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TAURAGĖ

MITYBA

NAUJA ILGAAMŽIŠKUMO PASLAPTIS TELPA SAUJOJE
Kartais atrodo, kad paroje tiesiog per
mažai valandų visiems degantiems
darbams atlikti ir užduotims įvykdyti.
Užuot bandę bet kokia kaina prailginti
dieną, pagalvokite, ar nebūtų veiksmingiau tiesiog prailginti gyvenimą pora
metų, skelbia „The Daily Mail“. Norite
tikėkite, norite – ne, bet mažiausiai du
papildomus gyvenimo metus jums gali
padovanoti sauja (arba apie 30 gramų)
riešutų (jeigu tiek suvalgysite penkias
ar daugiau dienų per savaitę). Atliktas
ne vienas išsamus tyrimas šia tema.
Paaiškėjo, kad žmonės, reguliariai valgantys
riešutų, gyvena ilgiau, be to, tokių žmonių
mirties priežastimi rečiau tampa vėžys, širdies
ir kvėpavimo takų ligos. Kalbant apie moteris,
vos dvi saujos riešutų per savaitę gali gyvenimą prailginti tiek pat, kiek keturios valandos
per savaitę, praleistos bėgiojant. Harvardo
universiteto mokslininkai nustatė, kad moterys, turėjusios padidintą širdies ligų riziką,
kurios penkis ar daugiau kartų per savaitę
suvalgydavo po valgomąjį šaukštą riešutų
sviesto, širdies smūgio riziką veiksmingai
sumažino per pusę (lyginant su tomis, kurios
per savaitę jį valgė vos kartą). Kalbant apie
jaunas merginas, mokslininkai išsiaiškino,
kad riešutai ar riešutų sviestas gali pastebimai
sumažinti krūties vėžio riziką.
Ar reguliariai valgydami riešutus nepriaugsite svorio? Ekspertai pabrėžia, kad šiai dienai
atlikta apie 20 klinikinių tyrimų, kurių metų
buvo analizuojamas riešutų vartojimo ir svorio
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ryšys. Nė vieno iš jų metu nenustatyta, kad
riešutai gali sukelti antsvorį. Riešutus mėgstantieji – tie, kurie per dieną suvalgo saujelę
ar dvi - arba priaugo mažiau svorio, nei buvo
tikėtasi, arba jo nepriaugo, arba netgi keliais
kilogramais palengvėjo.
Viena teorija skelbia, kad riešutų ląstelių
sienelės virškinimo trakto keliauja nesuvirškintos. Štai kur pradingsta apie 10 proc.
kalorijų. Dar 70 proc. kalorijų pradanginimo
paslaptis – faktas, kad riešutai, lyginant su
tam tikrais kitais produktais, greičiau ir
ilgesniam laikui suteikia sotumo jausmą. O
kaip dėl likusių 20 proc. kalorijų? Panašu,
kad atsakymas susijęs su įstabia riešutų
savybe – paspartinti medžiagų apykaitą.
Kitaip tariant, kuo daugiau riešutų valgote,
tuo daugiau riebalų sudeginate. Mokslininkai išsiaiškino, kad per aštuonias valandas
įprastai besimaitinantys žmonės sudegina
apie 20 gramų riebalų. Į mitybos programą
įtraukus graikinių riešutų, šis rodiklis pasiekė 31 gramą.

TEMA

Nelegalūs automobilių ardytojai
gali sukelti nemažai rūpesčių savininkams

Jei savo seną automobilį parduosite nelegaliems automobilių ardytojams, galite sulaukti
didelių nemalonumų, nes automobilio dokumentai gali būti naudojami nusikalstamoms
veikloms.
Prieš keletą dienų internete pasirodė skelbimas, kuriame pardavėjas teigia parduodantis
sudegusio automobilio dokumentus. Skelbime buvo matomas sudegęs automobilis,
tačiau jo dokumentai ir puikios būklės valstybiniai numeriai laukė pirkėjo. Tokie pasiūlymai vilioja ir automobilius grobiančius bei
vėliau juos realizuoti bandančius vagis. Todėl
parduodant seną automobilį ypač svarbu, kad
automobilis nepakliūtų į rankas abejotinos
reputacijos automobilių ardytojams. Specialistai perspėja pasitikrinti, ar senų automobilių
supirkėjas tikrai turi reikalingus leidimus
ir licencijas. Tai galima padaryti Aplinkos
ministerijos interneto svetainėje arba adresu
http://autotvarkymas.lt/nariams/, ar paskambinus telefonu +370 663 66 341.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemo-
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nių asociacijos (ENTPTA) vadovas Vladimir
Jankoit ragina nenumoti ranka į kylančias
grėsmes.
ENTPTA kartu su Gamintojų ir Importuotojų Asociacija organizuoja projektą „Mes
rūšiuojam automobilių atliekas“, kurio metu
renkamos automobilių atliekos, o kartu ir
skatinama automobilių ardytojus tinkamai
tas atliekas rūšiuoti, nevertingų atliekų
nedeginti, nemesti į buitinių atliekų konteinerius, o priduoti licencijuotiems atliekų
tvarkytojams, kurie neapsiriboja tuo, kad
parašo pažymą, o iš tikro išveža atliekas ir
jas perdirba griežtai kontroliuojami.
Lietuvoje kasmet išardoma 50-60 tūkst.
tonų senų automobilių, iš kurių apie 30 proc.
(t.y. 15-20 tūkst. tonų) susidaro nevertingos
plastiko, gumos, stiklo, salono apdailos ir
kitokių automobilinių dalių atliekos. Pagal
teisės aktus, kurių įgyvendinimą prižiūri
Aplinkos ministerijai pavaldžios institucijos bei policija, seno, nebevažiuojančio
automobilio savininkas privalo pasirūpinti
seno automobilio atliekų sutvarkymu. Jei
to nepadarys, jis gali būti nubaustas už
neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros
transporto priemonės laikymą bendro naudojimo vietose.
ENTPTA vienija įmones, užsiimančias
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo veikla. Vykdant šią veiklą
reikalaujama turėti specialius įrenginius,
veiklą vykdyti tik tam leistinose vietose,
turėti taršos leidimus, licencijas, kvalifikuotus darbuotojus, teikti įvairias apskaitas bei
ataskaitas, nuolat stebėti ir vykdyti teisės
aktų reikalavimų pakeitimus. Tokių įmonių
veikla kasmet yra tikrinama valstybės priežiūros institucijų, reikalaujama ataskaitų,
įvairių kitų dokumentų įrodančių tinkamą
veiklos vykdymą.

ŠUBERTINĖJE ATKURS AUTENTIŠKĄ
KALĖJIMO KAMERĄ

Žmonių prašoma atnešti aliumiliuotų dubenėlių, puodelių, šaukš(puskailinius), odinių aulinių batų,
aparatą, masyvų „valdišką“ rašomąjį
kabinetui. Muziejui reikalingi daiknaudoti iki 1953 metų.

Tauragės krašto muziejus buvusioje
NKVD būstinėje – Šubertinėje, Prezidento
g, pusrūsio patalpose, atkuria 1945-1953
m. buvusio kalėjimo autentišką kamerą,
tardytojo kabinetą. Bus galima išvysti ir
tikro dydžio partizanų bunkerio maketą. Muziejaus
darbuotojai į
kreipiasi į gyventojus prašydami padėti
renkant eksponatus.
nio arba ematų, skrandą
seną telefono
stalą tardytojo
tai turėtų būti

JURBARKAS

JURBARKO KRAŠTO VERSLININKUS
KVIEČIAME DALYVAUTI PARTNERIŲ
PAIEŠKOS VERSLO MISIJOJE Į ŠVEDIJĄ
Ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūra (MITA) kviečia miestų
ir rajonų verslininkus dalyvauti verslo misijoje į Švediją, kuri vyks 2016 m. balandžio
mėnesio pabaigoje. Misijos metu vyks
renginiai išmaniųjų miestų tematika, todėl
kviečiamos dalyvauti įmonės, kurios kuria
ar rengiasi kurti inovatyvius sprendimus
miestams įvairiose srityse.
Paraiškas dalyvauti misijoje gali teikti
įvairių sričių įmonės: informacinių ir ryšių
technologijų (IRT), energetikos, elektronikos, aerokosmoso, sveikatos apsaugos, transporto. Aktyviai dalyvauti kviečiami ir verslo
klasteriai, kuriems yra skirtas specialus renginys misijos metu. Verslo misijos dalyviai turės
unikalią galimybę susirasti partnerių tarptautinei mokslinių tyrimų ir inovacijų programai
„EUREKA“. Paraiškų pateikimo terminas – iki š. m. kovo 13 d.

ŠILALĖ

ŠILALĖJE JAUNUOLIS NUTEISTAS
IŠKART UŽ 127 NUSIKALTIMUS
Antradienį Šilalės rajono apylinkės teismas
paskelbė nuosprendį, kuriuo 24 metų M. U.
pripažino kaltu dėl 127 nusikaltimų padarymo
ir skyrė jam ketverių metų laisvės atėmimo
bausmę. Vyriškis taip pat privalės atlyginti
nukentėjusiesiems daugiau negu 76 000 eurų
turtinę žalą.
Byloje nustatyta, kad M. U. 2012-2015 metais
vienais atvejais melagingai prisistatė nukentėjusiesiems auksiniu kreditų bendrovių klientu ir
taip sudarė patikimo asmens įspūdį. M. U. įtikino juos savo vardu iš kreditų bendrovių paimti
paskolas ir pervesti pinigus jam ar kitiems asmenims (jo mamai, tėvui ar kt.). Už tai pažadėjo
šiuos kreditus grąžinti ir perduoti dalį gautos premijos, nors iš tiesų šių paskolų jis negrąžino.
M. U. informuodavo nukentėjusiuosius SMS žinutėmis kreditų bendrovių vardu, jog pinigai
yra grąžinti. Kitais atvejais M. U. neteisėtai įgydavo nukentėjusių asmenų anketinius duomenis,
banko naudotojo ID, slaptažodžius, kodus ir prisijungdavo internetu prie kreditų bendrovių
internetinių puslapių. Tuomet M. U. nukentėjusiųjų vardu suvesdavo melagingus duomenis,
sudarydavo kredito sutartis, o gautus kreditus persivesdavo į savo ar kitų asmenų sąskaitas.

