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Į KONTEINERIUS SUMESTAS ATLIEKAS SIŪLOMA
PIRMIAUSIA PASVERTI, O
TADA APMOKESTINTI

Skelbimus galite mums
perduoti per
www.pliusas.lt

Gyventojams ir įmonėms netrukus vėl gali keistis į sąvartynus
patenkančių atliekų surinkimo tvarka – savivaldybėms norima
leisti šiukšlių išvežimo įkainius nustatyti atsižvelgiant į jų
svorį. Dabar tokios galimybės nėra – konteineriai, į kuriuos
metamos atliekos, nesveriami.
Jeigu šiai idėjai būtų pritarta, iš konteinerių surinktas atliekas
jas išvežančios įmonės pirmiausia turėtų priskirti konkretiems
vartotojams (namams, įstaigoms), pasverti, o tada pagal savivaldybės nustatytą principą apmokestinti. Tačiau kol kas
nebūtų atsisakoma ir praktikos už buitinių atliekų išvežimą
mokėti atsižvelgiant į būsto ar patalpų plotą arba žmonių
skaičių – taip mokestis už šiukšlių išvežimą dažniausiai skaičiuojamas daugiabučių gyventojams, arba į konteinerių kiekį,
kuris svarbus individualių namų savininkams.
Nuo 2017 metų sausio gyventojams turi būti taikoma dvinarė rinkliava: pastovioji dalis būtų skiriama atliekų tvarkymo
infrastruktūrai finansuoti, o kintamoji priklausytų nuo to, kiek
į konteinerius išmesta buitinių atliekų - savivaldybės pačios
nustato, kaip jas apmokestinti. Sumanymo autorius parlamentinio Aplinkos apsaugos komiteto vadovas „valstietis“
Kęstutis Mažeika sako, kad mokestį skaičiuojant už atliekų
svorį paskatintų gyventojus jas rūšiuoti, sumažintų sąskaitas už
šiukšlių išvežimą, leistų atsisakyti sąvartyno vartų mokesčio.
Parlamentaras norėtų ir dar kardinalesnės reformos - mokestis
už atliekų išvežimą visose savivaldybėse visiems gyventojams
ir įmonėms būtų apskaičiuojama tik pagal sukauptų atliekų
svorį, bet tam priešinasi Aplinkos ministerija. Ministras Kęstutis Navickas teigia, kad tokiu sprendimu būtų pasikėsinta į
savivaldos teises, o be to pritrūktų lėšų atliekų infrastruktūros
išlaikymui.
Laukia Vyriausybės ir ministerijos išvados dėl savo siūlymo.
Jeigu Vyriausybė tam pritartų, ji galėtų pakeisti taisykles,
kurios dabar leidžia savivaldybėms pasirinkti vieną iš trijų
būdų, kaip gyventojams apmokestinti buitines atliekas. „Išsiaiškinome, kodėl ir įvedus dvinarę sistemą, žmonės vistiek
nepatenkinti. Aplinkos ministerijai apklausus atliekų surinkėjus
pamatėme, kad jie tą galimybę mato, kad gyventojas mokėtų už
išmestas atliekas pagal svorį, kad konteineris būtų sveriamas.
Daugiabučiams būtų atskiros aikštelės, kuriose konteineriai
būtų užrakinti ir prienami tik tam namui, kuriam jie priklausys“, – BNS sakė K.Mažeika.
Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo
skyriaus vedėja Laura Zukė sako, kad Seimo nario pasiūlymas
gautas ir svarstomas, todėl kol kas negalima vienareikšmiai atsakyti, ar jį įgyvendinti įmanoma ir ar naujas šiukšlių tvarkymo
būdas būtų teisingesnis. Seimo Aplinkos apsaugos komitetas
ministerijai birželį yra nurodęs iki 2018 metų sausio pateikti
pataisas dėl regioninių atliekų tvarkymo kainodaros tvirtinimo
perdavimo Kainų komisijai.
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TAURAGĖ

KĄ APIE MŪSŲ SVEIKATĄ BYLOJA
LIEŽUVIO SPALVA IR KURI – PATI PAVOJINGIAUSIA
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Ką apie mūsų sveikatą byloja liežuvio spalva
ir kuri – pati pavojingiausia.
Kaip turi atrodyti sveikas liežuvis? Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į liežuvio:
dydį; formą; storį; drėgmę; spalvą. Sveikas
liežuvis visada būna lygus, drėgnas, tolygiai
rožinės spalvos, be jokių apnašų, dėmių, vagelių, pūslelių ar žaizdelių, neskausmingas.
Liežuvio būklė yra jūsų bendros sveikatos
būklės rodiklis. Ploname apnašų, kurios
dengia liežuvį, sluoksnyje randama milijonai
bakterijų, keliančių riziką susirgti įvairiomis
infekcinėmis ligomis. Kokios būna liežuvio
apnašos?
Ant liežuvio gali būti randama įvairių apnašų: 1. Plonas baltų apnašų sluoksnis rodo virškinimo trakto sistemos sutrikimus. 2. Storas
baltų apnašų sluoksnis būna sergant pienlige.
3. Geltonos apnašos būdingos sergant kepenų
ir tulžies pūslės ligomis, rodo blogą bei lėtą
virškinimą, vidurių užkietėjimą. 4. Netolygiai
pasiskirsčiusi spalva – jei liežuvis padengtas
įvairiomis giliomis sutrūkinėjusiomis vagelėmis ar juodomis apnašomis, tai byloja apie
padidėjusį cukraus kiekį kraujyje, cukrinį
diabetą. 5. Juodas ir tarsi plaukuotas liežuvis
būna geriant daug kavos ir juodosios arbatos, rūkant bei nesirūpinant burnos higiena.
6. „Geografinis“ liežuvis – baltų ir raudonų
spalvų mišinys – gana paplitęs vaizdas,
rodantis padidėjusį jautrumą prieskoniams,
dantų pastai ar maistui (būsena nėra pavojinga). Kartais tai gali būti celiakijos požymis.
Kokia liežuvio spalva verčia sunerimti? 1. Jei
liežuvis yra baltos ar blyškios spalvos ir sau-

sas, greičiausiai netekote daug skysčių arba
seilių liaukos negamina pakankamai seilių.
Gali būti papildomų simptomų: šaltos rankos
ir kojos, pilvo pūtimas, nuovargis, galvos
svaigimas, nemiga, atminties sutrikimai, suskilusios lūpos. 2. Raudonas braškių spalvos
liežuvis dažniausiai rodo infekciją, pakilusią
temperatūrą ar mažakraujystę. Tamsiai raudona spalva reiškia, kad trūksta vitaminų.
Tai įrodė JAV Klivlendo klinikose atlikti
moksliniai tyrimai. Buvo nustatyta, kad šis
simptomas yra būdingas trūkstant vitamino
B12, folinės rūgšties bei geležies. Jei yra
raudoni tik liežuvio šonai, tai reiškia, kad
vartojama daug alkoholio bei riebių maisto
produktų. 3. Violetinė liežuvio spalva būna
tuomet, kai trūksta vitamino B2. 4. Geltonas
liežuvis signalizuoja apie kepenų bei tulžies
pūslės ligas. Geltona priekinė liežuvio dalis
yra specifinis hepatito požymis. 5. Žalsvos
spalvos liežuvis būna tada, kai sunkiai apsinuodijama (taip pat ir alkoholiu). 6. Melsvos
spalvos liežuvis būna tuomet, kai organizmo
audiniuose trūksta deguonies, sergant širdies
ir kraujagyslių bei kvėpavimo takų ligomis.
7. Sergant skarlatina liežuvio speneliai
būna paryškėję, avietiniai, o pats liežuvis
su balkšva apnaša. Opos ar pūslės (herpes)
ant liežuvio bei skausmas signalizuoja apie
tai, kad galbūt traumavote savo liežuvį neteisingo sukandimo metu, apsideginote karštu
gėrimu ar peršalote. Jei suaugusio žmogaus
liežuvis yra su banguotais įdubimais (jie yra
būdingi tik mažiems vaikams, nes liežuvis
auga greičiau už burną), tai gali būti hipotirozės (skydliaukės funkcijos sulėtėjimas)
simptomas.
Ką daryti, norint išvengti įvairių liežuvio
pokyčių? Vienadieniai liežuvio spalvos
pasikeitimai jau pradeda signalizuoti apie
žmogaus organizme vykstančius pokyčius.
Liežuvį vertėtų stebėti dėl apnašų, spalvos, žaizdelių, pūslelių, skausmo, tremoro
(virpėjimo), patinimo, kraujavimo ar kitų
požymių. Jei jie neišnyksta per keletą dienų,
visais atvejais būtina kreiptis į savo šeimos
gydytoją, nes pokyčiai gali būti tam tikrų
ligų specifiniu simptomu.

TA U R A G Ė S
MOKSLEIVIŲ

RAJONE

MAŽĖJA

Penktadienį, rugsėjo
1-ąją, mokyklose vėl
rinksis moksleiviai.
Švietimiečių skaičiavimais į Tauragės rajono mokyklas ateis 104
moksleiviais mažiau
nei praėjusiais mokslo
metais. Šiemet tikimasi
sulaukti 4438 moksleivių.
Rajone iš viso sumažės 7 klasių komplektais. Dvi mokyklos
pakeitė savo statusą
– „Aušros“ pagrindinė mokykla tapo progimnazija, o Batakių vidurinė mokykla – pagrindine
(dešimtmete) mokykla. Dar viena naujovė – nuo rugsėjo pirmosios mokyklose bus įgyvendinama prevencijos prieš smurtą programa. Tačiau nors nauji mokslo metai vos už kelių dienų
vis dar trūksta psichologų ir socialinių pedagogų.
Tauragės rajono savivaldybės komisija jau aplankė ugdymo įstaigas ir apžiūrėjo kaip pasiruošta naujiems mokslo metams. Šiais metais savivaldybė remonto darbams atlikti iš biudžeto
skyrė 96088 Eur.

