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LIETUVOS BANKŲ PELNAS KONE DIDŽIAUSIAS
VISAME ŽEMYNE

Skelbimus galite mums
perduoti internetu www.pliusas.lt

Lietuvos komerciniai bankai pelningumu pernai nušluostė nosis visai Europai, o ir šįmet pelnai pašoko įspūdingais tempais.
Bankai sėkmingai įdarbina nemokamus pinigus – paskolų
portfeliai pučiasi dviženkliais skaičiais.
O ir už paslaugas klientams per aptarnavimo mokesčius
bankai susirenka 240 mln. eurų per metus. Lietuvos bankų,
palyginti su ES veikiančiais bankais, pelningumas yra pastebimai didesnis, konstatuoja Lietuvos bankas metinėje apžvalgoje. Bankų išlaidos yra gerokai mažesnės dėl mažų darbo
užmokesčių, lyginant su gaunamomis pajamomis.
Uždirbo daugiausia per 5 metus
Nuo kiekvieno kontroliuojamo 100 eurų turto bankai Lietuvoje pernai užsidirbo po 1,03 euro grynojo pelno.
Palyginimui, Vakarų Europoje bankai užsidirbo vidutiniškai
po 0,21 euro. Tiesa, Estijoje ir Latvijoje bankai dar „godesni“ –
atriekė beveik po 2 Eur nuo kiekvieno 100 eurų valdomo turto.
Estai, beje, pagal tai lyderiauja visame žemyne.
Didieji Lietuvos bankai – SEB ir „Swedbank“ – pernai užsidirbo atitinkamai 1,31 ir 1,5 euro kiekvienam kontroliuojamam
100 eurų turto.
Šiemet pelnai auga dar labiau: praėjusią savaitę SEB paskelbė, kad per 2017 metų pirmą ketvirtį gavo 81 proc. didesnį
pelną nei prieš metus, o „Swedbank“ uždirbo 33 proc. daugiau
nei pernai tuo pačiu metu.
Už paslaugas – 240 milijonų
Bankų pagrindinė veikla yra skolinimas gyventojams ir
verslui – iš to pernai bankai gavo 402 mln. Eur grynųjų palūkanų pajamų. Tai beveik 9,4 proc. daugiau nei prieš metus ir
labiausiai prie to prisidėjo tai, kad bankai pinigus skolinasi itin
pigiai. Be to, bankai pradėjo aktyviau skolinti gyventojams ir
verslui, apibendrina Lietuvos bankas.
Jei prieš krizę bankai iš skolinimo gaudavo 80 proc. visų
pajamų, tai šiuo metu jie iš palūkanų skirtumo gauna 59 proc.
pajamų. Tačiau net 238 milijonus lėšų bankai susižėrė už įvairias paslaugas ir komisinius, pavyzdžiui, krepšelių mokesčius,
pavedimus, išgryninimo mokesčius ir pan.
Pinigai plaukia į Švediją
Bankai uždirbtus pelnus dividendais grąžina akcininkams
Švedijoje. Pernai bankų dividendai buvo tokie dideli, kad jie
netgi apgręžė Tiesioginio užsienio investicijų (TUI) srautą į
Lietuvą – pirmą kartą TUI tapo neigiamu ir rodė užsieniečių
investicijų Lietuvoje mažėjimą.
Vien „Swedbank“ dividendais išmokėjo beveik 500 mln.
eurų, SEB bankas – 88,8 mln. eurų. Šiemet SEB bankas išmokės 123 mln. eurų dividendų, „Swedbank“ – 60,8 mln. eurų.
Kodėl bankai tokie pelningi?
„Orion Securities“ finansų analitikas Laurynas Antropikas
vertina, kad sėkmingiausius metus per penkmetį lėmė atsukti
bankų paskolų kraneliai – bankų paskolų portfeliai per metus
didėjo beveik 11 proc., iki 18 mlrd. eurų. O šiemet skelbiami
I ketvirčio prieaugiai dar didesni.
„Visų pirma, Lietuvos makroekonominė aplinka labai skiriasi
nuo didžiųjų Vakarų Europos šalių. Lietuva yra besivystanti
šalis – per pastaruosius 3 metus BVP vidutiniškai augo po 2,4
proc., kai per tą patį laikotarpį Vokietija vidutiniškai augo 1,6
proc. per metus“, – vertina L. Antropikas.
O antrasis faktorius, anot jo, yra reguliacinė aplinka – Lietuvoje bankai mažesni, lankstesni ir lengviau prisitaiko prie
pokyčių.
Šaltinis: 15min.lt
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TEMA

TAURAGĖ

DERMATOLOGAI PATARIA, KĄ VALGYTI, KAD ODA NEIŠDUOTŲ TIKROJO
AMŽIAUS
Galite teptis pačiais prabangiausiais ir brangiausiais kremais ir emulsijomis
pasaulyje, tačiau didžiausią
įtaką odos būklei vis dėlto
turi maistas, kurį valgome kasdien. Jis gali būti
mūsų ištikimiausias sąjungininkas arba didžiausias
priešas.
Avokadai. Juose yra sveikųjų mononesočiųjų rūgščių, kurios saugo ląstelių
membranas ir padeda odai
išlikti minkštai, lygiai ir
sudrėkintai. Juose taip pat
gausu fitocheminių medžiagų, kurios yra stiprūs antioksidantai, apsaugantys odą nuo pažeidimų,
taip pat vitaminų ir mineralų, kurie padeda
atkurti odą po pažeidimų.
Linų sėmenys. Rekomenduojama reguliariai vartoti maltus linų sėmenis ir linų sėmenų
aliejų. Linų sėmenyse yra lignanų – augalinių
medžiagų, kurios veikia kaip omega-3 riebalų
rūgštys ir padeda kovoti su odos išbėrimais ir
uždegimais, taip pat su odos išsausėjimu. Jos
taip pat padeda gydyti tokius negalavimus,
kaip psoriazė ir egzema. Be to, linų sėmenų
aliejus padeda nuo vidurių užkietėjimo. Tai
svarbu, nes reguliarus, tinkamas tuštinimasis
padeda laiku pašalinti toksinus.
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Sojų varškė. Kad apsisaugotum nuo pigmentacijos, tris ar penkis kartus per savaitę
reikia valgyti minimaliai apdorotus sojų
produktus (tokius kaip sojų varškės sūris
tofu, fermentuota varškės masė tempė arba
sojų pasta misas). Sojose yra fitoestragenų,
kurie vadinami izoflavonais. Jie palaiko apytaką ląstelėse, dėl to oda atrodo skaistesnė ir
lygesnė“, – klinikos „Vivid Face“ įsteigėjas
Adamas Gropperis iš Majamio, Floridos.
Šokoladas. „Gera žinia: šokoladas sveika
odai. Kakavoje yra flavanolių, kurie, kaip
buvo įrodyta, pagerina odos tekstūrą ir stangrumą, kovoja su jos išsausėjimu, nes sulaiko
drėgmę odos paviršiuje. Kakavoje esantys
flavanoliai taip pat pagerina kraujotaką,

tad maistinės medžiagos ir deguonis daug
veiksmingiau pernešami iki odos. Aš mėgstu
juodą šokoladą, kurio sudėtyje kakavos yra
70 proc. ar daugiau, ir kasdien jo suvalgau
keturiasdešimt gramų“, – Niujorko klinikos „Laser & Skin Care“ direktorė Arielle
Kauvar.
Greipfrutai. „Mėgstu vakarieniaudamas
suvalgyti šviežiai nuluptą greipfrutą. Palyginus su kitais citrusiniais vaisiais, jame
daugiausia vitamino C – kurio organizmui
reikia, kad gamintųsi odą išlyginantis baltymas kolagenas. Kadangi jo glikemijos indeksas žemas, jis neturi tokio stipraus poveikio
cukraus kiekiui kraujyje, kaip kiti vaisiai. Tai
svarbu, nes stabilus cukraus kiekis sulėtina
glikaciją – natūralų senėjimo procesą, kuris
ardo kolageną“, – pataria Beverli Hilso
klinikos „Lancer Dermatology“ įsteigėjas
Haroldas Lanceris.
Migdolai. „Kas rytą pusryčiams valgau
migdolus su jogurtu. Migdolai turi priešuždegiminį poveikį, o jogurte esantys probiotikai, įrodyta, padeda nuo aknės ir egzemos.
Taip pat visada rekomenduoju gerti žalią
arbatą, nes joje yra polifenolių, padedančių
apsaugoti odą nuo ultravioletinių saulės
spindulių“, – sako dermatologijos docentė
iš Niujorko Mount Sinai ligoninės Icahno
medicinos mokyklos Debra Jaliman.

