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SVARBI ŽINIA
ŽVEJAMS:
PRASIDĖJO AKCIJA
„LAŠIŠA“

Rugsėjo 1-ąją, prasidėjo aplinkosauginė akcija „Lašiša“. Jos
tikslas – užtikrinti lašišų ir šlakių migracijos kelių ir neršto
apsaugą. Aplinkosaugininkai organizuos reidus ir budės šių
žuvų migracijos ir neršto vietose, stabdys ir tikrins transporto
priemones, rašoma Aplinkos ministerijos pranešime spaudai.

Skelbimus galite mums
perduoti per
www.pliusas.lt

Lašiša – nuo seniausių laikų viena iš labiausiai vertinamų
žuvų mūsų upėse ir Baltijos jūroje. Jos ištekliai Lietuvoje
labai sumažėjo, ir XX a. 8-ajame dešimtmetyje lašiša buvo
įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Susirūpinta šių vadinamųjų
karališkų žuvų išteklių atkūrimu.
Lašišos kiekvienais metais iš jūros plaukia neršti į upes. Joms
iki savo nerštaviečių tenka nuplaukti ne vieną šimtą kilometrų.
Laukinių lašišų ištekliams atkurti labiausiai trukdo brakonieriai, kurie gaudo neršti plaukiančias žuvis. Todėl lašišinių žuvų
migracijos keliams ir nerštavietėms apsaugoti ir buvo pradėjo
rengti akciją „Lašiša“.
Norintieji gaudyti lašišines žuvis tam skirtose nustatytose vietose privalo įsigyti žvejo mėgėjo kortelę. Ją galima nusipirkti
naudojantis elektronine aplinkosaugos leidimų informacine
sistema ALIS.
Aplinkosaugininkai primena, kad leidžiama žvejoti ne mažesnes nei 65 cm ilgio lašišas ar šlakius. Per vieną žvejybą
galima paimti tik vieną sugautą lašišą arba šlakį, o sugavus
reikia nuplėšti pažymėtą žvejo mėgėjo kortelės dalį, ir tokia
kortelė jau nebegalioja. Be to, per 10 dienų privaloma el. paštu
info@am.lt arba faksu, ar per ALIS, jeigu žvejo mėgėjo kortelė buvo įsigyta per šią sistemą, pateikti ataskaitą – nurodyti
žvejybos datą, upės atkarpą, sugautos žuvies svorį, ilgį ir kt.
duomenis. Gabenant sugautą lašišą ar šlakį privaloma turėti jų
teisėtą įsigijimą patvirtinantį dokumentą – žvejo mėgėjo kortelę
lašišų ir šlakių žvejybai. Prekiauti sužvejotomis lašišomis ar
šlakiais draudžiama.
Už lašišos ar šlakio neteisėtą sugavimą gresia administracinė
atsakomybė – bauda nuo 250 iki 550 eurų ir pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas. Be to, pažeidėjas
turi atlyginti žuvų ištekliams padarytą žalą. Už vieną neteisėtai
sugautą lašišą ar šlakį teks sumokėti daugiau kaip 580 eurų.
Jeigu ši žuvis neteisėtai bus sugauta ichtiologiniame draustinyje ar rezervate, reikės sumokėti trigubai.
Akcija „Lašiša“ vyks iki lapkričio 20 d. Pastebėję brakonieriavimo atvejus, gyventojai ir žvejai kviečiami nedelsiant
pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112.
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3 GĖRIMAI GERESNIAM MIEGUI

Šie gėrimai padės jums lengviau ir greičiau
užmigti.
Vanilinis vyšnių gėrimas
Vyšniose yra daug melatonino – hormono,
reguliuojančio mūsų paros ritmą, miego ir
būdravimo ciklus. Tad jeigu rytais ir vakarais
gersite šį truputėlį liežuvį kerpantį gėrimą iš
saldžių vyšnių sulčių, užmigsite lengviau,
taigi ir galėsite nesunkiai normalizuoti savo
miego grafiką.
Kam reikalinga vanilė? Kad ir dėl to, jog turi
raminančių savybių. Neatsitiktinai vanilė taip
plačiai naudojama aromaterapijoje – ji padeda
sumažinti įtampą ir atsikratyti streso.
Gėrimui visiškai pakaks vienos vanilės
lazdelės ar lašelio ekstrakto.
Yra ir pigesnių, prieinamesnių variantų –
vanilinas arba vanilinis cukrus. O jeigu dėl
kokios nors priežasties vanilės nemėgstate,
tai galite jos ir nenaudoti.
Reikės: 150–200 ml vyšnių sulčių, 1–2 lašų
vanilės ekstrakto (arba žiupsnelio vanilino).
Rytais išgerkite stiklinę vyšnių sulčių, vakarais – likus valandai ar pusantros iki miego,
– procedūrą pakartokite pagardinę gėrimą,
pagal norą, vanile.
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Levandų ir ramunėlių arbata
Šiame gėrime dera dvi labiausiai savo
raminančiomis savybėmis garsėjančios gydomosios žolelės. Niekam ne paslaptis, kad
tiek levandos, tiek ramunėlės padeda greitai
atsipalaiduoti, suteikia ramybės pojūtį. Ramunėlėse esantis flavonas apigeninas smegenų
audiniuose susijungia su kitomis medžiagomis
ir užtikrina švelnų sedatyvinį poveikį. Patvirtinta, kad jis padeda net žmonėms, sergantiems generalizuotu nerimo sutrikimu. Taigi
moksliškai įrodyta, jog ramunėlės padeda

atsipalaiduoti ir užmigti.
Reikės: 1 šaukštelio levandų žiedų, 1 šaukštelio
ramunėlių žiedų, 200 ml
karšto vandens, pieno ir
medaus – pagal skonį.
Vandenį užvirinkite. Užpilkite juo gėlių žiedus ir
leiskite 10–15 minučių
nusistovėti. Gerkite pagardinę pienu arba medumi.
Pieno gėrimas
Gardus šilto pieno ir medaus derinys, pagerintas trupučiu muskatinio riešuto, daugelį
pasiunčia tiesiai į sapnų karalystę.
Turbūt jau nuo vaikystės spėliojote, kodėl
šiltas pienas turi tokį poveikį. Taip yra dėl
aminorūgšties triptofano, kurio esama piene,
– jis pasižymi raminančiomis savybėmis.
O dar yra kalcio, kuris padeda smegenims
pasisavinti triptofaną.
Be to, šiltas pienas truputį padidina kūno
temperatūrą, ko visiškai pakanka, kad tas
atsipalaiduotų ir apimtų mieguistumas.
Negalima pamiršti ir placebo efekto.
Štai čia labai svarbų vaidmenį atlieka medus. Jis ne tik skatina insulino gamybą, bet
ir padeda triptofanui nusigauti iki smegenų,
kur tas virsta serotoninu, o paskui ir melatoninu. Rezultatas – kūnui pasiųstas aiškus
signalas: viskas gerai, metas miegučio!
Bene keisčiausias šio labai paprasto gėrimo
recepto ingredientas yra muskato riešutas,
neturintis, atrodo, nieko bendra nei su medumi, nei tuo labiau pienu. Be to, su šiuo prieskoniu reikia būti atsargiems. Pernelyg dažnai
jį vartojant gali padažnėti širdies ritmas,
pradėti kamuoti galvos ir skrandžio skausmai, pykinimas ir net haliucinacijos. Tačiau
mažomis dozėmis (ketvirtis šaukštelio ar dar
mažiau) muskato riešutas dovanoja kietą ir
ramų miegą. Reikės: 1 stiklinės (maždaug
200 ml) pieno, 2 šaukštelių arba 1 šaukšto
medaus, 1/4–1/8 šaukštelio maltų muskatų.
Sušildykite pieną tiek, kad jis būtų karštas, bet dar būtų įmanoma gerti. Įmaišykite
medų ir muskato riešutą. Išgerkite maždaug
30 minučių prieš eidami gulti – iš lėto, pasimėgaudami.