JURBARKAS

PAMINĖTA REFORMACIJOS 500 METŲ
SUKAKTIS
Ypatingas dėmesys Jurbarko
krašto šventės metu skirtas
Reformacijos 500 metų sukakčiai paminėti. Minint šį
Lietuvos kultūriniam ir dvasiniam gyvenimui svarbų įvykį
rugpjūčio 25 d. Vinco Grybo
memorialiniame muziejuje
atidaryta paroda „Reformacijai
– 500. Vitražais iliustruota Biblija“, kurioje eksponuojamos
jurbarkietės dailininkės Rasos
Grybaitės vitražų fotografijos.
Nufotografuoti vitražus Rasa
Grybaitė patikėjo jurbarkiečiui Rimantui Akutaičiui. Parodos atidaryme dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės ir jai priklausančių įstaigų vadovai, savivaldybės administracijos darbuotojai,
savivaldybės miestų partnerių delegacijos iš Berlyno Lichtenbergo (Vokietija), Crailsheimo
(Vokietija), Ryno (Lenkija), žiniasklaidos atstovai ir kt.
Po parodos atidarymo Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko konferencija
tema „Reformacija vakar ir šiandien“, kurioje pranešimus apie reformaciją ir jos raidą skaitė
Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Kunigas doc. dr. habil. Darius Petkūnas, Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas
Mindaugas Kairys ir Crailsheimo (Vokietija) vyriausiasis meras Rudolf Michl.
Vakare Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko Reformacijos
500 metų jubiliejui skirtas koncertas.

ŠILUTĖ

NAUDINGA ŽINOTI

ATLEIDIMAS IŠ DARBO: AR GERAI SUPRANTAME SVARBIĄ DARBO KODEKSO
NAUJOVĘ?
(7) www.lrt.lt 2017 m. rugpjūčio 28
d. 10:55 Nuo šių metų liepos įsigaliojusiame Darbo kodekse yra svarbių
pakeitimų, susijusių su atleidimu iš
darbo. Ar gerai žinome, kokios tos
naujovės? Atleidimas iš darbo: ar
gerai suprantame svarbią Darbo
kodekso naujovę? © Shutterstock
nuotr. Vilniaus universiteto Teisės
fakulteto lektorė, advokatė dr. Vida
Petrylaitė pažymi, kad naujoje
Darbo kodekso versijoje svarbus
atleidimo iš darbo pagrindas yra darbdavio valia. Tai yra naujovė Lietuvos darbo
teisėje, kadangi anksčiau būdavo įprastas
2–4 mėnesių įspėjimo laikotarpis. Pasak
teisininkės, reikia atkreipti dėmesį į 59
kodekso straipsnį, kuris būtent ir įtvirtina
darbdavio valios faktorių atleidžiant darbuotoją: darbdavys turi teisę, įspėjęs prieš
3 darbo dienas dėl priežasčių, nenurodytų
57 straipsnyje, atleisti darbuotoją ir iš
karto išmokėti ne mažiau kaip 6 mėnesių
jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Susiję straipsniai: D.Kuprys
neatsisako planų teismui skųsti atleidimą
iš NŽT vadovų (16) Prieš Darbo kodekso
įsigaliojimą padaugėjo atleistų darbuotojų,
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dauguma – šalių susitarimu (19) Darbo
sutartis šio straipsnio pagrindu negali
būti nutraukta dėl diskriminacinių motyvų, tai netaikoma nėščioms moterims
ir visiems tėvams, kurie yra tėvystės ar
vaiko priežiūros atostogose. Pasak V.
Petrylaitės, vienas iš apribojimų, kada
negalima taikyti 59 straipsnio, yra atvejis, kai darbdavys mato, kad kyla svarios
priežastys, dėl kurio turi būti taikomas 57
straipsnis (vadinamas „Darbo sutarties
nutraukimas darbdavio iniciatyva be
darbuotojo kaltės“). Tarkime, jei iš anksto
yra suplanuotas etato naikinimas, tuomet
darbdavys negali taikyti 59 straipsnio ir
apie atleidimą pranešti tik likus 3 darbo
dienoms.

KVIETIMAS Į ŽUVIENĖS VIRIMO
ČEMPIONATĄ
Maloniai kviečiame visas bendruomenes dalyvauti devintajame tarptautiniame Žuvienės virimo čempionate,
kuris vyks Šilutės mažųjų laivų uoste
(Uosto g. 9, Šilutėje) 2017 m. rugsėjo
2 d.
Žuvienės virimo čempionato vyriausiojo šefo Marijaus Budraičio
kreipimasis, taisyklės ir dalyvio
anketa yra paskelbta Šilutės rajono savivaldybės interneto svetainės www.
silute.lt nuorodoje „Žuvienės virimo
čempionatas“.
Registruotis prašome el. p. jurgita.
skobiene@silute.lt iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. 16.00 val.
Iki susitikimo pirmąjį rugsėjo šeštadienį Šilutėje!

RASEINIAI

RASEINIŲ MIESTO ERDVĖS PRABILO
MENO KALBA
Rugpjūčio 25-26 dienomis Raseinių miesto erdves užkariavo meno galia.
Programa prasidėjo rugpjūčio 25 dieną. Maironio parko amfiteatre vyko grupės ARBATA
koncertas ir SLAM poezijos turnyras. Toliau dalyviai galėjo grožėtis gatvės meno kelione
maršrutu: Maironio parkas- autobusų stotis. Autobusų stotyje vyko nepakartojamas ir verčiantis
šokti BOYLSTON JAZZ project koncertas, kurį lydėjo nesibaigiančios ovacijos. O po jo autobusų stoties perone įvyko URBAN ART RASEINIAI‘17 atidarymas. Diena baigėsi naktine
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ekskursija po Raseinius su
Arnu Zmitra.
Antrosios projekto dienos
programa prasidėjo gatvės
meno konkurso vertinimas.
Po to, autobusų stotyje buvo
atidarytas didžiausio Raseiniuose sukurto tapybos darbo
aukcionas. Raseinių stačiatikių
cerkvėje dalyviai buvo laukiam stebėti grupės SUNNY ir
choro VENI GAUDERE koncertą, po jo autobusų stotyje
laukė režisieriaus V.Masalskio
spektaklio TU ARBA TAVE
peržiūra. Domininkonų vienuolyno kieme buvo įvykdita pilietinė akcija LAISVĖ DOMININKONAMS. Galiausiai URBAN ART‘17 uždarymas, apdovanojimai. Diena ir projektas baigėsi Kultūros centro galerijoje
naktine trumpametražių filmų peržiūra.

PALANGA

MOKSLINĖ KONFERENCIJA „PALANGOS ŽYDAI. IŠNYKUSI MIESTO
BENDRUOMENĖS DALIS“
Rugsėjo 4 d. 10 val. Palangos kurorto muziejuje vyks mokslinė konferencija „Palangos
žydai. Išnykusi miesto bendruomenės dalis“.
Konferenciją muziejus rengia kartu su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos
ir archeologijos institutu (BRIAI).
Mūsų mieste žydai gyveno apie 500 metų ir
visą tą laikotarpį kartu su visa bendruomene
stengėsi mažą kaimelį paversti klestinčiu
miestu, o tarpukariu – klestinčiu kurortu:
užsiiminėjo gintaro perdirbimu, kambarių
nuoma, turėjo maitinimo ir gydymo įstaigas,
krautuves, viešbučius ir pan. Žinoma ir kitų jų
gyvenimo ir buities faktų, tačiau išsamiai tai
nėra tyrinėta, todėl visas šis Palangos miesto žydų bendruomenės gyvenimo tarpsnis
grimzta užmarštin.
Konferencijos siekis – supažindinti palangiškius ir miesto svečius su žydų bendruomenės gyvenimu ir asmenybėmis, atgaivinti
prisiminimą apie juos, įvertinti žydų įtaką
miesto raidai bei prisiminti ir pažvelgti į
žinomus faktus iš naujo ir atrasti naujus.
Norinčius dalyvauti konferencijoje prašome iš anksto registruotis telefonu 8460 57216.

KLAIPEDA

AT S I S V E I K I N I M A S S U VA S A R A NEEILINĖJE REGATOJE
Šeštadienį Kuršių mariose bei Baltijos jūroje vyko Smiltynės jachtklubo
organizuota regata atsisveikinti su
vasara. Kartu su buriuotojais paskutinėmis vasaros dienomis džiaugėsi
ir daug vaikų iš globos namų, dienos
centrų, socialiai remtinų šeimų.
Pasak renginio organizatorių atstovės Miglės Savickaitės, norėta regatai
suteikti kitokį atspalvį.
Be to, vaikams Smiltynės lankytojų
centre buvo surengti edukaciniai užsiėmimai, vėliau Jūrų muziejuje stebėti Kalifornijos jūrų liūtų bei delfinų pasirodymai. Po to
jachtklube laukė iškyla gamtoje, piešinių konkursas, batutai ir kitos pramogos.
Regatoje dalyvavo 8 jachtos, kurios varžėsi dviejose grupėse. Antra tiek jachtų įgulų savanoriavo - plukdė vaikus Kuršių mariomis. M. Savickaitės teigimu, tokia jachtų savininkų
iniciatyva maloniai nustebino regatos organizatorius, o vaikams suteikė daugybę gerų emocijų
ir malonių įspūdžių: „Net klausti nereikėjo, ar vaikams patiko - viskas buvo matyti veiduose“.
Smiltynės jachtklubo direktorius Karolis Dobrovolskas tikino, kad regata buvo užprogramuota
sėkmei, nes tokio renginio dar nebuvo.

