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LIETUVOJE SKELBIAMA GREIČIO MATUOKLIŲ
EVOLIUCIJA

Važiuojant įprastais ir žinomais maršrutais vairuotojai atmintinai žino, kuria kryptimi nukreiptas pakeliui sutiktas greičio
matuoklis. Artėja diena, kai net ir į priešingą pusę nukreiptas
radaras galės užfiksuoti jūsų greitį. Tokių pokyčių nuspręsta
imtis dėl to, kad motociklininkai greitį viršija tūkstančius kartų,
tačiau jų nubausti nebuvo galimybės – ant motociklų priekinės
dalies tiesiog nėra valstybinių registracijos numerių.
Eksperimentas pradedamas
Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) vadovas
Egidijus Skrodenis teigė, kad eksperimentas jau pradedamas.
„Radarai turi tokią funkciją – matuoti greitį abiem kryptimis,
tačiau iki šiol jie galėjo matuoti tik atvažiuojančių arba tik
nuvažiuojančių automobilių greitį.
Dabar eksperimento tvarka iki liepos 1-os dienos bus pabandyti penki radarai, jie veiks tiek į vieną, tiek į kitą pusę“,
– teigė E. Skrodenis.
Iki rugsėjo tokių dvikrypčių matuoklių skaičius išaugs iki
17-os – tai yra bus perprogramuota dar 12 matuoklių.
Pokyčiai – dėl motociklų
E. Skrodenis neslepia, kad pokyčius lėmė kai kurių chuliganiškai vairuojančių motociklininkų elgesys. „Nors sezonas
dar tik prasideda, jau užfiksuota 5 tūkst. greičio viršijimo
atvejų. Tai vien tik šiais metais. Nufotografuoti motociklininko
numerius galima tik fiksuojant iš galo. Ne paslaptis, kad motociklininkai nevengia prieš radarą ir įvairių gestų parodyti“,
– sako E. Skrodenis.
Ne visi greičio matuokliai matuos greitį abiem kryptimis,
tačiau vairuotojai nežinos, kurie radarai matuos greitį viena
kryptimi, kurie – abiem, tad jie ir toliau „darbuosis“ įprastu
režimu.
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TAI VERTA ŽINOTI: ITIN POPULIARUS
VAISTAS NAMŲ VAISTINĖLĖJE NET
NEDIDELĖMIS DOZĖMIS GALI SUKELTI
SKRANDŽIO KRAUJAVIMĄ
Nors aspirinas gali sukelti skrandžio kraujavimą,
gydant kai kurias ligas,
jo pakeisti nėra kuo, LRT
RADIJUI sako Vilniaus
universiteto profesorius
Pranas Šerpytis. Anot jo,
aspirinas pavojingas ir
tuo, kad, nutraukus vaisto
vartojimą, jis išlieka veiksmingas dar kelias dienas.
– Iki šiol aspirinas daugelio vartotas kaip geras
profilaktinis vaistas, kas pasikeitė?
– Aspiriną klinikinėje praktikoje naudojame
jau daugiau nei 100 metų. Daug tyrimų nurodo, kokios aspirino dozės gali sukelti tam tikrą
pašalinį poveikį, virškinamojo trakto, kurį
aspirinas dirgina, kraujavimą. Vis dėlto kalbama apie nedideles dozes, apie 75–100 mg.
Niekas nesako, kad reikėtų vartoti. Kiekvienas, neturintis išeminės širdies ligos ar insulto
požymių, aspirino nevartos. Bet turintiems šių
požymių aspiriną vis dėlto reikėtų vartoti, nes
šiuo metu neturime kuo jo pakeisti.
Kartais vartojame ne vieną vaistą, bet kelis
medikamentus. Tai vadinamoji antiagregantų
grupė. Šie vaistai reikalingi. Ypač jei implantuojami vadinamieji stentai – širdies kraujagyslių vamzdeliai – būtinai reikia vartoti
aspiriną. Jis vartojamas su kitu medikamentu.
Tai kartais tęsiasi ne vieną mėnesį, o visus metus. Aspirinas paliekamas vartoti visam laikui.
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– Ar pakanka pasitarti tik vaistinėje, ar reikėtų aspiriną vartoti tada, kai paskiria daktaras?
– Vaistininkai turi nemažai žinių ir kartais
gali patarti dėl vaistų suderinamumo – ar
derina, ar ne. Tikrai gali patarti, bet dėl ligos
gydymo, kiek reikia vartoti ir kaip, reikėtų
tartis su savo gydytoju ar gydytoju specialistu.
– Mokslininkai įspėja, neva aspirinas pavojingas. Ar tai tiesa?
– Taip. Jei nutrauksite vartojimą, aspirinas
dar bus veiksmingas. Jis veikia kraujo kūnelių
– trombocitų – funkciją ir išlieka veiksmingas
net keletą dienų, iki savaitės. Dėl aspirino
nutraukimo reikėtų tartis su specialistu.
– Medikai skiria aspiriną asmenims po

insulto ar širdies priepuolio kaip kraują
skystinančius vaistus, bet jo šalutinis poveikis – skrandžio kraujavimas. Koks būtų
jūsų patarimas?
– Kiekvienas vaistas, kurį vartojame (ne
tik aspirinas, bet jis labiau) dirgina skrandžio
sieneles. Turime įvairių aspirino formų,
kurios dirgina mažiau, galima pasirinkti.
[...] Visada turi būti tam tikras balansas – ar
iš naujo patirti besikartojantį širdies priepuolį, ar kartais paskirti apsaugą, kad nebūtų
diskomforto ir pašalinio aspirino poveikio.
– Mokslininkai sako, kad asmenims nuo
75 iki 84 metų aspirino šalutinio poveikio
skrandžiui rizika didėja. Ar tai tiesa?
– Taip, vyresnio amžiaus žmonėms [ši
rizika didėja], bet jie dažniau turi išeminių
širdies ligų.
[...] Anksčiau vyravo nuomonė, kad aspiriną reikia skirti kaip prevencinę priemonę.
Turintiems minėtų lygų požymių ir skiriama.
Vyresnio amžiaus žmonėms visų vaistų šalutinių poveikių rizika didėja. Reikia žiūrėti
į kiekvieną vaistą ir tai, kaip jis derinamas.
– Tai kokiais atvejais galima kalbėti apie
visišką aspirino nenaudą žmogus organizmui?
– Jei pakenkta skrandžio gleivinei, atsirado
kraujavimas, aspirino neskirsime. Skiriami
prevenciniai, profilaktiniai vaistai, bet yra
tokių būklių, kai būtina skirti aspiriną, nes
kitaip pasekmės gali būti liūdnos.
Reikia atkreipti ligų neturinčių žmonių
dėmesį – žmogui gali būti ir 70–75 metai,
bet jis gali neturėtų minėtų ligų požymių.
Jei arterinis kraujo spaudimas normalus,
nėra jokių ligos požymių, jie vaistų tikrai
turėtų nevartoti.

NAUDINGA ŽINOTI

ARBŪZO ŽIEVĘ IŠMETATE? BE REIKALO JI TURI LABAI NAUDINGĄ PANAUDOJIMĄ
Paprastai, kai kalbame apie
arbūzą, vienintelis dalykas, apie
kurį susimąstome, yra gardus ir
prisirpęs jo minkštimas. Tačiau
nedaugelis kalba apie arbūzo
žievės naudą sveikatai, rašė naturalcureshouse.com.
Kai kurios Pietų Azijos valstybės
bei tam tikros valstijos JAV baltą
arbūzo žievės dalį gana dažnai
naudoja salotose.
Tokį vartojimą skatina itin didelė jos nauda sveikatai.
Joje gausu vitaminų A, B6 ir
C bei tokių mineralinių medžiagų kaip
magnis, cinkas ir kalis. Jų dėka jausitės
žvalesni.
Be to, galima rasti ir likopenų – itin vertingų antioksidantų, apsaugančių jaunystę
ir skatinančių imuninės sistemos atsaką į
įvairias ligas.
Žalia, kieta arbūzo žievės dalis yra turtinga amino rūgštimis – joje randamas
citrulino malatas yra naudingas raumenų
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DŽIAZO DIENOS TAURAGĖJE 2017
Š.m. liepos 13-15 dienomis, Tauragėje, Pilies
kiemelyje, Lauksargių evangelikų liuteronų
bažnyčioje ir Pilies aikštėje vyks III-asis tarptautinis festivalis “Džiazo dienos Tauragėje 2017”.
Dalyvaus Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos atlikėjai.
Numatyta, kad du festivalio vakarus filmuos
nacionalinė LRT televizija.
Liepos 13 d. 18.00 val. atidarymo koncertas.
Lauksargių evangelikų liuteronų bažnyčia.
„Vyšnių trio“: Petras Vyšniauskas-saksofonai,
klarnetas, Marija Vyšniauskaitė – vokalas; Dominykas Vyšniauskas – flugelhornas, trimitas,
trombonas; Vladimiras Kaplanas – gitara.
Liepos 14 d. 19.00 val. Pilies kiemelis.
„One World/Directions”, Lenkij,/
“Big Al & The Jokers”, Latvija.
Liepos 15 d. 19.00 val.
„Lithuanian Jazz Trio“: Vytautas Labutis, Leonid
Šinkarenko, Arvydas Jofė, Lietuva, „The Swamps
Shakers“, Latvija.

