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„VOLKSWAGEN“ SKAND A L A S PA L I E T Ė I R
LIETUVĄ: VAIRUOTOJUS
RAGINA PASKUBĖTI, NES
LAIKAS JAU BAIGIASI

Dyzelinių automobilių „Volkswagen“ savininkai, turintys
taršos rodiklius klastojančias mašinas, finansinės kompensacijos turėtų ieškoti Vokietijos teismuose, sako vartotojų teisių
gynėjai. Tiesa, svarbu suskubti, nes kitąmet įsigalios senaties
terminas, tada jau prisiteisti kompensacijos nebebus galima.
Maždaug aštuoni milijonai.
Tiek, pasak ekspertų, taršos duomenis klastojančių koncerno
„Volkswagen“ automobilių yra Europoje.
Lietuvoje vadinamasis „dyzelgeito“ skandalas palietė apie
8 tūkst. vairuotojų.
Ir nors nukentėjusiųjų skaičius nėra toks didelis kaip, pavyzdžiui, Šveicarijoje, Slovėnijoje ar Vokietijoje, už savo teises
vartotojai, pasak ekspertų, vis tiek turėtų kovoti.
Vienas iš variantų – registruotis koncerno „Volkswagen“
atstovybėse ir gauti nemokamą automobilio patikrą bei naują
programinę įrangą, kuri užtikrintų, kad automobilis atitinka
taršos reikalavimus. Ši paslauga teikiama tiems dyzeliniams
automobiliams, kurie turi EA189 modelio variklį.
Kitas būdas – kreiptis į teismą. Tam yra sukurta specializuota Vokietijos ieškinių kaupimo platforma „MyRight“.
Per ją visi vartotojų skundai dar šiais metais gali būti pateikti
kaip kolektyviniai ieškiniai. Pirminė registracija jau vyksta ir
tęsis iki spalio.
Lietuviams šio puslapio versija turėtų būti pasiekiama jau
artimiausiomis dienomis. Pateikti skundą nieko nekainuoja,
tačiau, jei byla bus laimėta, maždaug trečdalis kompensacijos
atitektų „MyRight“.
Jei toks variantas vairuotojų netenkina, kreiptis į užsienio
teismą galima ir asmeniškai. Tačiau reikia paskubėti, kol
nesuėjo senaties terminas.
„Senaties terminas skaičiuojamas nuo sužinojimo apie šia
problemą datos, pridėjus tris metus. Skandalas kilo 2015 m.
rugsėjį ir panašiai jis paaiškėjo. Dabar mums jau liko vieneri
metai, kol pasibaigs senaties terminas, todėl potencialiai
dabar „Volkswagen“ žaidžia su vartotojais tokį katės ir pelės
žaidimą“, – pasakojo Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso
tarybos narys Kęstutis Kupšys.
Iš visų Lietuvoje nuo skandalo nukentėjusių vairuotojų
maždaug 3 tūkst. sutiko perrašyti programinę įrangą, per 300
tą daryti atsisakė. Likusieji maždaug 4 tūkst. vairuotojų į
„Volkswagen“ atstovų atsiųstą informaciją neatsakė.
Iš Lietuvos, pasak vartotojų teisių gynėjų, iki šiol į teismą
dėl „Volkswagen“ skandalo dar niekas nesikreipė.
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TAURAGĖ

N O R I T E PA G E R I N T I S V E I K AT Ą ?
TURĖTUMĖTE PASVARSTYTI APIE ŠUNS
ĮSIGIJIMĄ
ilgiau už kitus.“
Vis dėlto iš šių tyrimų
rezultatų mokslininkai
nedaro išvados, kad visi
vyresnio amžiaus žmonės
turi įsigyti po šunį, nes
ne kiekvienas nori ir gali
rūpintis gyvūnais.

