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BRIUSELIO UŽMOJIS
N E PAT I K S FA R M A C ININKAMS

Neseniai europarlamentarai pasiūlė skaidrinti vaistų kainodarą ir paragino ES šalis bendradarbiauti perkant vaistus.
Dėl to galėtų atpigti vaistai bei atsirasti pigesnių alternatyvų
brangesniems medikamentams.
Labiausiai tai turėtų paveikti naujus, inovatyvius vaistus,
skirtus gydyti sunkias ligas.

Skelbimus galite mums
perduoti internetu www.pliusas.lt

Neįperkami vaistai kelia grėsmę gyvybei
Europos Parlamentas (EP) kovo pradžioje priėmė rezoliuciją,
kuria raginama didinti vaistų prieinamumą. Pasak jos, ES šalys
turėtų daugiau galių derantis su vaistų gamintojais dėl kainų, be
to, farmacininkai turėtų skaidrinti savo indėlį kuriant vaistus ir
investicijas į tyrimus. Dėl to tikimasi, kad vaistai taps pigesni.
Dabar farmacijos įmonės nenurodo, kiek prisidėjo kurdamos
medikamentus, todėl kartais kainos būna per aukštos.
Inovatyvių medikamentų iniciatyvos vadovas Pierre Meulien
sakė, kad dabartinis vaistų kūrimo procesas yra neefektyvus,
užtrunkantis per ilgai, brangus ir sudėtingas. Seminare taip
buvo kalbama apie įstatymų ir vaistų patentavimo keitimą, dėl
ko turėtų atpigti vaistai bei sparčiau atsirasti tą pačią veikliąją
medžiagą turinčios alternatyvos.
Reikia keisti kainodarą
Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Farmacijos departamento direktorė Gita Krukienė mano, kad toks EP siūlymas
visų pirma orientuotas į naujus originalius, labai brangius
vaistus, kurie skirti diabetui, vėžiui ar kitoms sunkioms ligoms
gydyti, o ne į vaistus, kurie yra rinkoje 10–20 metų ir kurių
patentas yra pasibaigęs. Anot jos, dažnai naujai registruoto
originalaus vaisto kaina yra labai didelė ir ES valstybių kompetentingos institucijos, kurios sprendžia dėl vaisto kompensavimo, susiduria su problema, kaip išlaikyti sveikatos apsaugos
sistemos finansinį tvarumą.
Pašnekovė sako, kad šalys, priimdamos sprendimą dėl kompensavimo, turi teisę derėtis dėl kainos. Gamintojai nori, kad
bet koks pakeitimas vaisto formulėje būtų laikomas naujove.
SAM Farmacijos departamento direktorė taip pat pažymi, kad
Vakarų šalyse dažniau vartojami generiniai vaistai – pigesni
originalių vaistų analogai, tačiau lietuviai pasirenka vartoti
brangius vaistus, „kurie kažkada buvo patentiniai, inovatyvūs,
bet jie jau seniai atsipirko ir turi pigti“.

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.

Vaistų politika turi būti palanki pacientui
Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė
Vida Augustinienė teigia, kad šiuo metu Lietuvoje daugiausia
dėmesio skiriama atskiroms ligoms, o ne pacientams. Nors
valstybė išleidžia daug lėšų vaistų kompensavimui, modernaus
gydymo prieinamumas Lietuvoje yra vienas iš blogiausių
palyginti su kitomis ES šalimis.
Anot V. Augustinienės, pagal dabartinę politiką niekas nėra
suinteresuotas mažinti kainų: valstybė, mažindama bazinę
kompensuojamųjų vaistų kainą, didina priemokas už vaistus. Taip našta perkeliama ant pacientų pečių. Kai kuriomis
sunkiomis ligomis, pavyzdžiui, tam tikromis vėžio formomis
arba diabetu, sergantiems pacientams išvis nėra prieinamas
medikamentinis gydymas ne tik inovatyviais, bet ir generiniais
vaistais.
Pasak jos, norint, kad situacija keistųsi, reiktų užtikrinti
skaidrią ir objektyvią vaistų kompensavimo politiką, kad
veiksmingai būtų panaudotos lėšos. Taip pat svarbus valdžios
institucijų bendradarbiavimas su vaistų gamintojais, specialistais ir pacientams atstovaujančiomis organizacijomis.
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TEMA

TAURAGĖ

SUPERMAISTAS, KURIS TURĖTŲ BŪTI
KIEKVIENOJE VIRTUVĖJE
Ne vienas yra girdėjęs
tokį terminą, kaip „Super
maistas“. Po šiuo pavadinimu slepiasi ypač maistingi
maisto produktai, kuriuose
daug įvairių vitaminų bei
mineralų.
Chia
Chia sėklos pasižymi
itin maistinga sudėtimi bei
ypač dideliu skaidulinių
medžiagų kiekiu. Chia
sėklose gausu magnio,
fosforo, kalcio ir žinoma
nepakeičiamųjų riebiųjų
rūgščių – omega-3. Rekomenduojama per parą šių
sėklų suvalgyti iki 15 gramų, kas sudarytų visą reikiamą paros normą
omega-3. Šios sėklos padeda gerinti imuninę
sistemą bei puikiai praverčia žmonėms, kamuojamiems tokių virškinimo sutrikimų, kaip
vidurių užkietėjimas.
Kanapių sėklos
Lukštentose kanapių sėklose gausu magnio,
cinko, geležies ir kiek mažesniais kiekiais
kitų vitaminų bei mineralų. Šios sėklos taip
pat yra labai baltymingos. Baltymai sudaro
beveik du penktadalius visos sėklos, jos kupinos naudingų riebalų, iš kurių dauguma yra
būtent nepakeičiamieji polinesotieji riebalai.
Su vienu arbatiniu šaukšteliu šių sėklų galima
gauti rekomenduojamą omega-3 paros normą.
Pastarosios yra glaudžiai susijusios su širdies
ir kraujagyslių veikla, atminties, imuniteto
gerinimu.
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Spirulina
Tai ypač maistingas vienaląstis melsvai žalias dumblis. Šiame dumblyje gausu geležies,
cinko, magnio ir ypač daug jame randama
vario, kuris yra atsakingas už odos elastingumą, audinių tamprumą ir tvirtumą, siejamas su
senatvinių procesų stabdymu. Šis dumblis taip
pat pasižymi virškinamojo trakto veiklos stabilizavimu, išmatų koregavimo bei maistinių
medžiagų pasisavinimo gerinimu. Spirulinos
maistinė vertė taip pat turtinga B grupės
vitaminais, tokiais kaip B1, B2, B3, kurie
pasižymi nervų sistemos stabilizavimu, streso

mažinimu, atmintį gerinančiu poveikiu.
Linų sėmenys
Linų sėmenys jau nuo seno branginami
ir garbinami dėl savo itin maistingos sudėties. Juose yra ypač daug vitamino B1
ir mažesni kiekiai B3, B6 ir folio rūgšties.
Linų sėmenyse taip pat randami dideli
kiekiai magnio, fosforo, vario, mangano ir
mažesniais kiekiais kalcio, geležies, kalio,
cinko, seleno. Linų sėklos yra vertinamos
ne vien dėl unikalios sudėties skaičiuojant
vitaminų ir mineralų kiekius jose, bet ir dėl
naudingųjų riebalų. Užtenka vos arbatinio
šaukštelio sėmenų aliejaus, kad būtų gauta
reikiama omega-3 norma.
Serbentai
Juodieji serbentai savo maistingumu
pralenkia net tokias uogas, kaip gervuogės,
spanguolės bei vaisius kaip citrina ir kivis.
Su 100 gramų serbentų gauname net 181
miligramą vitamino C, kai lyginant su citrina, gautumėme vos 77 miligramus, kivio
vaisiu – 92 miligramus.
Vitaminas C yra siejamas su imuninės sistemos stiprinimu bei tinkamu virškinamojo
trakto funkcionavimu. Šis antioksidantas
padeda kovoti su laisvaisiais radikalais, stabdo senėjimo procesus, didina darbingumą ir
gerina geležies pasisavinimą.
Super produktų įtraukimas gali dar labiau
praturtinti kasdienį racioną.

