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PAPRASČIAUSIAS
VAISTAS NUO 26
LIGŲ
Ne taip seniai, maždaug 2008 m., mokslo
pasaulyje gimė naujas
atradimas – žymi profesorė Bente Klarlund
Pedersen iš Kopenhagos po daugybės
tyrimų nustatė, kad
fizinių pratimų metu
griaučių raumenys išskiria hormonų. Taip
gimė nuostabą kelianti
išvada, kad raumuo yra
dar viena endokrininė
liauka.
Hormonai, iš griaučių raumenys išsiskiriantys spėriai vaikštant, bėgiojant, važiuojant dviračiu, plaukiant, keliaujant po
gamtą, gavo miokinų pavadinimą.
Pirmiausia buvo aptiktas miokinas interleukinas-6 (IL-6),
kuris stimuliuoja riebalų deginimą kepenyse ir griaučių raumenų medžiagų apykaitą. O patys įdomiausi mokslininkams
raumenų išskiriami miokinai buvo atrasti visai neseniai, prieš
3–5 metus. Vienas jų – BDNF (Brain-Derived Neurotrophic
Factor), pirmiausia rastas galvos smegenyse.
Pagamintas griaučių raumenyse, BDNF ne tik stimuliuoja
raumenų medžiagų apykaitą, skaido ir degina bloguosius
riebalus, bet ir su krauju pakliūna į galvos smegenis. Tokiose
jų struktūrose kaip hipokampas ir prefrontalinė žievė jis suintensyvina naujų neuronų ir sinapsių susidarymą. Taigi, judant
mūsų organizmas pasigamina savo vaistų – miokinų, kurie gerina nervinių ląstelių atsinaujinimą, darbingumą, kelia nuotaiką.
BDNF tyrimai atliekami ir Lietuvos sporto universitete. Pasak
prof. A. Skurvydo, jie rodo, kad pavyzdžiui, 30 min. atliekant
aerobinius fizinius pratimus, tarkime, spėriai vaikštant, raumenys išskiria didžiausią kiekį BDNF.
„Tokio tipo pratimai labiausiai gerina tiek vaikų, tiek senyvo amžiaus žmonių, tiek sergančiųjų įvairiomis ligomis,
ypač neurodegeneracinėmis, protines funkcijas. Štai kodėl
dabar pasaulyje kilęs didelis bumas dėl fizinių pratimų, nes
jie treniruoja ne tik širdį ar raumenis, bet ir galvos smegenis,
o ypač – jų dalis, atsakingas už mąstymą ir savęs valdymą“,
– aiškina profesorius.

DËL VERSLO REKLAMOS PLIUSE KREIPTIS TELEFONAIS:
Klaipëdoje, Ðiauliuose - 8 652 65 040. Tauragëje - 8 685 00 029.
Ðilutëje, Ðilalëje - 8 652 65 039. Jurbarke - 8 683 51 000.

Vaistas nuo 26 lėtinių ligų
Įtakingiausiu autoritetu sporto pratimų tyrimų pasaulyje
laikomas danų mokslininkas Bengt Saltin 2015 m. paskelbtoje
publikacijoje teigia, jog fiziniai pratimai yra geriausi vaistai
nuo 26 lėtinių ligų.
Ypač pabrėžiama nauda sergantiesiems psichikos ligomis:
depresija, nerimu, šizofrenija – judėjimas jas esą gydo geriau
už sintetinius vaistus.
Fiziniai pratimai gerina prefrontalinės žievės vieną iš pagrindinių funkcijų, atsakingą už mūsų dėmesio koncentravimą ir
įvairių pagundų slopinimą, lankstų mąstymą ir darbinę atmintį,
todėl jų poveikis itin teigiamas tiems, kurie serga silpnaprotyste
ir Alzheimerio liga.
Mokslininkai skaičiuoja, kad norint sumažinti I–III laipsnio
nutukimą ir sudeginti perteklinius kūno riebalus, ypač supančius vidaus organus, fizinius pratimus reikia atlikti jau nebe
150 min., o 300–400 min. per savaitę.
Kita sudėtinga liga, kurią įveikti padeda fiziniai pratimai –
sarkopenija, kai dėl amžiaus pradeda silpti raumenų masė ir
jėga, nervai ima atsikabinti nuo raumenų skaidulų, o kaulai
retėja. Ją gydant karaliauja jėgos fiziniai pratimai.
„Tam, kad nervai neatsikabintų nuo kaulų, o raumenų masė
per greitai nenyktų dėl senėjimo, reikėtų dirbti su pakankamai
dideliais svoriais, t. y. tokiais, kurie būtų 65–80 proc. nuo
maksimalaus leistino slenksčio“, – aiškina prof. A. Skurvydas.
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GYDYTOJAI NUSTEBO IŠTYRĘ, KAIP
ŽMOGAUS ORGANIZMĄ VEIKIA GEOTERMINIS VANDUO
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Mokslininkai įrodė, kad
Lietuvoje iš 2 kilometrų
gylio išgaunamas geoterminis vanduo gerina širdies-kraujagyslių, nervų,
kaulų-raumenų sistemų
būklę ir bendrą savijautą.
Kaip grūdintis, kad sustiprėtų sveikata Šis vanduo
naudojamas sveikatinančioms vonioms. Nors po
žiemos dažnas skundžiasi
organizmo nusilpimu, nuovargiu, tačiau žemės gelmių
turtais kol kas Lietuvoje
pasinaudoja nedaugelis,
rašoma pranešime spaudai.
Biomedicinos mokslų
daktarė, šeimos gydytoja
Lolita Rapolienė teigia, kad šiuo metu daugeliui pacientų yra nusilpęs imunitetas, kūno
raumenys sustingę ir silpni: „Žiemos metu
gauname mažiau naudingų medžiagų iš maisto
nei vasarą ar rudenį, mažiau judame, rečiau
laiką leidžiame gryname ore. Dėl to silpsta
imunitetas ir yra sunkiau atsilaikyti prieš
virusines infekcijas. Be to, nemažai pacientų
kreipiasi jausdami bendrą silpnumą, nuovargį,
jie kenčia nuo nuotaikų kaitos, kūno sąstingio, raumenų silpnumo ar sąnarių skausmų“.
Žemės gelmių vandens nauda galima naudotis
ir Lietuvoje.
Sustiprinti imunitetą ir raumenis, sumažinti
skausmus ir pagerinti nuotaiką, anot L. Rapolienės, gali geoterminai ištekliai – karštosios
versmės ir geoterminio vandens vonios.
Pastarieji pasaulyje plačiai naudojami
sveikatingumo ir sveikatinimo sektoriuose.
Prieš keletą metų geoterminio mineralinio
vandens buvo rasta Vakarų Lietuvoje, taigi,
geoterminio vandens procedūros jau prieinamos ir Lietuvoje.
Po geoterminio vandens vonių sumažėjo
riebalinis sluoksnis ir svoris. Gydytojai, atlikę
tyrimą, įrodė, kad Vakarų Lietuvoje veikiančiame poilsio ir sveikatinimo komplekse
„Atostogų parkas“ naudojamas mineralinis
geoterminis vanduo greitina organizmo atstatymą po fizinių ir psichologinių krūvių.
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių
klinikų Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centro vadovas prof. dr. (HP) Alvydas

Juocevičius tyrė atsistatymą po fizinio
krūvio, dr. L. Rapolienė – poveikį nervų
sistemai ir gyvenimo kokybei.
Atlikto tyrimo metu buvo siekta išsiaiškinti
geoterminio mineralinio vandens poveikį
širdies ir kraujagyslių sistemai, kraujo
sudėčiai, raumenų standumui, tonusui ir
elastingumui bei gyvenimo kokybei.
65 sveikoms, vidutiniškai 36-erių metų
moterims dvi savaites po 20 minučių kiekvieną dieną buvo taikomos geoterminio
vandens procedūros. „Pastebėjome, kad
po procedūrų sumažėjo moterų riebalinis
sluoksnis ir svoris, pagerėjo raumenų elastingumas, širdies ir kraujagyslių sistema
greičiau atsistatydavo po fizinio krūvio“, –
sako prof. dr. (HP) A. Juocevičius.
Geoterminis vanduo įsisavinimas per
odą Dr. L. Rapolienės tyrimas parodė, kad
tiriamosioms mažėjo skausmai ir nuovargis,
didėjo raumenų jėga, gerėjo odos būklė:
„Laboratoriniai kraujo tyrimai parodė, kad
padidėjo kalcio, kalio, cinko koncentracija,
eritrocitų ir hemoglobino kiekis, sumažėjo C
reaktyvaus baltymo koncentracija kraujyje.“
Po geoterminio vandens procedūrų, anot
gydytojų, pagerėjo bendra tiriamųjų savijauta, nuotaika, gyvenimo kokybė, širdies
ir kraujagyslių sistemos būklė.
Geoterminis vanduo įsisavinimas per odą,
todėl pacientai greičiau pajautė sumažėjusį
nuovargį, įtampą ir sąnarių skausmus, o
dėl pagerėjusios kraujotakos raumenys po
fizinio krūvio mažiau pavargdavo.