ŠILUTĖ

MAMĄ GYNUSI DUKRAPEILIU SUŽALOJO
TĖVĄ
kovo 2 d., 19 val. 33 min. į Šilutės ligoninę iš Šilutės rajono, Vilkmedžių kaimo, pristatytas
ir dėl durtinės žaizdos krūtinėje paguldytas vyras (gimęs 1974 m.).
Kaip praneša Policijos departamentas, nustatyta, kad tą pačią dieną namuose, konflikto
metu vyriškis sumušė žmoną, o jį peiliu sužalojo nepilnametė dukra (gimusi 2000 m.). Taip
ji pasielgė gindama mamą.

ŠAKIAI

ĮKURTAS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS
Šakių rajono savivaldybėje įkurtas Trečiojo amžiaus universitetas. Jam vadovaus pedagogė
Margarita Liukaitienė.
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Universiteto steigėjai - Seimo narys Arvydas Vidžiūnas, Šakių ligoninės vyr. gydytojas Algirdas
Klimaitis, rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius, mero pavaduotojas Edgaras Pilypaitis,
Šakių „Žiburio“ gimnazijos direktorė Jūratė Mozūraitienė, Plokščių mokyklos-daugiafunkcio
centro direktorė Nijolė Bitinienė, „Valsčiaus“ laikraščio redaktorė Giedrimė Didžiapetrienė,
savivaldybės tarybos narė Rima Rauktienė. Pirmajame susirinkime aptarti universiteto įstatai,
pagrindiniai tikslai, artimiausi darbai.

SMULKUS VERSLAS

VERSLE SVARBIAUSIA IŠEITI IŠ KOMFORTO ZONOS

RASEINIAI

GYVENIMĄ ŽLUGDANTYS AUGALAI
VARTOTOJŲ NEPASIEKS
Anksti pavasario sėją pradėjęs Raseinių rajone, Gruzdiškės kaime, gyvenantis 25 metų vaikinas liks be derliaus. Atvykę Raseinių rajono policijos komisariato pareigūnai iš jo kambario
išsivežė 34 plastikinius indelius su galimai kanapių daigais.
Pas šį vaikiną pareigūnus atvedė pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo
narkotinėmis bei psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti.
Jo metu nustatyta, kad 26-erių metų raseiniškė galimai iš šio jaunuolio įsigyja narkotinių
medžiagų. Ar įtarimai pasitvirtins, spręs specialistai, kuriems daigai perduoti ištirti.

KLAIPĖDA

TĘSIAMI KLAIPĖDOS PILIES ATGAIVINIMO DARBAI
Klaipėdos miesto savivaldybė tęsia Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atgaivinimo darbus bei pradeda Šiaurinės kurtinos
– piliavietės gynybinio pylimo – atstatymą.
Per artimiausius du metus, t.y. iki 2018
m. balandžio mėn., bus restauruotos pilies
rūmų liekanos, Šiaurinė kurtina, atkuriant
trūkstamą jos dalį, pastatyti Šiaurinės kurtinos požeminiai statiniai, atlikti teritorijos,
ribojamos išorinių pilies bastionų ir kurtinų
kontūro tvarkymo, princo Frydricho bastiono su poterna (požeminiu koridoriumi) bei
princo Karlo bastiono su poterna tvarkymo
darbai, įrengti vidaus ir lauko inžineriniai
tinklai. Šiuo metu rangovai jau atlieka paruošiamuosius darbus, aptveria teritoriją tvora. Statybos
darbai prasidės balandžio pradžioje.

KAUNAS

„ŽALGIRIO“ ARENĄ NETRUKUS PAPUOŠ
ĮSPŪDINGO DYDŽIO UŽRAŠAS
Iki balandžio pabaigos ant „Žalgirio“ arenos fasado bus sumontuotas didžiausias Lietuvoje ir vienas didžiausių Europoje LED
ekranas. Be pagrindinės funkcijos – arenos
pavadinimo rodymo – milžiniškas ekranas
bus naudojamas ir komercinės reklamos, ir
tekstinės, grafinės bei video informacijos
pateikimui. Arenos specialistai jau pradėjo
paruošiamuosius montavimo darbus.
Ant arenos bus sumontuotas 4 metrų
aukščio ir 80 metrų ilgio interaktyvus LED
ekranas. 320 kv. metrų ploto įrenginys bus
nukreiptas į Karaliaus Mindaugo prospekto pusę. Šiuo metu „Žalgirio“ arenos specialistai ruošia
ekranui skirtą vietą, tiesia elektros energijos ir duomenų perdavimo kabelius.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ EKONOMINĖS ZONOS ATIDARYMO METU PASIRAŠYTA IR PIRMOJI
INVESTICIJŲ SUTARTIS
Bene didžiausias Šiaulių regione verslo aplinkos gerinimo investicijų projektas – Šiaulių
laisvosios ekonominės zonos atidarymas – sulaukė ypatingo šalies ir miesto valdžios dėmesio.
Investicijoms paruošta pramonės teritorija, tik
paskelbus jos atidarymą, sulaukė ir pirmojo
investuotojo.
Iškarto po oficialios ceremonijos pasirašyta ir
pirmoji investicijų sutartis. Šiaulių laisvojoje
ekonominėje zonoje įsikurti panoro UAB „ROL
Ergo LT“. Bendrovės vadovas Rytis Dijokas
patvirtino, kad akcininkai iš Švedijos ilgai rinkosi, kur vystyti gamybą – Lietuvoje ar JAV. Tik patrauklios Šiaulių LEZ sąlygos akcininkams
padėjo apsispręsti, kad naujas, modernus 10 tūkst. kv. metrų ploto fabrikas būtų statomas būtent
Šiauliuose.

PALANGA

IŠKILS NAUJAS PRAMOGŲ KOMPLEKSAS
J. Basanavičiaus gatvėje kuriamas dar vienas
rekreacijos objektas, įtvirtinsiantis ir dideliems, ir
mažiems skirto kurorto statusą. Praėjusią savaitę
pagrindine kurorto arterija vadinamoje J. Basanavičiaus gatvėje prasidėjo statybos: nugriautas senas
medinis pastatas, aptverta teritorija, pradėti kalti
pamatų poliai. Pirmuosiuose pastatų aukštuose
įsikurs maitinimo įmonės – kavinė ir restoranas, o
antruosiuose veiks svečių namai.
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Kauniečiai Armandas Zrelskis (24) ir
Mantas Juknelis (25) šiuo metu sėkmingai
valdo trumpalaikės ir ilgalaikės automobilių
nuomos paslaugas siūlančią įmonę „Rentam.
lt“ ir išsiskiria iš kitų nuomotojų savo verslo
filosofija, tačiau pripažįsta, kad pradžia nebuvo itin lengva.
Idėja gimė netikėtai
Iki nuosavo verslo idėjos sukūrimo abu jaunuoliai dirbo samdomus darbus: A. Zrelskis
užsienyje, M. Juknelis – Lietuvoje, tačiau
lankydami darbų saugos kursus surado juos
vienijančių idėjų, kurios pasirodė vertos
rimto plėtojimo. Būtent šių diskusijų metu
išgryninta „Rentam.lt“ veikla, sėkmingai
konkuruojanti nuomos rinkoje.
„Išsikalbėjome apie automobilių nuomos
verslą, pasidėliojome ant lapo savo viziją,
paskui tyrėme rinką ir nusipirkę keturis automobilius pradėjome savo verslą. Netrukome
pastebėti, koks dažnam žmogui reikalingas
automobilis, ir suprasti, kad automobilių
nuoma gali tapti puikiu sprendimu“, – pačią
verslo pradžią prisimena A. Zrelskis.
Šiuo metu įmonė siūlo gerokai daugiau
įvairių markių ir amžiaus automobilių. Vartotojas gali pasirinkti tinkamą būtent jam,
atsižvelgdamas į savo poreikius ir finansines
galimybes. Nors įsikūrusi Kaune, įmonė savo
paslaugas teikia visoje Lietuvoje bei sudaro
sąlygas nuomotu automobiliu keliauti po
užsienio šalis. Šis jaunas verslas išsiskiria
novatoriškumu ir geriausio rezultato siekiu.
Tam, kad klientams būtų patogiau, verslininkai turi nuosavą autoservisą „Autam.lt“, kuriame gali pasiūlyti geriausias kainas, esant
remonto poreikiui, o kartu su nuomojamu
automobiliu suteikia dar ir galimybę gauti
profesionalų vairuotoją.
Svarbu pasiryžti ir nebijoti
Vaikinai nuo pat idėjos sukūrimo stipriai ja
tikėjo, bet suprato, kad dėl sėkmingo verslo
teks daug paaukoti. „Buvo sunkiausia išeiti iš
komforto zonos ir metus gyventi iš santaupų,
viską investuojant atgal į verslą. Sunkiausias
iššūkis buvo dirbti su savo mintimis, nes iš
tiesų būdavo momentų, kai norėdavosi viską
išparduoti ir eiti dirbti gerai mokamo darbo,