NUSIPELNĘS LIETUVOS CHIRURGAS
DIRBA TAURAGĖS LIGONINĖJE
Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga medikų
dienos proga įteikė garbės
ženklus ir suteikė Nusipelniusių Lietuvos gydytojų, slaugytojų ir sveikatos apsaugos
darbuotojo vardus daugiau
nei keturiasdešimčiai šalies
medikų. Tarp jų – ir Tauragės
ligoninės Chirurgijos skyriaus vedėjas, gydytojas chirurgas Antanas Sakalauskas.
Ta u r a g ė s l i g o n i n ė j e
A.Sakalauskas dirba 40 metų.
Chirurgijos skyriaus vedėju
tapo prieš 12 metų. Visi jo
šeimos nariai yra medikai.
Dukros dirba Santariškių
klinikose.
Nusipelnę Lietuvos gydytojai apdovanojami nuo 2004 metų. A.Sakalauskas trečias Tauragės
medikas, kuriam suteiktas šis garbingas vardas. 2005 metais nusipelniusio gydytojo vardas
buvo suteiktas ilgametei Tauragės vaikų ligų gydytojai Felicijai Pranciškai Rimkutei, 2014-ais
– tuometiniam ligoninės Ortopedijos-traumatologijos skyriaus vedėjui Stasiui Dirmai.

JURBARKAS

ĮVYKO SUSITIKIMAS SU KNYGOS
„NEMUNU PER LIETUVĄ“ AUTORIUMI
SELEMONU PALTANAVIČIUMI
Gegužės 4 d. Jurbarko rajono savivaldybės vadovai, skyrių vedėjai,
kiti administracijos darbuotojai
dalyvavo susitikime su knygos
„Nemunu per Lietuvą“ autoriumi
Selemonu Paltanavičiumi, kuris
įvyko Jurbarko krašto muziejuje.
Knyga parengta pagal didelio žiūrovų susidomėjimo sulaukusį LRT
televizijos projektą „Nacionalinė
ekspedicija“. Jos sudarytojas Selemonas Paltanavičius – 2015 m.
ir 2016 m. ekspedicijų dalyvis,
nominuotas rašytojas, gamtininkas.
Knygoje – intriguojami nacionalinių ekspedicijų vadovo istorijos profesoriaus Alfredo
Bumblausko, gamtininko Selemono Paltanavičiaus, muzikologės Zitos Kelmickaitės, žurnalisto Edmundo Jakilaičio, atlikėjo Gabrieliaus Liaudansko-Svaro, lenktynininko Benedikto
Vanago bei kitų žygeivių pasakojimai, netikėti faktai, atradimai, linksmi nutikimai, kelionių
žemėlapiai, dainos, patiekalų receptai ir šmaikščios ekspedicijos dalyvių nuotraukos plaukiant
Nemunu per Lietuvą.
„Nacionalinės ekspedicijos“ įspūdžiais su jurbarkiečiais dalinosi ne tik jos sudarytojas Selemonas Paltanavičius, bet ir 2016 metų „Nacionalinės ekspedicijos“ dalyvis laivo kapitonas
Simas Knapkis.

SILUTE

NAUDINGA ŽINOTI

IEŠKANČIUS AUTOMOBILIŲ ĮSPĖJA
APIE NAUJĄ SUKČIAVIMO BŪDĄ: GALIMA GEROKAI PATUŠTINTI PINIGINĘ IR
LIKTI BE NIEKO
„Tikėtina, kad tokių
atvejų yra ir bus daugiau.
Įspėkite žmones. kad nenukentėtų“, – į žiniasklaidą kreipėsi visą sukčių
tinklą aptikęs vyras.
Jis žvalgėsi po parduodamų automobilių skelbimus, bet vos paskambinęs
pasiteirauti apie dominantį automobilį sulaukė
prašymo pervesti avansą.
Kilo įtarimas
Automobilis atrodė puikios būklės, kaina taip pat
patraukli, bet vis tik vairuotojas nusprendė dar
kartą apžvelgti skelbimus.
Vyrą nustebino, kad ir pasidomėjęs kitu
automobiliu sulaukė tokio pat reikalavimo.
„Avanso prašoma nekuklaus, siekiančio
apie ketvirtį parduodamo automobilio vertės.
Avansą prašoma pervesti į banko sąskaitą“, –
pasakojo jis.
Vyras rado ne tik dvi „Audi“, bet ir „Volkswagen Golf Plus“ bei „Ford C-Max“, kurių
nuotraukos buvo pavogtos iš užsienietiškų
skelbimų.
Stebuklingos kainos
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Sukčiai nepasivargino net sukeisti nuotraukų. „Atkreipkite dėmesį į abiejuose
tinklalapiuose patalpintas nuotraukas, kai
kurias automobilių aprašymo detales, jos
identiškos. Tik va, kainos
ženkliai skiriasi – Lietuvoje jos stebuklingai, ko ne per pusę sumažėja. Stebuklas,
kad sava eiga (ne ant „tralo“) parvairuojami
automobiliai ne tik, kad neturi jokių išlaidų
degalams, bet ir stebuklingai pinga, – ironizavo vairuotojas.
Panašios gudrybės buvo populiarios prieš
keletą metų, tiesa, tuomet sukčiai apsiribodavo 100-200 litų „avansais“.

ŠILUTĖS RAJONO KROSO VARŽYBOMS
ORAS BUVO UŽSAKYTAS
Šilutės sporto mokykla organizavo Šilutės rajono mokinių pavasario kroso varžybas,
kurios vyko saloje, esančioje
netoli miesto stadiono. Krose
dalyvavo 5-12 klasių mokiniai.
Tarp gimnazijų pirmąją vietą
iškovojo Švėkšnos „Saulės“
gimnazija, o tarp pagrindinių
mokyklų geriausiai pasirodė
Kintų mokykla.
2004-2005 m. gimę mokiniai
varžėsi 500 m nuotolyje.
Mergaičių grupėje pirmoji finišą kirto Traksėdžių mokyklos
mokinė I.Nausėdaitė, antroji
buvo G.Šiaudvytytė, kuri gynė
M.Jankaus mokyklos garbę,
trečioji - K.Alkimavičiūtė (Pamario pagr. mokykla).
Vaikinų grupėje greičiausias buvo A Kuznecovas (Pamario pagr. mokykla), antrasis - N.Zaniauskas iš Junkaičių, trečiasis - kintiškis
L.Kasparavičius.
Tokį patį nuotolį įveikė ir
2002-2003 m. gimę mokiniai.
Mergaičių grupėje pirmoji vieta
atiteko E.Bagdonaitei iš Traksėdžių, antroji - J.Lapinskaitei iš
Juknaičių, trečioji - N.Kuprytei
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(Pamario pagr. mokykla). Vaikinų grupėje greičiausias buvo M.Jankaus pagr. mokyklos mokinys J.Budrikas, antrasis - D.Girskis iš Vainuto, trečiasis - taip pat M.Jankaus pagr. mokyklos
mokinys O.Gusčius. Šie vaikinai jau bėgo ilgesnę distanciją - 1000 m.
2000-2001 m. gimusios merginos bėgo 1000 metrų krosą. Šioje grupėje greičiausia buvo
Pirmosios gimnazijos mokinė J.Baciūtė, antrąją vietą užėmė D.Pociūtė iš Kintų, trečiąją D.Janušauskaitė iš Švėkšnos. To amžiaus vaikinai varžėsi 1500 metrų distancijoje. Greičiausi
buvo Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokiniai: V.Šeškauskas, S.Sūdžius ir E.Stankus.
1000 m nuotolį bėgo ir pačios vyriausios merginos - gimusios 1999 m. ir vyresnės. Jų grupėje
pati greičiausia buvo Vydūno gimnazistė E.Balodytė, antrąja vieta džiaugėsi E.Auzocalitaitė iš
Vainuto, o trečiąja - taip pat Vydūno gimnazijos atstovė E.Bendžiūtė.
Vaikinų grupėje visas tris prizines vietas 2000 m distancijoje iškovojo Šilutės pirmosios
gimnazijos gimnazistai: K.Mickus, J.Tubutis ir G.Šumalovas.
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SMULKUS VERSLAS