Net blogu oru šunis auginantys žmonės
juda daugiau už tuos, kurie neturi augintinių.
Judėjimas pasidaro ypač svarbus, kai šuns
šeimininkas ima senti.
Šuo daro teigiamą įtaką šeimininko
sveikatai
Vienas posakis jau seniai nusibodo šunų
augintojams ir mylėtojams: keturkojis verčia
dirbti, bet užtat gerai atsilygina. Britų mokslininkai iš Rytų Anglijos universiteto pasišovė ištirti šuns auginimo poveikį žmogaus
sveikatai. Neseniai jie paskelbė savo tyrimų
rezultatus – vyresnio amžiaus žmonėms keturkojai yra didesnio fizinio aktyvumo garantas.
Savo tyrimams mokslininkai parinko 3000
pagyvenusių žmonių, apklausė juos ir visą
savaitę su žingsniamačiu matavo jų judesius.
„Mes žinome, kad kartu su amžiumi mažėja
žmonių fizinis aktyvumas“, – pasakė mokslininkas Yu-Tzu Wu. Nors mokslininkai tikėjosi, kad šunų augintojai dėl būtinybės juos
išvesti juda daugiau už naminių augintinių
neturinčius žmones, kai kurie tyrimų rezultatai
labai nustebino.
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Nepaisant sutemų ir lietaus, šunį tenka
išvesti
„Mes nustebome, kad žmonės su šunimis net
tamsiomis ir lietingomis dienomis vidutiniškai
judėdavo daugiau ir mažiau laiko praleisdavo
sėdėdami už augintinių neturinčius žmones
šiltomis ir saulėtomis dienomis“, – pranešė
projekto vadovas Andy Jonesas.
„Paaiškinimas, kodėl su šunimi vaikštoma
daugiau, susijęs su gyvūno poreikiu išeiti į
lauką. Tai yra stipresnis motyvas, nei sportuoti pačiam. Vidutiniškai šunis auginantys
pagyvenę žmonės kasdien juda 30 minučių

Išvesti pasivaikščioti
šunį iš gyvūnų prieglaudos – taip pat išeitis
„Vokietijoje jau dabar
sudaromos programos,
pagal kurias senjorai gali du kartus per
savaitę išvesti pasivaikščioti šunį iš prieglaudos“, – pasakoja psichologė Andrea
Beetz iš Erlangeno. Ji yra viena iš vokiečių
mokslininkų, tyrinėjančių naminių augintinių poveikį žmonių sveikatai.
Kontaktas su keturkoju gali pagerinti ne tik
fizinę savijautą, pabrėžia mokslininkė. Jis
sumažina pagyvenusių žmonių, kurie gyvena
vieni ir mažai bendrauja, vienišumą, nes jie
gali išeiti pasivaikščioti su savo globotiniu
šunimi arba su grupe. Senukai gali pasikalbėti bent apie šunų ypatybes.
Naudingiausia – demencija sergantiems
asmenims
Ypač naudingas kontaktas su šunimi būna
asmenims, sergantiems demencija. „Žmones, kurie nebesusigaudo savo aplinkoje ir į
svetimus reaguoja su nepasitikėjimu, fizinis
kontaktas su šunimi veikia raminamai. Jie
leidžia šuniui padėti galvą ant kelių, paglosto
jį“, – pasakoja Beetz apie šunų terapiją.
Tyrimai parodė, kad daugumai žmonių,
bendraujant su šunimi, pasigamina daugiau
hormono oksitocino, kuris dar vadinamas
glamonių hormonu. „Demencijos pacientų
streso lygis sumažėja, baimė ir nerimas
nusilpsta, pasitikėjimas sustiprėja, – aiškina
mokslininkė, – bet tik su sąlyga, kad jie tikrai
nebijo šunų.“
Ne kiekvieną šunį galima spontaniškai
panaudoti gydymui, pabrėžia Beetz. Šuo turi
būti specialiai apmokytas ir pasižymėti tam
tikromis savybėmis. „Šuo turi būti mažas,
prijaukintas, draugiškas, mėgti kontaktus su
žmonėmis ir parodyti tam tikrą susidomėjimą“, – pabrėžia Beetz.