NAUDINGA ŽINOTI

ŠIO VITAMINO NEGAUSITE NEI IŠ
SAULĖS, NEI IŠ VAISIŲ AR DARŽOVIŲ, O
JO TRŪKUMAS - LABAI PAVOJINGAS
Jei kūdikystėje stigo
vitamino B12, mažyliai
sunkiau sprendžia kognityvinius testus: atpažįsta
raides, įveikia galvosūkius, suvokia kitų vaikų
emocijas ir kt.
Paveikia smegenų formavimąsi
Specialistai tokią išvadą padarė tyrinėdami
vitamino B12 reikšmę
kūdikystėje. Tyrimo metu
paaiškėjo, kad vaikų, kuriems kūdikystėje trūko vitamino B12, pažintinės funkcijos formuojasi silpniau.
Gali būti, kad šio vitamino deficitas pažeidžia arba sulėtina smegenų formavimąsi.
Didina diabeto riziką?
Kiek anksčiau britų mokslininkai paskelbė,
kad vitamino B12 stygius nėštumo metu
gali vaikui padidinti riziką susirgti ir 2 tipo
cukrinio diabeto bei kitų metabolinių sutrikimų riziką. Tokį galimą ryšį nustatė Voriko
universiteto specialistai.
Atlikti tyrimai parodė, kad mažai vitamino
B12 turinčios moterys išsiskiria didesniu kūno
masės indeksu ir dažniau gimdo mažesnio
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svorio kūdikius. Tokie vaikai yra labiau atsparūs insulinui – tai 2 tipo cukrinio diabeto
rizikos veiksnys.
Svarbu
Vitamino B12 daugiausia yra mėsose,
paukštienoje, kiaušiniuose, pieno produktuose, jūros gėrybėse.
Tačiau tokia mityba sunkiau prieinama
neturtingų šalių gyventojams – čia vaikų,
turinčių vitamino B12 deficitą, problema
ypač aktuali.
Norint užtikrinti sveiką mažylių raidą įvertinti šį faktorių reikia ir vegetarams.

PRISITEISĖ NETURTINĘ ŽALĄ IŠ PREKYBOS CENTRO
Tauragės rajono apylinkės
teisme baigta byla, kurioje
neturtinę žalą iš „Norfos“
prekybos centro prisiteisė pirkėja. Tai toks pirmas atvejis,
kurį teko nagrinėti Tauragės
rajono apylinkės teismui.
Tauragiškė į teismą kreipėsi dėl to, kad Tauragėje,
Bernotiškės gatvėje „Norfos“
parduotuvėje paslydo ir pargriuvo ant priterštų grindų.
Toje vietoje neseniai buvo
privėmęs iš vaistinės išėjęs
vaikas. Į teismą kreipusis tauragiškė įrodinėjo, kad patyrė
ne tik fizinį skausmą, kūno
sužalojimus, bet ir darbuotojų abejingumą.
Tauragės rajono apylinkės teismo sprendimu, „Norfos mažmena“ moteriai turės atlyginti visą
jos prašomą 1500 eurų neturtinę žalą ir padengti bylinėjimosi išlaidas. Teismo sprendimas dar
neįsigaliojęs, proceso šalys jį dar gali apskųsti.

JURBARKAS

„AUKSINIO PROTO“ KOMANDOS KAPITONEI GRĖSĖ IŠSIMAUDYTI JŪROJE
Stipriausia Jurbarko
krašto gyvų „Auksinio proto“ žaidimų
nugalėtoja „Pabandom iš naujo“ ilgam
prisimins Šimonių ir
Aukštadvario pavadinimus. Pasirinkę iš
šių dviejų atsakymo
variantų klaidingą,
žaidėjai iškrito iš
paskutinio finalinio
žaidimo turo ir iš
pirmojo dešimtuko
nukrito į trečią. Iki
paskutinio, šeštojo,
turo jurbarkiečių komanda tarp stipriausių Lietuvoje komandų buvo įsitaisiusi aštuntoje vietoje. Neatsakiusi vieno
klausimo iškrito iš tolimesnio žaidimo ir teko tenkintis 22 vieta tarp 37 komandų (iš viso
surinko 75 taškus).
Komandos kapitonė Gaiva Mačiulaitienė juokėsi, kad komanda buvo nusprendusi, jei laimės
– mes savo kapitonę į jūrą, mat finalinis žaidimas vyko Palangoje. Gaiva tikino, kad komandai
taip gerai sekėsi atsakinėti į klausimus, kad jau buvo pradėjusi nervintis, kad toje jūroje jai teks
išsimaudyti. „Bet nuo mūsų nusisuko sėkmė“, – pasakojo ji.

ŠILUTĖ

LIETUVOS PREMJERAS S.SKVERNELIS
ŠILUTĖS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLAI
PALINKĖJO TĘSTI PRADĖTUS DARBUS
Tikriausiai nė vienos mokyklos vadovas neliktų abejingas, išgirdęs aukščiausiosios
valdžios - Lietuvos ministro
pirmininko Sauliaus Skvernelio pagiriamąjį žodį už atliktus
prasmingus darbus.
Šilutės žemės ūkio direktorius
Algimantas Abromaitis ir jo
vadovaujamas kolektyvas dabar
jaučiasi puikiai ir užtikrintai,
nes mokyklos Garbės svečių
knygoje puikuojasi premjero
įrašas: „Tęskite pradėtus darbus“.
Šilutės žemės ūkio mokykla pirmoji ir vienintelė Baltijos šalyse sukūrė modernų Žuvininkystės praktinio mokymo centrą ir užpildė trūkstamų specialistų Lietuvoje rengimo spragą.
Premjero apsilankymas Žemės ūkio mokyklos Žuvininkystės praktinio mokymo centre ir
palinkėjimas tęsti pradėtus darbus mokyklos bendruomenei suteikia užtikrintą perspektyvą.
Premjeras S.Skvernelis Žemės ūkio mokyklos Žuvininkystės praktinio mokymo centre apsilankė savo iniciatyva.