JURBARKAS

JURBARKO RAJONO GYVENTOJAI
KVIEČIAMI SAVO MIESTUI LAIMĖTI
RIEDLENČIŲ PARKĄ
Šią vasarą Jurbarko rajono
gyventojai kviečiami dalyvauti didžiausiame Baltijos
šalyse dviračių renginyje
„Velomaratonas“ ir laimėti
savo miesto bendruomenei
specialų prizą – riedlenčių
parką. Daugiausiai narių
subūrusiai dviratininkų komandai šios idėjos iniciatorė
– įmonė „Amway“ – suteiks
5 000 JAV dolerių paramą
riedlenčių parkui įrengti.
Šiemet „Nutrilite“ iššūkiu
pavadinta iniciatyva skelbiama trečią kartą – iki šiol
riedlenčių parkus laimėjo Raudondvario ir Tauragės bendruomenės. Pastaroji praėjusių metų
dviračių šventėje „Velomaratonas“ surinko daugiau kaip 730 narių ir aplenkė artimiausius
konkurentus beveik du kartus.
„Velomaratonas“ šiemet vyks rugpjūčio 20 dieną Vilniuje. Tada ir bus paskelbtas nugalėjęs
miestelis.
Miestelių gyventojai, norintys laimėti 5 000 JAV dolerių riedlenčių parkui įrengti, turi registruotis „Velomaratono“ renginio puslapyje (www.velomaratonas.lt) ir priimti „Nutrilite“
iššūkį. Šįmet „Nutrilite” iššūkyje gali dalyvauti ne tik dviratininkai. Pirmąsyk „Velomaratone”
važiuos paspirtukai, riedlentės ir riedučiai. Šių važiavimų dalyviai taip pat gali prisidėti prie
„Nutrilite” komandos.

ŠILUTĖ

BOKSININKAS E. PETRAUSKAS
UŽSITIKRINO EUROPOS ČEMPIONATO
MEDALĮ
Ukrainoje vykstančio Europos
bokso čempionato svorio kategorijos iki 64 kg ketvirtfinalyje trečiadienį Lietuvos atstovas Evaldas
Petrauskas (kilęs iš Traksėdžių,
šilutiškio trenerio Vinco Murausko
auklėtinis – red. pastaba) taškais
4:1 (30:27, 30:27, 29:28, 29:28,
28:29) įveikė net 16 cm aukštesnį
Norvegijos boksininką Hadį Hasaną Srourą (Hadi Hassan Srour)
ir užsitikrino mažiausiai bronzos
medalį.
Patekęs į ketvirtfinalį, E. Petrauskas užsitikrino ir kelialapį į pasaulio čempionatą.
Londono olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojas E. Petrauskas Europos pirmenybių
pusfinalyje penktadienį, t. y. šiandien, kovos su anglu Liuku Makormaku (Luke McCormack).

PALANGA
sveikatai, padeda greičiau augti jų masei.
Taip pat joje gausu skaidulų, todėl greičiau krenta svoris.
Citrulino malatas tap pat yra žinomas
dėl savo raminančių, alkį mažinančių
savybių. Jis taip pat skatina imuninės
sistemos veiklą.
Kadangi ši žievės dalis neturi skonio,
geriausia ją susmulkinti ir sudėti į salotas.
Taip pat jas galima dėti į žaliuosius ar
vaisių kokteilius.

PA L A N G A V I S Ą VA S A R Ą K V I E S Į
NEMOKAMAS EKSKURSIJAS
Nuo birželio vidurio Palangoje vyksta projektas „Paslaptinga Palanga – pažink, patirk, pamilk”.
Jo metu kurorto senbuviai ir svečiai turi unikalią galimybę dalyvauti nemokamose pažintinėse
ekskursijose „Žvelk giliau – tikroji Palanga“.
Kelionė pėsčiomis po Palangą, jos kalnus bei šventas vietas vyksta ketvirtadieniais, 10 val.
ryto. Planuojamos kelionės datos: birželio 29, liepos 27, rugpjūčio 3, 10, 17, 24, 31 ir rugsėjo
7 dienomis.

cm
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Registracija ir papildoma informacija telefonu +370 609 23 927, elektroniniu paštu: sakralioskeliones@gmail.com

3

SMULKUS VERSLAS

PASKATINTA VYRO, SUKŪRĖ UŽSIENIO
RINKOSE ŽINOMĄ KEPURIŲ PREKIŲ
NERINGOJE GANYSIS SPALVOTOS AVYS ŽENKLĄ
NERINGA

Kuršių nerijos nacionalinio
parko (KNNP) direkcija visiems
šio unikalaus gamtos kampelio
mylėtojams netrukus pasiūlys
dalyvauti analogų Lietuvoje
neturinčiame projekte. Jis susijęs su avių ir ožkų ganymu
pusiasalyje. To reikia siekiant
palaikyti atviras pievas, kad
jos vėl neužželtų krūmynais ir
mišku.
Plėtojama ir Vakarų Europoje
paplitusi, o Lietuvoje novatoriška idėja raguočių savininkams siūlyti nudažyti savo gyvulius, kad juos būtų galima lengviau
atpažinti.
„Idėja tokia: žmogus išsirenka avį ar ožką, ją nusiperka, sudaro sutartį ir tampa gyvulio savininku. Galima pirkti raguotį, kuris rudenį bus paskerstas, o mėsa atvežta į norimą vietą. Galima
bus pirkti ir neskersti. Taip tikimės surinkti lėšų gyvulių ganymui, jų prižiūrėtojui. Buvome įdėję
skelbimą su kvietimu dalyvauti tokiame projekte. Susidomėjo du ūkininkai, su jais ir dirbsime“,
– dėstė parko vadovė A. Feser. Preliminari vienos avies kaina – apie 100, ožkos – 80 eurų.

RASEINIAI

DVIRAČIŲ ŽYGIO „MINK APLINK KAUNO REGIONĄ“ DALYVIAI FINIŠAVO ARIOGALOJE
Kauno regiono savivaldybių
dviratininkai-entuziastai, pirmadienį iš Raseinių Žemaičio aikštės leidęsi į žygį „Mink aplink
Kauno regioną“, savo penkių
dienų kelionę baigė Ariogaloje.
Komanda sėkmingai numynė
370 km ir aplankė Kauno regiono savivaldybes: Kėdainių,
Jonavos, Kaišiadorių, Birštono,
Prienų, aplankė Vilkiją, o šiandien Ariogaloje juos, truputį
pavargusius, bet gerai nusiteikusius, sutiko Savivaldybės meras Algirdas Gricius ir mero pavaduotoja Gitana Rašimienė.
Savivaldybės vadovai padėkojo žygio dalyviams už entuziazmą, aktyvaus gyvenimo būdo
skatinimą ir Kauno regiono – kaip sveikatą stiprinančio regiono – garsinimą. Žygio dalyviams
įteiktos atminimo dovanėlės.
Dviračių žygio organizatoriai: VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra, Birštono savivaldybė,
Jonavos, Kaišiadorių, Kauno rajono, Kėdainių, Prienų ir Raseinių rajonų savivaldybės.

KLAIPEDA

JONINES KLAIPĖDOJE ŠVENTĖ SENAS
IR JAUNAS
Puikus oras ir įdomi programa penktadienio vakarą ant
Jono kalnelio sutraukė būrius
klaipėdiečių ir miesto svečių. Trumpiausią metų naktį
klaipėdiečiai pasitiko jaukiai
ir įdomiai, didžiuodamiesi,
kad turi unikalią vietą, kur
švęsti Jonines - to paties vardo
kalnelį.
„Eilė, kaip prie duonos“, džiaugėsi iš surinktų žolynų
ateitį burianti Asta, stebėdama,
kiek rikiuojasi norinčiųjų sužinoti, ką galima išburti iš jų pačių rankomis surinktos puokštelės.
Eilėje stovinti viena moteris tikino, kad kone viskas, ką praėjusiais metais išgirdo per Jonines
iš būrėjos, jai išsipildę, tad atėjusi ir šiemet.
Iš lauko gėlių ne tik būrėsi, bet ir pynė įstabaus grožio vainikus. Ne tik moterys ir merginos,
bet ir vaikinai.

KAUNAS

PAPRASTAS SPRENDIMAS IŠSPRENDĖ
KAUNO DVIRATININKŲ PROBLEMĄ
Dviratininkų galvos skausmą, kaip nuo Jonavos gatvėje įsikūrusio Kauno kempingo nusigauti
į Kleboniškio mišką, išsprendė nauja jungtis. 400 metrų ilgio asfaltuotas takas pakeitė iki tol
krūmokšniais apaugusį nesvetingą šaligatvį, o dviratininkų saugumą užtikrina netoli
tilto įrengta saugi perėja su įspėjamaisiais
ženklais.
Anot Kauno mero pavaduotojo Povilo
Mačiulio, pokyčių sulauks ir visas palei
Jonavos gatvę einantis dviračių takas –
šią savaitę pradėti jo remonto darbai. 4,2
kilometrų ilgio ir beveik 3 metrų pločio
pėsčiųjų ir dviračių take bus paklota nauja
danga.

