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AKCIJA „DAROM“
JAU DEŠIMTĄ
KARTĄ KVIES SUSIBURTI NEABEJINGUS TARŠAI

DAROM IR GAMTA PADĖKOS! - su tokiu šūkiu akcijos
organizatoriai kviečia dalyvauti jubiliejinėje nacionalinėje
tvarkymosi akcijoje „Darom“ 2017, kuri balandžio 22 dieną 10
valandą suburs visus Lietuvos žmones. O jos tikslas - dar kartą
suvienyti gyventojus, skatinti bendruomeniškumą ir atkreipti
dėmesį į taršos, aplinkosaugos problemas, rašoma pranešime
spaudai.
„Darom“ sėkmė
DAROM arba Let‘s do it World – tarptautinė aplinkosaugos
organizacija, kuri vienija daugiau nei 112 pasaulio valstybių,
ir 2013 metais buvo pripažinta JTO. Idėjos autoriai – estai,
tačiau Lietuva buvo viena iš pirmųjų šalių, kuri prisijungė prie
šio judėjimo.
Dabar DAROM – viena iš įtakingiausių organizacijų Lietuvoje, kuri nuo 2008 metų kasmet organizuoja aplinkos tvarkymo
akciją DAROM ir kitus aplinkosaugą bei pilietiškumą skatinančius renginius visoje Lietuvoje.
Skaičiuojama, jog per devynerius veiklos metus Lietuvoje
DAROM akcijose dalyvavo net 1 361 000 žmonių ir surinkta
apie 38 000 tonų atliekų.
2016 metai „Darom“ organizacijai buvo ypatingi: įvyko nacionalinis „Darom“ forumas, pasirašytas memorandumas su
tuometiniu premjeru A. Butkevičiumi, inicijuotas „Nacionalinis
miškasodis“, po kurio sužaliavo 100 hektarų naujų miškų, ir
akcija „DAROM padangas“, kurios metu buvo renkamos padangos prie Žaliųjų ežerų. Be to, įvyko sporto renginys Kaune
„Ąžuolyno bėgimas 2016“, o akcijos DAROM 2016 metu Vilniuje pasodintas 20 metų, 6 metrų aukščio medis, primenantis
Lietuvai ir Vilniui DAROM indėlį mūsų šaliai.
Šiais metai akcija vyks balandžio 22 dieną, 10 valandą visoje
Lietuvoje.
DAROM taškų žemėlapis bus paskelbtas balandžio 10 d.
mesdarom.lt. Taip pat Darom taškų ieškokite savivaldybių
internetiniuose puslapiuose. Būtent iš šių taškų bus išvežami
raudoni DAROM maišai į sąvartynus akcijai pasibaigus.
Norintys pasiūlyti savo tvarkymo tašką, kreipkitės į savo
savivaldybės atstovą. Bendras kontaktinis el. p. šiuo klausimu:
biciuliai@mesdarom.lt Primename, kad DAROM akcijos metu
yra tvarkomos tik viešos vietos.
Organizatoriai kviečia didesnes įmones bei organizacijas
registruotis iš anksto: https://goo.gl/forms/PZVHdDpHekNeGRwB2. Tokiu būdu akcijos dieną bus galima tvarkingai
suvaldyti dalyvių srautus.
DAROM kviečia prisidėti prie akcijos visus: moksleivius, studentus, organizacijas, bendruomenes, įmones, politikus - visus,
kurie yra neabejingi akcijai ir jos puoselėjamoms vertybėms.
Visi norintys prisidėti prie akcijos DAROM 2017 organizavimo, tapti DAROM regionų ar miestų koordinatoriais, patruliais
ar draugais-rėmėjais, rašykite el.paštu: hr@mesdarom.lt.
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SVEIKATA

TAURAGĖ

PAVA S A R I O VA I S T I N I Ų A U G A L Ų
KARALIENĖ – DILGĖLĖ
Dar mūsų močiutės žinojo,
kad dilgėlės — tai ir vaistinis,
ir maistui naudojamas vitaminingas augalas. Žmogui
ji ypač naudinga po žiemos,
nes tada organizmas būna
išsekintas pavasario avitaminozės. Senieji dilgėlę vadindavo pavasario vaistinių
augalų karaliene.
Lietuvoje plačiausiai paplitusi daugiametį didžioji
dilgėlė. Šis dilginamaisiais
plaukeliais apaugęs žolinis
augalas (piktžolė) išauga
iki 60-150 centimetrų. Auga
šiukšlynuose, patvoriuose,
miškuose ir krūmuose. Žydi liepos-spalio
mėnesiais.
Mūsų senoliai dilgėlės lapus rinkdavo augalo
žydėjimo metu. Džiovindavo gerai vėdinamoje vietoje. Medumi, kuriame būdavo virinami
dilgėlės lapai, patardavo gydytis nuo dusulio.
Acte pavirintu dilgėlių šaknų nuoviru liepdavo
plauti plaukus, jei jie slinkdavo ar atsirasdavo
pleiskanų. Užėjus reumato skausmams patardavo skaudamą vietą pirtyje ilgai plakti iš
dilgėlių surišta vanta.
Šviežių, susmulkintų dilgėlių lapų antpilu
senosios žiniuonės gydydavo cukrinį diabetą.
5-6 šaukštus susmulkintų lapų reikia užpilti
stikline verdančio vandens. Šiltai aprištame
inde antpilui leisti nusistovėti apie valandą
laiko. Gerti patariama prieš valgį po arbatinį
šaukštelį 3 kartus per dieną. Žinovai patardavo
ir į sriubas įberti susmulkintų dilgėlių.
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Patyrę žvejai gerai žino ir baktericidines
dilgėlių savybes. Karštą dieną dilgėlių lapais
jie perdeda šviežią žuvį, kad nesugestų, kol
parneš namo. Palaikytos verdančiame vandenyje dilgėlės nebekanda. Truputį pavirtos
sūdytame vandenyje, kartu su špinatais ir
rūgštynėmis, trumpai patroškintos svieste su
česnakais ir sumaišytos su kietai virtu kapotu
kiaušiniu, dilgėlės tampa nuostabiu įdaru virtinukams ir mieliniams pyragėliams.
Išmintingos šeimininkės dilgėlių pasidžiovina ir žiemai. Sutrintos į miltus jos sudedamos
į sandarius indus. O paskui naudojamos sriu-

boms ir padažams.
Kai kurie virėjai jaunų dilgėlių deda į
raugintų kopūstų sriubą, barščius. Dilgėles į
puodą dėdavo tik sriubai baigiant virti, kad
mažiau suirtų vitaminai. Dilgėlių pluošte
yra ligninų ir celiuliozės polisacharidų su
vitaminais C, K, E, B grupės. Jie padeda
pašalinti toksinus.
Esant radikulitui ir raumenų skausmams,
gydytojai pataria sumaišyti mėsmalėje susmulkintus dilgėlių lapus su sviestu, pridėti
trinto krieno ir naudoti kaip tepalą. Dilgėlės
gelbsti ir vyrus - 2 arbatiniai šaukšteliai su
kaupu dilgėlių lapų ar šaknų užpilami verdančio vandens stikline, 5 minutes verdama,
perkošiama. Ši arbata geriama po 1 puodelį
ryte ir vakare 4-6 savaites gydo prostatos
adenomą. Tokią arbatą rekomenduojama
gerti ir esant kepenų skausmams, sumažėjusiam kraujo krešėjimui, mažakraujystei,
reumatui, cukriniam diabetui, ūmiems
gastritams, enterokolitams, vidiniam kraujavimui, kai kurioms šlapimtakių ligoms,
inkstų akmenligei. Ši piktžolė tinka ir kosmetinėms reikmėms - vystančiai ir sausai
odai naudojamos dilgėlių lapų sultys arba
košelė, sumaišyta su medumi lygiomis proporcijomis, o riebiai odai naudojama lapų
košelė, sumaišyta su degtine.
Ne tik pasakoje iš dilgėlių pluošto marškinius galima nerti. Mūsų promočiutės dilgėlę
naudojo kaip lino pakaitalą paprastesniems
drabužiams ir vadino ją neturtinga lino
giminaite.

TA U R A G Ė S J U B I L I E J U I –
M.MIKUTAVIČIAUS IR „DUOKIM GARO“
KONCERTAI
Tauragės rajono
savivaldybė rengiasi miesto šventei „Tauro ragas
2017“. Miestas
šiemet švęs 510
metų jubiliejų.
Tauragės miesto
dienoms paminėti
numatytas visas
renginių ciklas,
kuris prasidės
gegužės 29-ą ir
baigsis birželio
4-ą dieną. Jau suderėta, kad birželio 3-ą Vasaros estradoje koncertuos Marijonas Mikutavičius. Pusantros valandos koncertas
atsieis 20 tūkstančių eurų, nepriskaičiavus mokesčių. Pernai kiek pigiau koncertavo Džordana
Butkutė. Šiųmetėje šventėje vyks ir „Duokim garo“ koncertas, kurį tiesiogiai transliuos nacionalinė televizija.
Visuomenės sveikatos centras pasišovė siekti dantų valymo rekordo „Visi šypsosi viena kalba“.
Miesto šventės metu tradiciškai vyks ir galiūnų čempionatas, pasirodys vietos saviveiklininkai, veisk mugė.

JURBARKAS

PIRMĄ KARTĄ SMALININKUOSE ORGANIZUOTAS „METTURGIS“
Praėjusį sekmadienį
aktyvi Smalininkų
bendruomenė kartu
su Mažosios Lietuvos
Jurbarkokrašto kultūros centru surengė
„Metturgį“. Čia buvo
galima ir parduoti,
ir įsigyti artėjančių
Velykų ar kitai progai
skirtų, daugiausia pačių žmonių pagamintų, sukurtų daiktų. Iš
Didžiosios Lietuvos
į Mažąją atvykę K.
Glinskio teatro aktoriai oficialiai atidarė
šventę ir prasidėjo
prekyba: velykiniai kiaušiniai, megztos kojinės, pačių pagamintos prieskoninės žolelės, papuošalai, paveikslai, fotografijos, sriubos dubuo... ir dar daugybę dalykų siūlė prekiautojai iš
Smalininkų, Viešvilės, Tauragės, Jurbarko ir apylinkų. Tik nebuvo galima siūlyti padėvėtų
batų bei drabužių. Norintys netgi galėjo pasipuošti savaitę laiko nenusiplaunančia tatiuruote.