PALANGA

EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖ
ASAMBLĖJA KURORTUI SKYRĖ EUROPOS GARBĖS ŽENKLĄ
Už indėlį plėtojant tarptautinius santykius bei propaguojant europines vertybes Europos
Tarybos Parlamentinė Asamblėja Palangai skyrė jau trečiąjį (priešpaskutinį) Europos prizo
apdovanojimą – Garbės ženklą.
Link šio europinį pripažinimą reiškiančio įvertinimo Palanga ėjo nuo 2014-ųjų, kuomet
pelnė pirmąjį Europos prizo apdovanojimą – Garbės diplomą. Praėjusiais metais kurortas
sulaukė aukštesnės pakopos įvertinimo – Garbės vėliavos, o šią savaitę iš Briuselio atskriejo
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dar viena džiugi žinia – Palanga pasiekė priešpaskutinę
Europos prizo pakopą – kurortui skirtas Garbės ženklas.
Šiais metais Garbės ženklo
apdovanojimas, be Palangos,
skirtas Belgijos, Prancūzijos,
Vokietijos, Italijos, Turkijos, Jungtinės Karalystės bei
Ukrainos miestams.
Pagal Europos prizo konkurso taisykles, pagrindinis
prizas – Europos premija – 10
tūkst. eurų jaunimo studijoms
ir prizas kasmet įteikiamas
vienam arba dviem miestams. Tačiau šis prizas įteikiamas tik tai bendruomenei, kuri jau yra
gavusi žemesnių pakopų Europos prizo apdovanojimus. Žemiausia pakopa – Europos diplomas, kuriuo kasmet apdovanojamos apie 10 savivaldybių. Kita nominacija – Garbės vėliava
yra būtina, jeigu savivaldybė ketina pretenduoti į Garbės ženklą ir pagrindinį – Europos prizą.

3

SMULKUS VERSLAS

SĖKMĖ ATEINA TADA, KAI DIRBI IŠ
ŠIRDIES

KAUNAS

KAUNIEČIAI NORIAI IMASI GERIAUSIO
DARBO
Praėjus mėnesiui po to, kai Kaunas
oficialiai paskelbė siūlantis geriausią
darbą, jau matyti pirmieji rezultatai.
Susidomėjimą vaikų globos ir įvaikinimo galimybėmis išreiškė per pusšimtį
šeimų ir pavienių žmonių, o maždaug
kas trečias kreipęsis kaunietis nutarė
išbandyti save kilnioje socialinėje
veikloje.
Pagrindinis tikslas – kad krizes patyrusių šeimų atžalos ar kitaip tėvų
globos netekę mažieji kauniečiai
neatsidurtų globos įstaigose, bet būtų
saugiai apgyvendinti laikinųjų globėjų
namuose.
Kaune globėjus ruošiantis vaikų gerovės centras „Pastogė“ per paskutinį
mėnesį sulaukė 52 kauniečių, susidomėjusių vaikų globa. 11 iš jų pasiryžo
dalyvauti gegužę vyksiančiuose mokymuose.

KLAIPĖDA

STT PERDAVĖ TEISMUI KLAIPĖDOS
JŪRŲ UOSTO KYŠININKAVIMO BYLĄ
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) perdavė teismui baudžiamąją bylą dėl Klaipėdos valstybinių jūrų uosto ir „Latvijas tilti“ korupcijos. Kaip informavo STT, kaltinimai dėl didelės vertės
kyšio priėmimo pateikti buvusiam Klaipėdos
valstybinio jūsų uosto
direkcijos infrastruktūros direktoriui Gediminui Zumarui, o dėl
jo papirkimo – Latvijos
piliečiui, „Latvijos tilti“
valdybos pirmininkui
Genadijui Kamkalovui.
Pernai birželį STT atliko
kratas Klaipėdos valstybinių jūrų uoste ir sulaikė abu įtariamuosius.
G.Zumaras, jam pateikus
įtarimus dėl kyšio už direkcijoje priimamus „Latvijas tilti“ finansiškai
naudingus sprendimus,
buvo atleistas iš pareigų. STT praneša, kad byloje figūruojantis kyšis yra didesnis nei 9,5 tūkst.
eurų (250 MGL), už tai Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą nuo 2 iki 8 metų.

Besilaukiančios moterys Vilniuje jau gali
turėti savo antruosius namus. Iš Šilalės kilusi Indrė Zaveckienė (33) ir alytiškė Eglė
Aukškalnienė (31), susipažinusios nėščiųjų
kursuose, sukūrė tokią vietą, kurioje atsipalaiduoti ir mėgautis kūdikio laukimu gali
ir nėščiosios, ir mažylius jau auginančios
moterys. Kaip sako pačios kūrėjos, tai lyg
maža moterų bendruomenė, kurioje visada
smagu dalytis potyriais ir idėjomis. Apie
tai sutiko papasakoti pačios „Vilkės
namų“ šeimininkės.
Suvedė bendras laukimas
„Vilkės namus“ įkūrusios draugės pasakoja, kad jų keliai susidūrė tada, kai abi moterys
pačios laukėsi. „Pirmą kartą susitikome besilaukiančiųjų kursuose, paskui kartu lankėme
nėščiųjų mankštas. Laikui bėgant pastebėjome, kad labai trūksta tokios vietos, kurioje
viskas būtų kartu. Vieną dieną, maždaug
prieš metus, E. Aukškalnienė atvyko pas mus
į svečius ir pasakė: „Kuriam tokius mamų
namus. Taip viskas ir prasidėjo“, – istorija
dalijasi I. Zaveckienė.
E. Aukškalnienė priduria, kad pirmiausia
dalijimasis laukimo ir pirmaisiais motinystės
potyriais gimė tinklaraščio pavidalu. „Viskas
vyko labai organiškai, natūraliai, iš idėjos ir
žinojimo, ką jaučia besilaukianti ir kūdikį
pagimdžiusi moteris. Idėja buvo brandinama
tyloje, vėliau pasidalijome su artimaisiais, o
kai atsirado palanki vieta ir laikas, gimė ir
„Vilkės namai“, – sako bendraįkūrėja.
Lyg maža moterų bendruomenė
„Vilkės namai“ iš tiesų yra ypatinga vieta.
Pasak I. Zaveckienės, namais ši vieta pavadinta todėl, kad svarbiausias tikslas ir yra
sukurti tokią aplinką, kurioje moterys jaustųsi jaukiai kaip namie. Čia vyksta nėščiųjų
ir kūdikių mankštos, nėščiųjų joga, vaikų
meditacija, psichologo konsultacijos, pas-

