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NUO LIEPOS MINIMALUS
ATLYGINIMAS – TIK UŽ
NEKVALIFIKUOTĄ DARBĄ

Nuo liepos darbdaviai minimalią mėnesinę algą galės mokėti
tik už nekvalifikuotą darbą. Taip įtvirtinta naujajame Darbo
kodekse. Be to, darbdaviai įpareigojami parengti darbo apmokėjimo sistemą taip, kad ją taikant būtų išvengta bet kokios
diskriminacijos lyties pagrindu: už tokį patį ar lygiavertį darbą
– vienodas darbo užmokestis, rašoma Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos pranešime spaudai. „Naujasis reguliavimas
numato net kelis naujus įpareigojimus darbdaviams, kuriuos
taikant turėtų didėti darbo užmokestis. Visų pirma siekiame labai aiškiai apibrėžti, kad minimali mėnesinė alga būtų mokama
tik už nekvalifikuotą darbą“, – pranešime cituojama socialinės
apsaugos ir darbo viceministrė Eglė Radišauskienė. Pasak jos,
naujajame Darbo kodekse apskritai pirmą kartą apibrėžiama,
kas yra nekvalifikuotas darbas – tai darbas, kuriam atlikti
nekeliami jokie specialūs kvalifikacinių įgūdžių ar profesinių
gebėjimų reikalavimai. „Suprantame, kad galbūt atsiras tokių,
kurie bandys tik nežymiai pakelti darbo užmokestį, tačiau
žinant, kad darbdaviams trūksta kvalifikuotų darbuotojų, o
nuo šių metų sausio „Sodros“ sistemoje skelbiami įmonių
darbo užmokesčių vidurkiai, toks poelgis gali palikti įmonę
be kompetentingų darbuotojų“, – teigia E. Radišauskienė.
Naujajame Darbo kodekse taip pat numatyta būtinybė darbdaviams pasitvirtinti darbo apmokėjimo sistemą, nebent ji jau
yra nustatyta kolektyvinėje sutartyje.
„Darbovietėse, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau, darbo apmokėjimo sistemas privalo patvirtinti darbdavys ir padaryti jas prieinamas susipažinti visiems
darbuotojams. Prieš tvirtinant ar keičiant darbo apmokėjimo
sistemą, turi būti įvykdytos informavimo ir konsultavimo procedūros. Darbo apmokėjimo sistemoje nurodomos darbuotojų
kategorijos pagal pareigybes ir kvalifikaciją bei kiekvienos jų
apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio dydžiai (minimalus
ir maksimalus), papildomo apmokėjimo (priedų ir priemokų)
skyrimo pagrindai ir tvarka, darbo užmokesčio indeksavimo
tvarka“, – paaiškina viceministrė. Ji taip pat atkreipia dėmesį,
kad darbo užmokesčio atotrūkis tarp vyrų ir moterų Lietuvoje
yra ganėtinai rimta problema ir ją būtina spręsti, todėl naujajame reguliavime numatytas įpareigojimas, kad už tokį pat ar
lygiavertį darbą turi būti mokamas vienodas darbo užmokestis
ir tai turi matytis darbovietėje patvirtintoje darbo apmokėjimo
sistemoje. Lygiavertis darbas reiškia, kad jis pagal objektyvius kriterijus yra ne mažesnės kvalifikacijos ir ne mažiau
reikšmingas darbdaviui siekiant savo veiklos tikslų, negu kitas
palyginamasis darbas. Šios sąvokos Darbo kodekse taip pat
apibrėžtos pirmą kartą“, – sako E. Radišauskienė.
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PA S K U T I N Ę G E G U Ž Ė S S AVA I T Ę
ONKOLOGAI KVIEČIA PASITIKRINTI
DĖL MELANOMOS
Nacionalinis vėžio institutas (NVI) gegužės 22–
26 d. kviečia gyventojus
dalyvauti „Patikros dėl
melanomos savaitėje“ ir
profilaktiškai pasitikrinti
dėl melanomos ir odos
vėžio. Akcija vyks NVI
Konsultacijų poliklinikoje,
Vilniuje, Santariškių g. 1.
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Melanoma Lietuvoje
kasmet suserga apie 300
žmonių. Moterys serga
dažniau, nei vyrai. Manoma, kad melanomos
išsivystymas susijęs su
imuninės sistemos sutrikimais. „Įprasta manyti, kad
melanoma išsivysto iš jau esamų, įgimtų apgamų, – sako Nacionalinio vėžio instituto gydytoja onkologė Jolita Gibavičienė. – Melanoma
gali atsirasti tiek sveikoje odoje kaip nauja,
greitai auganti dėmė ar mazgas, tiek vystytis
iš seno, bet kintančio apgamo. Melanoma gali
atsirasti ir vystytis tose kūno vietose, kurios
beveik nemato saulės, net vidaus organuose:
nosies ertmėje, ryklėje skrandyje, žarnyne.“
Nors saulė melanomai atsirasti ne visada
turi įtakos, ultravioletinių saulės spindulių
poveikis yra viena iš priežasčių, didinančių
riziką susirgti melanoma. Pagrindinė melanomos priežastis – apie 80 proc. – yra stiprus
ultravioletinių saulės spindulių poveikis odai,
ypač ankstyvoje jaunystėje.
Tarp rizikos veiksnių taip pat minimas ir
prastas žmogaus imunitetas. „Gyvename šalyje, kur saulės pertekliumi tikrai negalėtume
pasigirti, – sako gydytoja onkologė. – Saulė
reikalinga gamintis organizme vitaminui D. Jo
daug kam trūksta, organizme jis atlieka labai
reikšmingą vaidmenį, be kita ko, ir reguliuodamas pačią imuninę sistemą.
Kalbant apie odoje besivystančią melanomą,
labai svarbu, kad pats žmogus būtų budrus.
Reikėtų atsiminti ABCDE kriterijus, pagal
kuriuos reikėtų įvertinti savo apgamus:
A (angl. asymmetric) – apgamas tampa
asimetriškas;
B (angl. borders) – apgamo kontūrai tampa
netaisyklingi;
C (angl. colours) – apgamo spalva keičiasi;

D (angl. diameter) – apgamas didėja ir jo
diametras tampa didesnis nei 6 mm;
E (angl. evolution) – apgamas greitai
didėja.
Šiuos pokyčius gali pastebėti kiekvienas
žmogus, gali pamatyti šeimos nariai ar
artimieji. „Kad labai svarbus žmonių onkologinis budrumas, parodė ir Lietuvoje atlikto
tyrimo rezultatai – daugiausia odos vėžio ir
melanomos atvejų aptiko pats žmogus arba
jo sutuoktinis, nes mato save ar savo artimąjį
nusirengusį, – sako gydytoja onkologė. –
Svarbu žinoti, kad melanomai ypač būdingas
netaisyklingumas ir spartus augimas.“
Pasak gydytojos onkologės J. Gibavičienės, anksti diagnozavus ligą, kol navikas
yra iki 1 mm gylio, melanoma sėkmingai
išgydoma pašalinus ją chirurginiu būdu.
„Dar vienas svarbus dalykas – diagnozavus
melanomą būtina ištirti paciento limfmazgius dėl galimų metastazių, – sako gydytoja
onkologė J. Gibavičienė.
Išplitusiai ligai gydyti skiriamas priešnavikinis medikamentinis gydymas – chemoterapija, taikinių terapija, imunoterapija, gali
būti taikomas papildomas gydymas radioterapija ir kiti metastazavusios melanomos
gydymo metodai.
Nacionalinis vėžio institutas ir „Patikros
dėl melanomos savaitės“ partneris „Novartis“ kviečia norinčius pasitikrinti užsiregistruoti iš anksto telefonu (8 5) 2786711.
Šeimos gydytojo siuntimo nereikia.