NAUDINGA ŽINOTI

4 BŪDAI TELEFONO SAUGUMUI
UŽTIKRINTI
Telefonuose paliekama
daug privačios informacijos
– susirašinėjimų, nuotraukų.
Tad kaip pasirūpinti šių duomenų saugumu? 4 rekomendacijas kaip užtikrinti vaiko
telefono saugumą.
Piršto atpažinimo skaitytuvas. Svetimose rankose
telefonas su privačia informacija gali pridaryti didžiulių
nemalonumų. Iki šiol populiariausias telefono apsaugojimo būdas buvo slaptažodis
arba specialus ženklas, kurį vartotojas
turi suvesti ar nupiešti ant ekrano kaskart
atrakindamas telefoną. Dabar yra kur kas
patogesnis ir greitesnis būdas telefono apsaugojimui – tai piršto antspaudo jutiklis.
Kitas telefono duomenų apsaugojimo
būdas yra konkrečių failų užrakinimas
naudojant „seifo“ funkciją. Su šia funkcija
pasirinktų failų privatumas yra dar labiau
kontroliuojamas.
Pavyzdžiui, įprastai atrakinus telefoną
gali būti prieinamas bendras meniu, kontaktai, tačiau tam tikri failai atsidarys tik
su piršto antspaudu ar slaptažodžiu – tai
gali būti nuotraukų albumas, video, garso
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įrašas ar tiesiog kažkoks dokumentas.
Programėlių užraktas. Atskiros telefono
aplikacijos gali būti apsaugomos taip pat
kaip ir atskiri failai naudojant „seifo“
funkciją. Užrakintos programėlės neveiks
net tuomet, kai atrakinsite telefoną – joms
reikės papildomai nuskenuoti piršto antspaudą arba įvesti slaptažodį.
Norint apsaugoti asmeninius kadrus, kad
jie niekur nedingtų, pavyzdžiui, praradus
telefoną, tai nesunkiai galima padaryti
naudojant nemokamą „Google Photos“
paslaugą. Ši aplikacija yra automatiškai
instaliuota į kai kuriuos telefonus, todėl
nuotraukos ar vaizdo įrašai akimirksniu
perkeliami į debesį.

IŠRINKTA NAUJA VAIKŲ GLOBOS NAMŲ
„ŠALTINĖLIS“ DIREKTORĖ
Po pakartotinai paskelbto konkurso, pagaliau, išrinkta Tauragės
vaikų globos namų „Šaltinėlis“
direktorė. Surinkusi daugiau konkursinių balų konkurentę iš Šilalės
nugalėjo ir konkursą direktorės
pareigoms eiti laimėjo aktyvi
Kęsčių bendruomenės „Elbenta“
pirmininkė Lina Baziliauskienė.
L.Baziliauskienė 9 metus dirba
Techninės pagalbos neįgaliesiems
centro Tauragės skyriaus vedėja.
Konkurso nugalėtoja, pagal esamą tvarką dar laukia pažymos iš
STT dėl tinkamumo eiti laimėtas
vadovaujančias pareigas. Tikimasi, kad moteris naujose pareigose
galės pradėti dirbti spalio mėnesio
pradžioje.
Buvusi Tauragės „Šaltinėlio“
globos namų direktorė Regina
Judzinskienė po 25 metų darbo iš
pareigų pasitraukė pavasarį – išėjo
į pensiją.

JURBARKAS

DVIEMS JURBARKO SAVIVALDYBĖS
ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS SKIRTI GELTONIEJI MOKYKLINIAI AUTOBUSIUKAI
Rugpjūčio 29 d., Vilniuje,
Katedros aikštėje įvyko iškilminga geltonųjų mokyklinių autobusiukų perdavimo
savivaldybėms ceremonija.
Šiemet Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerija
autobusiukus skyrė 55 savivaldybėms. Iš viso joms perduoti 82 geltonieji autobusai,
21 savivaldybė jų gavo net po
du. Du geltonieji mokykliniai
autobusai „IVECO DAILY“
(20 vietų įskaitant vairuotoją)
skirti ir Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigoms – Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijai ir Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijai.

ŠILUTĖ

KVIEČIAME VISUS ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJUS Į
DVIRAČIŲ ŽYGĮ!
Kviečiame visus Šilutės rajono savivaldybės gyventojus jungtis prie tarptautinės iniciatyvos! Renginys skirtas
Pasaulinei savižudybių prevencijos
dienai paminėti. Šiai dienai paminėti
Tarptautinė savižudybių prevencijos
asociacija (TSPA) organizuoja renginį – dviračių žygį aplink pasaulį.
Šių metų dviračių žygio šūkis „Tau
minutė-kitam gyvenimas“.
Šiais metais Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
taip pat sieks įgyvendinti šią socialinę
akciją.
Tikslas – atkreipti dėmesį į savižudybių problemą ir prevencijos svarbą.
Visi kartu mes galime prisidėti prie
savižudybių mažinimo.
Šeštadienį, 2017-09-09, 10.00 val.
Prisijunk prie šios iniciatyvos – „Tau
minutė-kitam gyvenimas“.

RASEINIAI

ATRASK RASEINIUS: TEIKITE PARAIŠKAS
FINANSINEI PARAMAI GAUTI
2017 m. rugpjūčio 24 d. patvirtintas Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo
rėmimo lėšų naudojimo tvarkos aprašas. Smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) rėmimo
tikslas yra sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai. Rėmimo lėšos skiriamos dokumentais
pagrįstų pradinių įmonės įregistravimo išlaidų padengimui; Informacinių ir reklaminių leidinių
leidimo ir rinkodaros priemonių, SVV įmonės vadovų ir (ar) darbuotojų kvalifikacijos kėlimo
kursų, mokymų ir verslo parodų, mugių ir kitų renginių dalinių išlaidų padengimui. Kviečiame
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smulkiojo ir vidutinio verslo atstovus iki š. m.
rugsėjo 30 d.
Dėl paramos kreiptis:
Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio
ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė,
Raseinių rajono savivaldybės administracija,
Judita Radavičienė, tel. +370 428 55 912,
+370 612 71 188, el. p. judita.radaviciene@
raseiniai.lt
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SMULKUS VERSLAS