„Nenorėjome būti iš tų, kurie
nemato vaikų. Jei važiuojame į
muges, pasiimame kelias laisvas
dienas. Vaikai užaugs, išeis į
universitetus, o mums kas liks
– liks prekių ženklas, bet tai ne
tas pats“, – šeimos vertybes akcentuoja prekių ženklo „Buboo“
kūrėja, vilnietė Erika Puodėnienė
(37). Šiandien tai bene įvairiausią
kepurių asortimentą turintis prekių
ženklas pasaulyje.
Verslą pradėti paskatino vyras
Prekių ženklas gimė iš didelės meilės
madai. Kūrėja prisimena, kad jos su mama
visada turėjo stiliaus pojūtį, tačiau nuosavas
prekių ženklas atrodė tik tolima svajonė. Ir ji
vieną dieną išsipildė. Sudėlioti viską į vietas
ir pradėti verslą padėjo vyras: „Aš esu labiau
dvejojantis asmuo mūsų komandoje, o jis į
griovelius, į takelius sudėlioja, bus taip ir
taip, tokia strategija, toks tikslas. Man tai
tinka ir patinka“, – atvirauja E. Puodėnienė.
Pragmatiškas vyro požiūris ir stiprios IT
žinios puikiai dera su Erikos kūrybiškumu
ir leidžia kurti tvarų verslą jau daugiau nei
trejus metus.
Džiaugiasi pradėjusi didelėje siuvykloje
E. Puodėnienė su vyru rūpinasi vadybiniais,
IT reikalais, kūryba ir rinkodara, o siuvimo
paslaugas perka iš kitų. Verslininkė prisimena verslo pradžią. ,,Nusipirkome kelis gabaliukus medžiagos ir vyras sako, palauk, tuoj
bus rulonais“, – šypsosi pašnekovė. Moteris
džiaugiasi, kad ja jau pirmosiomis dienomis
patikėjo didelė siuvykla ir įsileido net su
nedideliais kiekiais. Šiandien E. Puodėnienė
dirba su šešiomis siuvyklomis. Turi galimybę
kurti, konstruoti ir gaminti naujus gaminius.
Gamina Lietuvoje
,,Buboo“ – nuolat atsinaujinantis lietuviškas prekių ženklas. Verslininkė išduoda, kad
parduoti neužtenka. Pradedant verslą, buvo
sunku atrasti patikimus partnerius. Teko
patiems važiuoti po gamyklas Europoje ir
ieškoti audinių. Kūrėja neslepia, kad gaminti
užsienyje gali būti gerokai pigiau, tačiau
gamybos perkelti neketina. \‘
Kainos žvėriškai mažesnės, bet prarandi
kokybės kontrolę. Lietuvoje daug ką prižiūriu pati: tai ne tokia etiketę įsiuva, tai siūlę
ne taip susiuva“, – pasakoja verslininkė. Ji
siekia, kad ,,Buboo“ prekių ženklą klientai
asocijuotų su kokybe, todėl daug dirba, kad
galėtų tai užtikrinti. E. Puodėnienė tikina,
kad verslas tikrai nėra lengvas, kaip daug

kam atrodo.
Iš asmeninio poreikio gimusios kolekcijos
Gimę vaikai ir poreikis reprezentatyviai atstovauti savo prekių ženklui paskatino kurti naują
asortimentą. Prieš ketverius su puse metų gimus sūnui, atsirado vaikiškos kepurytės, prieš
dvejus metus gimus dukrelei, atsirado daugiau
mergaitiškų dalykėlių. Tada gimė ir moteriškų
suknelių linija. E. Puodėnienė neslepia, kad
suknelę sukurti kartais užtrunka ir pusę metų.
Dizaino mugėse atrasti klientai
Meilę darbui ir išskirtinį dėmesį klientui išugdė darbas prestižinėse Amerikos kompanijose.
Todėl jau kurį laiką ,,Buboo“ su savo klientais
susipažįsta ir bendrauja dizaino mugėse. Klientų taip pat ieško užsienio parodose.
Nors tam reikia skirti daug laiko ir jėgų, E.
Puodėnienė pati dalyvauja mugėse ir parodose:
,,Mugėse susipažįstame su mūsų prekių ženklo
draugais, visada klausiame jų nuomonės apie
produktus. Galima daryti statistines ataskaitas,
bet tai yra tik sausa ataskaita“, – savo požiūrį
paaiškina verslo kūrėja.
Nors pastaruoju metu ,,Buboo“ prekių ženklą
pamėgo ir besilaukiančios mamytės, E. Puodėnienė džiaugiasi, kad klienčių būrys įvairus:
nuo jaunų merginų iki vyresnių žmonių, pamėgusių kepurėles. Visus juos vienija stiliaus
pojūtis ir kokybės paieška.
Platūs užmojai ir žvilgsnis į pasaulio rinkas
Verslininkė džiaugiasi, kad Lietuvos rinkoje
pasitikėjimą jau užsitarnavo, ir išduoda, kad
žvalgosi į užsienį. Šiandien ,,Buboo“ gaminių
galima rasti Skandinavijos šalių, Čikagos ir
Jungtinės Karalystės parduotuvėse. Kūrėjai
ruošiasi dar vienai didelei tarptautinei parodai,
toliau žvalgosi, su kuriomis pasaulio parduotuvėmis norėtų bendradarbiauti. Konkurentų
nemato, nes žvelgia plačiau –juk pasaulis
neapsiriboja tik Lietuva.
E. Puodėnienė tvirtai sako, kad nuo pat pradžių jų tikslas – didmeninė prekyba ir užsienio
rinkos.

RECEPTAS

BAKLAŽANŲ SALOTOS SUAVINŽIRNIAIS
IR VIŠTIENA
Ingredientai:
2 vnt. baklažanų,
1 indelis VAPEUR garuose
ruoštų avinžirnių BONDUELLE,
300 g vištienos filė,
4 šakelės mėtų,
6 šaukštai alyvuogių aliejaus,
2 skiltelės česnakų,
2 šaukšteliai paprikų miltelių,
pagal skonį druskos,
pagal skonį pipirų.
Gaminimas
1. Baklažanus supjaustykite 1 cm storio skiltelėmis, įberkite druskos, apšlakstykite alyvuogių aliejumi, suvyniokite į foliją ir pakepkite įkaitintoje iki 200° orkaitėje apie 10 minučių.
Vėliau supjaustykite kubeliais.
Vištienos filė supjaustykite mažais gabalėliais, apkepinkite keptuvėje su alyvuogių aliejumi
ir paprika maždaug 10 minučių.
Į dubenį sudėkite susmulkintus česnakus, avinžirnius, vištieną, baklažanus ir kapotas mėtas.
Pagardinkite alyvuogių aliejumi ir gerai išmaišykite.
Rekomendacijos: vištienos filė galima šiek tiek pamušti, kad ji būtų minkštesnė.
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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 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 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, 15 000 Eur, su
prieðkambariu, yra ástiklintas
balkonas, virtuvë, vonios kambarys). Jurbarkas, tel. 8 617 21 486.
1 k. butà Kæstuèio g. 24 ir garaþà
Mokyklos g. Tel. 8 650 49 291.
1 k. butà Kæstuèio g. (II a., butas
vidinis, balkonas ástiklintas 6 m
ilgio, 39 kv. m, bendras plotas,
kaina 12 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 90 361.
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 Þemaitës g. (renovuotas,
maþi mokesèiai, 30 kv. m, III a.,
kaina 8 000 Eur, yra visi patogumai). Jurbarkas, tel. 8 693 11 288.
1,5 k. butà K. Donelaièio g. 70
(V a., 47 kv. m, butas tvarkingas).
Jurbarkas, tel. 8 671 53 210.
2 k. butà (daliniai patogumai,
kûrenama krosnis malkomis,
kaina 10 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 606 78 107.
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 Kiduliø sen. (nebrangus
iðlaikymas, butas su patogumais).
Jurbarkas, tel. 8 642 68 767.
2 k. butà Lauko g. 11-35 (II a.,
plotas 54,56 kv. m, prieðkambaris,
2 balkonai). Jurbarkas, tel. 8 447
53 573.
2 k. butà Lybiðkiuose (II a., su
baldais). Tel. 8 650 60 126.
2 k. butà su prieðkambariu (I a.,
50 kv. m, yra balkonas). Jurbarkas,
tel. 8 698 39 839.
2 k. butà su prieðkambariu
Naujamiestyje (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 g. (67,70
kv. m, ðalia Naujamiesèio m-klos,
atliktas kapitalinis remontas,
yra baldø). Jurbarkas, tel. 8 683
94 038.
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 (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, pigus ðildymas, 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.
Garaþà prie „Lytagros“ (34 kv. m,
kaina 2 500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 670 43 333.
Miðkà Jurbarko r., Velëniðkiø
k. (17 000 Eur, 5,2 ha, su þeme,
yra miðko projektas. Unikalus
Nr. 9495-0007-0013. Miðkas yra
prie asfaltuoto kelio Jurbarkas–
Skaudvilë). Jurbarkas, tel. 8 699
48 282.
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.
Sodybà Skirsnemunëje (namas
84 kv. m, apmûrytas, centrinis
ðildymas, kanalizacija, trifazis,
rûsys, ûkinis pastatas, vasarinë.
38 a þemës, ðalia galima ásigyti 21
a). Jurbarkas, tel.: 8 672 27 298, 8
600 29 047.
Namà Birutës g. 17 (bendro ploto
202 kv. m, 119 kv. m naudojamo
ploto, 12,5 a, namas II a.,