PALANGA

NAUDINGA ŽINOTI

TYRIMAS PARODĖ TIKRĄJĄ
LIETUVIŲ FINANSINĘ PADĖTĮ:
KOKIAI GRUPEI JŪS PRIKLAUSOTE?
Tyrimas parodė tikrąją lietuvių finansinę padėtį: kokiai grupei jūs priklausote?
„Vilmorus“ apklausos duomenimis,
šiuo metu 44 proc. Lietuvos gyventojų
negalėtų paskolinti nė euro. Giminaičiui
ar draugui finansiškai negalėtų pagelbėti
48 proc. moterų ir 39 proc. vyrų.
Nedaug galimybių šiuo metu paskolinti
turi iki 29 m. asmenys. Net 41 proc.
minėto amžiaus respondentų atsakė šiuo
metu negalį paskolinti nė euro.
Tai didesnė procentinė dalis nei 30-39
m. amžiaus grupėje, kur nė euro negalėtų
paskolinti beveik kas trečias, ir 40-49 m.
grupėje, kur nė euro negalėtų paskolinti 39
proc. apklausos dalyvių. Vienoje iš vyriausių,
50-59 m. amžiaus grupėje, jokios finansinės
pagalbos artimiesiems negalėtų suteikti 46
proc. apklaustųjų.
Daugiausiai finansinių galimybių paskolinti
giminaičiams ir draugams turi vilniečiai,
tačiau jie taip pat galėtų skirti tik nedideles
sumas.
Kas ketvirtas (beveik 26 proc.) teigė neturįs
paskolinti nė euro, 19 proc. galėtų paskolinti
iki 50 Eur, 25 proc. – nuo 50 iki 100 Eur.
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Finansiškai padėti kitiems nė kiek negalėtų
47 proc. kaimo gyventojų, 42 proc. Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio gyventojų.
Tyrimo duomenimis, mažiausiai galimybių
paskolinti turi asmenys su nebaigtu viduriniu išsilavinimu (60 proc. respondentų), su
viduriniu ar aukštesniuoju viduriniu – 48
proc. Tarp aukštąjį išsilavinimą turinčių apklausos dalyvių nė euro negalėtų paskolinti
kas ketvirtas. 12 proc. surastų iki 50 Eur, 25
proc. – nuo 50 iki 100 Eur, 16 proc. – nuo
100 iki 200 Eur.

PALANGOS J. BASANAVIČIAUS GATVĘ
PADABINĘ ĮSPŪDINGI MARGUČIAI
NUKELIA Į PRAEITĮ
Palangoje jau juntama artėjančios
vienos iš gražiausių
pavasario švenčių
– šv. Velykų – nuotaikos – miestiečių
ir svečių pamėgtą
J. Basanavičiaus
g a t vę p a d a b i n o
įspūdinga Margučių alėja.
Devyni įspūdingo
dydžio margučiai,
kurių kiekvieno
aukštis – 2 metrai,
o skersmuo – 1,4
metro, šiemet visiškai skiriasi nuo ankstesniais metais puošusiųjų J. Basanavičiaus gatvę – vienspalviai margučiai
padabinti senosios Palangos vaizdais.
„Šiais metais velykiniam dekoravimui pasirinktos senosios Palangos nuotraukos, kadangi
norime priminti miestiečiams ir supažindinti kurorto svečius su tuometine Palanga, jos istorinėmis akimirkomis, užfiksuotomis prieš 100 metų. Ekspozicija tapusioje Margučių alėjoje
galima rasti architektūrinių objektų, gamtos vaizdų ir užfiksuotų kasdienio palangiškių gyvenimo
akimirkų“, – sakė Palangos kultūros ir jaunimo centro direktorė Monika Jarulytė.
J. Basanavičiaus gatvės pradžioje miesto gyventojus ir svečius tradiciškai pasitinka tautodailininko Alberto Bukausko sukurtas dviejų metrų aukščio gintarinis margutis, kuriam papuošti
prireikė 15 kilogramų gintaro.
Tęsiant praėjusių metų tradiciją vienas įspūdingo dydžio margutis padabino ir Šventąją.
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SMULKUS VERSLAS

GERADARYSTĖS APDOVANOJIMAS
BITYNO „AVILIO ISTORIJOS“ ĮKŪRĖJA
ATITEKO „SMILTĖS“ MOTERIMS
RENGIASI EKSPORTUI
Klaipėdos apskrities „Lions“
moterų klubo „Smiltė“ atstovės penktadienį gavo vieną
gražiausių Šilutės rajono apdovanojimų. Už paramą Rusnės
specialiajai mokyklai joms
įteikta Hugo Šojaus statulėlė,
kurią jau šeštus metus krašto
mecenatams skiria Šilutės Rotary klubas.
Už labdaringų kalėdinių koncertų organizavimą pagerbta
tris šokių kolektyvus vienijanti
asociacija „Trys žuvys“.
Šiemet 150 eurų stipendijos skirtos talentingai dailininkei Monikai Jauniūtei ir muzikantui
Kasparui Nogniui, profesionaliai įvaldžiusiam pučiamąjį instrumentą - eufoniją.
Klubo „Inner Wheel“ moterys stipendiją skyrė gabiai dailininkei M.Jauniūtei.

Jolita Buinauskaitė-Smaidrienė (29), kilusi iš
Šiaulių ir nuo 19
metų gyvenanti Vilniuje, savo
močiutės žemėje
Šalčininkų rajone, Daulėnų kaime, įkūrė šeimos
bityną „Avilio
istorijos“.
Kaip sekasi
vystyti bitininkystės ūkį ir kokie planai kuria-

RASEINIAI

KIAUŠINIŲ MARGINIMO DIRBTUVĖLĖS
Belaukdami didžiosios metų
šventės – šv. Velykų – dažnas
susirūpiname: kokie margučiai
papuoš mūsų stalą. Šiai problemai išspręsti gimnazijos skyriaus
vedėja Jovita Žeižienė į pagalbą
pasitelkė Raseinių krašto istorijos
muziejaus darbuotoją Loretą
Kordušienę. Muziejininkė surengė margučių parodą, papasakojo,
kokie yra kiaušinių marginimo
būdai, principai.
VšĮ Raseinių technologijos
ir verslo mokyklos mokiniai į
kiaušinių marginimo dirbtuvėles
rinkosi dviem srautais. Kiaušiniai mokinių rankose pasipuošė saulytėmis, žąsų pėdelėmis,
gėlytėmis. Marginimo paslapčių mokėsi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai: Ilona Minialgienė,
Simona Petkutė, Rūta Marcinkevičiūtė.
Taigi, didžiulis džiaugsmas – šventinį stalą papuošti savo rankų darbu – gražiais margučiais.

KAUNAS

TEGUL MŪSŲ VAIKAI APLENKIA GLOBOS NAMUS
Kiekvieno vaiko prigimtinė teisė –
augti šeimoje. Vadovaudamasis šia
nuostata, Kaunas stiprina iniciatyvą
didinti laikinųjų globėjų gretas. Tuo
pačiu siekiama galutinai sugriauti
įsisenėjusius stereotipus globą tapatinant su įvaikinimu. Drauge siekti
šių tikslų įsipareigojo keli šimtai
kauniečių, simboliškai tapę šios
misijos ambasadoriais.
Kauno arkivyskupas metropolitas
Lionginas Virbalas ragino imtis atsakomybės: „Tai yra svarbiausia. Kai pasirūpinama silpniausiais, vadinasi, visuomenė yra sveika.“
Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Šilalienė Kauno miesto vadovams perdavė
ministro padėką už naujoves vaikų globos srityje. Sveikindama Kauno iniciatyvą, ji išreiškė
viltį, jog šiuo pavyzdžiu paseks ir kiti miestai, didindami laikinųjų globėjų gretas visoje šalyje.
Laikinoji globa paprastai reikalinga vaikams, paimtiems iš krizes išgyvenančių šeimų arba
kitokiomis aplinkybėmis netekus tėvų globos.
V. Matijošaitis pabrėžė, kad miestas tam turi pinigų ir savo planą įgyvendins.
Kaunas už šį itin reikšmingą darbą mokės atlyginimą ir papildomai skirs lėšas vaiko poreikiams.
Be to, visiems globėjams užtikrinamos nuolatinės specialistų konsultacijos bei psichologinė
pagalba.

mi plečiant bitininkystės verslą, aptarėme
su jaunąja ūkininke.
Aplinkinių susidomėjimas ir palaikymas
„Mano vyras Romas Smaidrys, prieš mums
susipažįstant, jau bitininkavo apie šešerius
metus. Sukūrę šeimą, sumanėme oficialiai
įkurti bityną, nes mano močiutės žemė Daulėnų kaime buvo tinkama šiai veiklai. Be to,
patys buvome motyvuoti profesionaliai imtis
bitininkavimo“, – pasakoja J. BuinauskaitėSmaidrienė.
Bityno „Avilio istorijos“ įkūrėja džiaugiasi, kad artimieji ir draugai palaikė ir domėjosi bitininkystės veikla bei bičių gyvenimu.
Pašnekovė atskleidžia nuolat sulaukianti aplinkinių susidomėjimo, klausimų ir prašymų
pakonsultuoti.
Sezoninis verslas
„Esame priklausomi nuo oro sąlygų,
tai daro įtaką produkcijos kiekiui ir bičių
šeimų sveikatai“, - sako J. BuinauskaitėSmaidrienė.
Pasak J. Buinauskaitės-Smaidrienės,
kuriant ūkį svarbiausia nuoseklumas, pla-

navimas ir turimų išteklių įsivertinimas.
„Manau, viską darėme nuosekliai, tad
klaidų pavyko išvengti. Pagrindinė pamoka, kad bendradarbiaujant ir dalijantis
patirtimi galima pasiekti geresnių rezultatų
nei konkuruojant“, – sako pašnekovė.
Ūkininkė pasidžiaugia, kad nuo verslo
įkūrimo pradžios užsimezgė bendradarbiavimas su kitais smulkiais ir aktyviais
verslininkais: maisto vyniojimo drobele
„Vaškainis“, „Joe Pesto“, kepykla „Rugutis“ ir daugeliu kitų. Pašnekovė pripažįsta,
kad bitininkystės verslas yra sezoninis
– pagrindinis darbas vyksta pavasarį
ir vasarą. „Esame priklausomi nuo oro
sąlygų, tai daro įtaką produkcijos kiekiui ir
bičių šeimų sveikatai“, – teigia bityno „Avilio
istorijos“ įkūrėja.
Konkurencijos nejaučia
Ūkininkė prisipažįsta nejaučianti tiesioginės
konkurencijos, nes stambių ir plačiai žinomų
prekių ženklų yra nedaug. Pasak pašnekovės,
medaus Lietuvoje yra daug, nes rinkoje gausu
smulkių bitininkų, kurie patenkina savo ir
giminių ar draugų poreikį.
„Galvojame apie eksportą ir planuojame
jį pradėti 2–3 metų laikotarpiu. Šiuo metu
investuojame į įrangą, tvarkome gamybinius
procesus bityne, domimės konkrečiomis rinkomis ir ieškome savo produktams tinkamiausių
rinkų“, – pasakoja J. Buinauskaitė-Smaidrienė.
Verslininkė atskleidžia, kad bendros pradinės
investicijos kuriant „Avilio istorijas“ siekė iki 6
tūkst. eurų, o jų atsipirkimas planuojamas per
4–5 metus. Į savo bityną ji kasmet investuoja
apie 1–1,5 tūkst. eurų.
Kitiems jauniems verslams „Avilio istorijų“
įkūrėja linki drąsos, ryžto eiti į priekį ir kūrybiško požiūrio į verslą.