E. PREKYBOJE JAU GALIMA VIRTUALIAI
PASIMATUOTI AKINIUS IR PASITIKRINTI
AKIS VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMUI

PALANGA

10 DALYKŲ, KURIUOS GALIMA NUVEIKTI PALANGOJE NE SEZONO METU
1. Iliuzijų namas „Eureka“ (J. Basanavičiaus g.
24A). Iliuzijų namas „Eureka“ – tai ne tik vasaros
sezono metu veikianti pramogų zona, tačiau visus
metus stebinanti ir teikianti džiaugsmą pramogų
vieta tiek mažiesiems, tiek dideliems. 2. Šunų muziejus (Taikos g. 8). Žinomo menininko Vytauto
ir Vidos Kusų suvenyrinių šunų kolekcija buvo
pradėta rinkti dar 1991 m., o po 18 metų ji virto
pirmojo Baltijos šalyse įkurto Šunų muziejaus
ekspozicija. 3. Palangos teniso mokykla (Žvejų
g.11). Palangos teniso mokykla – ištisus metus
veikianti, moderni teniso mokykla, populiarinanti tenisą Palangoje ir Lietuvoje. 4. Išvyka į gamtą
„Pasimatuok eigulio kepurę“ (gidas-miškininkas-ekologas Raimundas Ereminas). 5. Antano
Mončio namai – muziejus (S. Daukanto g. 16) įspūdį paliks ne tik meno mėgėjams, bet ir vaikams. Nepatikėsite, bet vykdant menininko valią, čia lankytojai skulptūras gali liesti rankomis!
6. Palangos sporto arena (Sporto g. 3). Sporto kompleksas skirtas ne vien profesionaliems sportininkams. Čia krepšinį ar stalo tenisą gali žaisti kiekvienas norintis. 7. Palangos sporto klubas
(Vytauto g. 98). Klube treneriai pasiruošę padėti pradedantiesiems išmokti taisyklingai sportuoti.
8. Pasakų parkas (S. Daukanto g. 24A). Pušyne ties Birutės parku ir meno bei pramogų klubu
„Kupeta“ kone du hektarus apimančioje atviroje teritorijoje įsikūrusi laisvalaikio praleidimo
erdvė – lietuviškų pasakų parkas. 9. Šeimos laisvalaikio centras „Skruzdėlynas“ (Ganyklų g.
6). „Skruzdėlynas“ – tai žaidimų erdvė Palangoje, kurioje galėsite švęsti gimtadienius ir kitas
šeimos šventes. 10. Na, ir, žinoma, Palangos gintaro muziejus (Vytauto g. 17).

KLAIPEDA

2018 METUS KLAIPĖDA RENGIASI SKELBTI SPORTO METAIS
Ateinančiais metais – ypatingas dėmesys sportui: Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai teikiamas siūlymas
2018-uosius uostamiestyje paskelbti
Sporto metais. Taryba apsispręs rugsėjo viduryje.
Taip pat ketinama skatinti naujas
sportavimo formas, plačiau pritaikyti
gamtines sąlygas masiniam sportavimui ir profesionaliam sportui, stiprinti
talentingų sportininkų paieškas, vykdyti nuoseklų meistriškumo ugdymą.
Savivaldybė, atsižvelgdama į ACES Europe organizacijos sprendimą Klaipėdai suteikti Europos
sporto miesto vardą, ketina parengti ir metinį sporto renginių planą, kurio tikslas – į fizinio
aktyvumo veiklas įtraukti kuo didesnę bendruomenės dalį.

KAUNAS

STARTAVO AKCIJA „APSAUGOK MANE“
Kauno miesto savivaldybė kartu su draudimo
bendrove „Lietuvos draudimas“ visą rugsėjo mėnesį
rengia akciją „Apsaugok mane“. 2017 metų rugsėjį
viena žinomiausių ir ilgiausiai gyvuojančių saugaus
eismo akcijų „Apsaugok mane“ pasitiks 18-tą rudenį. Sulaukusi savo pilnametystės akcija „Apsaugok
mane“ yra žinoma ir matoma visoje Lietuvoje.
Akcijos metu bendrovė, „Lietuvos draudimas“
apdraus visus Kauno miesto savivaldybės ir visos
Lietuvos moksleivius nuo nelaimingų atsitikimų
eismo įvykiuose. Draudimas galios visose gatvėse visą rugsėjo mėnesį, o kiekvienas moksleivis
bus apdraustas 5000 eurų suma.

ŠIAULIAI

SIEKS MASIŠKIAUSIO FUTBOLO
KAMUOLIŲ MUŠINĖJIMO REKORDO
Šiemet Šiaulių futbolo akademija švenčia jau 10-ąjį savo gimtadienį, ta proga šiauliečiai sieks
suvienyti visus futbolą mylinčius žmones bei siekti masiškiausio futbolo kamuolių mušinėjimo
rekordo!
Toks rekordas Lietuvoje dar nėra registruotas, todėl tu gali tapti naujo rekordo dalimi! Šiaulių
miesto šventės „Šiaulių dienos 781“ metu Šiaulių arenoje ir jos prieigose vyks ketvirtą kartą
organizuojama vaikų ir jaunimo aktyvaus, kūrybiško laisvalaikio užimtumo paroda „Ką veiki?“,
todėl Šiaulių futbolo akademija savo veiklą šiemet pristatys būtent siekdami rekordo.
Šiaulių futbolo akademija kviečia visus šiauliečius ir futbolui neabejingus žmonės rugsėjo
7 dieną, 18 valandą atvykti prie Šiaulių arenos ir būti pasiruošus kamuolį mušinėti kojomis
ar galva!
Norint tapti šio rekordo dalimi – prie Šiaulių arenos atvyk su savo, bet kokio dydžio, futbolo
kamuoliu! Rekordo siekti kviečia ir buvę Šiaulių futbolo akademijos auklėtiniai bei šiaulietis
Mantas Kuklys.

Siekiant palengvinti pirkėjų pasirinkimą,
vis daugiau parduotuvių įsidiegia programėles, leidžiančias norimas prekes pasimatuoti
virtualiai.
Virtualus regėjimo patikrinimas – dabartinė realybė
Populiariausi akinių gamintojai, akiniais
prekiaujančios parduotuvės ir salonai savo
interneto svetainėse jau kurį laiką naudoja
programėles, padedančias išsirinkti tinkamus akinius. Dėl jų inovatyvus akinių
pasirinkimas prisijungus tapo paprastesnis
ir prieinamas kiekvienam.
Nors internetu išsirinkti tinkančius ir patinkančius akinius gali atrodyti sudėtinga,
tačiau klientai tai gali padaryti, paspaudę
vos kelis klaviatūros klavišus. Pagal kliento
pateiktus duomenis programa automatiškai
pateikia geriausiai jo poreikį atitinkančius
akinius.
Virtualiai pasimatuoti akinius gali kiekvienas
Kai kurios inovatyvios programėlės leidžia
tiesiog virtualiai pasimatuoti akinius. Įkėlus
savo profilio nuotrauką, lieka tik išsirinkti
norimus akinius ir programėlė parodys, ar
jie jums tinka. Šis akinių pasirinkimo būdas labai patogus, nes neišeinant iš namų
galima išsirinkti tinkančius ir patinkančius
akinių rėmelius, lęšius bei saulės akinius.
Dauguma tokio pobūdžio modernių virtualiųjų programėlių pritaikytos ir išmaniesiems
telefonams.
Naudojantis inovatyviomis virtualiosiomis
programėlėmis, galima ne tik išsirinkti tinkančius akinius, bet ir pasitikrinti regėjimą.