visos komunikacijos,
ûkiniai pastatai, 2
garaþai, rûsys po visu
namu, 79 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
Namà Gedimino g.
11 (yra þemës, 8,3 kv.
m, yra vandentiekis,
medinis, ûkiniai
pastatai, kaina 29 000
Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.
Namà Girdþiuose
(II a., 150 kv. m,
28 a sklypo, naujai pastatyta pirtis,
kaina 61 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685
77 503.
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). Sodybà su ûkiniu
pastatu, kuriame yra pagalbinës
patalpos, pirtis. Jurbarkas, tel. 8
618 71 987.
Namà Jurbarko r., Girdþiø sen.,
Drebulynës k., Vilties g. 11 (I a.,
73 kv. m, I aukðtø name, mûrinis,
6 000 Eur, 3 k. Ûkinis pastatas,
13 arø sklypas. Sodas. Reikia
remonto). Jurbarkas, tel.: 8 628
03 497, 8 626 66 989.
Namà Jurbarko r., Girdþiø k. (I
a., karkasinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 37 500
Eur). Sodybà su ûkiniu pastatu,
kuriame yra pagalbinës patalpos,
pirtis, 10 a). Jurbarkas, tel. 8 618
71 987.
Namà Jurbarko r., Smalininkuose
(288 kv. m, II a., 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 Mokyklos g. (2008 m.
statybos, 270 kv. m, tvarkingas,
10 a sklypas su dekoratyviniais augalais, 1 a. pritaikytas komercinei
veiklai). Tel. 8 640 32 441.
Namà P. Paulaièio g. (80 kv. m,
nauja statyba, neárengtas, ramioje
vietoje, miðko apsuptyje, vandens
telkinys, sklypas 30 a, aptvertas
tvora). Tel. 8 640 32 441.
Namà Vytënuose (196 kv. m,
ûkiniai pastatai, lauko þidinys,
trifazis, tvarkingai priþiûrimas 18
a sklypas). Tel. 8 640 32 441.
Namà S. Daukanto g. (104 kv.
m, medinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 45
000 Eur, ðalia Jaunimo parko,
13 a þemës). Jurbarkas, tel. 8 618
65 866.
Nedidelá mûriná namà
Smalininkuose (ûkiniai pastatas,
garaþas, malkinë, visi patogumai,
sodas, graþiai tvarkoma, ðiltnamis,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
608 16 823.
Nedidelá mûriná namà
Smalininkuose (yra ûkinis pastatas, garaþas, malkinë, visi patogumai, naujas graþus sodas, graþiai
tvarkoma sodybà, didelë pavësinë, ðiltnamis, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 608 16 823.
Patalpas prekybai Kauno g. 48.
Jurbarkas, tel. 8 618 26 299.
Pastatà Kauno g. 35 (650 kv. m,
su 19 a þemës sklypu). Jurbarkas,
tel. 8 618 26 299.
Patalpos prekybai Kauno g. 48.
Jurbarkas, tel. 8 618 26 299.
Puiki investicija! Parduodame
sodybà Dainiø k., A. Povilaièio 42
g. (su 3 ha þemës, netoli miesto,
graþioje vietoje, ðalia gero kelio,
galima statytis namà ir pradëti
savo verslà, kaina 17 000 Eur + 5
000 Eur). Tel. 8 658 81 656.
Sklypà Jurbarko „trikampyje“
(komunikacijos, 11 900 Eur, 10,5
arø sklypas su visomis komunikacijomis, kraðtinis). Jurbarkas,
tel. 8 685 39 089.
Sklypà Jurbarke A. GiedraièioGiedriaus g. (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 14
999 Eur. Ramioje vietoje, 15 a,
namø valda). Jurbarkas, tel. 8
640 15 999.
Sklypà Jurbarkø sen. Lukðiø
k. (1,14 ha, þemë yra ûkio
paskirties). Jurbarkas, tel.: 8 447
51620, 8 685 27 238.
Namà skubiai 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 ir pigiai dalá namo (2
k., duðas, 45 kv. m, miesto ðildymas, tvarkingas, galimas keitimas
Tauragëje). Tel. 8611 48 443.
Smulkuèiuose sodo sklypà
„Ðaltinëlio“ bendrijoje Nr. 436
(12 a, maþas namelis, 700 m nuo
plento). Jurbarkas, tel. 8 622
22 870.

4

Sodà Greièiuose „Vieversio bendrijoje Nr. 347 (medinis namelis,
yra veranda, árankiø priestatas, 6 a
þemës, ðulinys). Tel. 8 650 50 228.
Sodà Greièiuose (6 a þemës,
namelis neseniai apkaltas, nauja
pavësinë prie namelio, gera vieta,
prie pat karjero, kaina 9 500 Eur).
Tel. 8 605 28 186.
Sodà Greièiuose „Vieversio“ bendrijoje sklypo Nr. 254 (medinis
II a. namelis su baldais, garaþas
mûrinis, tvarkingas ðulinys, sklypas aptvertas). Jurbarkas, tel. 8
683 94 038.
Sodà Kalnënø sodø bendrijoje
prie Nemuno (6 a, namelis, ðiltnamis, vaismedþiai). Jurbarkas,
tel. 8 685 01 287.
Sodybà Paðaltuonio k. (ðalia pagrindinio kelio, yra trifazë elektra,
71 aras þemës). Jurbarko r., tel.: 8
620 88 036, 8 657 91 534.
Sodybà Rotuliuose (namas II
a. mûrinis, ûkiniai pastatai, garaþas, þemës, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 605 82 505.
Þemes sklypà V. Grybo g. (visos
komunikacijos, geroje vietoje,
kaina 19 000 Eur, su rimtu pirkëju
kaina derinama). Jurbarkas, tel. 8
670 43 333.
Þemës sklypà Greièiø sodø bendrijoje (35 a, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 618 49 853.
Þemës sklypà Jurbarke, SodøRûtø g. rajone (komunikacijos, 8
000 Eur, 12,6 a, komunikacijos).
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.

n u o m o j a
Iðnuomoja 2 k. butà Kauno g. 36
(ilgesniam laikui). Jurbarkas, tel.
8 623 45 752.
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Tvarkinga, rami pora iðsinuomotø
butà, namà Jurbarke ar netoli
Jurbarko. Jurbarkas, tel. +370
662 83 960.

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.

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

Kituose miestuose ir
rajonuose

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

Klaipëdoje ir rajone

p a r d u o d a
Gyvenamàjà sodybà su ûkiniais
pastatais su þeme (8,7 ha, kaina
derinama) Karaliðkiuose, Ðakiø
r. Tel. 8 620 38 092.
Sodybà Ðakiø r., Pervazninkø k.,
2 km uþ Kiduliø (medinë, 21 a
þemës). Tel. 8 620 49 056.

Ðilalëje ir rajone

p a r d u o d a

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.
Medinis namas 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.

Namà Draugystës g. (110 kv. m, 6
kambariai, apðiltintas, pakeistas
stogas, plastikiniai langai, ðildomas kietu kuru, su baldais, su
ûkiniu pastatu ir garaþu, 6,2 aro
sklypas, asfaltuotas privaþiavimas,
65 000 Eur). Ðilalë, tel.: 8 605 20
506, 8 612 41 017.
Þemës sklypà Didkiemio k., prie
Balskø vandens telkinio (50 arø).
Ðilalës r., tel. 8 699 47 615.
Þemës ûkio paskirties sklypà ant
upës Jûros kranto Didkiemio k.,
Ðilalës r. Tel. 8 685 62 983.

Raseiniuose ir rajone

p a r d u o d a
Mediná namà Ariogaloje Vytauto
g. (yra sklypas 3 a, mûrinis garaþas, 50 km iki Kauno, tinka
komercijai, geras susisiekimas,
kaina 9 200 Eur). Tel. 8 645 68
280.

Ðakiuose ir rajone

Ðilutëje ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà su pastatais Ðilutës r.
(134 kv. m, su 67 a sklypu ir 5,65
ha þeme aplink sodybà iki miðko,
vienkiemis, gyvenvietës centre
prie plento). Tel. 8 623 13 698.