nekvaršinant sau galvos dėl
nuosavo verslo“, – išgyvenimais dalijasi M. Juknelis.
Pašnekovas pasakoja, kad
versle išties daug kas priklauso
nuo kolegų, su kuriais dirbi.
„Rentam.lt“ atveju abu projekto
bendraautoriai motyvuodavo
vienas kitą ir paskatindavo be
abejonių veikti toliau.
Svarbus kiekvienas klientas
Kiekvienas sėkmingas verslas pirmiausia prasideda nuo
patenkintų klientų. Tuo įsitikinę ir „Rentam.
lt“ įmonės kūrėjai, savo vizijoje numatę
pagrindinį siekį – sukurti vartotojams galimybę nejausti diskomforto dėl to, kad neturi
reikiamos transporto priemonės. M. Juknelis
pasakoja, kad būtent kokybės ir kainos santykis bei malonus bendravimas su klientais
padėjo įmonei gana greitai įsitvirtinti rinkoje
ir pasiekti gerų rezultatų.
„Rentam.lt“ bendraautoris A. Zrelskis iš
patirties teigia, kad, siekiant sėkmingo ir
augančio verslo, reikia atsižvelgti į keletą
aspektų. „Norint užauginti sėkmingą verslą,
reikia turėti ilgalaikį planą, įmonės plėtros
viziją. Neišvengiamos ilgos darbo valandos,
atsidavimas verslui, pastangos, malonus
bendravimas su klientais“, – savo įžvalgomis
dalijasi pašnekovas.
A. Zrelskis pasakoja, kad šiam verslui svarbu, jog kiekvienas klientas išsinuomotų sau
tinkamą, saugų ir patogų automobilį, kad jam
nereikėtų rūpintis ir ilgai laukti, kol automobilis bus paruoštas ir perduotas nuomai. „Klientus mes pritraukiame ir išsaugome, siūlydami
gerą kainą ir elgdamiesi su kiekvienu klientu
taip, kaip norėtume, kad elgtųsi su mumis.
Visada žinojome, kad sėkmės sulaukia tie
verslai, kuriuose klientas yra svarbiausias“, –
savo verslo filosofiją atskleidžia pašnekovas.
Pradedantiesiems linki nesustoti
Sėkminga veikla besidžiaugiantys A. Zrelskis ir M. Juknelis įsitikinę – neverta bijoti,
reikia bandyti ir nuoširdžiai dirbti, kad visi
tikslai ir siekiai būtų įgyvendinti. Būtina
veikti komandiškai ir motyvuoti vieniems
kitus, kad nekamuotų baimės ir abejonės savo
verslo sėkme.
„Jaunoms įmonėms norime palinkėti siekti
savo užsibrėžtų tikslų, nenustoti tikėti ir
pakentėti iki geresnių dienų, o bijantiesiems
tiesiog susimąstyti, ar nori toliau lenkti nugarą kitiems, klausant jų nurodymų, ar nori
ką nors keisti savo gyvenime“, – nuoširdžius
linkėjimus ir padrąsinimus siunčia „Rentam.
lt“ kūrėjai.
Šaltinis: Bznstart.lt

RECEPTAS

SALOTOS SU SKUMBRE
Ingredientai:
1 nedidelės karšto rūkymo skumbrės
Avokado
2 pomidorų
1 didelio obuolio
1 šaukšto majonezo
1 šaukšto grietines
Citrinos sulčių
Krapų
Pipirų
Gaminimas: nuplikytkite pomidorus karštu verdančiu vandeniu, tada dėti pomidorus į šaltą vandenį ir
nulupkite jų odelę. Perpjaukite per pusę ir išskobkite
sėklytes, pomidorų sieneles patieskite ant pjaustymo lentelės ir supjaustykite nedideliais gabaliukais. Avokadą perpjaukite per pusę apipjaudami aplink kaulą, išimkite kaulą ir avokadą
su šaukštu iš jo odelės. Supjaustykite gabaliukais. Obuolį nulupkite ir taip pat supjaustykite
nedideliais gabaliukais. Sumaišykite avokadą ir obuolį su majonezu ir grietine įspauskite šiek
tiek citrinos sulčių. Dabar sluoksniuokite viską į dubenėlį ar taurę. Sluoksnis pomidorų, tada
avokadų ir obuolių ir skumbrės gabaliukų.
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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,
mokesèiai, 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).
Jurbarkas, tel. 8 631 60 876.
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 miesto centre M.
Valanèiaus g. 2 (I a., 28,5 kv.
m, renovuotame name, uþ renovacijà jau sumokëta, geroje
vietoje, kaimynai geri, laiptinë
pritaikyta neágaliam asmeniui,
netoli Nemunas, parduotuvë,
turgus). Jurbarkas, tel. 8 683
12 856.
1 k. butà Vieðvilëje (28,21 kv. m,
II a, yra darþas, su patogumais)
arba keièiu á panaðø 1 k. butà
Ðilutës r. ribose, galima ir kitur.
Jurbarkas, tel. 8 610 04 288.
1 k. butà renovuotame name
Lauko g. Kaina 7000 eurø. Tel.
8 629 16 018.
2 k. butà (33 kv. m, V a., „Ðviesos“
redakcijos name, kaina 10 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 604 49 198.
2 k. butà (daliniai patogumai,
vonia, tualetas). Mediná namukà
prie Nemuno (kaina 29 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 641 06 095.
2 k. butà Kauno g. 36 (38, 61
kv. m, III a., kaina 8500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 625 34 110.
2 k. butà centre Dariaus ir Girëno
g. 45 (I a., V aukðtø name, blokinis, 10 000 Eur, ðiltas, tuðèias).
Jurbarkas, tel. 8 681 41 583.
2 k. butà miesto centre (graþus
vaizdas á Nemunà. Kaina sutartinë). 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 (V a., 60 kv. m) Kæstuèio
g. Jurbarkas, tel. 8 689 95 611.
3 k. butà K. Donelaièio g. (vonia,
tualetas, prieðkambaris, vietinis
ðildymas, vidaus remontas, kaina
15 000 Eur). Jurbarkas, tel.: 8 615
74 174, 8 656 42 407.

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.
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.
4 k. butà Dariaus ir Girëno g. ir
garaþà Mokyklos g. Jurbarkas,
tel. 8 620 78 567.
600 kv. m pastatas (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, 1 900 Eur, tvarkingas,
yra rûsys, elektra, ðalia ðulinys, su
rimtu pirkëju kaina derinama).
Jurbarkas, tel. 8 638 55 272.
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
eurø). 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.
Graþioje vietoje sodybà, 15
km iki Jurbarko (yra 4,5 arø
þemës, miðko, prie gero kelio).
Jurbarkas, tel. 8 621 54 154.
Miesto centre Kauno g. 100 kv.
m patalpas ásirengimui (II a.,
medinis namas). Mûriná gyvenamàjá namà (2 a., 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 miesto centre. Jurbarkas,
tel. 8 611 59 633
Namà Vytënø gyvenvietëje (2 a.,
mûrinis, 200 kv. m, 17 a namø
valda, parketas, plast. langai,
naujas stogas, naujas ádëklas,
naujas kieto kuro katilas, metalinis ðiltnamis, didelis kieme baseinas, pavësinë, garaþas, ûkinis
p., aptverta). Tel. 8 616 41 686.
Pusæ 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 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.
Skubiai 1 k. butà Kæstuèio g.
16 (su daliniais baldais arba
be baldø, tvarkingas, ðiltas, su
patogumais, mokesèiai maþi).
Jurbarkas, tel. 8 637 24 169.
Sodà be namelio Greièiuose,
„Serbentos“ bendrijoje. Þemes
sklypas 8 arai, gera, saugi vieta,
ðalia gyvenamasis namas. Kaina
1500 Eur. Tel. 8 612 88 198.

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.
Sodybà Pilies II k. (20 000 Eur,
vienkiemis, ðalia valomo kelio,
kartu su 2 ha þemës sklypais
aplink sodybà). Jurbarkas, tel. 8
674 04 010.
Sodo sklypà Greièiuose (ðalia
miðkas). Sodà Greièiuose,
„Vieversio“ bendrijoje, namelio
nëra). Jurbarkas, tel. 8 673 05
479.
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 Vieðvilëje (15 arø,
kaina 6000 Eur). Jurbarko r., tel.
8 630 98 315.

p e r k a
Namà Jurbarke (65 kv. m, I a.,
mûrinis). Namà, namo dalá ar sodybà aplink Jurbarkà. Jurbarkas,
tel. 8 658 85 398.

n u o m o j a

4

Kaune ir rajone

p a r d u o d a
Þemës sklypà Ginënø k. (1 ha,
suskirstyta po 3 sklypus, nuo
Kauno 7 km, prie pagrindinio
kelio, graþi vieta, netoli Neris,
kaina sutartinë). Tel. 8 652 65
044.

Kituose miestuose ir
rajonuose

p a r d u o d a
Miðkà Telðiø r. (4,31 ha - 21 000
Eur), Tauragës r. (1,6 ha - 7 500
Eur). Tel. 8 681 95 829.

p e r k a
+Brangiausiai Lietuvoje miðkus
(brandþius, jaunus, malkinius,
iðkirstus), þemæ, sodybas. Tel. 8
651 39 039.
+Miðkà su þeme iðsikirtimui.
Galiu konsultuoti nustatant
miðko vertæ. Tel. 8 699 12 013.
+ U A B „ A LY T M E D I S “
BRANGIAI PERKA MIÐKÀ.
Tel. 8 677 14 096.
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui arba
su þeme. Atsiskaitome ið karto.
Tel. 8 646 44 279.
Þemës ûkio paskirties þemës
iðvadas. Tel. 8 677 09 824.