KAUNAS

KAUNIEČIŲ BENDRUOMENIŠKUMUI
SKATINTI – SOLIDI FINANSINĖ PARAMA
Tvirta ir veikli bendruomenė – vienas sėkmingo miesto pagrindų. Tokia
nuostata Kaunas vadovaujasi kviesdamas bendruomenines organizacijas
teikti paraiškas paramai gauti. Iš viso
jų veikloms finansuoti numatyta paskirstyti beveik 300 tūkst. eurų.
Rengti projektus ir pretenduoti į
paramą gali visų 11 Kauno seniūnijų
teritorijose registruotos ir veikiančios
bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos bei
nevyriausybinės organizacijos. Paraiškų priėmimo terminas – rugpjūčio 24 d. 16 val.
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SMULKUS VERSLAS

SKANDINAVIŠKO TIPO RESTORANAS –
IŠSKIRTINEI AUDITORIJAI
Prieš pusmetį
Kaune duris atvėrė modernus,
šiuolaikiškas
skandinaviško
tipo restoranas
„Nüman“.
Nors restoranas gyvuoja dar
visai neseniai,
tačiau išskirtiniu dizainu ir
siūlomų patiekalų asortimentu jau spėjo
pelnyti ne vien
kauniečių simpatijas.
Yp a t i n g a s
valgiaraštis
Restorano „Nüman“ savininkai Tadas ir
Gitana Survilai apie skandinaviško tipo restorano įkūrimą svajojo jau seniai. Kadangi
Lietuvoje tokio interjero restoranai yra retenybė, šeimininkai ryžosi ilgai brandintą ir
širdžiai mielą idėją paversti realybe.
„Kai kūrėme restoraną, atidavėme visas
jėgas. Kiekviena restorano detalė, kampelis,
baldas, interjeras, valgiaraštis – viskas apgalvota iki menkiausių smulkmenų. Norėjome
sukurti jaukią atmosferą, kurioje vyrautų
minimalistinis skandinaviškas stilius ir sezoninė skandinaviško DNR virtuvė, paįvairinta
skoniu iš viso pasaulio“, – pasakojo restorano
šeimininkė G. Survilienė.
Restorano „Nüman“ valgiaraštis taip pat
labai skiriasi nuo pateikiamo tradiciniuose
restoranuose.
„Mūsų restoranas pritaikytas išskirtinio
skonio mėgėjams, gurmanams. Čia tikrai
nerasite tradicinio valgiaraščio arba dienos
pietų pasiūlymo. Savo klientams siūlome
degustacinį valgiaraštį. Kiekvienas gali
atrasti savo skonį ir grožėtis patiekalų estetiniu vaizdu.
Valgiaraštį dažnai keičiame, kad klientai
atrastų savo mėgstamiausią patiekalą ir jo
patiekimo būdą. Tas pats patiekalas kasdien
gali būti patiekiamas skirtingai. Keičiasi
garnyrai, pats patiekimo būdas, patiekalo
išvaizda, ieškoma vis naujo skonio. Vyrauja
skandinaviškos ir japoniškos virtuvės patiekalai. Džiaugiamės, kad realybė pranoko
mūsų pačių lūkesčius“, – sako G. Survilienė.
Išskirtinis dėmesys restorano svečiams
Kiekvienas restorano lankytojas sulaukia
išskirtinio dėmesio. Išankstinės registracijos
metu svečių prašoma pateikti informaciją
apie mėgstamus patiekalus, alergijas. Minimalistinis skandinaviškas restorano „Nü-

man“ interjeras, šiuolaikiškos elektroninės ir
instrumentinės muzikos skambesys, aukštos
kokybės šiaurietiškos virtuvės patiekalai,
išskirtinis jų patiekimas leidžia pabėgti nuo
kasdienybės ir nors trumpam pamiršti dienos
rūpesčius.
Restorano įkūrėja G. Survilienė pasakoja,
kad itin daug dėmesio skiria maisto kokybei:
„Labai atsakingai renkamės maisto tiekėjus.
Kruopščiai atrenkame, mėsą, žuvis. Daržoves,
prieskonines žoleles stengiamės užsiauginti
patys.
Džiaugiamės, kad pas mus dirba puikūs darbuotojai, talentingas virtuvės šefas – patyręs
šiaurietiškos virtuvės žinovas Matas Paulinas.
Neapsiribojame vien šiaurietiškos virtuvės
patiekalais. Restorano valgiaraštyje galima
rasti įvairaus skonio, taip pat ir japoniškos
virtuvės patiekalų.“
Restorano „Nüman“ įkūrimas – ilgai
brandinta idėja
Restorano savininkai G. ir T. Survilai jau
daugiau kaip dešimt metų dirba restoranų
versle. Prieš įkurdami restoraną „Nüman“, jie
sėkmingai valdė Palangoje esantį restoraną
„Nendrinė pastogė“, kurio valdymą perėmė iš
T. Survilo tėvų.
„Perėmę iš uošvių restoraną „Nendrinė
pastogė“, per daugiau nei dešimtmetį įgijome
vertingos patirties ir naudingų žinių. Kadangi
verslas pajūryje sezoninis, nusprendėme įkurti
restoraną Kaune, kad galėtume dirbti visus metus. Nors pastatas buvo senas, tačiau vieta labai
graži, netoli teka Lietuvos širdis – Nemunas.
Iš čia ir kilo restorano pavadinimas „Nüman“
– Nemuno archajiška vardo forma, reiškianti
žodžių „Nemunas“ ir „naujas žmogus“ sandūrą“, – pasakoja verslininkė.
Visiems apie savo restorano įkūrimą svajojantiems jaunuoliams G. Survilienė linki
netausoti savęs, daug ir nuoširdžiai dirbti bei
siekti savo tikslo įgyvendinimo.

RECEPTAS

GRYBAIS ĮDARYTA CUKINIJA
Vietoje cukinijos galima naudoti
nedidelius moliūgus arba patisonus.
Paruošimo būdas išlieka tas pats: išskobkite daržovių sėklas ir apkepkite
jas orkaitėje, kol suminkštės.
Ingredientai:
1 vnt. cukinijų,
200 g grybų,
40 g moliūgų,
20 g svogūnų,
2 skiltelės česnakų,
1 šaukštas aliejaus,
2 šaukštai grietinės,
pagal skonį druskos,
pagal skonį juodųjų maltų pipirų.
Gaminimas
Miško grybus išvirkite pasūdytame vandenyje. Cukiniją perpjaukite išilgai ir išskobkite jos
vidų. Padarykite „luoteliui“ plokščią dugną, kad cukinijų puselės tvirtai stovėtų. Sudėkite
cukinijos puseles ant riebalais patepto kepimo popieriaus ir pakepkite jas 180 laipsnių karščio
orkaitėje 7 min. Įkaitinkite keptuvę su šaukštu aliejaus. Suberkite moliūgo gabaliukus, grybus, smulkintą svogūną bei česnaką ir viską pakepinkite 5 min. Pridėkite druskos ir pipirų. Į
cukinijos puseles sukrėskite po šaukštą grietinės, o ant viršaus sudėkite kepintus moliūgus,
grybus, svogūną ir česnaką. Papuoškite patiekalą žalumynais ir vyšniniais pomidorais.

1

2017 08 29 Nr. 34

Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà (kaina 11 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 618 26 299.
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 Gedimino g. 23 (IV
a., namas renovuotas, kaina
sutartinë). Tel. 8 674 43 051,
837760384.
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 Gedimino g. (III a.,
44 kv. m, V aukðtø name, blokinis, 16 000 Eur, renovuotas ir
iðmokëtas, reikalingas remontas, butas vidinis, pietø pusë).
Jurbarkas, tel. +370 674 77 036.
1,5 k. butà K. Donelaièio g. 70
(V a., 43 kv. m, butas tvarkingas).
Jurbarkas, tel. 8 671 53 210.
1,7 ha miðko, dalá þemës (0,5 a,
namø valda, yra trifazis, ðulinys,
kaina 8000 Eur) Jurbarko r.
Ðilaitynës k. Jurbarkas, tel. 8
680 96 042.
2 k. butà Kæstuèio g. 26 (III a.,
kaina 16 050 Eur). Jurbarkas, tel.
8 657 84 950.
2 k. butà (IV a., durø, balkonai,
tvarkingas, 45 kv. m, kaina 18 200
Eur). Jurbarkas, tel. 8 682 95 300.
2 k. butà prie pagrindinës gatvës
Vilkiðkiø miestelyje Pagëgiø sav.
(64 kv. m, tinka komercijai) arba
keièiu á butà Jurbarke. Jurbarkas,
tel. 8 684 61 863.
2 k. butà Algirdo g. 14 (IV a.,
47,13 kv. m, 5 a. name, durø,
rûsiai, kiemas graþiai sutvarkytas,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
682 77 617.
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2 k. butà Lauko g. (IV a., 54 kv.
m, V aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 25
000 Eur, su holu, yra 2 balkonai,
abu ástiklininri). Jurbarkas, tel. 8
618 69 953.
2 k. butà Kæstuèio g. (I a.). Garaþà
prie „Lytagros“. Jurbarkas, tel. 8
677 80 964.
2 k. butà P. Cvirkos g. (IV a., 52
kv. m, plastikiniai langai, ástiklintas balkonas). Jurbarkas, tel.
8 615 26 509.
2 k. butà Smalininkuose su patogumais (pigus ðildymas, yra
malkinë, garaþas, ðalia seniûnija,
poliklinika, kaina 5000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8636 26 441.
2 k. butà Kauno g (I a., II aukðtø
name, medinis, tinkamas komercinei veiklai, be patogumø, reikia
remonto). Jurbarkas, tel. 8 614
40 595.
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.
Kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
+370 685 30 946.
2 k. butà Lauko g. (II a., 43 kv. m,
III aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 17 000 Eur. Namas
po renovacijos). Jurbarkas, tel.
8 630 73 700.
Namà Jurbarke Kalninës g. (2
a., naujos statybos, 347 kv. m,
gerai árengtas, tvarkingi ûkiniai
pastatai, pirtis, 28 a). Tel. 8 640
32 441.
3 k. butà Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.
3 k. butà P. Cvirkos g. (III a.,
5 aukðtø renovuotame name,
miesto centre prie IKI parduotuvës, kaina 22 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 617 20 298.
3 k. butà (II a., V a. name, yra
malkinë, ûkinis pastatas su rûsiu,
vasarinë virtuvë, 50 a þemës,
pigus vietinis ðildymas, padarytas
remontas, geri graþûs baldai)
Jurbarko r. Lybiðkiai, Mokyklos
2. Tel.: 8 654 06 8654 06 944.
3 k. butà Jurbarko r. Vieðvilëje
Klaipëdos g. (II a., III aukðtø
name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
15 000 Eur, 71 kv. m. Tualetas
ir vonia atkirai). Jurbarkas, tel.
8 652 03 937.
3 k. butà Jurbarko r. Lybiðkiø k.
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Mokyklos g. 1 (III a.,
60 kv. m, IV aukðtø
name, blokinis,
plastikiniai langai, 6
800 Eur. Prie namo
yra þemës, ûkinis
pastatas, namas).
Jurbarkas, tel. +370
643 02 499.
3
k .
b u t à
Smalininkuose (su
daliniais patogumais). Jurbarkas, tel.
8 447 56460.
3 k. butà Sodø g.
(65 kv. m, vietinis
centrinis ðildymas ir
vandentiekis, II a.,
yra sodas ir garaþas,
kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 603 54942.
3 mûriniai sublokuoti garaþai
Pilies I k., Jurbarko r., netoli
Vytënø pilies. Galima pirkti
atskirai, visø garaþø kaina – 10
000 Eur. Tel. 8 640 32 441.
3,73 ha þemës ûkio paskirties
sklypà Skirsnemunës sen.
Jurbarko r. Tel. 8 640 32 441.
4 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(II a., 79 kv. m, plastikiniai langai, durys ðarvuotos, kambariai
nepereinami, geras planavimas,
kaina 22 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 625 93 347.
4 k. butà Kauno g. 30 (III a.,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 673 01 922.
4 k. butà K. Donelaièio g. (IV
a., 88 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, 28 000 Eur). Domina
keitimas á 1-2 k. butà. Jurbarkas,
tel. 8 638 59 678.
50 a sklypà Endriuðiø k.,
Smalininkø sen., galima gyvenamøjø namø statyba ant
Nemuno kranto, netoli pagrindinio kelio. Jurbarkas, tel. 8 687
92 354.
Butà Vieðvilës miestelyje (yra
ûkinis pastatas, þemës sklypas,
rûsys). Jurbarkas, tel. 8 652 05
747.
Garaþà (yra signalizacija, su
rûsiu, kaina 3 000 Eur). Tel.: 8
655 16 143, 8 612 88 198.
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.
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,
75 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
611 47 150.
Namà Gedimino g. 11 (yra
þemës, 8,3 kv. m, yra vandentiekis, medinis, ûkiniai pastatai,
kaina 27 999 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.
Namà Gedþiø k. Jurbarko r.
Jurbarkas, tel. 8 447 78 068.
Namà Kalninës g. (2 a., naujos
statybos, 347 kv. m, gerai árengtas
namas, tvarkingi ûkiniai pastatai,
pirtis, 28 a). Jurbarkas, tel. 8 640
32 441.
Namà Rotuliuose (II a., 26 a
þemës, pakeisti langai, rûðys
elektros, durø, balkonai, garaþas,
vasarinë ir kt. pastatai, kaina 38
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 605
82 505.
Namà skubiai (galima pirkti
dalimis: 2 kambariai. arba 4 kambariai, yra garaþas). Jurbarkas,
tel. 8 611 48 443
Namà Vieðvilëje (130 kv. m, II
aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 50 000 Eur. Ðalia
upelis, parduotuvës, v. darþelis, mokykla, þuvitakio slënis).
Jurbarkas, tel. 8 652 03 937.
Namà P. Paulaièio g. Jurbarke
(mûrinis, naujos statybos,
neárengtas namas, sklypas 0,30
ha, aptvertas, geras privaþiavimas). Tel. 8 640 32 441.
Sodà su mediniu nameliu Smuku
iuose (7 arai, malkinë, WC). Tel.
8 614 38 592.
Du sklypus (3,07 ha) brandaus
miðko ir 5,42 ha ariamos þemës
Naukaimio k. (4 500 Eur/ha,
kadastrinis Nr. 9492/0001;73).
Tel. 8 698 35 044.
Sklypà Dainiø g. (16,8 a, yra visos komunikacijos, kaina 16 000
Eur). Tel. 8 658 83 162.
Sklypà Jurbarke (graþi aplinka,
ðalia miðkas, 14 999 Eur, 15 a,
namø valda, labai ramioje vietoje, komunikacijos). Jurbarkas,
tel. 8 656 88 332.