NAUDINGA ŽINOTI

Europos Komisijos siekis, kad keliaudami po
Europos Sąjungą (ES)
vartotojai už ryšį mokėtų
tiek pat, kiek gimtinėje,
vartotojams Lietuvoje
neišsipildys.

Taigi kainos pastebimai sumažės. Vis dėlto
reguliavimo, kuris vadinamas „Roam Like
Home“ (liet. naudokis ryšiu kaip namie),
tikslas, bent jau Lietuvos vartotojams, realybe
nevirs – išvykus į kitą ES šalį vartotojai turimų
minučių, SMS ir gigabaitų naudoti už tą pačią
kainą negalės.
RRT direktoriaus pavaduotojas Giedrius Pū-

VA I K Ų G L O B O S N A M U S PA L I K O
ILGAMETĖ DIREKTORĖ
Nuo praėjusios savaitės
Tauragės vaikų globos namai
„Šaltinėlis“ liko be direktorės.
Vaikų globos namams Regina Judzinskienė vadovavo beveik 25-erius metus. Prašymą
dėl atleidimo merui ji įteikė
kovo 28 dieną. Nebedirba nuo
balandžio 28 d.
Praėjusios savaitės ketvirtadienį vykusiame Tauragės
rajono savivaldybės tarybos
posėdyje rajono meras Sigitas
Mičiulis padėkojo R. Judzinskienei už ilgametį darbą ir
įteikė padėką.
R.Judzinskienė įstaigai vadovavo jau būdama pensinio amžiaus. Viešai patikino, jog darbą
palieka savo noru ir, kad kurį laiką nori pailsėti.
Tauragės vaikų globos namuose dirba 42 darbuotojai. Vaikų skaičius kintantis, tačiau svyruoja
apie pusšimtį.

JURBARKAS

BAIGTA NAGRINĖTI KELERIUS METUS
UŽTRUKUSI BYLA
Ketvirtadienį, balandžio 27 d.,
buvo baigta nagrinėti kelerius metus užtrukusi byla, kurioje buvo
kaltinamas buvęs Viešvilės vaikų
globos namų direktorius Algimantas
Liaudaitis dėl seksualinio priekabiavimo prie jaunesnių nei 16-os metų
amžiaus asmenų tvirkinimo, dėl pornografinio turinio dalykų rodymo ir
dėl vaikų įtraukimo į girtavimą.
Teismas priėmė nuosprendį ir
pripažino kaltinamąjį kaltu pagal
visus jam pareikštus kaltinimus
prieš visus nukentėjusius šešis
asmenis ir galutinė subendrinta paskirta bausmė - treji metai ir 10 mėnesių laisvės atėmimo.
Bausmės vykdymas atidėtas trejiems metams. Nuteistajam skirti įpareigojimai ir baudžiamojo
poveikio priemonės: būti namuose nuo 22 iki 6 val., neišvykti iš savo gyvenamosios vietos
rajono daugiau kaip vienai parai be institucijos, prižiūrinčios nuosprendžio vykdymą, leidimo,
nebendrauti jokiomis priemonėmis su nukentėjusiais asmenimis, nesiartinti arčiau jų kaip per
šimtą metrų, neieškoti su jais ryšių. A. Liaudaičiui uždrausta dirbti bet kokį darbą ugdymo ir
globos tiek privačiose, tiek valstybinės įstaigose penkerius metus, būti globėju arba rūpintoju.
Kiekvienam iš nukentėjusiųjų buvo priteista po 5 tūkst. eurų.
Pasak teimui vadovavusios teisėjos Jūratės Lukšienės, atidėti laisvės atėmimo bausmę
nuspręsta, nes pirmą kartą teisiamam asmeniui paprastai neskiriama reali laisvės atėmimo
bausmė. „Tai buvo apysunkis nusikaltimas. Vienas kaltinimas dėl nesunkaus nusikaltimo ir
du – dėl baudžiamojo nusižengimo. Be to, teisiamasis charakterizuotas teigiamai, jis turi darbą,
o jam būnant laisvėje galės lengviau sumokėti priteistus pinigus“, - po posėdžio sakė teisėja.

SILUTE

VIENODOS MOBILIOJO RYŠIO PASLAUGŲ
KAINOS KELIAUJANT PO EU? PANAŠU,
JOG LIETUVAI TAI GALIOS TIK IŠ DALIES

Pagal naujas taisykles,
kurios įsigalios birželio
15 dieną, didmeninės
kainos ES šalyse negalės
viršyti 3,2 cento už minutę pokalbio ir 1 cento už
SMS žinutę (be PVM). 1
GB duomenų iš pradžių galės būti įkainotas
iki 7,7 euro, o vėliau ši kaina bus nuolat mažinama, kol 2022 m. sausio 1 d. pasieks 2,5
euro. Galima palyginti: šiuo metu didmeninė
minutės kaina siekia 5 centus, SMS – 2 centus,
o 1 GB – net 50 Eur.
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ras patvirtino, kad tarnyba sulaukė visų trijų
didžiųjų Lietuvos mobiliojo ryšio bendrovių
prašymų taikyti išimtis. Jas patvirtinus, nuo
birželio 15 dienos operatoriai gautų teisę
taikyti papildomus užmokesčius už tarptinklinio ryšio paslaugas ES.
„Nuo birželio 15 dienos bet kokiu atveju
tos priemokos mažės, tačiau kokio dydžio
jos galės būti – sprendimas priklauso nuo
pačių operatorių“, – sakė RRT direktoriaus
pavaduotojas. Aišku viena: neribotus duomenis suteikiantys planai užsienyje neriboto
naršymo nesuteiks.

ESTAKADĄ PAŽADĖTA PASTATYTI JAU
KITAIS METAIS
Ministras Pirmininkas Saulius
Skvernelis ištesėjo prie Seimo
piketavusiems rusniškiams duotą pažadą ir apsilankęs Rusnėje
atvežė atsakymą dėl estakados
per užliejamą kelio Šilutė–Rusnė ruožą statybos.
Nepaisant lietaus ir stipraus
vėjo, Šilutės rajono vadovai ir
Rusnės bendruomenės nariai
Ministrą Pirmininką Saulių
Skvernelį pasitiko prie užliejamo kelio Šilutė–Rusnė ruožo.
Ministras Pirmininkas Saulius
Skvernelis: „Galiu pasakyti:
ką mūsų Vyriausybė pažadėjo, tą ir padarys. Tai nėra tušti žodžiai. Reikia atsakingai kalbėti,
nes projektai tampa auksiniais, deimantiniais, sunku įvertinti jų grąžą. Šiuo atveju pagrindinė
grąža – tai žmonės. Tikrai norisi, kad šis kraštas, ši vienintelė sala Lietuvoje nebūtų įdomi tik
kelias savaites per potvynį. Norisi, kad ji būtų įdomi, patraukli visuomet“. Premjero manymu,
reikia sudaryti sąlygas plėtoti turizmo verslą, pritraukti žvejų.

PALANGA

PA L A N G O S J A U N I M A S
MINĖS EUROPOS JAUNIMO
SAVAITĘ
Gegužės 1-7 dienomis visoje Europoje ir Lietuvoje bus švenčiama jau aštuntoji Europos jaunimo savaitė. Į veiklas įsitraukti kviečiamas ir Palangos jaunimas. Jaunieji palangiškiai šiemet gali teikti
idėjas, kaip jie supranta bendradarbiavimą. Idėjos bus pristatomos
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gegužės 3 d., o gegužės 6 d., minint Europos dieną, bus organizuojamos orientacinės varžybos.
Gegužės 6 d., minint Europos dieną, aktyvūs jauni palangiškiai kurorto gyventojus ir miesto
svečius kvies dalyvauti orientacinėse varžybose. Kaip papasakojo Palangos kultūros ir jaunimo centro Jaunimo studijos vadovas Tautvydas Lubys, varžybos bus organizuojamos miesto,
pajūrio ir parko teritorijoje.
Europos jaunimo savaitės metu visoje Europoje vyksta įvairaus masto renginiai, susiję su
savaitės tema ir jaunimo politika.