IEŠKO, BET NERANDA DARBUOTOJŲ:
LIETUVOJE TRŪKSTA GERŲ, O PRASTŲ
– DAUGYBĖ

PALANGA

VA I K A I D O M Ė J O S I K R A Š T O E TNOGRAFINIAIS ŽVEJYBOS YPATUMAIS
Lietuvos bibliotekininkų draugija praėjusią savaitę 17-ąjį kartą
paskelbė Nacionaline
bibliotekų savaite. Kartu
su kitomis šalies bibliotekomis minėdama šią
savaitę Palangos miesto savivaldybės viešoji
biblioteka didžiausią
dėmesį skiria jauniems
bibliotekos lankytojams
ir vietos bendruomenei.
Ta proga trečiadienį bibliotekoje įvyko edukacinis užsiėmimas moksleiviams apie Palangos krašto etnografinius žvejybos ypatumus.
Su etnografiniais žvejybos ypatumais jaunuosius lankytojus ir jų mokytojus supažindino
Palangos istorijos žinovas ir patyręs žvejys Saulius Žulkus.
Antroje paskaitos dalyje moksleiviams buvo pademonstruotos senovinės meškerės.

KAUNAS

VAIKŲ DIENOS CENTRAMS SUTEIKS
ANTRĄ GALIMYBĘ
Kauno miesto savivaldybė, padidinusi vaikų
dienos centrams skirtas
lėšas ir pakeitusi finansavimo modelį, viešųjų
pirkimų konkurse nesulaukė nė vieno dalyvio.
Nepaisant vangios Kaune veikiančių vaikų dienos centrų reakcijos, planuojama skelbti pakartotinį konkursą.
Kauno mieste iš viso veikia 20 vaikų dienos centrų. Iki šiol finansavimas jiems būdavo skiriamas per kasmet teikiamus projektus. Šiais metais imtasi naujos praktikos – pirkti miestui
reikalingas paslaugas viešųjų pirkimų būdu. Tai užtikrintų jų tęstinumą ir kokybę. Be to, numatytos lėšos yra keleriopai didesnės nei anksčiau.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDAI SUTEIKTAS 2018 METŲ EUROPOS SPORTO MIESTO VARDAS
„Klaipėdai suteikiamas
2018 metų Europos sporto miesto vardas. Sveikiname!“– tokia žinia
atskriejo iš Europos sporto sostinių ir miestų asociacijos ACES EUROPE
generalinio sekretoriaus
Hugo Alonso. Europos
sporto miesto vėliava
Klaipėdai bus įteikta lapkričio 22 dieną Europos
Parlamente, Briuselyje.
Klaipėda – pirmasis
Lietuvos miestas, kuriam bus suteiktas šis titulas.

Lietuvoje daug prastų ir vidutinių darbuotojų, o gerų trūksta – daugelis organizacijų
neranda tokių žmonių, kokių norėtų. Taip
sako įmonės „Alisa Management Laboratory“ vadovė Alisa Miniotaitė.
Anot jos, kai kuriems 45–50 metų amžiaus
žmonėms iš tiesų sunkiau susirasti darbą,
tačiau tai įmanoma – svarbu ieškoti, galbūt
pagalvoti apie naują kvalifikaciją ir įvertinti
savo konkurencingumą.
– Ieškant informacijos apie jus internete,
paieška nuveda iki „Alisa Management
Laboratory“. Kas tai yra?
– Rašiau disertaciją Norvegijoje, o grįžusi
į Lietuvą galvojau, ką daryti toliau. Prieš tai
turėjau savo kompaniją ir vadovavau kitos
kompanijos departamentui, bet nusprendžiau, kad man labiausiai patinka ir sekasi
savas verslas, todėl nusprendžiau įsteigti
kompaniją ir galvojau, koks galėtų būti jos
pavadinimas. Susiradau informacijos, kuo
pasižymi geri pavadinimai, ir galiausiai sukūriau „Alisa Management Laboratory“. Mes
dirbame ir Lietuvoje, ir Latvijoje, ir Estijoje,
turime klientų Švedijoje ir Šveicarijoje, tad
toks pavadinimas mums padeda.
– Daug kas nedrįsta kurti verslo, nes bijo
biurokratijos, bankrutuoti ir pan. Kaip jūs
žiūrite į tas baimes?
– Savo verslą pradėjau 2002 m., man buvo
25 metai. Dabar suprantu, kad buvau labai
drąsi, kita vertus, buvau drąsi nuo pat vaikystės. O kaip žiūriu į baimes? Normaliai.
Jos tiesiog yra.
Jei aš galvoju, kad viskas baigsis gerai,
einu su šypsena pasitikti sėkmės, dažniausiai
viskas ir baigiasi gerai ar bent žmonės priima
teigiamai.
– Yra daug žmonių, mėgstančių dalinti
patarimus „būk optimistas, į ateitį žiūrėk

optimistiškai“. Bet žmogus negali būti optimistas vien pasakęs sau „taip, aš esu optimistas“.
– Taip, pritariu. Kaip tik važiuodama galvojau
apie Viktorijos Daujotytės žodžius, kad gėris
yra blogio sąlyga ir atvirkščiai – gėris išryškėja
blogyje, o blogis gėryje. Man regis, tiesa yra
ta, kad mes renkamės.
– Lietuvoje mažėja gyventojų ir atrodo, kad
gauti gerą darbą yra pats sunkiausias dalykas.
Kas dėl to kaltas – ar žmonės, ar dažnai sveiku
protu nesuvokiami reikalavimai?
– Galiu pareikšti, kad gerų darbuotojų trūksta.
Daugelis organizacijų neranda tokių darbuotojų, kokių norėtų. Kas moka pareikalauti iš
savęs, yra darbštus, visada ras darbą.
Kitas dalykas – amžius. Tai niekada nenurodoma raštu, nes neleidžia lygių galimybių
įstatymas. Netikėjimas priveda prie sofutės –
sėdi ir negali pasijudinti iš vietos. Kai žmogui
40 metų, jis privalo susimąstyti, ar 50-ies jis
bus konkurencingas darbo rinkoje.
– Kada amžius yra privalumas, o kada trūkumas?
– Yra profesijų, kuriose labai vertinamas
patyręs žmogus. Tai konsultantas, psichologas, mokytojas. Nors, kalbant apie pastarąjį,
svarbu, kokios jis srities mokytojas. Tačiau,
pavyzdžiui, pardavėjo profesija yra tokia,
kurioje amžius gali tapti kliūtimi. Įprasta,
kad pardavėjas yra jaunas, šaunus, cukruotas.
Turime įsivertinti savo galimybes.
– Yra tokia vadinamoji prarastoji karta. Tai
žmonės, kuriems Nepriklausomybės atgavimo metais buvo maždaug 35 metai, jie dirbo
inžinieriais. Gamyklos užsidarė, o jie išmano
tik savo sritį, neranda darbo. Kaip dabar jiems
elgtis?
– Taip, žinau šią kartą. Likimas davė tokias
kortas ir tenka su jomis žaisti. Tačiau tai galima
pavadinti galimybe išmokti kažką naujo.