Skubiai sodybà 40 a sklype
Endriuðiø k. Smalininkø sen.
Jurbarkas, tel.: 8 687 92 354, 8
603 26 852.
Skubiai sodybà Girdþiø miestelyje, kaina sutartinë. Jurbarkas,
tel. 8 602 67 377.
Skubiai þemës sklypà Vasaros
g. (13 a, yra komunikacijos, pamatai, yra projektas).
Jurbarkas, tel. 8 645 86 526.
Skubiai, pigiai 2 k. butà Lauko
g. (mediname name, yra patogumai, II a.). Jurbarkas, tel. 8
645 86 526.
Smukuèiuose sodo sklypà
„Ðaltinëlio“ bendrioje Nr. 436
(12 a, maþas namelis, 700 m
nuo plento). Jurbarkas, tel. 8
622 22 870.
Sodà be namelio Greièiuose
„Serbentos“ bendrijoje (þemës
sklypas 8 a, geroje, saugioje
vietoje, ðalia gyvenamas namas,
kaina 1 600 Eur). Jurbarkas, tel.:
8 612 88 198, 8 655 16 143.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje Nr. 347 (medinis
namelis, yra veranda, árankiø
priestatas, 6 a þemës, ðulinys).
Tel. 8 650 50 228.
Sodybà Dargaitëliø k. (prie
namø 1,34 ha, galima pirkti ir
daugiau þemës). Jurbarkas, tel.
8 609 15 155.
Sodybà Greièiø k. (vienkiemis,
pastatyta prieð 11 m., visi patogumai, ðalia karjero, graþi
aplinka, galima pirkti su nemaþa
aviø banda, yra ûkiniai pastatai,
ganykla, þiemai nupirkta ðieno,
70 000 Eur). Tel. 8 614 33 842.
Sodybà Kalnënuose (namas ràstinis, asfaltuotas privaþiavimas,
geroje vietoje, galima pirkti pusæ
namo). Jurbarkas, tel. 8 641 56
231, skambinti po 18 val.
Sodybà netoli Jurbarko prie upës
(þemës 5 ha). Jurbarkas, tel. 8
698 39 839.
Sodybà Paðaltuonio k. (ðalia
pagrindinio kelio, yra trifazë
elektra, 71 aras þemës). Jurbarko
r., tel.: 8 620 88 036, 8 657 91 534.
Sodo sklypà Dainiø 2 k. (graþi
aplinka, 22 000 Eur, vienkiemis,
4 kambariai, 5 km nuo Jurbarko).
Galimybë nusipirkti papildomai
þemës. Yra ûkiniai pastatai.
Jurbarkas, tel. +370 673 16 210.
Sodo sklypà Smuku
iø k. (ðalia miðkas, 2 500 Eur, 8 a,
netoli uþtvanka). Jurbarkas, tel.:
8 610 29 267,8 687 83 624.
Þemës sklypà Jurbarke (þ. û.
paskirties du sklypai, 1,4 ha ir
1,03 ha). Jurbarkas, tel. 8 650
21 944.
Þemës sklypà Jurbarke (graþi
aplinka, komunikacijos, 9 500
Eur, namø valda, 15 a, komunikacijos. Vieta gera. Nuo sodø
gatvës apie 500 m). Jurbarkas,
tel. 8 695 43 170.
Þemës sklypà Kiduliuose (15 999
Eur, 50 a, komercinës paskirties,
prie kelio Jurbarkas-Ðakiai,
Kiduliø miestelyje, prieð picerijà, tinka komercinei veiklai).
Jurbarkas, tel. 8 656 88 332.

p e r k a
Ieðko namo Jurbarke arba netoli
Jurbarko. Siûlyti ávairius variantus. Tel. 8 606 81 284.
Ieðko pirkti 1-2 k. buto Ðakiuose
arba Jurbarke. Tel. 8 606 81 284.
Pirks nebrangià sodybà vienkiemá arba gyvenvietëje, galiu
mokëti nuo 6000 iki 8000 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 608 70 899.

n u o m o j a
Iðnuomoja 1 k. butà (kaina 80
Eur/mën. + komunaliniai).
Jurbarkas, tel. 8 618 26 299.
Iðnuomoja 3 k. butà (III a.).
Jurbarkas, tel. 8 699 03 525.

Iðnuomoja gerai ðeimai 2 k.
butà su patogumais Lauko g. 11.
Jurbarkas, tel. 8 645 86 526.

Kituose miestuose ir
rajonuose

p a r d u o d a
Parduoda pastatà-grûdø sandëlá
netoli autostrados. Tel. 8 686
08 124.

p e r k a
+Brangiausiai Lietuvoje miðkus
(brandþius, jaunus, malkinius,
iðkirstus), þemæ, sodybas. Tel. 8
651 39 039.
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui arba
su þeme. Atsiskaitome ið karto.
Tel. 8 647 42 210.

Kaune ir rajone

n u o m o j a
Iðnuomojamas 2 k. bute 1 kambará merginai. Tel. 8 607 35 480.

Klaipëdoje ir rajone

p a r d u o d a
Mediná namà (5 x 10 m, ið lauko apkaltas storomis lentomis,
apðiltintas, plastikiniai langai, tik
iðardymui, su baldais, 600 Eur).
Klaipëda, tel. 8 612 31 184.
Mediná namà be þemës (5 x 10
m, ið lauko apkaltas lentomis, ið
vidaus - dailylentës, nudaþytos,
plastikiniai langai, vieno aukðto,
su palëpe, galima árengti du kambarius, 900 Eur). Klaipëda, tel. 8
612 31 184.

Pagëgiuose ir rajone

p a r d u o d a
Þemës sklypà Pagëgiuose (48
000 Eur, 16 ha, þemës ûkio
paskirties sklypas. Yra raudonø
plytø pastatai). Pagëgiai, tel. 8
684 56 730.

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
0,60 ha þemës ûkio paskirties
sklypas Nosiedø k., Lekëèiø sen.,
Ðakiø r. Asfaltuotas privaþiavimas. Tel. 8 643 23 889.
12 a namø valdos sklypà Ðakiuose,
Vytauto g. su ràstiniu namu nugriovimui. Visos komunikacijos.
Tel. 8 640 32 441.
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2 k. butà Kæstuèio g. 13/2 (I a., 50
kv. m, II aukðtø name, blokinis,
15 000 Eur. Sudëti plastikiniai
langai, kambariai nepereinami,
didelis balkonas, ðildymas elektra). Ðakiai, tel. 8 650 67 728.
2,20 ha þemës sklypas vaizdingoje vietoje ant Ðeðupës kranto,
Ðakiø r., apie 1 ha miðko, patogus
privaþiavimas. Tel. 8 640 32 441.
Graþià sodybà Ðakiø r.
Keturnaujienoje, prie pagrindinio kelio (namas mûrinis, 60 kv.
m, visi patogumai, 20 a sklypas).
Tel. 8 640 32 441.
Pusæ namo Þemaitës g., Ðakiuose
(graþioje vietoje, ðalia eþero, 12
a, namas remontuotinas). Tel. 8
640 32 441.
Pirktø 1-2 k. butà Ðakiuose arba
Jurbarke. Tel. 8 606 81 284.
Pusæ namo Þemaitës g. (graþioje
vietoje, ðalia eþero, 12 a, namas
remontuotinas). Tel. 8 640 32
441.
Sodyba Kriûkø k., Ðakiø r. (namas mûrinis, 125 kv. m, centrinis
ðildymas, mûrinis ûkinis pastatas,
2 garaþai, 29 a sklypas). Tel. 8
640 32 441.