NAUDINGA ŽINOTI

MĖGSTATE JŪROS GĖRYBES? TURITE TAI ŽINOTI - KARTU SUVALGOTE
DEŠIMTIS TŪKSTANČIŲ PLASTIKO
DALELIŲ
Skamba nelabai skaniai,
bet greičiausiai tai yra tiesa. Jei kartais pietaudami
valgote žuvies ar jūros
gėrybių, galite neabejoti,
kad kartu su šiais patiekalais į jūsų skrandžius
pateko ir plastiko.
Vandenynai yra tiesiog
perpildyti plastiko šiukšlių: pirkinių maišelių,
vandens buteliukų, senų
dantų šepetėlių ir dar
daug ko. Skaičiuojama,
kad 2020 metais vandenynuose plastiko bus daugiau nei žuvies. Tai
verčia susimąstyti.
Laikui bėgant plastikas ima irti – į mikroskopines, beveik neįžiūrimas daleles. Gali būti,
kad tokių dalelių Žėmės jūriniuose vandenyse
yra apie 51 trilijonas – 500 kartų daugiau nei
mūsų galaktikoje priskaičiuojama žvaigždžių.
Žuvys ir kiti vandens gyvūnai negali atskirti
mikroskopinių plastiko dalelių nuo maisto,
todėl vis daugiau plastiko patenka į jų organizmus.
Valgant žuvis ir jūros gėrybes – ir į žmogaus
organizmą.
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Naujas tyrimas parodė, kad ir mūsų naudojamoje jūros druskoje dažnai būna plastiko
gabalėlių.
Jie mikroskopiniai, nei užuosti, nei pamatyti jų neįmanoma, todėl žmonės juos suvalgo
ir niekada to nepastebi.
Net jei neperkate jūros druskos maisto
ruošimui namuose, nemažai jos vis tiek
suvartojate su restoranuose ar parduotuvėje
pirktu maistu.
Koks šių mikroskopinių plastiko dulkių
poveikis sveikatai, iki šiol nėra nenustatyta.

GYVŪNŲ GLOBĖJO SODYBOJE – NE TIK
ŠUNYS
Tauragėje žinomo gyvūnų globėjo
Sigito Klymanto sodyboje Rūgalių
kaime prieglobstį randa ne tik keturkojai amsiai. Maždaug prieš dvi
savaites medkirčiai pagalbos paprašė
miške rastiems iš drevės iškritusiems
voveriukams. Kad iš aukštai nukritę
maži voveriukai išgyvens buvo mažai
vilties. Jie buvo ne tik susitrenkę, bet
dar neturėjo rijimo reflekso.
Fizikos mokytoju dirbantis Lietuvos
gyvūnų globos draugijos Tauragės
skyriaus vadovas voveriukus maitino
kas tris valandas visą parą, juos vežėsi
net į darbą. Vienas pūstauodegis išgyveno ir jau yra guvus. Tiesa, į laukinę
gamtą voveriukas nebus paleistas, nes
ilgiau nei savaitę globotas žmogaus jis
nebemokės pats susirasti sau maisto.
S.Klymantas yra priglaudęs ir gelbėjęs gandrus, pelėdžiuką, stirniuką,
gulbes ir net lūšį. Prieš savaitę globojo
juodakaklį narą, kuris yra įrašytas į
Lietuvos Raudonąją knygą. Paukštis
atgavęs jėgas jau išskrido.

JURBARKAS

ŠEŠTADIENĮ SMALININKUOSE VYKO
EUROPOS MUZIEJŲ NAKTIES RENGINIAI
Juose dalyvavo ne tik smalininkiečiai, jurbarkiečiai, Tauragės dviračių klubo nariai, turistai
iš Kauno, bet ir pirmasis JAV
ambasadoriaus pavaduotojas
Ryan Campbell su lietuve žmona
ir sūnumi. 13 valandą prasidėjo
iškilminga eisena į Smalininkų
uostą – buvo nešamo Lietuvos
Respublikos, Mažosios Lietuvos
ir JAV vėliavos. Po to Mažosios
Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre vyko country muzikos
ansamblio „Klova – Belkin
Band“ koncertas, menininko iš
Vilniaus Zino Kazėno parodų
atidarymas ir kaubojiško maisto
degustacija. Dar viena Z. Kazėno paroda vėliau buvo atidarta TVM, kur vyko viktorina „Ką
žinai apie JAV“ ir kino filmų demonstravimas.
18.30 val. Senovinės technikos muziejuje prasidėjusi teatralizuota ekskursija, nepaliko nė
vieno lankytojo abejingo. Pirmiausia visi turėjo užsiregistruoti imituotoje muitinėje, kurios
viršininką vaidino kultūros centro direktorius Arvydas Griškus, jam talkino aplinkosaugininkas
Andrius Šašys. Po to dviem srautais apie eksponatus pasakojo pats muziejaus įkūrėjas Justinas
Stonys ir muziejininkė Angelina Reičiūnienė. Buvo tikrai labai įspūdingas vakaras.
Vakare, po koncerto Jurbarko evangelikų K. Donelaičio bažnyčioje, kuris taip pat jau tradiciškai buvo skirtas Muziejų nakčiai, dauguma susirinkusiųjų patraukė atgal į J. Stonio muziejų – pasėdėti prie laužo, pasivaišinti pačių atsineštomis ar muziejaus paruoštomis vaišėmis,
apsilankyti ekspozicijų salėse ir tiesiog pabendauti. Pasak muziejaus šeimininko J. Stonio,
dviratininkų iš Tauragės buvo 35, o iš viso, norinčiųjų panaktinėti – virš 100.

RASEINIAI

ŽIRGŲ LENKTYNIŲ SEZONO PRADŽIA
STEBINO NETIKĖTOMIS PERGALĖMIS
Savaitgalį Raseinių hipodrome
vyko vienintelės tokios Lietuvoje – lygiosios žirgų lenktynės.
Atrąjame karališkuoju sportu
vadinamų lenktynių sezono
pasirodyme žirgai ir žokėjai
susirinkusiems dovanojo 4 įspūdingus grynakraujų jojamųjų
žirgų bėgimus, taip pat rungėsi
žemaitukų veislės žirgai.
Daugiausia emocijų sukėlė
trečiasis 1200 metrų distancijos
bėgimas, kuriame finišo tiesiojoje pergalę netikėtai išplėšė lenkų
kilmės kumelė Spears su žokėja
Darija Stonyte. Likus akimirkai
iki finišo visų nuostabai spurtavo
Spears, pralenkusi tempą šioje
distancijoje diktavusią Morningrose Player.
2000 metrų bėgime užtikrintai savo pranašumą demonstravo iš Didžiosios Britanijos atkeliavusi prancūzų kilmės kumelė Star Anise, kuriai vadovavo žokėjus Donatas Bartkus.
1600 metrų smėlio tako grynakraujų jojamųjų žirgų bėgime pirmavo iš lenkijos atvykęs
žokėjus Pavel Stepankin su savo šalies kilmės žirgu Lauders.
1400 metrų bėgimą laimėjo anglų kilmės Verona Lad (žokėjus Edvinas Kubilius), antrąja vieta
palikusi tenkintis verslininko Antano Guogos stilingąją lenkų kilmės kumelę Mist.
Kitos sezono lenktynės vyks birželio 10 d.

cm

myk
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ŠILUTĖ

PLAŠKIŲ PASIENIEČIŲ RADINIUS
VESTUVIŲ PASLAUGŲ RINKOJE MATO
IŠMINUOTOJAI SUNAIKINO VIETOJE
VIETOS IR SAU
Sekmadienį VSAT Pagėgių rinktinės
Plaškių užkardos pasieniečiai patruliavo Pagėgių savivaldybės Lazdėnų
kaimo ribose netoli Nemuno, kuriuo
eina siena su Rusija. Ant upės kranto
patruliai pastebėjo sprogmenį ir keletą
šaudmenų. Manoma, kad jie likę nuo
Antrojo pasaulinio karo laikų.
Atvykę išminuotojai nustatė, kad
aptikta karo laikų rankinė granata “RG
42”. Granata ir šaudmenys sunaikinti
vietoje.
Šiemet tai buvo jau tryliktas toks atvejis, kai panašiomis aplinkybėmis pasieniečiams teko saugoti aptiktus karo laikų sprogmenis ir
kviesti išminuotojus. Visi jie fiksuoti pasienyje su Rusija.
Pernai tokių įvykių buvo 23. Iš jų 14 kartų pavojingi sprogmenys buvo rasti pasienyje su
Rusija, 4 kartus – pasienyje su Baltarusija, 3 kartus – šalies viduje ir dusyk – pajūryje.