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, 19 000 Eur, apðiltintas, su pakeista stogo danga ir
ðildomomis grindimis, namas
su baldais). Pagëgiai, tel. 8 650
56 144.

Tvarkinga, dirbanti pora
ieðko iðsinuomoti 1-2 k. butà.
Jurbarkas, tel. 8 603 73 116.

Raseiniuose ir rajone

Tvarkinga, atsakinga, moki
ðeima iðsinuomotø dviejø kambariø butà (ilgesniam laikui).
Jurbarkas, tel. 8 691 42 175.

Mûriná namà Viduklëje (2 a.,
150 kv. m, tvarkingas, parketas,
ðildymas kietuoju kuru, kiemas
iðklotas trinkelëmis, 35 a þemës,
ûkinis pastatas, 2 garaþai, kaina
39 100 Eur). Tel . 8 655 16 048.

Iðnuomoja prekybines patalpas
Kauno g. 35 (200 kv. m, kaina 450
Eur). Jurbarkas, tel. 8 618 26 299.
Iðnuomoja garaþà prie
„Oþelienës“ dirbtuviø. Jurbarkas,
tel. 8 676 67 965.

p a r d u o d a

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
1,5 k. butà Gelgaudiðkyje. Ðakiø
r., tel. 8 345 55 441.

cm

myk

2016 03 08 Nr. 9

Ðilalëje ir rajone

p a r d u o d a
2 k. butà Ðilalës r., Gineikiø k.
(II a., 50 kv. m, 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. sodybà arba
keièiu á namà Tauragëje. Tel. 8
655 33 834.

2 k. butà su garaþu (garaþas
po namu, vietinës komunikacijos, yra þemës, yra ðiltnamis).
Tauragë, tel. 8 652 97 140.
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 r., Maþonø
k., Vilties g. 17 (I a., 59 kv. m, II
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi
vieta, 24 000 Eur). 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 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.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà (I a., ðildomas malkomis, yra vanduo, duðas, boileris, WC, 2 malkinës, 10 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 643 73 778.
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 (II a., be patogumø,
mediniame name, 3 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 651 72 108.
1 k. butà Eièiuose (IV a.).
Tauragës r., tel. 8 634 34 415.
1 k. butà miesto centre (remontas, nauji virtuvës baldai).
Tauragë, tel. 8 638 29 783.
1 k. butà Mikrorajone (II a.).
Tauragë, tel. 8 654 49 012.
1 k. butà su daliniais patogumais
miesto centre. Tauragë, tel. 8
653 19 049.
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, plastikiniai langai). Tauragë, tel. 8 656
86 745.
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 J. Tumo-Vaiþganto
g. 124 (IV a., plastikiniai langai, ðarvo durys, didelis rûsys).
Tauragë, tel. 8 699 27 040.
2 k. butà (visi patogumai, vietinis aptarnavimas, su baldais
ir buitine technika ir garaþas,
yra ðiltnamis). Kaina sutartinë.
Tauragë, tel. 8 652 97 140.
2 k. butà Lauksargiuose (II a.,
daugiabutyje). Tauragës r., tel.:
8 677 99 731, 8 614 12 726.
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 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 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 Baltruðaièiuose
SKUBIAI! (kotedþas per du
aukðtus, yra þemës, internetas,
gera vieta, pagalbiniai pastatai,
sodas, garaþas). Tauragës r., tel.:
8 650 67 304, 8 650 67 306.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g. (V
a.). Tauragë, tel. 8 638 44 131.
3 k. butà Miðko g. (V a., 64 kv.
m, plastikiniai langai, ðarvo
durys, laminato grindys, ástiklintas balkonas, ðalia gimnazija
ir progimnazija, vaikø darþeliai,
prekybos centrai). Tauragë, tel.:
8 446 70 731, 8 657 85 746.
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, 45 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 671 66 500.
4 k. butà Þalgiriø mikrorajone
(V a., 73 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
36 000 Eur. Artimiausiu metu
namas bus renovuojamas).
Tauragë, tel. +370 652 20 503.
Namà 7 arø sklype (vieno aukðto, su mansarda, geltonø plytø)
ir tame paèiame sklype vieno
aukðto su mansarda ràstiná
namukà (gera vieta). Tauragë,
tel.: 8 674 30 763, 8 671 66 500,
skambinti nuo 18 val.
Dalá gyvenamojo namo miesto
centre (yra garaþas, 2,7 aro
þemës). Tauragë, tel. 8 652 21
229.
Galvijø fermà (su visa áranga,
mûrinë, ilgis 72 m, plotis 10 m,
komplekte mëðlidë, silosinë,
vandens græþinys, 75 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 654 82 403.
Garaþà T. Ivanausko g.,
„Jovaro“ bendrijoje (3 400 Eur,
42 kv. m, po visu yra duobë, trifazis). Tauragë, tel. 8 639 75 352.
Garaþà (prie didþiojo turgaus,
3000 Eur). Tauragë, tel. 8 654
80 287.

Garaþà „Rato“ bendrijoje (rûsys
po visu garaþu, saugomas, pakeistas stogas, yra vanduo).
Tauragë, tel. 8 621 32 766.
Gyvenamàjá mediná namà
Sodybos g., Taurø k. (yra garaþas
ir ûkinis pastatas). Tauragë, tel.
8 687 82 162.
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.
Mûriná namà 9 km nuo Tauragës,
Kunigiðkiø k. (trifazis, rûsys,
ûkiniai pastatai, garaþas, 29 000
Eur). Tauragë, tel. 8 688 49 791.
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.
Mûriná vieno aukðto namà (ûkinis, 6 arai þemës, komunikacijos). Tauragë, tel. 8 690 08 899.
Namà (220 kv. m, I a., mûrinis,
165 000 Eur. Naujos statybos,
su mansarda, puikiai árengtas).
Tauragë, tel. 8 659 85 200.
Namà miesto centre (vieno
aukðto, mûrinis, 6 a þemës, yra
ûkinis, garaþas, ðiltnamis, kaina
sutartinë). Tel. 8 675 23 610.
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.
(1500 kv. m, I a., mûrinis, 13 500
Eur. Kraðtinis sklypas. Galima
iðsinuomoti arba pirkti 2 ha
þemës). Tauragë, tel. 8 643 88
962.
Namo II a. (yra garaþas, mûriniai pastatai, þemë), garaþà bendrijoje. Tauragë, tel. 8 698 79 236.
Nebrangiai namà Butkeliuose
(su 16 arø sklypu) arba keièiu
á butà su priemoka. Þemës
sklypà (44 arai, prie senvagës)
Butkeliuose. Tauragë, tel. 8 631
45 192.
Pastatà ðalia Taurø nuotykiø
parko (su jam priklausanèiu 19
arø þemës sklypu, geras privaþiavimas, Tauragës panorama, 29
000 Eur). Tauragë, tel.: 8 657 99
145, 8 657 95 886.
Sklypà (ðalia miðkas, 9 600 Eur,
gyvenamøjø namø statybai, 8
arai) Karðuvos g. 9. Graþi vieta,
ðalia sklypo teka upelis. 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 Maþonø sen., Minties
g. 5 (netoli medelyno, 11 500
Eur, 13,2 a). Tauragë, tel. 8 810
03 457.
Sklypà Pagramantyje (graþi
aplinka, komunikacijos, 23 a
þemës) prie Akmenos upës. Prie
sklypo atvestos vandentiekio ir
kanalizacijos atðakos. Tauragë,
tel. 8 652 52 324.
Sklypà Tauragëje, Karðuvos g.
9. Graþi vieta ðalia sklypo teka
upelis, netoli miðkas (9 600 Eur,
gyvenamøjø namø statybai, 8
arai. Tauragë, tel. 8 672 28 441.
Skubiai sodà Joniðkëje,
„Puðyno“ bendrijoje (12,5 arø
þemës, laikinas namelis, 2 stikliniai ðiltnamiai, suaugæ medþiai,
trifazis elektros skaitiklis, padaryti geodeziniai matavimai,
graþi vieta). Kaina sutartinë.
Tauragë, tel.: 8 647 04 724, 8
446 70 224.