kaitos tėvystės klausimais ir kitos būsimiems
tėveliams skirtos veiklos. „Mūsų studija nėra
sporto salės ar seminarų zona. Tai namai moterims, kurioms reikia šiek tiek žinių, saugumo
ir patogumo tuo ypatingu laikotarpiu“, – sako
E. Aukškalnienė.
„Vilkės namų“ įkūrėjos teigia, kad sėkmingo
verslo paslaptis – viską daryti iš širdies ir intuicijos, nesižvalgant į tai, kaip daro kiti. Tada
atsiranda individualumas, išskirtinumas, sutinkami tie žmonės, kurie ir turi būti sutinkami.
„Mes nespekuliuojame tuo, ko nejaučiame,
nedarome to, kas pačioms būtų neįdomu ar
nematytume tame prasmės. Be to, šiuolaikinės
technologijos leidžia pasiekti besilaukiančias
moteris ir besidominčias mūsų veikla „Vilkės
namų“ drauges kituose miestuose ar net valstybėse – esame dažnai prieinamos seminarų metu
ir internetu“, – dėsto bendraįkūrėja.
„Vilkės namų“ šeimininkės tikina, kad šiuose
namuose laukiamos visos, kurios nori neskubėti ir skirti laiko sau. Kadangi čia nemažą
dalį užima nėščiųjų treniruotės, pašnekovės
pataria kiekvienai moteriai pačiai nuspręsti,
kiek ir kokios treniruotės jai priimtiniausios ir,
žinoma, atsižvelgti į gydytojo rekomendacijas“
– džiaugiasi viena iš įkūrėjų.
Klausykite savo širdies
Moterys turi lūkesčių tokius namus įkurti ir
mažesniuose Lietuvos miestuose. Jos teigia,
kad nori ištyrinėti, sužinoti, įsitikinti ir viską
atiduoti šiems namams. „Nieko nekopijuojame
ir nedarome be jausmo, o atvira širdimi būnant
tarp moterų idėja eina viena paskui kitą, ateina
nuostabūs žmonės, stebuklus kuriančios moterys“, – šypsosi pašnekovės. Jos sako, kad tos,
kurios ateina į pirmą užsiėmimą, dažniausiai
sugrįžta vėl.
I. Zaveckienė ir E. Aukškalnienė pataria: „Jei
tikite savo idėja ir norite ją įgyvendinti, pradėkite čia ir dabar. O paskui viskas vyks savaime.

RECEPTAS

ŠIAULIŲ APSKR.

SVEIKUOLIŲ RECEPTAS: KEKSIUKAI
VIS DAUGIAU POLICIJOS PASTATŲ BE CUKRAUS IR MILTŲ
STOGŲ VIRSTA ATSINAUJINANČIAIS ENŠio recepto paslaptis – migdolų
ERGIJOS ŠALTINIAIS
miltai. Tam tiesiog tereikia migdolus
Gegužės 10 d. Radviliškio rajono policijos komisariate vyko neeilinės iškilmės - ant pastato
stogo buvo atidaryta saulės kolektorių elektrinė.
Praėjusių metų gruodžio viduryje analogiškas atsinaujinantis energijos šaltinis buvo pradėtas
eksploatuoti Šiauliuose, prie Šiaulių apskrities
policijos patalpų, esančių
Purienų gatvėje. Šiaulių
AVPK iš Lietuvos policijos įstaigų buvo pirmasis
komisariatas Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis įgyvendinęs
projektą ir įrengęs 600
kvadratinių metrų automobilių stoginę su saulės
šviesos energijos elektrine,
kurios galia 90 kWp.

sumalti kavamale.
Ingredientai:
100 g migdolų miltų, 50 ml graikiško
jogurto, 2 v. š. alyvuogių aliejaus, kelių
š. datulių pastos (galite keisti medumi,
klevų sirupu ir pan.), 1/2 a. š. kepimo
miltelių, žiupsnelio druskos, 3 kiaušinių, kelių šaukštų trintų šaldytų juodųjų
serbentų, kokosų drožlių papuošti.
Gaminimas: Visus ingredientus,
išskyrus šaldytas uogas, sudėkite į
virtuvinį kombainą ir išsukite (galite tai
padaryti ir ranka). Tešlą (nenustebkite,
ji bus ganėtinai skysta) šaukštu dėkite
į keksiukų formas, į vidurį dėkite po
šaukštelį uogų ir kepkite 180 laipsnių orkaitėje, kol iškils ir švelniai parus kraštai. Puoškite
kokosais.
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà (I a., 28,47 kv. m, renovuotame name) M. Valanèiaus
g. 2. 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.
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 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. (III a., 44 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, 15 000 Eur, su
prieðkambariu, yra ástiklintas
balkonas, virtuvë, vonios kambarys). Jurbarkas, tel. 8 617 21 486.
1 k. butà Þemaitës g. ( renovuotas, maþi mokesèiai, 30 kv., II a.,
kaina sutartinë, yra visi patogumai) Jurbarkas, tel. 8 693 11 288.
2 k. butà (III a., renovuotame
name). Jurbarkas, tel. 8 699
03 525.
2 k. butà A. Giedriaus-Giedraièio
g. (be patogumø, II a., kaina 3
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 657
84 950.
2 k. butà (yra vandentiekis,
boileris, kanalizacija, kuriama
malkomis, II a., mûrinis sandëliukas, kaina 4 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 650 51 848.
2 k. butà Jurbarko r.
Smalininkuose Parko g. (III a., 35
kv. m, IV aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 12 500 Eur,
ðviesus, ne kampinis). Jurbarkas,
tel. 8 614 37 890.
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2 k. butà Jurbarkuose (be patogumø, kaina 15 000 Eur, galima
derëtis). Jurbarkas, tel. 8 606
78 107.
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. ðalia
Naujamiesèio m-klos (67,70 kv.
m, 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 ( Sodø g., II a. mûrinis
namas, centrinis ðildymas, nuotekos miesto sistemoje, yra þemës,
garaþas, galima pirkti visà namà).
Jurbarkas, tel. 8 603 54 942.
3 k. butà Smalininkuose Nemuno
g. (58 kv. m, tvarkingas su daliniais patogumais). Jurbarkas, tel. 8
614 38 944.
3 k. butà Smalininkuose Parko
g. (IV a., su patogumais, 53 kv.
m, du balkonai, kaina 6 500 Eur,
galima tartis dël iðsimokëjimo).
Jurbarkas, tel. 8 698 34 968.
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.
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.
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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. gyvenamasis, 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 Kauno g. 59 (172 kv. m,
medinis, tinkamas komercinei
veiklai, 26 000 Eur. Sklypo plotas
8,66 ai. Iki Nemuno 150 m. Tinka
komercinei veiklai). 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 Girdþiuose (II a.,150 kv.
m., 28 a. sklypo, naujai pastatyta pirtis, kaina 61 000Eur.).
Jurbarkas, tel. 8 685 77 503.
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.
Namà Skirsnemunëje Nemuno
g. 101 (II a., ûkinis pastatas, 15
a þemës). Jurbarkas, tel. 8 653
20 014.
Namà S. Daukanto (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,
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.
Sklypà Jurbarke (11 000 Eur,
12,6 a, namø valda, geroje vietoje). Jurbarkas, tel. 8 610 15 222.
Sklypà Jurbarke (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 14
000 Eur, 15 a, namø valda, l.
ramioje vietoje). 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.
Namà skubiai Girdþiuose (suremontuotas, sublokuotas, II a.,
15 a þemës, ûkiniai pastatai, 104
kv. m, centrinis ðildymas, kanalizacija, sodas, kaina 27 000 Eur,
kaina derinama). Yra galimybë
parduoti 3 ha dirbamos þemës.
Jurbarkas, tel. 8 685 35 342.
Skubiai, pigiai 2 k. butà (mediniame name, II a.). Jurbarkas, tel.
8 645 86 526.
Smulkuèiuose sodo sklypà
„Ðaltinëlio“ bendrijoje Nr. 436
(12 a, maþas namelis, 700 m
nuo plento). Jurbarkas, tel. 8
622 22 870.

Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje Nr. 254 (medinis II
a. namelis su baldais, garaþas
mûrinis, tvarkingas ðulinys, sklypas aptvertas). Jurbarkas, tel. 8
683 94 038.
Sodà Kalnënø sodø bendrijoje
prie Nemuno (6 a, namelis, ðiltnamis, vaismedþiai). Jurbarkas,
tel. 8 685 01 287.
Sodà Greièiuose “Vieversio”
bendrija Nr. 347 ( medinis namelis, yra veranda, árankiø priestatas, 6 a. þemës, ðulinys. Tel. 8
650 50 228.
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 Skirsnemunëje (su 58
a þeme). Jurbarkas, tel. 8 679
02 985.
Sodybà Vajotø k., 5 km nuo
Jurbarko (4,1 ha þemës).
Jurbarkas, tel.: 8 650 37 135, 8
685 53 628.
Sodybà Vensloviðkiø k. Raudonës
sen. (graþi aplinka, komunikacijos, 7 900 Eur). Jurbarkas, tel. 8
657 42 293.
Þemës sklypà Greièiø sodø
bendrijoje (35 a). Jurbarkas, tel.
8 618 49 853.
Þemës sklypà V. Grybo g. (visos
komunikacijos, geroje vietoje).
Jurbarkas, tel. 8 670 43 333.

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.

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

n u o m o j a
Iðnuomoja 1 k. butà. Jurbarkas,
tel. 8 642 27 192. Skambinti po
16 val.
Iðnuomoja didelá garaþà (su
signalizacija, yra elektra ir telpa
mikroautobusas). Jurbarkas, tel.
8 612 77 369.
Iðnuomoja prekybines patalpas Kauno g. 48 (56 kv. m).
Jurbarkas, tel. 8 618 26 299.
Tvarkinga, rami pora iðsinuomotø butà, namà Jurbarke ar
netoli Jurbarko. Jurbarkas, tel.
+370 662 83 960.

Kituose miestuose ir
rajonuose

p e r k a
+Brangiausiai Lietuvoje miðkus
(brandþius, jaunus, malkinius,
iðkirstus), þemæ, sodybas. Tel. 8
651 39 039.
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
3 k. butai Jakuose, Klaipëdos r.
naujos statybos name (64 kv. m,

2 k. butà (renovuotame name,
II-III a.). Jurbarkas, tel. 8 672
27 298.
2 k. butà renovuotame name, IV
ir V a. nesiûlyti. Jurbarkas, tel. 8
641 88 020.
Sodo sklypà Jurbarko r. sodybà.
Jurbarkas, tel. 8 624 41 106.
Þemës sklypà Jurbarko r.
Iðsinuomotø apie 1 ha þemës
sklypà þemës dirbimui Jurbarko
r. Jurbarkas, tel. 8 640 40 644.

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.
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individualus dujinis ðildymas,
nuotekos miesto, visa dalinë apdaila, kaina nuo 54,500 iki 62,500
Eur). Tel. 8 671 01488.

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

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.

Ðilutëje ir rajone

Medinis namas be þemës (5 x 10
m, ið lauko apkaltas lentomis, ið
vidaus - dailylentës, nudaþytos,
plastikiniai langai, vieno aukðto,
su palëpe, galima árengti du kambarius, 2 000 Eur). Klaipëda, tel.
8 612 31 184.

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

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a

n u o m o j a

2 kambarius (1 k. - 19 kv. m, kitas
- 18 kv. m, virtuvë - 10 kv. m, 23
arai þemës, ðalia plento) Vidgiriø
k., Tauragës r. Tel. 8 651 92 220.

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

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

Ðakiuose ir rajone

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
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 privaþiavimas, 65 000 Eur). Ðilalë, tel.: 8
605 20 506, 8 612 41 017.

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.
8 651 15 283.

2 k. butà Vytauto g. 76 (III a.,
8 600 Eur). Tauragë, tel. 8 637
75 119.

Pagëgiuose ir rajone

p e r k a

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 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.

+Iðnuomoja 2 k. butà. Klaipëda,
tel. 8 687 74 334.

Raseiniuose ir rajone

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.

3 k. butà Dainavos g. (III a.).
Tauragë, tel. 8 653 21 961.
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 aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
12 500 Eur). Tauragë, tel. 8 690
99 285.
1 k. butà miesto centre (V a.).
Tauragë, tel. 8 630 06 395.
1 k. bendrabutyje Vytauto g. 85
(III a., 15,47 kv. m, kaina 1 700
Eur). Tauragë, tel. 8 675 60 788.
2 ha þemës Norkiðkës k., gyvenvietës centre, Batakiø sen.
Tauragës r., tel. 8 614 72 396.
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.

3 k. butà Tauragës Dvaro g. 34a
(III a., 55 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, 25
5000 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,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 20 000 Eur. Butas
priklauso bendrijai. Kodinë
laukiniø durø spyna, 2 balkonai).
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.
Garaþà Bernotiðkës g., prie
„Norfos“ (duobë, trifazis, 5 200
Eur). Tauragë, tel. 8 646 51 494.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje
(rûsys po visu garaþu, iðtinkuotas,

iðdaþytas, pietø pusë, elektra
trifazë, kaina 2 800). Tauragë,
tel. : 8 616 18 166, 8 686 08 188.
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, 3 200 Eur). Tauragë,
tel. 8 607 96 606.

Garaþà T. Ivanausko g. 98,
„Jovaro“ bendrijoje (mûrinis, 2
700 Eur, rûsys po visu garaþu,
yra trifazis). Tauragë, tel. 8 686
08 188.
Mûriná garaþà „Jovaro“ bendrijoje Nr. 112 (tvarkingas, saugomas,
vaizdo kameros, 1990 m. statybos, trifazis, duobë, sandëliukas,
vanduo, apðvietimas, talpykla
dyzelinui, 31,33 kv. m, pagr. 18,21
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kv. m, 3 200 Eur). Ðalia parduodamas dar 1 garaþas. Tauragë, tel.
8 636 37 713.
Mûriná garaþà „Jovaro“ bendrijoje Nr. 113 (tvarkingas, saugomas, 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.
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Parðiukus. Skaudvilë, tel. 8 641
87 481.
Ðienainá (14 Eur). Jurbarkas, tel.
+370 684 88 206.
Ðienà. Tel. 8 600 23 072.
Telyèià (verðinga, pieniniø veislës, verðiuosis geguþës 5 d.).
Tauragë, tel. 8 653 89 382.
Vokieèiø aviganiø ðuniukus
(miðrûnai). Tel. 8 618 71 295.
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 Elektronikø g. (su ûkiniø
pastatu, 2 garaþai, ðiltnamis, 12
arø þemës, signalizacija, kabelinë).
Tauragë, tel. 8 686 44 578.
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.
Naujos statybos pastatà
Bernotiðkës soduose (yra pirtis,
kubilas, sveèiø kambarys, du
garaþai, didelis biliardas, miegamasis, 21,5 arø þemës, tinka
gyvenimui ir verslui). Tauragë, tel.
8 616 72 540.
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.
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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.

Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.

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.

Þ e m ë s s k l y p à Ta u r a g ë s r .
(þemës ûkio paskirties, 1,02 ha)
Lauksargiuose. Tauragë, tel.: 8 633
93 237, 8 638 78 355.

Sodà Joniðkëje „Aido“ bendrijoje (nebaigta statyba, gyvenamas
plotas 83,34 kv. m, yra elektra,
7,6 aro þemës, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 634 46 116.
Sodà Joniðkëje „Keramikos“ bendrijoje, Saulës g. 8 (6 arai, elektra,
yra namelis, 4 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 614 98 492.