Atlikus specialų regėjimo testą, tam skirtos
programėlės nustato ir įvertina regėjimo lygį.
Virtualų regėjimo testą lietuvių kalba klientams
išbandyti pasiūlė didžiausias optikos salonų
tinklas Europoje „Fielmann“.
„Warbyparker.com“ jau siūlo visiškai inovatyvų sprendimą, kaip virtualiai galima pasitikrinti regėjimą ir taip užfiksuoti bei pateikti
pažymą vairuotojo pažymėjimui gauti.
Idėja įkurti verslą brandinta ilgai
Virtualią akinių pasirinkimo paslaugą mūsų
šalyje siūlo pirmasis internetinis optikos salonas Lietuvoje www.eoptika.lt. Pasak portalo
projektų vadovės Žanos Vaškevičienės (nuotr.
dešinėje), jau dabar suteikta galimybė žmogui
pasimatuoti ir įsigyti akinių rėmelius virtualioje matavimosi kabinoje, neišeinant iš namų.
„Žingsniai paprasti:
1) užsiregistruoti svetainėje;
2) įkelti savo veido nuotrauką;
3) pradėti matuotis rėmelius.
Šiuo metu dirbame su programiniais atnaujinimais, kad galėtume pasiūlyti klientui daugiau
naudos ir galimybių, o tai, tikimės, pateisins
ir mūsų, ir klientų lūkesčius“, – pasakoja Ž.
Vaškevičienė.
Pasidomėjus, ar ateityje internetinės optikos
parduotuvės pakeis apsipirkimą realiuose
optikos salonuose, pašnekovė teigia, kad Lietuvos klientai įvertino virtualiųjų programėlių
naudą. „Žmonės labai daug perka internetinėje
erdvėje. Tai galimybė sutaupyti laiką, pinigus,
o jeigu kažkas netiko, grąžinti“, – tikina internetinio optikos salono projektų vadovė.
Nors pasaulyje šios programėlės sparčiai
populiarėja, tačiau mūsų šalyje tai dar naujiena.
Galbūt tai puiki erdvė naujoms galimybėms
atskleisti ar verslui įkurti?

RECEPTAS

INDIŠKAS VIŠTIENOS TROŠKINYS
Ingredientai:
400 g vištienos
filė,
3 šaukšteliai
kario,
1 šaukštelis
druskos,
1 šaukštas
kmynų,
5 vnt. pomidorų,
2 vnt. svogūnų,
0,3 šaukštelio
pipirų.
Gaminimas
Vištieną supjaustykite nedideliais gabaliukais. Apibarstykite druska, kmynais, kariu ir išmaišykite. Palikite pastovėti kelias minutes, kad prieskoniai susigertų. Svogūnus ir pomidorus
supjaustykite stambiai. Apšlakstykite aliejumi, pabarstykite pipirais ir išmaišykite. Kepimo
inde sumaišykite daržoves ir vištieną. Uždenkite dangčiu ar kepimo folija. Kepkite iki 220
laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 50-60 minučių.
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Metaliná sefà (kaina
80 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 618 26 299.

Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
0,60 ha þemës ûkio paskirties
sklypà Nosiedø k. Lekëèiø sen.
Ðakiø r. Asfaltuotas privaþiavimas. Tel. 8 643 23 889.
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.
1,5 k. butà K. Donelaièio g. 70
(V a., 43 kv. m, butas tvarkingas).
Jurbarkas, tel. 8 671 53 210.
2 k. butà (IV a., du balkonai,
tvarkingas, 45 kv. m, kaina 18 200
Eur). Jurbarkas, tel. 8 682 95 300.
2 k. butà prie pagrindinës gatvës
Vilkyðkiø miestelyje Pagëgiø
sav. arba keièiu á butà Jurbarke
(64 kv. m, tinka komercijai).
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.
2 k. butà bendrabuèio tipo
„Ðviesos“ redakcijos name (36
kv. m, V a., kaina 9 000 Eur,
galima derëtis). Jurbarkas, tel. 8
630 34 400.
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 ástiklinti). Jurbarkas, tel. 8
618 69 953.
2 k. butà Kæstuèio g. (I a.). Garaþà
prie „Lytagros“. Jurbarkas, tel. 8
677 80 964.

2

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. Plastikiniai langai, ðarvo
durys, yra rûsys). Jurbarkas, tel.
+370 685 30 946.
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 Jurbarko r. Lybiðkiø k.
Mokyklos g. 1 (III a., 60 kv. m,
IV aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, 6 800 Eur. Prie
namo yra þemës, ûkinis pastatas).
Jurbarkas, tel. +370 643 02 499.
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 mûrinius sublokuotus garaþus
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 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, patogi ir graþi
vieta). Domina keitimas á 1-2 k.
butà. Jurbarkas, tel. 8 638 59 678.
Butà Vieðvilës miestelyje (yra
ûkinis pastatas, þemës sklypas,
rûsys). Jurbarkas, tel. 8 652 05
747.
Garaþà yra signalizacija, su rûsiu,
kaina 3 000 Eur. Jurbarkas, tel. 8
55 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.
Mûriná autoserviso
pastatà Jurbarko r.,
Skirsnemunëje (1 a.
pritaikytas automobiliø autoservisui, 2
a. administracinës
patalpos). Tel. 8 640
32 441.
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.

Sodo sklypà Smukuèiø k. (ðalia
miðkas, 2 500 Eur, 8 a þemës,
netoli uþtvanka). Jurbarkas, tel.:
8 610 29 267, 8 687 83 624.

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.

Þemës sklypà Kiduliuose (15 999
Eur, 50 a, komercinës paskirties,
prie kelio Jurbarkas-Ðakiai, prieð
picerijà, tinka komercinei veiklai). Jurbarkas, tel. 8 656 88 332.

Namà Gedþiø k. Jurbarko r.
Jurbarkas, tel. 8 447 78 068.

Þemës sklypà Sodø g. Jurbarkas,
tel. 8 618 26 299.

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.

Iðnuomoja 1 k. butà (kaina 80
Eur/mën. + komunaliniai).
Jurbarkas, tel. 8 618 26 299.

Tvarkingà sodybà gyvenvietëje
su hektaru þemës Eerþvilko sen.,
kaina 227 Eur. Tel. 8 617 42 205.

n u o m o j a

Namà Rotuliuose (II a., 26 a
þemës, pakeisti langai, rûðys
elektros, du balkonai, garaþas,
vasarinë ir kt. pastatai, kaina 38
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 605
82 505.

Iðnuomoja 1 k. butà. Jurbarkas,
tel. 8 642 27 192.