NAUDINGA ŽINOTI

10 RUDENS DARBŲ, KURIUOS TURITE
ATLIKTI GĖLYNE IKI ŠALČIŲ
Štai darbų dešimtukas, kuris padės įvesti tvarką gėlyne
ir sode.
Genėjimas. Labai svarbu
pašalinti jau nužydėjusią
antžeminę augalų dalį, nukarpyti pažeistas, ligų apniktas,
nudžiūvusias šakeles, stiebus.
Šaknų sistema. Apžiūrėkite,
kaip atrodo augalų šaknys, ir,
jeigu jos apnuogintos, tuomet
pasirūpinkite pridengti dirvožemiu.
Šaltis. Kai kurie augalai yra
labai jautrūs šalnoms ir šalčiams, todėl
pridenkite juos, kad per žiemą neiššaltų.
Pridenkite juos eglių šakomis, o šaknis apiberkite mulčiu, pjuvenomis, ąžuolų lapais.
Vienmečių augalų sėklos. Pasirūpinkite
savo augalais iš anksto – išrinkite vienmečių augalų sėklas, perrinkite jas, nuvalykite
ir laikykite sausoje vietoje.
Apsaugokite rožes. Jos jautresnės negu
kiti augalai, todėl pridenkite jas nuo vėjų
ir šalčių.
Nepamirškite iškasti svogūnėlių. Šis
patarimas galioja kardeliams, jurginams,
kanoms, montbretėms, gumbinėms bego-
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nijoms, frezijoms ir pan.
Pasodinkite tulpes. Prieš žiemą galite
pasodinti tulpes – jos puikiai sužydės jau
pirmaisiais metais.
Taip pat sodinami ir narcizai, krokai,
hiacintai, margutės, dekoratyviniai česnakai, snieguolės, puškinijos, žydrės,
krokai, scylės.
Sutvarkykite kompostą. Grėbkite lapus,
juos ir kitas augalų liekanas susluoksniuokite su mėšlu.
Parneškite į namus visus kambarinius
augalus.
Sodinkite vienmetes gėles. Laikas sodinti
vienmetes, šalčio nebijančias aguonas,
medetkas, juodgrūdes.

TAURAGIŠKIUS VEŽIOS NAUJESNI,
EKONOMIŠKESNI AUTOBUSAI
Š. m. rugsėjo 7 d. Tauragės
rajono savivaldybės administracija pasirašė penkerių metų (kurią bus galima
pratęsti dvejiems metams)
vietinio susisiekimo maršrutų tinklo (miesto ir priemiesčių) aptarnavimo sutartį
su konkursą laimėjusia UAB
Tauragės autobusų parkas.
Siekdamas pagerinti keleivių pavėžėjimo paslaugos
kokybę, mobilumo užtikrinimą, Tauragės autobusų
parkas planuoja dar šiais metais sulauks įspūdingo atsinaujinimo - planuoja įsigyti iki 13
naujų autobusų..
UAB Tauragės autobusų parkas pagal sutartis geltonaisiais mokykliniais autobusais taip pat
vykdo Jovarų pagrindinės mokyklos, Martyno Mažvydo progimnazijos mokyklos–reabilitacijos
centro ,,Pušelė“ mokinių pavėžėjimą.
Tauragės rajono savivaldybė, turinti konkurso būdu atrinktą keleivių vežėją, dalyvauja Europos Sąjungos projekte elektriniams autobusams įsigyti. Pagal pateiktą paraišką savivaldybė
planuoja įsigyti 3 ekologiškas viešąsias transporto priemones, kurios miesto gatvėse turėtų
pasirodyti 2018–2019 metais.

JURBARKAS

“RIEDĖK JURBARKE“ RENGINIAI – AKTYVIAM GYVENIMUI IR SVEIKATAI!
Rugsėjo 16–22 dienomis Lietuvos
savivaldybės aplinkos ministro kartu su
Dviračių transporto komisija (sudaryta
susisiekimo ministro įsakymu) buvo
pakviestos prisidėti prie didžiausios
pasaulyje tvaraus judėjimo kampanijos.
Rugsėjo 23 dieną nuo 12 iki 14 val.
gyventojai bus kviečiami nuosavais dviračiais apvažiuoti maždaug 7 kilometrų
ilgio maršrutą, kuris prasidės ir baigsis
Jurbarko dvaro parke. „Šio maršruto tam
tikrose vaizdingose vietose renginiui
talkinantys Atviros jaunimo erdvės savanoriai fotonuotraukose užfiksuos pravažiuojančias
dviratininkų grupes ir pavienius dalyvius. Šias fotonuotraukas bus galima pamatyti ir reitinguoti
specialiame tinklalapyje „Riedėk Jurbarke – įamžink save“.
O daugiausia sulaukę palankių atsiliepimų dalyviai bus apdovanoti vertingais prizais jau po
renginio pagal šias nominacijas: „Riedanti šeima“, „Riedantys kolegos“, „Masiškiausia grupė“,
„Linksmiausi“, „Išradingiausi“, „Romantiškiausia pora“, „Jauniausi“ ir „Žaviausi senjorai“, –
tikisi VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Gaiva Mačiulaitienė.