Ðilalëje ir rajone

p a r d u o d a
Namà Ðilalës r. Upynos mst.
Nepriklausomybës g. 43 (213 kv.
m, mûrinis, tinkamas komercinei
veiklai, graþi vieta, 35 000 Eur.
Namas miestelio centre gyventi
ir verslui, 23 a sklypas). Ðilalë,
tel. 8 687 67 756.
Þemæ Laukuvos sen. (þemës ûkio
paskirties, 5 ha), lapuoèiø miðkà
(5 ha) ir áþuvintà tvenkiná (1 ha).
Galima statyba. Ðilalës r., tel. 8
656 24 052.
Þemës sklypà Ðilalës r. Apidëmiø
k. 2 (graþi aplinka, ðalia miðkas,
16 000 Eur. Sena sodyba, 2 ha
þemës. Aplink miðkas, nuo kelio
Tauragë-Ðilalë 300 m. Elektra,
ðulinys). Ðilalë, tel. 8 615 95 474.

Ðilutëje ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà Vainuto k. (prie gero
kelio, su 10, 5 ha þemës ûkio
paskirties sklypu). Ðilutës r., tel.
8 675 44 096.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a

000 Eur). Tauragë, tel. 8 620
50 265.

balkonas). Tauragë, tel.: 8 446 70
731, 8 657 85 746.

2 k. butà Dainavos g. III a.,
kaina sutartinë. Tauragë, tel. 8
655 10 457.

4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
120a (IV a., 72 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, 35 000 Eur. Ðiltas,
jaukus, patogioje vietoje).

2 k. butà Ðilalës g. 166 (I a., su
patogumais, yra mûrinis didelis garaþas, vietinis ðildymas).
Tauragë, tel. 8 658 05 441.
2 k. butà Tauragës r. Gaurëje
(II a., 47 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta.
Butui priklauso sodas, malkinë,

Tauragë, tel. 8 675 61 688.
Komercinës paskirties aikðtelæ
Verslininkø g. 8 Taurø k. (35 arø,
su pastatu ir komunikacijomis).
Tauragë, tel. 8 699 52 113.

1

Mûriná namà (renovuotas, miesto komunikacijos, tvarkingas,
galima gyventi, 6,037 aro þemës,
2 garaþai, malkinë, kiemas trinkelëmis). 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 34 621, 8 699 27 173.

1 k. butà Eièiø k., Mokyklos g. (26
kv. m, suremontuotas). Tauragës
r., tel. 8 607 85 744.
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. butà Gedimino g. 41 (III a.,
ið penkiø, 36,21 kv. m). Tauragë,
tel. 8 688 10 129.
1 k. butà Gedimino g. 8 (V a.,
kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
699 82 150.
1 k. butà Gintaro g. (atskiras áëjimas, garaþas-ûkinis, þemë, 32 000
Eur). Tauragë, tel. 8 600 15 381.
1 k. butà M. Maþvydo g. (I a., 6
m ástiklintas balkonas). Tauragë,
tel. 8 688 77 002.
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,
yra mûriniai ûkiniai pastatai,
po 14 500 Eur). Tauragë, tel. 8
614 27 270.
2 k. butà (64 kv. m, tinka komercijai, prie pagrindinës gatvës
Vilkiðkiø miestelyje Pagëgiø
sav. arba keièiu á butà Jurbarke.
Jurbarkas, tel. 8 684 61 863.
2 k. butà Vasario 16-osios (III
a., 46 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, 25

rûsys. Ðildomas kietuoju kuru).
Tauragë, tel. 8 653 63 173.
2 k. butà Gedimino g. 41 (I a., 52
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
tinkamas komercinei veiklai,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 44 000 Eur).
Tauragë, tel. +455 28 28 604.
2 k. butà Tauragës Dvare (prieð
kelerius metus, atliktas remontas). Tauragë, tel.: 8 652 75 012,
8 652 56 723.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 124 (II a., 47,31 kv. m, kaina
sutartinë ). Tauragë, tel. 8 675
43 073.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(devyniø aukðtø mûriniame
name, miesto centre 68 kv. m,
2 balkonai, 28 000 Eur, galima
derëtis). Tauragë, tel. 8 603 43
211.
3 k. butà Miðko g. (V a., 64 kv. m,
plastikiniai langai, ðarvo durys,
laminato grindys, ástiklintas

Namà (mûrinis, su dviejø vietø
garaþu, treèias garaþas po namu,
12 a þemës) arba keièiu á 1-2 k.
butà Debreceno arba Dragûno
gatvëse Klaipëdoje. Tel. 8 671
87 723.
Namà Àþuolø g. 1A (tinka
komercinei veiklai, 90 000 Eur).
Þemës sklypà Linø g. 19 (namo
statybai, 9,3 aro, 25 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 655 71 191.
Namà Gaurës sen. Milgaudþiø
k. (reikalingas remontas, 28 arai
sodybinis sklypas). Tauragës r.,
tel. +370 630 44 832.
Namà J. Tumo-Vaiþganto g.
(75 kv. m gyvenamojo ploto,
plastikiniai langai, rami vieta,
kapitalinis remontas, galimybë
pirkti su baldais). Tauragë, tel. 8
642 86 645.
Namà Mariø g. 25 (101 kv. m,
II aukðtø name, mûrinis, 39
900 Eur, su sklypu 10,8 a, ávesta
elektra, vanduo, miesto kanalizacija). Tauragë, tel. +370 638
17 368.
Namà Tauragës r. Þygaièiø k.
(157 kv. m, II aukðtø name,
medinis, 17 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 643 91 035.
Namo II aukðtà V. Kudirkos g. (3
kambariai ir virtuvë, reikalingas
kapitalinis remontas, garaþas, 3
arai þemës). Tauragë, tel. 8 690
18 907.
Parduoda arba keièia pusæ namo
Tauragëje (prie baþnyèios, Jûros
upës) á 1 k. butà arba pusæ namo
Jurbarke. Tauragë, tel. 8 674
89 095.
Namà Lauksargiø k. Tilþës g.
(vokiðkø plytø, su garaþu, 13 a
þemës, elektra, vanduo). Galimas
keitimas arba iðsimokëtinai.
Kaina 19 000 eurø. Tauragë, tel.
8 615 50 923.

Plytø mûro sodybà Docijonø k.
Mokyklos g. 3 (II a. gyvenamas
namas, naudingo plotas 100,44
kv. m, yra pusrûsis, 5 k. su baldais, ûkinis pastatas su trim garaþo
tipo patalpomis, yra sodas, ðalia
parduotuvë, kaina 43 000 Eur).
Tel. 8 650 35 586.
Pusæ namo (2 kambariai ir virtuvë, antrame aukðte atskiras
kambarys, prie baþnyèios, prie
Jûros upës, daliniai patogumai,
vëliau bus parduodamas visas namas). Tauragë, tel. 8 601 51 502.
Sodà Bernotiðkëje „Tauro“ bendrijoje (tvarkingas, 6, 25 arai,
mûrinis namelis, vieno aukðto,
reikalingas remontas, jo bendras
plotas 35,92 kv. m, ðulinio nëra,
netoli miðkas, prieðais sklypà
tvenkinys, 2 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 650 30 874.
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, 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, 4 400 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 98 492.

Sodà Joniðkëje „Puðyno“ bendrijoje (12 arø þemës, laikinas
namelis, suaugæ medþiai, trifazis
elektros skaitiklis, padaryti geodeziniai matavimai, graþi vieta).
Kaina sutartinë. Tauragë, tel.: 8
647 04 724, 8 446 70 224.
Sodybà Batakiø sen. Bildeniø k.
Ðeðuvies g. 12 (25 arai, yra ûkinis,
gyvenamasis namas 73 kv. m,
kaina sutartinë). Tauragës r., tel.
8 676 43 594.
Sodybà Bernotiðkëje (namas
mûrinis, su garaþu yra ûkinis, sodas, 11,21 a, prie uþtvankos) arba
keièia á 1 k. butà Tauragëje (II-III
a., mûriniame name, su priedu).
Tauragë, tel. 8 688 94 328.
Sodybà Dauglaukio k. Kaina po
apþiûros. Tauragës r., tel. 8 633
94 411.
Sodybà Kæsèiuose. (71 % statybos baigtumo, praeina miesto
komunikacijos, 82 arai þemës,
prie pagrindinio kelio, 45 000
Eur). Tauragës r., tel. 8 685 40
657.
Sodybà Lomiø k. (16 000 Eur)
Astrø g. Tauragë, tel. 8 650 11
327.
Sodybà Pagramantyje, Akmenos
g. 12 (25 arai, pastatai mûriniai,
1995 m. statybos, graþioje vietoje,
ðalia Akmenos upës. Tauragë, tel.
8 656 24 052.
Sodybà Stragutës k. (prie gero
kelio, yra projektas ir leidimas
namo statybai, 13 arø þemës
sklypas namo statybai). Tauragës
r., tel. 8 699 98 041.