RECEPTAS

NUOSTABŪS VIŠTIENOS SUKTINUKAI
SU KUMPIU IR ANANASAIS

KLAIPĖDA

AURIMAS DIDŽBALIS EUROPOS
ČEMPIONATE IŠKOVOJO DU MEDALIUS
25-erių klaipėdietis sunkiaatletis Aurimas Dižbalis vėl garsina Lietuvą savo pasiekimais –
Bronislavo Vyšniausko auklėtinis į mūsų šalį parveš du Europos suaugusiųjų sunkiosios atletikos čempionato medalius – aukso ir bronzos. Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių sunkiosios
atletikos bronzinis prizininkas Kroatijos
mieste Splite vykstančio Europos čempionato svorio kategorijos iki 94 kg varžybų
rovimo rungtyje neturėjo lygių – išrovė
181 kg sveriančią štangą ir pasipuošė
aukso medaliu.
A. Didžbalis dvikovėje surinko 386 kg ir
iškovojo bronzos medalį. Pasak Lietuvos
sunkiosios atletikos rinktinės trenerio
Bronislavo Vyšniausko, tokiai mažai
valstybei iškovoti du medalius – aukso ir
bronzos – didelis pasiekimas.

Ingredientai
2 vnt. vištų krūtinėlių
8 riekelės kumpio
4 riekelės ananasų
pagal skonį druskos
pagal skonį pipirų
4 šaukštas miltų
2 vnt. kiaušinių
Gaminimas
Vištienos krūtinėles perpjaukite
pusiau (turi likti 4 kepsniai). Uždenkite maistine plėvele ir muštuku
paploninkite. Kepsnius apibarstykite pipirais ir druska. Ant kepsnių uždėkite po dvi plonai
atpjauto kumpio riekeles. Konservuotų ananasų griežinėlius perpjaukite pusiau ir po dvi puseles padėkite ant kiekvieno kepsnio vidurio. Kepsnius suvyniokite į suktinuką. Delnu šiek
tiek suplokite. Apvoliokite miltuose ir kiaušinių plakinyje. Dėkite kepti į keptuvėje įkaitintą
aliejų. Kepkite ant mažos-vidutinės ugnies, kol gražiai apskrus visos pusės.
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15 a þemës, kaina 60
000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 612 65 878.

Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà (14 k. m, yra 2,5 a dirbamos þemës centre, þemæ galiu
parduoti atskirai). Jurbarkas, tel.
8 618 58 046.
1 k. butà daugiabutyje (44 kv. m,
ne bendrabutis, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 24 104,
skambinti po 18 val.
1 k. butà Lauko g. 17 (I a., 32
kv. m, IV aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, reikalingas
remontas). Jurbarkas, tel. 8 691
47 627.
2 k. butà (daliniai patogumai, vonia, tualetas, kaina 16 000 Eur).
Mediná namukà prie Nemuno (2
a þemës, kaina 25 000 Eur, galima
derëtis). Siûlyti keitimo variantus. Jurbarkas, tel. 8 689 31 858.
2 k. butà Jurbarko r.
Smalininkuose Parko g. (III a., 35
kv. m, IV aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 12 500 Eur,
ðviesus, ne kampinis). Jurbarkas,
tel. 8 614 37 890.
2 k. butà su prieðkambariu
(I a., 50 kv. m, yra balkonas)
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
2 k. butà su prieðkambariu
Naujamiestyje (IV a., 54 kv. m,
plastikiniai langai, 2 ástiklinti
balkonai, parketas). Jurbarkas,
tel. 8 618 69 953.
2 k. butà Dariaus ir Girëno g. 39
(II a., 43 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, ðarvo
durys, gera vieta). Jurbarkas, tel.
8 656 49 915.
3 k. butà S. Daukanto g. 25 (67,70
kv. m, ðalia Naujamiesèio m-klos,
atliktas kapitalinis remontas,
yra baldø). Jurbarkas, tel. 8 683
94 038.
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3 k. butà (atskiras áëjimas, tinkamas komercinei veiklai, 25 kv.
m, rûsys neiðëjus ið buto, galima
iðsimokëtinai, kaina 12 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 80 092.
3 k. butà Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.
3 k. butà (IV a., 61 kv. m, V
aukðtø name, blokinis, 25 000
Eur) arba keièia á 2 k. butà
renovuotame name (II-III a.).
Jurbarkas, tel. 8 672 27 298.
3 k. butà ( 77 kv. m., su holu, II
a., yra rûsys, ðarvo durys, sutvarkytas kiemas, kaina 22 000 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 670 51 492.
4 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(II a., 79 kv. m, plastikiniai langai, durys ðarvuotos, kambariai
nepereinami, geras planavimas).
Jurbarkas, tel. 8 625 93 347.
4 k. butà Kauno g. (II a., 92 kv.
m, yra vonia, tualetas, katilinë su
kietojo kuro katilu, boileris) arba
keièiu á 1-2 k. butà su patogumais. Siûlyti I-III a. Jurbarkas,
tel. 8 640 18 865.
4 k. butà Rutkiðkiø k. (kotedþo
tipo, kaina 5 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 672 92 606.
Dalá namo centre (2 k., yra virtuvë, duðas, miesto ðildymas, 1
a þemës, galima pirkti ir antrà
namo dalá). Jurbarkas, tel. 8 610
78 547.
Garaþà Vydûno g. (su duobe, rûsiu, kaina 2 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 38 491.
Garaþà Vydûno g. (67 kv. m,
mûrinis, tinkamas komercinei
veiklai, 5 100 Eur). Parduoda
tris sujungtus garaþus (trifazis,
signalizacija, iðbetonuotas rûsys).
Jurbarkas, tel. 8 626 15 196.

Namà (gali gyventi
2 ðeimos, 2 áëjimai,
yra 6 a þemës, garaþas, ûkinis pastatas, miesto ðildymas).
Jurbarkas, tel. 8 611
48 443.
Namà Birutës g. 17
(bendro ploto 202
kv. m, 119 kv. m
naudojamo ploto,
12,5 a, namas II a.,
visos komunikacijos,
ûkiniai pastatai, 2
garaþai, rûsys po visu
namu). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.
Namà Gedimino g. (yra þemës,
8,3 kv. m, yra vandentiekis, medinis, ûkiniai pastatai, kaina 33 999
Eur). Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
Namà Girdþiuose (II a.,150 kv.
m, 28 a sklypo, naujai pastatyta pirtis, kaina 61 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 77 503.
Namà Kauno g. 59 (172 kv. m, II
a., medinis, tinkamas komercinei
veiklai, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 29 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 682 42 008.
Namo dalá Jurbarko r. Vieðvilëje
Klaipëdos g. 13-2 (I a., 97 kv. m,
I aukðtø name, medinis, plastikiniai langai, 15 000 Eur. 2/3
namo dalis. Yra vandentiekis,
kanalizacija). Jurbarkas, tel.
+370 641 99 295.
Sklypà Jurbarke (11 000 Eur,
12,6 arø, namø valda, geroje
vietoje). Jurbarkas, tel. 8 610
15 222.
Sklypà Jurbarke (15 200 Eur,
komercinës paskirties, 50 a,
Kiduliø miestelyje, geroje vietoje, prie kelio Jurbarkas-Ðakiai).
Jurbarkas, tel. 8 640 15 999.
Sklypà Jurbarke (graþi aplinka,
komunikacijos, 14 999 Eur, 15 a,
namø valda, l. ramioje vietoje,
prie miðko! Sklypas tam, kam
reikia l. ramios, privaèios vietos).
Jurbarkas, tel. 8 656 88 332.
Sklypà Kiduliuose (15 999
Eur, 50 a, komercinë paskirtis,
strategiðkai l. geroje vietoje,
prie pat kelio Jurbarkas-Ðakiai).
Jurbarkas, tel. 8 640 15 999.
Skubiai 2 k. butà Lauko g. Sklypà
Vasaros g. (yra pamatai, kanalizacija, trifazis, projektas - 240
kv. m namui). Jurbarkas, tel. 8
645 86 526.
Skubiai 4 k. butà ir sklypà
(graþioje vietoje) Girdþiuose.
Jurbarkas, tel. 8 645 86 526.
Sodà be namelio Greièiuose,
„Serbentos“ bendrijoje (þemës
sklypas 8 a, geroje, saugioje
vietoje, ðalia gyvenamas namas,
kaina 1 600 Eur). Jurbarkas, tel.
8 612 88 198.
Sodà Greièiuose, „VieversioZ“
bendrijoje, sklypo Nr. 254 (medinis II a. namelis su baldais, garaþas mûrinis, tvarkingas ðulinys,
sklypas aptvertas). Jurbarkas, tel.
8 683 94 038.
Sodà Smukuèiuose (graþi aplinka, komunikacijos, ðalia miðkas,
9 000 Eur, 9 a þemës sklypas, su
mûriniu nameliu, ðalia parduotuvë, su lauko ir vidaus baldais.
Yra pristatyta terasa, pavësinë).
Jurbarkas, tel. 8 620 86 542.
Sodybà Dargaitëliø k., 9 km
nuo Jurbarko (yra þemës, ûkinis
pastatas, parduodame þemæ
atskirai, ûkiná pastatà nugriovimui). Galimi ávairûs variantai.
Jurbarkas, tel. 8 609 15 155.
Sodybà Rotuliuose (namas II
a. mûrinis, ûkiniai pastatai, garaþas, þemës, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 605 82 505.

Þemæ Girdþiø sen. Gudeliø k.
(3 ha, ûkio paskirties, þemës
sklypas, naðumo balas 58.1). Tel.
8 685 35 327.

Sodø bendrijoje „Serbenta“
mûriná gyvenamàjá namà (II a.,
yra ûkinis pastatas, garaþas ir
12 a þemës, kaina 18 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 659 87 617.

Gyvenamàjá namà Skirsnemunëje
(pastatai mûriniai, 15 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 653 20 014.

Þemës sklypà (1,62 ha) prie
Ðakiø. Jurbarkas, tel. 8 621 43
693.

Iðnuomoja didelá garaþà (telpa
mikroautobusas, yra signalizacija
ir elektra). Jurbarkas, tel. 8 612
77 639.

Þemës sklypà (12 a, namo statybai, 1 a - 600 Eur). Jurbarkas tel.
8 612 71 452.

Kavinës patalpas su gyvenamosiomis patalpomis (600 kv. m,
teritorija aptverta, kaina 98 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.
Mûriná namà A. GiedraièioGiedriaus g. (yra ûkiniai pastatai,

Jurbarkas, tel. 8 625 22 558.
Þemës sklypà Jurbarke (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas, 3 300 Eur, skubiai, 12
a, namø valda) Kalnënuose
Þiobrinës g. Jurbarkas, tel. 8
615 57 711.
Þemës sklypà Smukuèiø k. (0,7
ha, pieva) Smukuèiø k. Jurbarko
r., prie karjero. Jurbarkas, tel. 8
618 39 323.

p e r k a

a., ðildomas kietuoju kuru, yra
rûsys, garaþas, ûkinis pastatas,
þemës, nuo Këdainiø 9 km,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 628 37 918.

Kituose miestuose ir
rajonuose

p e r k a

1 k. butà Jurbarke (II a., 30 kv.
m, V aukðtø name, 9 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 658 85 398.

+Brangiausiai Lietuvoje miðkus
(brandþius, jaunus, malkinius,
iðkirstus), þemæ, sodybas. Tel. 8
651 39 039.