ŠILUTĖ

LAŠIŠŲ IR ŠLAKIŲ ŽVEJYBA PIRMOJE
SPALIO PUSĖJE – TIK PALEIDŽIANT SUGAUTAS ŽUVIS
Rugsėjo 16 d. prasidėjo lašišų
ir šlakių žvejybos Lietuvos upėse
sezonas. Nors šias žuvis leidžiama
žvejoti nuo sausio 1 d. iki spalio
15 d., intensyviausiai jos gaudomos nuo rugsėjo 16 d. iki spalio
15 d., kai daugiausia jų migruoja
Nemunu ir Nerimi aukštyn į mažesnes upes.
Žvejams mėgėjams šį sezoną
naujiena yra tai, kad nuo spalio 1
d. iki 15 d. visas sugautas lašišas ir
šlakius privalu nedelsiant paleisti
atgal į upę net ir turint žvejo mėgėjo kortelę. Taip nustatė aplinkos
ministras, pakeitęs lašišų ir šlakių limituotos žvejybos sąlygas.
Naujasis reikalavimas nuo spalio 1 d. iki 15 d. visas sugautas lašišas ir šlakius nedelsiant
paleisti atgal – dar viena gamtosauginė priemonė lašišinių žuvų labui.

RASEINIAI

RASEINIŲ MIESTE NUAIDĖJO „RUDENS
BENDRYSTĖS SODAS“
Šventės programa prasidėjo penktadienį, tarptautinėmis neįgaliųjų sporto varžybomis Raseinių
kūno kultūros ir sporto centre. Dalyvavo komandos iš Kekavos (Latvija), Liubartovo (Lenkija),
Slavsko (Rusija), Raseiniai (Lietuva). Kitą dieną viskas prasidėjo šventės atidarymu ir konkursų „Gražinkime savo aplinką“, „Metų ūkis“ nugalėtojų apdovanojimais. Šventės dalyvius
džiugino Raseinių meno mokylos ir Raseinių rajono kultūros centro atlikėjai, Respublikinis
vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos festivalis „BEL CANT“, kolektyvai iš Plungės, Radviliškio,
Kėdainių, Tauragės ir Raseinių. Žemaičio aikštėje visų laukė jaunųjų mokslininkų laboratorija,
Raseinių meno mokuklos teatro ,,Svajoklis“ stalo žaidimų kiemelis. Buvo galima susikurti
tautinę lėlę bei nusifotografuoti prie tautinio kostiumo stendo.
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PALANGA

KOMUNALININKAIS APSIMETUSIOS GARDĖSIŲ KŪRĖJOS SUSITELKUSIOS Į
ĮMONĖS VILIOJA PINIGUS
IEŠKANČIUS SVEIKIAUSIŲ
Palangos miesto savivaldybė įspėja, kad mieste padaugėjo įmonių,
apsimetančių Palangos komunalinio ūkiu ir viliojančių pinigus iš
gyventojų.
Pasak savivaldybės, pastaruoju
metu daugiabučių gyventojai praneša, jog Palangos komunalinis
ūkis, iš anksto nesuderinęs su
gyventojais, atvyksta į namus ir
atlieka įvairias paslaugas - reguliuoja būtų langus, atlieka šilumos
kiekio daliklių priežiūrą ir panašiai. Anot savivaldybės, tokiu būdu bandoma išvilioti pinigus iš
gyventojų. „Palangos komunalinio ūkio vardu naudojasi įvairios apsišaukusios įmonės, kurios
siūlo pasirašyti sutartis bei paima avansą. Palangos komunalinis ūkis į daugiabučius namus
nesiunčia jokių įmonių sudarinėti sutarčių su gyventojais. Visi papildomi darbai ir mokėjimai,
kurie atliekami butuose, su butų savininkais yra suderinami iš anksto“, - teigiama savivaldybės
pranešime. Gegužę policija pranešė, kad iš senyvos palangiškės komunalininku apsimetęs vyras
išviliojo daugiau nei 2 tūkst. eurų, tvirtindamas, kad moteris mokesčius sumokėjo padirbtais
pinigais, tad jos turimas santaupas reikia patikrinti.