Sodà Bernotiðkëje (18 arø,
sujungti 3 sodai). SKUBIAI!
NEBRANGIAI! Tauragë, tel. 8
652 41 218.
Sodà Bernotiðkëje, „Purienos“
bendrijoje (5,7 arai, sodininkø
68, yra mûrinis vasarnamiukas, trifazis, kaina sutartinë).
Tauragë, tel.: 8 670 66 147, 8
446 57 906.
Sodà Joniðkëje, „Keramikos“
bendrijoje (yra namelis).
Tauragë, tel. 8 446 55 837.
Sodà Joniðkëje, „Keramikos“
bendrijoje. Tauragë, tel. 8 637
53 292.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“
bendrijoje (6 arai, 2 200 Eur).
Tauragë, tel.: 8 446 56 725, 8
698 72 565.
Sodà Joniðkëje, „Ðvyturio“ bendrijoje (gyvenamasis namas, 89
kv. m, apðiltintas, 10 arø þemës
ir kiti privalumai). Tel. 8 614
97 255.
Sodà Joniðkëje, „Ðvyturio“
bendrijoje (4 500 Eur, 6 arai,
medinis namelis, atlikti geodeziniai matavimai, elektra, ðiltnamis, vaismedþiai, tvenkinys).
Tauragë, tel. 8 608 65 868.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“
bendrijoje, Giminiø g. 7, nuo
Tauragës 5 km (5 700 Eur, du besiribojantys sodo sklypai, viso 12
arø, 30x40 m). Viename sklype
ðienaujama pieva. Tauragë, tel.
8 659 72 093.
Sodà Bernotiðkëje (graþi aplinka, 14 000 Eur, mûrinis namelis
su rûsiais). Tauragë, tel. 8 699
82 731.
Sodybà 10 km nuo Tauragës
(kaimo pakraðtyje, reikalingas
remontas, 11 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 654 82 403.
Sodybà 16 km nuo Tauragës (su
3,5 ha þemës) arba keièia á 1 k.
butà. Tel. 8 607 79 643.
Sodybà Batakiuose (kaina sutartinë). Tauragës r., tel.: 8 689 41
532, 8 652 70 729.
Sodybà Eidintø k., 20 km nuo
Tauragës (namas medinis, su
patogumais, yra ûkiniai pastatai,
sodas, aptverta, 20 000 Eur,
galima pirkti iðsimokëtinai
sumokëjus 50 % ánaðà). Tauragë,
tel. 8 654 82 403.
Sodybà Ringailiø k. (5,5 ha
þemës). Tauragës r., tel. 8 681
36 247.
Sodo sklypà Joniðkëje,
„Ðvyturio“ bendrijoje, Putinø
al. 319 (3 000 Eur, medinis
namelis, elektra, 6 a). Tauragë,
tel. 8 685 48 966.
Sodo sklypà Juodpetriuose
(namelis, pirtis, 20 a). Tauragë,
tel. 8 685 29 040.
Þemæ individualiø namø statybai miesto ribose, ramioje vietoje, netoli miðko. Sklypo vieta ir dydis formuojamas pagal
pageidavimà. Tauragë, tel. 8
446 55 625.
Þemës sklypà Bekeriðkiø k.,
Tauragës r. (graþi aplinka, ðalia
miðkas, 11 360 Eur, 4 ha, ið jø
0,5 ha namø valda ir 3,5 ha þ.û.
paskirties) 9 km iki Tauragës
miesto centro. Tauragë, tel. 8
647 15 120.
Þemës sklypà Dauglaukio k.,
Laukø g. 15, paèiame miestelyje,
10 km nuo Tauragës (gyvenamosios paskirties, 26 a, tinka namo
statybai, gera vieta). Tauragë,
tel. 8 655 20182.

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 Minties g. 5 (13,2
aro, namo statybai, prie medelyno, aras - 900 Eur). Tauragë,
tel. 8 610 03 457.
Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.
Þemës sklypà Stragutës k. (namo
statybai, 13 arø). Ûkininko sodybà (naujai suprojektuota, 60
arø, ðalia 3 ha þemës). Tauragës
r., tel. 8 699 98 041.
Þemës sklypà Stargutës k. (3 900
Eur, dirbama þemë, 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 3 km iki Tauragës
(prie pagrindinio kelio, uþdaras
kvartalas, elektra, kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8 654 87 362.
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
+Þemæ (þemës ûkio paskirties),
gali bûti apleista, neiðpirkta,
þemës gràþinimo iðvadas, atsiskaitau pirkimo dienà.
Tauragës rajone tel. 8 699 82
177.
Sodà Joniðkëje su nedideliu
nameliu iki 3 000 Eur. Arba
iðsinuomotø nemokamai uþ
sodo prieþiûrà. Tauragë, tel. 8
691 72 749.
Þemës gràþinimo iðvadà (0,43
ha, gali bûti ir daugiau). Tauragë,
tel. 8 656 34 294.

k e i è i a
2 k. butà Gedimino g. (V a.) á
namà Tauragëje su priemoka.
Siûlyti variantus. Tel.: 8 614 87
763, 8 618 51 054.
Sodybà ant Nemuno kranto
Sokaièiø k. (yra 3 ha þemës)
á 2-3 k. butà Tauragëje. Tel. 8
682 47 147.

n u o m o j a
+Iðnuomoja garaþà prie didþiojo turgaus. Tauragë, tel. 8 603
62 324
+Iðnuomoja gyvenamàsias
patalpas vieniðiems vyrams
arba moterims, su patogumais
ir baldais. Tauragë, tel. 8 634
34 415.
+Iðnuomoja ávairaus dydþio
patalpas Pramonës g. 28 (tinka
servisui, sandëliavimui, gamybai
ir kitai veiklai). Tauragë, tel. 8
639 39 810.
+Iðnuomoja kambará su daliniais patogumais miesto centre
su baldais þmogui be þalingø
áproèiø. Nebrangiai. Tauragë,
tel. 8 654 49 012.
+Iðnuomoja vienam tvarkingam asmeniui miesto centre.
Tvarkingas kambarys. Mokëti uþ
nuomà 1 mën. á prieká. Tauragë,
tel. 8 600 07 306.
Jauna, tvarkinga ðeima iðsinuomotø 1-2 k. butà su baldais.
Tauragë, tel. +370 654 59 516.
Ðeima iðsinuomotø 2 k. butà
Tauragëje. Pageidautina su baldais ar dalimi jø. Gali bûti daugiabutis ar namo dalis. Tauragë,
tel. 8 633 11 771.
Iðsinuomotø 1-2 k. butà.
Tauragë, tel. 8 633 80 860.
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Iðsinuomos butà, namà 5 mën.
brigadai Tauragës r., netoli
Þygaièiø. Tauragë, tel. 8 685
31 891.

p a r d u o d a
+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8
686 09 222.
+Lapuoèiø pjuvenø briketus,
baltarusiðkus durpiø briketus,
akmens anglis. Tel. 8 674 24 111.
+Malkas (miðrios, sukapotos,
sausos, 10 kub. m - 250 Eur).
Tauragë, tel. 8 639 90 666.
Naujus bièiø avilius. Jurbarko r.,
tel. 8 698 74 572.
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, 1 kub. m - 20 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 675 69 752.
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.

1

p a r d u o d a
Garso stiprintuvà „Brig-001“ (39
Eur). Garso kolonas S-90 (2 vnt.
po 17 Eur). Garso „ekvalaizerá“
(16 Eur). Tauragë, tel. 8 613
25 179.
Pigiai naudotà ðaldytuvà „Snaigë“
(geros bûklës). Jurbarkas, tel. 8
645 67 045.
Siuvimo maðinà (kojinë).
Ðaldytuvà-ðaldiklá (turkø g-bos).
Tauragë, tel. 8 612 86 995.
Skalbyklæ „Ardo“ (5 kg, 80 Eur,
labai geros bûklës). Kojinæ siuvamàjà maðinà (siuva dþinsus,
labai geros bûklës). Tauragë, tel.
8 657 84 900.
Stacionarø kompiuterá (monitorius, klaviatûra, pelë, 40 Eur).
Tauragë, tel. 8 655 60 004.
Ðaldytuvà LIEBHERR (2 m
aukðèio, 4 kamerø ðaldiklis),
dujinæ viryklæ (su gartraukiu).
Tauragë, tel. 8 686 43 492.
Viryklæ „Wromet“ (45 eurø),
ðaldytuvà „Minsk“ (55 eurø), skalbyklæ „Whirlpool“ (vokiðka, 85
eurø). Tauragë, tel. 8 609 04 946.

p a r d u o d a
Dvivietá miegamàjá fotelá (80
Eur). Tauragë, tel. 8 654 80 287.
Fotelá (didelis, odinis). Tauragë,
tel. 8 612 86 995.
Lovà (tamsiai ruda sp., 140x200
cm, vientisas pakeliamas èiuþinys,
patalynës dëþë). Jurbarkas, tel. 8
628 99 444.
Mediná virtuvës baldø komplektà, virtuviná kampà su stalu ir 2
këdëmis (vyðninës sp.), sofà (juodos sp., neiðtiesiama), þurnaliná
stalà. Tauragë, tel. 8 686 43 492.

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.

Naudotus baldus: minkðtàjá kampà, 170 Eur, kuðetæ-lovà, 45 Eur,
vaikiðkà lovelæ, 25 Eur, sekcijà
„Vilnius“, 120 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 685 72 123.
Spintà (3 durø, su antresolëmis,
naudota, klevo sp., l. geros bûklës, 80 Eur). Tauragë, tel. 8 656
01 656.
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skelbimà mokëti nereikia, dydis 10
kv. cm skelbiantis 5 kartus + 1 kartas
nemokamas).

Svetainei sekcijà, sofà, fotelius ir
staliukà, 110 eurø, prieðkambario
komplektà, 55 Eur. Tauragë, tel.
8 609 04 946.
Svetainës baldø komplektà:
sofa-lova, 2 foteliai, 2 pufai,
staliukas, 60 Eur. Jurbarkas, tel.
8 447 53 772.

p a r d u o d a
Universalø veþimukà (3 daliø).
Jurbarkas, tel. 8 643 56 494.

p a r d u o d a
+Grûdus (be lukðto aviþas, tinka
maistui, iðvalytos, maiðas - 20
Eur, 1 tona - 300 Eur). Tauragë,
tel. 8 699 12 013.
+Kvieèius (50 kg - 8 Eur).
Tauragë, tel. 8 687 96 649
+Kvieèius (tona - 140 Eur),
aviþas (tona - 100 Eur). Tauragë,
tel. 8 681 40 312.
+Kvietrugius (ðvarûs, 1 tona 120 Eur) ir mieþius (ðvarûs, 1
tona - 130 Eur). Atveþu. Tauragë,
tel. 8 616 57 645.
3 oþkytes (2 atsivedusios, galima
pasirinkti, 30 Eur). Tauragë, tel.
8 670 58 363.
Arklá ir jaunà kumelaitæ. Tauragë,
tel. 8 600 79 466.