Sodybà Tauragës r. Batakiø sen.
Eidintø k. (25 0000 Eur, mûrinis
namas, sklypas 23 a). Tauragë,
tel. 8 685 26 453.
Þemæ Kalpokø k. (1 ha, 20 a,
ðalia autolauþyno „Eþeruona“,
galima þemës ûkio paskirtis).
Tauragë, tel. 8 687 30 836.
Tris þemës sklypus kartu (1,6 ha,
06 ha, 04 ha) Lankininku
k., Batakiø sen. Tauragë, tel. 8
604 18 178.
Þemës sklypà Aukðtaièiø g. 8
(14,11 aro, yra vandentiekis,
kanalizacija, elektra, 16 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 672 29 926.
Þemës sklypà Didkiemio sen.
(graþi aplinka, ðalia miðkas, 22 a
ir 21 a, sklypai prie Balskø tvenkinio. Yra kadastriniai matavimai).
Tauragë, tel. 8 699 80 852.
Þemës sklypà Joniðkëje Tëviðkës
g., 3 km iki Tauragës link
Kryþkalnio, prie pagrindinio
kelio (uþdaras kvartalas, elektra,
kaina sutartinë). Tel. 8 654 87
362.
Þemës sklypà Maþonuose (prie
pagrindinio kelio, 34 arai, namø
valda, 12 000 Eur). Tauragës r.,
tel. 8 630 43 657.
Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.
Þemës sklypà prie Tauragës (57
arai, ûkininko sodyba). Tauragë,
tel. 8 699 55 440.
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rius, cirkuliaciná siurblá, el. boilerá, pjovomo-obliavimo stakles,
suvirinimo aparatà (elektrodais).
Tauragë, tel. 8 685 10 349.
Græþimo stakles, staklinius
spaustuvus. Tauragë, tel. 8 652
01 049.

p a r d u o d a
2 drabuþines spintas (naujos,
neiðpakuotos, su raudonmedþio
dekoracijomis, atsparus ugniai,
seifas). Tauragë, tel. 8 650 75 484.

Ávairaus dydþio akmenis (apie 4
kub. m). Senovines glazûruotas
plyteles (apie 30 kv.m). Aliejinius
daþus (30 l). El. kabelá (naudotà
ir naujà). Obliavimo stakles (per
virðø ir per apaèià). Tauragës r.,
tel. 8 656 24 052.

Baldus (nenauji geros bûklës,
virtuvës komplektas ir sekcija).
Jurbarkas, tel. 8 652 45 521.
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios kambariui),
skalbiniø dëþæ (pinta). 4 këdes su
atloðais. Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Þ e m ë s s k l y p à Ta u r a g ë s r . ,
Lauksargiø k. (dirbama, 1,37 ha).
5 vnt. vamzdþiø, akëèias (trijø
daliø). Tauragë, tel. 8 615 11 688.

p e r k a
1 k. butà (daugiabutyje, gali bûti
apleistas, su skolomis). Tauragë,
tel. 8 610 19 912.
1 k. butà Tauragëje (nebrangø,
bendrabuèio tipo ar panaðaus. Su
miesto komunikacijomis).
Siûlykite, gali buti apleistas.
Tauragë, tel. 8 689 04 021.
1-2 k. butà arba namo dalá. Siûlyti
ávairius variantus. Tauragë, tel. 8
605 98 032.
2 k. butà. 2-3 k. butà nuomai, gali
sumokëti á prieká. Tauragë, tel. 8
643 87 902.
4 k. butà. Tauragë, tel. 8 681 63
156.

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.
Naudotà kietojo kuro katilà
ATMOS (25 kW, 370 Eur).
Tauragë, tel. 8 654 43 839.
Grûdø traiðkytuvà (400 Eur). Tel.
8 676 57 000.

n u o m o j a
2

+Iðnuomoja 1 k. butà Gedimino
g. 41 (IV a., su baldais). Tauragë,
tel. 8 686 07 619.
+Iðnuomoja 2 k. butà be patogumø, mediniame name, miesto
centre. Tauragë, tel. 8 655 55 856.
Dirbanti pora iðsinuomotø 1
k. butà Tauragëje, norëtø, kad
bûtø su baldais ar nors dalimi jø.
Tauragë, tel. 8 699 79 382.
Iðnuomoja garaþo patalpas (90 kv.
m, yra su kai kuriais patogumais).
Tauragë, tel. 8 618 87 393.

Miegamojo baldø komplektà
„Zunda“ (naujas, didþioji, 600
Eur) ir sekcijà „Imanta“ (400
Eur). Tel.: 8 441 56 077, 8 684
56 730.
Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas),
lovas (dvigulë, viengulë), tachtà,
spintas, komodà, indaujà-vitrinà,
sofà-lovà, këdes, stalus svetainei
ir virtuvei. Jurbarkas, tel.: 8 624
24 477, 8 627 89 361.
Baldø komplektà mergaitei (3
daliø – komoda, raðomasis stalas,
2 durø spinta). Tel. 8 677 72 767.

Radiatorius (ketaus, 2 po 9 sekcijas, 1-16, 2-12 sekcijø, 1-45
sekcijø, 2 Eur). Tauragë, tel. 8
685 74 028.

Jaunuolio komplektà (kompiuterinis stalas, lentynëlës, kaina
60 Eur, su pristatymu). Jurbarkas,
tel. 8 616 84 106.

Naudotus triuðiø narvus.
Fabrikinës gamybos ðildymo krosneles „Burþuikas“. Tauragë, tel. 8
446 54 039, skambinti po 20 val.

Minkðtàjá kampà (dviejø daliø,
simbolinë kaina), trijø daliø
graþià sekcijà. Tauragë, tel. 8
673 35 614.

k e i è i a
Parduoda arba keièia pusæ medinio namo (be remonto, 9 arai
þemës, plytinis ûkinis pastatas, daliniai patogumai) á 1-1,5k. butà su
visais patogumais I-II a. Tauragëje
arba Jurbarke. Tauragë, tel. 8 638
63 468.

Mergaitës kambariui sofà-lovà
(sofa puikios bûklës, þaismingos
spalvos, 70 Eur). Tauragë, tel. 8
618 27 784.

Sekcijà „Era“ (30 eurø), sofàlovà (50 eurø), spintà (3 durø, 30
eurø). Jurbarkas, tel. 8 674 77 036.

p a r d u o d a
Didelæ ðaldymo dëþæ, 50 Eur, skalbimo maðinà, 50 Eur, veikiantys.
Jurbarkas, tel. 8 677 15 149.
Naudotus skalbimo maðinà
„Gorenje“, indaplovæ „Gorenje“,
dviratá-treniruoklá su funkcijø
ekranu. Jurbarkas, tel. 8 659
03 228.
Naujà ðaldytuvà „Candy 542WH“
(120 Eur). Gali atveþti á kitus miestus. Jurbarkas, tel. 8 677 95 886.
Plazminá televizoriø (geros bûklës, kaina 70 Eur). Jurbarkas, tel.
8 620 95 902.

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 këdes ir stalà,
pigiai. Tauragës r., tel. 8 656 24
052.

Knygas: „Horizontø“ serijos (55
knygos), „Siluetø“(37 knygos),
A. Diuma raðtus (20 tomø). O.
Balzako ir È. Dikenso (rusø k.,
po 10 knygø). E. Zola (11 knygø).
Pasaulio ðaliø liaudies pasakas (37
knygos). Kaina sutartinë. Tauragë,
tel. 8 609 37 319.

Virtuvinius baldus, sieninæ spintà
iðardymui geros bûklës, naujà
bordo spalvos sofà. Jurbarkas, tel.
8 609 15 155.

2 mënesiø telyèaitæ pasipjovimui.
Tauragë, tel. 8 650 85 615.
Avis (juodgalvës po 65 Eur/vnt.).
Tauragë, tel. +370 656 34 295.
Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.
Karves (3 vnt., ðvieþiapienës).
Tauragës r., tel. 8 614 38 342.

Karves (4 ir 7 verðiø). Tauragë, tel.
8 610 36 224.
Kvietrugius, tinka ir sëklai.
Tauragë, tel. 8 698 57 698.
Melþiamà karvæ (dviejø verðiø,
verðinga, 750 Eur). Tauragë, tel.
8 635 55 612.
Ðieno rulonus. Tel. 8 699 82 837.
Telyèià (verðinga). Tauragë, tel. 8
636 62 807.
Oþkytæ (5 mën.). Tauragës r., tel.
8 689 36 818.

p e r k a
Perka baravykus, voveraites,
raudonvirðius, mëlynes. Moka
brangiai ir atsiskaito iðkart. Tel.
8 634 18 311.

Senovines raudonas ir geltonas
plytas (30 000 vnt.) ir kvadratinius akmenis (spalvoti, 120 kv. m).
Kaunas, tel. 8 699 99 395.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.

Naudotà ðaldiklá „Bosch“ (aðtuoniø stalèiø, labai gera bûklë,
kaina 90 Eur). Jurbarkas, tel.: 8
612 88 198, 8 655 16 143.

Ðildymo katilà „Buderus 32“ (apatinis degimas, naujas, supakuotas). Tauragë, tel. 8 601 75 005.

Naudotà el. pjûklà malkomis
pjauti ir elektriná galàstuvà su
stovu ir galingu varikliu. Tel. 8
611 01 244.

Priimu statybines atliekas. Tel. 8
647 42 210.

Parduodu dëvëtus drabuþius
(dþemperiai, kelnës, striukës ir kt.,
maiðais – 100 kg/25 eurø). Atveþu.
Jurbarkas, tel. 8 656 38 610.

p e r k a
Ðiferá (naudotà). Tauragë, tel. 8
654 11 469.

Plastmasinæ talpyklà (1000 l, nuo
32 iki 45 Eur). Tauragë, tel. 8 657
96 952.
Ðieno purkðtuvà su varikliu. Ðilalë.
Tel. 8 688 56 284.
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.
Vandens baèkà ant ratø, talpa 2
tonos, 500 Eur. Jurbarkas, tel. 8
610 20 755.

Dingo vyriðka juoda rankinë,
raktø ryðulys su pakabuèiu (ðuo
veltas ið vilnos) ir akiniai dþinsinio
audinio dëkle. Tel. 8 657 86 212

Pamestas Saidos Skarbaliutes
brandos atestatas Pr. Nr. 45(07),
iðduotas 1995.05.20. Tauragë, tel.
8 650 40 615.
Parduodu senà ketaus vonià, 25
Eur. Jurbarkas, tel. 8 691 47 655.
Pjaunu þolæ trimeriu Tauragës r.
Tauragë, tel. 8 650 54 019.
Atiduodu pievà ðienavimui.
Tauragës r., Maþonø sen., Tauragë,
tel. 8 642 30 061.

AUDI

p a r d u o d a
AUDI 80 (1988 11 mën., benzinas, dujos, TA, draudimas,
naujos universalios padangos,
kaina 350 Eur). Tauragës r., tel.
8 616 44 978.
AUDI A6 (1998 m., dyzelinas, 81
kW, mechaninë, sedanas, juoda,
4/5, 280000 km, TA iki 2019-07,
Lietuvoje neeksploatuotas, 2
400 Eur, 1,9 TDI, ið Vokietijos).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.

p a r d u o d a
BMW 525 (2006 m., 2600 cm3,
benzinas, 160 kW, automatinë,
universalus, juoda, 251130 km,
daug privalumø, Lietuvoje neeksploatuotas, 5 600 Eur, be defektø). Tauragë, tel. 8 658 12 070.