Þemës sklypà Stragutës k. (ðalia
„Pelëdos“, 8,13 ha). Tauragës r.,
tel. 8 683 22 127.

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.

Sodà Joniðkëje „Keramikos“ bendrijoje. Tauragë, tel. 8 658 49 544.

n u o m o j a

Sodà Joniðkëje „Aido“bendrijoje
(mûrinis namelis, po visu nameliu
rûsys, galima gyventi þiemà, naujas centrinis ðildymas, plastikiniai
langai, garaþas, ðulinys, signalizacija, beveik 2 sklypai þemës,
ðalia miðko, kaina sutartinë).
Tauragë,tel.:8 653 51 614, 8 631
68 816.

+Iðnuomoja 1 k. butà (renovuotame name). Tauragë, tel. 8 654
11 469.

Sodybà 5 km nuo Tauragës, kaina
sutartinë. Tel. 8 644 71 054.
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,
ðildomas krosnimi, yra vanduo,
kanalizacija, 11 500 Eur). Tel. 8
655 58 315.

1 k. butà. Dirbantis vyras iðsinuomotø vienà kambará nuo liepos
mënesio. Gali bûti be patogumø.
Siûlyti ávairius variantus. Tauragë,
tel. 8 643 72 789.
1 k. butà. Tvarkingas, turintis
nuolatiná darbà vyriðkis iðsinuomotø 1-2 k. butà su baldais
Tauragëje. Garantuoja gerà buto
prieþiûrà. Tauragë, tel. 8 687 91
836.
2 k. butà Ateities take (V a.).
Tauragë, tel. 8 623 43 596.
Iðnuomoja gamybines patalpas
ir komercines patalpas Stoties g.
Tauragë, tel. 8 684 61 318.

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.

p a r d u o d a

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

+Medþiokliná dvivamzdá ðautuvà su gaidukais (yra leidimas).
Tauragë, tel. 8 653 19 049.

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.

Metaliná seifà, kaina 100 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 618 26 299.
Metalo frezavimo stakliø ávairius
árankius. Jurbarkas, tel. 8 619
33 737.
Naudotà ðiferá, kaina sutartinë.
Jurbarkas, tel. 8 685 32 007,
skambinti nuo 17 iki 18 val.

Riedu
ius (40 dydis), buksyrinius trosus,
krovinio tvirtinimo dirþus (6,8, 10
m, apynaujai), BMW 530 stiklo
pakëlimo mechanizmà. Tauragë,
tel. 8 655 44 286.
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 moterims. Tauragë,
tel. 8 446 72 033.

Parduoda ir atveþa malkas ràsteliais su miðkaveþiu, kaina nuo 17 Eur
uþ metrà. Tel. 8 623 52 454.

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

Geleþinæ krosnelæ (795x410x565,
60 kg, kaina 130 Eur). Tel. 8 634
21 499.

Plastmasinæ talpyklà (1000 l,
nuo 32 iki 45 Eur). Tauragë, tel.
8 657 96 952.

Berþo popiermedá malkoms.
Ðilutës r., tel. 8 618 15 245.

Ðaldytuvà MINSK 15 (2 kameros,
veikiantis, geras, didelis). Tauragë,
tel.: 8 446 57 906, 8 670 66 147.

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.

p a r d u o d a

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

Maþai naudotà YANAHA Psr-550
(350 Eur). Jurbarkas, tel. +370
621 33 079.

Armonikà „Belarus“ (geros bûklës, kaina 43 Eur). Jurbarkas, tel.
8 645 67 393.

Plastikines taras 91000 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.

p a r d u o d a

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

Armonikà „Belarus“ (geros bûklës, kaina 43 Eur). Jurbarkas, tel.
8 676 63 601.

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

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

p a r d u o d a

2 vnt. bidonus (skardinis ir aliumininis, 40 l), 3 l termosà
(rusiðkas), moteriðkà dviratá. Tel.
8 671 35 372.

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

d o v a n o j a

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

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.

p a r d u o d a

3 verðingas telyèias, verðiuosis
balandþio, geguþës mënesá, 650
Eur. Ðilalë, tel. 8 605 60 850.
Avis (suffolkø, juodgalviø
miðrûnës) ir ðienà rulonuose
(laikomas po stogu, 12 vnt.).
Tauragë, tel. 8 657 51 762.
Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.
Grikius (sëkliniai, kaina 450 Eur).
Tel. 8 610 22 658.
Grûdus: aviþø-peliuðkø miðiná ir
sëklinius mieþius. Jurbarkas, tel.
8 610 07 183.

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

Ypatingai daug duodanèià pienà
karvæ (trijø verðiø). Jurbarkas, tel.
8 447 55 773.

p a r d u o d a

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.

+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 (2,5x1,20x0,10 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.
Krosniná kurà (su priemaiðomis).
Tauragë, tel. 8 636 78 426.
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
(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. spalvoti). Perka
termoforus, reles ir kitus. Kaunas,
tel. 8 699 99 395.
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.
Storo metalo statinæ (200 l).
Nages lipti á elektros stulpà ir
dirþà. Tauragë, tel.: 8 616 18 166,
8 686 08 188.
Uosines duris (5 vnt., su staktomis). Tauragë, tel. 8 635 14 870.
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.
Ðiferá (naudotà). Tauragë, tel. 8
699 56 117.
Ðiferá (naudotà). Tauragë, tel. 8
654 11 469.

FIAT

p a r d u o d a
FIAT BRAVA (2000 m., 1600
cm3, benzinas, mechaninë pavarø
dëþë,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). Tauragë, tel. 8 655 44 286.

Kiti

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

MERCEDES-BENZ

Juodmargæ verðingà telyèià arba
verðingà karvæ. Tauragës r., tel. 8
670 28 279.
Mobiløjá telefonà HUAWEI P9
(visiðkai naujas, kaina 400 Eur).
Tauragë, tel. 8 636 54 332.

p a r d u o d a

p a r d u o d a
Nerûdijanèio plieno vonia (matmenys 1,4 x 1,55 m, gylis 90 cm,
talpa apie 1,6 kub. m, tinkama
kubilo gamybai. Yra iðleidimo
kranas, 250 Eur). Tauragë, tel.
+370 622 97 777.

MARCEDES BENZ C180
SPORTCOUPE (2001 m., 2,0 l,
95 kW, benzinas, 6 pavaros, panoraminis stogas, daug privalumø,
originali rida 176 000 km,

cm
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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 201903, Lietuvoje neeksploatuotas, 1
999 Eur, 1,9 TDI, ið Vokietijos).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.
VW SHARAN (1997 m., TDI 1,9 l,
81 kW, yra „ragai“, centrinis, magnetola, gera bûklë, TA iki 2018 07
mën., draudimas, kaina 1 250 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 677 94 779.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant ratø
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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 motoro
apaèià, visà maðinà dalimis
(nuo 1992 m.). Jurbarkas, tel. 8
656 16 833.
Superkame vaþiuojanèius,
nevaþiuojanèius automobilius.
Pasiimame patys, atsiskaitome
ið karto. Tel. 8 690 40 701.

p a r d u o d a
serviso knyga, TA iki 2019 05
05, Lietuvoje neeksploatuotas,
kaina 2 155 Eur). Jurbarkas, tel.
8 685 31 383.