KLAIPEDA

AUTOBUSŲ PARKO VAIRUOTOJAI PABUVO NEĮGALIŲJŲ KAILYJE
Uostamiesčio savivaldybės valdoma UAB Klaipėdos autobusų parkas surengė neįprastus mokymus
trisdešimčiai mieste dirbančių vairuotojų - jie ne tik išklausė specialią
psichologinę paskaitą, bet ir patys
sėdėdami neįgaliojo vežimėlyje
bandė įvažiuoti į autobusą.
„Kiekvienas vairuotojas yra įmonės veidas. Jo elgesys daro didžiulę
įtaką paslaugos kokybei. O neįgaliųjų integracija į visuomenę yra
ypač svarbus uždavinys. Šie žmonės neturi jausti jokio diskomforto, jiems turi būti užtikrintas
visavertis susisiekimas“, - kodėl buvo surengti tokie mokymai, aiškino laikinai Klaipėdos
autobusų parko generalinio direktoriaus pareigas einantis Vaidas Ramanauskas.
Klaipėdos autobusų parko kartu su VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ surengti mokymai
vairuotojams susidėjo iš dviejų dalių - teorinės ir praktinės. Pastarosios metu vairuotojai ne tik
galėjo stovėdami šalia stebėti, kaip neįgaliajam sekasi įvažiuoti į autobusą, bet ir vėliau patys
sėdo į tokį vežimėlį bei viską pajuto savo kailiu.
Klaipėdos autobusų parko vairuotojai jau mokėsi valdyti konfliktines situacijas, susipažino
ir su dviračių eismo ypatumais.

KAUNAS

1930 M. GIMUSI IDĖJA IR VIENAS
ŽINOMIAUSIŲ BEI LANKOMIAUSIŲ KAUNO PROJEKTŲ IKI ŠIOL
Kokį objektą kauniečiai
dažniausiai siūlo apžiūrėti
miesto svečiams? Žaliakalnio
funikulierių, pro kurio langus
Kaunas atsiveria kaip ant
delno. Veikiantis nuo 1931 m.
tai – vienas seniausių vis dar
veikiančių funikulierių visoje
Europoje.
Trečiajame XX amžiaus
dešimtmetyje ant kalno esančiame Žaliakalnyje gerokai
padaugėjo žmonių ir pramonės, todėl tapo labai svarbus greitas susisiekimas su miesto centru.
Pirmasis toks Lietuvoje Žaliakalnio funikulierius paskelbtas kultūros vertybe, turinčia technologinę, istorinę ir architektūrinę vertę. 2003 metais bendrovė „Kauno liftai“ atkūrė autentišką senojo Žaliakalnio funikulieriaus keltuvo vaizdą. Dabar keltuvai atrodo taip pat, kaip ir
tarpukariu. 2004 metais išleistas keltuvui skirtas pašto ženklas.

ŠIAULIAI

ŠIAULIEČIAI AKTYVIAI DALYVAVO AKCIJOJE „VISA LIETUVA ŠOKA“
Nors rugsėjo 15-ąją Šiauliuose
vasara nebedvelkė, akcijos „Visa
Lietuva šoka“ dalyviai laiką leido
pašėlusiai smagiai. Trečią kartą
Lietuvos nacionalinio kultūros
centro inicijuota akcija sukvietė
bene tris šimtus šokėjų iš įvairiausių
švietimo iš kultūros įstaigų.
Kad akcija tampa labai populiari
ir mėgstama, rodo ir pavienių
šiauliečių noras joje sudalyvauti.
Organizatoriai džiaugiasi, kad ir šį
kartą tokių aktyvių žiūrovų netrūko.