1 k. butà Eièiuose (IV a., po kapitalinio remonto). Tauragë, tel.
8 653 26 135.
1 k. butà Gedimino g. 32 (III
a., 38,27 kv. m, su balkonu, su
baldais, tvarkingas). Tauragë, tel.
8 686 66 861.
1 k. butus Birutës g. 20 (I a.,
mediniame name, 2 vnt., jø vienas
bendras áëjimas, miesto centre,
vietinis ðildymas krosnimi, tvarkingas, yra dalis baldø, po 14 500
Eur). Tauragë, tel. 8 614 27 270.
1,5 k. butà miesto centre Vytauto
g. 76 (III a., bendrabutyje, árengtas, 29,5 kv. m, 12 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 689 91 663.
1 k. butà Ateities take (I a.). Tel.
8 616 13 373.
2 k. butà D. Poðkos g. 47 (III a., 50
kv. m). Tauragë, tel. 8 612 17 978.

2 k. butà Dainavos g. (III a., 22
000 Eur), galima derëtis. Tauragë,
tel. 8 655 10 457.
2 k. butà Dariaus ir Girëno g. (IV
a., renovuotas namas, saulëtas,
2 balkonai, su visais baldais).
Tauragë, tel. 8 695 68 676.
2 k. butà Papuðynës k., Ðilalës g.
(II a., 54 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, 16 000 Eur, ðalia kapiniø,
didelis). Tauragë, tel. 8 655 82 500.
2 k. butà Tauragës Dvare (prieð
kelis metus atliktas remontas).
Tauragë, tel.: 8 652 75 012, 8 652
56 723.
2 k. butà Gedimino g. 29a (IX a.,
54 kv. m, IX aukðtø name, blokinis, 19 900 Eur, ðalia prekybos
centrai, mokyklos ir keli vaikø
darþeliai). Tauragë, tel. +370
613 50 305.
3 k. butà Baþnyèiø g. (V a., 52 kv.
m, 28 000 Eur), galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 634 36 328.
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 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.
Gamybiná pastatà (1500 kv. m,
miesto komunikacijos, galima
nuoma). Tauragë, tel. 8 699 47
615.
Garaþà „Draugystës“ bendrijoje
Bernotiðkës g. 14 a Nr. 96 (su
duobe, nebrangiai). Tauragë, tel.
8 612 29 104.
Garaþà T. Ivanausko g. „Rato“
bendrijoje (pakeistas stogas,
iðtinkuotas, rûsys po visu garaþu,
saugomas, 3 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 607 96 606.
Garaþà T. Ivanausko g. 98
„Jovaro“ bendrijoje (mûrinis, 2
700 Eur, rûsys po visu garaþu,
yra trifazë elektros instaliacija).
Tauragë, tel. 8 686 08 188.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje (yra
duobë, rûsys, iðtinkuotas). ir
þemës sklypà Rydðtato g. (10 arø).
Namo II aukðtà. Tauragë, tel. 8
698 79 236.
Gyvenamo namo dalá Ðilalës g.
(I a., 31,4 kv. m, 6 arai þemës,
atskiras áëjimas, kiemas, garaþas,
kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
651 77 763.

Mûriná garaþà „Jovaro“ bendrijoje Nr. 112 (tvarkingas, saugomas,
vaizdo kameros, 1990 m. statybos,
trifazis, duobë, sandëliukas, vanduo, apðvietimas, talpa dyz., 31,33
kv. m, pagrindinës 18,21 kv. m,
3 200 Eur). Ðalia parduodamas
dar 1 garaþas. Tauragë, tel. 8 636
37 713.
Mûriná garaþà „Jovaro“ bendrijoje Nr. 113 (tvarkingas, saugomas,
vaizdo kameros, 1990 m. statybos,
trifazis, duobë, plotas 25,24 kv.
m, pagrindinis 18,15 kv. m, 2 100
Eur). Ðalia parduodamas dar 1
garaþas. Tauragë, tel. 8 636 37 713.
Mûriná namà (vieno aukðto, miesto komunikacijos, tvarkingas,
galima gyventi, 6,037 aro þemës,
2 garaþai, malkinë, kiemas trinkelëmis) arba keièia 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 J. Tumo-Vaiþganto g. (75
m gyvenamojo ploto, plastikiniai
langai, rami vieta, kapitalinis remontas, su baldais). Tauragë, tel.
8 642 86 645.
Namà Sartininkø k. („alytnamio“
tipo, 4 kambariø, 19 arø sklypas).
Tauragës r., tel. 8 641 54 487.
Namà Senvagës g. (gyvenamasis,
vieno aukðto su mansarda ir rûsiais, 105 kv. m, 2003 m statybos,
13 arø þemës, miesto kanalizacija,
ûkinis pastatas). Tauragë, tel. 8
612 12 807.
Namà Þygaièiuose (2 aukðtø,
mûrinis, 16 arø þemës, labai
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patogioje vietoje, 25 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 682 39 489.
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.
Pastatà Tauragës Dvare (175 kv.
m). Tauragë, tel. 8 687 78 788.
Sklypà Bernotiðkëje (graþi aplinka, ðalia miðkas, 0,12 ha sodo
sklypas, graþioje vietoje, prie
miðko, ðalia tvenkinys). Tauragë,
tel. 8 698 02 670.
Sodà Bernotiðkëje, Jurginø g.
10 (6 arai þemës, graþi aplinka,
medinis sutvarkytas namelis, 31,5
kv. m, su baldais, yra ðiltnamis,
yra sodo árankiai, yra malkinë su
malkomis, yra pavësinë, atlikti
geodeziniai matavimai). Tauragë,
tel. 8 682 42 597.
Sodà Joniðkëje „Aido“ bendrijoje
(nebaigta statyba, gyvenamasis
plotas 83,34 kv. m, yra elektra,
7,6 aro þemës, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 634 46 116.
Sodà Joniðkëje „Keramikos“ bendrijoje Saulës g. 8 (6 arai, elektra,
yra namelis, 4 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 614 98 492.
Sodà Joniðkëje „Keramikos“ bendrijoje (medinis namelis, priþiûrëti vaismedþiai, vaiskrûmiai, daug
dekoratyviniø augalø, vanduo,
elektra, aptvertas, 3 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 79 493.
Sodà Joniðkëje „Keramikos“
bendrijoje (12 arø, 2 nameliai).
Tauragë, tel. 8 658 49 544.
Sodà Joniðkëje „Puðyno“ bendrijoje (18 arø þemës). Tauragë, tel.
8 652 41 218.
Sodà Joniðkëje „Ðvyturio“ bendrijoje (senos statybos namelis,
atlikti geodeziniai matavimai, yra
elektra, 6,1 aro þemës, 3 300 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 56 276.

Informuoju, kad 2017 m. liepos 5 d. 10.00 val. bus
vykdomi kadastriniai matavimai žemės sklype, esančiame Vyšnių g. 6, Joniškės k., Tauragės r. sav. (kad. Nr.
7725/0013:0041). Gretimo žemės sklypo, esančio Vyšnių
g. 8, Joniškės k., Tauragės r. sav., savininkus, paveldėtojus ar įgaliotus asmenis kviečiu dalyvauti ženklinant
žemės sklypo ribą.
Matavimus atlieka matininkė Sonata Daduraitė (MB
„Tauragės matininkas“).
Detalėsnė informacija: tel. 8 638 06768, el. paštu:
sdgeodezija@gmail.com
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Vyriðkà dviratá „Canoga“ (ilgas
rëmas, ratai R-28, 21 pavara,
naujos padangos, priekyje ir
gale amortizatoriai, visos detalës
„Shimano“, kaina 110 Eur“).
Jurbarkas, tel. 8 633 53 775.

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.
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 Alijoðiðkës gyvenvietëje,
geroje vietoje, ðalia Pagramanèio
girininkijos kontoros, netoli
Lakðtingalø slënis (kaina sutartinë). Tauragës r., tel. 8 687 29 851.
Sodybà Batakiø k. Kaina sutartinë.
Tauragës r., tel. 8 689 41 532.
Sodybà Bernotiðkëje (mûrinis
namas, mûrinis garaþas ir mûrinis
ûkinis pastatas, 11,21 aras þemës su
sodu, prie vandens telkinio) arba
keièia á 1 k. butà su patogumais (IIIII a., plytiniame name). Tauragë,
tel. 8 688 94 328.
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 Ðakvieèio k. (mûrinis namas, 48 arai þemës, kaina sutartinë). Tauragës r., tel. 8 634 98 406.
Þemæ 2 ha. Vilkyðkiø k. , Pagëgiø
sav., Tauragës apskr. ir 2 k. butà
Vilkyðkiø mietelyje (64 kv. m,
ûkiniai pastatai). Tel. 8 684 61 863.
Þemës sklypà (2,62 ha, su pakrante). Tauragës r., tel. 8 658
57 787.
Þemës sklypà Aukðtaièiø g. 8 (14,11
aro, yra vandentiekis, kanalizacija,
elektra, 16 500 Eur). Tauragë, tel.
8 672 29 926.
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Þemës sklypà Didkiemio k., prie
Balskø vandens telkinio (50 arø).
Tauragë, tel. 8 699 47 615.
Þemës sklypà Joniðkëje, Tëviðkës
g . , 3 k m i k i Ta u r a g ë s l i n k
Kryþkalnio, prie pagrindinio kelio
(uþdaras kvartalas, elektra, kaina
sutartinë). Tel. 8 654 87 362.
Þemës sklypà Jovaruose (13 arø).
Tauragë, tel. 8 685 62 983.
Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.

p e r k a
1 k. butà. Tauragë, tel. 8 606 58 930.

k e i è i a

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.
El. generatoriø (200 Eur).
Panaudotas þoliapjoves (geros
bûklës, veikianèios). Tauragë, tel.
8 658 57 647.
Lapuoèiø malkas. Tauragë, tel. 8
600 02 679.
Naudotus segmentinius, pakeliamus garaþo vartus (gera bûklë,
gamintojas „Ryterna“, plotis 3,30
m, aukðtis 2,60 m, 1 100 Eur). Ðilalë,
tel. 8 690 29 090.