3

SMULKUS VERSLAS

PASIRINKTI, KUR PIETAUTI, BUS DAUG
PAPRASČIAU

RASEINIAI

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO
STUDENTAI LIETUVOS DIDŽIOSIOS
KUNIGAIKŠTYSTĖS KELIAIS
Ruošdamiesi Lietuvos valstybės 100-mečiui, Raseinių rajono
Trečiojo amžiaus universiteto studentai,
vadovaujami Raseinių
rajono savivaldybės tarybos narės Onos Babonienės, nutarė savarankiškai susipažinti
su Lietuvos Didžiosios
kunigaikštystės istorija
Baltarusijoje.
Rajono gyventojai važiavo į Gardiną, kur
aplankė seniausią mieste
veikiančią, dar Kijevo
Rusios laikus menančią stačiatikių Šv. Boriso ir Glebo cerkvę, pastatytą ant aukšto Nemuno
šlaito. Vėliau aplankė Gardino pilį, pastatytą XVIII a., kurioje vyko svarbūs Lenkijos-Lietuvos
valstybės žlugimo epochos įvykiai. Šalia - senoji Gardino pilis, pastatyta Vytauto Didžiojo.
Visi maloniai vaikštinėjo Rotušės aikšte. Abejingų nepaliko didžiausia ir įspūdingiausia mieste
buvusi jėzuitų bažnyčia, dabar pavadinta Šv. Pranciškaus Ksavero Gardino katedra.
TAU studentai patyrė daug įspūdžių, bet kartu įsitikino, kad po ES šalis keliauti yra patogiau,
nes vykstant į Baltarusiją daug laiko atėmė pasienio procedūros.

KAUNAS

SVARBIAUSIAS VALSTYBĖS 100-MEČIO
AKCENTAS – L. MAŽYLIO PASKELBIMAS
GARBĖS PILIEČIU
Artėjantis Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmetis Kaune taps išskirtine švente, kurios
detalės ima aiškėti jau
dabar. Kauno miesto taryba vieningai sutarė
profesorių Liudą Mažylį
paskelbti Kauno miesto
garbės piliečiu, o šį titulą
jam suteikti simbolinę dieną – 2018 metų
Vasario 16-ąją. Šįmet
Kauno Garbės piliečiais
nuspręsta paskelbti nusipelniusius sportinių
šokių trenerius Jūratę Eleną ir Česlovą Norvaišas.

KLAIPĖDA

SENIESIEMS GIESMYNAMS DULKĖTI
NELEIDŽIA
Uostamiesčio evangelikai liuteronai puoselėja
prasmingą tradiciją – kiekvieną paskutinį mėnesio
trečiadienį jie renkasi
į giesmių popietę, kur
giedama naudojantis senaisiais giesmynais.
Giesmių popietės organizuojamos evangelikų
liuteronų parapijos labdaros ir kultūros draugijos „Sandora“ patalpose,
esančiose pačioje miesto
širdyje, Turgaus gatvėje.
Organizacijos pirmininkė Magdalena Piklaps
tikino, kad ši tradicija – sena. Moteris džiaugėsi, kad giesmių popietės vis dar sulaukia parapijiečių dėmesio.
„Daugiausia ateina vyresnės kartos žmonių. Reikia mokėti skaityti senuosius giesmynus. Jie
parašyti ne dabartiniu lietuvių, o gotišku raštu. Džiaugiamės, kad dar yra mokančiųjų skaityti
senąjį raštą“, – tvirtino pirmininkė.
Evangelikų liuteronų parapijos labdaros ir kultūros draugija „Sandora“ rūpinasi nepriteklių
išgyvenančiaisiais, nepriklausomai nuo jų konfesijos.
Organizacija turi labdaros valgyklą. Kasdien, išskyrus savaitgalius, ji pamaitina apie 40
žmonių. Pirmoji grupė valgo nuo 11.30, antroji – nuo 12.30 val.
Skurdo kamuojami žmonės čia gali gauti įvairių medicininių priemonių, pavyzdžiui, vaikštynių, neįgaliųjų vežimėlių, sauskelnių suaugusiesiems, paklotų.
Taip pat neturtėliai gali pasirinkti rūbų, avalynės, patalynės, indų. Tie, kuriems reikia pagalbos,
laukiami pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 16.30 val. Draugija globoja ir daugiavaikes šeimas.
Neseniai organizacijos patalpos tapo pasiekiamos ir judėjimo negalią turintiems žmonėms.
Įstaiga savo lėšomis sumontavo metalinį pandusą.

Kaunietis Rokas Ambrazevičius drauge su
kolegomis kasdien susidurdavo su problema – kebliu pasirinkimu, kur valgyti dienos
pietus. Ilgainiui gimė idėja, kuri pravertė ne
tik patiems įkūrėjams, bet ir aplinkiniams.
Taip jau beveik metus gyvuoja puslapis
„Dpietus.lt“.
Kasdienė problema
Pašnekovas atskleidžia, kad idėja sukurti
projektą „Dpietus.lt“ kilo visiškai natūraliai,
eilinį kartą renkantis, kuriame restorane
pietauti.
„Esame biuro žmonės, tad pietums dažniausiai renkamės restoranų siūlomus dienos pietus. Pastebėjome, kad beveik visi restoranai,
kuriuose valgome, dienos pietų pasiūlymus
dažniausiai skelbia socialiniame tinkle „Facebook“. Dažniausiai tenka į paiešką vieno
restorano pavadinimą vesti kelis kartus, kad
lygindamas restoranus įsitikintum, jog šiandien nori pietauti būtent ten. Taip susidūrėme
su įkyriu iššūkiu kasdien ieškoti, kur skaniausia valgyti ir ką valgyti šiandien. Nuolatinis
ieškojimas tokiame moderniame amžiuje
iš principo yra nepatogus ir varginantis“, –
įsitikinęs R. Ambrazevičius.
Sukurta pradinė „Dpietus.lt“ versija netruko sulaukti dėmesio, augantis susidomėjimas
paskatino patogaus dienos pietų pasirinkimo
galimybę pasiūlyti ir plačiajai auditorijai.
„Didžiausią azartą mums teikia mažos
smulkmenos, pavyzdžiui, pirmas tūkstantis
„patinka“, antras tūkstantis „patinka“. Kai
restoranai patys nori ir prašosi patekti į
mūsų puslapį. Suprantame, kad atradome
nišą, kurioje galime padaryti daug ir įdomių

dalykų. O tai labai „veža“, – sako pašnekovas.
Svarbi komanda
„Aš pats esu programuotojas, interneto puslapių kūrėjas. IT mane „vežė“ nuo mažens, „nuvežė“ net iki Londono, kur baigiau mokslus.
Tačiau gimtinės ir šeimos ilgesys partraukė atgal namo. O šiaulietė Karolina Ambrazevičienė
(23) dar prieš ketverius metus buvo įsitikinusi,
kad svajonių veikla yra genetika. Visgi, per petį
žvelgdama į mylimojo kompiuterio ekraną, ji
pamažu ne tik mintimis, bet ir darbais tolo nuo
biologijos informacinių technologijų kryptimi.
Iš Lentvario kilusi Rimantė Gaičevskytė (30)
rimtai domisi kriminologija, bet didžiąją kasdienės veiklos dalį skiria komunikacijai, siekdama teksto ir vaizdo harmonijos. Dirbdami IT
sektoriuje, „Dpietus.lt“ pagrindą susikūrėme
patys, tad iš esmės taip sutaupėme apie 3–5
tūkst. eurų“, – atskleidžia pašnekovas.
Pasak R. Ambrazevičiaus, net ir su stipria komanda daug kainavo laikas, praleistas kuriant
sistemą, gryninant idėjos koncepciją.
Siūlys naujovių
Vien tik dienos pietų pasiūlymais komanda
apsiriboti nenorėjo ir supratusi, kad šiuolaikinis žmogus ieško ne tik svarbios informacijos,
bet ir įdomaus turinio, pasirinko nematytą
puslapio koncepciją.
Siekdama edukuoti savo lankytojus, „Dpietus.lt“ komanda nekantraudama laukia, kada
galėtų pristatyti naujausią savo pasiūlymą –
diplomuotos kulinarės įžvalgas apie lietuvių
valgymo ypatumus ir aistrą maistui, kaip tam
tikrai kultūros formai.
Šaltinis: Bznstart.lt