Namà skubiai, galima pirkti
dalimis: 2 kambariai arba 4 kambariai, yra garaþas. Jurbarkas, tel.
8 611 48 443

Kaune ir rajone

Namà Vieðvilëje (130 kv. m, II
a., blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 50
000 Eur. Ðalia upelis, parduotuvës, vaikø darþelis, mokykla,
þuvitakio slënis). Jurbarkas, tel.
8 652 03 937.
Puikiai árengtà namà graþioje
vietoje Jurbarko r., Panemunëje.
Naujai pakeistas stogas, àþuolo
parketo grindys. Graþi, tvarkinga
aplinka. Tel. 8 640 32 441.
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 Girdþiø miestelyje, kaina sutartinë. Jurbarkas,
tel. 8 602 67 377.
Skubiai þemës sklypà Vasaros
g. (13 a, yra komunikacijos,
pamatai, projektas). Jurbarkas,
tel. 8 645 86 526.
Skubiai, pigiai 2 k. butà Lauko
g. (mediniame name, yra patogumai, II a.). Jurbarkas, tel. 8
645 86 526.
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.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje Nr. 347 (medinis
namelis, yra veranda, árankiø
priestatas, 6 a þemës, ðulinys).
Tel. 8 650 50 228.

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

p a r d u o d a
2,24 ha þemës sklypà Pypliø k.
Kauno r. (yra ðalia plëtojamo
kvartalo, 6 km iki Akademijos,
15 km iki Kauno centro). Tel. 8
643 23 889.

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

Kituose miestuose ir
rajonuose

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

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 e r k a

p a r d u o d a

+Brangiausiai Lietuvoje miðkus
(brandþius, jaunus, malkinius,
iðkirstus), þemæ, sodybas. Tel. 8
651 39 039.

0,60 ha þemës ûkio paskirties
sklypas Nosiedø k., Lekëèiø sen.,
Ðakiø r. Asfaltuotas privaþiavimas. Tel. 8 643 23 889.

BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui arba
su þeme. Atsiskaitome ið karto.
Tel. 8 647 42 210.

12 a namø valdos sklypà Ðakiuose
Vytauto g. su ràstiniu namu nugriovimui. Visos komunikacijos.
Tel. 8 640 32 441.

Klaipëdoje ir rajone

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.

p a r d u o d a
Mediná namà (5x10 m, ið lauko
apkaltas storomis lentomis,
apðiltintas, plastikiniai langai,
tik iðardymui, su baldais, 600
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, 900 Eur). Klaipëda,
tel. 8 612 31 184.

2,20 ha þemës sklypà vaizdingoje
vietoje ant Ðeðupës kranto, Ðakiø
r. (elektra, apie 1 ha miðko,
patogus privaþiavimas). Tel. 8
640 32 441.
25 ha þemës ûkio paskirties sklypà
Ðakiø r. Sutkiø k. (geras privaþiavimas, 1 ha, kaina - 7 300 Eur).
Tel. 8 640 32 441.

Sodybà Dargaitëliø k. (prie
namø 1,34 ha, galima pirkti ir
daugiau þemës). Jurbarkas, tel.
8 609 15 155.
Sodybà Jurbarko r. Greièiø k.
(vienkiemis, graþi vieta, naujai
pastatytas namas, tvartas, yra
ðieno, galiam pirkti su aviø banda, kaina 70 000 Eur). Jurbarkas,
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.
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52,22 arø sklypà namo statybai
P. Maðioto gatvëje, Kudirkos
Naumiestyje, Ðakiø r. Tel. 8 640
32 441.
Gamybinës-sandëliavimo
paskirties mûriná pastatà
Giedruèiø k. Ðakiø r., prie pagrindinio asfaltuoto kelio. Tel.
8 640 32 44.
Graþi sodybà Ðakiø r.
Keturnaujienoje, prie pagrindinio kelio (namas mûrinis 60 kv.
m, visi patogumai, 20 a sklypas).
Tel. 8 640 32 441.
Pirktø 1-2 k. buto 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.
Ràstiná namà Auðros g. Ðakiuose
(visiðkai árengti abu namo
aukðtai, pakeisti visi langai, centrinis ðildymas, visi patogumai).
Tel. 8 640 32 441.
Ràstiná sodybà Ðakiø r. Berckiø
k. 9 km iki Jurbarko (geras
privaþiavimas, visi patogumai,
27 a sklypas). Tel. 8 640 32 441.
Sodyba Kriûkø m., Ðakiø r. (namas mûrinis, 125 kv. m, centrinis
ðildymas, mûrinis ûkinis pastatas,
2 garaþai, 29 a sklypas). Tel. 8
640 32 441.
Suremontuotà namà Ðakiø r.,
Gelgaudiðkyje (plastikiniai langai, pakeistas stogas, visos komunikacijos, centrinis ðildymas).
Tel. 8 640 32 441.

p e r k a
Ieðko ásigyti namo Ðakiuose arba
sodybos netoli Ðakiø. Tel. 8 606
81 284.

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,
gyventi ir verslui, 23 a). Ðilalë,
tel. 8 687 67 756.
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.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a

2 k. butà (64 kv. m, tinka komercijai, prie pagrindinës gatvës
Vilkiðkiø miestelyje Pagëgiø
sav.) arba keièia 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
000 Eur). Tauragë, tel. 8 620
50 265.
2 k. butà Tauragës r. Gaurëje
(II a., 47 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta.
Butui priklauso sodas, malkinë,
rûsys. Ðildomas kietuoju kuru).
Tauragë, tel. 8 653 63 173.

Garaþà Bernotiðkës g. Nr. 108
(yra duobë, 4 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 646 51 494.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje
(yra duobë, rûsys, iðtinkuotas)
ir þemës sklypà Rydðtato g. (10
arø). Namo II aukðtà. Tauragë,
tel. 8 698 79 236.
Garaþà T. Ivanausko g. „Jûra
3“ bendrijoje (pakeistas stogas,
iðtinkuotas, rûsys po visu garaþu,
yra vanduo, saugomas, 3 000 Eur,
kaina derinama). Tauragë, tel. 8
607 96 606.

1

Komercinës paskirties aikðtelæ
Verslininkø g. 8 Taurø k. (35 arø,
su pastatu ir komunikacijomis).
Tauragë, tel. 8 699 52 113.
Mûriná vieno aukðto namà (pilnai
renovuotas, miesto komunikacijos, tvarkingas, 6,037 aro þemës,
2 garaþai). Tauragë, tel. 8 611
14 025.

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 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. butà Miðko g. 11 (IV a.).
Sodà Bernotiðkëje „Purienos“
bendrijoje (12 arø þemës, yra
namelis). Tauragë, tel. 8 446
41 973.
2 k. butà Ateities take 5 (II a.,
28 000 Eur). Tauragë, tel. 8 671
32 145.
2 k. butà Dainavos g. (III a., 51
kv.m., 20 000 Eur). Tauragë, tel.
8 655 10 457.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 124 (II a., 47,31 kv. m, kaina
sutartinë). Tauragë, tel. 8 675
43 073.