2

Avis (Lietuvos juodgalviø veislës). Tauragë, tel. 8 687 46 540.
Avis (mëðrûnës, ëringos, su ëriukais, avinø skerdienà). Jurbarkas,
tel. 8 618 17 950.
Avis ir prieauglá (merinosø veislës miðrûnai). Tauragë, tel. 8 685
62 268.

Avis (su ëriukais arba ëriukus
atskirai, didelis pasirinkimas).
Jurbarko raj. 8 614 33 842.
Jaunas karves (galima rinktis).
Jurbarko r., Varlaukys, tel. 8
674 95 391.
Kalytæ (vokieèiø aviganiø veislës, 5 mën.). Tauragë, tel. 8 655
71 191.
Karves (7 vnt., pieningos).
Tauragës r., tel. 8 636 21 643.
Karves (verðingos, pieniniø veislës, 7 vnt.) ir telyèias (verðingos,
3 vnt.). Tauragë, tel. 8 674 29 546.
Karvæ (3 verðiø) ir þàsis. Tauragë,
tel. 8 613 92 981.
Karvæ (3 verðiø). Tauragë, tel. 8
638 65 597.
Karvæ (3 verðiø, verðiuosis
geguþës mën. viduryje). Tauragë,
tel. 8 646 19 140.
Karvæ (3 verðiø, verðiuosis kovo
pirmoje pusëje). Jurbarko r., tel.
8 698 74 572.
Karvæ ir verðingas telyèias.
Tauragë, tel. 8 647 81 347.
Kiaulæ. Ðienà rulonuose.
Tauragë, tel. 8 646 65 608.
Kumelæ (6 m., su dokumentais).
Ðakiø r., tel. 8 672 90 381.
Kvieèius þieminius. Tel. 8 690
56 139.
Kvieèius, mieþius. Jurbarkas, tel.
8 612 31 475.
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.
3 verðingas telyèias. Ves 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.
Rûkytus kiaulienos gaminius,
sukergtas triuðes, avis, viðtø
skerdienà, kiauðinius.

Tel. 8 645 99 892.
Telyèià (atsivedusi), karvæ (2
verðiø, kà tik „uþtraukinta“).
Ðilalë, tel. +370 691 45 542.
Telyèià. Tauragë, tel. 8 650 55
850.
Paðarinius runkelius. Tauragë,
tel. 8 652 90 622.
Pigiai kvieèius ir mieþius.
Jurbarkas, tel. 8 681 19 146.
Romanovø veislës avinukø skerdienà. Pjauna pagal uþsakymà,
vienas apie 20 kg, 5 Eur. Tauragë,
tel. 8 635 45 203.
Ðienainá baltoje plëvelëje.
Tauragë, tel. 8 656 79 580.
Telyèias (verðingos). Tauragë, tel.
8 622 71 696.
Telyèias (verðiuosis kovo 12 d.,
geros veislës). Telyèaitæ (4 savaièiø, auginimui, Holðteinø veislës). Tauragë, tel. 8 657 92 545.
Telyèià (verðinga). Tauragë, tel.
8 604 62 939.
Triuðiø pateles ir triuðienà.
Tauragë, tel. 8 682 14 603.
Verðingas telyèias, verðiuosis
kovo mën., 600 Eur. Ðilalë, tel.
8 605 60 850.
Vokieèiø aviganiø veislës ðuniukus (kaina 75 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 641 06 095.
Þieminius kvieèius. Tel. 8 690
56 139.

SKELBIMO KAINA – 1,50 Eur
(skelbiama 2 kartus ir internete 2 savaites).

d o v a n o j a

4 mokyklinio ir vienas pusantrø metø vaikai neturi geriamo
vandens. Gal atsirastø þmogus,
kuris padengtø kasimo darbus?
Tel. 8 656 17 264.
Bûèiau dëkinga þmogui, padovanojusiam minkðtàjà dalá
ir dujinæ viryklæ Tauragë, tel. 8
638 58 621.
Duosiu þemës pasisodinti darþà
prie Naujamiesèio mokyklos
Jurbarko mieste. Jurbarkas, tel.
8 685 72 123.
Parduoda deguonies balionà su
reduktoriumi, 60 Eur. Tauragë,
tel. 8 630 62 565.
Superku bebrø kiauðinius.
Jurbarkas, tel. 8 672 23 826.
Ávairius árankius, turime didelá
árankiø asortimentà. Jurbarkas,
tel. 8 687 75 803.
Informuojame, kad 2016 m.
kovo 17 d. bus atliekami miðko
sklypo, kad. Nr. 9486/0003:184,
kadastriniai matavimai adresu
Jurbarko r. sav., Veliuonos
sen., Antakalnës k..Jûs, Artûrai
Vyðniauskai (skl. kad. Nr.
9486/0003:90), kaip gretimo
sklypo savininkas arba Jûsø
ágalioti asmenys, esate kvieèiami
á paþenklinimo darbus. Dël tikslaus susitikimo laiko ir vietos
praðome kreiptis nurodytu telefonu: 8 657 71 045. Kadastriniø
matavimø darbus vykdys UAB
„Geometra“ á.k. 160297055,
Pramonës g. 12A, Ðiauliai, tel. (8415) 14511, el. paðtas: siauliai@
geometra.lt.

Èekø aviganiø veislës ðuná, 2 m.
Paðaltuonys, tel. 8 618 04 825.
Ðunis (2 vnt., laikø veislës).
Tauragë, tel. 8 671 92 332.
Ðuná (vokieèiø aviganiø veislës,
paskiepytas, 8 m.). Tauragë, tel.
8 635 44 769.

p a r d u o d a

p a r d u o d a

+IÐPARDAVIMAS!
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. VIDAUS IR
LAUKO DURYS: MEDINËS,
METALINËS, NAUJOS IR
PANAUDOTOS. NAUDOTI
PLASTIKINIAI LANGAI.
Klaipëda, tel. 8 603 10 867.

p e r k a
Perka iki 150 kg kiaulæ ir 1 metø,
geros karvës telyèaitæ auginimui,
gali bûti ir jaunesnë. Ðilalë tel. 8
648 63 646.

Akvariumà (apie 30 l, yra ðildytuvas, filtras). Tauragë, tel. 8 686
43 492.
Dviratá VOLTAGE SCOTT
(þymëtas policijoje, 100 Eur),
videokamerà PANASONIC
VZ10 (15 videokaseèiø ðiai
kamerai, videomagnetofonas
HITACHI, PANASONIC kasetës adapteris, naujas videoáraðo
perkëlimo prietaisas, 120 Eur,
galima derëtis). Tel. 8 686 40 423.
Plastikines taras su metaliniais
padëklais (1000 l, baltos, juodos,
skaidrios, 25-55 Eur), kanalizacijai (15 Eur), pûslës be rëmo (3
Eur), rëmus (18 Eur). Tauragë,
tel. 8 643 63 943.
Pluoðtinæ medþiagà (raudonos
sp., puiki kokybë, rusø g-bos,
metras 1,50x1,50, 30 m, m - 15
Eur). Galima tartis. Tauragë, tel.
8 657 97 513.
Svoriø suolelá FB-200E VIROS
SPORT (naujas, 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 670 41 700.
Virðutiniø dantø protezø áklotus
(28 vnt. - 5 Eur). Kraujospûdþio
matuoklius (maþai naudoti,
mechaninis 9 Eur, automatinis 15
Eur). Tauragë, tel. 8 675 79 037.

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

Statinæ (7 kub. m, pritaikyta po
þeme kurui laikyti). Jurbarkas,
tel. 8 681 19 146.
Alytaus g-bos tipo namo 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.
Betono maiðyklæ (trifazë).
Tauragë, tel. 8 653 19 049.
Dalinai skaldytus akmenis, tinka
tvoroms (1 t - 30 Eur). Tauragë,
tel. 8 698 31 069.
Darþinæ persikëlimui (geros
bûklës, 10 x60 m, kaina 1200
Eur). Jurbarko r., Valuckø k.,
tel. 8 699 93 075.
Duris (medines, naujos, ávairiø
matmenø). Tauragë, tel. 8 651
15 887.
Duris (naujos, puðies, deðinës,
0,85 x 2,09 m, 48 Eur). Duris su
stiklu (0,85 x 2,18 m, 15 Eur).
Ketaus radiatorius (sekcija - 0,7
Eur). Tauragë, tel. 8 613 25 179.
Juostines metalo pjovimo stakles. Adatà-filtrà (vandeniui ið
þemës traukti). Tauragë, tel. 8
676 57 000.

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

Naujà kietojo kuro katilà „Defro
Optima Komfort“ (15 kW, 700
Eur), galima derëtis. Tauragë,
tel. 8 686 40 423.

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”.

Naujus ketaus radiatorius,
droþliø plokðtes (0,18, vnt. - 2
Eur), plauðo plokðtes (1 kv.
m - 0,9 Eur), naujus metalinius
vamzdþius (65, 50, 15 diametro),
kampuotá (35, 30, 25), rifliuotus
ir langø stiklus. Tauragë, tel.: 8
614 08 381, 8 685 03 697.
Naudotà ðiferá (apie 80 vnt.,
115x175 cm). Jurbarkas, tel. 8
629 11 122.
Profiliuotà skardà geriausiomis
kainomis (1 kv. m - nuo 4 Eur).
Marijampolë, tel. 8 686 35 085.
Senovines raudonas plytas
(didelës, 16 000 vnt.), grindinio
akmenis (taðyti, 200 kv. m ir pakopø, senoviniai, kaina sutartinë). Kaunas, tel. 8 699 99 395.
Statybinæ medienà, medienos
atraiþas, pjuvenas. Galimas
pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas nemokamas.
Jurbarkas, tel. 8 646 44 279.

p e r k a
Betono maiðyklæ. Tauragë, tel. 8
618 14 597.
Naudotà ðiferá. Tauragë, tel. 8
633 79 134.
Priimu statybines atliekas. Tel. 8
646 44 279.