PALANGA

PALANGA PASITINKA VASARĄ – ARTĖJA
KURORTO ŠVENTĖ
Palangos kurorto šventė, kurios metu pažymima vasaros pradžia, kviečia prisiminti
istoriją ir patirti naujų įspūdžių prie jūros.
Gegužės 26-28 d. vyksianti šventė žada
sportinių veiklų, koncertų, parodų ir pramogų
įvairovę bei gausą.
Pasak Palangos kultūros ir jaunimo centro
kultūrinės veiklos vadybininkės Monikos
Jarulytės, šiemetinės šventės akcentas bus
Palangos kurorto įkūrėjai grafai Tiškevičiai,
o šventės programą padiktavo pasirinkta
data. „Paskutinį gegužės savaitgalį kurorte
vyks net du festivaliai – pučiamųjų muzikos
festivalis „Amber Wind“ bei sporto festivalis „Sportas visiems“.
Kurorto šventės organizatorius – Palangos kultūros ir jaunimo centras – nusprendė žaismingai
priminti ne tik istorinę datą, bet ir miesto legendą – grafą Juozapą Tiškevičių II, kuris tapo šių
metų Kurorto šventės simboliu.

KAUNAS

JŪRATĖ IR ČESLOVAS NORVAIŠOS
PASKELBTI KAUNO MIESTO GARBĖS
PILIEČIAIS
Miesto gimtadienį skelbiančios
„Kauno Hanzos dienos 2017“
šiemet pasižymėjo išskirtiniu
šventės akcentu. Tituluoti sportinių šokių šokėjai bei treneriai
Jūratė Elena ir Česlovas Norvaišos papildė Kauno miesto garbės
piliečių gretas. Penktadienio vakarą Kauno rotušėje nusipelniusiems kauniečiams iškilmingai
įteiktos oficialios regalijos.

KLAIPĖDA

VILTIES NEŠĖJAI UŽPLŪDO KLAIPĖDOS
GATVES
Klaipėdos centro ir senamiesčio gatves
sekmadienį užplūdo tūkstančiai bėgikų.
Pajūrį užliejusi kasmetinė vilties ir solidarumo banga, anot jubiliejinio dešimtojo bėgimo organizatorių, bus puikus
pasiruošimas ir jėgų patikrinimas prieš
kitąmet uostamiestį užplūsiančius sporto
renginius, mat Klaipėda tapo 2018-ųjų
Europos sporto miestu.
Prieš dešimtmetį prasidėjusi paramos
ir solidarumo su onkologinėmis ligomis
sergančiais žmonėmis akcija kasmet
sutraukia vis daugiau pasiryžusių įveikti įvairiausio ilgumo trasas. Apie 14 valandą „Vilties
bėgimo“ organizatoriai buvo suskaičiavę 3,2 tūkst. dalyvių, tačiau šis skaičius toli gražu ne
galutinis - bėgančiųjų būriuose matyti ir numeriais nepažymėtų bėgikų, o daugelis atvykusiųjų
registravosi čia pat.

ŠIAULIAI

GALVOSŪKIS ŠIAULIAMS – KĄ DARYTI
SU SOVIETŲ KARIŲ KAPAIS MIESTO
AIKŠTĖJE
Šiaulių miesto meras Artūras Visockas sako, kad rekonstravus sovietų karių kapavietę miesto
centrinėje aikštėje ji taps patrauklesnė ne tik karių atminimą norintiems pagerbti žmonėms,
bet ir kitiems lankytojams. Tai jis teigė komentuodamas Rusijos kritiką dėl planų išmontuoti
sovietmečiu pastatytą karius įamžinantį obeliską. „Elgsimės pagal Lietuvos įstatymus, ir aš
norėčiau, kad šita vieta taptų labiau lankoma. Šiuo metu ji yra visiškai nelankoma. Jeigu ji taptų
estetiškai suprantamesnė miesto gyventojams, tai aš manau, kad žmonės čia ateitų ir pasidomėti,
ir mokytojai ateitų vaikams istorijos pamokas pravesti“, – BNS sakė savivaldybės vadovas.

Dvi bendramintės – iš Kelmės kilusi Kristina Nausėdė (32) ir kaunietė Sigita Liatekė
(32), išsikėlusios sau tikslą sukurti patogų
vestuvių prekių ir paslaugų katalogą, mažiau
nei prieš pusmetį pradėjo e. verslą „Pasakiškos vestuvės“.
Suvienijo bendras tikslas
Kadangi K. Nausėdės vyras jau seniai
sukasi vestuvių versle (nuomoja vestuvėms
senovinius automobilius – „vabalus“),
moteris sako, kad ant jos pečių būdavo
visi jo veiklos viešinimo reikalai. Matydama,
kad skiriamas laikas neadekvatus gaunamai
grąžai, pašnekovė, pati turinti vadybos žinių,
įgytų Kauno technologijos universitete, sako
turėjusi nuspręsti, arba visiškai nesikišti į
vyro reikalus (o tai jai atrodė neįmanoma),
arba susigalvoti tokią veiklą, kuri apimtų ir
vyro darbo reikalus. Kai visgi apsisprendė
kurti projektą apie vestuves, suprato, kad
viena visų darbų nenuveiks, todėl pakalbino prisijungti Sigitą. Ji, kaip išsilavinusi
ekonomistė ir jos draugė, jau turinti samdomo darbo patirties, be jokių dvejonių
sutiko. Aptarusios veiklos tikslus ir galimus
būdus juos įgyvendinti, atmetusios veiklos
galimybes kurioje nors siauroje vestuvių
srityje, jiedvi nutarė kurti originalaus turinio
vestuvių portalą.
Projekto autorės kuria ir straipsnius
Tinklalapio „Pasakiškos vestuvės“ įkūrėjos
pačios rūpinasi ne tik svetainės valdymu, bet
ir jos turiniu: „Visus straipsnius kuriame ir
galvojame pačios.“
Ilgai bei kruopščiai galvotas tinklalapio

pavadinimas, pasak pašnekovių, turi būti ne
tik skambus ir žavus, bet ir neatsiejamas nuo
turinio bei idėjų.
Sukurti tinklalapiui, pasak bendraautorių,
pakako minimalių investicijų, o daugiausia
joms reikia laiko.
Jai pritaria ir K. Nausėdė: „Kadangi šiam
projektui dabar galime skirti gana ribotai
laiko, viskas vystoma gana pamažu, tačiau
kiekvieną žingsnį stengiamės gerai apgalvoti
ir suplanuoti. Žinome savo tikslus ir kryptingai
jų siekiame.“ Pagrindinė jos veikla šiuo metu
yra interneto svetainių kūrimas. Pašnekovė taip
pat turi nedidelę e. parduotuvę, padeda dirbti
vyrui ir rūpinasi dviem mažamečiais vaikais.
Paslaugas platina iš lūpų į lūpas
K. Nausėdė teigia, kad savo klientus pritraukia natūraliai: „Paslaugas reklamuojame iš
lūpų į lūpas. Viešinamės socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Instagram“. Kol kas labiau
orientuojamės į kokybiško, aktualaus turinio
kūrimą ir auditorijos pritraukimą.“
„Kadangi turime galvoti apie būsimų jaunavedžių ir vestuvių prekių bei paslaugų teikėjų
poreikius ir pastebėti, su kokiomis bėdomis
jie susiduria, stengiamės būti labai lanksčios
ir suprasti abi puses.
Prisidėti prie šeimos gerovės
Turėdamos tikslą suburti ir pritraukti kuo
daugiau iniciatyvių žmonių, dirbančių vestuvių
rinkoje, K. Nausėdė ir S. Liatekė sako nestokojančios idėjų ir pirmiausia viską darančios dėl
jų išpildymo, o tik paskui galvojančios, kaip
jas paversti pajamomis.