RECEPTAS

ŠALTIBARŠČIAI SU RŪGŠTYNĖMIS IR
RIDIKĖLIAIS
Ingredientai:

ŠIAULIAI

POLICIJA META IŠŠŪKĮ JAUNIMUI
Šiaulių miesto ir rajono policijos bendruomenės pareigūnai kviečia jaunimą
varžytis ir įrodyti, kurie „kietesni“ ir
kieno raumenys didesni. Pareigūnai
ragina jaunimą „kietumą“ demonstruoti
ne traukiant cigaretės dūmą ar kilnojant
taurelę, o parodyti kiek prisitraukimų ar
atsispaudimų galite padaryti.
Savo pavyzdžiu pareigūnai jaunimą
tikisi paskatinti ne tik rinktis sveikesnį
gyvenimo būdą, bet ir daugiau judėti,
sportuoti.

200 g rūgštynių,
1 stiklinė grietinės,
2 litrai rūgpienio,
2 žali agurkai,
3 kiaušiniai,
druskos,
krapų,
15 ridikėlių,
svogūnų laiškų.
Gaminimas:
Rūgštynėms nutraukite kotus, nuplaukite
ir supjaustykite. Sudėkite į verdantį vandenį,
porą minučių apvirkite ir išgriebkite į dubenį. Palikite atvėsti.
Į atvėsusias rūgštynes sudėkite smulkiai supjaustytus agurkus, supilkite išplaktą rūgpienį,
smulkiai supjaustytus ridikėlius, svogūnų laiškus, išplaktą grietinę ir druską.
Prieš valgant suberkite supjaustytus virtus kiaušinius ir susmulkintus krapus.
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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 M. Valanèiaus g. 2, (I a.,
28,47 kv. m, renovuotame name,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
604 04 277.
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.

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 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.

1 k. butà daugiabutyje (44 kv. m,
ne bendrabutis, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 24 104,
skambinti po 18 val.

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). Jurbarkas,
tel.: 8 600 31 663, 8 684 626 18.

2 k. butà (III a., renovuotame
name). Jurbarkas, tel. 8 699
03 525.

Namà Jurbarko r. Girdþiø k.
(64 kv. m, karkasinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 42 500 Eur, su ûkiniu
pastatu, kuriame yra pagalbinës
patalpos, pirtis). Jurbarkas, tel.
8 618 71 987.

2 k. butà A. Giedraièio-Giedriaus
g. (be patogumø, II a., kaina 3
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 657
84 950.

Namà Skirsnemunëje Nemuno
g. 101 (II a., ûkinis pastatas, 15
a þemës). Jurbarkas, tel. 8 653
20 014.

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

2 k. butà (yra vandentiekis,
boileris, kanalizacija, ðildomas
malkomis, II a., mûrinis sandëliukas, kaina 4 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 650 51 848.

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.

n u o m o j a

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, nekampinis). Jurbarkas,
tel. 8 614 37 890.

2

Mûriná namà
A. GiedraièioGiedriaus g. (yra
ûkiniai pastatai, 15 a
þemës, kaina 60 000
Eur). Jurbarkas, tel.
8 612 65 878.

1 k. butà Kauno g. (bendrojo
naudojimo patalpos, bendrabutis, 18,8 kv. m, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel.: 8 672 47 485, 8
447 51587.

1 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(III a., 44 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, su prieðkambariu, yra
ástiklintas balkonas, virtuvë, vonios kambarys). Jurbarkas, tel.
8 617 21 486.

4

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 vid.
m-klos, atliktas kapitalinis remontas, yra baldø). Jurbarkas,
tel. 8 683 94 038.
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.
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 Kauno g. 30 (II a.,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 673 01 922.
Dalá namo (yra 3 k., visi patogumai, vietinis ðildymas, reikalingas
remontas, kaina 18 900 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 652 71 529.
Pusæ namo miesto centre (2 k.,
virtuvë, duðo kabina, miesto
ðildymas ir vanduo, remontas, 1
a þemës, garaþas, sandëlis, galima
pirkti visà). Tel. 8 611 48 443.
Garaþà prie „Lytagros“ (34 kv.
m). Jurbarkas, tel. 8 670 43 333.
Gerà sodybà gyvenimui Jurbarkø
sen., Dorgaitëliø k. (yra þemës,
geras privaþiavimas, pradinë
kaina 14 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 623 45 687.
Medinio namo dalá
Smalininkuose (36 kv. m, 1 a, namas su patogumais, yra garaþas,
ðalia Nemunas). Smalininkai, tel.
8 685 07 770.
Mûriná namà (600 kv. m, I a.
kavinës patalpos, II a. gyvenama,
11 a sklypo aptverta, kaina 98 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.

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

Iðnuomoja 1 k. butà Jurbarkas,
tel. 8 642 27 192, skambinti po
16 val.
Iðsinuomotø 1 k. butà su daliniais patogumais Jurbarke. Tel. 8
601 51 502.

Namà Skirsnemunëje (137 kv.
m, mûrinis, centrinis ðildymas,
kanalizacija, rûsys, trifazis,
mûrinë vasarinë, garaþas, ûkinis
pastatas). Jurbarkas, tel. 8 600
29 047.
Namo dalá 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 negyvenamàsias 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,
tinka komercinei veiklai, plastikiniai langai,19 a þemës sklypas
+106 kv. m). Jurbarkas, tel. 8
618 26 299.
Sklypà Jurbarko „trikampyje“
(komunikacijos, 11 900 Eur, 10,5
a, su visomis komunikacijomis,
kraðtinis). Jurbarkas, tel. 8 685
39 089.

Tvarkinga, rami pora iðsinuomotø butà, namà Jurbarke ar
netoli Jurbarko. Tel. . Jurbarkas,
tel. +370 662 83 960.
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 sklypas, 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 Skirsnemunëje (58 a
þemës). Jurbarkas, tel. 8 679
02 985.

Sklypà Jurbarke (11 000 Eur,
12,6 arø, namø valda, geroje
vietoje). Jurbarkas, tel. 8 610
15 222.

Sodybà Vajotø k., 5 km nuo
Jurbarko (4,1 ha þemës)
Jurbarkas, tel.: 8 650 37 135, 8
685 53 628.

Sklypà Jurbarke (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 14
000 Eur, 15 a, namø valda, l.
ramioje vietoje). Jurbarkas, tel.
8 656 88 332.

Sodybà Vensloviðkiø k. Raudonës
sen. Jurbarko r. (graþi aplinka, komunikacijos, 7 900 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 657 42 293.

Sklypà Kiduliuose (15 999
Eur, 50 a, komercinë paskirtis,
strategiðkai l. geroje vietoje).
Jurbarkas, tel. 8 6401 59 99.
Namà skubiai Girdþiuose (suremontuotas, mûrinis, sublokuotas,
2 a., 15 a þemës, ûkiniai pastatai,
104 kv. m, yra WC, centrinis
ðildymas, kanalizacija, vandentiekis, rûsys, trifazis, sodas, kaina
27 000 Eur, kaina derinama).
Jurbarkas, tel. 8 685 35 342.
Skubiai, pigiai 2 k. butà ( mediniame name ,II a.) Jurbarkas, tel.
8 645 86 526.
Smulkuèiuose sodo sklypà (12 a,
maþas namelis, 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.

Kituose miestuose ir
rajonuose

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

Þemës sklypà V. Grybo g. (visos
komunikacijos, geroje vietoje)
Jurbarkas, tel. 8 670 43 333.
Þemës sklypà Jurbarke (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas, 3 300 Eur, 12 a, namu
valda) Kalnënuose Þiobrinës g.
Jurbarkas, tel. 8 615 57 711.
Þemës sklypà Smukuèiø k. (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.

3 k. butus Jakuose, Klaipëdos
r. (naujos statybos name, 64 kv.
m, individualus dujinis ðildymas,
nuotekos miesto, pilna 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.
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

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.
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Eur). Klaipëda, tel. 8 612 31 184.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 2 k. butà. Klaipëda,
tel. 8 687 74 334.