OPEL

p a r d u o d a
OPEL VECTRA (2 l, dyz, 74
kW, sedanas). Ðakiai, tel. 8 611
59 050.

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.

RENAULT

p a r d u o d a
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 pavarø dëþë,heèbekas,
pilka sp., 4/5, TA iki 2018-09,
1 700 Eur, labai tvarkingas, be
defektø). Ðilalë, tel. 8 686 91 048.

SUZUKI

p a r d u o d a
SUZUKI BALENO (1997 m.,
automatinë pavarø dëþë, 1,6 l,
pilka sp., kaina 550 Eur). Tauragë,
tel. 8 637 56 970.

VOLKSWAGEN

Lengvojo automobilio priekabà (2
x 1,5 m). Tauragë, tel.: 8 616 18 166,
8 686 08 188.

p e r k a
+Brangiai superkame visø markiø
automobilius. Pasiimame, sutvarkome dokumentus. Tauragë, tel. 8
631 18 800.
+Brangiai superkame visø markiø
automobilius. Pasiimame, sutvarkome dokumentus. Tauragë, tel. 8
631 18 800.

p a r d u o d a
VW GOLF 3 (1993 m., benzinas,
tvarkingas, TA iki 2018 06).
Jurbarkas, tel. 8 680 46 445.
Priekabos ZUBRIONOK MAZ 8114 (lengvosios maðinos,
2 vnt.). Ðilutës r., tel. 8 678 14
642.

+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.

p a r d u o d a
Motorolerá HONDA-DIO (1988
m., 49,9 kub. cm, juoda sp.,
kaina 150 Eur). Tauragë, tel. 8
685 23 181.

PR

„TELE2“ INTERNETAS NAMAMS –
SPARČIAI POPULIARĖJANTI PASLAUGA
p a r d u o d a
Dar visai neseniai Lietuvoje pristatyta
mobiliojo ryšio lyderės „Tele2“ paslauga
– internetas namams – sparčiai populiarėja, ją užsisako vis daugiau klientų. Vos
per pirmąjį šių metų ketvirtį išnaudota
net 6337 TB duomenų. Šiuo internetu jau
keletą mėnesių besinaudojanti Ramunė
pasakoja, jog pasirinkimą nulėmė paslaugos paprastumas, lankstumas ir, žinoma,
itin gera kaina.
Pagrindinė priežastis, dėl kurios moteris
įsigijo „Tele2“ internetą namams buvo
noras turėti gerą ir kokybišką internetą ir
namuose, ir sode. Žinoma, mokėti dvigubai ir užsiimti ilgomis interneto įvedimo
procedūromis Ramunei nesinorėjo.
„Aš gyvenu Utenos mieste, tačiau labai
dažnai nuvykstu į netoliese esantį savo
sodą. Namuose turėjau įprastą, laidu
prijungtą internetą, tačiau mano sodo
namelyje įvesto interneto nėra, o ten nuvažiavus ir pasilikus kelioms dienoms jo
tikrai prireikia. Vakare norisi paskaityti
naujienas, pasitikrinti orus ar tiesiog pasiklausyti mėgstamos muzikos. Esu įpratusi
kasdien laisvai naudotis internetu, todėl
net ir kelios dienos be jo sukelia diskomfortą“, – pasakoja pašnekovė.
„Tele2“ internetas namams jai pasirodė
patrauklus sprendimas, kadangi jį galima
vežtis kartu su savimi ir į sodą.
Prieš apsispręsdama ji turėjo galimybę
šią paslaugą 30 dienų nemokamai bandyti. Mat norėjo būti tikra, kad internetas
puikiai veiks namuose ir sode.
„Man norėjosi sužinoti, ar „Tele2“ internetu galėsiu naudotis ne tik namuose,
bet ir sode. Bandymas buvo sėkmingas, o
ryšio kokybė – puiki. Internetas sklandžiai

veikė net ir tuomet, kai pas mane sugūžėjo
visi vaikai. Prisijungę savo kompiuterius
bei telefonus jie naudojosi mano mobiliuoju
internetu“, – prisimena Ramunė.
Uteniškę sužavėjo ir itin lengvas interneto
pajungimas. Viską padarė pati, nereikėjo
kviesti specialistų ir papildomai jiems
mokėti. Pradedant naudotis internetu tereikėjo trijų dalykų: modemo, „Tele2“ SIM
kortelės ir rozetės. Modemu ir SIM kortele
pasirūpino „Tele2“ darbuotojai, o viskas, ką
reikėjo turėti, tai – rozetė.
„Aš ne iš tų žmonių, kuriems naujosios
technologijos, kaip „du kart du“. Net nebūčiau patikėjusi, kad modemą su internetu
galėsiu prijungti pati, be specialistų ar bent
jau vaikų pagalbos. Tačiau, kas nemoka
įkišti laido į rozetę“, – juokauja pašnekovė.
„Tele2“ prekybos vadovė Vaida Burnickienė sako, kad operatorius stengiasi savo
klientams pasiūlyti kuo kokybiškesnį ir
itin lengvai naudojamą internetą namams.
„Mes norime, jog mūsų klientai nepatirtų
prijungimo sunkumų, o sugalvoję įsigyti
internetą, galėtų juo naudotis dar tą pačią
dieną. Taip pat, atsižvelgdami į tai, jog
žmonės išnaudoja skirtingą kiekį duomenų,
mes už prieinamą kainą siūlome ir kelis
skirtingus interneto namams paslaugų paketus “, – kalba V. Burnickienė.
„Tele2“ namų internetu galima naudotis
bet kurioje Lietuvos vietoje, kadangi ryšys
nėra pririštas prie gyvenamosios vietos
adreso ir puikiai veikia net 99 proc. šalies
teritorijos. Vartotojai gali rinktis paslaugų
paketą su 50 GB, 100 GB ar neribotu kiekiu duomenų. Iš viso prie vieno mobilaus
interneto modemo gali prisijungti net iki 30
skirtingų įrenginių.

4 girdyklas karvëms girdyti (400
litrø talpos, o kitos ir daugiau).
Tel. 8 636 54 725.
Adatà (filtrà 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.

1

Grëblá vartytuvà „Dobilas 3“.
Tauragë, tel. 8 612 35 073.
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, 3 cilindrø traktoriukà,
gaisriná vandens siurblá. Tauragë,
tel. 8 647 36 183.

Naudotà kuro talpyklà (ilgis
3 m, skersmuo 1 m, 300 Eur).
Tauragë, tel. 8 656 38 879.

Traktorinæ priekabà 2PTS-2,
grûdø iðkrovimo sraigæ (elektrinë), priekinës aðies þiedà
(4 t. priekabai), padangas
(traktoriniø priekabø, 4-12 t.),
iðvertimo cilindrus (traktoriaus
priekabø, 2-4 t.). Ðilutës r., tel.
8 678 14 642.

Naudotà þ.û. technikà ið
Ðvedijos, techniðkai tvarkinga.
Tel. 8 601 60 880.

Traktoriø T-25 (1993 m., 1300
motoval.). Tel. 8 652 96 089.