ëringas avis ir avis su ëriukais. Tel.
8 657 86 212.
Jagdterjerø veislës ðuniukus (kalytës, 60 Eur). Pagëgiai, tel. 8 637
25 870.

+Iðnuomoja komercines patalpas
miesto centre Vasario 16-osios g.
Tauragë, tel. 8 650 66 113.
1 k. butà. Dirbantis vyras iðsinuomotø vienà kambará nuo liepos
mënesio. Gali bûti be patogumø.
Siûlyti ávairius variantus. Tauragë,
tel. 8 643 72 789.
1 k. butà. Tvarkingas vyras, turintis nuolatiná darbà, iðsinuomotø
1-2 k. butà su baldais Tauragëje.
Garantuoja gerà buto prieþiûrà.
Tauragë, tel. 8 687 91 836.
Iðnuomoja 1 k. butà Vytauto g. 14.
Tel. 8 630 50 728.
Iðsinuomotø 1-2 k. butà Tauragëje.
Tel 8 699 01 069.
Iðnuomoja komercines patalpas J. Tumo-Vaiþganto g. 126,
Tauragëje. Tel. 8 652 21 654.
Patalpas Vasario 16-osios g. 4
(II a., 60 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, tinkamas komercinei
veiklai, plastikiniai langai, suremontuotos, graþi vieta, 230 Eur).
Tauragë, tel. 8 659 00 689.

p a r d u o d a

Vilniuje ir rajone

p a r d u o d a
Þemæ Vilniaus r. Raudonvario k.,
netoli Vilniaus, prie pagrindinio
kelio Vilnius-Nemeèinë (200 a,
kaina 200 Eur/1 a). Tel. 8 608
16 823.

p a r d u o d a
Maþai naudotà „Yamaha Psr-550“
(350 Eur). Jurbarkas, tel. +370
621 33 079.
Siuvimo maðinà (vokieèiø g-bos,
kojinë), labai pigiai. Tauragë, tel.
8 656 82 251.

p a r d u o d a
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ
(tinka vonios kambariui), skalbiniø
dëþæ (pinta). 4 këdes su atloðais.
Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Dviejø durø rûbø spintà, knygø
spintà, lenkiðkà virtuvës komplektà, bufetà, pietø stalà su ðeðiomis
këdëmis. Visi baldai yra nenauji.
Tel. 8 615 85 793.
Lovas (2 vnt., senovinës, geros
kokybës, kaina sutartinë), spintas
(2 vnt., senovinës), naujà batø dëþæ.
Tauragë, tel. 8 687 29 851.
Pintus baldus: trys foteliai, staliukas. Tauragë, tel. 8 651 96 268.
Sekcijà (kampinë, su rûbø spinta,
tvarkinga, geros bûklës, vyðninës
sp., 135 Eur). Tauragë, tel. 8 634
01 067.
Sofà-lovà (1,15 m ilgio, iðskleidþiama iki 1,50 m ilgio, su papildomu
èiuþiniu, geros bûklës, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 699 56 414.
Spintelæ (prie lovos), svetainës
komplektà „Strazdas“, uþuolaidas
(kakavos sp., naktinës), medþiagà
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.

d o v a n o j a
Bûèiau dëkinga þmogui, padovanojusiam naudotus raðomàjá stalà ir 2
këdes. Tauragë, tel. 8 690 02 197.

p a r d u o d a
Vaikiðkà veþimëlá „Zippy classic“
(3 daliø, lopðys, sëdimoji dalis ir
këdutë, odinis, baltos spalvos, bûklë
puiki maþai naudotas, priedai mamos krepðys, 230 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 650 69 087.

p a r d u o d a
Karvæ (5 verðiø, su 3 savaièiø telyèaite, 900 Eur). Jurbarkas, tel. 8
652 30 335.
Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius
ir bulves. Jurbarkas, tel. 8 610 91
792.
Karvæ (dviejø verðiø, 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 699 49 900.
Grynaveislá Vokietijos merinosø
veislës avinà (1 metø), jaunas avis,

AUDI A43 (2001 m., 1,8 l, benzinas, kà tik ið Vokietijos, 2/3 durø,
techniðkai tvarkinga). Tauragë, tel.
8 682 24 545.
AUDI A6 (1998 m., dyzelinas, 81
kW, mechaninë, sedanas, juoda
sp., 4/5, TA iki 2019-06, Lietuvoje
neeksploatuotas, 2 600 Eur, ið
Vokietijos, 1,9 TDI). Jurbarkas,
tel. 8 687 98 393.
AUDI A6 (2000 m., 1800 cm3,
benzinas, 110 kW, automatinë
pav. dëþë, sedanas, sidabrinë sp.,
4/5, 180 000 km, TA iki 2019-06,
Lietuvoje neeksploatuotas, 2 600
Eur, ið Vokietijos). Jurbarkas, tel.
8 687 98 393.

BMW

p a r d u o d a
BMW 525 (2002 m., 120 kW, universalus , Lietuvoje neeksplotuotas, TA iki 2018 10 mën.). Ðakiai,
tel. 8 676 48 713.

CITROEN

p a r d u o d a

Pusæ medinio namo (be remonto,
9 arai þemës, plytinis ûkinis pastatas, daliniai patogumai) á 1-1,5 k.
butà su visais patogumais (I-II a.).
Tauragë, tel. 8 638 69 468.

n u o m o j a

Pjaunu þolæ trimeriu Tauragës r..
Tauragë, tel. 8 650 54 019.
Reikalingas þmogus ar ðeima,
galintis gyventi ir priþiûrëti sodà.
Tauragë, tel. 8 689 76 899.
Sodyboje priimtø gyventi senyvo
amþiaus vyriðká mokanti vairuoti
traktoriø ir pagalba maþame
ûkyje. Tik rimti skambuèiai. Tel.
8 688 56 284.
Telferis elektrinis keltuvas keliamoji galia 500 kg. Tauragë, tel.
8 698 23 618.
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Juodmargiø veislës telyèià (16
mën., 600 Eur). Jurbarkas, tel. 8
656 20 741.
Karvæ (su antru verðiu). Jurbarkas,
tel. 8 611 28 627.
Kiaulæ (uþauginta kaimiðkais
paðarais, kaina 1,70 Eur/kg). Tel.
8 675 06 765.
Kiaulæ. Tauragë, Taurai, tel. 8 638
40 639.
Parðiukus. Skaudvilë, tel. 8 641
87 481.
Telyèià (pieninga, verðiuosis rugpjûèio mën.). Tauragë, tel. 8 684
62 828.

p a r d u o d a
El. generatoriø HONDA (maþai
naudotas, 3 kW, keturtaktis, benzinas, su garantija, gera kaina, tik
400 Eur). Tauragë, tel. 8 682 27 319.
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.
Knygas: „Horizontø“ serijos (55
knygos) „Siluetø“ (37 knygos). Þ.
Verno (9 knygos) bei komplektà
su 53 ávairiomis pasaulio ðalimis
„Pasaulis arèiau tavæs“. O. Balzako
ir È. Dikenso (rusø k., po 10
knygø). E. Zola (11 knygø). Kaina
sutartinë. Tauragë, tel. 8 609 37 319.
Modemà internetui (naujas, visai
nenaudotas, neðiojamas) ir treniruoklá mankðtai pilvo presui (50
Eur, geros bûklës). Jurbarkas, tel.
8 699 56 414.
Naudotà ðiferá nebrangiai.
Jurbarkas, tel. 8 623 07 190.
Originalios kalviðkas sûpuokles visai ðeimai (2 suoliukai ir staliukas).
Kalviðki sodo ir terasos baldai ið
àþuolo ir uosio. Tel. 8 623 45 752.
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). Gali atveþti. Tauragë,
tel. 8 673 27 937.
Plastmasinæ talpyklà (1000 l, nuo
32 iki 45 Eur). Tauragë, tel. 8 657
96 952.
Prieðkarinius buitinius daiktus.
Tauragë, tel. 8 606 63 896, kreiptis
darbo valandomis.
Rieduèius (40 d.), buksyrinius trosus, krovinio tvirtinimo dirþus (6, 8,
10 m, apynaujai), BMW 530 stiklo
pakëlimo mechanizmus. Tauragë,
tel. 8 655 44 286.
Rudeninius batelius su auliukais
(nauji, 39 dydis, 15 Eur) ir ðiltesnius
batus ðlapiam orui. Vyriðkas apatines kelnes (vyresniems þmonëms).
Sukneles ir ðvarkus, vyriðkas kelnes, ðiltus marðkinëlius. Tauragë,
tel. 8 446 72 033.
Valtá (pagaminta ið faneros, nesunki ir patogi transportavimui, ilgis
3,85 m, plotis 1,28, 500 Eur). Ðilalë,
tel. 8 690 29 090.
Viðtø broileriø automatinis namelá
su visais árenginiais. 19 a sklypà.
„Barþiûrká“ ðiltnamá ar garaþà
ðildyti, pjovimo „klimerá“, þoliapjovæ, frezà. Tel. 8 673 52 963.