CITROEN

p a r d u o d a
CITROEN XSARA (1998 m.,
1600 cm3, benzinas, 65 kW,
mechaninë, universalus, pilka,
4/5, 200 641 km, TA iki 2018-12,
500 Eur). Tauragë, tel. 8 657
91 015.
CITROEN XSARA (2002 m.,
1,4 l, benzinas, taðkinës dujos, 2
durø, TA, iki 2018 m., techniðkai
tvarkingas, 950 Eur). Tauragë,
tel. 8 615 90 904.

MERCEDES-BENZ

p a r d u o d a
MB C klasës (202 m, dyz.).
Jurbarkas, tel. 8 652 86 035.

p a r d u o d a
+YPATINGOS NUOLAIDOS!
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. VIDAUS IR
LAUKO DURYS: MEDINËS,
METALINËS, NAUJOS IR
PANAUDOTOS. MUZIKINIAI
I N S T R U M E N T A I
(BAJANAI, AKORDEONAI,
ARMONIKOS). Klaipëda, tel. 8
603 10 867.
Asfalto betono daþus (aukðtos
kokybës, pasiþymintys puikiomis
dengiamumo, spalvos parinkimo
savybëmis, tinka aikðteliø, fasadø,
patalpas, kur daug tranzito, garaþø daþymui, baltos sp., 40 kg ir
geltonos sp., 40 ir 25 kg). Tauragë,
tel. 8 673 02 428.
Àþuolinius, iðdþiovintus pusràsèius, nuþievintus. Jurbarkas,
tel. 8 640 29 505.
Centrinio ðildymo katilà-viryklæ
„Vienybë S3“, „Kermi“ radiato

PEUGEOT

p a r d u o d a
PEUGEOT 206 (2000 m., 1100
cm3, benzinas, dujos, mechaninë,
heèbekas, juoda, 4/5, 212 000
km, TA iki 2018-03, 750 Eur).
Tauragë, tel. 8 690 26 082.

RENAULT

p a r d u o d a
RENAULT MEGANE (1999
12 22, hEèbekas, mechaninë,
dyz., pravaþiuota 218 000 km,
TA, iki 2018 08, kaina 750 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 677 80 964.
RENAULT CLIO (1995 m.,
benzinas, 44 kW, mechaninë,
pilka, 2/3, TA iki 2018-09, 305
Eur, tvarkingas). Tauragë, tel. 8
652 66 789.

SEAT

p a r d u o d a
S E A T A LT E A ( 2 0 0 7 m . ,
2000 cm3, dyzelinas, 125 kW,
mechaninë, vienatûris, juoda,
4/5, 241139 km, daug privalumø,
Lietuvoje neeksploatuotas, 3990
Eur, ekonomiskas ir galingas
automobilis). Tauragë, tel. 8 658
12 070.

TOYOTA

p a r d u o d a
TOYOTA YARIS VERSO (2001
m., benzinas, mechaninë, vienatûris, mëlyna, 4/5, TA iki 201800, 1 500 Eur. Komplektas þieminiø padangø ir daug atsarginiø
daliø, kablys). Jurbarkas, tel. 8
698 75 968.

VOLKSWAGEN

BMW

Karvæ (3 verðiø, neseniai apsiverðiavusi, gali pirkti su verðiu ar be
jo). Tauragë, tel. 8 699 03 547.
Karvæ (pieninga, 6 verðiø) ir
limuzinø veislës telyèià (apsiverðiavusi, verðiuosis balandþio
mën.). Ðienainio rulonus baltoje plëvelëje (1 vnt. - 25 Eur).
Tauragës r., tel. 8 630 42 786.

Metaliná darbo stalà su spaustuvais. Tauragë, tel. 8 656 21 154.

Ðarvo duris (naujos, aukðtis 2 m 8
cm, plotis 98 cm). Jurbarkas, tel.
8 640 29 505.

Kokybiðkas ir greitas þolës,
krûmynø, kalnuotø vietø, apleistø
sklypø pjovimas trimeriu-krûmapjove Jurbarke ir Jurbarko
rajone. Dirbame ir savaitgaliais.
Jurbarkas, tel. 8 603 81 950.

p a r d u o d a

Markizæ (3 m ilgio, 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 98 102.

Metaliná seifà (kaina 80 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 618 26 299.

Uþ labai maþà, simbolinæ kaina:
minkðtà kampà dviejø daliø ir trijø
daliø, graþià sekcija. Tauragë, tel.
8 673 35 614.

Ðaldytuvà „Minsk-15“ (2 kamarø,
veikiantis, geros bûklës). Tauragë,
tel.: 8 446 57 906, 8 670 66 147.
Ðaldytuvus (2 vnt., kaina sutartinë), dujinæ viryklæ (geros bûklës). Tauragë, tel. 8 685 30 176.

p a r d u o d a
Elektrininá triratá „Elektron
MS03/ST96“ (naujas, nedauþtas,
turi garantiná. Tinkamas neágaliems). Tel. 8 690 12 215.

Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.
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NISSAN

p a r d u o d a
VW GOLF (1998 m., 1,9 l, 66 kW,
yra TA, dviduris, mëlynos sp.).
Tel. 8 652 49 196.
VW PASSAT (1989 10 mën.,
benzinas, dujos 1,8 l, karavanas,
kablys, vyðninë sp., TA, iki 2019
08 mën., draudimas, kaina 550
eurø). Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.
VW BORA (benzinas, 1998 m.,
rida 186 000, 2,3 kub. cm, 110 kW,
TA iki 2018 10, yra draudimas iki
2018 01, kaina 1 500 Eur, galima
derëtis) ir lietus ratlankius, kaina
1 400 Eur. Jurbarkas, tel. 8 698
05 752.
VW GOLF (1993 m., 55 kW,
benzinas, TA iki 2019 08 03, 450
eurø). Tel. 8 611 59 050.
VW PASAT B6 (2006 m., tvarkingas, TA, 2 l, dyz., automatas,
juoda spalva, kaina sutartinë,
daug privalumø). Tel. 8 678 43
672.
VW PASSAT (1997 m., 74 kW,
TA iki 2019 m., draudimas yra
iki 2018 m., kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 622 12 508.
VW PASSAT (1996 m., 1,9 l, TDi,
universalus, kablys, TA, signalizacija, gera bûklë, 1 200 Eur). Tel.
8 608 93 159.
VW PASSAT (2001 m., dyzelinas, sidabro sp., Lietuvoje maþai
eksploatuotas, el. langai, centrinis
uþraktas, automatiðkai pasidaro
vaikiðkos këdutës, automatinis
ðildymas, TA, iki 2018 m., 2 200
Eur), galima derëtis. Tauragë, tel.
8 685 30 176.

p a r d u o d a
Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø

p a r d u o d a

p a r d u o d a

NISSAN PRIMERA (2000 m., 2
l, benzinas, TA iki 2018 m., 400
Eur). Tauragë, tel. 8 684 04 001.

Lengvojo automobilio priekabà
(nedidelë, cinkuota, Lietuvoje
neeksploatuota, 80 Eur). Tauragë,
tel. 8 614 98 102.

OPEL

p a r d u o d a
OPEL ASTRA (2002 m., 2
l, TDI, TA, iki 2018.05, gera
bûklë). Tel. 8 652 49 196.
OPEL ASTRA (2003 m., karavanas, lieti ratlankiai, kablys, visi
privalumai, TA, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 614 98 102.
OPEL ASTRA (2002 m., 2 l,
TD, TA iki 2018 05). Tel. 8 652
49 196.
OPEL VECTRA (1998 m., 1,6
l, benzinas, geros bûklës, TA, iki
2018 09 mën., kaina 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 616 10 987.

Lengvojo automobilio priekabëlæ
ZUBRIONOK, kaina sutartinë.
Tauragë, tel. 8 652 01 049.
Namelá ant ratø (4 miegamøjø
vietø). Tauragë, tel.: 8 643 58 199,
+447 5179 55 134
Vienaaðæ priekabà. Tel. 8 640
29 699.

p e r k a
Automobiliø, mikroautobusø supirkimas aukðèiausia
kaina. Dokumentus tvarkome
vietoje, dirbame be iðeiginiø.
Atsiskaitome iðkarto. Jurbarkas,
tel. 8 681 33 226.

cm
m

myk
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Parduoda Klaipėdos r., Lelių k., Pilupėnų g. 11:
polisterolį, balta sp., 10 cm storio, 10 vnt. - 1 vnt - 3
EUR; mineralinę vatą, 4 rulonai, 1 rulonas - 5 EUR;
naudotas durų varčias, 2,04 x 0,80 m, 3 vnt., po 10 EUR
ir 1,84 x 0,74 m, be staktų - 2 vnt., po 30 EUR;
dujinę viryklę, 2 skylių, 30 EUR; elektros šviestuvus,3
vnt., 1 vnt. - 8 EUR; nerūdijančio plieno kriauklę, 10
EUR; deguonies balionus, tušti, 2 vnt., 1 vnt. - 15 EUR;
angliarūgštės balioną, 15 EUR; acetileno balioną, 30
EUR; medinius tvoros skydelius, 2,5 x 1 m, 4 vnt, 1 vnt.
- 20EUR; tvoros skydelius, 2 x 0,95 m, 3 vnt., 1 vnt. -15
EUR. Tel. 8 612 31 184.
Perka vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiima
pats ir atsiskaito iðkart. Tel. 8
638 65 628.
Senovës technikos muziejus
Smalininkuose perka automobilinës preikabëles „Zubrionok“
këbuliukà. Tel. 8 650 35 586.
Superkame automobilius, autobusus, sunkveþimius, visureigius
aukðèiausia kaina. Sutvarkome
dokumentus ir pasiimame jums
patogiu laiku. Tel. 8 624 36 612.

