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VMI PRIMENA, KAD
G Y V E N TO J A I T U R Ė T Ų
SUSKUBTI SUSIMOKĖTI
SKOLAS

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos (toliau – VMI) primena, kad gyventojai,
kurie deklaravo pajamas už 2016 metus, tačiau iki šiandien
dar nesumokėjo gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įmokos,
turėtų tai padaryti kuo skubiau, nes VMI bus priversta taikyti
išieškojimo priemones. Prieš imdamasi griežčiausių veiksmų,
VMI visada kviečia savanoriškai sumokėti skolas, todėl minėtiems gyventojams išsiųsti priminimai.
Didžioji dalis mokesčių mokėtojų yra sąžiningi ir laiku sumoka mokesčius. Iki birželio 2 d. sumokėta 94 proc. (beveik
120 mln. eurų) deklaruoto pajamų mokesčio, kurį į biudžetą
pervedė 195 tūkst. gyventojų. Visgi dalis gyventojų pamiršta
apie prievoles, todėl jiems VMI siunčia priminimus apie pareigą laiku susimokėti mokesčius, nes už kiekvieną pradelstą
mokėjimo dieną skaičiuojami delspinigiai (0,03 proc. nuo
mokėtinos sumos už dieną) ir skola auga.
Pranešimus apie neapmokėtas skolas, kodėl jos susidarė,
kaip jas apmokėti, gyventojai gali rasti Mano VMI paskyroje
(www.vmi.lt/manovmi). Kitiems gyventojams, kurie nėra šios
sistemos vartotojai arba pranešimų per Mano VMI neperskaitė,
priminimai buvo išsiųsti klasikiniu paštu.
Mokesčių administratorius kasmet ragina gyventojus, prisijungus prie Mano VMI, pasitikrinti, ar jie neturi mokesčių
skolos. Tai patogiausia padaryti naudojantis programėle
išmaniesiems telefonams e. VMI (pritaikyta Android ir iOS
sistemoms).
„Mokesčių inspekcija geranoriškai ragina susimokėti pradelstus mokėjimus, nes priverstinis lėšų nurašymas nuo sąskaitų gali sukelti nepatogumų patiems gyventojams. Nesulaukusi
įmokų, VMI bus priversta inicijuoti išieškojimo veiksmus,
duodama nurodymą kredito, mokėjimo, elektroninių pinigų
įstaigoms nurašyti mokestines nepriemokos sumas iš asmens
sąskaitos“, – teigia VMI Mokestinių prievolių departamento
direktoriaus pavaduotoja Virginija Ginevičienė, primindama,
kad jei gyventojas, vykdydamas savo mokestines prievoles,
susiduria su laikinais finansiniais sunkumais, jis turėtų kreiptis
į Mokesčių inspekciją pasidomėti galimybe atidėti mokėjimus
ar juos išdėstyti dalimis.
„VMI turi teisę atidėti arba išdėstyti mokestines skolas, jei
gyventojas tuo metu turi finansinių sunkumų. Pavyzdžiui,
gyventojui deklaravus pajamas išaiškėjo, kad jis yra skolingas
biudžetui tam tikrą pinigų sumą, kurios šiuo metu neturi. Pakliuvus į tokią situaciją, kviečiame gyventojus kreiptis ir rasti
bendrą sprendimą. Paprastai gyventojams siūlome sudaryti
mokestinės paskolos sutartį“, – sako V. Ginevičienė.
VMI primena, kad savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti adresu www.vmi.lt. Išlikus
neaiškumams pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių
klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255
3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei,
nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.
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KAS DAROSI SU ŠIUOLAIKINĖMIS
DARŽOVĖMIS IR VAISIAIS - APIE TAI
NEKALBA JOKIOS REKLAMOS
Dėl išeikvotų žemės resursų valgome gerokai mažiau vertingą maistą, LRT.
lt teigia gydytoja Regina
Žukauskienė. Savo ruožtu
gydytoja dietologė Daiva
Pipiraitė-Lazarevičienė
aiškina, kad kai kurių vitaminų ir mikroelementų
trūkumo priežastis daug
sudėtingesnė: pakito veislių
savybės, auginimo metodai, naudojamos trąšos, taip
pat ir maisto apdorojimas
bei gaminimas.
„Mes turime gauti gyvybiškai svarbių maisto
medžiagų. Labai svarbu
vadinamasis gyvas maistas,
reguliari mityba ir saikas. Dabar pasaulyje
labai daug kalba apie „paslėptą alkį“.
Tikriausiai žmogaus organizmas jaučia jų
alkį, todėl kartais kyla nesuvaldomas noras
vis valgyti ir valgyti“, – LRT RADIJO laidai
„Sveikata“ yra sakiusi gydytoja R. Žukauskienė.
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Sumažėjo tik kai kurių medžiagų
Jei žemė tręšiama tik organinėmis trąšomis,
anot R. Žukauskienės, jai pritrūksta derlingojo
sluoksnio, kuris Lietuvoje siekia 2 cm.
„Afrikoje šis sluoksnis siekia 0,5 cm, todėl
žemė darosi išeikvota kaip smėlis, joje niekas
nebeauga“, – aiškina R. Žukauskienė.
Savo ruožtu D. Pipiraitė-Lazarevičienė
priduria, kad daržovėse ir vaisiuose trūksta
tik kai kurių maisto medžiagų ir tai – ne dėl
žemės išeikvojimo.
„Sumažėjo baltymų, kalcio, geležies, vitamino B2 ir vitamino C kiekis. Kitų tirtų medžiagų kiekis nesumažėjo. Bet priežastis nėra tokia
paprasta kaip žemės resursų išeikvojimas.
Yra svarių įrodymų, kad pakito kultivuojamų veislių savybės. Auginimo metodų
pasikeitimas, trąšų naudojimas, taip pat ir
maisto apdorojimas bei gaminimas yra svarbios priežastys“, – aiškina gydytoja dietologė.
„Gali būti ir kitų vitaminų bei mineralinių
medžiagų trūkumas. „Paslėptas alkis“ dėl
mikronutrientų stokos nėra įprastas mums
žinomas alkio pojūtis, kai norisi valgyti daugiau maisto.
„Paslėptas alkis“ lemia prastą sveikatą,
mitybos nepakankamumą, sąlygoja prastesnį
mokymąsi, net ekonominę besivystančių šalių
gerovę“, – teigia gydytoja.
Pašnekovė tikina, kad išsivysčiusiose šalyse,
tokioms priskiriama ir Lietuva, nėra plačiai
paplitusio mikronutrientų trūkumo.

„Taip, Lietuvos gyventojams trūksta jodo,
todėl ir rekomenduojama vartoti joduotą
druską. Spekuliatyvu teigti, kad vienintelė
persivalgymo ir nutukimo priežastis yra
mikronutrientų stoka. Persivalgymo priežasčių yra nemažai, nepakankamas vitaminų
suvartojimas taip pat tyrinėjamas“, – aiškina
D. Pipiraitė-Lazarevičienė.
Tuo tarpu R. Žukauskienė „paslėptą
alkį“ įvardija kaip beverčio maisto vartojimą.
„Praktiškai visas greitasis maistas yra be
vertės. Juo pripildai skrandį, tas maistas
liečia receptorius ir tarsi sukelia tam tikrą sotumo jausmą, o iš tikrųjų negauni reikalingų
medžiagų ir jos tiesiog nepatenka į kraują.
Trūksta amino rūgščių, vitaminų“, – dėsto ji.
Svarbiausia – susitvarkyti gyvenimą
Abi LRT.lt kalbintos gydytojos sutinka,
kad Lietuvoje galima gauti kokybiško ir
vertingo maisto.
„Šiuolaikiniai vaisiai, daržovės, grūdinės
kultūros tikrai vis dar yra maistingi. Svarbiau
būtų stengtis vartoti mažiau cukraus, baltųjų
miltų gaminių, kuriuose maistinių medžiagų
yra tikrai ypač sumažėję dėl gamybos, taip
pat vartoti daugiau vaisių, daržovių, daugiau
pilno grūdo gaminių. Tuomet joks maistinių
medžiagų stygius dėl pakitusio auginimo
metodų ar veislių pokyčių nebus aktualus“,
– tvirtina D. Pipiraitė-Lazarevičienė.
R. Žukauskienė atkreipia dėmesį, kad
mikroelementų organizme balansui svarbu
ne tik mityba.
„Vienas svarbiausių dalykų – susitvarkyti
savo gyvenimą. Pvz., mūsų organizme
esantis kalis labai reikalingas širdies veiklai:
jeigu jo per daug, neveikia inkstai ir sutrinka
širdies ritmas. Širdies ritmą taip pat veikia
ir jo stygius.