AUDI 100 AVANT (1994 06
mën., benzinas, BRS dujos, 2,6
kub. cm, 110 kW, rida 279 750,
juodos sp., juodas odinis salonas, klimato kontrolë, kablys, el.
langai, el. veidrodþiai, lieti ratai,
labai geros bûklës, TA iki 2016
09 mën., draudimas, 1000 Eur).
Tel. 8 650 59 120.
AUDI 80B (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.
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.

CHEVROLET

p a r d u o d a
CHEVROLET SPARK (2013
m., apdegæs, galima visas arba
dalimis. Jurbarkas, tel. 8 685
32 009.

Kanalizacijos ðulinio dangtá
(komplektas, 20 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 447 53 772.
Naudotas ðamotines ir senovines
raudonas plytas (1 vnt. - 0,35
Eur). Tauragë, tel. 8 698 31 069.

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

AUDI

p a r d u o d a
AUDI 100 C4 (1992 m., 2,4 l,
dyzelinas, 850 Eur). Tauragë, tel.
8 686 90 239.

CITROEN

p a r d u o d a
CITROEN XSARA (2000 m., 2
l, HDi, veliûras, sidabro sp., 850
Eur). Tauragë, tel. 8 601 43 532.
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HYUNDAI

p a r d u o d a
HYUNDAI 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. Ið
Vokietijos, 4x4, odinis salonas).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.

MAZDA

p a r d u o d a
MAZDA 323 (1989 m., 1,4 l, benzinas, TA iki 2018 m., 350 Eur).
Tauragë, tel. 8 686 90 239.

MERCEDES-BENZ

p a r d u o d a
MB C 200 (1993 m., 2 l, dyzelinas,
rudos sp. perlamutras, 750 Eur).
Tauragë, tel. 8 601 43 532.
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
OPEL ZAFIRA (2002 m., 2000
cm3, dyzelinas, 74 kW, mechaninë
pavarø dëþë, vienatûris, pilka sp.
, 4/5, TA iki 2017-00, 1 650 Eur).
Tauragë, tel. 8 655 84 175.
OPEL ZAFIRA (2000 m., 2 l, 74
kW, ið Prancûzijos, 1 450 Eur).
Tauragë, tel. 8 686 90 239.
OPEL ZAFIRA (2003 02 mën.,
2 l, DTI, 74 kW, tamsiai mëlynas
á pilkumà perlamutras, centrinis,
signalizacija, el. paketas, kondicionierius, 7 sëdimosios vietos,
galinë uþuolaida, kablys, lieti
ratlankiai, sankabos gedimas,
kaina 1599 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.

PEUGEOT

p a r d u o d a
PEUGEOT 605 (1992 m., geros
bûklës, draudimas, TA iki 2016
10 13, kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 619 33 737.

SEAT ALHAMBRA (2000 m.,
1,9 TDI, sidabrinis perl., veliûras,
klimato kontrolë, el. langai, el.
veidrodþiai, kablys, centrinis,
signalizacija, kaina 1850 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

TOYOTA

p a r d u o d a
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.

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.
VW PASSAT (1991 m., benzinas,
2 l, TA 2 m., kaina 550 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 32 009.
VW JETTA (1985 m., 1,8 l,
benzinas, TA). Tauragë, tel. 8
631 22 309.
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., 1,9 l,
dyzelinas, mechaninë pav. dëþë,
81 kW, universalus, sidabrinë
sp., TA, lieti ratai, þieminës padangos, 1400 Eur). Tauragë, tel.
8 600 06 497.

p e r k a
+Automobilius GAZ-21 ir GAZ69, bei jø atsargines dalis. Seno
modelio motociklus. Tauragë, tel.
8 691 81 199.
+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.
Automobilá, siûlyti ávairius variantus. Jurbarkas, tel. 8 685 32 002.

p a r d u o d a

PEUGEOT 4007, nuo 2008 metø.
Tel. 8 609 07 221.

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.

p a r d u o d a
VW TRANSPORTER T-4 variklio galvutæ su velenëliu ir
voþtuvais (200 Eur). Paðaltuonys,
tel. 8 618 04 825

VOLKSWAGEN

RENAULT
RENAULT SCENIC (2000 m.,
1,9 l, dyzelinas, TA iki 2017 m.,
1 000 Eur). Tauragë, tel. 8 638
61 299.
RENAULT SCENIC (2004 m.,
1,9 l, dyzelinas, TA, Lietuvoje
maþai eksploatuotas, 1 600 Eur).
Tauragë, tel. 8 637 14 374.
RENAULT SCENIC (1999 m.,
benzinas, 1,6 l, antras dalimis,
kaina 600 Eur). Jurbarkas, tel. 8
685 32 009.

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), SUBARU LEGACY
(R15), R16 (tinka VW GOLF 5).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
Padangas (naudotos, ið
Norvegijos, nuo R 12 iki R 22,
gauta nauja siunta) ir restauruotas padangas (universalios, su garantija). Tauragë, tel. 8 655 71 191.
Visureigio padangas 5 vnt. (2 vnt.
R15 75225, 3 vnt. R15 ant 215,
kaina 1 vnt. 45 Eur) ir apsauginius
vamzdþius nerûdijanèio metalo.
Jurbarkas, tel. 8 650 34 670

VAZ ÞIGULI 13 priekines sëdynes, kad ir nenaujas. Jurbarkas,
tel. 8 636 03 663.
Superkame automobilius,
geromis kainomis. Pasiimame
patys. Tel. 8 623 09 351.

p a r d u o d a
VW PASSAT (1999 m., 1,9 l,
dyzelinas, „sinchro“) dalimis.
Tauragë, tel. 8 699 12 013.

p a r d u o d a
Arkliná veþimà guminiais ratais
(buvo naudojamas prie traktoriaus, 100 Eur). Skaudvilë, tel. 8
607 44 898.
ASEA (11 kW, 2925 aps./min.),
geros bûklës el. variklius (1 kilovato kaina 15 eurø). Ðilalë, tel. 8
658 60 232.
Atliekame ávarius darbus, turime
ekskavatorius, savivarèius, traktorius ir kt. ávairios technikos su
profesionaliais mechanizatoriais.
Jurbarkas, tel. 8 687 75 803.
Bulviø kasamàjà, sodinamàjà,
purkðtuvà, kultivatoriø, plûgà,
ðienapjovæ, vartytuvà, mëðlo
kratytuvà, grudø malûnà, T-25
su krautuvu. Jurbarkas, tel. 8 612
78 366.
Cisternas (2,5 tonos, storasienë
ir 2,8 tonos). Tauragë, tel. 8 685
03 697.
Cisternà (metalinë, 3,2 kub. m,
ant ratø, originali). Tel. 8 617
36 512.
Diskinæ ðienapjovæ (2013 m.,
GX265, 2000 Eur). Kultivatoriø
KPG-4 (400 Eur). Tel. 8 693
81 057.
Frontaliná krautuvà (nuimtas
nuo MTZ, 270 eurø). Rulonams
veþti skirtà priekabà (ilgis 13,5,
plotis 2,5 m, 2002 m., 3 300 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 687 87 093.
Grëblá „Dobilas-6“ (2 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 696 06 429.
Grëblá-vartytuvà „Dobilas-3“,
vandens cisternà (3,2 kub. m,
originali). Ðilalë, tel. 8 615 28 934.
Kombainà NIVA SK 5 dalimis.
Jurbarkas, tel. 8 685 30 887.
Kultivatoriø (2,6 ir 3,4 m), grûdø
sëjamàjà (3,6 m), tràðø barstytuvà,
grûdø malûnà (prie traktoriaus),
traktorinæ naujà sëdynæ, dalginæ
ðienapjovæ 2,1 m, plûgus, arkliná
inventoriø: kultivatoriø, akëèias,
plûgus, grëbiamàjà, veþimà). Tel.
8 601 75 010.
Melþimo aparatus. Naujus ir
naudotus. Atliekame remontà.
Suteikiame garantijà. Atsarginës
dalys. Dyzeliniai, benzininiai,
elektriniai. Nerûdijanèio plieno
kibirëliai. Tauragës r., tel.: 8 685
26 204, 8 639 07 345.
Mëðlo krautuvà, mëðlo kratytuvà, vienaaðæ verèiamà priekabà,
pieno auðintuvà. El. variklius.
Reduktoriø. Trifazá oro kompresoriø. Tauragë, tel. 8 647 36 183.
Melþimo aparatus. Naujus ir
naudotus. Atliekame remontà.
Suteikiame garantijà. Atsarginës
dalys. Dyzeliniai, benzininiai,
elektriniai. Nerûdijanèio plieno
kibirëliai. Tauragë, tel. 8 614
20 536.
Sunkveþimio termobûdà, rusø
g-bos kultivatoriø, prikabinamà,
savos g-bos keltuvà (strëlæ).
Tauragë, tel. 8 687 96 649.
Ðienà rulonuose. Tel. 8 652 90
622.
Ðieno vartytuvà (4,2 m ploèio, 500
Eur), tankinimo volà (pakabinamas prie traktoriaus T-25, T-40).
Paðaltuonys, tel. 8 618 04 825
Ðieno-ðiaudø pûstuvà. Tauragë,
tel. 8 685 51 081. Ðieno-ðiaudø
pûstuvà, 11 kW el. variklá, MTZ
paleidimo varikliukà arba viskà
keièiu á DT75 kultivatoriø.
Jurbarkas, tel. 8 662 35 299.
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Vienvagæ bulviø kasamajà ( kaina
150 Eur.). Jurbarkas, tel. 8 685
80 092.
Traktoriaus T-16 dokumentus,
nebaigtà daryti priekabà su dokumentais, priekabà PSE-125
(su dokumentais), galingà grûdø
malûnà, el. pjûklà, suvirinimo
aparatà, græþimo stakles, deguonies balionus, kaladþiø skaldyklæ.
Pagëgiai, tel. 8 655 99 402.
Traktoriø MTZ 82 (geros bûklës,
kaina 3700 Eur). Jurbarkas, tel. 8
699 83 524.
Traktoriø MTZ-82 (2000 m.), plûgus (2 ir 3 korpusø), traktorinius
volus (4 m ploèio, spygliuoti, danø
g-bos), grëblá „Dobilas“. Jurbarko
r., tel. 8 698 74 572.
Traktoriø MTZ-82, frezà (kultivatorius, 4 m), prikabinamà mëðlo
krautuvà ir traktorinæ priekabà su
defektu. Ðilutës r., tel.: 8 650 21
235, 8 650 21 238.
Traktoriø T-40 (980 Eur), traktoriø T-25 (1993 m., 1300 motoval., 3400 Eur), T-16 T-40, MTZ
dalimis, priekabà „Zubrionok“
(190 Eur). Tel. 8 652 96 090.