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 Ðilalës g. 166 (II a., 54
kv. m, II aukðtø name, mûrinis,
15 000 Eur, yra didelis garaþas,
þemës darþui). Tauragë, tel. 8
655 82 500.
4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
120a (IV a., 72 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, 35 000 Eur. Ðiltas,
jaukus, patogioje vietoje. Visa
dominanti informacija telefonu).
Tauragë, tel. 8 675 61 688.
Gamybiná pastatà (1500 kv. m,
miesto komunikacijos, galima
nuoma). Tauragë, tel. 8 699 47
615.

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.
Namà (dviejø aukðtø, mûrinis,
miesto centre, visos miesto
komunikacijos, 6,4 aro sklypas).
Tauragë, tel. 8 650 33 076.
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 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 a., medinis, 17 000
Eur). Tauragë, tel. 8 643 91 035.
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.
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 „Keramikos“
bendrijoje Saulës g. 8 (6 arai,
elektra, yra namelis, 4 400 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 98 492.
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. Astrø g. (16 000
Eur). Tauragë, tel. 8 650 11 327.
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 Ðakvieèio k. Tauragës r.,
tel. 8 634 98 406.
Sodybà Tauragës r. Batakiø sen.
Eidintø k. (25 000 Eur, mûrinis
namas, sklypas 23 a). Tauragë,
tel. 8 685 26 453.
Namà Lauksargiø k. Tilþës g.
(vokiðkø plytø, su garaþu, yra
13 a þemës, elektra, vanduo, 19
000 Eur). Galimas keitimas arba
iðsimokëtinai. Tauragë, tel. 8 615
50 923.
Tris þemës sklypus kartu (1,6
ha, 06 ha, 04 ha) Lankininkø k.
Batakiø sen. Tauragë, tel. 8 604
18 178.
Þemës sklypà Didkiemio k., prie
Balskø vandens telkinio (50 arø).
Tauragë, tel. 8 699 47 615.
Þemës sklypà Didkiemio sen.
prie Balskø vandens telkinio
(19 000 Eur, graþi aplinka, ðalia
miðkas, 22 a ir 21 a þemës, 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 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.
Þemës sklypà Tauragës r.
Lauksargiø k. (dirbama þemë,
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.
1-2 k. butà arba namo dalá. Siûlyti
ávairius variantus. Tauragë, tel. 8
605 98 032.
4 k. butà. Tauragë, tel. 8 681
63 156.
Perka 1 k. butà (I a., kitø aukðtø
nesiûlyti, gali bûti bendrabuèio
tipo). Siûlyti ávairius variantus.
Tauragë, tel. 8 628 62 207.

k e i è i a
2 k. butà Eidintø k. (geras, su
visais patogumais) á maþà namelá.
Siûlyti varijantus. Tauragë, tel. 8
639 62 837.
Parduoda arba keièia 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. Tauragëje arba Jurbarke.
Tauragë, tel. 8 638 63 468.
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Ðiferá (naudotà). Tauragë, tel. 8
654 11 469.

6

TA iki 2018 10, yra draudimas
iki 2018 01) 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 Eur).
Ðakiai, tel. 8 611 59 050.

AUDI

p a r d u o d a
n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà Gedimino
g. 41 (IV a., su baldais). Tauragë,
tel. 8 686 07 619.
+Iðnuomoja kioskà Gedimino g.,
prie PC MAXIMA. Tauragë, tel.
8 699 47 615.
Dirbanti pora iðsinuomotø 1-2
k. butà Tauragëje, noretøsi, kad
bûtø su baldais ar nors dalimi jø..
Tauragë, tel. 8 699 79 382.

Plazminá televizoriø geros bûklës
(kaina 70 Eur). Jurbarkas, tel. 8
620 95 902.
Ðaldytuvà „Minsk-15“ (2 kamarø,
veikiantis, geros bûklës). Tauragë,
tel.: 8 446 57 906, 8 670 66 147.

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

Ðaldytuvus (2 vnt., kaina sutartinë), dujinæ viryklæ (geros bûklës). Tauragë, tel. 8 685 30 176.

p a r d u o d a
Avis mësai ir auginimui su ëriukais. Jurbarkas, tel. 8 614 33 842.

p a r d u o d 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.
Grûdø traiðkytuvà (400 Eur). Tel.
8 676 57 000.
Naudotà kietojo kuro katilà
ATMOS (25 kW, 370 Eur).
Tauragë, tel. 8 654 43 839.
Naudotus triuðiø narvus.
Fabrikinës gamybos ðildymo krosneles „Burþuikas“. Tauragë, tel. 8
446 54 039, skambinti po 20 val.
Ketaus radiatorius (2 po 9 sekcijas,
1-16, 2-12 sekcijø, 1-45 sekcijø, 2
Eur). Tauragë, tel. 8 685 74 028.
Þoliapjovæ RIDER (benzininë),
benzininá pjûklà, geros bûklës.
Tauragë, tel. 8 639 62 837.

Baldø komplektà mergaitei (3
daliø, komoda, raðomasis stalas,
2 durø spinta, 130 Eur). Tel. 8
677 72 767.
Jaunuolio komplektà (kompiuterinis stalas, lentynëlës, kaina
60 Eur, su pristatymu). Jurbarkas,
tel. 8 616 84 106.
Mergaitës kambariui sofà-lovà
(sofa puikios bûklës, þaismingos
spalvos, 70 Eur). Tauragë, tel. 8
618 27 784.
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.
Sekcijà ERA (30 eurø), sofàlovà (50 eurø), spintà (3 durø, 30
eurø). Jurbarkas, tel. 8 674 77 036.
Sekcijà (pigiai) ir saunà BAUER
(originali, vokieèiø g-bos, pigiai).
Tauragë, tel. 8 652 43 807.

2

p a r d u o d a
+Naudotus skalbimo maðinà
„Gorenje“, indaplovæ „Gorenje“,
dviratá-treniruoklá su funkcijø
ekranu. Jurbarkas, tel. 8 659 03
228.
Didelæ ðaldymo dëþæ (50 Eur),
skalbimo maðinà (50 Eur), veikiantys. Jurbarkas, tel. 8677 15 149.
Naujà ðaldytuvà „Candy 542WH“.
Gali atveþti á kitus miestus, 120
Eur. Jurbarkas, tel. 8 677 95 886.

Skubiai baldø komplektas mergaitei: 3 daliø komoda, raðomasis
stalas, 2 durø spintà, kaina, 130
Eur. Tel. 8 677 72 767.

Plastmasinæ talpyklà (1000 l, nuo
32 iki 45 Eur). Tauragë, tel. 8 657
96 952.
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.
Ðieno purkðtuvà su varikliu. Ðilalë.
tel. 8 688 56 284.
El. pjûklà su pjûklais ir kabeliu.
Tel. 8 673 75 462.

Avis (juodgalvës, po 65 eur. uþ
vienetà). 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.
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.
Kiaulæ (150 kg). Tel. 8 656 79 810.
Kvietrugius, tinka ir sëklai.
Tauragë, tel. 8 698 57 698.

Ðieno rulonus. Tel. 8 699 82 837.
Telyèià (verðinga). Tauragë, tel. 8
636 62 807.

p e r k a

Stalà (0,72x1,04, 15 Eur), staliukà
(0,75x0,75, 20 Eur), viengulæ lovà
su èiuþiniu (55 Eur), kilimà (25
Eur). Tauragë, tel. 8 613 25 179.