NAUDINGA ŽINOTI

SUKČIAI VEIKIA LIETUVOS BANKO
VARDU
Bandydami išvilioti pinigus, sukčiai Lietuvos banko
valdybos pirmininko Vito
Vasiliausko vardu platina
melagingą, netaisyklinga
kalba parašytą raštą gyventojams. Jame prašoma
pervesti 3 500 eurų į neva
teisininkų sąskaitą.
Raginame nepasimauti ant sukčių kabliuko ir
įspėjame, kad tokių raštų
nei V. Vasiliauskas, nei kiti
Lietuvos banko darbuotojai
neplatina.
Gavę tokį laišką, nelikite abejingi ir praneškite policijai. Taip pat
pasidalinkite apie šią sukčiavimo riziką su
artimaisiais, kad žinotų kaip elgtis, jeigu gautų
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TAURAGĖJE ATIDARYTAS MODERNUS
RIEDLENČIŲ PARKAS
Penktadienį Tauragės Jono
Viktoro Kalvano parke oficialiai atidarytas naujas ir
modernus „Nutrilite“ riedlenčių parkas. Šią dovaną
tauragiškiai iškovojo praėjusių metų rugpjūtį Vilniuje
vykusioje dviračių šventėje
„Velomaratonas“, kurioje
subūrė didžiausią komandą. Naujoji rampa, skirta
važinėti BMX dviračiais,
riedučiais ir riedlentėmis,
papildys esamą Tauragės
miesto aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą ir suteiks
naujų galimybių miesto jaunimui.
Tauragėje atidarytas riedlenčių parkas skirtas ne tik pradedantiesiems, bet ir tiems, kurie jau
moka važiuoti. Paramą parko statyboms įsteigusios amerikiečių kompanijos „Amway“ atstovai tikisi, kad šis parkas taps svariu žingsniu tolimesnei aktyvaus laisvalaikio plėtrai mieste.
Minint Tauragės miesto 510 metų jubiliejų, naujajame riedlenčių parke vyko „TrgJam“ varžybos, suvienijusios visus ekstremalaus sporto mėgėjus. Miesto gyventojai ir svečiai stebėjo
BMX dviračių, riedlenčių, triukinių paspirtukų varžybas. Po jų riedlenčių parką oficialiai atidarė tokie garbūs miesto svečiai kaip Tauragės rajono meras Sigitas Mičiulis, miesto seniūnas
Virginijus Žilius ir kiti.

JURBARKAS

JURBARKO SAVIVALDYBĖJE ĮVYKO
PROJEKTO „SOCIALINIS VERSLUMAS IR
SAVANORYSTĖ“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS
Seredžiaus Stasio Šimkaus
mokykla-daugiafunkcis
centras dalyvauja Erasmus+ projekte „Socialinis
verslumas ir savanorystė“.
Birželio 2 d. Jurbarko rajono savivaldybėje įvyko šio
projekto, jungiančio penkias
mokyklas iš Lietuvos, Anglijos, Italijos, Bulgarijos ir
Turkijos, partnerių susitikimas. Svečius savivaldybėje
priėmė meras Skirmantas
Mockevičius bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai.
Mokinių pažintis su Jurbarko kraštu toliau tęsis muziejuose bei kitose lankytinose rajono
vietose.

KVIETIMAS
Žmonės, kurie turi psichinę negalią (ne protinę): šizofreniją, bipolinį, šizoefektinį sutrikimus, depresiją ir panašiai kiekvieną antradienį ir penktadienį renkasi Jurbarko psichikos
sveikatos centre nuo 10.00 iki 14.00 val. Su savimi turėti puodelį kavai arba arbatai ir kas
gali šypsena. Kilus smalsumo klausymams skambinti tel. 8 607 53 146.

ŠILUTĖ

R A M B Y N O K A L N A S – P E N K TA S
GRAŽIAUSIŲ PILIAKALNIŲ SĄRAŠE
Baigėsi beveik du mėnesius trukę gražiausio saugomoje teritorijoje esančio
piliakalnio rinkimai.
Su rinkimams pristatytu piliakalnių
trisdešimtuku visi norintys galėjo susipažinti specialioje interneto svetainėje,
kurioje vyko ir balsavimas.
Daugiau kaip 1000 balsavusiųjų valia
gražiausiu, mėgstamiausiu piliakalniu
išrinktas Kernavės piliakalnių kompleksas.

PALANGA

PALANGOS KEMPINGAS PRADEDA
ANTRĄJĮ SEZONĄ
tokį laišką.
Lietuvos bankas, sulaukęs informacijos
apie jo vardu platinamus sukčių laiškus, jau
kreipėsi į policiją.

Kol Palangos kempingas tebelaukia koncesininko, antrą vasarą iš eilės juo ir poilsio prie
jūros išsiilgusiais keliautojais rūpinsis VšĮ „Mažoji fiesta“. Kempingas poilsiautojų laukia jau
nuo ketvirtadienio.
Pernai Lietuvos ir užsienio turistų bei tarptautinių ekspertų įvertintas, modernus, europinius
standartus atitinkantis Palangos kempingas ir šią vasarą siūlo trijų žvaigždučių kokybę bei
patogumą už prieinamą kainą.
Palangos kempinge keliautojai ne tik patogiai pernakvos, pasigamins pietus bendroje virtuvėje
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ar lauko pavėsinėse su židiniais,
bet ir puikiai praleis laiką – mėgausis ilgais vasaros vakarais
terasoje, stebės sporto varžybas,
žais krepšinį, lauko tenisą, tinklinį, badmintoną, petankę ir
mėgausis kitomis aktyviomis
pramogomis. Mažųjų kempingo
gyventojų laukia smėlio žaidimų
aikštelės ir batutai.
Šiemet į Palangos kempingą
sugrįžta ir visų pamėgti „Sinners
Burgers“ bei šaunusis restorano
ant ratų šefas Laurynas, pasiūlysiantis kone gardžiausius mėsainius ir šonkaulius visame pajūryje.

3

SMULKUS VERSLAS

PRIESKONINIŲ ŽOLELIŲ ŪKIO
ŠEIMININKĖ: „NORĖTI IR DARYTI,
DARYTI, DARYTI“

KRETINGA

KRETINGA SAVAITEI TAPS DVASINIU IR
KULTŪRINIU LIETUVOS CENTRU
Kretingos bažnyčia – turistų ir sakralinės architektūros
mėgėjų traukos centras
Birželio 11-18 dienomis Kretingos miestas savaitei taps dvasiniu ir kultūriniu Vakarų Lietuvos centru. Šiemet per miesto
šventę bus minimi ne tik tradiciniai šv. Antano Paduviečio atlaidai, bet ir Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai
parapijos 400 metų jubiliejus. Savaitės renginius vainikuos
unikalus šlovinimo vakaras Kretingos vasaros estradoje, kuriam specialiai susibūrė Gyvasis orkestras, jungtinis jaunimo
choras ir gerai visiems pažįstami solistai Liudas Mikalauskas,
Egidijus Bavikinas bei kun. Povilas Narijauskas.