p e r k a
Kombainà NIVA SK-5M, 4 vagø
bulviø sodinamàjà, rusø g-bos,
akmenø rinktuvà, þolës smulkintuvà KIR-1,5, metalinæ cisternà
ant ratø. Tel. 8 613 15 940.
Priekabà (4-6 t), sëjamàjà (3-4
m), ðienapjovæ (lenkiðka, diskinë),
ðaldytuvà (4-6 t). Jurbarkas, tel. 8
640 28 409.

+Reikalingas apie 50 m. amþiaus
vyriðkis, mokantis dirbti traktoriumi, dirbti ûkyje. Apgyvendina,
maitina. Tauragë, tel. 8 636 89
616.
+Reikalingas pagalbinis darbininkas ûkyje. Apgyvendina.
Pagëgiai, tel. 8 685 02 831.
+Reikalingos kirpëjos, manikiûrininkë. Suteikiamos geros
sàlygos. Tauragë, tel. 8 618 79 399.
Ieðkome rinkodaros vadybininkø
(-iu), gali bûti be patirties,
apmokome. Tik atsakingi, tikslø
siekiantys ir uþsidirbti norintys.
Atlyginimas 350-1200 eurø.
Jurbarkas, tel. 8 670 59 284.
Ieðko vairuotojø tolimiems reisams á Danijà, Ðvedijà. Jurbarkas,
tel. 8 685 59 888.
Ieðkomas darbininkas-traktorininkas. Pagëgiai, tel. 8 615
85 742.
Ieðkomas tolimøjø reisø vairuotojas, CE kategorija. (LietuvaBaltijos ðalys-Skandinavija).
Savaitgaliai namuose. Jurbarkas,
tel. 8 615 44 567.
Ieðkome sausainiø kepëjos.
Patirtis nebûtina, apmokome.
Tauragë, tel. 8 687 77 454.
Reikalinga virtuvës darbuotoja
picerijoje (privalumas - vairuotojo
paþymëjimas). Jurbarkas, tel. 8
692 70 271.
Reikalingas vairuotojas (tolimøjø
reisø, CE kategorija, Baltijos
ðalys-Skandinavija, savaitgaliai
namie, laiku mokamas atlyginimas). Atsakingumas, sàþiningumas. Pageidautina Kauno,
Jurbarko r. Jurbarkas, tel. 8 615
44 567.
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.
Smalininkø senjorø namuose
reikalinga SLAUGYTOJA, turinti med. iðsilavinimà ir licencijà.
Darbas visu etatu, 08.00-17.00.
Senjorø medicininë, medikamentø prieþiûra. Tel. 8 655 54
124.
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.

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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31 m. vyras ieðko darbo, siûlyti
ávairius variantus. Tauragë, tel. 8
636 53 098.
50 m. vyras ieðko bet kokio darbo.
Tauragë, tel. 8 652 19 900.
Mergina ieðko darbo. Tauragë, tel.
8 636 78 509.
Moteris ieðko darbo, gali tvarkyti
aplinkà, dirbti ðiltnamyje. Tel. 8
643 49 302.
Mûrininkas, stogdengys, vidaus
apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
Priimu slaugyti ligonius, senyvo
amþiaus þmones, gali bûti ðeima.
Visas iðlaikymas ir prieþiûra.
Atlyginimas pagal susitarimà.
Jurbarkas, tel. 8 685 72 123.
Statybininkas ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 636 86 399.
Vyras ieðko apdailos darbø.
Tauragë, tel. 8 699 31 569.
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 kapoti ir
pjaustyti malkas, gali dirbti pas
ûkininkà. Tauragë, tel. 8 637 21
818.
Vyras ieðko darbo, gali pjauti, kapoti malkas, pjauti krûmus ir þolæ.
Tauragë, tel. 8 656 25 538.
Vyras ieðko darbo, gali rinkti,
atnaujinti ávairius senus baldus,
tvarkyti èiuþinius. Tauragë, tel. 8
658 72 764.
Vyras ieðko darbo, kasa valo ðulinius, suranda vandená, nustato gylá.
Tauragë, tel. 8 691 45 548.
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.

11 d., penktadienis, 19.00 val. Palangos koncertų salė
(Vytauto g. 43, Palanga). Viačeslavas Ganelinas, Sigitas
Geda „Velnio nuotaka“. 2 veiksmų miuziklas Kazio Borutos apysakos „Baltaragio malūnas“ motyvais. Bilietų
kainos: 10,00 €, vėliau – 15,00 €
12 d., šeštadienis, 18.30 val. „Altorių šešėly“. 2 dalių šokio
spektaklis pagal V. Mykolaičio-Putino romaną „Altorių
šešėly“
Iki vasario 22 d. bilieto kaina – 9,50 €, vėliau – 12,50 €
12 d., šeštadienis, 19.00 val. Palangos koncertų salė
(Vytauto g. 43, Palanga). Dan Goggin „Šounuolynas“.
2 veiksmų muzikinė komedija. Bilietų kainos: 10,00 €,
vėliau – 12,00 €
13 d., sekmadienis, 17.00 val.„Pelenė“. 2 veiksmų šokio
spektaklis vaikams pagal Sergėjaus Prokofjevo muziką
Iki vasario 23 d. bilieto kaina – 5,00 €, vėliau – 7,00 €
17 d., ketvirtadienis, 18.30 val. „Divizija“. 2 dalių šokio
spektaklis Arūno Daugėlos romano „Divizija“ motyvais.
Rekomenduojama ne jaunesniems kaip 14 metų . Iki vasario 28 d. bilieto kaina – 9,50 €, vėliau – 12,50 €
18 d., penktadienis, 18.30 val. Johann Strauss „Vienos
kraujas“. 3 veiksmų operetė.
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

+Fasadø ðiltinimas, armavimas,
tinkavimas dekoratyviniu tinku.
Atliekame visus aplinkos tvarkymo
darbus: klojame trinkeles, apþeldiname, statome tvoras. Tauragë, tel.
8 615 13 612.
+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.

4 vyrø brigada atlieka vidaus ir
lauko apdailà, klijuoja klinkerio plyteles. Dirbame visoje
Lietuvoje. Jurbarkas, tel.: 8 685
40 700, 8 644 61 997.
Dengiame stogus. Statome priestatus. Darome ventiliuojamus
fasadus. Liejame pamatus. Vidaus
apdailos darbai. Tauragë, tel. 8
645 26 527.
Keleiviø ir siuntø perveþimas
ANGLIJA-LIETUVA. Siunta
nuo 25 eurø. Þmogus nuo 85 eurø.
Ðilalë, tel. 8 648 35 513.
Liejame pamatus, statome mûrinius, karkasinius namus, pavësines,
priestatus, tvoras. Dengiame
stogus, lankstome ir montuojame
ávairius skardos lankstinius. Tel.
8 614 51 872.
Remontuoju armonikas, akordeonus. Jurbarkas, tel. 8 676 63 601.
Stogø dengimas. Skardinimo
darbai, latakai, lankstiniai, kaminø
ádëklai. Tel. 8 682 44 876.

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

KOVO 8 D. 18 VAL. Irūnos ir Mariaus koncertas „Viskas
baigta“. Jurbarko kultūros centras.
KOVO 10 D. 10 VAL. Kovo 11-oji Girdžiuose.
KOVO 11 D. 10 VAL. Kovo 11 – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos renginiai Jurbarke.
KOVO 12 D. 10 VAL. RUTA model management“ modelių
atranka. Jurbarko kultūros centras.
ŠAKIUOSE IR RAJONE

KOVO 11 D. 15 VAL. Kovo 11 – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos renginiai Šakiuose.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

KOVO 11 D. 15 VAL. Sidabrinės nendrės įteikimo ceremonija. Šilutės kultūros centras.
TAURAGĖJE IR RAJONE

KOVO 8 D. 18 VAL. Juodojo humoro vakaras Dalyvauja
A. Orlauskas ir R. Šilanskas. Tauragės kultūros centras.
KOVO 9 D. 18 VAL. Domino teatro spektaklis „Striptizo
ereliai“. Tauragės kultūros centras.
KOVO 11 D. 14 VAL. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Tauragės kultūros centro liaudies teatro spektaklis
TĖVYNĖS GODOS. Tauragės kultūros centras.