Þemës sklypà Jurbarko r.
Iðsinuomotø 1 ha þemës sklypà
þemës dirbimui Jurbarko r.
Jurbarkas, tel. 8 640 40 644.

+Miðkà (jaunà, brandø). Galiu
konsultuoti nustatant miðko
vertæ. Brangiai moku. Tel. 8
699 12 013.

Þemës sklypà Tauragës r. (3
000 Eur). Perka þemæ Batakiø,
Skaudvilës sen. Jurbarkas, tel. 8
682 36 319.

BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui
arba su þeme. Atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 647 42 210.

n u o m o j a

Klaipëdoje ir rajone

Iðnuomoja didelá garaþà. Telpa
mikroautobusas, yra signalizacija
ir elektra. Jurbarkas, tel. 8 612
77 639.
Iðsinuomotø 1 k. butà. Jurbarkas,
tel. 8 690 73 500.
Tvarkinga ðeima be vaikø, turintys nuolatines pajamas iðnuomotø 1 k. butà ilgesniam laikui.
Jurbarkas, tel.: 8 600 74 167, 8
652 64 988.

p a r d u o d a
3 k. butai Jakuose, Klaipëdos r.
(naujos statybos name, 64 kv.
m, individualus dujinis ðildymas,
nuotekos miesto, visa dalinë
apdaila, kaina 54 500 iki 62 500
Eur). Tel. 8 671 01 488.
Mediná namà (5x10 m, ið lauko
apkaltas storomis lentomis,
apðiltintas, plastikiniai langai,

Kaune ir rajone

p a r d u o d a
6 a þemës sklypà Kauno r. Kuro
k. „Ova“ sodø bendrijoje (kaina
3 300 Eur). Tel. 8 682 54 633.

Këdainiuose ir rajone

p a r d u o d a
2 k. butà Labûnavoje (namas
keturbutis, atskiras áëjimas, II

Þemës sklypà Dainiø k., netoli
uþtvankos (1 a - 1 000 Eur, parduodama apie 10 a). Tel. 8 625
22 558.
Þemës sklypà Dainiø k. Jurbarko
r. (1 000 Eur, apie 10 arø, be
komunikacijø, ramioje vietoje,
netoli Dainiø uþtvankos).
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tik iðardymui, su baldais, 1 200
Eur). Klaipëda, tel. 8 612 31 184.
Medinis namas be þemës (5 x 10
m, ið lauko apkaltas lentomis, ið
vidaus - dailylentës, nudaþytos,
plastikiniai langai, vieno aukðto,
su palëpe, galima árengti du kambarius, 2 000 Eur). Klaipëda, tel.
8 612 31 184.
Þemës sklypus namø valdà po
25 a, 11 km iki Klaipëdos, Pipirø
k. (geras privaþiavimas, netoli
elektros linija, 1 aras - 1 000 Eur).
Tel. 8 689 48 739.

Raseiniuose ir rajone

p e r k a
Þemës sklypà Raseiniø r. (3 000
Eur). Perka þemæ Nemakðèiø
sen. Raseiniai, tel. 8 682 36319.

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
2 k. butà Kæstuèio 13-2 (I a., 48
kv. m, II aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, 17 500 Eur.
Kambariai nepereinami, plastikiniai langai, didelis ástiklintas
balkonas. Ðildymas elektra).
Ðakiai, tel. 8 650 67 728.

Ðilalëje ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà (prie miðko, netoli upelis,
17 ha þemës. Galima pirkti tik
vien sodybà). Ðilalë, tel. 8 615
74 469.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a

2 k. butà Tauragës r., Tarailiø
k. (I a., 47 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
34 000 Eur, su 25,34 kv. m rûsiu).
Tauragë, tel. +370 657 60 904.
2 k. butà Ateities take 20-15 (V
a., 51 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 30 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 682 64 292.
2 k. butà Vytenio g. (3 arai þemës,
16 000 Eur). Tauragë, tel. 8 638
30 407.
2 k. butà K. Donelai
io g. 64A (IV a., 50 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 26
500 Eur, ðalia prekybos centro
,,Norfa“, „Maxima“, „Iki“, netoliese vaikø darþelis). Tauragë,
tel. 8 675 72 820.
3 k. butà Dainavos g. (III a.).
Tauragë, tel. 8 653 21 961.
3 k. butà Gedimino g. 29A (IX
a., 64 kv. m, IX aukðtø name, 20
000 Eur. Bendrija, tvarkingi kaimynai, laukinëse duryse telefonspynë, tvarkingas stogas, ðarvo
durys, dalinai plastikiniai langai).
Tauragë, tel. 8 652 46 218.
4 k. butà Pagramantyje,
Gramanèios g. 8-4 arba keièiu á
1 k. butà Ðiauliuose. Tauragës r.,
tel. 8 652 17 822.
Butus: 1 butas Dauglaukio k.
Baþnyèiø g. 2-1 (235,04 kv.
m, su 11,44 a þeme), 2 butas
Dauglaukio k. Baþnyèiø g. 2-2
(205,80 kv. m, su 7,14 a þeme).
Tauragë, tel. 8 655 20 182.
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Namà Þygaièiuose (2- jø aukðtø,
mûrinis, 16 arø þemës, labai
patogioje vietoje, 25 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 682 39 489.
Puse namo (labai graþioje vietoje) arba keièiu á namà arba
butà Jurbarko mieste arba priemiestyje su priemoka. Tauragë,
tel. 8 601 51 502.
Sklypà Minties g. (namo statybai,
galima rinktis ið dviejø, plotas
13,23 a ir kito 11 a). Platesnës
informacijos kreiptis telefonu.
Tauragë, tel. 8 610 03 457.
Sodà Bernotiðkëje (9,09 aro,
namas „grybas“, galima gyventi,
vanduo, kanalizacija, plastikiniai
langai, didelis ðiltnamis, rami
vieta). Tauragë, tel. 8 618 23 807.
Sodà Bernotiðkëje „Tauro“ bendrijoje (6 arai, mûrinis namelis, ðiltas, netoli miðkas, prieðais sklypà
tvenkinys, þemë puri, minkðta).
Tauragë, tel. 8 650 30 874.
Sodà Bernotiðkëje Jurginø g.
10 (6 arai þemës, iðpuoselëta
aplinka, medinis sutvarkytas
namelis, 31,5 kv. m, su baldais,
yra ðiltnamis, yra sodo árankiai,
yra malkinë su malkomis, atlikti
geodeziniai matavimai). Tauragë,
tel. 8 682 42 597.
Sodà Joniðkëje „Aido“ bendrijoje (nebaigta statyba, gyvenamas
plotas 83,34 kv. m, yra elektra,
7,6 aro þemës, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 634 46 116.
Sodà Joniðkëje „Dobilio“ bendrijoje (7 arø sklypas, ribojasi
su tvenkiniu, atlikti geodeziniai
matavimai, yra trifazë elektra,
kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
671 57 613.
Sodà Joniðkëje „Puðyno“ bendrijoje (18 arø þemës). Tauragë, tel.
8 652 41 218.

1 k. butà (IV a., 16 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 652 16 782.
1 k. butà (I a., 24 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
12 500 Eur). Tauragë, tel. 8 690
99 285.
1 k. butà Gedimino g. (V a.,
kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
683 35 000.
1 k. butà Gedimino g. 32-31 (I a.).
Tauragë, tel. 8 603 04 284.
1 k. butà Pagëgiuose, Þemaièiø
g. 3-3 (I a., padarytas remontas, plastikiniai langai, atskiras
centrinis ðildymas, 4 000 Eur).
Þemës sklypà Þukuose, Eþero g.
2 (apie 30 arø, visos komunikacijos, 5 000 Eur). Tel. 8 630 22 306.
1 k. butà Prezidento g. (II a.,
medinis namas, atskiras áëjimas,
daliniai patogumai, sandëliukas,
þemës). Tauragë, tel. 8 687 46
802.
1 k. butà Tauragës Dvare (I a.,
tvarkingas, renovuotas namas,
plastikiniai langai, ðildomas kietuoju kuru, radiatoriai, boileris)
arba keièiu á 1 k. butà Tauragës
mieste su priemoka. Tel. 8 618
20 617.
1 k. butà Gedimo g. 45 (V a., 39
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
12 000 Eur, balkonas neástiklintas). Tauragë, tel. 8 686 41 010.
1,5 k. butà miesto centre Vytauto
g. 76 (III a., bendrabutyje, pilnai
árengtas, 29,5 kv. m, 13 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 689 91 663.
1 k. butà Ateities take 18 (I a.).
Tauragë, tel. 8 616 13 373.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
124 (III a., plastikiniai langai,
ðarvo durys, tvarkingas, 14 000
Eur), galima derëtis. Tauragë,
tel. 8 614 42 303.
2 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (netoli LIDL, su daliniais
patogumais, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 690 56 254.
2 k. butà Gedimino g., prie IKI
(IX a., 19 300 Eur). Tauragë, tel.
8 657 98 449.
2 k. butà Tarailiø mikrorajone
(V a., ástiklintas balkonas, ðarvo
durys, plastikiniai langai, netoli
MAXIMA, ðalia vaikø lopðelisdarþelis, progimnazija, graþioje vietoje, netoli Jûros upës).
Tauragë, tel. 8 652 14 640.

Dalá namo (privaèioje valdoje,
yra þemës, vandentiekis, kanalizacija). Tauragë, tel. 8 652 95
060.
Dviejø namø valdà Jurbarko g.
28 ir Jurbarko g. 28 A (67 000
Eur). Galimi keitimo variantai.
Tauragë, tel.: 8 682 41 561, 8
652 97 533.
Garaþà prie „Regitros“,
Tarailiuose (mûrinis, duobë,
rûsys). Tel. 8 675 51 288. Garaþà
„Jovaro“ bendrijoje (yra duobë, rûsys, iðtinkuotas) ir þemës
sklypà Rydðtato g. (10 arø).
Namo II aukðtà. Tauragë, tel. 8
698 79 236.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje Nr.
319 (po visu rûsys, labai tvarkingas, 3 100 Eur). Tauragë, tel. 8
638 63 459.
Garaþà „Rato“ bendrijoje, kaina
sutartinë. Tauragë, tel. 8 671
57 613.
Garaþus Stoties g. 6 A (18 vnt., su
þeme). Tauragë, tel. 8 652 14 912.
Gyvenamo namo dalá Ðilalës g.
(I a., 31,4 kv. m, 6 arai þemës,
atskiras áëjimas, kiemas, garaþas,
kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
651 77 763.
Juodalksnio taðus (7 cm, dþiovinti 4 metus). Tauragë, tel. 8
655 46 880.
Komercines patalpas Pramonës
g. 30 (290 kv. m). Tauragë, tel. 8
650 25 530.
Mûriná namà (su mûriniu garaþu,
100 kv. m, 8 arai þemës, trifazis).
Tauragë, tel. 8 674 38 105.
Mûriná namà (vieno aukðto,
miesto komunikacijos, tvarkingas, galima gyventi, 6,037
aro þemës, 2 garaþai, malkinë,
kiemas trinkelëmis) arba keièiu
á 1 k. butà iki III a., su priemoka.
Tauragë, tel. 8 611 14 025.
Mûriná namà Rûtø g. 2 (2-jø
aukðtø, 11 arø þemës, gera vieta,
netoli „Maxima“). Galimas keitimas á 2-3 k. butà II a. Tauragë, tel.
8 652 00 942.
Namà J. Tumo-Vaiþganto g. 36
(17,25 aro þemës, yra 2 garaþai,
lauko rûsys, ðiltnamis, vietinës
komunikacijos). Tauragë, tel.: 8
699 27 173, 8 699 34 621.
Namà Gaurës sen., Milgaudþiø
k. (reikalingas remontas, 28 arai
sodybinis sklypas). Tauragës r.,
tel. +370 630 44 832.