KAUNAS

KAUNAS SIŪLO GERIAUSIĄ DARBĄ –
TAPTI GLOBĖJU

Eglė Jachimavičienė (26), prieš
ketverius metus su vyru įsikūrusi
sodyboje netoli Birštono, pagaliau
įgyvendino savo svajonę turėti
ūkį. Šiuo metu prieskoniniams
augalams paruoštas laukas yra
nedidelis – apie 12 arų. Visi ūkio
darbai, pradedant sėja ir baigiant
išdžiovintų prieskonių pakavimu,
atliekami rankomis.
Savęs paieškos: nuo farmacijos
iki metalo apdirbimo
Iš Šiaulių kilusi E. Jachimavičienė, dar
studijuodama farmaciją buvusiame Kauno
medicinos universitete ir atlikdama praktiką,
pradėjo justi, kad ši sritis ne jai. Per studijas
susipažinusi su dabartiniu savo vyru Vytautu, geriausiu draugu ir patarėju, laisvalaikiu
talkino jam steigiant įmonę.

Globėjas – tai žmogus ar šeima, galinti priimti
vaiką laikinai globai, kad jam netektų atsidurti
globos įstaigoje. Vaiko globa – tai apmokamas
darbas ir svarbi socialinė misija. Visuomenėje
globėjai dažnai tapatinami su įtėviais.
Susipažinkite su vaikų globos galimybėmis.
Dalindamiesi šia žinia su kitais, Jūs irgi atliksite
labai gerą darbą! Nes kiekvieno vaiko prigimtinė
teisė – augti šeimoje.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOJE – IŠSKIRTINIŲ
AUTOMOBILIŲ FESTIVALIS
Šeštadienį Klaipėdoje trečius metus
iš eilės surengtas motorinių transporto
priemonių festivalis „Memel Motor
Fest“, kuris subūrė maždaug pustrečio
šimto automobilių, motociklų ir keturračių entuziastus iš visos Lietuvos bei
kaimyninės Latvijos.
Šiais metais, atliepiant į „Lietuvos
kultūros sostinės“ metus bei šį savaitgalį vystantį Klaipėdos pilies džiazo
festivalį, renginys svečius pasitiko
šūkiu „Klaipėda - automobilių kultūros sostinė 2017“.
Kaip ir ankstesniais metais, visi automobiliai, motociklai ir keturračiai dėl prizų kovojo
skirtingose nominacijose, kurių šiemet ypač daug - net 15. Renginio metu taip pat vyko audio
aparatūros „dB Drag“ čempionatas, veikė karinės ir specialiosios technikos ekspozicijos,
garsiausio išmetimo ir automobilių su orine pakaba varžybos, gražiausių ratlankių rinkimai.
„Renginyje galima pamatyti automobilių yra iš Prancūzijos, Japonijos, JAV.
Vienas dalyvis savo automobilį maždaug prieš metus nusipirko Japonijoje, vėliau jį atsisiuntė
į Didžiąją Britaniją, o šiam renginiui jį atvežė į Lietuvą“, - pasakojo renginio organizatorius
Edmundas Dargis.
Dalyviai ne tik rungėsi varžybose, bet ir patys tapo vertinimo komisija, nusprendusi, kam
įteikti specialias vienetines taures ir kitas vertingas dovanas.
Vieno seniausių renginyje automobilių savininkas Mindaugas Gaulys iš Vilkaviškio pasakojo, jog savo 1950 metų automobilį „Moskvich 400“ patobulino pagal amerikietišką stilių
„hotRoad“. „Paliktas tik „Moskvich“ kėbulas, o visa kita perdaryta – stogas, durys pakeistos,
variklis – „Chevrolet“, ratai – džipo, salonas – vėlgi kito automobilio. Viską padariau pats,
savomis rankomis“, - pasakojo išskirtinio automobilio savininkas.

ŠIAULIAI

OLIMPINĮ PRIZININKĄ IKI MEDALIO
LYDĖJO TĖTIS
Pirmąjį birželio sekmadienį minima Tėvo diena. Tad prieš šią gražią šventę susitikome su
2016 m. Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių bronzos laimėtoju baidarininku Aurimu Lanku ir
jo tėčiu bei treneriu Antanu Lanku.
Nuoširdžiam pokalbiui apie tėvystės džiaugsmus ir iššūkius, trenerio ir tėčio pareigas bei
tarpusavio ryšį tėvas ir sūnus mus pasikvietė į Šiaulių irklavimo bazę, kur stebint griežtai, bet
teisingai tėčio akiai užaugo olimpinis prizininkas. Sūnaus iš kitų neišskyrė Aurimą tėtis į Šiaulių
irklavimo bazę, kur pats dirbo treneriu, atsivedė, kai jam buvo dešimt metų.

Visada norėjo ūkio
Taip susiklostė, kad Kaune gyvenusi šeima
persikraustė į laukų ir miškų apsuptą sodybą
netoli Birštono, Nemuno kilpų regioniniame
parke. Nuo pat vaikystės savo ūkį svajojusi
turėti E. Jachimavičienė džiaugėsi, kad
sklypas turi ir žemės ūkio paskirties plotą,
todėl nuo atsikraustymo dienos vis galvojo,
kad ateityje jame tikrai ką nors augins, tik
tuo metu dar nežinojo ką.
Daugiausia pliusų teko prieskoniniams
augalams
E. ir V. Jachimavičiai svarstė įvairiausius
variantus, ką ūkyje būtų geriausia auginti.
„Dėliojome pliusus ir minusus dėl auginimo
ypatumų, pardavimo, sandėliavimo ir galimų
ateities perspektyvų. Prieskoniniai augalai

mūsų
atveju surinko
daugiausia pliusų“, –apie sprendimą pasirinkti prieskoninius augalus sako
„Gardučio“ įkūrėja.
Daug eksperimentų
Dar pernai, trečiaisiais ūkio veiklos metais,
vyko daug eksperimentų. Aromatinių žolelių
augintoja pasakoja, kad bandymai prasidėjo
nuo sėklų. Ne visų rūšių augalai sudygo ir ne
visi sudygę augalai išgyveno. Išsiaiškinome,
kurie gali augti mūsų dirvožemyje, įvertinome
jų skonį bei aromatą, džiūvimo ypatybes“, –
žolelių atrankos kriterijus vardija jų žinovė.
Jaunoji ūkininkė prisipažįsta, kad jos kelias
nuo farmacijos studijų, darbo metalo pramonėje iki ūkio stebino ir vis dar stebina pažįstamus
bei gimines.
Supranta, kad klientų paieškos užtruks
Jau dabar vien į džiovyklos įrengimą „Gardučio“ šeimininkai investavo apie 5 tūkst. eurų.
Sėklos, darbo įrankiai, pakuotės, reklamos
išlaidos sudarytų dar maždaug 2 tūkst. eurų.
„Gardučio“ ūkio naujienas jie skelbia „Facebook“ paskyroje „Gardutis“, kuriama internetinė parduotuvė www.gardutis.lt, ketinama
dalyvauti ir mugėse, įvairiuose renginiuose.
Šaltinis: Bznstart.lt

RECEPTAS

SALOTOS SU RAUDONOSIOMIS
PUPELĖMIS, TUNAIS IR SEZAMO
SĖKLOMIS
Ingredientai:
100 g garbanotų salotų, 1 indelis
konservuotų raudonų pupelių
BONDUELLE, 2 indeliai savo
sultyse konservuoto tuno, 5 vnt.
kaparėlių, 60 g vyšninių pomidoriukų, 1 vnt. raudono svogūno, 2
šaukštai aliejus
3 šaukštai alyvuogių aliejaus, 2
šaukštai sojos padažo, 4 šaukštai
sezamo sėklų, pagal skonį druskos, pagal skonį pipirų.
Gaminimas
1. Sumaišykite nuplautus ir nusausintus salotų lapus su BONDUELLE pupelėmis, truputį
susmulkintais tunų gabaliukais, kaparėliais ir per pusę perpjautais vyšniniais pomidorais.
2. Pridėkite pagal skonį pipirų, pagardinkite alyvuogių aliejumi, sumaišytu su sojų padažu,
pabarstykite sausoje keptuvėje pakepintu sezamu. Jei reikia, dar pasūdykite.
3. Mėlynuosius svogūnus supjaustykite žiedais, pakepinkite augaliniame aliejuje ir papuoškite jais salotas prieš patiekdami.
Rekomendacijos: neturint salotų džiovyklės, salotas ir kitus žalumynus galima lengvai nusausinti paskleidus juos ant švaraus virtuvinio rankšluosčio, susukus vamzdeliu. Rankšluostis
sugeria visą vandenį iš lapų ir jie tampa sausi.
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Akmenëje ir rajone

k e i è i a
Keièiu 2 k. butà Naujoje
Akmenëje (renovuotame name
III a.) á butà kitame mieste. Tel.
8 684 66 993.

Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a

2

1 k. butà M. Valanèiaus g. 2 (I a.,
28,47 kv. m, renovuotame name,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
604 04 277.
1 k. butà Kæstuèio g. (II a., namas
V aukðtø, butas vidinis, tvarkingas, balkonas ástiklintas 6 m ilgio,
vonia ir tualetas bendrai, 39 kv. m,
kaina 12 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 90 361.
1 k. butà (bendrojo naudojimo
patalpos, bendrabutis, Kauno
g., 18,8 kv.m., kaina sutartinë)
Jurbarkas, tel.: 8 672 47 485, 8
447 51587.
1 k. butà daugiabutyje K.
Donelaièio g. (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, su prieðkambariu, yra
ástiklintas balkonas, virtuvë, vonios kambarys). Jurbarkas, tel. 8
617 21 486.
1 k. butà Kæstuèio g. (IV a., 37,3
kv. m, 6 m balkonas, atliktas dalinis remontas, parduoda su naujais virtuvës baldais). Jurbarkas,
tel. 8 658 86 023.
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 (daliniai patogumai,
kûrenama krosnis malkomis,
kaina 10 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 606 78 107.
2 k. butà (daliniai patogumai,
vonia, tualetas, kaina 16 000 Eur).
Mediná namukà prie Nemuno (2 a
þemës, kaina 25 000 Eur, galima
derëtis). Siûlyti keitimo variantus.
Jurbarkas, tel. 8 689 31 858.
2 k. butà (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). Jurbarkas, tel. 8 614 37 890.
2 k. butà su prieðkambariu (I a.,
50 kv. m, yra balkonas). Jurbarkas,
tel. 8 698 39 839.
2 k. butà su prieðkambariu
Naujamiestyje (IV a., 54 kv. m,
plastikiniai langai, 2 ástiklinti
balkonai, parketas). Jurbarkas,
tel. 8 618 69 953.
2 k. butà Dariaus ir Girëno g. 39
(II a., 43 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, gera vieta, plastikiniai
langai, ðarvo durys, yra rûsys).
Jurbarkas, tel. 8 656 49 915.
3 k. butà S. Daukanto 25, ðalia
Naujamiesèio m-klos ((67,70 kv.
m, atliktas kapitalinis remontas,
yra baldø). Jurbarkas, tel. 8 683
94 038.
3 k. butà Algirdo g. prie
„Maximos“ parduotuvës (I a.,
59,9 kv. m, du balkonai, kurie ástiklinti neseniai, padarytas remontas, gera ir rami aplinka, galima
pirkti su baldais). Jurbarkas, tel.
8 670 90 164.
3 k. butà Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.
3 k. butà Sodø g. 9 (I 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 Smalininkuose su daliniais patogumais. Jurbarkas, tel. 8
447 56460.
3 k. butà Kauno g. 30 (III a., 70
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai

langai, suremontuotas, graþi vieta,
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 iðplanavimas,
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.
Dalá namo miesto centre (2 k.,
virtuvë, padarytas remontas,
duðo kabina, 1 a þemës, jaukus).
Jurbarkas, tel. 8 611 48 443.
Garaþà prie „Lytagros“ (34 kv.
m). Jurbarkas, tel. 8 670 43 333.
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, plotas 8,66 a,
iki Nemuno 150 m, tinka komercinei veiklai). Jurbarkas, tel. 8
682 420 08.
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 sklypa).
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
pastatas - 2 garaþai, tvartas, malkine, kiemo rûsys, namas pastatytas
2003 m.). Jurbarkas, tel.: 8 447 564
06, 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, graþi vieta salia Jaunimo
parko, 3 a). Jurbarkas, tel. 8 618
65 866.
Namà Skirsnemunëje (137 kv. m,
mûrinis, 0.00 Eur). Name yra centrinis ðildymas, kanalizacija, rûsys,
trifazis, mûrinë vasarinë, garaþas,
ûkinis pastatas.. Jurbarkas, tel.
860029047.
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) Te.
+370 641 99 295.
Patalpas senamiestyje Kauno
g. 35 (I a., 220 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai,
komercinës patalpos + 19 a þemës
sklypas + 106 kv. m). Jurbarkas,
tel. 8 618 26 299.
Puiki investicija! Parduodame
sodybà Dainiø k. P. Povilaièio 42
g. (su 3 ha þemës, netoli miesto,
graþioje vietoje, ðalia gero kelio,
galima statytis namà ir pradëti
savo verslà 17 000 Eur + 5 000
Eur). Tel. 8 658 81 656.
Sklypà Jurbarko „trikampyje“
(komunikacijos, 11 900 Eur, 10,5
arø, 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 Jurbarke (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 14
9990 Eur, ramioje vietoje, 15
a, namø valda) A. GiedraièioGiedriaus g. Jurbarkas, tel. 8
6415999.
Sklypà Jurbarkø sen. Lukðiø
k. (1,14 ha, þemë yra ûkio
paskirties). Jurbarkas, tel.: 8 447
51620, 8 685 27 238.
Sklypà Kiduliø k. (15 999 Eur, 50
a, komercinë paskirtis, strate

giðkai l. geroje vietoje, Kiduliø miestelyje, prie pat kelio JurbarkasÐakiai). Jurbarkas, tel. 8 640 15 99.
Skubiai namà Girdþiuose (suremontuotà, mûriná, sublokuotà, 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.
(yra komunikacijos, yra pamatai,
yra projektas1 13 a). 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 Greièiuose „Vieversio“ bendrijoje Nr. 347 (medinis namelis,
yra veranda, árankiø priestatas, 6 a
þemës, ðulinys). Tel. 8 650 50 228.
Sodà Greièiuose „Vieversyio“
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 Kalnënuose (namas ràstinis, gera vieta, asfaltuotas privaþiavimas, galima pirkti pusæ arbà
visà). Jurbarkas, tel. 8 641 56 231,
skambinti po 18 val.
Sodybà Rotuliuose (namas II
a. mûrinis, ûkiniai pastatai, garaþas, þemës, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 605 82 505.
Sodybà Vensloviðkiø k., Raudonës
sen., Jurbarko r. (graþi aplinka, komunikacijos, 7 900 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 657 42 293.
Þemës sklypà (35 a) Greièiø
sodø bendrijoje. Kaina sutartinë.
Jurbarkas, tel. 8 618 49 853.
Þemës sklypà V. Grybo g. (visos
komunikacijos, geroje vietoje,
kaina 1 Eur). Jurbarkas, tel. 8
670 43 333.
Þemës sklypà Jurbarke (komunikacijos, 8 000 Eur12,6 aru
komunikacijos) Sodø-Rûtø g.
Jurbarkas, tel. +370 699 35 680.
Þemës sklypà Kiduliuose (15 999
Eur, 50 a, komercinës paskirties,
geroje vietoje, tinka degalinei,
kavinei, angarams, sandëliams
statyti). Jurbarkas, tel. 8 656
88 332.