Sveikų saldumynų „Skanu nu“ sumanytojos, Kaune gyvenančios Eglė Karpavičiūtė
(24) ir Renata Petraitytė (23) kol kas viską
gamina vienos pačios, tačiau ateityje ketina
ieškoti ir pagalbininkų dėl juntamai didėjančios paklausos. Pasak verslininkių, nuolatos
didėja žmonių sąmoningumas ir susidomėjimas sveikesne mityba.
Vienu iš didesnių veiklos pradžios iššūkių
saldumynų kūrėjos vadina verslo pradžiai
tinkamų patalpų susiradimą ir jų įsirengimą
taip, kad atitiktų visus reikalavimus, kurių
yra išties labai daug – prireikė daug pastangų
ir dar daugiau kantrybės.
Yra ką veikti
Saldaus projekto autorės pasakoja, kad
veikti tikrai turi ką. „Reikia išties didelių
ir ilgų paieškų, kad atrastume geriausius
produktus. Gamindamos savo produktus
bendradarbiaujame ir su lietuviškais verslais,
kurie myli savo darbą ir siūlo gerą produktą.
Pavyzdžiui, savo saldumynams naudojame
tik lietuvišką riešutų sviestą „Sviestas sviestuotas“. Gaminame tik iš aukštos kokybės
produktų, džiovintų bei liofilizuotų vaisių
ir uogų, riešutų, sėklų, prieskonių ir kitų
produktų“, – pasakoja kaunietės.
„Skanu nu“ asortimentą sudaro dvi saldumynų linijos, šiuo metu sparčiai dirbama ties
trečia – merginos tikisi pradėti ja prekiauti
dar iki Kalėdų. Šių skanėstų įsigyti galima
tiesiogiai, taip pat Kaune įsikūrusiuose sulčių
baruose „Žalia pupa“, „Žali namai“.
Po studijų užsienyje susitiko Kaune
E. Karpavičiūtė mokėsi Biržų „Saulės“
gimnazijoje, baigė kūrybinių industrijų
bakalauro studijas VGTU. Jos kolegė R.
Petraitytė baigė Šeduvos gimnaziją ir rinkodaros bei finansų studijas KTU. Abi išbandė

ir pirmuosius darbus. Renata darbo patirties
įgijo studijų metais, Eglės pirmieji darbai buvo
tėvų įmonėse.
Verta turėti bent vieną bendramintį
Kai gimė idėja, Eglei reikėjo būtinai rasti
kompanionę. „Viena nebūčiau nieko padariusi, nes tiesiog ne taip linksma, – ir juokais, ir
rimtai sako Eglė. – Visa mūsų pradžia buvo
be galo smagi, ilgi vakarai prie idėjų, receptų
kūrimo, pasvajojimo apie ateitį. Labai verta
pradedant verslą ar bet kokį projektą turėti
bent vieną bendramintį, nes reikia įkvėpimo,
pasitarimų, vienam būtų liūdna ir sudėtinga.“
E. Karpavičiūtė prisimena, kad tekdavo
atremti skeptikų replikas: o ką darysit su savo
patalpomis, kai nepavyks su saldumynais?
Arba: ar čia kas nors iš jūsų pirks – močiutės
abejonė. Tačiau beveik visi artimieji ir draugai
jaunąsias verslininkes stipriai palaikė, domėjosi visu procesu, rekomenduodavo mus, tapo
vaikščiojančia „Skanu nu“ reklama. „Man
atrodo, – sako Eglė, – kad kai pradedi daryti
tai, kas iš tiesų patinka, visata siunčia ženklus.
Negalėdavom atsistebėti, kai saldumynų užsisakę mūsų klientai siųsdavo padėkos žinutes
„Kaip skanu!“ ir dėkodavo.“
Abi saldaus verslo partnerės patenkintos, kad
šiame versle labai daug erdvės kūrybai – nuo
komunikacijos stiliaus, dizaino, pakuočių iki
receptų kūrimo, gaminių pateikimo fotosesijomis, reklamos projektų.
Tiems, kurie ieško savo verslo kelių, „Skanu
nu“ sumanytojos linki stengtis neprarasti motyvacijos patyrus pirmąją nesėkmę.
E. Karpavičiūtė priduria, kad ji apskritai
yra už tai, kad pirma būtų drąsiai daroma, o
tik tada galvojama. „Jeigu būtume pirmiausia
tūkstantį kartų viską apgalvojusios, nebūtume
net pradėjusios veikti, – teigia Eglė. – Reikia
žiūrėti į viską kaip į žaidimą.“

