
Informacija dėl bilietų grąžinimo:
Jei bilietus įsigijote Bilietai LT sistemoje, maloniai prašome juos grąžinti iki vasario 29 d. į teatro kasą.
Jei bilietus pirkote TIKETA sistemoje – juos galima grąžinti dar per dvi savaites po renginio datos.
Jei norėtumėte įsigytus bilietus pakeisti į kito renginio – maloniai prašome skambinti šiais telefonais: 8 46
397 402, 8 46 397 412, 8 46 46 60 85.
Atsiprašome už nepatogumus.
Teatras turi teisæ keisti repertuarà. Iðsamesnë informacija www.klaipedosmuzikinis.lt Tel.: + 370 46 397 404 / 412 / 413. Bilietus galima ásigyti
visose BILIETAI.LT kasose, uþsisakyti interneto svetainëje www.bilietai.lt

Praktiškieji „Samsung Galaxy A3 Dual
SIM“ ir „Samsung Galaxy A3“ yra patys ploniausi rinkoje siūlomi „Samsung“
išmanieji. Solidumo ir elegancijos šių
telefonų dizainui suteikia metalo korpusas
ir skaidraus stiklo elementai. Nenusivils ir
mėgėjai fotografuoti – ištobulinta priekinė
kamera šiuose išmaniuose turi net 5 mln.
taškų, o galinė kamera leidžia kokybiškai
fotografuoti prieblandoje. „Samsung Galaxy A3 Dual SIM“ ir „Samsung Galaxy A3“
kartu su planu kainuos 16,5 Eur mėnesiui.
Daugiau apie „Tele2“ akcijas ir pasiūlymus galima sužinoti interneto svetainėje
www.tele2.lt

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

KOVO 3 D. 18 VAL. Irenos Starošaitės gyvo garso koncertas „Mano muzika...“ Jurbarko kultūros centras.
ŠAKIUOSE IR RAJONE

KOVO 4 D. 18 VAL. Cirko studijos „Šypsena“ 40 – mečio
šventė. Šakių kultūros centras.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

KOVO 2 D. 18 VAL. Inga valinskienė su grupe. Šilutės
kultūros centras.
TAURAGĖJE IR RAJONE

KOVO 2 D. 18 VAL. Irenos Starošaitės gyvo garso koncertas „Mano muzika“. Tauragės kultūros centras.
KOVO 5 D. 17 VAL. Koncertas „Viskas baigta“ Irūna ir
Marius. Tauragės kultūros centras.
KOVO 6 D. 18 VAL. Donato Montvydo koncertas. Tauragės kultūros centras.