RECEPTAS

VIŠČIUKAS SU KAVA
Neįprastą skonį patiekalui suteiks glajus su kava.
Ingredientai:
450 g bulvių,
2 vnt. morkų,
1 vnt. svogūnų,
1/2 šaukštelio raudonėlių,
1,5 kg viščiuko,
3 šaukštai rudojo cukraus,
1 šaukštas acto,
2 šaukšteliai tirpios kavos,
pagal skonį petražolių,
pagal skonį druskos.
Gaminimas: Įkaitinkite orkaitę iki 225 laipsnių. Viščiuką nuplaukite, supjaustykite panašaus
dydžio gabalėliais. Morkas, bulves ir svogūną nulupkite, supjaustykite stambiais gabalais.
Sudėkite daržoves į kepimo indą, apšlakstykite aliejumi, apibarstykite raudonėliu, druska,
išmaišykite ir paskirstykite lygiu sluoksniu. Ant viršaus sudėkite vištos gabalėlius, pabarstykite
druska. Kepkite orkaitėje 20 min. Per tą laiką puode sumaišykite actą, cukrų, kavą, 1,4 stiklinės
vandens, žiupsnelį raudonėlio, po žiupsnelį druskos ir pipirų. Užkaiskite mišinį, kai užvirs
pavirkite 8 – 10 min., kol sutirštės. Ištraukite kepimo indą iš orkaitės, aptepkite pasigamintu
glajumi vištieną, vėl pašaukite į orkaitę ir kepkite 15 min. Paskui ištraukite, dar kartą aptekite vištieną glajumi ir pakepkite dar 10 min. Ar vištiena iškepė, patikrinkite įsmeigę peilį.
Išimkite daržoves ir vištieną į dubenį, apšlakstykite kepimo metu išsiskyrusiomis sultimis.
Apibarstykite petražolėmis.
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a

2

1 k. butà (14 kv. m, yra 2,5 a dirbamos þemës centre, þemæ galiu
parduoti atskirai). Jurbarkas, tel.
8 618 58 046.
1 k. butà Kæstuèio g. (II a., namas
V aukðtø, butas vidinis, tvarkingas, balkonas ástiklintas 6 m ilgio,
vonia ir tualetas bendrai, 39 kv.
m, kaina 12 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 90 361.
1 k. butà daugiabutyje (44 kv. m,
ne bendrabutis, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 24 104.
Skambinti po 18 val.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g. 89
(III a., 44 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, su prieðkambariu, yra
ástiklintas balkonas, virtuvë, vonios kambarys). Jurbarkas, tel.
8 617 21 486.
2 k. butà (III a., renovuotame
name). Jurbarkas, tel. 8 699
03 525.
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). Jurbarkas, tel. 8 614 37 890.
2 k. butà su prieðkambariu (62
kv. m, V a., kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 614 18 345.
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.
3 k. butà S. Daukanto g. (67,70
kv. m, ðalia Naujamiesèio m-klos,
atliktas kapitalinis remontas,
yra baldø). Jurbarkas, tel. 8 683
94 038.
3 k. butà (77 kv. m, su prieðkambariu, II a., yra rûsys, ðarvo durys,
sutvarkytas kiemas, kaina 22 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 670 51 492.
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 (II a., 57 kv. m, reikalingas remontas, nebrangiai).
Jurbarkas, tel. 8 699 03 525.
3 k. butà Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.
3 k. butà Smalininkuose (
Nemuno g., 58 kv.m., tvarkingas su daliniais patogumais).
Jurbarkas, tel. 8 614 38 944.
3 aukðtø pastatà Kauno g. 35.
Jurbarkas, tel. 8 618 26 299.
4 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(II a., 79 kv. m, plastikiniai langai, durys ðarvuotos, kambariai
nepereinami, geras planavimas,
kaina 22 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 625 93 347.
4 k. butà Rutkiðkiø k. (kotedþo
tipo, kaina 5 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 672 92 606.
Dalá namo (yra 3 k., visi patogumai, vietinis ðildymas, reikalingas
remontas, kaina 18 900 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 652 71 529.
Garaþà prie „Lytagros“ (34 kv.
m). Jurbarkas, tel. 8 670 43 333.
Garaþà Vydûno g. (su duobe,
kaina 2 500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 38 491.
Gerà sodybà gyvenimui Jurbarkø
sen., Dorgaitëliø k. (yra þemës,
geras privaþiavimas, pradinë
kaina 14 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 623 45 687.
Mûriná namà (600 kv. m, I a. kavinës patalpos, II a. gyvenamosios,
11 a sklypo aptverta, kaina 98 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.
Mûriná namà A. GiedraièioGiedriaus g. (yra ûkiniai pastatai,
15 a þemës, kaina 60 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 612 65 878.
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,
79 999 Eur). Jurbarkas, tel. 8
611 47 150.
Namà Gedimino g. 11 (yra
þemës, 8,3 kv. m, yra vandentiekis, medinis, ûkiniai pastatai,
kaina 29 999 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.
Namà Girdþiuose (II a., 150 kv.
m, 28 a sklypo, nau

jai pastatyta pirtis,
kaina 61 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685
77 503.
Namà Kauno g. 59
(172 kv. m, medinis,
tinkamas komercinei
veiklai, 26 000 Eur.
Sklypo plotas 8,66
arai. Iki Nemuno 150
m). Jurbarkas, tel. 8
682 42 008.
Namà Jurbarko r.
Vytënuose, Pilies I k.
(115 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 31 000 Eur, 0,33
ha þemës sklypas).
Jurbarkas, tel.: 8 600 31 663, 8
684 62 618.
Namà Skirsnemunëje Nemuno
g. 101 (II a., ûkinis pastatas, 15
a þemës). Jurbarkas, tel. 8 653
20 014.
Namà S. Daukanto g. (104 kv.
m, medinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 45
000 Eur, rami ir graþi vieta ðalia
Jaunimo parko, 13 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 618 65 866.
Namà Skirsnemunëje (137 kv.
m, mûrinis, yra centrinis ðildymas, kanalizacija, rûsys, trifazis,
mûrinë vasarinë, garaþas, ûkinis
pastatas). Jurbarkas, tel. 8 600
29 047.
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.
Parduoda arba nuomoja negyvenamas patalpas (58 kv.
m) Jurbarko miesto centre.
Jurbarkas, tel. 8 652 52 478.
Patalpas Kauno g. 35 (I a., 220
kv. m, II aukðtø name, mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai,
plastikiniai langai, 19 a þemës
sklypas, 106 kv. m). Jurbarkas,
tel. 8 618 26 299.
Pusæ namo miesto centre (1 a
þemës, 2 k., virtuvë, duðo kabina,
miesto ðildymas ir vanduo, yra
garaþas, rûsys, suremontuotas, galima pirkti visà namà).
Jurbarkas, tel. 8 611 48 443.
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). 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.
Smulkuèiuose sodo sklypà ( 12
a., maþas namelis, Ðaltinëlis
skl. nr. 436, 700 m. nuo plento)
Jurbarkas, tel. 8 622 22 870.
Sodà be namelio Greièiuose,
„Serbentos“ bendrijoje (þemës
sklypas 8 a, geroje, saugioje vietoje, ðalia gyvenamasis namas,
kaina 1 600 Eur). Jurbarkas, tel.
8 612 88 198.
Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje, sklypo Nr. 254 (medinis II a. namelis su baldais, garaþas mûrinis, tvarkingas ðulinys,
sklypas aptvertas). Jurbarkas, tel.
8 683 94 038.
Sodà Greièiuose. Jurbarkas, tel.
8 604 77 094.
Sodà Kalnënø sodø bendrijoje
prie Nemuno (6 a, namelis, ðiltnamis, vaismedþiai). Jurbarkas,
tel. 8 685 01 287.
Sodà Smukuèiuose (graþi aplinka, komunikacijos, ðalia miðkas,
9 000 Eur, 9 a þemës, su mûriniu
nameliu, ðalia parduotuvë, su
lauko ir vidaus baldais. Yra
pristatyta terasa, pavësinë).
Jurbarkas, tel. 8 620 86 542.
Sodybà Rotuliuose (namas II
a. mûrinis, ûkiniai pastatai, garaþas, þemës, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 605 82 505.
Sodybà Vensloviðkiø k. Raudonës
sen. (graþi aplinka, komunikacijos, 7 900 Eur). Jurbarkas, tel. 8
657 42 293.
Þemës sklypà V. Grybo g. (visos
komunikacijos, geroje vietoje).
Jurbarkas, tel. 8 670 43 333.
Þemës sklypà Dainiø k., netoli
uþtvankos (1 a kaina 1 000 Eur,
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p e r k a
+Brangiausiai Lietuvoje miðkus
(brandþius, jaunus, malkinius,
iðkirstus), þemæ, sodybas. Tel. 8
651 39 039.
+Miðkà (jaunà, brandø). Galiu
konsultuoti nustatant miðko
vertæ. Brangiai moku. Tel. 8
699 12 013.
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui
arba su þeme. Atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 647 42 210.