Sodà Joniðkëje „Puðyno“ bendrijoje (12 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 Joniðkëje „Ðvyturio“ bendrijoje (6 arai þemës, padaryti
geodeziniai matavimai, trifazë
elektra, medinis namelis, 21 kv.
m, gale tvenkinys, labai geroje
vietoje, galima pirkti kaip sklypà
namui statyti). Tauragë, tel.: 8
691 73 830, 8 650 52 142.
Sodà Bernotiðkëje „Tauro“ bendrijoje, Ðilo g. 54 (graþi aplinka,
ðalia miðkas, 13 000 Eur, 6 a,
dviejø aukðtø mûrinis namas su
balkonu, plastikiniai langai, durys, stiklinis ðiltnamis). Tauragë,
tel. 8 657 50 573.
Sodybà 10 km nuo Tauragës
(namas apmûrytas, yra garaþas,
vasarinë virtuvë, rûsys, ðulinys,
ûkinis pastatas, trifazë elektra,
kaina sutartinë). Tel.: 8 633 94
411, 8 446 42 384.
Sodybà 5 km nuo Tauragës, kaina
sutartinë. Tel. 8 644 71 054.
Sodybà Burkënø k. (ðalia miðkas,
su 3 ha þeme. Apsodintas jaunas
miðkas. Galima nuoma, pirkimas
iðsimokëtinai. Kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 614 74 309.
Sodybà graþioje vietoje prie
Jûros. Tauragë, tel. 8 653 19 049.
Sodybà Mineikiðkiø k. Maþonø
sen. (60 000 Eur, graþioje vietoje,
Jûros kilpa, miðkas, 10 ha þemës.
Ràstinis namas, nebaigta statyba). Tauragë, tel. 8 685 42 675.
Sodybà Pagramanèio mstl.
Akmenos g. 12 (pastatai mûriniai, graþi vieta, ðalia Akmenos
upës). Siûlyti ávairius variantus.
Tauragës r., tel. 8 656 24 052.
Sodybà Skaudvilëje (medinis
namas, apmûrytas, ðiltas, erdvus,
kûrenamas krosnimi, yra vanduo,
kanalizacija, 14 000 Eur). Tel. 8
655 58 315.
Sodo sklypà Joniðkës k. (graþi
aplinka, komunikacijos, 8 000
Eur, 8,6 a, yra mobilusis namelis, jame árengta kanalizacija,
priþiûrëtas sodas) „Aido“ bendrijoje, Joniðkës k., 5 km nuo
Tauragës. Tauragë, tel. 8 614
55621.
Þemæ (þemës ûkio paskirties, 7
ha, 9 km iki Tauragës, yra mûrinis
pastatas, 150 kv. m, árengta
gyventi, trifazë elektra, geras
privaþiavimas, ðulinys, tvenkinys,
galima plësti statybas 0,25 ha
sklype, galimi ir kiti variantai).
Tel. 8 631 87 750.

Þemæ Gaurës sen. (þemës ûkio
paskirties, 16 ha, ið jø 4,5 ha
jaunas miðkas 10 metø). Tauragës
r., tel. 8 699 94 157.

Þemës sklypus J. Kasperavièiaus
g. (nuo 10-14 arø, elektra, miesto
komunikacijos, 1 aras - nuo 600
Eur). Tauragë, tel. 8 611 12 005.

venø briketus. Atveþa. Tel. 8
686 09 222.

Þemæ Tauragës priemiestyje,
Butkeliø k. (þemës ûkio
paskirties, 44 arai) arba keièia á
1 k. butà be priemokø. Tauragë,
tel. 8 631 45 192.

Þemës sklypus Lauksargiø mstl.
centre (23 ir 24 arø, vienas ðalia
kito, asfaltuotas privaþiavimas,
ðalia pagrindinës magistralës,
kadastriniai matavimai, vasarnamis, sandëlys, vaismedþiai,
elektra, vanduo). Tel.: 8 619 84
626, 8 682 03 733.

p e r k a

Þemës sklypà (10 arø, yra ûkinis
pastatas, pamatas namui, visos
miesto komunikacijos, asfaltuota
gatvë, kaina sutartinë). Tauragë,
tel. 8 652 89 949.
Þemës sklypà prie buvusios
„Ginaros“ kolonëlës (7 arai) ir
garaþà „Auðros“ bendrijoje (duobë). Tauragë, tel. 8 657 96 555.
Þemës sklypà Batakiø sen.,
Gervieèiø k. (9,5 ha). Tauragës
r., tel. 8 673 46 835.
Þemës sklypà Bernotiðkëje (graþi
aplinka, ðalia miðkas, 4 500 Eur,
12 ha, graþioje vietoje, prie
miðko, ðalia tvenkinys). Tauragë,
tel. 8 698 02 670.
Þemës sklypà Joniðkëje Tëviðkës
g., 3 km iki Tauragës, link
Kryþkalnio, prie pagrindinio
kelio (uþdaras kvartalas, elektra,
kaina sutartinë). Tel. 8 654 87
362.
Þemës sklypà Laukø g. 15
Dauglaukio k. (paèiame miestelyje, 10 km nuo Tauragës,
gyvenamosios paskirties, 25,87
a, namo statybai, gera vieta,
privaþiavimas, komunikacijos,
elektra, vanduo). Tauragë, tel. 8
655 20 182.
Þemës sklypà Linø g. 11, MSV,
prie „Maximos“ (namo statybai,
10 arø). Tauragë, tel. 8 690 27
945.
Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.
Þemës sklypà namø valdos, 13
km nuo Tauragës Puþiðkës k.,
Batakiø sen. (20 arø, su mediniu ûkio pastatu, asfaltuotas
privaþiavimas, elektra, vanduo,
miðkas). Tauragës r., tel. 8 687
46 802.
Þemës sklypà Staiginës k. (1 ha).
Tauragës r., tel. 8 623 19 140.
Þemës sklypà. Skaudvilë, tel. 8
654 32 759.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 2 k. butà Gedimino
g., prie IKI (dalis baldø, IX a.).
Tauragë, tel. 8 657 98 449.
+Iðnuomoja Veterinarijos g.
patalpà (40 kv. m, tinka garaþui,
servisui. Yra duobë, yra montavimo balansavimo staklës, vanduo,
ðildymas, tualetas. Palankiomis
sàlygomis). Tauragë, tel. 8 699
12 014.

+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8
674 24 111.

Perku gerà juodþemá Jurbarko r.
Jurbarkas, tel. 8 688 88 562.

d o v a n o j a
Atiduodame þvyrþemes, tik
reikia pasikrauti ir iðsiveþti.
Jurbarkas, tel. 8 673 48 901.

p a r d u o d a

+Iðnuomoja þemës sklypà miesto centre be nuomos mokesèio
tvarkingai ir darbðèiai ðeimai.
Tauragë, tel. 8 600 07 306.

YAMAHA PSR-S550 (380 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 637 12 055.

+Tauragës mieste prekyvietëje
„Ramunë“, Vytauto g. 62, miesto
centre, yra laisva vieta, galima
prekiauti pagal verslo liudijimà.
Tel. 8 612 75 232.

Skubiai pianinà „Belarus“ (tvarkingas, priþiûrëtas, juodos spalvos,
250 Eur). Jurbarkas, tel. 8 657
48 458.

1 k. butà. Nuo balandþio mën.
tvarkinga, dirbanti pora iðsinuomotø butà, namo dalá ar namà
Tauragëje. Bûtø gerai, kad bûtø
ðiek tiek baldø. Tauragë, tel. 8
699 79 382.

Siuvamàjà maðinà (su stalu).
Tauragë, tel. 8 634 34 682.

Ðaldytuvà „Coca Cola“ (60 Eur),
el. svarstykles. Tauragë, tel. 8
699 94 157.
Ðaldytuvà VIDO (geros bûklës,
60 Eur). Tauragë, tel. 8 699 61
422.

Namo dalá. Ieðko iðsinuomoti butà, namo dalá (namà)
Tauragëje ar aplink jà. Norëtøsi,
kad bûtø ðiek tiek baldø. Tauragë,
tel. 8 699 79 382.

Vilniuje ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà Upynoje (30 000 Eur,
213 kv. m namas ið geltonø plytø,
tinka gyventi ir verslui). Vilnius,
tel. 8 687 67 756.

p a r d u o d a
Didelæ naujà komodà (rudos sp.)
ir maþesnæ komodà su knygø
lentynom. Galima pirkti kartu
arba atskirai. Tauragë, tel. 8 634
34 682.
Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas),
lovas (dvigulë, viengulë), tachtà,
spintas, komodà, indaujà-vitrinà,
sofà-lovà, këdes, stalus svetainei
ir virtuvei. Jurbarkas, tel.: 8 624
24 477, 8 627 89 361.

p a r d u o d a
+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pju

Metaliná darbo stalà su spaustuvu
(110 Eur). Græþimo stakles(40
Eur). Tauragë, tel. 8 656 21 154.
Svetainës baldus: 8 këdës, stalas,
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CHRYSLER

p e r k a

p a r d u o d a

+Vaþiuojanèius automobilius,
gali bûti be TA iki 300 Eur.
Tauragë, tel. 8 653 11 297.

CHRYSLER VOYAGER (2004
m., 2,5 CDR, dyz., sidabrinës sp.,
TA iki 2017 11) Jurbarkas, tel. 8
611 38 491.

FORD

p a r d u o d a
sofà su foteliais. Pigiai. Tauragës
r., tel. 8 656 24 052.

Ðienainá rulonuose. Lietuvos sunkiøjø veislës erþiliukà ir kumelaitæ.
Tauragë, tel.: 8 687 59 144, 8 681
27 250.

Vokiðkà miegamojo komplektà:
dvigulæ lovà (210x190 cm, 95
Eur), 4 durø spintà su veidrodþiais
(190x180x60 cm, 90 Eur), baldai
geros bûklës. Jurbarkas, tel. 8
685 31 383.

Ðienainá, 14 Eur. Jurbarkas, tel.
+370 684 88 206.
Ðienainá. Karves, prieauglá,
pernykðtá prieauglá. Tauragë, tel.
8 631 82 118.

d o v a n o j a

Verðingà telyèià. Tauragës r., tel. 8
603 10 646.