Perka baravykus, voveraites,
raudonvirðius, mëlynes. Moka
brangiai ir atsiskaito iðkart. Tel.
8 634 18 311.

p a r d u o d a
Dëvëtus drabuþius (dþemperiai, kelnës, striukës ir kt., 1
maiðas – 100 kg, 25 Eur). Atveþa.
Jurbarkas, tel. 8 656 38 610.
Elektriná triratá „Elektron MS03/
ST96“ (naujas, nedauþtas, turi
garantiná, tinkamas neágaliems).
Tel. 8 690 12 215.
Knygas: „Horizontø“ serijos (55
knygos), „Siluetø“ (37 knygos),
A. Diuma raðtai (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.
Metaliná seifà (kaina 80 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 618 26 299.
Naudotà ðaldiklá „Bosch“ (aðtuoniø stalèiø, labai gera bûklë,
kaina 90 Eur). Jurbarkas, tel.: 8
612 88 198, 8 655 16 143.
Naudotà el. pjûklà malkomis
pjauti ir elektriná galàstuvà su
stovu ir galingu varikliu. Tel. 8
611 01 244.

AUDI A6 (1998 m., dyzelinas, 81
kW, mechaninë, sedanas, juoda
sp., 4/5, 280 000 km, TA iki 201907, Lietuvoje neeksploatuotas, 2
400 Eur, 1,9 TDI, ið Vokietijos).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.

p a r d u o d a
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.
Pjaunu þolæ trimeriu Tauragës r.
Tauragë, tel. 8 650 54 019.
Rastas raktas prie IKI PC (buvusios universalinës parduotuvës).
Tauragë, tel. 8 639 01 996.
Senà ketaus vonià, 25 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 691 47 655.
Atiduodu pievà ðienavimui.
Tauragës r. Maþonø sen., tel. 8
642 30 061.

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 + þieminës padangos).
Tauragë, tel. 8 657 91 015.

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.

Àþuolinius, iðdþiovintus pusràsèius, nuþievintus. Jurbarkas,
tel. 8 640 29 505.
Centrinio ðildymo katilà-viryklæ
„Vienybë S3“, „Kermi“ radiatorius, cirkuliaciná siurblá, el.
boilerá, pjovimo-obliavimo stakles,
suvirinimo aparatà (elektrodais).
Tauragë, tel. 8 685 10 349.
Græþimo stakles, staklinius spaustuvus. Tauragë, tel. 8 652 01 049.
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.

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

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 VECTRA (1998 m., 1,6
l, benzinas, geros bûklës, TA, iki
2018 09 mën., kaina 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 616 10 987.

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

Priimu statybines atliekas. Tel. 8
647 42 210.

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.

VOLVO

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

p e r k a

p e r k a
Automobiliø, mikroautobusø supirkimas aukðèiausia
kaina. Dokumentus tvarkome
vietoje, dirbame be iðeiginiø.
Atsiskaitome iðkarto. Jurbarkas,
tel. 8 681 33 226.
Perka vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiima
pats ir atsiskaito iðkart. Tel. 8
638 65 628.
Perku maðinà, siûlyti visus
variantus gali bûti po avarijos.
Jurbarkas, tel. 8 685 32 009.
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.

RENAULT MEGANE (1999
12 22, heèbekas, mechaninë,
dyz., 218 000, 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 e r k a

VW PASSAT (1996 m., 1,9 l, TDi,
universalus, kablys, TA, signalizacija, gera bûklë, 1 200 Eur). Tel.
8 608 93 159.

Lengvojo automobilio priekabà
iki 200 Eur. Tauragë, tel. 8 685
02 867.

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.

VW PASSAT (1,9 dyz., 1993 m.,
kaina 270 Eur) ir VW PASSAT
(1992 m., 1,8 benz., geros bûklës,
kaina 320 Eur). Jurbarkas, tel. 8
685 32 009.

NISSAN

RENAULT SCENIC (1999 m.,
be variklio, geros bûklës, TA,
kaina 220 Eur) arba dalimis.
Jurbarkas, tel. 8 685 32 009.

Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.

VW PASAT B6 (2006 m., tvarkingas, TA, 2 l, dyz., automatas,
juoda spalva, kaina sutartinë,
daug privalumø). Tel. 8 678 43
672.

Lengvojo automobilio priekabëlæ
ZUBRIONOK, kaina sutartinë.
Tauragë, tel. 8 652 01 049.

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

Senovines raudonas ir geltonas
plytas (30 000 vnt.) ir kvadratinius
akmenis (spalvotus, 120 kv. m).
Kaunas, tel. 8 699 99 395.

VW GOLF IV (2000 m., 1,4 l,
benzinas, juodos sp., 4 durø, 850
Eur). Tauragë, tel. 8 682 24 545.

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.

p a r d u o d a

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.

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

AUDI 80 (bulka) ( 1989 m.,
juodos sp., bûklë gera, TA, iki
2018.05.28, kaina 500 Eur.)
Jurbarkas, tel. 8 617 63 879.

BMW

Melþiamà karvæ (dviejø verðiø,
verðinga, 750 Eur). Tauragë, tel.
8 635 55 612.
Mësiniø galvijø bandà, galima
pirkti ir atskirai. Tauragë, tel. 8
616 24 586.

AUDI 80 (1988 11 mën., benzinas, dujos, TA, draudimas,
naujos universalios padangos,
kaina 350 Eur). Tauragës r., tel.
8 616 44 978.

VW GOLF (1998 m., 1,9 66 kW,
yra TA, dviduris, mëlynos sp.).
Tel. 8 652 49 196.

p a r d u o d a
RENO SCENIC variklá DTJ
(dyz., 1,9 l, 2002 m.). Jurbarkas,
tel. 8 695 19 298.
Obotus (originalûs, su 5 skylëmis,
tinka CITROEN ir PEUGEOT).
Tauragë, tel. 8 646 51 494.

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, 3
990 Eur, ekonomiðkas, galingas
automobilis). Tauragë, tel. 8 658
12 070.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW BORA (benzinas, 1998
m., rida 186 000, 2,3 kub. cm,
110 kW,

p a r d u o d a
Bulviø kasamàjà, geros bûklës.
Tel. 8 612 35 073.
Cisternà (aliumiinnë, nuo pienveþio, 1700 l talpos). Tauragës r.,
tel. 8 656 24 052.
Javø kombainà CLAAS
DOMINATOR 105 (geras, tvarkingas kombainas, paruoðtas
javapjûtei, 5 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 616 13 936.

cm
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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.
ryðuliná presà NEW HOLLAND,
rusiðkà sëjamàjà SZ-3,6, bulviø
sodinamàjà, dviejø korpusø
plûgà. Jurbarkas, tel. 8 662 35
299.
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.

Senovës technikos muziejus
Smalininkuose perka kaip eksponatà vikðriná 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.