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

n u o m o j a
Iðnuomoja didelá garaþà (telpa
didelis mikroautobusas, yra tri
fazë elektra, signalizacija, uþdara
teritorija). Jurbarkas, tel. 8 612
77 639.
Tvarkinga, rami pora iðsinuomotø
butà, namà Jurbarke ar netoli
Jurbarko. Tel. . Jurbarkas, tel.
+370 662 83 960.
Iðnuomoja sodybà Skirsnemunës
sen. Naukaimio k. (vienkiemyje
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prie gero kelio, trifazis elektros
ávadas, namas su patogumais, yra
11 ha þemës). Jurbarkas, tel.: 8
605 40 242, 8 447 41653.
Iðnuomoja didelá garaþà (telpa
didelis mikroautobusas, yra trifazë elektra, signalizacija, uþdara
teritorija). Jurbarkas, tel. 8 612
77 639.

Kaune ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà K. Donelaièio g. 64
(31,5 kv. m, IV a., IV a. name,
plastikiniai langai, ástiklintas 6 m.
balkonas, ðarvo durys). Kaunas,
tel. 8 657 93 854.

Kituose miestuose ir
rajonuose

p e r k a
+Brangiausiai Lietuvoje miðkus
(brandþius, jaunus, malkinius,
iðkirstus), þemæ, sodybas. Tel. 8
651 39 039.
+Miðkà (jaunà, brandø). Galiu
konsultuoti nustatant miðko
vertæ. Brangiai moku. Tel. 8 699
12 013.
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui arba
su þeme. Atsiskaitome ið karto.
Tel. 8 647 42 210.

cm

myk
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Klaipëdoje ir rajone

p a r d u o d a
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.
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.

Þemës ûkio paskirties sklypà ant
upës Jûros kranto Didkiemio
kaime. Ðilalës r., tel. 8 685 62 983.
Þemës sklypà Didkiemio k., prie
Balskø vandens telkinio (50 arø).
Ðilalës r., tel. 8 699 47 615.

patvirtinus notariðkai). Tauragë,
tel. 8 685 62 036.
1,5 k. butà miesto centre Vytauto
g. 76 (III a., bendrabutyje, pilnai
árengtas, 29,5 kv. m, 12 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 689 91 663.
2 ha þemës Norkiðkës kaime,

Ðilutëje ir rajone

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 Ateities take 5 (II a.,
28 000 Eur). Tauragë, tel. 8 671
32 145.
2 k. butà Dainavos g. 10 (III a.,
be remonto) arba keièiu á 1 k.
butà (Miðko g. ir IV-V aukðtuose
nesiûlyti). Tauragë, tel. 8 655
10 457.
2 k. butà su patogumais Ðilalës g.
166 Papuðinës kaime (yra didelis
garaþas, kaina sutartinë). Tauragë,
tel. 8 658 05 441.
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.
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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

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.

Sodybà (su 10, 5 ha þemës sklypu)
Vainuto kaime. Ðilutës r., tel. 8
675 44 096.
Þemæ Budvyèiø kaime (1 ha 70
arø). Ðilutës r., tel. 8 654 43 896.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
120 (III a.) arba keièiu á 2 k. butà.
Tauragë, tel. 8 630 24 995.
1 k. butà Ateities take 3 (III a., 36
kv. m). Tauragë, tel. 8 699 27 173.
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., yra
balkonas, 28 kv. m, 12 000 Eur,
galima atsiskaityti ir dalimis,

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 Tauragës Dvare (7 name,
II a., vietinis ðildymas). Tauragë,
tel.: 8 656 36 571, 8 650 29 025.
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 Gedimino g. (IV a., 65
kv. m). Tauragë, tel. 8 607 10 774.
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 63 459 581.
3 k. butà Gedimino g. 29A (IX a.,
64 kv. m, IX aukðtø name,
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plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 20 000 Eur. Butas priklauso bendrijai. Kodinë laukiniø
durø spyna, 2 balkonai). Tauragë,
tel. 8 652 46 218.
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 þeme). Tauragë, tel. 8
655 20 182.
Buvusià grûdø saugyklà
Pagramantyje, Naujininkø g.
Tauragës r., tel. 8 698 84 020.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje (yra
duobë, rûsys, iðtinkuotas) ir þemës
sklypà Rydðtato g. (10 arø). Namo
II aukðtà. Tauragë, tel. 8 698 79 236.
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). Parduoda garaþà
„Jovaro“ bendrijoje (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., trifazis,
duobë, sandëliukas, vanduo, apðvietimas, talpa dyzeliui, 31.33kv.m,
pagr. 18.21 kv. m, 3 200 Eur).
Ðalia parduodamas dar 1 garaþas.
Tauragë, tel. 8 636 37 713.
Gamybiná pastatà (1500 kv. m,
miesto komunikacijos, galima
nuoma). Tauragë, tel. 8 699 47 615.
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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Mûriná namà Gaurëje arba keièiu
2-3 k. butà Tauragës mieste. Tel. 8
685 51 965.
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.
Mûriná namà (vieno aukðto, miesto
komunikacijos, tvarkingas, galima
gyventi, 6,037 aro þemës, 2 garaþai,
malkinë, kiemas trinkelëmis).
arba keièiu á 1 k. butà iki III a.
su priemoka. Tauragë, tel. 8 611
14 025.
Namà J. Tumo-Vaiþganto g. 36
(17,25 aro þemës, yra 2 garaþai,
lauko rûsys, ðiltnamis, vietinës
komunikacijos). Tauragë, tel.: 8
699 27 173, 8 699 34 621.
Namà Alyvø g. 4 (po remonto,
gera, rami vieta). Tauragë, tel. 8
679 92 533.
Namà Gaurës sen., Milgaudþiø
k. (reikalingas remontas, 28 arai
sodybinis sklypas). Tauragës r., tel.
+370 630 44 832.
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.
Nedidelá naujos statybos namà
J. Navasaièio g. (12 arø, miesto komunikacijos, 95 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 57 895.
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, 12 ha sodo sklypas,
graþioje vietoje, prie miðko, ðalia
tvenkinys). Tauragë, tel. 8 698
02 670.
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.
Sodà Joniðkëje „Aido“ bendrijoje
(mûrinis namelis, po visu nameliu
rûsys, galima gyventi þiemà, naujas
centrinis ðildymas, plastik. langai,

garaþas, ðulinys, signalizacija, beveik 2 sklypai þemës, ðalia miðko,
kaina sutartinë). Tauragë, tel.: 8 653
51 614, 8 631 68 816.
Sodà Joniðkëje „Puðyno“ bendrijoje
(18 arø þemës). Tauragë, tel. 8 652
41 218.
Sodybà 5 km nuo Tauragës, kaina
sutartinë. Tel. 8 644 71 054.
Sodybà Adakavo kaime (su baldais,
ûkiniai pastatai, trifazës, vanduo,
kanalizacija, prie namø þemës 0,92
ha, kaina derinama). Tauragë, tel.
8 615 82 627.
Sodybà Batakiø kaime. Kaina sutartinë. Tauragës r., tel. 8 689 41 532.
Sodybà Jurbarko r. (graþi aplinka,
ðalia miðkas, 5 500 Eur, 57 a visas
bendras plotas sodybos. Galima
iðsimokëtinai). Tauragë, tel. +370
690 82 635.
Sodybà Pagramanèio mstl.
Akmenos g. 12 (pastatai mûriniai,
graþi vieta, ðalia Akmenos upës).
Siûlyti ávairius variantus. Tauragës
r., tel. 8 656 24 052.
Sodybà Ðakvieèio k. (mûrinis namas, 48 arai þemës, kaina sutartinë).
Tauragës r., tel. 8 634 98 406.
Sodybà Þygaièiuose (mûriniai
pastatai, graþi vieta, ðalia puðynas,
tvenkinys, 2 km iki eþero). Tauragës
r., tel. 8 638 29 783.
Þemës sklypà 2.62 ha. su pakrante.
Tauragës raj., tel. 8 658 57 787.
Þemës sklypà Jovaruose (13 arø).
Tauragë, tel. 8 685 62 983.
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 ûkio paskirties (1,02
ha) Lauksargiuose. Tel.: 8 633 93
237, 8 638 783 55.
Þemës sklypà Didkiemio k., prie
Balskø vandens telkinio (50 arø).
Tauragë, tel. 8 699 47 615.

vyriðkis iðsinuomotø 1-2 kam. butà
su baldais Tauragëje. Garantuoju
gerà buto prieþiûrà.. Tauragë, tel.
8 687 91 836.
2 k. butà Ateities take. (V a.).
Tauragë, tel. 8 623 43 596.
3 k. butà Baþnyèiø g. (V a., 55 kv. m,
V aukðtø name, mûrinis, 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 641 94 770.
Iðnuomoja gamybines patalpas
ir komercines patalpas Stoties g.
Tauragë, tel. 8 684 61 318.