+YPATINGOS NUOLAIDOS!
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. VIDAUS IR
LAUKO DURYS: MEDINËS,
METALINËS, NAUJOS
IR
PANAUDOTOS.
ÁVAIRÛS MUZIKINIAI
INSTRUMENTAI. Klaipëda,
tel. 8 603 10 867.
+Viengubo ir dvigubo pjovimo puðies medienà (40 kub. m,
natûraliai iðdþiovinta). Tauragë,
tel. 8 682 58 593.
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). Obliavimo stakles (per
virðø ir per apaèià). 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.
Perdavimo plokðtes (1,50x4 m),
Gelgaudiðkio g-bos plytas, raudonas blokelius, sausas lentas
(ávairiø storiø), akmenis. Tel. 8
673 52 963.
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
Ieðkau skardos (naudotos, 30 kv.
m). Tel. 8 686 93 410.
Perka berþo taðus (3,5 ir 7 cm
storio siûlyti). Tel. 8 679 68 427.
Priimu statybines atliekas. Tel. 8
647 42 210.

CITROEN XSARA (2002 m., geltona, techniðkai labai tvarkingas,
benzinas, taðkinës dujos, 2 durø,
kaina 1 250 Eur). Tel. 8 615 90 904.
CITROEN XSARA (1999 m.,
1800 cm3, benzinas, dujos, 81 kW,
mechaninë, universalus, balta sp.,
4/5, TA iki 2017-07, 300 Eur).
Tauragë, tel. 8 620 97 641.

FIAT

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

FORD

p a r d u o d a
FORD FIESTA (1998 m., 1,8
l, dyzelinas, TA iki 2018 m.,
Lietuvoje neeksploatuota, kaina
sutartinë). Tauragë, tel. 8 601 43
532, skambinti po 18 val.

NISSAN

p a r d u o d a
NISSAN ALMERA (2002 m.,
2,2 l, dyz., 81 kW, TA iki 2019 05
mën., kaina 1350 Eur). Ðakiai, tel.
8 676 48 713.
NISSAN ALMERA TINO (2002
m., 2,2 l, TA iki 2018,09 mën.,
draudimas, tvarkinga, kaina 1 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 614 82 154.
NISSAN PRIMERA (1995 m., 1,6
l, benzinas, tvarkingas, TA iki 2019
m., kaina sutartinë). Tauragë, tel.
8 636 33 219.

OPEL

p a r d u o d a
OPEL MERIVA (2010 m., 1,4
l, benzinas, taðkinës dujos, TA
iki 2018 m., draudimas, l. geros
bûklës, maþai Lietuvoje eksploatuota, 3 500 Eur). Tauragë, tel. 8
639 68 832.

PEUGEOT

p a r d u o d a
PEUGEOT 206 (heèbekas, 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.

TOYOTA
AUDI

p a r d u o d a
AUDI A4 (1999 m., 1,9 l, dyzelinas, mechaninë pavarø dëþë,
sedanas, sidabro sp., 1 450 Eur).
Tauragë, tel. 8 607 77 877.
AUDI A4 (1999 m., 1,9 l, TDi,
þieminës padangos, 1 250 Eur).
Tauragë, tel. 8 600 83 588.

p a r d u o d a
TOYOTA AVENSIS VERSO
(2001 m., 2,0 l, dyz., 7 vietø, TA,
2018 08 mën., tvarkingas automobilis, viskas pakeista laiku: tepalai,
filtrai, kaladëlës, tepalø nedegina,
rûdþiø nëra, kaina 2 100 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 615 95 618.

VOLKSWAGEN

cm

myk
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p a r d u o d a
WV GOLF (2001 m., 1,9 TDI,
66 kW, universalus , tvarkingas,
TA iki 2018 03 mën.). Ðakiai, tel.
8 676 48 713.
VW GOLF (1999 m., 4 durø, 1,9
l, dyzelinas, juodos sp., kà tik ið
Vokietijos). Tauragë, tel. 8 682
24 545.
VW PASSAT (1996 m., 1,9 l,
TDi, universalus , kablys, TA,
signalizacija, gera bûklë, 1 200
EUR). Tel. 8 608 93 159.

p e r k a
+Brangiai superkame visø markiø
automobilius. Pasiimame, sutvarkome dokumentus. Tauragë, tel.
8 631 18 800.
+Vaþiuojanèius automobilius,
gali bûti be TA iki 300 Eur.
Tauragë, tel. 8 653 11 297.
Automobiliø, 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
AUDI A4 B7 (2006 08 mën.) dalimis. Klaipëda, tel. 8 627 84 804.

Priekabà 2PTS-4 (didþioji, tvarkinga, yra TA, dvejiems metams,
yra stabdþiai, 1 400 Eur) ir priekabà (maþojis) 2PTS-4 aðis (su
stabdþiais, 220 Eur). Padangas
(priekabos, su ratlankiais, 60 Eur/
vnt.). Tel. 8 640 28 409.
Lieti ratlankius su padangomis nuo AUDI A4 AUDI A3.
Tauragë, tel. 8 682 24 545.
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.

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

p a r d u o d a
Dirvos lygintuvà PAP8 (200 Eur),
2 korposø plûgà ant trinkampio
(sraigtinës verstuvës, kampo

raiþiai, 100 Eur), kultivatoriø
KPG4 (pritaikytas MTZ, 200
Eur), gnybtus rulonams ant hidraulo (1500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 662 35 299.
Diskinæ ðienapjovæ, bulviø
kasamàjà, T-25. Tel. 8 612 78 366.
Grûdø valymo arbà (metalinis),
dirvos lygintuvà (3 m ploèio su
peiliais ir akëèioms, sunkioms
dirvoms), „umbliavimo“ stakliø
volà (34 cm ploèio, dviejø peiliø).
Tel. 8 662 35 299.
Javø kombainà CLAAS
DOMINATOR-85 su ðiaudø
smulkintuvu (4 500 Eur) ir
MASSEY FERGUSSON-525
(kaina 3 500Eur), traktoriø JOHN
DEERE-3130 (kaina 3 200 Eur),
traktoriø JOHN DEERE-2030
dalimis ir FORSTSHRITT-3030
dalimis. Tel. 8 634 10 293.
Javø kombainus dalimis:
CLAAS DOMINATOR-105,
85, 80; CLAAS MERKATOR,
DON-1500, MASSEY
FERGUSSON-625, 525, 31;
DRONNINGBORG-2250, 900;
NEW HOLLAND CLAYSON
140, 135. Tel. 8 621 99 794.
Kratytuvo ratlankius (25 Eur/
vnt.) ir MTZ-82 „brusà“ (kaina
55 Eur). Tel. 8 640 28 409.
Labai gerà dviejø galø, 8 kub. m
cisternà (600 Eur). Tauragë, tel.
8 652 14 680.
Melþimo aparatus. Naujus ir
naudotus. Pieno ðaldytuvus.
Atliekame remontà. Suteikiame
garantijà. Atsarginës dalys.
Dyzeliniai, benzininiai, elektriniai. Nerûdijanèio plieno kibirëliai.
Tauragës r., tel.: 8 685 26 204, 8
639 07 345.
Mëðlo 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 ryðuliná presà „New
Holland“ (su centriniu tepimu),
gyvuliø priekabà, kultivatoriø
su sunkiosiomis akëèiom, grûdø
malûnà, dvi padangas GAZ 53.
Tel. 8 623 13 698.
Ðakø smulkintuvà (200 Eur).
Tauragë, tel. 8 65 02 867.