Klaipëdoje ir rajone

p a r d u o d a

parduodama apie 10 a). 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, prie karjero).
Jurbarkas, tel. 8 618 39 323.

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.
2 k. butà (renovuotame name,
II-III a.). Jurbarkas, tel. 8 672
27 298.
Sodo sklypà ar sodybà Jurbarko
r. Jurbarkas, tel. 8 624 41 106.
Þemës sklypà Jurbarko r.
Iðsinuomotø 1 ha þemës sklypà
þemës dirbimui Jurbarko r.
Jurbarkas, tel. 8 640 40 644.
Þemës sklypà Batakiø,
Skaudvilës sen. Jurbarkas, tel. 8
682 36 319.

n u o m o j a
Iðnuomoja 100 kv. m prekybines
patalpa Kauno g. 35 (250 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 618 26 299.
Iðnuomoja 2 k. butà Kauno g.
(II a., 1 metams). Jurbarkas, tel.
8 623 45 752.
Iðsinuomotø 1 k. butà su daliniais
patogumais Jurbarke. Tel. 8 601
51 502.
Tvarkinga ðeima be vaikø, turintys nuolatines pajamas iðnuomotø 1 k. butà ilgesniam laikui.
Jurbarkas, tel.: 8 600 74 167, 8
652 64 988.

Kituose miestuose ir
rajonuose

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,
tik iðardymui, su baldais, 1 200
Eur). Klaipëda, tel. 8 612 31 184.
Mediná namà be þemës (5x10
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.

Raseiniuose ir rajone

p e r k a
Þemës sklypà Raseiniø r. (3 000
Eur). Perka þeme Nemakðèiø
sen. Raseiniai, tel. 8 682 36 319.

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
Gyvenamà sodybà su ûkiniais
pastatais su þeme (8,7 ha.),
kaina derinama, Karaliðkiuose
Ðakiø raj, tel. 8 620 38 092.

Ðilalëje ir rajone

p a r d u o d a
Namà Draugystës g. (110 kv.
m, 6 kambariai, apðiltintas,
pakeistas stogas, plastikiniai
langai, ðildomas kietuoju kuru,
su baldais, su ûkiniu pastatu ir
garaþu, 6,2 aro sklypas, asfaltuotas privaþiavi
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mas, 65 000 Eur). Ðilalë, tel.: 8
605 20 506, 8 612 41 017.
Sodybà (prie miðko, netoli upelis,
17 ha þemës). Galima pirkti tik
vien sodybà. Ðilalë, tel. 8 615
74 469.
Þemës sklypà Klabø k. (þemës
ûkio paskirties, netoli Bijotø k.,
10 ha, uþ palankià kainà). Ðilalës
r., tel. 8 650 40 842.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a

1 k. butà Ateities take 3 (III a., 36
kv. m). Tauragë, tel. 8 699 27 173.
1 k. butà centre (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 Eièiø k., Mokyklos g. (26
kv. m, suremontuotas). Tauragës
r., tel. 8 607 85 744.
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 (be patogumø, miesto
centre, kaina sutartinë, derinama). Tauragë, tel. 8 681 72 723.
2 k. butà Gedimino g. 32 (II a.,
ið penkiø, 44,97 kv. m, 2 balkonai
6 ir 3 m. Vienas kambarys yra
atskirai 7,78 kv. m. Yra rûsys,
2,69 kv. m, internetas, kabelinë
TV, reikalingas remontas, 25 000
Eur), galima derëtis. Tauragë, tel.
8 653 35 265.
2 k. butà Tauragës Dvaro g. (I a.,
46 kv. m, III aukðtø name,

mûrinis, plastikiniai langai, 22
000 Eur, remontas, ðarvuotos
durys, ðildymo katilas rûsyje).
Tauragë, tel. 8 635 24 093.
2 k. butà Tauragës Dvaro g. (II
a., 41 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, 20 000 Eur, po
renovacijos, pakeisti vamzdþiai,
radiatoriai, pigiai). Tauragë, tel.
8 651 15 283.
2 k. butà Tarailiø r. (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 Vytauto g. 76 (III a.,
8 600 Eur). Tauragë, tel. 8 637
75 119.
2 k. butà K. Donelai
io g. 64A (IV a., 50 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 26 500
Eur). Tauragë, tel. 8 675 72 820.
3 k. butà Dainavos g. (III a.).
Tauragë, tel. 8 653 21 961.
3 k. butà Tauragës Dvaro g. 34a
(III a., 55 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, 25
500 Eur. Renovuotas namas.
Parduodame su baldais ir buitine
technika). Tauragë, tel.: 8 685 69
810, 8 634 59 581.
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.
Buvusià grûdø saugyklà
Pagramantyje, Naujininkø g.
Tauragës r., tel. 8 698 84 020.

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 Bernotiðkës g., prie
„Norfos“ (duobë, trifazis 5 200
Eur). Tauragë, tel. 8 646 51 494.
Garaþà Bernotiðkës g. „Vairo“
bendrijoje (20,44 kv. m, 3 100
Eur). Tauragë, tel. 8 645 62 704.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje Nr.
319 (po visu rûsys, labai tvarkingas, 3 100 Eur). Tauragë, tel. 8
638 63 459.
Garaþà T. Ivanausko g. „Rato“
bendrijoje (pakeistas stogas,
iðtinkuotas, rûsys po visu garaþu,
saugomas, 3 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 607 96 606.
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.
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.
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.
Namà Skaudvilëje, Puðyno g. 1.
Tel. 8 670 28 404.
Namà Þygaièiuose (2 aukðtø,
mûrinis, 16 arø þemës, labai
patogioje vietoje, 25 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 682 39 489.
Sklypà Minties g. (namo statybai,
galima rinktis ið dviejø, sklypo
plotas 13,23 a ir kito 11 a).
Platesnës informacijos kreiptis
telefonu. Tauragë, tel. 8 610
03 457.
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 Bernotiðkëje „Tauro“ bendrijoje (6 arai, mûrinis namelis, jo
bendras plotas 35,92 kv.m, netoli
miðkas, prieðais sklypà tvenkinys,
kaina sutartinë, pirkëjsas galës
siûlyti savo kainà). Tauragë, tel.
8 650 30 874.
Sodà Joniðkëje „Aido“ bendrijoje (nebaigta statyba, gyvenamasis

plotas 83,34 kv. m, yra elektra,
7,6 aro þemës, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 634 46 116.
Sodà Joniðkëje „Keramikos“
bendrijoje Saulës g. 8 (6 arai,
elektra, yra namelis, 4 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 98 492.
Sodà Joniðkëje „Keramikos“
bendrijoje. Tauragë, tel. 8 658
49 544.
Sodà Joniðkëje „Keramikos“
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bendrijoje (yra mûrinis namelis,
ðiltnamis, 6 arai þemës, ðulinys).
Tauragë, tel. 8 446 55 837.
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.

1
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Sodà Joniðkëje „Ðvyturio“ bendrijoje Ryto g. (6 arai þemës,
atlikti geodeziniai matavimai, yra
pamatai, sklype elektros ávadas),
nebrangiai. Tauragë, tel.: 8 699 84
154, 8 656 26 928.
Sodà Tauragëje 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 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 Rûdijos k. Skaudvilës
sen. (galima pirkti su þeme arba
be þemës tik su sodybiniu sklypu.
Uþ sodybinio sklypo yra galimybë
iðkasti tvenkiná). Tauragës r., tel.
8 670 28 404.
Sodybà Skaudvilëje (medinis
namas, apmûrytas, ðiltas, erdvus,
ðildomas krosnimi, yra vanduo,
kanalizacija, 14 000 Eur). Tel. 8
655 58 315.
Sodybà Vaitimënuose, Baþnyèiø
g. 5 arba keièia á 2 k. butà (I a.)
Tauragëje. Tel. 8 699 98 081.
Sodo sklypà Joniðkës k. (graþi
aplinka, komunikacijos, 8 000
Eur. Priþiûrëtas sodas, 8,6 a, kuriame yra mobilusis namelis, jame
árengta kanalizacija). Tauragë, tel.
8 614 55 621.
Þemæ (þemës ûkio paskirties, 7
ha, 9 km iki Tauragës, yra mûrinis
pastatas, 150 kv. m, árengta gy