RECEPTAS

SOČIOS PRANCŪZIŠKOS SALOTOS
Salotoms:
400 g konservuoto tuno, 500 g šparaginių pupelių, 250 g bulvių, 200 g
lapinių salotų, 2 vnt. pomidorų, 1 vnt.
saldžiosios raudonosios paprikos, 3 vnt.
kiaušinių, sauja juodųjų alyvuogių,8
vnt. ančiuvių, 1 šaukštas alyvuogių
aliejaus.
Užpilui:
100 g alyvuogių aliejaus, 1 skiltelė
esnako, 2 šaukštai baltojo vyno acto,
pagal skonį druskos, pagal skonį juodųjų maltų pipirų.
Gaminimas. Bulves labai gerai nuplaukite ir išvirkite su lupenomis. Tada nulupkite ir
supjaustykite griežinėliais. Nupjaustykite žaliųjų pupelių anksčių galiukus ir pasūdytame
vandenyje jas pavirkite 5-8 minutes. Nukoškite ir perliekite šaltu vandeniu, kad išsaugotumėte
sodriai žalią spalvą. Iki 200 laipsnių įkaitinkite orkaitę. Joje dešimt minučių pakepkite paprikos
minkštimą ir pomidorus. Nulupkite odeles: paprikos minkštimą supjaustykite šiaudeliais, o
pomidorus – griežinėliais. Kietai išvirkite kiaušinius, atvėsusius perpjaukite į keturias dalis.
Iš skardinių išimkite ir popieriniu rankšluosčiu nusausinkite tuną.
Pasigaminkite užpilą.
Česnaką smulkiai supjaustykite. Indelyje sumaišykite actą, česnaką, druską ir pipirus. Po
truputį pilkite aliejų, nuolat maišykite – turite gauti emulsiją primenantį skystį.
Didelę lėkštę išklokite salotų lapais. Ant jų sudėkite likusias sudedamąsias salotų dalis:
bulves, pupeles, pomidorus, papriką, kiaušinius ir tuną.
Ant paties viršaus sudėkite ančiuvius ir juodąsias alyvuoges. Pašlakstykite užpilu.
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà M. Valanèiaus g. (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.
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 Kæstuèio g. 31 (su baldais, yra rûsys, iðstiklintas balkonas,
I a., padarytas remontas, kaina 16
500 Eur). Jurbarkas, tel.: 8 612 21
263, 8 674 90 217.
1 k. butà Þemaitës g. (renovuotas, maþi mokesèiai, 30 kv. m,
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. Giedraièio-Giedriaus
g. (be patogumø, II a., kaina 3
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 657
84 950.
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2 k. butà (yra vandentiekis,
boileris, kanalizacija, kuriama
malkomis, II a., mûrinis sandëliukas, kaina 4 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 650 43 229.
2 k. butà Jurbarko r.
Smalininkuose Parko g. (III a., 35
kv. m, IV aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 12 500 Eur,
ðviesus, ne kampinis). Jurbarkas,
tel. 8 614 37 890.
2 k. butà 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. 25 (67,70
kv. m, ðalia Naujamiesèio 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 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.
3 k. butà Kauno g. 30 (III a., 70
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
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25 000 Eur, vidinis,
tobulai sutvarkyta
aplinka, centras).
Jurbarkas, tel. 8 686
59 273.
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.
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.
Iðnuomoja didelá garaþà (su
signalizacija, yra elektra ir telpa
mikroautobusas). Jurbarkas, tel.
8 612 77 369.
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. gyvenamas, 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 Girdþiuose (II a., 150 kv.
m, 28 a sklypo, naujai pastatyta pirtis, kaina 61 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 77 503.
Namà Kauno g. 59 (172 kv. m,
medinis, tinkamas komercinei veiklai, 26 000 Eur. Sklypo
plotas 8,66 arai. 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 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 Jurbarko r. Smalininkuose
(288 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, graþi vieta, 30 a, ûkinis pastas, 2 garaþai, tvartas,
malkinë, kiemo rûsys, namas
pastatytas 2003 m.). Jurbarkas,
tel.: 8 447 56 406, 8 656 80 308.
Namà Skirsnemunëje Nemuno
g. 101 (II a., ûkinis pastatas, 15
a þemës). Jurbarkas, tel. 8 653
20 014.
Namà S. Daukanto g. (104 kv.
m, medinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 45
000 Eur, rami ir graþi vieta, ðalia
Jaunimo parko, 13 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 618 65 866.
Namà Skirsnemunëje (137 kv.
m, mûrinis, yra centrinis ðildymas, kanalizacija, rûsys, trifazis,
mûrinë vasarinë, garaþas, ûkinis
pastatas). Jurbarkas, tel. 8 600
29 047.
Mûriná gyvenimà namà ( 200 kv.
m., yra 20 a. sodas). Jurbarkas,
tel. 8 676 79 689.
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.

komercinei veiklai, plastikiniai
langai, 19 a þemës sklypas + 106
kv. m butas). 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 (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 14
000 Eur, 15 a, namø valda, l.
ramioje vietoje). Jurbarkas, tel.
8 656 88 332.
Sklypà Jurbarkø sen. Lukðiø
k. (1,14 ha, þemë yra ûkio
paskirties). Jurbarkas, tel.: 8 447
51620, 8 685 27 238.
Sklypà Kiduliuose (15 999
Eur, 50 a, komercinë paskirtis,
strategiðkai l. geroje vietoje,
prie pat kelio Jurbarkas-Ðakiai).
Jurbarkas, tel. 8 640 15 999.
Skubiai namà Girdþiuose (suremontuotas, mûrinis, sublokuotas,
II 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 þemës sklypà Vasaros
g. (13 a, yra komunikacijos,
yra pamatai, yra projektas).
Jurbarkas, tel. 8 650 80 526.
Smulkuèiuose sodo sklypà
„Ðaltinëlio“ bendrijoje Nr. 436
(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.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje Nr. 347 (medinis
namelis, yra veranda, árankiø
priestatas, 6 a þemës, ðulinys).
Tel. 8 650 50 228.
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.
Sodybà Rotuliuose (namas II
a. mûrinis, ûkiniai pastatai,
garaþas, þemës, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 605 82 505.
Sodybà Skirsnemunëje (su 58
a þemës). Jurbarkas, tel. 8 679
02 985.
S o d y b à Ve n s l o v i ð k i ø k .
Raudonës sen. Jurbarko r. (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.
Þemës sklypà Jurbarke (komunikacijos, 8 000 Eur, 12,6 a,
komunikacijos) Sodø-Rûtø g.
rajone. Jurbarkas, tel. +370
699 35 680.

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.
Perka 2 k. butà renovuotame
name (IV ir V a. nesiûlyti).
Jurbarkas, tel. 8 641 88 020.
Sodo sklypà, sodà ar sodybà
Jurbarko r. Jurbarkas, tel. 8
624 41 106.

n u o m o j a
Iðnuomoja didelá garaþà (su
signalizacija, yra elektra ir telpa
mikroautobusas). Jurbarkas, tel.
8 612 77 369.

Parduoda arba iðnuomoja 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

cm
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Iðnuomoja prekybines patalpas Kauno g. 48 (56 kv. m).
Jurbarkas, tel. 8 618 26 299.

Pagëgiuose ir rajone

Tvarkinga, rami pora iðsinuomotø butà, namà Jurbarke ar
netoli Jurbarko. Jurbarkas, tel.
+370 662 83 960.

Butà su þeme Pagëgiø sav.,
Natkiðkiø sen. Pagëgiai, tel. 8
637 49 929.

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

p a r d u o d a

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
Gyvenamàjà sodybà su ûkiniais pastatais su þeme (8,7 ha)
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.
Þemës ûkio paskirties sklypà ant
upës Jûros kranto Didkiemio
kaime. Ðilalës r., tel. 8 685 62 983.