RECEPTAS

UŽKANDIS IŠ SILKĖS IR BULVIŲ
Ingredientai:
bulvių, 10 vnt., svogūno, 1 galvutė, silkių, 2 vnt., augalinio
aliejaus, 100 mililitrų, garstyčių, 1
valgomas šaukštas, citrina, 1 vnt.,
žalumynų papuošimui, granato
sėklų papuošimui, druskos pagal
skonį, lauro lapų 2 vnt.
Gaminimas
1. Pirmiausia gerai nuplaukite
bulves ir virkite su lupenomis. 2.
Kol verda bulvės, imamės silkės.
Nupjaukite galvą, uodegą ir pelekus. 3. Išimkite vidurius, pašalinkite stuburą ir smulkius kaulus. Jei pageidaujate, galima
nulupti ir odą. 4. Paruoštą filė supjaustome mažais kubeliais. 5. Nulupam svogūną, pjaustom
mažais kubeliais, sudedam į silkę. 6. Padažui perpjaunam citriną per pusę, iš vienos puselės
išspaudžiam sultis, supilam augalinį aliejų ir sudedam garstyčias, viską gerai išmaišom ir
sudedam į silkę. 7. Išvirusias bulves ataušinam, nulupam odelę. Nupjaukite viršūnėlę, ir,
šaukštelio pagalba, išimkite viduriuką. 8. Farširuojam bulvę paruoštu įdaru. 9. Viršų puošiam
granatų sėklomis ir žalumynais.
Gero apetito! Patiekalą dedam į lėkštę, išklotą žalumynais, tiekiam į stalą. Šalia galima
patiekti originalius užkandžius-mandarinus arba krabų suktinukus.
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
+2 k. butà Dariaus ir Girëno
g. 45 (V a., 50 kv. m, V aukðtø
name, blokinis, 16 000 Eur, plastikiniai langai ðarvuotos durys,
ástiklintas balkonas, tvarkingas).
Jurbarkas, tel. 8 650 67 728.
1 k. butà daugiabutyje K.
Donelaièio g. (44 kv. m, ne
bendrabutis, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 24 104.
Skambinti po 18 val.
1,5 k. butà K. Donelaièio g. 70
(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 (64 kv. m, tinka komercijai) prie pagrindinës gatvës
Vilkyðkiø miestelyje Pagëgiø
sav. arba keièia 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.
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. 26 (III a.,
plastikiniai langai, butas vidinis,
kaina 16 500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 657 84 950.
2 k. butà Kæstuèio g. (I a.). Garaþà
Mokyklos g. prie „Litagos“. Tel.
8 677 80 964.
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2 k. butà Þemaitës g. 14 (III a.,
V aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi
vieta, 17 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 601 16 138.
2 k. butà P. Cvirkos g. (IV a., 52
kv. m, plastikiniai langai, ástiklintas balkonas). Jurbarkas, tel.
8 615 26 509.
2 k. butà su holu Dariaus ir
Girëno g. (62 kv. m, sutvarkytas).
Jurbarkas, tel. 8 614 18 345.
2 k. butà Dariaus ir Girëno 45
(V a., 50 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, 16 000 Eur. Plastikiniai
langai, ðarvuotos durys, ástiklintas balkonas, tvarkingas).
Jurbarkas, tel. 8 650 67 728.
2 k. butà Dariaus ir Girëno g.
64 (IV a., 45 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 17 000 Eur).
Jurbarkas, tel. +370 682 95 300.
2 k. butà Dariaus ir Girëno g. 39
(II a., 43 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis. Gera vieta. Plastikiniai
langai, ðarvo durys. Yra rûsys).
Jurbarkas, tel. +370 685 30 946.
3 k. butà Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.
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 Jurbarko r. Klaipëdos
g. Vieðvilëje (II a., 71 kv. m, III
aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, graþi vieta, 10 000
Eur. Butas miestelio centre).
Jurbarkas, tel. 8 603 70 639.
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Butà Vieðvilës miestelyje (yra ûkinis
pastatas, þemës
sklypas rûsys).
Jurbarkas, tel. 8 652
05 747.
Sodybà Girdþiø k.
(su ûkiniu pastatu,
10 a þemës, rami
ir graþi vieTA iki
vandens telkinio 150
m, 34 000 Eur). Tel.
8 618 71 987.
2 k. butà (II a.)
Kauno g. Jurbarkas,
tel. 8 623 45 752.
Pastatà Jurbarko
r. Klausuèiuose (su erdviu 30
a sklypu, graþioje vietoje ant
Klausuèiø tvenkinio kranto). Tel.
8 640 32 441.
Mûriná namà (600 kv. m, I a. kavinës patalpos, II a. gyvenamosios,
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 Girdþiø sen. Drebulynës
k. Vilties g. 11 (I a., 73 kv. m,
I aukðtø name, mûrinis, 4 800
Eur. Rami vieta. 3 k., virtuvë.
Ûkinis pastatas, 13 arø sklypas).
Jurbarkas, tel.: 8 628 03 497, 8
626 66 989.
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.