Pagëgiuose ir rajone

p a r d u o d a
Butà su þeme Pagëgiø sav.
Natkiðkiø seniûnijoje. Pagëgiai,
tel. 8 637 49 929.

Raseiniuose ir rajone

Þemës sklypà Klabø k. (þemës
ûkio paskirties, netoli Bijotø k.,
10 ha, uþ palankià kainà). Ðilalës
r., tel. 8 650 40 842.

Ðilutëje ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà ( vienkiemyje gyvenvietës centre, 67 a. sklypo, aplink
sodybà 3 ha. þemë iki pat miðko,
yra 1 ha. miðko, elektra ) Ðilutë,
tel. 8 645 65 134.

Tauragëje ir rajone

durys, ðildymo katilas rûsyje).
Tauragë, tel. 8 635 24 093.

kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
651 77 763.

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, pigu). Tauragë, tel. 8
886 5 1 5283.

Mûriná garaþà „Jovaro“ bendrijoje Nr.112 (tvarkingas, saugomas,
vaizdo kameros, 1990 m. statyb.,
trifazis, duobë, sandëliukas, vanduo, apðvietimas, talpa dyzelinui,
31.33 kv. m, pagr. 18.21 kv. m,
3 200 Eur). Tauragë, tel. 8 636
37 713.

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

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 (I a., 24 kv. m, II a name,
mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 12 500
Eur). Tauragë, tel. 8 690 99 285.

p e r k a

1 k. butà Eièiø k., Mokyklos g. (26
kv. m, suremontuotas). Tauragës
r., tel. 8 607 85 744.

Þemës sklypà Raseiniø r. (3 000
Eur). Perku þemæ Nemakðèiø
sen. Raseiniai, tel. 8 682 36 319.

2 ha þemës Norkiðkës k., gyvenvietës centre, Batakiø sen.
Tauragës r., tel. 8 614 72 396.

Ðakiuose ir rajone

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.

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

Ðilalëje ir rajone

p a r d u o d a
Miðkà Jocaièiø k. (9 ha, miðrus).
Ðilalë, tel. 8 633 65 085.
Namà Draugystës g. (110 kv. m, 6
kambariai, apðiltintas, pakeistas
stogas, plastikiniai langai, ðildomas kietu kuru, su baldais, su
ûkiniu pastatu ir garaþu, 6,2 aro
skypas, asfaltuotas privaþiavimas,
65 000 Eur). Ðilalë, tel.: 8 605 20
506, 8 612 41 017.

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

io g. 64A (IV a., 50 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
26500.00 Eur). Butas ðalia prekybos centro ,,Norfa“, „Maxima“,
„Iki“ 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.
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.
Garaþà Bernotiðkës g. prie
„Norfos“ (duobë, trifazis 5 200
Eur). Tauragë, tel. 8 646 51 494.
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.
Garaþà, T. Ivanausko g. 98
(mûrinis, 2 700 Eur, rûsys po
visu garaþu, yra trifazë elektros
instaliacija). Tauragë, tel. 8 686
08 188.
Gyvenamo namo dalá Ðilalës g.
(I a., 31,4 kv. m, 6 arai þemës,
atskiras áëjimas, kiemas, garaþas,

Mûriná garaþà „Jovaro“ bendrijoje Nr. 113 (tvarkingas, saugo

mas, vaizdo kameros, 1990 m.
statybos, trifazis, duobë, plotas
25.24 kv. m, pagr. 18.15 kv. m,
2 100 Eur). Ðalia parduodamas
dar 1 garaþas. Tauragë, tel. 8
636 37 713.
Mûriná namà (su mûriniu garaþu,
100 kv. m, 8 arai þemës, trifazis).
Tauragë, tel. 8 674 38 105.
Mûriná namà (vieno aukðto,
miesto komunikacijos, tvarkin
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gas, 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.
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Namà Elektronikø g. (su ûkiniø
pastatu, 2 garaþai, ðiltnamis, 12
arø þemës, signalizacija, kabelinë).
Tauragë, tel. 8 686 44 578.

yra namelis, 4 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 614 98 492.

Namà Gaurës sen., Milgaudþiø
k. (reikalingas remontas, 28 arai
sodybinis sklypas). Tauragës r., tel.
+370 630 44 832.

Sodà Joniðkëje „Keramikos“
bendrijoje (yra mûrinis namelis,
ðiltnamis, 6 arai þemës, ðulinys).
Tauragë, tel. 8 446 55 837.

Namà Skaudvilëje, Puðyno g. 1.
Tel. 8 670 28 404.
Pusæ namo Tauragës mieste (visos
miesto ir vietinës komunikacijos,
2 garaþai). Tauragë, tel. 8 636
42 166.
Sklypà Minties g. (namo statybai, galima rinktis ið dviejø,
sklypo plotas 13,23 a ir kito 11 a).
Tauragë, tel. 8 610 03 457.
Sodà Bernotiðkëje „Egluonos“
bendrijoje (6 arai þemës, mûrinis
namelis, stiklinis ðiltnamis,
vandentiekis, padaryti geodeziniai
matavimai, 5 200 Eur). Tauragë,
tel. 8 652 66 830.
Sodà Bernotiðkëje „Tauro“ bendrijoje (6 arai, mûrinis namelis, jo
bendras plotas 35,92 kv. m, netoli
miðkas, prieðais sklypà tvenkinys,
kaina sutartinë, pirkëjas galës
siûlyti savo kainà). 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 „Keramikos“ bendrijoje Saulës g. 8 (6 arai, elektra,
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Sodà Joniðkëje „Keramikos“ bendrijoje. Tauragë, tel. 8 658 49 544.

Sodybà 5 km nuo Tauragës, kaina
sutartinë. Tel. 8 644 71 054.
Sodybà graþioje vietoje prie Jûros.
Tauragë, tel. 8 653 19 049.
Sodybà Mineikiðkø k. Maþonø
sen. (60 000 Eur, graþioje vietoje,
Jûros kilpa, miðkas, 10 ha þemës,
ràstinis namas, nebaigta statyba).
Tauragë, tel. 8 6854 26 75.
Sodybà Pagramanèio mstl.
Akmenos g. 12 (pastatai mûriniai,
graþi vieta, ðalia Akmenos upës).
Siûlyti ávairius variantus. Tauragës
r., tel. 8 656 24 052.
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,
kûrenamas krosnimi, yra vanduo,
kanalizacija, 14 000 Eur). Tel. 8
655 58 315.
Sodybà Ðakvieèio k. (mûrinis
namas, 48 arai þemës, kaina sutartinë). Tauragës r., tel. 8 634 98 406.
Sodybà Vaitimënuose, Baþnyèiø
g. 5 arba keièia á 2 k. butà I a.
Tauragëje. Tel. 8 699 98 081.
Sodo sklypà Joniðkës k. „Aido“
bendrijoje, Joniðkës k., 5 km nuo
Tauragës (graþi aplinka, komunikacijos, 8 000 Eur, priþiûrëtas
sodas, 8,6 a, kuriame yra mobilusis namelis). Tauragë, tel. 8
614 55 621.
Þemës sklypà (10 arø, yra ûkinis
pastatas, pamatas namui, visos
miesto komunikacijos, asfaltuota
gatvë, kaina sutartinë). Tauragë,
tel. 8 652 89 949.
Þemës sklypà Bernotiðkëje (graþi
aplinka, ðalia miðkas, 4 500 Eur,
2 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 (ûkio
paskirties, 1,02 ha sklypas)
Lauksargiuose. Tel.: 8 633 93 237,
8 638 783 55.
Þemës sklypus J. Kasperavièiaus
g. (nuo 10-14 arø, elektra, miesto
komunikacijos, 1 aras - nuo 600
Eur). Tauragë, tel. 8 611 12 005.

p e r k a
1 k. butà. Tauragë, tel. 8 672 93 723.