Sodybà su 10, 5 ha þemës sklypu
Vainuto kaime. Ðilutës r., tel. 8
675 44 096.

Þemës sklypà Þukuose, Eþero g.
2 (apie 30 arø, visos komunikacijos, 5 000 Eur). Tel. 8 630 22 306.

Þemæ Budvyèiø kaime (1 ha 70
arø). Ðilutës r., tel. 8 654 43 896.

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 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 su patogumais Ðilalës g.
166 Papuðinës kaime (yra

2 k. butà Tauragës Dvaro g. (II a.,
41 kv. m, IV aukðtø name,

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà Ateities take 3 (III a., 36
kv. m). Tauragë, tel. 8 699 27 173.
1 k. butà (I a., 24 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 12 500 Eur) miesto centre.
Tauragë, tel. 8 690 99 285.
1 k. butà Gedimino g. 32 (III a.,
su baldais, 38,27 kv. m). Tauragë,
tel. 8 686 66 861.
1 k. butà miesto centre (V a.).
Tauragë, tel. 8 630 06 395.
1 k. butà Pagëgiuose, Þemaièiø
g. 3-3 (I a., padarytas remontas,
plastikiniai langai, atskiras centrinis ðildymas, 5 000 Eur).

Ðilutëje ir rajone

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.
Mediná namà (5x10 m, ið lauko
apkaltas storomis lentomis,
apðiltintas, plastikiniai langai,
tik iðardymui, su baldais, 1 200
Eur). Klaipëda, tel. 8 612 31 184.
Mediná namà be þemës (5x10
m, ið lauko apkaltas lentomis, ið
vidaus - dailylentës, nudaþytos,
plastikiniai langai, vieno aukðto,
su palëpe, galima árengti du kambarius, 2 000 Eur). Klaipëda, tel.
8 612 31 184.
Þemës sklypus namø valda po 25
a., 11 km iki Klaipëdos, Pipirø
k. (geras privaþiavimas, netoli
elektros linija, kaina sutartinë).
Tel. 8 689 48 739.

Informuoju, kad 2017 m. sausio 9 d. buvo vykdomi kadastriniai matavimai žemės sklype, esančiame
Gauraičių k., Gaurės sen., Tauragės r.sav. (kad.Nr.:
7723/0004:0096). Gretimo žemės sklypo kadastrinis
Nr.: 7728/0003:0204, esančio Liperiškės k., Gaurės sen.,
Tauragės r.sav., savininkus, paveldėtojus ar įgaliotus asmenis kviečiu kreiptis dėl patikslintų žemės sklypo ribų.
Matavimus atlieka matininkė Sonata Daduraitė (MB
„Tauragės matininkas“).
Detalėsnė informacija: Tel Nr.: 8 638 06768,
El.paštu: sdgeodezija@gmail.com.

didelis garaþas, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 658 05 441.
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mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, 20 000 Eur, po
renovacijos, pakeisti vamzdþiai,
radiatoriai, pigu). Tauragë, tel.
8 651 15 283.
2 k. butà Tauragës dvare (7 name,
II a., vietinis ðildymas). Tauragë,
tel.: 8 656 36 571, 8 650 29 025.
2 k. butà Ateities take 20-15 (V
a., 51 kv. m, V aukðtø name,
blokinis,

1
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10 Eur). Tauragë, tel. 8 657 51 762.
Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.

p a r d u o d a
Maþai naudotà „Yamaha Psr550“ (350 Eur). Jurbarkas, tel.
+370 621 33 079.
Ðaldiklá ir ðaldytuvà. Tauragë, tel.
8 685 82 590.
plastikiniai langai, suremontuotas,
30 000 Eur). Tauragë, tel. 8 682
64 292.
2 k. butà Ateities take 5 (II a.,
28 000 Eur). Tauragë, tel. 8 671
32 145.
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.
22 arø þemës sklypà Þemaièiø
skersgatvyje. Tauragë, tel. 8 686
67 586.
3 k. butà Dainavos g. (III a., 35 000
Eur). Tauragë, tel. 8 653 21 961.
3 k. butà Miðko g. (V a., 64 kv.
m, plastikiniai langai, ðarvo durys, laminato grindys, ástiklintas
balkonas. Tauragë, tel.: 8 657 85
746 (8446) 70731.
3 k. butà Tauragës Dvaro g. 34a
(III a., 55 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, 25
500 Eur. Renovuotas namas.
Parduodame su baldais ir buitine
technika). Tauragë, tel.: 8 685 69
810, 8 634 59 581.
3 k. butà Gedimino g. 29A (IX a.,
64 kv. m, IX aukðtø name, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi
vieta, 20 000 Eur. Butas priklauso
bendrijai. Kodinë laukiniø durø
spyna. 2 balkonai). Tauragë, tel.
8 652 46 218.
3 k. butà Gedimino g. (IV a., 65
kv. m). Tauragë, tel. 8 607 10 774.
4 k. butà Gaurës sen., Þiburiø

2

k. (II a., galima pirkti visà butà
arba 2 kambarius arba iðnuomoju. Parduodu iðsimokëtinai.
Reikalingas remontas). Tauragës
r., tel. 8 699 26 301.

Mûriná vieno aukðto gyvenamàjá
namà Knygneðio g. 1 (120 kv. m,
12 arø þemës, ûkinis pastatas, 2
garaþai, ðiltnamis). Tauragë, tel. 8
650 77 252.

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.

4 k. butà Pagramantyje,
Gramanèios g. 8-4 arba keièiu á
1 k. butà Ðiauliuose. Tauragës r.,
tel. 8 652 17 822.

Namà Elektronikø g. (su ûkiniø
pastatu, 2 garaþai, ðiltnamis, 12
arø þemës, signalizacija, kabelinë).
Tauragë, tel. 8 686 44 578.

Butus: 1 butas Dauglaukio k.
Baþnyèiø g. 2-1 (235,04 kv.
m, su 11,44 a þemës), 2 butas
Dauglaukio k. Baþnyèiø g. 2-2
(205,80 kv. m, su 7,14 a þemës).
Tauragë, tel. 8 655 20 182.

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

Sodybà Skaudvilëje (medinis
namas, apmûrytas, ðiltas, erdvus,
ðildomas krosnimi, yra vanduo,
kanalizacija, 11 500 Eur). Tel. 8
655 58 315.

Buvusià grûdø saugyklà
Pagramantyje, Naujininkø g.
Tauragës r., tel. 8 698 84 020.
Dirbamà þemæ Gaurës sen.
Þiburiø k. (2 ha 28 arai). Tauragës
r., tel. 8 699 26 301.
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
(mûrinis, 2 700 Eur, rûsys po visu
garaþu, yra trifazë elektros instaliacija). 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
dyzeliui, 31.33 kv. m, pagr. 18.21
kv. m, 3 200 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, 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 Gaurës miestelyje (18 arø
þemës, medinis namas, graþi sodyba, yra ûkiniai pastatai., 25 000
Eur). Tauragës r., tel. 8 691 74 410.
Namà Þygaièiuose (2 aukðtø,
mûrinis, 16 arø þemës, labai patogioje vietoje, 25 000 Eur). Tauragës
r., tel. 8 682 39 489.
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.
Nuosavà sodybà (sklypas 15 a,
medinis namas 106 kv. m, ûkinis
pastatas 68 kv. m, malkinë 30 kv.
m, sutvarkyta aplinka, vaismedþiai.
Miesto vandentiekis, vietinë kanalizacija, interneto ávadas, telefono
linija, 39 999 Eur). Tauragë, tel. 8
645 11 011.
Sklypà Bernotiðkëje (graþi aplinka,
ðalia miðkas, 0,12 ha sodo sklypas,
graþioje vietoje, prie miðko, ðalia
tvenkinys). Tauragë, tel. 8 698
02 670.
Sklypà Minties g. (namo statybai, galima rinktis ið dviejø,
sklypo plotas 13,23 a ir kito 11
a). Platesnës informacijos kreiptis
telefonu. Tauragë, tel. 8 610 03 457.
Sodà Bernotiðkëje „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.