Sëjamàjà FIONA (3 metrø, tinka
visø kultûrø ir þoliø sëjimui).
Jurbarkas, tel. 8 690 61 290.
Bulviø sëjamàjà (4 vagø, rusø
g-bos, geros bûklës). Ðilalës r.,
tel. 8 652 36 270.
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 pûstuva su varikliu. Ðilalë,
tel. 8 688 56 284.
Ðieno rulonus. Tel. 8 699 82 837.
Tarybiná dvifazá suvirinimo
aparatà, ZIL ratus (2 vnt.),
elektros variklius (2 vnt.). Kaina
sutartinë. Jurbarkas, tel. 8 662
35 299.
Traktoriø T-16 (1985 m., techn.
tvarkingas, sutvirtinta priekaba,
draudimas iki 2018-05-08, 1 300
Eur). Tauragë, tel. 8 656 29 996.
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.

+Reikalinga darbuotoja kebabinëje. Tauragë, tel. +370 657
96 548.
+Reikalinga kirpëja.
Suteikiamos geros darbo sàlygos.
Tauragë, tel. 8 618 79 399.
+Reikalinga pagalbinis darbininkas ûkyje. Apgyvendina,
maitina. Pagëgiai, tel. 8 685
02 831.
+Reikalingas automobiliø
këbulø remontininkas-skardininkas. Geros apmokëjimo sàlygos.
Arba iðnuomojama darbo vieta.
Tauragë, tel. 8 686 64 561.
Automobiliø lauþyne reikalingas
automobiliø ardytojas su patirtimi. Tauragë, tel. 8 655 44 919.
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 darbo nebijanèiø ir
uþsidirbti norinèiø stogdengiø
nuolatiniam darbui Lietuvoje.
Jurbarkas, tel. 8 637 00 382.

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 r. reikalingas traktorininkas, melþëja, ávairûs darbininkai (-ës), gali bûti ðeima,
apgyvendiname, soc. garantijos,
mokamas atlyginimas. Raseiniai,
tel.: 8 677 17 012, 8 606 46 462.
Reikalinga melþëjai, kombainininkai ir traktorininkai.
Aprûpiname gyvenamuoju plotu
ir socialinës garantijos. Tel.: 8
652 45 521, 8 619 39 533.
Reikalinga pensinio amþiaus
moteris priþiûrëti senukà ir kartu
gyventi Jurbarko r. Tel.: 8 674 17
210, 8 686 00 789 .
Reikalinga vieniða moteris
namuose prie ruoðos darbø,
aplinkos prieþiûros. Suteikiamas
visas iðlaikymas, apgyvendinama
l. gerose sàlygose. Gali turëti
vaikà. Tauragë, tel. 8 643 93 090.
Reikalingas vairuotojas darbui
Europoje su tentine puspriekabe.
Telefonas pasiteirauti +370 687
78 111, Jurbarkas, tel. 8 687
78 111.
Reikalingas þmogus nudaþyti
mediná namà Tauragës mieste.
Tel. 8 687 60 910.
Siûlomas darbas þuvies, krabø
ir kreveèiø fabrikuose Ðkotijoje.
Nemokamas ádarbinimas.
Teirautis telefonais +447 789
686 545; Klaipëda, tel. 8 678
46 359.
Skubiai ieðkomas pagalbinis
darbininkas darbui pieno ûkyje.
Patirtis nereikalinga, apmokymai
bus suteikti. Maistas ir apgyvendinimas nemokamai. Tauragë, tel.
8 618 10 349.
Ûkininkui reikalingi darbininkai,
mokamas atlyginimas, apgyvendinama. Raseiniø r., tel. 8 614
95 247.
Automobiliø demontavimo
ámonë ieðko automobiliø demontuotojo-autoðaltkalvio. Tauragë,
tel. 8 612 63 713.

Ruošiame TR1; TR2; SZ; SM kategorijų, KRAUTUVŲ vairuotojų ir
KROVIMO KRANŲ (HIDROMANIPULIATORIŲ) OPERATORIUS
(mokiniai registruojami nuolat ! )
Naujos B kat. grupės darbą pradeda: Rugsėjo 12 d. 16:00 val. popietinė grupė
Kursų kaina: 300,00 € (teorija 40 val. ir praktinis vairavimas 30 ak.val.)
290,00 € (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)
Naujos BE, C, CE, D kat. grupės darbą pradeda: Rugsėjo 12 d. 18:00 val. vakarinė grupė

Mûrininkas ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 652 01 184.
Mûrininkas, stogdengys, vidaus
apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
Statybininkas atlieka visus mûro
ir medþio darbus. Tauragë, tel. 8
685 80 857.
Vyras ieðko darbo. Tinkuoja,
mûrija, klijuoja polistirolá, armuoja, suka gipsà ir atlieka
kitus darbus. Tauragë, tel. 8 636
26 517.
Esame su patirtimi. Atliekame
remonto ir statybos darbus
(stogai, skardinimas, pavësinës,
supynës, priestatai, plyteliø
klojimas: sienø, lubø, grindø.
Tauragë, tel. 8 637 25 870.
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 slankiojamomis 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.
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,
du vairuotojai, visas komfortas.
Tel. 8 602 89 057.
Veþu þvyrà, smëlá, juodþemá (18
t). Jurbarkas, tel. 8 616 84 106.

Į kainą įskaičiuota metodinė medžiaga, teorijos paskaitos, praktikos važiavimai ir neribotai spręsti
KET prie kompiuterių!
PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS:
x PO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO PRARADIMO;
x PRADEDANČIŲJŲ VAIRUOTOJŲ;
x PAŽEIDUSIŲ KET REIKALAVIMĄ (-US).

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

Kursų kaina: 79 € (5 mokymosi val.).
LAUKSIME VISŲ NORINČIŲ IŠMOKTI VAIRUOTI!
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50 m. moteris, gyvenanti kaime,
susipaþintø su negerianèiu, darbðèiu vyriðkiu iki 65 m. Tauragës
r., tel. 8 652 32 337.
Esu 70 metø, II gr. pensininkas.
Ieðkau jaunesnës draugës gyvenanèios Sovetsko, Nemano ar
Krasnoznamensko r. Ðiauliai,
tel. 8 605 81 132.
Naðlë, mëgstanti ðvarà ir tvarkà,
susipaþintø su 65-73 m. tvarkingu vyriðkiu graþiai draugystei,
o gal ir gyvenimui. Raseiniø r.,
tel. 8 610 90 763.
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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RENGINIAI
TAURAGĖJE IR RAJONE

RUGSĖJO 8 D. 18 VAL. Tauragės kultūros centre Carl Orff „Carmina Burana“ Lietuvos
nacionalinis simfoninis orkestras.
RUGSĖJO 9 D. NUO 9 VAL. Pagramančio regioninio parko 25-mečio jubiliejus ir
kraštiečių šventė „Pagramančio šnekučiai“.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

RUGSĖJO 6 D. 18 VAL. Modelių agentūros „Modilina“ modelių atranka Šilutės kultūros
ir pramogų centre.
ŠAKIUOSE IR RAJONE

RUGSĖJO 5 D. 15 VAL. Modelių agentūros „Modilina“ modelių atranka Šakių kultūros centre.
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