3 daliø ðviesià sekcijà. Jurbarkas,
tel. 8 617 34 899.

d o v a n o j a
Dovanoja katinukà (buvo iðmestas,
3 mën., labai graþus, 3 spalvø,
ramus, prieraiðus, paskiepytas,
daro á dëþutæ). Jurbarkas, tel. 8
690 06 033.

p a r d u o d a
+Grûdus: kvieèius, mieþius,
miðinius, þirnius. Tauragë, tel. 8
674 92 465.
Avis (sufolkø, juodgalviø
miðrûnes), ðienà rulonuose (laikomas po stogu, 12 vnt., kaina 10
Eur). Tauragë, tel. 8 657 51 762.

p a r d u o d a
Funkcinæ lovà (maþai naudotas
grikiø lukðtø èiuþinys, originalus
medicininis èiuþinys, medicininë
spintelë, speciali ligonio maudymo
vonia). Tauragë, tel. 8 670 28 404.

Darbinæ kumelæ (5 m.). Ðilalës
r., Pûtvës k., tel.: 8 606 95 126, 8
615 74 469.
Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.

Gerà seifà ir metalinæ spintà,
taip pat kiemo vartus, ûkinio
pastato duris ir stiklus ðiltnamiui.
Jurbarkas, tel. 8 612 77 639.

Dviejø parðiukø kiaulæ sëklinimui
arba skerdimui (1 kg - 1,30 Eur).
Skaudvilë, tel. 8 641 87 481.

Mësiniø aviø ðarolë skerdienà (1
kg - 3,50 Eur). Tel.: 8 696 31 654,
8 624 90 324.

Ávairiø ðaliø senovinius paðto þenklus, monetø maþà kolekcijà, muzikos patefono plokðteles (19681973 m., áraðai 33/1/13). Skambinti
tiems, kurie gerai þino, ávertina ir
gali pirkti pagal susitarimà. Tel.: 8
672 56 993, 8 672 20 884.

Mieþiø grûdus. Tauragë, tel. 8
698 57 698.

Metalinæ talpyklà kurui, vandeniui
ir dujø balionà. Tel. 8 698 74 930.

Maistines ir sëklines bulves
„Vineta“. Kvieèius ir aviþas sëklai.
Tel. 8 652 36 270.

MTZ 80 (1989 m.). Gyvuliø priekabà, kultivatoriø su akëèiom,
ryðuliná presà „New Holland“,
malûnà, vandens siurblá, benzininá
gràþtà, padangas. Tel. 8 623 13 698.

Jaunà oþkà. Tel. 8 656 26 744.
Karvæ (2 verðiø). Tel. 8 679 28 440.
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Sauso ðieno rulonus. Kaina sutartinë. Pagëgiai, tel. 8 686 27 262.

Skaldytus þirnius, kaina sutartinë.
Jurbarkas, tel. 8 657 22 007.
Statybinius sausus juodalksnio
taðus, lentas. Tauragë, tel. 8 655
46 880.
Ðienainá (baltuose rulonuose).
Tauragë, tel. 8 687 55 632.

Nebrangiai elektriná trifazá skersiná pjûklà („zeimerá“), cinkuotos
vielos gardelius þvëreliams, bièiø
avilius ir bièiø ðeimas, cisternà,
motociklà IÞ. Tel. 8 676 69 669.
Plastikines taras (1000 l, su metaliniais padëklais, ðvarios, tvarkingos, tinka vandeniui, kurui,
skystoms tràðoms ir t.t., 37-43 Eur,
kanalizacijai, 18 Eur, rëmai, 15
Eur, pûslës, 3 Eur). Galime atveþti.
Tauragë, tel. 8 673 27 937.
Sauskelnes „Tena“ (M dydis, 24
pakuotës), „Seni“ (M dydis, 12 pakuoèiø). yra praimtø pakuoèiø, yra
likusiø naujø higienos priemoniø.
Kaina sutartinë. Tauragë, tel. 8
670 28 404.
Ðaðlykinæ-rûkyklà (garveþys).
Tauragë, tel. 8 652 89 912.
Valtis plastikinæ ir fanierinæ (
jûrinës laminuotos fanieros). Abi
naujos. Ðakiai, tel.8 621 77 656.
Vienà iðskleidþiamà stalà, vienà
apvalø iðskleidþiamà stalà, ðeðias
këdes, dujø balionà, dujinæ, bidonà, malûnà (elektrinis ), el.
pjûklà, 2 veþimo ratus (nekaustyti).
Tel. 8 679 02 985.

p a r d u o d a
+YPATINGOS NUOLAIDOS!
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. VIDAUS IR
LAUKO DURYS: MEDINËS,
METALINËS, NAUJOS
IR
PANAUDOTOS.
ÁVAIRÛS MUZIKINIAI
INSTRUMENTAI. Klaipëda,
tel. 8 603 10 867.
Asfalto betono daþus (aukðtos
kokybës, pasiþymintys puikiomis
dengiamumo, spalvos parinkimo
savybëmis, tinka aikðteliø, fasadø,
patalpas, kur daug tranzito, garaþø daþymui, baltos sp. 40 kg ir
geltonos sp. 40 ir 25 kg). Tauragë,
tel. 8 673 02 428.
Àþuolines „diles“ (5 vnt., 5 cm ilgio, 7 cm storio). Tel. 8 654 32 759.
Ávairaus dydþio akmenis (apie
4 kub. m). Presuoto popieriaus
plokðtes (4 mm storio, didieji lapai). Fanerà (2,5 x 1,20 x 0,10 m, 5
vnt.). Tauragës r., tel. 8 656 24 052.
Juostinius mobiliuosius gaterius
(elektra, benzinas, dyzelinas).
Dyzelinæ 20 kW elektros stotá.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.
Ketaus radiatorius (1 sekcija - 0,9
Eur). Betono maiðyklæ (su reduktoriumi, Skaudvilës g-bos, 220
Eur). Aliuminio laidà (naudotas,
4 x 4, apie 15 m, uþ pusæ kainos).
Tauragë, tel. 8 613 25 179.
Kietojo kuro katilà (savos g-bos).
Tauragë, tel. 8 652 89 912.
Lauko, vidaus dailylentes, grindines, tarsines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.
Medþio droþliø panaudotas dailylentes (40 kv. m, puiki kokybë, medþio imitacijos, ðviesios.
Sujungimai ir dalis apvadø. Kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 674
26 922.
Naudotas plytas ir perdengimo
plokðtes. Jurbarkas, tel. 8 611
38 491.
Naujà STIKLÀ (120x50, 4 mm,
52 vienetø, vieneto kaina 3 Eur,
125x50, 4 mm, 15 vienetø, vieneto
kaina 3 Eur. Naudotas 120x62, 4
mm, 3 Eur). Tauragë, tel. 8 656
38 879.
Nusigriovimui virtuvës koklinæ
krosná su orkaite (gera bûklë).
Jurbarkas, tel. 8 612 58 993.
Pakabinamos stumdomos durys
garaþams sandëliams (matmenys
280x340, izoterminës, apkaustytos
metalu. Galimas matmenø keitimas). Tvirtinimui cinkuoti bëgiai.
Jurbarkas, tel. +370 687 87 093.
Senovines raudonas ir geltonas
plytas (30 000 vnt.) ir grindinio
taðytus akmenis (500 kv. m). Perka
termoforus, reles, oscilografus.
Kaunas, tel. 8 699 99 395.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.
El. pjûklà („zeimeris“, trifazis).
Tauragë, tel. 8 623 19 140.

p e r k a
Priimu statybines atliekas. Tel. 8
647 42 210.
Ðiferá (naudotà). Tauragë, tel. 8
699 56 117.

d o v a n o j a
Gal kas galite padovanoti neágaliam þmogui automatinæ skalbimo maðinà, lovà ir ðaldytuvà?
Jurbarkas, tel. 8 616 24 962.
Nerûdijanèio plieno vonia (matmenys 1,4 x 1,55 m, gylis 90 cm,
talpa apie 1,6 kub. m. Tinkama
kubilo gamybai. Yra iðleidimo
kranas, 250 Eur). Tauragë, tel.
+370 622 97 777.
Puðines smulkias malkas.
Jurbarkas, tel. 8 643 72 789.

Atiduodame þvyrþemes, tik reikia
pasikrauti ir iðsiveþti. Jurbarkas,
tel. 8 673 48 901.

BMW

p a r d u o d a
BMW D3 (juoda sp., benzinas,
2005 m.). Jurbarkas, tel. 8 621
43 693.

CITROEN

p a r d u o d a
CITROEN XANTIA (1995 m.,
dyzelinas, 66 kW, mechaninë pavarø dëþë, heèbekas, þalia sp., 4/5,
TA iki 2018-04, 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 614 84 390.
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Automobiliai FORD FIESTA
(1999 m.) ir FORD FOCUS
(2000 m.) dalimis. Jurbarkas, tel.
8 611 49 485.
FORD GALAXY (2004 m., 2,3 l,
tiesioginës dujos, TA iki 2018 03
08, tvarkingas, priþiûrëtas, servisas visas padarytas, vaþiuoklë
sutvarkyta, kaina 2 500 Eur). Tel.
8 643 11 767.

NISSAN

p a r d u o d a
NISSAN PRIMERA (1995 m.,
benzinas, TA iki 2019 m., 500
Eur). Tauragë, tel. 8 636 33 219.

OPEL

AUDI arba VW PASSAT (nuo
1994 m., dyz., gali bûti be TA ir su
rûdimis). Tel. 8 645 96 930.
Automobilius superkame
aukðèiausia kaina (ávairiø
markiø). Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome ið karto,
pasiimame jums patogiu laiku.
Tel. 8 624 36 612.
Automobiliø supirkimas
vaþiuojanèiø, nevaþiuojanèiø.
Pasiimame patys, atsiskaitome
vietoje. Dirbame visoje Lietuvoje
be iðeiginiø. Jurbarkas, tel. 8 658
48 868.
Automobiliø, mikroautobusø supirkimas aukðèiausia
kaina. Dokumentus tvarkome
vietoje, dirbame be iðeiginiø.
Atsiskaitome iðkarto. Jurbarkas,
tel. 8 681 33 226.
Superkame vaþiuojanèius,
nevaþiuojanèius automobilius.
Pasiimame patys, atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 690 40 701.

p a r d u o d a
OPEL ASTRA (2001 m., 1,7
turbodyzelis, 55 kW, karavanas,
sidabrinës sp., privalumai universalios padangos ir kablys,
ið Vokietijos, raida 13507)
Jurbarkas, tel.: 8 650 36 999,8
650 36 888.
OPEL ASTRA (2002 m., heèbekas, 1,6 l, benzinas, senas variklis,
6,2 kW, sidabrinës sp., centrinis
uþraktas, el. langai ir veidrodþiai,
kondicionierius, rida 200 000,
kaina 1 450 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 49 485.

p a r d u o d a
Automobilinæ dujø árangà netiesioginæ dujø balionà (á atsarginio
rato vietà statomas). Tel. 8 643
11 767.
Automobilinæ priekabà (savos
gamybos, geros bûklës, TA iki
2018 08 30). Jurbarkai, tel. 8 615
23 306.

OPEL MERIVA (2010 m., benzinas, dujos, l. geros bûklës,
kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
638 43 409.

Automobilio AUDI A6 ir AUDI
100 dureles, GAZ 53 pavarø
dëþæ, priekinius amortizatorius.
Jurbarkas, tel. 8 612 77 639.