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.
Anglis. Tauragë, tel. 8 618 14 597.
El. generatoriø (200 Eur).
Panaudotas þoliapjoves (geros
bûklës, veikianèios). Tauragë, tel.
8 658 57 647.
Supjautas malkas (miðrus lapuotis). Greitas pristatymas! Tel. 8
607 88 448.
Naudotus segmentinius, pakeliamus garaþo vartus.
Gera bûklë. Gamintojas
Ryterna“ (plotis 3,30 m, aukðtis
2,60, 1 100 Eur). Ðilalë, tel. 8 690
29 090.

p e r k a
Perka malkinæ medienà, gali bûti
3 arba 6 m ilgio. Jurbarkas, tel. 8
612 77 639.

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

p e r k a
2 k. butà. Siûlyti ávairius variantus.
Tauragë, tel. 8 650 40 842.

k e i è i a

p a r d u o d a
Kondicionieriø SAMSUNG
SMART INVERTER (maþai
naudotas, 500 Eur). Tauragë, tel.
8 682 52 925.
Maþai naudotà „Yamaha Psr-550“
(350 Eur). Jurbarkas, tel. +370
621 33 079.
Ðaldiklá (8 kamerø). Tauragë, tel.
8 656 69 884.

p a r d u o d a

Keièiu namà Skaudvilëje, graþioje
vietoje á gyvenamàjá namelá Joniðkio
sodø bendrijoje arba á namà kaime
su sodybiniu sklypu. Tauragës r., tel.
8 670 28 404.
Puse medinio namo (be remonto, 9
arai þemës, plytinis ûkinis pastatas,
daliniai patogumai) á 1-1,5k. butà
su visais patogumais I-II a. Tauragë,
tel. 8 638 69 468.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 2 k. butà MSV mikrorajone (yra dalis baldø). Tauragë,
tel. 8 652 14 640.
+Iðnuomojamos komercinës patalpos miesto centre Vasario 16-osios
g. Tauragë, tel. 8 650 66 113.
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

Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ
(tinka vonios kambariui), skalbiniø
dëþæ (pinta). 4 këdes su atloðais.
Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Sekcijà, virtuvines spinteles, vidaus
duris, garinæ, linoleumà, karnizus,
gëliø stovà su spintele. Skubiai ir
pigiai. Tauragë, tel. 8 656 32 529.
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. Kitus
baldus dovanoju. Tauragës r., tel.
8 656 24 052.

5 verðiø karvæ su 3 savaièiø telyèaite, 900 Eur. Jurbarkas, tel. 8
652 30 335.
Avis (suffolkø, juodgalviø misrunës) ir ðienà rulonuose, laikomas po stogu (12 vnt., kaina 10
Eur). Tauragë, tel. 8 657 51 762.
Bulves (ekologiðkai uþaugintos).
Tauragë, tel. 8 698 03 012.
Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.
Dviejø verðiø karvæ, 500 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 699 49 900.
Grûdus: aviþø-peliuðkø miðiná ir
sëklinius mieþius. Jurbarko r., tel.
8 610 07 183.
Jagdterjerø veislës ðuniukus (kalytës, 60 Eur). Pagëgiai, tel. 8 637
25 870.
Karvæ (pirmaverðë, labai gera).
Tauragë, tel. 8 446 44 905.
Parðiukus. Skaudvilë, tel. 8 641
87 481.
Ðiurkðèiaplaukiø foksterjerø veislës ðuniukà (tëvai medþiojantys,
60 Eur). Tauragë, tel. 8 669 99 623.
Verðingà telyèià (verðiuosis
birþelio gale) arba verðingà karvæ.
Tauragës r., Skaudvilë, tel. 8 603
10 646.

d o v a n o j a
Dovanoja oþiukà ir oþkytæ èekø
veislës. Tel. 8 636 11 577.

p a r d u o d a
+Medþiokliná dvivamzdá ðautuvà su gaidukais (yra leidimas).
Tauragë, tel. 8 653 19 049.
Armonikà „Tulskaja“ (geros
bûklës, kaina 43 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 645 67 393.
El. generatoriø HONDA (maþai
naudotas, 3 kW, keturtaktis,
benzinas, su garantija, gera kaina,
tik 400 Eur). Tauragë, tel. 8 682
27 319.
Elektriná pjûklà malkoms (trifazá).
Jurbarkas, tel. 8 699 93 086.
Ryðuliná presà „New Holland“
(tvarkingas). Du elektros variklius: (11 kW, 1000 aps., 4,5 kW,
2800 aps.). Dvi ZIL padangas
su ratlankiais. Jurbarkas, tel. 8
662 35 299.
Plastikines taras 1000 l, su metaliniais padëklais. Ðvarios, tvarkingos. Tinka vandeniui, kurui,
skystoms tràðoms ir t.t., 37-43 Eur,
kanalizacijai, 18 Eur, rëmai, 15
Eur, pûslës 3 Eur. Galime atveþti.
Tauragë, tel. 8 673 27 937
Rieduèius (40 dydis), buksyrinius
trosus, krovinio tvirtinimo dirþusi,
6, 8, 10 m, apynaujus BMW 530
stiklo pakëlimo mechanizmus.
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. Tauragë, tel. 8 446
72 033.
Sauskelnes „Tena“ (M dydis, 24
pakuotës), „Seni“ (M dydis, 10
pakuoèiø). yra praimtø pakuoèiø,
yra likusiø naujø higienos priemoniø. Kaina sutartinë. Tauragë,
tel. 8 670 28 404.
Ðaðlykinæ-rûkyklà (garveþys).
Tauragë, tel. 8 652 89 912.
Ûkinio kiemo vartus, ûkinio
pastato duris, sunkveþimio GAZ53 pavarø dëþæ, amortizatorius,
automobilio AUDI A6 duris,
AUDI 100 duris, padangas, dujø
árangà, automobiliui, 4 mm storio
stiklà ðiltnamiui. Jurbarkas, tel. 8
612 77 639.
Valtis (pagaminta ið faneros,
nesunki ir patogi transportavimui,
ilgis 3,85 m, plotis 1,28, 500 Eur).
Ðilalë, tel. 8 690 29 090.
Visuotinæ lietuviø enciklopedijà
(24 tomai). Þalvariniø àsotëliø
ir þalvariniø þvakidþiø rinkinius. Aðtuonnyèius raðtuotus
lino rankðluosèius, puoðti ðilku.
Tauragë, tel. 8 611 84 354.
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amoji galia 500 kg. Tauragë, tel. 8
698 23 618.
Reikalingas þmogus ar ðeima,
galintis gyventi ir priþiûrëti sodà.
Tauragë, tel. 8 689 76 899.