2

venti, trifazis, geras privaþiavimas,
ðulinys, tvenkinys, galima plësti
statybas 0,25 ha sklype, galimi ir
kiti variantai). Tel. 8 631 87 750.
Þemës sklypà Bernotiðkëje (graþi
aplinka, ðalia miðkas, 4 500 Eur,
0,12 ha sodo sklypas, graþioje vietoje, prie miðko, ðalia tvenkinys).
Tauragë, tel. 8 698 02 670.
Þemës sklypà Bûdvieèiø k.,
Þygaièiø sen. (1 ha 70 arø).
Tauragës r. tel. 8 654 43 896.
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. (ðalia
„Pelëdos“, 8,13 ha). Tauragës r.,
tel. 8 683 22 127.
Þemës sklypà Tauragëje. Þemës
ûkio paskirties 1,02 ha sklypà
Lauksargiuose. Tauragë, tel.: 8
638 78 355, 8 633 93 237.
Þemës sklypà. Skaudvilë, tel. 8
654 32 759.
Þemës sklypus J. Kasperavièiaus
g. (nuo 10-14 arø, elektra, miesto
komunikacijos, 1 aras - nuo 600
Eur). Tauragë, tel. 8 611 12 005.

k e i è i a
1,5 k. butà su patogumais á pusæ
namo Tauragëje, kaina sutartinë.
Tauragë, tel. 8 681 72 723.

n u o m o j a
+Iðnuomoja Veterinarijos g. 40
kv. m patalpà (tinka garaþui,
servisui, yra duobë, yra montavimo-balansavimo staklës, vanduo,
ðildymas, tualetas). Palankiomis
sàlygomis. Tauragë, tel. 8 699
12 014.
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.

Vilniuje ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà Upyno k. (30 000 Eur,
miestelio centre, 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
+Akmens anglis, baltarusiðkus

durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus. Atveþa. Tel. 8 686 09 222.
+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus. Atveþa. Tel. 8 674 24 111.
Parduodu ir atveþu malkas ràsteliais su miðkoveþiu, kaina nuo 17 Eur
uþ metrà. Tel. 8 623 52 454.

p a r d u o d a
YAMAHA PSR-S550 (380 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 637 12 055.
Muzikiná centrà SAMSUNG (60
Eur). Tauragë, tel. 8 614 16 697.
Skubiai pianinà „Belarus“ (tvarkingas, priþiûrëtas, juodos spalvos,
250 Eur). Jurbarkas, tel. 8 657
48 458.
Virtuvës árangà: pramoninë indaplovë, bulviaskutë, nerûdijanèio
plieno gamybinis stalas ir kita.
Pigiai. Tauragë, tel. 8 656 01 618.

p a r d u o d a
KALVIÐKUS BALDUS
(ÀÞUOLO IR UOSIO), SODØ
TERASAI IR KT. ORIGINALIOS
SUPYNËS SU SUOLIUKAIS IR
STALU. TEL. 8 623 45 752.
Kilimus (ávairûs, originalûs,
natûralios vilnos, sintetikos, kailio,
nedideliø matmenø). Virtuviná uosio stalà. Tauragë, tel. 8 611 84 354.
Naudotus geros bûklës baldus:
lenkiðkà virtuvës komplektà,
rumuniðkà salono kietàjà dalá.
Jurbarkas, tel. 8 615 85 793.
Sekcijà (kampinë, su rûbø spinta,
tvarkinga, geros bûklës, vyðninës
sp., 150 Eur). Tauragë, tel. 8 634
01 067.
Sofà-lovà, televizoriaus staliukà,
svetainës stalà, 2 durø spintà,
indaujà. Tauragë, tel. 8 635 14 870.
Spintas (su antresolëmis, 2 vnt.,
naujos, nebrangiai, neiðpakuotos, raudonmedþio, nebrangiai).
Tauragë, tel. 8 650 75 484.
Spintà (5 durø), virtuvës baldø
komplektà ir BAUER saunà (originali, vokieèiø g-bos). Tauragë, tel.
8 652 43 807.

d o v a n o j a
3 daliø ðviesià sekcijà. Jurbarkas,
tel. 8 617 34 899.

p a r d u o d a
+Kvietrugius (maiðas 60 kg - 5
Eur), þirnius (1 maiðà). Tauragë,
tel. 8 656 69 884.
+Mieþius, kvietrugius, aviþas,
miðiná, bulves, paðarines morkas.
Tauragë, tel. 8 602 30 637.
3 verðingas telyèias (verðiuosis balandþio, geguþës mënesá, 650 Eur).
Ðilalë, tel. 8 605 60 850.
Avis (sufolkø, juodgalviø
miðrûnës), ðienà rulonuose (laikomas po stogu, 12 vnt., kaina 10
Eur). Tauragë, tel. 8 657 51 762.
Dedekles viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.
Grûdus: aviþø-peliuðkø miðiná,
sëklinius mieþius. Jurbarkas, tel.
8 610 07 183.

Ypatingai daug duodanèià pieno
karvæ (trijø verðiø). Jurbarkas, tel.
8 447 55 773.
Jaunà oþkà. Tel. 8 656 26 744.
Juodmargæ verðingà telyèià arba
verðingà karvæ. Tauragës r., tel. 8
670 28 279.
Karves (4 vnt.). Tauragë, tel. 8
611 79 942.
Kiaulæ (apie 140-150 kg, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel.: 8 644
41 946, 8 447 49 968.
Kiaules nuo 150 -200 kg. ( 1 kg. 1,70 Eur.). Kiduliai, 8 345 68136.
Mësinius parðelius, kaina 65 Eur.
Tel. 8 682 59 038.
Statybinius sausus juodalksnio
taðus, lentas. Tauragë, tel. 8 655
46 880.
Ðienainá rulonuose. Tauragë, tel.
8 681 27 250.
Ðienainá, 14 Eur. Jurbarkas, tel.
+370 684 88 206.
Ðienà rulonais su plëvele (1 vnt.
kaina 15 Eur). Tel. 8 699 26 117.
Ðienà. Tel. 8 600 23 072.
Telyèaitæ (verðinga, verðiuosis
birþelio 20 d.). Tauragë, tel. 8 684
74 874.
Telyèià (verðinga, pieniniø veislës,
verðiuosis geguþës 5 d.). Tauragë,
tel. 8 653 89 382.

p a r d u o d a
+Medþiokliná dvivamzdá ðautuvà su gaidukais (yra leidimas).
Tauragë, tel. 8 653 19 049.
Cisternà-talpyklà (10 kub. m, buvæs dyzelinas, labai geros bûklës,
kaina 540 Eur). Atveþu. Tel. 8
676 92 708.
Metalinæ talpyklà kurui, vandeniui
ir dujø balionà. Tel. 8 698 74 930.
Nedidelá neðiojamàjá kompiuteriukà, geros bûklës, maþai naudotas.
Jurbarkas, tel. 8 699 56 414.
Paðto þenklus. Tauragë, tel. 8 614
16 697.
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.
Plastmasinæ talpyklà (1000 l, nuo
32 iki 45 Eur). Tauragë, tel. 8 657
96 952.
Rankø darbo austas lovatieses ir
du verpimo ratelius. Jurbarkas,
tel. 8 612 43 270.
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.
Seifà (atsparus ugniai, antikvarinis, geros bûklës). Tauragë, tel.
8 650 75 484.
Ðaðlykinæ-rûkyklà (garveþys).
Tauragë, tel. 8 652 89 912.
Valtis plastikinæ ir fanerinæ
(jûrinës, laminuotos faneros). Abi
naujos. Ðakiai, tel. 8 621 77 656.

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). Tauragë, tel. +370 622
97 777.
Puðines smulkias malkas.
Jurbarkas, tel. 8 643 72 789.
Sodyboje priimtu gyventi senyvo amþiaus vyriðká uþ pagalbà
maþame ûkyje. Tel. 8 688 56 284.
Reikalingas þmogus ar ðeima,
galintis gyventi ir priþiûrëti sodà.
Tauragë, tel. 8 689 76 899.
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forus, reles ir kitus. Kaunas, tel.
8 699 99 395.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.
Suvirinimo aparatà (elektrodais, reostatinis, 380 V, patogus
stacionariam mobiliam darbui).
Suvirinimo aparatà KEMPAS
(380V, maksimalus suvirinimo
storis 8 mm, viela 0,8-1 mm).
Tauragë, tel. 8 615 82 624.
Uosines duris (5 vnt., su staktomis). Tauragë, tel. 8 635 14 870.