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.

Þemës sklypà Laukø g. 15,
Dauglaukio k. (paèiame miestelyje, 10 km nuo Tauragës, gyvenamosios paskirties, 25,87 a, namo
statybai, gera vieta, privaþiavimas,
komunikacijos, elektra, vanduo).
Tauragë, tel. 8 655 20 182.
Þemës sklypà 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 ûkio paskirties 1,02 ha
sklypà Lauksargiuose. Tel.: 8 633
93 237, 8 638 78 355.
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
Perka 1 k. butà. Tauragë, tel. 8
672 93 723.
2 k. butà. Siûlyti ávairius varijantus. Tauragë, tel. 8 650 40 842.

k e i è i a
Keièia namà Skaudvilëje, graþioje vietoje á gyvenamàjá namelá
Joniðkio sodø bendrijoje arba á
namà kaime su sodybiniu sklypu.
Tauragës r., tel. 8 670 28 404.

n u o m o j a
1 k. butà. Dirbantis vyras iðsinuomotø vienà kambará nuo liepos
mënesio. Gali bûti be patogumø.
Siûlyti ávairius variantus. Tauragë,
tel. 8 643 72 789.
Tvarkingas, turintis nuolatiná darbà vyriðkis iðsinuomotø 1-2 k. butà
su baldais Tauragëje. Garantuoju
gerà buto prieþiûrà. Tauragë, tel.
8 687 91 836.

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.

Iðnuomoja 1 k. butà Taurø dvare
(su baldais, vietinis ðildymas,
ilgesniam laikui). Tauragë, tel. 8
675 19 888.

p a r d u o d a
Mobiløjá telefonà HUAWEI P9
(visiðkai naujas, kaina 400 Eur).
Tauragë, tel. 8 636 54 332.

p a r d u o d a
Apvalø stalà, 4 këdes, sekcijà.
Sauskelnes slaugai. Tauragë, tel.
8 672 60 522.
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios kambariui),
skalbiniø dëþæ (pinta). 4 këdes
su atloðais. Tauragë, tel. 8 446
72 033.
KALVIÐKUS BALDUS
(ÀÞUOLO IR UOSIO),
SODØ TERASAI IR KT.
ORGINALIOS SUPYNËS SU
SUOLIUKAIS IR STALU. Tel.
8 623 45 752.

Sodybà 5 km nuo Tauragës, kaina
sutartinë. Tel. 8 644 71 054.
Sodybà Adakavo k. (su baldais,
ûkiniai pastatai, trifazës, vanduo,
kanalizacija, prie namø þemës 0,92
ha, kaina derinama). Tauragë, tel.
8 615 82 627.
Sodybà Batakiø k. Kaina sutartinë.
Tauragës r., tel. 8 689 41 532.
Sodybà Rûdijos k., Skaudvilës

p a r d u o d a
+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus. Atveþa. Tel. 8 686 09 222.
+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus. Atveþa. Tel. 8 674 24 111.
Berþo popiermedá malkoms.
Ðilutës r., tel. 8 618 15 245.
Kaladëlëmis supjautas malkas (miðrus lapuotis). Greitas
pristatymas! Tel. 8 607 88 448.

d o v a n o j a
Dovanoja þvyrþemes. Reikia
pasikrauti ir iðsiveþti. Jurbarkas,
tel. 8 673 48 901.

Ypatingai daug pieno duodanèià
karvæ (trijø verðiø). Jurbarkas, tel.
8 447 55 773.
Jagdterjerø veislës ðuniukus (kalytës, 60 Eur). Pagëgiai, tel. 8 637
25 870.

Kiaules (nuo 150-200 kg, 1 kg
- 1,70 Eur). Kiduliai, tel. 8 345
68136.
Kiaulæ (apie 140-150 kg, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel.: 8 644
41 946, 8 447 49 968.

Parðiukus. Skaudvilë, tel. 8 641
87 481.
Ðienainá, 14 Eur. Jurbarkas, tel.
+370 684 88 206.
Verðingà telyèià (verðiuosis
birþelio gale) arba verðingà karvæ.
Tauragës r., Skaudvilë, tel. 8 603
10 646.
Vokieèiø aviganiø veislës ðuniukus (miðrûnai). Tel. 8 618
71 295.

d o v a n o j a
Dovanoja kambarinius kaèiukus
visi graþûs ir ávairiø spalvø.
Jurbarkas, tel. 8 610 91 792.

Minkðtàjá miegamojo kampà
(maþai naudotas). Tauragë, tel.
8 654 99 386.
Sekcijà, virtuvines spinteles,
vidaus duris, garinæ, linoleumà,
karnizus, gëliø stovà su spintele.
Skubiai ir pigiai. Tauragë, tel. 8
656 32 529.
Sekcijà (kampinë, su rûbø spinta,
tvarkinga, geros bûklës, vyðninë
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.
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.
Virtuvës baldø komplektà.
Tauragë, tel. 8 685 82 590.

p a r d u o d a
+Medþiokliná dvivamzdá ðautuvà su gaidukais (yra leidimas).
Tauragë, tel. 8 653 19 049.

p a r d u o d a

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

Vaikiðkà veþimëlá (maþai naudotas, 30 Eur). Tauragë, tel. 8
689 57 207.

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

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

Grûdus: aviþø-peliuðkø miðiná ir
sëklinius mieþius. Jurbarko r., tel.
8 610 07 183.

Parðelius, jiems suleista geleþis
ir vitaminai. Jurbarkas, tel. 8 609
54 921.

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.

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

Karvæ (2 verðiø, ðvieþiapienë).
Tauragë, tel. 8 622 77 966.

Þemës sklypà Jovaruose (13 arø).
Tauragë, tel. 8 685 62 983.

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

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

Dviejø verðiø karvæ, 500 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 699 49 900.

p a r d u o d a
+Agurkø daigus (savidulkiai,
didelis kiekis). Tauragë, tel. 8
604 66 494.
2 verðingas telyèias. Kaina 600
ir 500 Eur. Tauragë, tel. 8 636
62 807.
3 verðingas telyèias, verðiuosis
balandþio, geguþës mënesá, 650
Eur. Ðilalë, tel. 8 605 60 850.
Karvæ (5 verðiø, su 3 savaièiø
telyèaite, 900 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 652 30 335.
Avis (sufolkø, juodgalviø
miðrûnës) ir ðienà rulonuose
(laikomas po stogu, 12 vnt., kaina

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.
Geleþinæ krosnelæ (795x410x565,
60 kg, kaina 130 Eur). Tel. 8 634
21 499.
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.
Rieduèius (40 dydþio), buksyrinius trosus, krovinio tvirtinimo
dirþus (6, 8, 10 m, apynaujai),
BMW 530 stiklo pakëlimo mechanizmus. Tauragë, tel. 8 655 44 286.

cm
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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.
Cisternà (3 kub. m, tinka kanalizacijai). Nerûdijanèio plieno
statinæ (300 l). Stiklà (lygø ir
rifliuotà). Tauragë, tel. 8 685
03 697.
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.
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,
ðiltø marðkinëliø. Tauragë, tel.
8 446 72 033.
Ûkinio pastato duris su staktomis ir kalviðkais apkaustais
(197x114 cm), originalià sàramà
virð ðiø durø (160x20 cm), namo
duris (1 vnt., 203x97 cm, deðinë,
219x80 cm, kairë), duris su stiklu (219x80 cm, kairë). Kiduliai,
tel. 8 671 40 599.

90 cm, talpa apie 1,6 kub. m.
Tinkama kubilo gamybai. Yra
iðleidimo kranas. Tauragë, tel.
+370 622 97 777.
Reikalingas þmogus ar ðeima,
galintis gyventi ir priþiûrëti sodà.
Tauragë, tel. 8 689 76 899.
Telferis, elektrinis keltuvas, keliamoji galia 500 kg. Tauragë, tel.
8 698 23 618.

Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.
Senovines raudonas ir geltonas
plytas (40 000 vnt.) ir kvadratinius akmenis (80 kv. m, spalvoti).
Perka termoforus, reles ir kt.
Kaunas, tel. 8 699 99 395.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.
Uosines duris (5 vnt., su staktomis). Tauragë, tel. 8 635 14 870.

p e r k a

d o v a n o j a

p a r d u o d a

Naudotà ir gerai apðiltintà
dideliam ðuniui bûdà. Tauragë,
tel. 8 690 02 308.

Perka naudotas grindines lentas.
Tel. 8 686 93 410.

+YPATINGOS NUOLAIDOS!
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. VIDAUS IR
LAUKO DURYS: MEDINËS,
METALINËS, NAUJOS
IR
PANAUDOTOS.
ÁVAIRÛS MUZIKINIAI
INSTRUMENTAI. Klaipëda,
tel. 8 603 10 867.

Priimu statybines atliekas. Tel. 8
647 42 210.

Asfalto betono daþus (aukðtos
kokybës, pasiþymintys puikiomis

p a r d u o d a

Nerûdijanèio plieno vonia.
Matmenys 1,4x1,55 m, gylis

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 IV (2001 m., 1,9 l,
TDI, juodos sp., TA, iki 2018
m., 2 050 Eur). Tauragë, tel. 8
650 32 516.
VW SHARAN (1997 m., 1,9 l,
84 kW, „ragai“, TA iki 2018
07, kaina 1250 Eur). 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 ið karto. 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.

Ðiferá (naudotà). Tauragë, tel. 8
699 56 117.
Ðiferá (naudotà). Tauragë, tel. 8
654 11 469.

FIAT
FIAT BRAVA (2000 m., 1600
cm3, benzinas, mechaninë,
heèbekas, mëlyna sp., 4/5, 156231
km, TA iki 2019-04, 650 Eur,
cinkuotas këbulas, be rûdþiø,
TA iki 2019 04). Tauragë, tel. 8
655 44 286.

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

LADA
skelbimà mokëti nereikia, dydis 10
kv. cm skelbiantis 5 kartus + 1 kartas
nemokamas).
SKELBIMO KAINA – 1,50 Eur
(skelbiama 2 kartus ir internete 2 savaites).
SKELBIMAI PRIIMAMI:
Redakcijos biuruose, internetinëje
svetainëje.
Arba SMS þinute 1398 visiems operatoriams. SMS þinutëje á laukelá raðyti:
Pliusas4sk palikus tarpà – skelbimo
tekstas. (Á SMS þinutæ galima raðyti tik
160 simboliø, kartu su raktaþodþiu. SMS
kaina 3,00 Eur).
SKELBIMAI IKI 20 ÞODÞIØ
(áskaitant miesto pavadinimà ir vieno
telefono numerá). Kai nurodoma parduodamo nekilnojamojo turto, automobiliø
ir mobiliøjø telefonø kaina.
Laikraðtyje - 2,00 Eur (1 kartas).
Skelbiantis 5 kartus + 1 kartas
nemokamai.

Skelbimai, kuriuose yra daugiau nei
20 þodþiø. Paslaugø, verslo skelbimai,
nuolatinio darbo ir darbo uþsienyje
pasiûlymai. Jeigu nuolatos perka, parduoda þemæ, medienà (lentas, ràstelius,
taðus, malkas dideliais kiekiais). Superka kiaules, galvijus. Veþa keleivius á
uþsiená (nurodant arba nenurodant datos).
Iðnuomoja: nekilnojamàjá turtà, árangà,
transporto priemones. Skelbimai dël
dingusiø dokumentø (kurie privalo bûti
paskelbti laikraðtyje), perkamø, parduodamø dokumentø. Parduodamø, perkamø
ginklø. Þemës ûkio, gyvulininkystës
produktai: grûdinë kultûra; daigai, sodinukai, skerdiena, rûkyti, sûdyti mësos
gaminiai (2,00 Eur – skelbiame 2 kartus).
Skelbimai, kai nurodomi atliekami darbai
(pvz.: mûrija, betonuoja, atlieka apdailos
darbus ir t.t.).
VERSLO PASLAUGØ SKELBIMAI
PRIIMAMI:
Laikraðèio redakcijos biuruose.
Arba SMS þinute 1398 (pliusas1 palikus
tarpà - skelbimo tekstas). (Á SMS þinutæ
galima raðyti tik 160 simboliø kartu su
raktaþodþiu). SMS kaina 2,00 Eur

IÐANKSTINË INFORMACIJA
4,00 Eur.

Automobilá VAZ 2003 (1974 m.,
labai gera bûklë, vyðninë sp., TA
iki 2018 m. liepos mën.). Tauragë,
tel. 8 658 05 441.

p a r d u o d a
Motorolerá HONDA DIO (1988
m., 49,9 kubatûros, juodas,
kaina 150 Eur). Tauragë, tel. 8
685 23 181.

p a r d u o d a

Vaistø, þmoniø organø, kuro, automobiliø
dokumentø, ginklø be leidimo, narkotiniø
medþiagø pardavimo ir pirkimo, kritusiø
gyvûnø pirkimo, susijæ su draudþiama
LR veikla.
Laikraðèio prenumerata priimama
visuose Lietuvos paðto skyriuose. 1 mën. –
2,00 Eur.
Reklamà galima uþsakyti: elektroniniu

paðtu, faksu, telefonu, pas reklamos
vadybininkus. Kontaktai nurodyti þemiau
esanèioje skiltyje: ADRESAI, TELEFONAI.
Reklamos kainos skelbiamos svetainëje:
www.pliusas.lt.

JURBARKE Kranto g. 7.
Tel. 8-683 51000.
El. paðtas: pliusas@pliusas.lt
reklama.pliusas@gmail.com
Pasiûlymus, pageidavimus, skundus
siøskite: info@pliusas.lt
TAURAGËJE Vasario 16-osios g. 3.
Tel.: 8-446 72 121, 8-685 00 029.
El. paðtas: taurage@pliusas.lt
KLAIPËDOJE Priestoèio g. 1 a.
Tel. 8-652 65 040.
El. paðtas: pliusoreklama@gmail.com
ÐIAULIUOSE Tel. 8-652 65 040.
El. paðtas: pliusoreklama@gmail.com

ÐILUTËJE, ÐILALËJE

APIBRAUKTAS SKELBIMAS
4,00 Eur (papildomai uþ verslo

1

p a r d u o d a

MERCEDES BENZ
Visi skelbimai tik internetinëje svetainëje
nemokami (skelbiame 2 arba 4 savaites).
Internetinës svetainës adresas: www.
pliusas.lt

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

ISSN 1648-2328. Ofsetinë spauda. Indeksas 607. Leidþiamas penktadieniais. Tiraþas mën.
12 000 egz.. Steigëjas ir leidëjas UAB „PLIUSAS IR KO”. Spausdina: UAB „Respublikos spaustuvë”.
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MARCEDES BENZ C180
SPORT COUPE ( 2001 m., 2,0
l, 95 kW, benzinas, 6 pavaros,
panoraminis stogas, daug privalumø, originali rida 176 000 km,
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.

RENAULT

p a r d u o d a
RENAULT MEGANE (2002
m., 1,9 l, dyzelinas, techniðkai
tvarkinga, 3 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 691 94 261.
RENAULT SCENIC (2000 m.,
1,9 l, dyz., TA iki 2017 08 mën.,
700 Eur). Tauragë, tel. 8 638
61 299.
RENAULT LAGUNA (1999
m., 1,9 l, dyzelinas, TA iki 2018
m., 450 Eur). Tauragë, tel. 8 614
94 375.

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

p a r d u o d a
VW GOLF (2001 m., dyzelinas,
74 kW, mechaninë, heèbekas,

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 (filtras 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 vartytuvà „Dobilas 3“.
Tauragë, tel. 8 612 35 073.
Kultivatoriø (2,8 m) ir melþimo
aparatà (maþai naudotas). Tel.
8 630 49 607.

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

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.

Presà „Claas“ ryðuliams gaminti
(gera bûklë, veikiantis, 1 400
Eur). Tauragë, tel. 8 689 85 071.