Bulviø kasamàjà, geros bûklës.
Tel. 8 612 35 073.
Ryðuliná presà NEW
HOLLAND, rusiðkà sëjamàjà
SZ-3,6 , bulviø sodinamàjà,
dviejø korpusø plûgà. Jurbarkas,
tel. 8 662 35 299.
Ðieno-ðiaudø presà
„International“ ir kultivatoriø
(plotis 2,8 m). Ðilalës r., tel. 8
630 49 607.
Ðieno-ðiaudø rinktuvà ir SK4
priekinius ratus. Ðilalës r., tel. 8
693 64 034.
Ðieno rulonus. Tel. 8 699 82 837.

p a r d u o d a
Bulviø kasamàjà, galingà
kompresoriø, malkø skaldiklá.
Tauragë, tel. 8 655 99 402.
Bulviø kasamàjà, geros bûklës.
Tel. 8 612 35 073.
Cisternà (aliuminë, nuo pienoveþio, 1700 l talpos). Tauragës
r., tel. 8 656 24 052.
Javø kombainà CLAAS
DOMINATOR 105 (tvarkingas
kombainas, paruoðtas javapjûtei,
5 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 616
13 936.
Javø kombainus dalimis:
CLAAS DOMINATOR 105,
85, 80; CLAAS MERKATOR,
DON-1500, MASSEY
FERGVSON 625 ,525, 31;
DRONNINGBORG 2250, 900;
NEW HOLLAND CLAYSON
140, 135. Tel. 8 621 99 794.
Mëðlo pakrautuvà, mëðlo kratytuvà, vienaaðæ priekabà. Elektros
variklius ávairaus galingumo, 3
cilindrø traktoriukà, vienvagæ
bulviø kasamàjà ir dviejø vagø
plûgà. Tauragë, tel. 8 647 36 183.

Traktoriø T-16 (1985 m. gamybos, tvarkingas, sutvirtinta
priekaba, draudimas iki 2018
05 08, 1 300 Eur). Tauragë, tel.
8 656 29 996.
Sëjamàjà FIONA (3 metrø, tinka
visø kultûrø ir þoliø sëjimui).
Jurbarkas, tel. 8 690 61 290.
Ðieno presà FORCHSTRITT (1
000 Eur). Ðilalë, tel. 8 623 22 162.
Ðieno pûstuvà su varikliu. Ðilalë,
tel. 8 688 56 284
Tarybiná dvifazá suvirinimo
aparatà, ZIL ratus (2 vnt.),
elektros variklius (2 vnt.). Kaina
sutartinë. Jurbarkas, tel. 8 662
35 299.
Traktoriø MTZ-50, kaina sutartinë. Tauragë, tel. 8 685 48 981.

p e r k a
+Perkame Þ.Û. technikà ir
transportà: traktorius, kombainus, plûgus, presus, automobilius, mikroautobusus,
sunkveþimius. Tel. 8 623 55 702.
Senovës technikos muziejus
Smalininkuose perka kaip eksponatà vikðrinio traktoriø T-74.
Yra galimybë, jei pardavëjas
pagedautø, kad prie paruoðto

eksponavimui traktoriaus bûtø
pritvirtinta lentelë su traktoriumi
dirbusio þmogaus duomenimis.
Tel. 8 650 35 586.
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Reikalinga pensinio amþiaus
moteris priþiûrëti senukà ir
kartu gyventi Jurbarko r. Tel.: 8
674 17 210, 8 686 00 789.
Reikalingas darbininkas smulkiems apdailos darbams. Tauragë,
tel. 8 648 68 276.
Reikalingas vairuotojas darbui
Europoje su tentine puspriekabe. Telefonas pasiteiravimui
+370 687 78 111.

+Reikalinga pagalbinis darbininkas ûkyje. Apgyvendina,
maitina. Pagëgiai, tel. 8 685
02 831.

Reikalingas þmogus nudaþyti
mediná namà Tauragës mieste,
tel. 8 687 60 910.

+Reikalingas automobiliø
këbulø remontininkas-skardininkas. Geros apmokëjimo sàlygos.
Arba iðnuomojama darbo vieta.
Tauragë, tel. 8 686 64 561.

Siûlomas darbas þuvies, krabø
ir kreveèiø fabrikuose Ðkotijoje.
Nemokamas ádarbinimas.
Teirautis telefonais: +447 789
686 545; Klaipëda, tel. 8 678
46 359.

Automobiliø lauþyne reikalingas
automobiliø ardytojas su patirtimi. Tauragë, tel. 8 655 44 919.

Reikalinga kirpëja. Suteikiamos
geros darbo sàlygos. Tauragë, tel.
8 618 79 399.

+Reikalinga darbuotoja kebabinëje. Tauragë, tel. +370 657
96 548.

Skubiai ieðkomas pagalbinis
darbininkas darbui pieno ûkyje.
Patirtis nereikalinga, apmokymai bus suteikti. Maistas ir
apgyvendinimas nemokamai.
Tauragë, tel. 8 618 10 349.

Darbas pagalbiniam darbininkui
pieno ûkyje. Patirtis nëra bûtina, taèiau bûtø privalumas.
Apgyvendinimas ir maitinimas
nemokamai. Tauragë, tel. 8 618
10 349.
Galiu padëti ásidarbinti Airijoje
UK, mësos pramonëje, baldø
gamykloje, pakavime, autokranininku su keltukais.
Atsiskaitymas po ádarbinimo.
Jurbarkas, tel. 8 684 61 863.
Ieðkome tolimøjø reisø vairuotojø darbui Lietuva - Suomija
- Lietuva. Vairuotojai gali bûti
ið Jurbarko, Kauno, Birþø,
Pasvalio, Panevëþio. Savaitgaliai
namie. Tel. 8 615 44 567.
Pieno ûkyje reikalingas darbininkas ðërikas, bûtina turëti traktorininko teises, geros gyvenimo
sàlygos, atlyginimas pagal susitarimà. Tel. 8 607 65 490.
Raseiniø raj. 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 aukle 1,3 mën.
berniukui. Jurbarkas, tel. 8 624
41 106.
Reikalinga melþëjai, kombainininkai ir traktorininkai.
Aprûpiname gyvenamu ploto ir
socialinës garantijos. Tel.: 8 652
45 521, 8 619 39 533.

Ûkininkui reikalingi darbininkai, mokamas atlyginimas,
apgyvendinama. Raseiniø r., tel.
8 614 95 247.

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.
Mûrininkas ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 652 01 184.
Mûrininkas, stogdengys, vidaus
apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
Slaugytojos padëjëja ieðko darbo
Jurbarke. Siûlyti ir kitus darbus.
Jurbarkas, tel. 8 676 29 278.
Statybininkas atlieka visus mûro
ir medþio darbus. Tauragë, tel. 8
685 80 857.
Tvarkinga, sàþininga, turinti
praktikos moteris, gali priþiûrëti,
slaugyti neágalø þmogø arba
senelius. Neturintiems gyvenamosios vietos, galiu priimti
gyventi. Siûlyti ávairius variantus.
Tauragë, tel. 8 695 83 949.
Vyras ieðko darbo. Tinkuoja,
mûrija, klijuoja polistirolá, armuoja, suka gipsà ir atlieka
kitus darbus. Tauragë, tel. 8 636
26 517.
Pjauname gyvatvores, þolæ, dekoratyvinius augalus. iðvalome
apleistas sodybas. Tauragë, tel.
8 654 43 839.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19
876.
+Pagal individualius uþsakymus
gaminame: virtuvës, vaikø kambario, prieðkambario baldus,
spintas slankiojanèiomis sistemomis. Tauragë, tel. 8 698 81 700.
+PIRÈIØ STATYBA,
SAUNØ ÁRENGIMAS,
KARKASINIAI NAMUKAI,
NAMAI. PAVËSINËS,
TERASOS, SANDËLIUKAI,
PRIESTATAI, GARAÞAI.
GARANTIJOS. Klaipëda,
Girininkijos g. 14, tel. 8 677 96 000,
www.karkasinespirtys.lt
+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 santechnikos darbus
ir valymo árenginiø, mini ekskavatoriaus paslaugas, tvenkiniø
kasimas. Jurbarkas, tel. 8 637
95 652.
Buriu ið kortø, padedu sutvarkyti
su verslo, ðeimos ir gyvenimo
problemoms, nuimu uþkeikimà.
Jurbarkas, tel. 8 645 86 526.
Kokybiðkas namø daþymas, garantija, grindø dëjimas, lentuèiø
kalimas, griovimo darbai ir kiti
apdailos darbai. Jurbarkas, tel.
8652 06 026.
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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.
Savivarèiu sunkveþimiu veþame
ávairius krovinius, þvyrà, skaldà
smëlá, juodþemá. Yra kranas.
Jurbarkas, tel. 8 676 87 593.
Spaudþiame sultis Jurbarke
A.Giedraièio Giedriaus g. 4.
Jurbarkas, tel. 8 614 82 588.
Veþame keleivius ir siuntas á
Vokietijà, Olandijà, Ðveicarijà,
durø, vairuotojai, visas komfortas.
Tel. 8 602 89 057.
Veþu þvyrà, smëlá, juodþemá (18
t). Jurbarkas, tel. 8 616 84 106.

56 m. naðlys susipaþintø su moterimi.
Naðlë, mëgstanti ðvarà ir tvarkà,
susipaþintø su 65-73 m. tvarkingu
vyriðkiu graþiai draugystei, o gal ir
gyvenimui.
Tvarkinga naðlë nori susipaþinti
su senjoru nuo 65 iki 75 m. draugystei, o gal gyvenimui. Tik rimti
skambuèiai.
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Esu 70 metø, II gr. pensininkas.
Ieðkau jaunesnës draugës gyvenanèios Soviecko r., Nemano ar
Krasnoznamensko r.

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

RENGINIAI
TAURAGĖJĖ IR RAJONE

RUGPJŪČIO 30 D. 20.30 VAL. „Naktinis Bangos piknikas“ Tauragės „Bangos“ parke.
RUGSĖJO 1 D. 13 VL. Rugsėjo 1-osios šventė Pilies
aikštėje.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

RUGSĖJO 1 D. 14 VAL. Rugsėjo 1-osios Pramogadienis
parke, prie Šilutės kultūros ir pramogų centro.
RUGSĖJO 2 D. 08 VAL. Pėsčiųjų žygis. „Mažoji Lietuva.
Pašto karietos keliu“.
RUGSĖJO 4 D. 18.30 VAL. Burbuliatorius prie Šilutės
kultūros ir pramogų centro.
ŠAKIUOSE IR RAJONE

RUGSĖJO 2 D. Ant Šakių ežero Tarptautinis cirko
festivalis – Keturios stichijos.
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