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

CITROEN

p a r d u o d a
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.
+Medienà (10 kub. m, iðpjauta).
Tauragë, tel. 8 675 44 106.
Akmenis (bruko). Tauragë, tel.
8 675 44 106
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.
Duðo kabinà (nauja, 200 Eur).
Lamintà (naujas, baltintas uosis,
32 klasë, smulkus defektas, 64
kv. m, 200 Eur). Tauragë, tel. 8
650 60 157.
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.
Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.
Naudotas plytas ir perdengimo
plokðtes. Jurbarkas, tel. 8 611
38 491.
Naujas STIKLAS (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.
Pakabinamos stumdomos durys
garaþams, sandëliams (matmenys
280x340, izoterminës, apkaustytos metalu, galimas matmenø
keitimas). Tvirtinimui cinkuoti
bëgiai. Jurbarkas, tel. +370 687
87 093.
Pigiai keraminius blokelius
(25x20x8 cm) ir katilà KÈM6.
Tel. 8 642 47 650.
Plastikiná langà (naudotas, ið
REHAU profilio, deðinë pusë
varstoma. Aukðtis 1,34, plotis
1,49, stiklas vienos kameros, su
selektyvu). Tauragë, tel. 8 650
36 706.
Senovines raudonas ir geltonas
plytas (40 000 vnt.) ir kvadratinius akmenis (80 kv. m). Perka
termo

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.

CHRYSLER

p a r d u o d a
CHRYSLER VOYAGER (2003
05 mën., dyzelinas, 2,5, 105 kW,
TA 2 m., navigacija, autopilotas, centrinis, kondicionierius
ir daug privalumø, Lietuvoje
neeksploatuotas, kaina 2 450
Eur). Jurbarkas, tel.: 8 615 95 618,
8 653 16 230.
CHRYSLER VOYAGER (2004
m., 2.5 CDR, dyz., sidabrinës sp.,
TA iki 2017 11). Jurbarkas, tel. 8
611 38 491.
CHRUSLER NEON (automatinë pav. dëþë, benzinas, TA iki
2018 10, labai geros bûklës). Tel.
8 601 07 231.

FORD

p a r d u o d a
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.

Kiti

p a r d u o d a
Sodyboje priimtu gyventi senyvo amþiaus vyriðká uþ pagalbà
maþame ûkyje. Tel. 8 688 56 284.

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

p a r d u o d a
OPEL ASTRA (2001 m., 1,7 turbodyz., 55 kW, karavanas, sidabrinës sp., privalumai, universalios
padangos ir kablys, ið Vokietijos,
rida 13 507). Jurbarkas, tel.: 8 650
36 999, 8 650 36 888.
OPEL MERIVA (2010 m., benzinas, dujos, l. geros bûklës,
kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
638 43 409.
OPEL VECTRA (1,8 l, 1996 12
mën., benzinas, el. langai, el. veidrodþiai, sidabrinë sp., heèbekas,
„parkingas“, veliûras, yra kablys,
þieminës padangos, TA iki 2018
11 10, labai geros bûklës, kaina
750 Eur). Jurbarkas, tel. 8 650
59 120.
OPEL VECTRA (2000 m., 2 l,
dyzelinas, juodos sp., visi privalumai, kaina sutartinë). Tauragë,
tel. 8 681 65 271.
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Ruošiame TR1; TR2; SZ; SM kategorijų, KRAUTUVŲ vairuotojų ir
KROVIMO KRANŲ (HIDROMANIPULIATORIŲ) OPERATORIUS
(mokiniai registruojami nuolat ! )
Naujos B kat. grupės darbą pradeda: Gegužės 09 d. 16:00 val. popietinė grupė
Kursų kaina: 299,00 € (teorija 40 val. ir praktinis vairavimas 30 ak.val.)
290,00 € (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)
Naujos BE, C, CE, D kat. grupės darbą pradeda: Gegužės 17 d. 18:00 val. vakarinė grupė
Į kainą įskaičiuota metodinė medžiaga, teorijos paskaitos, praktikos važiavimai ir neribotai spręsti
KET prie kompiuterių!
PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS:
x PO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO PRARADIMO;
x PRADEDANČIŲJŲ VAIRUOTOJŲ;
x PAŽEIDUSIŲ KET REIKALAVIMĄ (-US).

Išsamiau dėl mokymų teirautis:
Adresu: Dariaus ir Girėno g. 68-9, Jurbarkas
Tel. Nr.: 8 657 75235
El. paštu: jurbarkas@rigveda.lt

Kursų kaina: 79 € (5 mokymosi val.).
LAUKSIME VISŲ NORINČIŲ IŠMOKTI VAIRUOTI!
1

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.

PEUGEOT

p a r d u o d a
PEUGEOT PARTNER (1998
m., 1,4 l, tinka prekybai, nedideliø kroviniø perveþimui,
TA kas 2 metai). Tauragë, tel.
8 681 72 723.
PEUGEOT 307 (2003 m.,
dyzelis, karavanas, gera ðeimyninë maðina, iki 7 vietø,TA
- 2018 11 mën., kondicionierius, kompiuteris, 2 350
EUR). Tel. 8 604 79 756.

RENAULT

p a r d u o d a
RENAULT ESPACE (1994
m., 2,2 l, 74 kW, benzinas, dujos, TA iki 2018 m., 400 Eur).
Tauragë, tel. 8 615 82 624.
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 SCENIC (1990
m., 1,6 l, benzinas, TA 2 metai,
variklio defektas, kaina 300
Eur). Ieðkau pirkti automobilá,
gali bûti su ávairiais defektais.
Jurbarkas, tel. 8 685 32 009.

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 2019-03,
Lietuvoje neeksploatuotas, 1
999 Eur, 1,9 TDI, ið Vokietijos).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.
VW PASSAT (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 (benzinas, geros
bûklës). Tauragë, tel. 8 652 89
912.
VW SHARAN (1997 m., TDI 1,9
l, 81 kW, yra „ragai“, centrinis,
magnetola, gera bûklë, TA iki
2018 07 mën., draudimas, kaina
1 350 Eur). Jurbarkas, tel. 8 677
94 779.

p e r k a
+Brangiai superkame
visø markiø automobilius.
Pasiimame, sutvarkome dokumentus. Tauragë, tel. 8 631
18 800.
+Vaþiuojanèius automobilius,
gali bûti be TA iki 300 Eur.
Tauragë, tel. 8 653 11 297.
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 ið karto. Jurbarkas,
tel. 8 681 33 226.

Superkame vaþiuojanèius,
nevaþiuojanèius automobilius.
Pasiimame patys, atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 690 40 701.
Perka OPEL ASTRA motorà 1,4
bendzinas, arba motoro apaèià,
arba visà maðinà dalimis, nuo
1992 m. Jurbarkas, tel. 8 656
16 833.

p a r d u o d a
4 padangas su plieniniais ratlankiais R15 (skyliø skaièius 5,
universalios, padangos aukðtis
65, plotis 195). Jurbarkas, tel. 8
612 43 270.
Automobilinæ dujø árangà (netiesioginë), dujø balionà á atsarginio
rato vietà. Tel. 8 643 11 767.
VW GOLF 3 (1993 m., benzinas,
tvarkingas, TA iki 2018 06, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 680
46 445.

p a r d u o d a
Adatà (filtrà vandeniui ið þemës
traukti). Tauragë, tel. 8 676 57
000.
Bulviø sodinamàjà, kasamàjà,
plûgà, purkðtuvà, barstytuvà,
vagotuvà, grûdø pûstuvà, gnyb

tus rulonams, diskinæ ðienapjovæ, 3,2 m ploèio, ryðuliná presà,
T-25. Jurbarkas, tel. 8 612 78
366.
Grëblá (7 grëbiamøjø ratø, lenkø
g-bos), traktorinæ dviaðæ priekabà (3 tonø). Tauragë, tel. 8 658
51 248.
Grëblá vartytuvà “Dobilas 3”.
Tauragë, tel. 8 612 35 073.
Javø kombainà „Dronningborg
D3000“ (1988 m., techniðkai
tvarkingas, darbinis plotis 2,80
m). Tauragë, tel. 8 635 45 207.
Kombainà „Volvo 830“ (yra
smulkintuvas, be kabinos, padangos priekinës naujos, 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-obliavimo stakles.
Tauragë, tel. 8 647 36 183.
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.
Presà CLAAS ryðuliams gaminti
(gera bûklë, veikiantis, 1 400
Eur). Tauragë, tel. 8 689 85 071.
Pieno ðaldytuvà „Wedholm“
(atviro tipo, 900 l talpos, kalibruotas, 800 Eur). Tauragë, tel.
8 671 01 640.