PR

„TELE2“ SUMAŽINO KAINAS: POPULIARIEJI „SAMSUNG GALAXY J“ IKI 40
PROC. PIGIAU
Mobiliojo ryšio lyderė „Tele2“ savo
klientams siūlo ne tik itin mažas ryšio
paslaugų kainas, bet ir neįtikėtinai dideles nuolaidas išmaniesiems telefonams.
Populiarieji „Samsung Galaxy J“ serijos
telefonai bene su visais „Tele2“ mokėjimo
planais – net iki 40 proc. pigiau.
Vaida Burnickienė, „Tele2“ prekybos vadovė, tikina, kad svarbiausia kompanijos
užduotis – atliepti visus klientų poreikius.
Ji taip pat pastebi, kad klientai dažnai
klausia, apie galimybę užsisakant naują
planą pigiau gauti ir išmanųjį.
„Išmanieji „Samsung Galaxy J“ serijos
telefonai – itin populiarūs jaunimo tarpe.
Pastebėjome, kad juos klientai perka
savo vaikams mokslo metų baigimo ar
gimtadienio progomis. Be to, klientams
jie patrauklūs dėl geriausios kainos ir
kokybės santykio. Nusprendėme jiems
padaryti vasarišką staigmeną ir net iki 40
proc. sumažinome jų kainas“, – sako V.
Burnickienė.
Ši akcija galioja net trims „Samsung
Galaxy J“ (2016 m.) išmaniųjų telefonų
modeliams. Anot V. Burnickienės, akcijos
metu siūlomos kainos yra išskirtinai žemos, todėl tapo prieinamos kone visiems
„Tele2“ klientams.
Stebinančios nuolaidos 3 „Samsung
Galaxy J“ modeliams

Užsisakius jūsų poreikius labiausiai atitinkantį „Tele2“ planą mėnesinė įmoka už
„Samsung Galaxy J5“ telefoną su sutartimi
būtų itin maža – tik 3,50 euro, o pradinė
įmoka siektų 53 eurus. Pasinaudoję šiuo
pasiūlymu vartotojai sutaupys net 92 eurus. Tuo tarpu įprastinė išmaniojo kaina
be terminuotos sutarties siektų 229 eurus.
Kitas telefonas, kuriam taikoma įspūdinga nuolaida – „Samsung Galaxy J7“.
Mėnesinė įmoka už jį siekia vos 6 eurus, o
pradinė įmoka – 51 eurą. Pasirinkus vieną
iš „Tele2“ siūlomų planų galima sutaupyti
net 84 eurus. Be sutarties toks telefonas
kainuotų 279 eurus.
Nuolaida neaplenkė ir populiariojo
„Samsung Galaxy J3“ modelio. Kiekvieną
mėnesį su sutartimi už jį tektų mokėti vos
3 eurus. Pradinė įmoka už šį telefoną tik
55 eurai. Pasinaudoję šiuo pasiūlymu vartotojai sutaupys net 42 eurus. Šio modelio
telefoną perkant be sutarties kaina siektų
169 eurus.
Ypatingas „Tele2“ pasiūlymas galioja
sudarant sutartį 24 mėn. terminui su beveik
visais „Tele2“ mokėjimo planais (išskyrus:
Neriboti pokalbiai, SMS ir 100 MB). Telefonams taikomos specialios kainos lyginant
su jų kainomis be sutarties. Pasiūlymo
laikas ir telefonų kiekis – riboti.
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Ðienapjovæ (135), vartytuvà,
purkðtuvà, gnybtus rulonams,
grûdø pûstuvà, lenkiðkà ryðuliná
presà, plûgà, kultivatoriø,
atokaro strëlæ, bulviø kasamàjà,
T-25 traktoriø. Tel. 8 612 78 366.
Ðienapjovæ (lenkiðka). Tel. 8 652
96 089.
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.
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.
Traktorius dalimis. DT-20,
T-25, MTZ, T-40AM, JUMZ.
Traktoriø T-25 (1 800 Eur), traktoriø T-16 (1 400 Eur), traktoriø
MTZ-80 (1 700 Eur), traktoriø
MTZ-82 (5 500 Eur). Tel. 8 646
39 686.
Traktoriø su T-24 varikliu ir visà
þemës ûkio dirbimo technikà.
Tauragë, tel. 8 616 53 955.
Tvarkingà dalginæ lenkiðkà ðienapjovæ, KEMP (trifazis, Tauragës
g-ba, be baliono, 150 Eur), dvifazá
suvirinimo aparatà (rusiðkas).
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.

+Reikalinga slaugë priþiûrëti
senyvo amþiaus þmogø, gyventi
kartu keièiantis kas dvi savaites.
Jurbarko r., tel. 8 686 12 555.
+Reikalingas pagalbinis darbininkas ûkyje. Apgyvendina.
Pagëgiai, tel. 8 685 02 831.
+Reikalingas vairuotojas darbui
su automobilveþiu ratais. Tel.: 8
699 84 154, 8 685 75 872.
Automobiliø lauþyne reikalingas
automobiliø ardytojas. Tauragë,
tel. 8 655 44 919.
Automobiliø lauþynas ieðko automobiliø ardytojo. Tauragë, tel.
8 655 44 919.
Darbas Vokietijoje reikalingi
2 statybininkai atlikti mûrinio,
tinkeliø klojimo, sienø ðiltinimo, dekoravimo bei apdailos
darbus. Atlyginimas 10 Eur/
val. Reikalavimai turëti B kat.
vairavimo teises. Vokieèiø kalbos
mokëjimas nebûtinas. Tel. 8 627
59 555.
Ieðko þmoniø trimeriu pjauti
melioracijos grioviø. Tel. 8 682
30 880.
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 ploto
ir socialinës garantijos. Tel.: 8 652
45 521, 8 619 39 533.
Reikalinga moteris arba
vyriðkis, neturintys kur gyventi.
Suteikiamas visas iðlaikymas.
Tauragë, tel. 8 643 93 090.
Reikalingi miðko pjovëjai ir
pagalbiniai darbininkai. Tel. 8
652 90 111.
Reikalingi vairuotojai su CE
kategorija vaþinëti ratais LietuvaSkandinavija-Lietuva. Tauragë,
tel. 8 650 34 955.
Automobiliø lauþynas ieðko automobiliø ardytojo. Tauragë, tel.
8 655 44 919.
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.

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.
Ieðko darbo, gali atlikti visus
vidaus ir lauko apdailos darbus.
Tel. 8 636 31 002.
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Moteris ieðko darbo, gali dirbti
ámonëje valytoje, gali atlikti kitus
pagalbinius darbus, gali priþiûrëti
vaikà. Tauragë, tel. 8 690 49 136.
Moteris ieðko darbo, gali priþiûrëti vaikus, gali slaugyti, atlikti kitus
buities darbus. Tauragë, tel. 8 657
54 066.
Mûrininkas ieðko darbo. Tauragë,
tel. 8 652 01 184.
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.
Skardininkas ieðko darbo, lanksto
vëjalentes, palanges, kraigus, ðarvo durø slenksèius ir kt. Tauragë,
tel. 8 699 98 268.
Vyras ieðko darbo. Tinkuoja,
mûrija, klijuoja polistirolá, armuoja, suka gipsà ir atlieka kitus
darbus. Tauragë, tel. 8 636 26 517.
Siûlome savo paslaugas: stogai,
tvoros, pavësinës, supynës, priestatai ir kt. Esame su patirtimi.
Tauragë, tel. 8 637 25 870.
Vyras, galintis klijuoti plyteles,
ieðko darbo. Tauragë, tel. 8 678
81 315.

+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.
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RENGINIAI
TAURAGĖJE IR RAJONE
LIEPOS 6 D. 30.30 - 21.30 VAL. Muzikos vakaras ir vieningas „Tautiškos giesmės“ giedojimas
alėjoje prie Tauragės kultūros rūmų.
ŠILUTĖJE IR RAJONE
LIEPOS 8 D. 19 VAL. Superfiesta Rusnės saloje
prie senojo tilto.
ŠAKIUOSE IR RAJONE
LIEPOS 6 D. 21 VAL. Kviečiami ir vėl susiburti
drauge bei kartu sugiedoti Lietuvos „Tautišką
giesmę“ prie Vinco Kudirkos paminklo.
LIEPOS 7 D. Penktadieniniai liepos vakarai J.
Lingio parke:
20 VAL. „Zumba Party“
22 VAL. Kinas po atviru dangumi „Kalifornijos
svajos“.
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+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 kokybiðkai namø
daþymà, grindø dëjimà, lentuèiø
kalimà, sienø ðildymà ir kiti statybos darbai. Tel. 8 652 06 026.
Atliekame visus statybos darbus:
stogø remontas, vidaus apdaila,
staliaus darbai, durø, langø montavimas, smulkûs 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.
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.
Remontuojame buitinius ir pramoninius ðaldytuvus, pildome
maðinø ir traktoriø kondicionierius. Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
R E N G I A M I
V I S Ø
K A T E G O R I J Ø
VAIRUOTOJØ MOKYMAI.
BEI TRAKTORININKØ,
K R A U T U V Ø
I R
HIDROMANIPULIATORIØ
K U R S A I - T E O R I JA
EKSTERNU. Tel. 8 603 10 867.
Savivarèiu sunkveþimiu veþame
ávairius krovinius, þvyrà, skaldà
smëlá, juodþemá. Yra kranas.
Jurbarkas, tel. 8 676 87 593.
Stogø dengimas, mediniø karkasiniø pastatø statymas, skardø
lankstymas. Tel. 8 628 52 537.
Ðarvuotos durys tiesiai ið gamintojo pagal kiekvieno poreiki (butui,
namui, rûsiui, garaþui, 250 Eur).
Tauragë, tel. 8 686 90 666.
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.

Tvarkinga naðlë nori susipaþinti
su senjoru nuo 65 iki 75 m. draugystei, o gal gyvenimui. Tik rimti
skambuèiai.
Norintys gauti pasiskelbusiojo telefono
numerá turi skambinti redakcijai tel. 8
446 72121.
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