MTZ-80 priekabà gyvuliams
veþti, presà ryðuliná „New
Holland“ su centriniu tepimu,
kultivatoriø. Sunkiàsias akëèiø
padangas, GAZ-53, malûnà. Tel.
8 623 13 698.

Presà CLAAS (rulonams,
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.
Ðakø smulkintuvà (200 Eur).
Tauragë, tel. 8 65 02 867.
T-16 (1985 m., 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). Jurbarkas, tel. 8
671 40 599.
Traktoriaus priekabà 2PTS6,
ðienapjovæ KUN2 (2 m ploèio).
Jurbarkas, tel. 8 699 93 096.

Tràðø barstytuvà (06, t - 150
Eur), pukðtuvà (2 t), naujas padangas (1 600 Eur), kultivatorius
prie MTZ (350 Eur), bulviø
sodinamàjà (250 Eur), bulviø
kasamàjà (450 Eur), ðieno rinktuvà (500 Eur). Jurbarkas, tel. 8
698 55 344.
Þoliapjovæ (traktorinë, sodø ir
uogynø tarpueiliams pjauti). Tel.
8 676 38 979.
Þoliapjovæ-traktoriukà (12,5 W,
naudotas). 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.
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+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.
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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.
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 ir moteris ieðko darbo, gali
daþyti kambarius. Tauragë, tel. 8
655 14 538.

+Vasaros sezonui reikalingi:
virëjai, picø kepëjai, padavëjai,
virtuvës pagalbiniai darbuotojai. 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
pieno ûkyje Tauragës r. 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.
Reikalinga (-as) transporto
vadybininkë (-as), 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.
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.
Statybø ámonë UAB „Ikema“ ieðko
mûrininkø, laiptiniø daþytojø, atlyginimas nuo 1 000-1 500 Eur.
Darbas Vilniuje. Apgyvendiname.
Tel. 8 676 63 922.
Stogdengiu Brigadai reikalingas
stogdengys. Jurbarkas, tel. 8 614
83 688.
Ûkininkas ieðko darbuotojo.
Pagëgiai, tel. 8 615 85 742.
Medienos apdirbimo ámonëje
reikalingos mediniø lenteliø
krovëjos. Tauragë, tel. 8 650 40
533.
Stogdengiu brigadai reikalingas
stogdengys, pagalbinis darbininkas. Darbas Tauragës, Jurbarko rajonuose. Tauragë, tel. 8 614 83 688.

59 m. vyras gali priþiûrëti sodybà,
ûká (smulkûs ûkio darbai, vairuotojo paþymëjimas B,CE). Tauragë,
tel. 8 641 07 835.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 698 13 906.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 690 83 046.
Ieðkau vairuotojo darbo Lietuvoje.
Visos kategorijos. Tel. 8 671 94
570.
Ieðkome darbo: tinkuojame, glaistome ir daþome. Jurbarkas, tel. 8
685 40 700.
Moteris, baigusi socialinio darbuotojo kursus, turinti darbo patirties, ieðko darbo, gali priþiûrëti senelius, padëti seneliams.
Tauragë, tel. 8 655 82 971.

+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 mobiliaisiais
juostiniais gateriais (elektra, benzinas, dyzelinas) kliento namuose.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.
+Remontuoju akordeonus
(atlieku balsø derinimus ir kt.
einamàjá remontà). Parduodu
akordeonà WELTMEISTER
STELLA (96 bosø, 350 Eur ir
120 bosø, 400 Eur). Tel. + 370
624 21 630.
+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.
Atliekame visus statybos darbus:
stogø remontas, vidaus apdaila,
staliaus darbai, durø, langø montavimas, smulkûs santechnikos
ir elektros darbai. Vilnius, tel. 8
627 14 988.
Atliekame statybos ir remonto darbus (pavësinës, tvoros,
keièiami stogai, skardinimas ir kt.
lauko ir vidaus darbai). Tauragë,
tel. 8 637 25 870.
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.
Nebrangiai atveþame kokybiðkà
þvyrà, smëlá, plautà smëlá, skaldà, akmenukus, juodþemá, asfalto droþles ir kt. (5-10-25 t).
Savivarèiø nuoma. www.nprekyba.lt Tel. 8 662 44 940.
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.
R E N G I A M I
V I S Ø
K A T E G O R I J Ø
VAIRUOTOJØ MOKYMAI.
BEI TRAKTORININKØ,
K R A U T U V Ø
I R
HIDROMANIPULIATORIØ
K U R S A I - T E O R I JA
EKSTERNU. Tel. 8 603 10 867.

Savivarèiu sunkveþimiu veþame
ávairius krovinius, þvyrà, skaldà
smëlá, juodþemá. Yra kranas.
Jurbarkas, tel. 8 676 87 593.
Siûlome savo paslaugas - lauko
darbai (stogai, skardinimas, tvoros, pavësinës, pirtys). Esame su
patirtimi. Dirbame su patentu.
Tauragë, tel. 8 637 25 870.

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.

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

GEGUŽĖS 18 D. 18 VAL. Vaikų ir jaunimo teatro
„Vaivorykštė“ jaunimo grupės atsisveikinimo su
teatru vakaras „Vaivorykštės lempos“ Jurbarko
kultūros centre.
GEGUŽĖS 19 D. 18 VAL. Profesionalaus meno
sklaidos projektas „SUSITIKIMAI - 2017“. Atviro
rato spektaklis „Lietaus žemė“ Jurbarko kultūros
centre.
GEGUŽĖS 20 D. 9-21 VAL. Gatvės muzikos diena.
GEGUŽĖS 20 D. 12 VAL. Klojimo teatrų šventė
„Girdžių krivūlė 2017“ Girdžių klebonijos klojime.
GEGUŽĖS 20 D. 18 VAL. Šeimos šventė „Mes kartu“ Skirsnemunės skyriuje.
TAURAGĖJE

GEGUŽĖS 17 D. 12 VAL. „X FAKTORIAUS“
ATRANKA Tauragės kultūros centre.
GEGUŽĖS 20 D. 17 VAL. Vyrų choro „Mintauja“
koncertas Tauragės kultūros centre.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

GEGUŽĖS 16 D. 18 VAL. Jubiliejinis koncertas su
šokių kolektyvais „SALŪNAS“ ir „DAKOTA“ Šilutės
kultūros ir pramogų centre.
GEGUŽĖS 17 D. 18 VAL. DOMINO spektaklis
„ŽAIDIMAS NEBAIGTAS“ Šilutės kultūros ir
pramogų centre.
GEGUŽĖS 20 D. 16 VAL. „Žvaigždūnės“ 24-ojo
gimtadienio koncertas Šilutės kultūros ir pramogų
centre.
ŠAKIUOSE IR RAJONE

GEGUŽĖS 19 D. 16 VAL. Poezijos pavasario šventė
„Tu mano meilė, tu mano laimė ...“ Šakių viešojoje
bibliotekoje.
GEGUŽĖS 20 D. 16 VAL. 16-oji ,,Žiobrinių“ šventė
Poilsiavietėje prie Nemuno.
GEGUŽĖS 20 D. 18 VAL. Tarptautinė muziejų
bendruomenės akcija „Muziejų naktis 2017“ Zanavykų muziejuje.
GEGUŽĖS 20 D. 8 VAL. Gatvės muzikos diena.
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