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 1 k. butà (renovuotame name). Tauragë, tel. 8 654
11 469.
+Iðnuomoja 1 k. butà Tauragës
dvare (su baldais, vietinis ðildymas,
nuoma ilgesniam laikui). Tauragë,
tel. 8 675 19 888.
+Iðnuomoja 2 kambarius ir virtuvæ
(privaèiame name). Tauragë, tel. 8
689 63 499.
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.
1 k. butà. Tvarkingas, turintis
nuolatiná darbà vyriðkis iðsinuomotø 1-2 k. butà su baldais
Tauragëje. Garantuoju gerà buto
prieþiûrà. Tauragë, tel. 8 687 91
836.

KALVIÐKUS BALDUS
(ÀÞUOLO IR UOSIO), SODØ
TERASAI IR KT. ORGINALIOS
SUPYNËS SU SUOLIUKAIS IR
STALU. TEL. 8 623 45 752.
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.
Spintelæ (prie lovos), svetainës
komplektà „Strazdas“, uþuolaidas
(kakavos sp., naktinës), medþiaga uþuolaidoms (kakavos sp.),
lininius siûlus, pagalves (2 vnt.),
medþiagà impilams. Tauragë, tel.
8 446 72 033.
Svetainës baldus: 8 këdës, stalas,
sofà su foteliais. Pigiai. Tauragës
r., tel. 8 656 24 052.
Nerûdijanèio plieno vonià (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.

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

2 k. butà Ateities take (V a.).
Tauragë, tel. 8 623 43 596.
Namo dalá. Iðsinuomotø butà,
namo dalá (namà) Tauragëje ar
aplink jà. Norëtøsi, kad bûtø ðiek
tiek baldø. Tauragë, tel. 8 699
79 382.

p a r d u o d a

p a r d u o d a

Ðienà. Tel. 8 600 23 072.

Avis (sufolkø, juodgalviø
miðrûnës), ðienà rulonuose, laikomas po stogu (12 vnt./ Eur).
Tauragë, tel. 8 657 51 762.

p a r d u o d a
YAMAHA PSR-S550 (380 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 637 12 055.

Grikius sëklinius (kaina 450 Eur).
Tel. 8 610 22 658.

Muzikiná centrà SAMSUNG (60
Eur). Tauragë, tel. 8 614 16 697.

Grûdus: aviþø-peliuðkø miðiná,
sëklinius mieþius. Jurbarko r, tel.
8 610 07 183.
Ypatingai daug duodanèià pienà
(karvæ trijø verðiø). Jurbarkas, tel.
8 447 55 773.
Juodmargæ verðingà telyèià arba
verðingà karvæ. Taurages r., tel. 8
670 28 279.
Karves (4 vnt.). Tauragë, tel. 8
611 79 942.
Kiaules (nuo 150-200 kg, 1 kg 1,70 Eur). Kiduliai, 8 345 68 136.
Kiaulæ (apie 140-150 kg, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel.: 8 644
41 946, 8 447 49 968.

Sodyboje priimtu gyventi senyvo amþiaus vyriðká uþ pagalbà
maþame ûkyje. Tel. 8 688 56 284.

Telyèià (verðinga, pieniniø veislës, verðiuosis geguþës 5 d.).
Tauragë, tel. 8 653 89 382.
Vokieèiø aviganiø ðuniukus
(miðrûnai). Tel. 8 618 71 295.

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.
Dujø balionà, grûdø malûnà, el.
pjûklà, 2 m bidonus, 2 dujines, 6
këdes, 2 iðskleidþiamus stalus vienas ið jø ovalios formos, 2 maþus
stalus (apvalius). Jurbarkas, tel.
8 679 02 985.

Riedu
3 verðingas telyèias, verðiuosis
balandþio, geguþës mënesá, 650
Eur. Ðilalë, tel. 8 60 56 0850.

Puðines smulkias malkas.
Jurbarkas, tel. 8 643 72 789.

Telyèaitæ (verðinga, verðiuosis
birþelio 20 d.). Tauragë, tel. 8
684 74 874.

Rankø darbo austas lovatieses
ir durø, verpimo ratelius.
Jurbarkas, tel. 8 612 43 270.

Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.

p a r d u o d a

Ðienà rulonais su plëvele 1vnt.
kaina 15 Eur. Tel. 8 699 26 117.

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.

+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus. Atveþa. Tel. 8 686 09 222.

Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ
(tinka vonios kambariui), skalbiniø
dëþæ (pinta). 4 këdes su atloðais.
Tauragë, tel. 8 446 72 033.

Ðienainá, 14 Eur. Jurbarkas, tel.
+370 684 88 206.

Paðto þenklus. Tauragë, tel. 8
614 16 697.

p a r d u o d a

Virtuvës árangà: pramoninë indaplovë, bulviaskutë, nerûdijanèio
plieno gamybinis stalas ir kita.
Pigiai. Tauragë, tel. 8 656 01 618.

Statybiniai sausi juodalksnio
taðai, lentos, 100 Eur. Tauragë,
tel. 8 655 46 880.

Nedidelá neðiojamàjá kompiuteriukà (geros bûklës, maþai
naudotas). Jurbarkas, tel. 8 699
56 414.

Sodybà Upynos k. (30 000 Eur,
miestelio centre, 213 kv. m, namas
ið geltonø plytø, tinka gyventi ir
verslui). Vilnius, tel. 8 687 67 756.

Parduodu ir atveþu malkas ràsteliais su miðkoveþiu, kaina nuo 17 Eur
uþ metrà. Tel. 8 623 52 454.

Mësinius parðelius, kaina 65 Eur.
Tel. 8 682 59 038.

Metalo frezavimo stakliø ávairius
árankius. Jurbarkas, tel. 8 619
33 737.

Vilniuje ir rajone

+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus. Atveþa. Tel. 8 674 24 111.
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ius (40 dydþio), buksyrinius trosus, krovinio tvirtinimo dirþus
(6,8, 10 m, apynauji). BMW 530
stiklo pakëlimo mechanizmà.
Tauragë, tel. 8 654 4286.
Rudeninius batelius su auliukais (nauji, 39 dydis, 15 Eur)
ir ðiltesniø batø, batø ðlapiam
orui. Vyriðkas apatines kelnes
(vyresniems þmonëms), sukneles
ir ðvarkus, vyriðkas kelnes, ðiltus
marðkinëlius. Tauragë, tel. 8 446
72 033.
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.

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.
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.
Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.
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.
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
(25x20 x8 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, spalvotus akmenis (80 kv.)
Kaunas, tel. 8 699 99 395.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.

Seifà (atsparus ugniai, antikvarinis, geros bûklës). Tauragë, tel.
8 650 75 484.

Suvirinimo aparatà (elektrodais, reostatinis, 380 V, patogus
stacionariam mobiliam darbui).
Suvirinimo aparatà KEMP (380V,
maksimalus suvirinimo storis 8
mm, viela 0,8 -1 mm). Tauragë,
tel. 8 615 82 624.

Ðaðlykinæ-rûkyklà (garveþys).
Tauragë, tel. 8 652 89 912.

Uosines duris (5 vnt., su staktomis). Tauragë, tel. 8 635 14 870.

Ûkinio pastato duris su staktomis
ir kalviðkais apkaustais (197x114
cm. originali sàrama virð ðiø durø
160x20 cm), namo duris (1 vnt.,
203x97 cm., deðinës, 219x80 cm
kairës), duris su stiklu (219x80
cm, kairës). Kiduliai, tel. 8 671
40 599.

Uþkraunamus centrinio ðildymo katilus, pirties krosneles.
Jurbarkas, tel. 8 636 46 008.

p e r k a
Priimu statybines atliekas. Tel. 8
647 42 210.
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p a r d u o d a
MARCEDES - BENZ C180
SPORTCOUPE ( 2001 m., 2,0 l.,
95 kw., bendzinas, 6 pavaros, panoraminis stogas, daug privalumø,
organali rida 176,000 km., servizo
knyga, TA, 2019.05.05, Lietuvoje
neeksplotuotas, kaina 2 155 Eur.)
Jurbarkas, tel. 8 685 31 383.