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.

Pieno ðaldytuvà „Wedholm“
(atviro tipo, 900 l talpos, kalibruotas, 800 Eur). Tauragë, tel.
8 671 01 640.
Ðakø smulkintuvà. Tauragë, tel.
8 650 2867.
T-16 (1985 m., galia 18,4 kW,
pastiprinta priekabëlë, dugnas 4
mm skarda). Prideda naujà tràðø
barstytuvà (draudimas, 1550
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.
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Traktoriaus priekabà 2PTS6,
ðienapjovæ KUN2 (2 m ploèio).
Kaina sutartinë. Jurbarkas, tel. 8
699 93 096.
Traktorinæ priekabà 2PTS-2,
grûdø iðkrovimo sraigæ (elektrinë), priekinës aðies þiedà (4 t
priekabai), padangas (traktoriniø
priekabø, 4-12 t), iðvertimo cilindrus (traktoriaus priekabø, 2-4 t).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.

reikalingos mediniø lenteliø
krovëjos. Tauragë, tel. 8 650 40
533.
Stogdengiu brigadai reikalingas
stogdengys bei pagalbinis darbininkas. Darbas Tauragës bei
Jurbarko rajonuose. Tauragë, tel.
8 614 83 688.

Þoliapjovæ, traktorinæ sodø ir
uogynø tarpueiliams pjauti. Tel.
8 676 38 979.

p e r k a
+Perkame Þ.Û. technikà ir transportà: traktorius, kombainus,
plûgus, presus, automobilius,
mikroautobusus, sunkveþimius.
Tel. 8 623 55 702.

59 m. vyras gali priþiûrëti sodybà,
ûká (smulkûs ûkio darbai, vairuotojo paþymëjimas BCE). Tauragë,
tel. 8 641 07 835.
Atliekame statybos ir remonto darbus (pavësinës, tvoros,
keièiami stogai, skardinimas ir kt.
lauko ir vidaus darbai). Tauragë,
tel. 8 637 25 870.
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.
Ieðkom darbo: tinkuojame, glaistome ir daþome. Jurbarkas, tel. 8
685 40 700.

+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.

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.
Vyras ieðko darbo, gali skaldyti
malkas, dirbti þemæ su freza ir
plûgais. Tauragë, tel. 8 620 80 263.

+Vasaros sezonui reikalingi:
virëjai, picø kepëjai, padavëjai,
virtuvës pagalbiniai darbuotojai. Tauragë, tel. 8 612 52 050,
skambinti po 17 val.
+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.

Darbas pagalbiniam darbininkui
pieno ûkyje Tauragës r. Maitinimas
ir apgyvendinimas nemokami.
Patirtis nebûtina, bet bûtø privalumas. Tauragë, tel. 8 618 10 349.

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

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 moteris arba
vyriðkis, neturintys kur gyventi.
Suteikiamas iðlaikymas. Tauragë,
tel. 8 643 93 090.
Reikalingas kroviniø ir lengvøjø
automobiliø ðaltkalvis, reikalinga patirtis. Kreiptis UAB ZTS
Pramonës g. 1A, Jurbarkas, tel. 8
698 01 725.
Reikalingi vairuotojai su CE
kategorija vaþinëti ratais LietuvaSkandinavija-Lietuva. Tauragë,
tel. 8 650 34 955.
Skubiai reikalingas vidaus apdailos
meistras, galintis árengti tualetà ir
duðà. Tauragë, tel. 8 636 37 713.
Statybø ámonë UAB „Ikema“
ieðko mûrininkø, laiptiniø daþytojø, atlyginimas nuo 1 000-1500 Eur.
Darbas Vilniuje. Apgyvendiname.
Tel. 8 676 63 922.

Kaminø ir dûmtraukiø valymas.
Tel. 8 685 12 700.
Karpomø ir koloniniø tujø
sudinukus gyvatvorëms. Kaina
nuo 0,50 Eur iki 1,50 Eur.
Gelgaudiðkis, tel. 8 612 66 757.

KONSULTUOJAME IS
SIÛLOME BUHALTERINES
PASLAUGAS, VISØ TIPØ
ÁMONËMS, ÛKININKAMS,
PVM SÀSKAITØ SUVEDIMAS
Á (I.SAF) SISTEMÀ,
VAÞTARAÐÈIØ SUVEDIMAS
Á (I.VAZ) SISTEMÀ. Jurbarkas,
tel. 8 682 68 426, 8 611 52 373.
Mûriju klinkerá, krosnis, kaminus, þidinius, ðildymo sieneles,
atlieku kitus statybinius darbus.
Patirtis uþsienyje ir Lietuvoje.
Tauragë, tel. 8 650 29 025.
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.
RENGIAMI
VISØ
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.

Apkalam namus dailylentëms,
statom pastoges ir karkasinius
pastatus. Liejam pamatus tvoroms.
Tel. 8 641 54 401.

Pieno ûkiui reikalinga melþëjà,
traktorininkas, ðërikas ðerti su
dalytuvu. Tel. 8 681 28 647.

Ávairûs statybos darbai. Dirbu virð
5 metø. Tauragë, tel. 8 638 78 221.

Kokybiðkai klojame trinkeles,
kaina sutartinë. Darbo patirtis
daugiau nei 10 metø. Suteikiame
garantijà. Priimami uþsakymai,
tel. 8 641 19 189.

Traktoriø T-25 (1993 m., 1300
motoval.). Tel. 8 652 96 090.
Tràðø barstytuvà (0,6 t - 150 Eur),
purkðtuvà (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.
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+Atlieku visus vidaus apdailos
darbus. Tauragë, tel. 8 673 02 428.

+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.
Buria, padeda dël sveikatos problemø ir verslo reikalais, padeda
su ðeimos problemas, nuima
uþkeikimà. Tel. 8 662 52 326.

Stogdengiu brigadai reikalingas
stogdengys. Jurbarkas, tel. 8 614
83 688.

Buriu, padedu sutvarkyti verslo
ir ðeimos problemas ir gyvenimo
problemas, nuimu uþkeikimà.
Jurbarkas, tel. 8 645 86 526.

Medienos apdirbimo ámonëje
ieðkomas autokrautuvo vairuotojas. Tauragë, tel. 8 652 55 588.

Dengiame stogus, atliekame visus
namø skardinimo darbus. Tel. 8
687 13 630.

Medienos apdirbimo ámonëje

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

Taisome ðaldytuvus, skalbimo
maðinas, indaploves ir kità buitinæ technikà. Atvykstame á namus, suteikiame garantijà. M.
Valanèiaus g. 18, Tauragë, tel.: 8
686 32 976, (8 446) 55 899.
Kaimo turizmo sodyboje, esanèioje vos 3 km uþ Tauragës,
nuomojami kambariai su visais
patogumais, trumpalaikiam bei
ilgalaikiam apgyvendinimui. Dël
kainø teirautis telefonu. Tauragë,
tel. 8 616 14 989.

Vieniðas, nevedæs, be þalingø
áproèiø, gyvenantis kaime, materialiai apsirûpinæs vyras ieðko
gyvenimo draugës rimtai draugystei. Gali turëti vaikà. Tauragë,
tel. 8 641 73 551.

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

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

GEGUŽĖS 26 D. 18 VAL. Pokario dainų vakaras Jurbarko kultūros centre.
Tauragėje

GEGUŽĖS 24 D. 18 VAL. „Du vyrai. 1 tiesa“. Tauragės
kultūros centre.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

GEGUŽĖS 26 - 27 D. Šilutės miesto šventė.
ŠAKIUOSE IR RAJONE

GEGUŽĖS 26 D. 17 VAL. Rajono poezijos šventė „Pavasarinė mūza“ Gelgaudiškio dvare.
GEGUŽĖS 27 D. 19 VAL. Mojinės (Gegužinės) Veršių
laisvalaikio parke.
GEGUŽĖS 28 D. 11 VAL. V.Strazdienės parodos „Nuostabusis lėlių pasaulis“ atidarymas Čekauskų etnografiniame
muziejuje.
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