p a r d u o d a
+YPATINGOS NUOLAIDOS!
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. VIDAUS IR
LAUKO DURYS: MEDINËS,
METALINËS, NAUJOS
IR
PANAUDOTOS.
ÁVAIRÛS MUZIKINIAI
INSTRUMENTAI. Klaipëda,
tel. 8 603 10 867.
+Pjautà medienà (eglë, 15 x 15, 5 x
15, 12 kub. m, 1 kub. m - 155 Eur).
Tauragë, tel. 8 653 91 515.
+Sausuolius eglës ràstus (6 m, 20
kub. m, 800 Eur). Tauragë, tel. 8
658 03 315.
Asfalto betono daþus (aukðtos
kokybës, pasiþymintys puikiomis
dengiamumo, spalvos parinkimo
savybëmis, tinka aikðteliø, fasadø,
patalpas, kur daug tranzito, garaþø daþymui, baltos sp. 40 kg ir
geltonos sp. 40 ir 25 kg). Tauragë,
tel. 8 673 02 428.
Ávairaus dydþio akmenis (apie
4 kub. m). Presuoto popieriaus
plokðtes (4 mm storio, didieji lapai). Fanerà (2,5 x 1,20 x 0,10 m,
5 vnt.). Stiklà (ávairaus dydþio, pigiai). Tauragës r., tel. 8 656 24 052.
Juostinius mobiliuosius gaterius
(elektra, benzinas, dyzelinas).
Dyzelinæ 20 kW elektros stotá.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.
Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.
Metaliná darbo stalà su spaustuvais (110 Eur). Tauragë, tel. 8
656 21 154.
Priimu statybiná lauþà. Tauragë,
tel. 8 653 91 515.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.

p e r k a
Perka naudotas grindines lentas
Tel. 8 686 93 410.
Perku berþo taðus (3,5 ir 7 cm
storio, siûlyti). Tel. 8 679 68 427.
Priimu statybines atliekas. Tel. 8
647 42 210.
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, heèbekas, mëlyna, 4/5, 156231 km, TA
iki 2019-04, 650 Eur, cinkuotas
këbulas, be rûdþiø, TA iki 2019
04). Tauragë, tel. 8 655 44 286.

NISSAN

p a r d u o d a
NISSAN ALMERA TINO (
2002 m., 2,2 l., TA, 2018,09 mën.,
draudimas, tvarkinga, kaina 1 000
Eur.). Jurbarkas, tel. 8 614 82 154.

OPEL

p a r d u o d a
OPEL VECTRA (1997 m., 2.0
l, dyz., universalus, þalios sp.,
yra kablys, TA iki 2019 05 16 d.,
yra draudimas, kaina 850 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.

PEUGEOT

p a r d u o d a
PEUGEOT 206 (2003 m., 1,9
l, HDI, 66 kW, 4/5 durys, juoda
spalva, TA iki 2019 m., kaina 950
Eur). Tel. 8 638 50 565.

RENAULT

p a r d u o d a
3 verðingas telyèias, verðiuosis balandþio, geguþës mënesá, 650 Eur.
Ðilalë, tel. 8 605 60 850.

Sodyboje priimtø gyventi senyvo
amþiaus vyriðká, mokantá vairuoti
traktoriø ir pagalbà maþame
ûkyje. Tik rimti skambuèiai. Tel.
8 688 56 284.
Telferis, elektrinis keltuvas, keli

p a r d u o d a
RENAULT MEGANE (1998 m.
benzinas, dujos, 1,6 l, kaina 800
Eur). Tel. 8 618 03 711.

SUZUKI

cm

myk
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Motorolerá SUZUKI KATANA
(49 kub. cm, su dokumentais).
Tauragë, tel. 8 683 50 300.

p e r k a
Perku rusiðkus motociklus, gali
bûti netvarkingi, be dokumentø,
bûklës nesvarbi, bei jø dalis.
Siûlyti ávairius variantus. Kaunas,
tel. 8 622 54 097.

p a r d u o d a
SUZUKI BALENO (1997 m.,
automatinë pavarø dëþë, 1.6 l,
pilka, 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,
sidabrinë, 2/3, 214000 km, TA iki
2019-03, Lietuvoje neeksploatuotas, 1999 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 PASSAT (1996 m., 1,9 l, TDi,
universalas, kablys, TA, signalizacija, gera bûklë, 1 200 EUR). Tel.
8 608 93 159.
VW SHARAN (1997 m., 1,9 l, 84
kW, 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, mikroautobusø supirkimas aukðèiausia
kaina. Dokumentus tvarkome
vietoje, dirbame be iðeiginiø.
Atsiskaitome iðkarto. Jurbarkas,
tel. 8 681 33 226.

p a r d u o d a
FORD originalius lietus R18
ratlankius (MONDEO, S-MAX).
Tauragë, tel. 8 683 50 300.
Priekabos ZUBRIONOK, MAZ
8114 (lengvosios maðinos, 2 vnt.).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.
VW GOLF (1992 m., 1,4 l, benzinas) dalimis. Ðilalë, tel. 8 682
68 290.
VW GOLF 3 (1993 m., benzinas,
tvarkingas, TA iki 2018 06, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 680
46 445.

p a r d u o d a
Motorolerá GILERA RUNNER
(2003 m., 49 kub. cm, kuro padavimo sistema ápurðkimas, raudonos sp., rida 7289 km. Pakeitimai:
paskutinë nauja grupë, naujos
galinës stabdþiø kaladëlës, naujas
oro kompresorius). Tauragë, tel.
8 614 98 125.

p a r d u o d a
Adatà (filtrà vandeniui ið þemës
traukti). Tauragë, tel. 8 676 57 000.
BUCHER GUJER TR-1500,
tipas LDA 672 savaeigë vaþiuoklë.
Tel. 8 690 52 762.
Dirvos lygintuvà PAP8, 200 Eur,
2 korpusø plûgà ant trikampio
(sraigtinës verstuvës, kamporaiþiai, 100 Eur), kultivatoriø
KPG4 (pritaikytas MTZ, 200
Eur), gnybtai rulonams ant hidraulo, 1500 Eur. Jurbarkas, tel. 8
662 35 299.
Diskinæ ðienapjovæ, bulviø kasamajà, T-25. Tel. 8 612 78 366.
Kultivatoriø (2,8 m) ir melþimo
aparatà (maþai naudotas). Tel. 8
630 49 607.
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.
Naudotà þ.û. technikà ið Ðvedijos,
techniðkai tvarkinga. Tel. 8 601
60 880.

Presà CLAAS (veikiantis, 1 400
Eur). Tauragë, tel. 8 689 85 071.
Priekabà gyvuliams veþti. Tel. 8
636 11 577.
Ðakø smulkintuvà, 200 Eur.
Tauragë, tel. 8 65 02867.
T-16 (1985 m., 18,4 kW, pastiprinta priekabëlë, dugnas 4 mm,
skarda. Pridedu naujà tràðø
barstytuvà. Draudimas, 1 550
Eur). Tauragë, tel. 8 656 29 996.
Traktorinæ priekabà 2PTS-2,
grûdø iðkrovimo sraigæ (elektrinë), priekinës aðies þiedà (4 t
priekabai), padangas (traktoriniø
priekabø, 4-12 t), iðvertimo cilindrus (traktoriaus priekabø, 2-4 t).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.
Traktoriø T-25 (1993 m., 1300
motoval.). Tel. 8 652 96 090.
Tràðø barstytuvà (06 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.
Tvarkingà dalginá lenkiðkà ðienapjovæ, kempà (Tauragës gamyba, be baliono, 150 Eur), dvifazæ suvirinimo aparatà rusiðkà.
Galima derëtis. Jurbarkas, tel. 8
662 35 299.

p e r k a
+Perkame Þ.Û. technikà ir transportà: traktorius, kombainus,
plûgus, presus, automobilius,
mikroautobusus, sunkveþimius.
Tel. 8 623 55 702.
Þolës pjaunamàjà traktoriui
T-16. Tauragë, tel. 8 631 82 118.

Ruošiame TR1; TR2; SZ; SM kategorijų, KRAUTUVŲ vairuotojų ir
KROVIMO KRANŲ (HIDROMANIPULIATORIŲ) OPERATORIUS
(mokiniai registruojami nuolat ! )
Naujos B kat. grupės darbą pradeda: Birželio 12 d. 16:00 val. popietinė grupė
Kursų kaina: 299,00 € (teorija 40 val. ir praktinis vairavimas 30 ak.val.)
290,00 € (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)
Naujos BE, C, CE, D kat. grupės darbą pradeda: Birželio 14 d. 18:00 val. vakarinė grupė
Į kainą įskaičiuota metodinė medžiaga, teorijos paskaitos, praktikos važiavimai ir neribotai spręsti
KET prie kompiuterių!
PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS:
x PO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO PRARADIMO;
x PRADEDANČIŲJŲ VAIRUOTOJŲ;
x PAŽEIDUSIŲ KET REIKALAVIMĄ (-US).