T-16 (1985 m., galia 18,4 kW,
pastiprinta priekabëlë, dugnas 4
mm, skarda. Pridedu naujà tràðø
barstytuvà. Draudimas, 1 550
Eur). Tauragë, tel. 8 656 29 996.
Traktoriaus priekabà 2PTS6,
ðienapjovæ KUN2 (2 m ploèio).
Jurbarkas, tel. 8 699 93 096.
Traktoriø JUMZ (yra TA, gera
bûklë, kaina 1 400 Eur) ir kità
traktoriø JUMZ (sugedusiu
varikliu). Jurbarkas, tel. 8 685
32 009.
Traktoriø T-25 (1992 m.). Tel. 8
652 96 090.
Traktoriø T-25 (1992 m., TA
iki 2018 m.). Tauragë, tel. 8 614
62 511.
Trijø korpusø plûgà (300 Eur,
naujas, naudotas sezonà, ðieno
rinktuvas, aliumininis korpusas,
techniðkai tvarkingas, kaina
sutartinë, sëjamoji 3 metrø
ploèio, 300 Eur). Jurbarkas, tel.
8 646 02 978.
Þoliapjovæ (traktorinæ, sodø ir
uogynø tarpueiliams pjauti). Tel.
8 676 38 979.
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p e r k a
+Perkame þ. û. technikà ir transportà: traktorius, kombainus,
plûgus, presus, automobilius,
mikroautobusus, sunkveþimius.
Tel. 8 623 55 702.
Mëðlo kratytuvà (11 tonø, gali
bûti neveikiantis), trifazá oro
kompresoriø (rusø g-bos), verstuves rusiðkam plûgui, hidrofikuotà plûgo korpusà ir verstuves, tikrinimo- reguliavimo
aparatà. Tauragë, tel. 8 641 46
356.

+Reikalingas vairuotas-ekspedi-

torius maisto prekybos srityje.
Tauragë, tel. 8 682 64 252.
+Reikalingas darbininkas be
þalingø áproèiø netoli Tauragës,
nedideliame ûkyje. Pageidautina
vyresnio amþiaus, mokantis
vairuoti traktoriø ir melþti
karves. Galime apgyvendinti.
geros gyvenimo sàlygos. Tel. 8
601 43 098.
+Ûkyje reikalingas traktorininkas ir darbininkas. Yra galimybë
apgyvendinti. Tauragë, tel. 8 675
44 086.
Apkalame namus dailylentëms,
statome pastoges ir karkasinius
pastatus. Liejame pamatus tvoroms. Tel. 8 641 54 401.
Darbas pagalbiniam darbininkui
pieno ûkyje Tauragës raj.
Maitinimas ir apgyvendinimas
nemokami. Patirtis nebûtina, bet
bûtø privalumas. Tauragë, tel. 8
618 10 349.
Ieðkome tolimøjø reisø vairuotojø darbui Lietuva - Suomija
- Lietuva. Vairuotojai gali bûti
ið Jurbarko, Kauno, Birþø,
Pasvalio, Panevëþio. Savaitgaliai
namie. Tel. 8 615 44 567.
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.
Reikalinga (-as) transporto
vadybininkë, nemokanèius
apmokame. Kreiptis UAB
„ZTS“ Pramonës g. 1A,
Jurbarkas, tel. 8 698 01 725.
Reikalingas darbininkas prie
baldø gamybos. Darbas Jurbarko
r. Tel. 8 614 84 699.
Reikalingas kroviniø ir lengvøjø
automobiliø ðaltkalvis, reikalinga patirtis. Kreiptis UAB „ZTS“
Pramonës g. 1A, Jurbarkas, tel.
8 698 01 725.

Reikalingas vyras ar moteris
Jurbarko mieste priþiûrëti sodybà. Joje dirbti ir gyventi. Tel.
8 608 22 800.
Reikalingi tolimøjø reisø
vairuotojai, turintys C, CE
kategorijas. Darbas ratais ir
uþsienyje - Europoje. Jurbarkas,
tel. 8 650 80 526.
Skubiai reikalingas vidaus apdailos meistras, galintis árengti
tualetà ir duðà. Tauragë, tel. 8
636 37 713.
Statybose Danijoje reikalingi
statybininkai, apdailininkai,
staliai. Tauragë, tel. 8 672 46
859.
Stogdengiø brigadai reikalingas
stogdengys. Jurbarkas, tel. 8
614 83 688.
Ûkininkas ieðko darbuotojo.
Pagëgiai, tel. 8 615 85 742.

Vyras ieðko darbo. Tinkuoja,
mûrija, klijuoja polistirolá, armuoja, suka gipsà ir atlieka kitus
darbus. Tauragë, tel. 8 636 26 517.

Apdailininkas ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 651 77 300.

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

Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 698 13 906.

+Atlieku visus vidaus apdailos
darbus. Tauragë, tel. 8 673 02 428.

Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 690 83 046.

+Mobiliuoju juostiniu gateriu
uþsakovo namuose pjauna medienà. Tauragë, tel. 8 650 10 466.

Moteris, baigusi socialinio darbuotojo kursus, turinti darbo patirties, ieðko darbo, gali priþiûrëti senelius, padëti seneliams.
Tauragë, tel. 8 655 82 971.
Moteris ieðko darbo, gali priþiûrëti senelius, gali priþiûrëti sodybà
Jurbarke arba Jurbarko rajone.
Tel. 8 601 51 502.
Mûrininkas, stogdengys, vidaus
apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
Siûlome savo paslaugas: lauko
darbai (stogai, skardinimas, tvoros, pavësinës, pirtys). Esame su
patirtimi. Dirbame su patentu.
Tauragë, tel. 8 637 25 870.
Siûlome savo paslaugas vidaus
ir lauko remonto, tvorø statymo, bendrø laiptiniø remonto.
Dirbame su patentu. Esame su
patirtimi. Jurbarkas, tel. 8 637
25 870.
Skardininkas ieðko darbo lanksto
vëjalentes, palanges, kraigus, ðarvo durø slenksèius ir kt. Tauragë,
tel. 8 699 98 268.
Vyras ieðko darbo, gali skaldyti
malkas, dirbti þemæ su freza ir
plûgais. Tauragë, tel. 8 620 80 263.

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.
Iðveþame statybines atliekas.
Jurbarkas, tel. 8 617 05 178.

+Akmenø skaldymo paslaugos. Skaldymo árangos nuoma.
Prekyba skaldytais akmenimis.
Tel. 8 699 31 958.

+PIRÈIØ STATYBA,
SAUNØ ÁRENGIMAS,
KARKASINIAI NAMUKAI,
NAMAI. PAVËSINËS,
TERASOS, SANDËLIUKAI,
PRIESTATAI, GARAÞAI.
GARANTIJOS. 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.
+Remontuoju akordeonus (atlieku balsø derinimus ir kt. remontà). Parduodu akordeonà
WELTMEISTER STELLA (96
bosø, 350 Eur ir 120 bosø, 400
Eur). Tel. + 370 624 21 630.
+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.

Dengiame stogus, atliekame
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Ávairûs statybos darbai. Dirbu
virð 5 metø. Tauragë, tel. 8 638
78 221.
Kaminø ir dûmtraukiø valymas.
Tel. 8 685 12 700.
Karpomø ir koloniniø tujø
sudinukus gyvatvorëms. Kaina
nuo 0,50 Eur iki 1,50 Eur.
Gelgaudiðkis, tel. 8 612 66 757.
KONSULTUOJAME IS
SIÛLOME BUHALTERINES
PASLAUGAS VISØ TIPØ
ÁMONËMS, ÛKININKAMS,
P V M
S À S K A I T Ø
SUVEDIMAS Á (I.SAF)
SISTEMÀ, VAÞTARAÐÈIØ
SUVEDIMAS Á (I.VAZ)
SISTEMÀ. Jurbarkas, tel.: 8
682 68 426, 8 611 52 373.

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

GEGUŽĖS 3 D. 18 VAL. Magijos šou visai šeimai „Iliuzionistas „Emmagic“ Jurbarko kultūros centre.
GEGUŽĖS 5 D. 18 VAL. Koncertas skirtas Motinos dienai
Jurbarko kultūros centre.
GEGUŽĖS 5 D. 19 VAL. Koncertas Motinos dienai „Tu
tokia šviesi, kad galėtum saule būti“ Jurbarko kultūros centre.
TAURAGĖJE IR RAJONE

GEGUŽĖS 5 D. 18 VAL. Cirko šou Anos ir Elzos nuotykiai
pasakų karalystėje Tauragės kultūros rūmuose.
GEGUŽĖS 9 D. 17.15 VAL. Teatralizuotas muzikinis pristatymas Mama mia Tauragės kultūros rūmuose.

Pjauname pavojingus medþius
prie sodybø ir kapinëse.
Jurbarkas, tel. 8 653 20 014.
Remontuojame buitinius ir
pramoninius ðaldytuvus, pildome maðinø ir traktoriø kondicionierius. Jurbarkas, tel. 8
698 39 839.

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.
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