OPEL VECTRA (2007 m.,
dyzelinas, 88 kW, mechaninë
pavarø dëþë, universalus, juoda
sp., 4/5, TA iki 2018-09, Lietuvoje
neeksploatuotas, 3 300 Eur, 1,9,
ið Vokietijos). Jurbarkas, tel. 8
687 98 393.

El. generatoriø (maþai naudotas,
3 kW, HONDA keturtaktis, 450
Eur). Tauragë, tel. 8 682 27 319.

PEUGEOT

Originalius skardinius SUBARU
ratlankius R16 (4 vnt., R15, 2
vnt.). Tel. 8 699 10 715.

p a r d u o d a
PEUGEOT 307 (2003 m., dyz.,
karavanas, gera ðeimyninë maðina, iki 7 vietø, TA iki 2018 11
mën., kondicionierius, kompiuteris, 2 350 Eur). Tel. 8 604
79 756.

RENAULT

Lietinius ratlankius su vasarinëmis padangomis (16/215/40
skylës 4+100). Tauragës r., tel. 8
670 20 720.

Priekabas ZUBRIONOK, MAZ
8114 (lengvosios maðinos, 2 vnt.).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.

p e r k a
Perku priekabà automobiliui
veþti. Tel. 8 621 92 868.

p a r d u o d a
RENAULT MEGANE (2003
m., 1800 cm3, dyzelinas, 88 kW,
mechaninë pavarø dëþë, heèbekas, pilka sp., 4/5, TA iki 2018-09,
1 700 Eur, labai tvarkingas, be
defektø). Ðilalë, tel. 8 686 91 048.
RENAULT MEGANE SCENIC
(2002 m., TA iki 2019 m., 1 000
Eur). Tauragë, tel. 8 671 33 500.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW GOLF (2001 m., dyzelinas,
74 kW, mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, sidabrinë sp., 2/3,
214 000 km, TA iki 2019-02,
Lietuvoje neeksploatuotas, 2
100 Eur, 1,9 TDi, ið Vokietijos).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.
VW GOLF (2001 m., dyzelinas,
74 kW, mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, sidabrinë sp., 2/3,
214 000 km, TA iki 2019-03,
Lietuvoje neeksploatuotas, 1
999 Eur, 1,9 TDI, ið Vokietijos).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.
VW PASSAT („delfinas“, 1,9
TDi, 66 kW, 1994 m., sedanas,
rida 203 600, mëlynos sp., TA
iki 2019 04 08, kaina 950 Eur)
Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.
VW PASSAT (sedanas, 1997
12 mën.,1,6 l., benzinas, 74 kW,
automatinë pavarø dëþë, rida
180 000, originali, serviso knygos,
centrinis, vairo stiprintuvas, el.
langai ir veidrodþiai, kaina 1 350
Eur). Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
VW PASSAT (benzinas, geros
bûklës). Tauragë, tel. 8 652 89
912.

p a r d u o d a
Adatà (filtras vandeniui ið þemës
traukti). Tauragë, tel. 8 676 57
000.
Bulviø kasamàjà, sodinamàjà,
vagotuvà, tràðø barstytuvà, purkðtuvà, plûgà, kultivatoriø, grudø
pûstuvà, gnybtus rulonams, T-25.
Jurbarkas, tel. 8 612 78 366.
Kombainà „Volvo 830“ (yra smulkintuvas, be kabinos, padangos
priekinës, naujos, kederio plotas
2,8 m, variklis PERKINS, 2 000
Eur). Tauragë, tel. 8 670 99 119.
Melþimo aparatus. Naujus ir
naudotus. Pieno ðaldytuvus.
Atliekame remontà. Suteikiame
garantijà. Atsarginës dalys.
Dyzeliniai, benzininiai, elektriniai. Nerûdijanèio plieno kibirëliai.
Tauragës r., tel.: 8 685 26 204, 8
639 07 345.
Mëðlo pakrautuvà, mëðlo kratytuvà, vienaaðæ priekabà, elektros
variklius (ávairaus galingumo),
elektriná pjûklà „zeimerá“-obliavimo stakles. Tauragë, tel. 8 647
36 183.
Mini traktoriø MITSUBISHI
MT 1601D, kaina 3 200 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 682 19 217.
Naudotà kuro talpyklà (ilgis 3 m,
skersmuo 1 m, 300 Eur). Tauragë,
tel. 8 656 38 879.
Naudotà þ.û. technikà ið Ðvedijos,
techniðkai tvarkinga. Tel. 8 601
60 880.
Plûgus: WIRAH, PLN3 ir jø atsargines dalis plûgui
KVERNELAND. Kultivatorius
(2,6 ir 3,4 m). Traktorines së

cm

myk
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8 685 86 253.
Traktoriø T-25 (1984 m., kartu
su plûgu ir kultivatoriumi, kaina
sutartinë). Tauragë, tel. 8 653
40 030.
Traktoriø T-25 (1992 m., TA
iki 2018 m.). Tauragë, tel. 8 614
62 511.
Tràðø barstytuvà, T-150 greièio
dëþæ, vairo kolonëlæ, MTZpriekiná varomàjá tiltà, MTZ
dalimis. Tel. 8 612 17 959.
Trijø korpusø plûgà (300 Eur,
naujas, naudotas sezonà). Ðieno
rinktuvà (aliumininis korpusas,
techniðkai tvarkingas, kaina
sutartinë). Sëjamàjà (3 metrø
ploèio, 300 Eur). Jurbarkas, tel.
8 646 02 978.
Kultivatoriø su akëèiomis (4 m
ploèio, 500 Eur). Tauragë, tel. 8
686 92 217.

p e r k a
+ Þ.Û. technikà ir transportà:
traktorius, kombainus, plûgus,
presus, automobilius, mikroautobusus, sunkveþimius. Tel. 8
623 55 702.
dynes. Tràðø barstomàjà.
Grûdø sëjamàjà SZ-3,6. Grûdø
malûnà. Akëèias. Arkliná veþimà.
Traktoriø BELARUS 820.
Tauragë, tel. 8 601 75 010.
Pieno ðaldytuvà „Wedholm“
(atviro tipo, 900 l talpos, kalibruotas, 800 Eur). Tauragë, tel.
8 671 01 640.
Ðienà rulonais (galiu atveþti),
ðieno presà, „John Deere 550“,
melþimo aparatà, MTZ tarpiná
korpusà. Jurbarkas, tel. 8 615
31 155.
Ðieno pûstuvà. Tauragë, tel. 8
688 95 587.
Traktoriaus priekabà 2PTS6,
ðienapjovæ KUN2 (2 m ploèio).
Jurbarkas, tel. 8 699 93 096.

Traktorinæ priekabà 2PTS-2,
grûdø iðkrovimo sraigæ (elektrinë), priekinës aðies þiedà (4 t
priekabai), padangas (traktoriniø
priekabø, 4-12 t), iðvertimo cilindrus (traktoriaus priekabø, 2-4 t).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.
Traktoriø DT-20 (600 Eur arba
dalimis), traktoriø T-25 (2 000
Eur), traktoriø T-16 (su hidrauliniu vairu 1988 m., 1 600 Eur),
traktoriaus priekabà (padaryta ið
kratytuvo, 400 Eur), traktorius
dalimis: JUMZ, T-40AM, T-25,
MTZ. Tel. 8 646 39 686.
Traktoriø T-25 (1992 m.). Tel. 8
652 96 090.
Traktoriø T-25 (1979 m., tvarkingas, 2 000 Eur). Tauragë, tel.

skelbimà mokëti nereikia, dydis 10
kv. cm skelbiantis 5 kartus + 1 kartas
nemokamas).
SKELBIMO KAINA – 1,50 Eur
(skelbiama 2 kartus ir internete 2 savaites).
SKELBIMAI PRIIMAMI:
Redakcijos biuruose, internetinëje
svetainëje.
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

IÐANKSTINË INFORMACIJA
4,00 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. 8-683 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

+Reikalinga kirpëja miesto
centre Baþnyèiø g. esanèioje
kirpykloje. Tauragë, tel. 8 652
73 453.
+Reikalingas vairuotas-ekspeditorius maisto prekybos srityje. Tauragë, tel. 8 682 64 252.
+Reikalingas þmogus, galintis dirbti ûkyje. Apgyvendina.
Tauragë, tel. 8 650 67 563.
+Ûkyje reikalingas traktorininkas ir darbininkas. Yra galimybë
apgyvendinti. Tauragë, tel. 8
675 44 086.
Automobiliø lauþyne reikalingas automobiliø ardytojas.
Tauragë, tel. 8 655 44 919.
Darbas pieno ûkyje pagalbiniam darbininkui Tauragës r.
Apgyvendinimas ir maistas
nemokami, 300 Eur. Tauragë,
tel. 8 618 10 349.
Ieðkau moters gyventi kartu ir
padëtø namø ruoðoje. Tel. 8
645 86 526.
Ieðkome tolimøjø reisø vairuotojø darbui Lietuva - Suomija
- Lietuva. Vairuotojai gali bûti
ið Jurbarko, Kauno, Birþø,
Pasvalio, Panevëþio. Savaitgaliai
namie. Tel. 8 615 44 567.
Medienos apdirbimo ámonë
ieðko mediniø lenteliø krovëjø.
Tauragë, tel. +370 652 55 588.
Nedidelei brigadai reikalingas
þmogus, sugebantis dirbti statybose Vokietijoje. Uþ 1 val. - 10
Eur. Atsiskaitymas kas savaitæ.
Iðvykstame balandþio 21 d.
Jurbarkas, tel. 8 627 59 555.
Raseiniø r. reikalingas traktorininkas, melþëja, ávairûs
darbininkai (-ës), gali bûti
ðeima, apgyvendiname soc.
garantija, mokamas atlyginimas.
Raseiniai, tel.: 8 677 17 012, 8
606 46 462.
Reikalingas autoservisui automobiliø remontui darbuotojas.
Jurbarkas, tel.: 8 682 10 021, 8
612 67 824.
Reikalingas suvirintojas ðarvuotø durø gamybai. Tauragë,
tel. 8 600 47 965.
Reikalingi tolimøjø reisø
vairuotojai, turintys C, CE
kategorijas. Darbas ratais ir
uþsienyje-Europoje. Jurbarkas,
tel. 8 650 80 526.
Reikalinga padavëja, darbas
savaitgaliais kaimo turizmo
sodyboje. Labai geros darbo ir
atlyginimo sàlygos. Jurbarkas,
tel. 8 640 15 999.
Reikalingas þmogus ar ðeima,
galintis gyventi ir priþiûrëti
sodà. Tauragë, tel. 8 689 76 899.
Statybose Danijoje reikalingi
statybininkai, apdailininkai,
staliai. Tauragë, tel. 8 672 46
859.
Ûkininkas ieðko darbuotojo.
Pagëgiai, tel. 8 615 85 742.

ÐILUTËJE, ÐILALËJE

APIBRAUKTAS SKELBIMAS
4,00 Eur (papildomai uþ verslo

Tel. 8-652 65 039.
El. paðtas: pliusassilute@gmail.com

ISSN 1648-2328. Ofsetinë spauda. Indeksas 607. Leidþiamas penktadieniais. Tiraþas mën.
12 000 egz.. Steigëjas ir leidëjas UAB „PLIUSAS IR KO”. Spausdina: UAB „Respublikos spaustuvë”.