OPEL

p a r d u o d a

Ðiferá (naudotà). Tauragë, tel. 8
654 11 469.

OPEL VECTRA (1,8 l, 1996
12 mën., benzinas, el. langai, el.
veidrodþiai, sidabrinë, heèbekas,
parkingas, veliûras, yra kablys,
þieminës padangos, TA iki 2018
11 10, labai geros bûklës, kaina 750
Eur). Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.

CITROEN

CHRUSLER NEON (automatinë pavarø dëþë, benzinas, Ta iki
2018 10, labai geros bûklës). Tel.
8 601 07 231.

p a r d u o d a

FIAT

OPEL VECTRA (2 l, dyz., 74 kW,
sedanas). Ðakiai, tel. 8 611 59 050.

p a r d u o d a

PEUGEOT

FIAT BRAVA (2000 m., 1600
cm3, benzinas, mechaninë,
heèbekas, mëlyna sp., 4/5, 156
231 km, TA iki 2019-04, 650
Eur, labai gera bûklë, cinkuotas
këbulas, be rûdþiø, TA iki 2019 04
mën.). Tauragë, tel. 8 655 44 286.

PEUGEOT 307 (2003 m., dyzelinas
, karavanas, gera ðeimyninë maðina,
iki 7 vietø, TA iki 2018 11 mën.,
kondicionierius, kompiuteris, 2 350
Eur). Tel. 8 604 79 756.

CITROEN XANTIA (1995 m.,
dyzelinas, 66 kW, mechaninë,
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
C H RY S L E R V O Y A G E R
(2003 05 mën.., dyz., 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.

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.

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.

RENAULT

p a r d u o d a
RENAULT ESPACE (1993 m.,

KATARAKTA – LIGA KELIANTI PAVOJŲ
REGĖJIMUI
Akies lęšiukas savo funkcijas atlieka gerai tik tada,
kai jis yra skaidrus, tačiau
yra tokių akių ligų, kurios
trukdo lęšiukui tinkamai
funkcionuoti. Viena iš jų –
katarakta. Kas tai per liga?
Kada reiktų susirūpinti?
Kaip gydyti kataraktą?
Katarakta – kokia tai
liga?
Katarakta – akių liga, kai
akies viduje esantis lęšiukas drumstėja. Pradinėse stadijose katarakta gali nesukelti regėjimo
problemų, tačiau su metais drumstys ryškėja, plečiasi, kas lemia palaipsniui blogėjantį regėjimą.
Sergant katarakta silpnėja matymo ryškumas, vaizdai tampa išplaukę, matomi tarsi žiūrint pro
rūką. Drumstėdamas lęšiukas iškraipo spalvas, dingsta kontrastinis matymas. Kad ir kokius akinius žmogus užsidėtų matymas nepagerėja. Ligai progresuojant regėjimas silpnėja, atskiriama
tik šviesa nuo tamsos ar visiškai apankama.
Kada reikėtų kreiptis į specialistą?
Pastebėjus palaipsniui silpstantį regėjimą, lęšiuko drumstims pradėjus trukdyti pilnaverčiam
gyvenimui, darbinei veiklai – reikėtų nedelsti ir kreiptis į specialistą.
Kaip katarakta gydoma?
Vienintelis kataraktos gydymo būdas – operacija: sudrumstėjusį lęšiuką pakeičiant dirbtiniu.
Naudojant šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą – fakoemulsifikatorių – akyje pro 2–3 mm dydžio
pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs lęšiukas ir vietoj jo implantuojamas dirbtinis. Kataraktos operacija
yra neskausminga procedūra, dažniausiai atliekama naudojant vietinę nejautrą. Operacija trunka
apie 30 minučių, po operacijos nereikalingas stacionarus gydymas, pacientai gali vykti namo.
Ar delsimas turi įtakos operacijos rezultatams?
Pastebėjus pirmuosius ligos požymius rekomenduojama iškart kreiptis į gydytoją. Katarakta
gydoma daug sėkmingiau jos pradinėje stadijoje, kol dar nėra ryškių pakitimų. Subrendusios
kataraktos operacija – techniškai sudėtingesnė, padidėja pooperacinių komplikacijų rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį laikotarpį. Be to, kataraktai progresuojant, gali padidėti akispūdis,
rizikuojama susirgti glaukoma – liga, nuo kurios apakus, regėjimo sugrąžinti nebeįmanoma.
Į ką reiktų atkreipti dėmesį ruošiantis kataraktos operacijai ir kokių rezultatų galima
tikėtis?
Sėkmingas operacijos rezultatas priklauso nuo daugelio veiksnių: naudojamos mikrochirurginės
įrangos, pasirinkto lęšiuko kokybės, kataraktos stadijos, gydytojo meistriškumo. Jeigu nėra kitų
akies, sisteminių ligų ar operacijos komplikacijų, tai staigus regėjimo pagerėjimas pastebimas
pirmomis dienomis po operacijos, tačiau galutiniam nusistovėjimui gali prireikti ir keleto savaičių. Svarbu, kad pacientai laiku atkreiptų dėmesį į pirminius ligos požymius, neleistų kataraktai
progresuoti iki aklumo.
Modernios ir saugios operacijos.
Akių chirurgijos centre operacijos atliekamos pasitelkiant gydytojų meistriškumą bei naujas
technologijas. Kataraktą operuoja savo srities profesionalas – gyd. Saulius Ačas. Tai aukščiausios
kvalifikacijos specialistas, kuriam kataraktos operacija – kasdienybė. Akių chirurgijos centre
dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine ir operacine įranga, kokybiškomis priemonėmis. Kataraktos operacijos atliekamos labiausiai paplitusiu kataraktos pašalinimo metodu
– fakoemulsifikacijos būdu. Čia atvykę pacientai džiaugiasi, kad profesionalią pagalbą galima
gauti nelaukiant ilgose eilėse, ypač tai aktualu jei katarakta sparčiai progresuoja.
Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt
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benzinas, dujos, TA iki 2018
m., 500 Eur). Tauragë, tel. 8
643 00 973.
RENAULT ESPACE (1994 m.,
2,2 l, 74 kW, benzinas, dujos, TA
iki 2018 m, 400 Eur). Tauragë,
tel. 8 615 82 624.
RENAULT LAGUNA (1999
m., 1,9 l, dyzelinas, TA iki 2018
m., 450 Eur). Tauragë, tel. 8 614
94 375.
RENAULT MEGANE (2003
m., 1800 cm3, dyzelinas, 88 kW,
mechaninë, heèbekas, pilka sp.,
4/5, TA iki 2018-09, 1 700 Eur,
labai tvarkingas, be defektø).
Ðilalë, tel. 8 686 91 048.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW GOLF (2001 m., dyzelinas,
74 kW, mechaninë, 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 GOLF II (1993 m., benzinas, 4 durø, l. geros bûklës, 300
Eur). Tauragë, tel. 8 643 00 973.
VW PASSAT (benzinas, geros
bûklës). Tauragë, tel. 8 652 89
912.
VW SHARAN (1997 m., TDI
1,9 l, 81 kW, yra „ragais“, 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
+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 iðkarto. Jurbarkas,
tel. 8 681 33 226.
Perka OPEL ASTRA motorà
(1,4 l, benzinas) arba maooro
apaèià, visà maðinà dalimis
(nuo 1992 m.). Jurbarkas, tel. 8
656 16 833.
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Superkame vaþiuojanèius,
nevaþiuojanèius automobilius.
Pasiimame patys, atsiskaitome
ið karto. Tel. 8 690 40 701.