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

Kursų kaina: 79 € (5 mokymosi val.).
LAUKSIME VISŲ NORINČIŲ IŠMOKTI VAIRUOTI!
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+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.
+Reikalingas pagalbinis darbininkas ûkyje. Apgyvendina.
Pagëgiai, tel. 8 685 02 831.
+Reikalingas vairuotojas darbui
su autoveþiu ratais. Tel.: 8 699 84
154, 8 685 75 872.
+Ûkininko ûkiui reikalingas
geras darbininkas. Tauragë, tel.
8 677 09 824.
+Vasaros sezonui reikalingi:
virëjai, picø kepëjai, padavëjai,
virtuvës pagalbiniai darbuotojai. Tauragë, tel. 8 612 52 050,
skambinti po 17 val.
Apkalam namus dailylentëms,
statom pastoges ir karkasinius
pastatus. Liejam 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.
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 melþëjai, kombainininkai ir traktorininkai.
Aprûpiname gyvenamuoju plotu
ir socialinës garantijos. Tel.: 8 652
45 533, 8 619 39 533.
Reikalingi vairuotojai su CE
kategorija vaþinëti ratais LietuvaSkandinavija-Lietuva. Tauragë,
tel. 8 650 34 955.
Statybø ámonë UAB „Ikema“
ieðko mûrininkø, laiptiniø daþytojø, atlyginimas nuo 1 0001500 Eur. Darbas Vilniuje.
Apgyvendiname. Tel. 8 676 63
922.
Stogdengiø brigadai reikalingas
stogdengys. Jurbarkas, tel. 8 614
83 688.
Ieðkomas autokrautuvo vairuotojas. Tauragë, tel. 8 652 55 588.
Reikalingi þmonës, gebantys
paruoðti medinio namo pagrindus
lentelëmis apkalti. Namas vienkiemyje, ðalia Ðilalës. Ðilalë, tel. 8
615 95 331.
Stogdengiø brigadai reikalingas
stogdengys bei pagalbinis darbininkas. Darbas Tauragës bei
Jurbarko rajonuose. Tauragë, tel.
8 614 83 688.
Ûkininkas ieðko darbuotojo
melþëjo. Pagëgiai, tel. +370 641
24 795.
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59 metø vyras, turintis BCE kat.
vairuotojo paþymëjimà, ieðko
darbo, gali priþiûrëti ûká, sodybà,
atlikti pagalbinius darbus. Tauragë,
tel. 8 637 73 405.
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 darbo, galiu valyti langus
gyventojø namuose ir butuose. P.
s. nevalau aukðtai esanèiø langø,
kurie neatsidaro á vidaus pusæ.
Tauragë, tel. 8 600 18 562.
Ieðkau vairuotojo darbo Lietuvoje.
Visos kategorijos. Tel. 8 671 94
570.
Ieðkom darbo: tinkuojame, glaistome ir daþome. Jurbarkas, tel. 8
685 40 700.
Moteris ieðko auklës darbo, gali
priþiûrëti vaikus. Tauragë, tel. 8
603 97 871.
Mûrininkas, stogdengys, vidaus
apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
Siûlome savo paslaugas - lauko
darbai (stogai, skardinimas, tvoros, pavësinës, pirtys). Esame su
patirtimi. Dirbame su patentu.
Tauragë, tel. 8 637 25 870.
Siûlome savo paslaugas, atliekame
lauko remonto darbus (stogø
keitimas, skardinimas, tvoros,
pavësinës ir kiti darbai). Tauragë,
tel. 8 637 25 870.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.
+Atlieku visus vidaus apdailos
darbus. Tauragë, tel. 8 673 02 428.

+Miðko ir avariniø medþiø pjovimas. Medienos ir malkø ruoðimas.
Tauragë, tel. 8 637 72 785.
+Mobiliuoju juostiniu gateriu uþsakovo namuose pjauna medienà.
Tauragë, tel. 8 650 10 466.
+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.
+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 apdailà,
staliaus darbai, durø langu montavimas, smulkus santechnikos
ir elektros darbai. Vilnius, tel. 8
627 14 988.
Atsakymai á ávairius klausimus taro
kortø ir numerologijos pagalba.
Tel. 8 686 60 763.
Buria, padeda dël sveikatos problemø ir verslo reikalais, padeda
su ðeimos problemas, nuima
uþkeikimà. Tel. 8 662 52 326.
Dengiame stogus, atliekame visus
namø skardininimo darbus. Tel. 8
687 13 630.
Ávairûs statybos darbai. Dirbu virð
5 metø. Tauragë, tel. 8 638 78 221.
Krovinio perveþimo paslaugos iki
12 t ir BOBCAT paslaugos. Tel.
8 647 19 060.
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.
Pjaunu þolæ trimeriu. Tauragë, tel.
8 650 54 019.
Remontuojame buitinius ir pra

monines 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.
Stogø dengimas, mediniø karkasiniø pastatø statymas, skardø
lankstymas. Tel. 8 628 52 537.
Teikiu greitas paslaugas iki 10
000 Eur, be uþstato, per 1 val.
visoje Lietuvoje, taipogi refinansojame. Paraiðkas paskolai gauti 7
dienas per sav. nuo 8, 10 000 Eur.
Tauragë, tel. 8 603 17 413.
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.
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RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

BIRŽELIO 9 D. 18 VAL. Jurbarko parodų ir koncertų
salėje Muzikinė - kūrybinė improvizacija „Gyvenimo
spalvos“.
Gedulo ir vilties dienos minėjimas:
BIRŽELIO 13 D. 13 VAL. „Ant geležinkelio bėgių“ atminimo valanda prie Lybiškių geležinkelio stoties.
BIRŽELIO 14 D.
10.30 VAL. Šv. Mišios Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje
12 VAL. Atminimo valanda prie tremtinių paminklo
Jurbarko kapinėse
13.30 VAL. Jurbarko rajono moksleivių piešinių konkurso „Ant geležinkelio bėgių“ apdovanojimai Jurbarko
rajono viešojoje bibliotekoje.
BIRŽELIO 15 D.
16 VAL. Rankdarbių, sukurtų tremtyje, parodos atidarymas. Parodos „Prezidento Kazio Griniaus gyvenimas
istoriniuose dokumentuose ir nuotraukose“ atidarymas
Jurbarko krašto muziejuje
Tauragėje

BIRŽELIO 9 D. 19 D. VAL. Renginys skirtas piliakalnių
metams Ant piliakalnio krantelio Kiukiškių k., Pilaitės
piliakalnyje.
BIRŽELIO 9 D. 17 D. VAL. Skaudvilėje prie kultūros
rūmų 30-asis jubiliejinis festivalis „Alio, talentai iš provincijos!“
BIRŽELIO 10 D. 13 D. VAL Tradicinė Antaninių šventė
Kęsčiuose „Pieno kelias: nuo šienapjūtės iki sūrio“.
BIRŽELIO 10 D. 14 VAL. Tauragės kultūros rūmuose
AMADEUS DANCE Lietuva šokio šventė & MAZAIS
ANDŽINŠ Latvija.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

BIRŽELIO 12 D. 18.30 VAL. Parke, prie Šilutės kultūros
ir pramogų centro Burbuliatorius.
BIRŽELIO 11 D. 18 VAL. Saugų evangelikų liuteronų
bažnyčioje REFORMACIJAI 500 renginiai: gražiausios
evengelikų liuteronų ir reformatų giesmės bei Vakarų
Europos kompozitorių kūriniai.
ŠAKIUOSE IR RAJONE

BIRŽELIO 14 D. Gedulo ir vilties diena
18 VAL. Šventos mišios Šakių šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.
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