Apdailininkas ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 651 77 300.
Darau vidaus remonto darbus,
daþau, glaistau, dedu grindis ir
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kitus darbus. Jurbarkas, tel. 8
685 40 700.
Galiu priþiûrëti sodybà arba
senelius. Tauragë, tel. 8 601
51 502.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 698 13 906.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 690 83 046.
Ieðkau darbo ðaltkalvio arba sargo. Jurbarkas, tel. 8 690 73 500.
Ieðkau darbo: atlieku apdailos
darbus, daþau, smulkias elektros
ir santechnikos darbus, kiti darbai. Jurbarkas, tel. 8 680 37 379.
Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti senelius. Tauragë, tel.
8 689 20 326.
Reikalinga moteris, galinti
priþiûrëti moèiutæ, galinti kartu
gyventi. Tauragë, tel. 8 631 15
881.
Vyras ieðko papildomo darbo,
nuosavu pjûklu gali pjauti malkas, atlikti kitus pagalbinius darbus. Tauragë, tel. 8 636 33 749.
Su savo áranga pjauna gyvatvores, medþius, krûmus, malkas
(ir kapoja). Iðvalo ir projektuoja
sodus. Tauragë, tel. 8 654 43 839.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.
+Atlieku visus vidaus apdailos
darbus. Tauragë, tel. 8 673 02 428.
+Miðko ir avariniø medþiø pjovimas. Medienos ir malkø ruoðimas. Tauragë, tel. 8 637 72 785.
+Mobiliuoju juostiniu gateriu
uþsakovo namuose pjauna medienà. Tauragë, tel. 8 650 10 466.
+Mûriju, klijuoju klinkerá, dedu
trinkeles, bei atlieku kitus statybos darbus. Tik Tauragës mieste,
tel. 8 636 65 017.
+PIRÈIØ STATYBA,
SAUNØ ÁRENGIMAS,
KARKASINIAI NAMUKAI,
NAMAI. PAVËSINËS,
TERASOS, SANDËLIUKAI,
PRIESTATAI, GARAÞAI.
G A R A N T I J O S .
KLAIPËDA, KRETINGOS
G. 161, tel. 867796000,
www.karkasinespirtys.lt/
+Pjauna medienà mobiliaisiais
juostiniais gateriais (elektra,
benzinas, dyzelinas) kliento namuose. Tauragë, tel. 8 685 69 805.
+Trys mûrininkai stato namus,
þidinius. Tel. 8 641 78 105.
+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.
Apkalame namus dailylentëmis,
statome pastoges ir karkasinius
pastatus. Liejame pamatus tvoroms. Tel. 8 641 54 401.
Buriu, padedu: sutvarkyti ðeimos
problemas, verslà ir kitais gyvenimo klausimais. Tel. 8 645 86 526.
Dengiame stogus, atliekame
visus namø skardinimo darbus.
Tel. 8 687 13 630.
Dengiame stogus, karkasiniø ûkiniø pastatø ir prietaisø statymas.
Tel.: 8 628 52 537, 8 614 29 530.
Dengiame stogus. Atliekame
visus stogø skardinimo darbus.
Mûrijame surenkamus kaminus.
Didelë patirtis, geros kainos.
Sudarome sutartis. Jurbarkas,
tel. 8 614 83 688.
Remontuojame buitinius ir pramoninius ðaldytuvus, pildome
maðinø ir traktoriø kondicionierius. Jurbarkas, tel. 8 698
39 839.
Statome pavësines, terasas,
medinius pastatus, vaikø þaidimo aikðteles. Skambinkite tel.,
arba raðykite el. paðtu prowoodextra@gmail.com, 100.00 Eur,
Jurbarkas, tel. 8 699 94 429.
Tinkuoju, kalkinu, daþau, glaistau. Jurbarkas, tel. 8 638 82 807.
Valome medþiais ir krûmais
apþëlusius laukus, pievas,
griovius, pakeles ir pamiðkes.
Susidariusias kirtimo atliekas
susmulkiname. Parduodame
biokurà, mulèà. Tauragë, tel. 8
602 62 640.
Siûlome savo paslaugas vidaus
ir lauko remonto, tvorø statymo, bendrø laiptiniø remonto.
Dirbame su patentu. Esame su
patirtimi. Jurbarkas, tel. 8 637
25 870.
Akmenø skaldymo paslaugos.
Skaldymo árangos nuoma.
Prekyba skaldytais akmenimis
.Tel. 8 699 31 958.
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Vieniðas, nevedæs, be þalingø
áproèiø, gyvenantis kaime, materialiai apsirûpinæs vyras ieðko gyvenimo draugës rimtai draugystei. Gali turëti vaikà. Tauragë,.

Norintys gauti pasiskelbusiojo
telefono numerá turi skambinti
redakcijai tel. 8 446 72121.

2017 04 11 Nr. 14

8

ĮVAIRENYBĖS

Nepatikėsite, kokį gerą gydymo metodą sugalvojo Brazilijoje

Nudegimai yra labai skausmingos traumos ir juos
išgydyti reikia daug laiko. Kasdieniai perrišimai, vaistų
tepimas, apžiūros ir kitos procedūros tik dar labiau
žaloja odą ir sukelia didžiulį skausmą. Tačiau dabar
gydytojai atranda naują būdą gydyti nudegimus - jie
tvarstomi tilapijų oda.
Tilapijų oda dezinfekuojama ir tiesiog kruopščiai uždedama ant nudegusios žmogaus odos. Ji tvirtai prilimpa ir suteikia kolageno ir baltymų, būtinų sėkmingam
gijimo procesui. Tilapijų oda neleidžia pažeistai odai
išdžiūti ir apsaugo ją nuo infekcijų. Tačiau pacientai
džiaugiasi ir dėl kitų privalumų. Žuvies odos nereikia
keisti kasdien, visi ligoniai džiaugiasi greitesniu ir mažiau skausmingu gijimo procesu.

Sukurta žaibo greitumu
teršalus surenkanti medžiaga

Mokslininkai sukūrė kempinę primenančią medžiagą,
galinčią absorbuoti iki 90 procentų savo pačios svorio
teršalų. O tai, kaip greitai šis procesas vyksta, tiesiog
užburia, ir demonstracinį video norisi žiūrėti dar ir
dar kartą.
Kempinę primenanti medžiaga sukurta Argonne Nacionalinės laboratorijos mokslininkų. Pagrindinis jos
uždavinys – valyti išsiliejusią naftą, ši kempinė ir jos
funkcinės galimybės atrodo tarsi būtų mažų mažiausiai
iš ateities.
Naująją medžiagą galima pakartotinai naudoti iki
šimto kartų ir jos nereikia niekaip perdirbti. Pakanka
tiesiog išgręžti.

Vyras ketvirtį amžiaus naudojo rankinę granatą vietoje
plaktuko riešutams gliaudyti
Vyras iš Šaansi regiono (Kinija) buvo šokiruotas, kai
sužinojo, kad net 25 metus naudojo seną rankinę granatą riešutams lukštenti.
Vyras, pavarde Ran iš Arkango miesto, pasakojo
žurnalistams, kad jis reguliariai naudojo prietaisą
pastaruosius 25 metus graikiniams riešutams lukštenti.
Tačiau vos prieš kelis mėnesius vyras nusprendė nebenaudoti šio prietaiso, kai policijos komisariate perskaitė
lankstinuką apie sprogmenis bei saugumą. Tik tuomet
jis suprato, kad su neteisėtu ir pavojingu prietaisu daužo
riešutų kevalus.

Vi l n i u j e š į s a v a i t g a l į :
geriausių išradėjų konkursas

Penktadienį (2017 m. kovo 31 d. - balandžio 1 d)
Vilniuje, parodų ir kongresų centre „Litexpo“ prasidėsiančiam didžiausiam Lietuvoje išradėjų konkursui
„Vilnius išranda 2017” intensyviai ruošiasi kelios dešimtys talentingų išradėjų ir konkurso komisija. Lietuvos
technologijų, verslo ir mokslo profesionalai Donatas
Malinauskas, Evaldas Pabrėža, Laima Kaušpadienė
bei Donatas Smailys atrinks tris geriausius išradimus –
inovatyviausią, finansiškai perspektyviausią ir žaliausią
idėją. „Vilnius išranda 2017“ konkursantai pretenduoja
atnešti svarbių pokyčių įvairiausiose srityse – nuo
laisvalaikio, namų ir maisto pramonės iki priemonių,
galinčių pasitarnauti medicinoje ar gamyboje. Kompetentinga komisija įvertins ir atrinks perspektyviausius
išradėjus, kurie išsidalins 21 tūkst. eurų prizinį fondą.

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

BALANDŽIO 11 D. 18 VAL. Ekstremalus klasikos
pliūpsnis MARTYNAS LEVICKIS ir styginių kvartetas
Jurbarko kultūros centre.
BALANDŽIO 14 D. 12 VAL. Profesionalaus meno sklaidos projektas „Susitikimai-2017“. Spektaklis „Tu arba
Tave“ režisierius V. Masalskis Jurbarko kultūros centre.
BALANDŽIO 14 D. 17 VAL. Muzikinė - kūrybinė improvizacija „Gyvenimo spalvos“, skirta Kultūros dienai
Jurbarko kultūros centre.
TAURAGĖJE IR RAJONE

BALANDŽIO 12 D. 18 VAL. Spektaklis „Buvusių moterų
reikalai 2“ Tauragės kultūros rūmuose.
BALANDŽIO 14 D. 15 VAL. VII -ojo Kultūros pavasario
atidarymas Taikos vėliavos iškėlimas prie Tauragės rajono
Savivaldybės. Pažintinė – pramoginė ekskursija „Tauragė
vakar ir šiandien“ maršrutu „Senaisiais pirklių keliais“
(nuo Kultūros rūmų).
BALANDŽIO 18 D. 16 VAL. Pažintinė – pramoginė
ekskursija „Tauragė vakar ir šiandien“ kartu paminint
tarptautinę paminklų apsaugos dieną maršrutu „Religijų
santaka Tauragėje “ (nuo Kultūros rūmų).
BALANDŽIO 19 D. 14.30 VAL. Pažintinė – pramoginė
ekskursija „Tauragė vakar ir šiandien“ maršrutu „Tauragės industrinis parkas“ (nuo Kultūros rūmų).
ŠILUTĖJE IR RAJONE

BALANDŽIO 11 D. 18 VAL. Domino spektaklis „LOTO“
Šilutės kultūros ir pramogų centre.
BALANDŽIO 19 D. 18 VAL. Radži ir Birutės Dambrauskaitės koncertas Šilutės kultūros ir pramogų centre.
ŠAKIUOSE IR RAJONE

BALANDŽIO 12 D. 18 VAL. Interaktyvus magijos šou
visai šeimai Šakių kultūros centre.
BALANDŽIO 19 D. 18 VAL. Vido Bareikio koncertas
„Auksinis turas“ Šakių kultūros centre.
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