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 netiesioginæ dujø balionà á atsarginio
rato vietà. Tel. 8 643 11 767.
VW GOLF 3 (1993 m., benzinas,
tvarkingas, TA iki 2018 06).
Jurbarkas, tel. 8 680 46 445.

p e r k a
Perka OPEL ASTRA motorà
(1,4 l, benzinas) arba motoro
apaèià, visà maðinà dalimis,
nuo 1992 m. Jurbarkas, tel. 8
656 16 833.

p a r d u o d a
4 girdyklas karvëms girdyti (400
litrø talpos, o kitos ir daugiau).
Tel. 8 636 54 725.
Adatà (filtà vandeniui ið þemës
traukti). Tauragë, tel. 8 676
57 000.
Bulviø sodinamàjà, kasamàjà,
plûgà, purkðtuvà, barstytuvà,
vagotuvà, grûdø pûstuvà, gnybtus 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, 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
garantija. Atsarginës dalys.
Dyzeliniai, benzininiai, elektriniai. Nerûdijanèio plieno
kibirëliai. Tauragës r., tel.: 8 685
26 204, 8 639 07 345.
Mëðlo pakrovëjà, mëðlo kratytuvà, vienaaðæ priekabà. Elektros
variklius, ávairaus galingumo,
elektriná pjûklà-obliavimo stakles, 3 cilindrø traktoriukà, gaisriná vandens siurblá. Tauragë, tel.
8 647 36 183.
MTZ-80 priekabà gyvuliams
veþti, presà „New Holland“ (su
centriniu tepimu), kultivatoriø.
Sunkiàsias akëèiø padangas,
GAZ-53, malûnà. Tel. 8 623
13 698.
Naudota kuro talpyklà (ilgis
3 m, skersmuo 1 m, 300 Eur).
Tauragë, tel. 8 653 8879.
Naudotà þ.û. technikà ið Ðvedijos,
techniðkai tvarkinga. Tel. 8 601
60 880.
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Presà „Claas“ (ryðuliams gaminti,
veikiantis, 1 4000 Eur). Tauragë,
tel. 8 689 85 071.
„Wedholm“ atviro tipo pieno
ðaldytuvà (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, prideda naujà tràðø
barstytuvà draudimas, 1 550 Eur).
Tauragë, tel. 8 656 29 996.
Traktoriaus MTZ-50 priekinius
ratus ir uþpakalinio rato ratlankius
31,5 cm. Metalinæ talpyklà kurui
(200 l). Kiduliai, tel. 8 671 40 599.
Traktoriaus priekabà 2PTS6,
ðienapjovæ KUN2 (2 m ploèio).
Jurbarkas, tel. 8 699 93 096.
Trijø korpusø plûgà (300 Eur,
naujas, naudotas sezonà). Ðieno
rinktuvà (aliumininis korpusas,
techniðkai tvarkingas, kaina sutartinë). Sëjamàjà (3 m ploèio, 300
Eur). Jurbarkas, tel. 8 646 02 978.
Þoliapjovæ (traktorinæ, sodø ir
uogynø tarpueiliams pjauti). Tel.8
676 38 979.
Þoliapjovæ-traktoriukà (12,5 W,
naudota). Tauragë, tel. 8 633 65
085.

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.

+Reikalinga virëja-padavëja.
Tauragë, tel. 8 699 12 782.
+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.
+Ûkininko ûkiui reikalingas
geras darbininkas. Tauragë, tel. 8
677 09 824.
+Ûkyje reikalingas traktorininkas
ir darbininkas. Yra galimybë apgyvendinti. Tauragë, tel. 8 675 44 086.
+Vasaros sezonui reikalingi:
virëjai, picø kepëjai, padavëjai,
virtuvës pagalbiniai darbuoto
jai. Tauragë, tel. 8 612 52 050,
skambinti po 17 val.
Apkalame namus dailylentëms,

statome pastoges ir karkasinius
pastatus. Liejame pamatus tvoroms. Tel. 8 641 54 401.
Automobiliø lauþyne reikalingas
automobiliø ardytojas. Tauragë,
tel. 8 655 44 919.
Darbas pagalbiniam darbininkui
p i e n o û k y j e Ta u r a g ë s r a j .
Maitinimas ir apgyvendinimas
nemokami. Patirtis nebûtina, bet
bûtø privalumas. Tauragë, tel. 8
618 10 349.
Pieno ûkiui reikalinga melþëjà,
traktorininkas, ðërikas ðerti su
dalytuvu. Tel. 8 681 28 647.
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 transporto vadybininkas (-ë), nemokanèius apmokame.
Kreiptis UAB „ZTS“ Pramonës g.
1A, Jurbarkas, tel. 8 698 01 725.
Reikalinga mergina, padavëja,
darbas kaimo turizmo sodyboje.
Geros darbo ir atlyginimo sàlygos.
Jurbarkas, tel. 8 640 15 999.
Reikalinga moteris arba
vyriðkis, neturintys kur gyventi.
Suteikiamas visas iðlaikymas.
Tauragë, tel. 8 643 93 090.
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.
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.

Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 698 13 906.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 690 83 046.
Moteris baigusi socialinio darbuotojo kursus, turinti darbo pat
irties, 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.
Moteris ieðko pagalbinio darbo.
Gali priþiûrëti vaikus. Tauragë,
tel. 8 657 54 066.
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.
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.
Vyras ieðko darbo. Tinkuoja,
mûrija, klijuoja polistirolá, armuoja, suka gipsà ir atlieka kitus
darbus. Tauragë, tel. 8 636 26 517.
Vyras ir moteris ieðko darbo, gali
daþyti kambarius. Tauragë, tel. 8
655 14 538.

+Akmenø skaldymo paslaugos. Skaldymo árangos nuoma.
Prekyba skaldytais akmenimis.
Tel. 8 699 31 958.
+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.
+Mobiliuoju juostiniu gateriu uþsakovo namuose pjauna medienà.
Tauragë, tel. 8 650 10 466.
+PIRÈIØ STATYBA,
SAUNØ ÁRENGIMAS,
KARKASINIAI NAMUKAI,
NAMAI. PAVËSINËS,
TERASOS, SANDËLIUKAI,
PRIESTATAI, GARAÞAI.
GARANTIJOS. Klaipëda,
Kretingos g. 161, tel. 8 677 96 000,
www.karkasinespirtys.lt
+Pjauna medienà mobiliaisias
juostiniais gateriais (elektra, benzinas, dyzelinas) kliento namuose.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.
+Remontuoju akordeonus (atlieku balsø derinimus ir kt. re

montà). 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.
Buriu, padedu sutvarkyti verslo ir
ðeimos problemoms ir gyvenimo
problemoms, nuimu uþkeikimà,
Jurbarkas, tel. 8 645 86 526.
Dengiame stogus, atliekame visus
namø skardinimo darbus. Tel. 8
687 13 630.
Iðveþame statybines atliekas.
Jurbarkas, tel. 8 617 05 178.
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 sodinukus gyvatvorëms. Kaina nuo 0,50
Eur iki 1,50 Eur. Gelgaudiðkis, tel.
8 612 66 757.
Kokybiðkai klojame trinkeles, kaina
sutartinë. Darbo patirtis daugiau
nei 10 metø. Suteikiame garantijà.
Priimami uþsakymai, tel. 8 641 19
189.
KONSULTUOJAME IS SIÛLOME
BUHALTERINES PASLAUGAS,
VISØ TIPØ ÁMONËMS,
ÛKININKAMS, PVM SÀSKAITØ
SUVEDIMAS Á (I.SAF) SISTEMÀ,
VAÞTARAÐÈIØ SUVEDIMAS Á
(I.VAZ) SISTEMÀ. Jurbarkas, tel.
8 682 68 426, 8 611 52 373.
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.
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RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE
GEGUŽĖS 9 D. 9 VAL. Renginys jaunimui „Visos pasakos baigiasi laimingai“ Jurbarko kultūros
centre.
GEGUŽĖS 12 D. 18 VAL. Koncertas, skirtas Tarptautinei šeimos dienai Jurbarko kultūros centre.
TAURAGĖJE IR RAJONE
GEGUŽĖS 11 D. 17.30 VAL. Sigito Kancevyčiaus
knygos „Bendruomenė ir teatras“ pristatymas Tauragės kultūros rūmuose.

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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