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

p e r k a
Ieðkau ásigyti namo Jurbarke
arba netoli Jurbarko. Siûlyti
ávairius variantus. Tel. 8 606
81 284.
2-3 k. butà renovuotame name,
II-III a. Jurbarkas, tel. 8 685
13 314.

n u o m o j a
2 k. butà. Dirbanti, tvarkinga
ðeima be vaikø iðsinuomotø
ilgesniam laikui butà su patogumais ir baldais. Jurbarkas, tel. 8
674 71 190.
Iðnuomoja sodybà vienkiemyje
(yra trifazis, elektros ávadas,
geras privaþiavimas, namas
su patogumais) Jurbarko r.
Skirsnemunëje. Jurbarkas, tel.
8 662 35 299.

Kituose miestuose ir
rajonuose

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

15 a namø valdos sklypà Jurbarko
r. Geguþës 1-osios g. Asfaltuota
gatvë, visos komunikacijos. Tel.
8 640 32 441.

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.

Namà (gerai árengtas, 296 kv.
m, mûrinis, su komercinëmis
patalpomis) Vytauto Didþiojo g.
mieste. Tel. 8 640 32 441.

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

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

Namà M. Valanèiaus gatvëje
(medinis, pakeisti langai,
vandentiekis ir kanalizacija, 8 a
sklypas). Tel. 8 640 32 441.
2 k. butas Jurbarke (II., nedidelis,
langai plastikiniai, naujai pakeistas namo stogas, nebrangus
iðlaikymas). Tel. 8 640 32 441.
Parduodami du sklypai po 12 a
Jurbarke S. Daukanto g. bei du
sklypai Ryto g. Kiekvieno sklypo
kaina 8500 Eur. Tel. 8 657 79 818.
Sklypà Jurbarke (graþi aplinka,
ðalia miðkas, 14 999 Eur, 15 a,
namø valda, labai ramioje vietoje, komunikacijos). Jurbarkas,
tel. 8 656 88 332.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje Nr. 347 (medinis
namelis, yra veranda, árankiø
priestatas, 6 a þemës, ðulinys).
Tel. 8 650 50 228.

Ðakiuose ir rajone

Klaipëdoje ir rajone

p a r d u o d a
Mediná namà (5x10 m, ið lauko
apkaltas storomis lentomis,
apðiltintas, plastikiniai langai,
tik iðardymui, su baldais, 600
Eur). Klaipëda, tel. 8 612 31 184.
Mediná namà be þemës (5x10
m, ið lauko apkaltas lentomis, ið
vidaus - dailylentës, nudaþytos,
plastikiniai langai, vieno aukðto,
su palëpe, galima árengti du
kambarius, 900 Eur). Klaipëda,
tel. 8 612 31 184.
Þemës sklypus namø valda po
25 a 11 km iki Klaipëdos, Pipirø
k. (geras privaþiavimas, netoli
elektros linija, kaina sutartinë).
Tel. 8 689 48 739.

Pagëgiuose ir rajone

p a r d u o d a
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.

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, galima pirkti su aviø banda, kaina 70 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 614 33 842.
Sodybà netoli Jurbarko prie
upës, þemës 5 ha. Jurbarkas, tel.
8 698 39 839.

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.

Sodybà Girdþiuose, Ateities g.
8 skubiai (su patogumais, 2 garaþai, 7 a þemës, prie namø sodas,
kaina sutartinë. Jurbarkas, tel. 8
602 67 377.

Butà Dariaus ir Girëno g. 68
(40,84 kv. m, II a., suremontuotas, langai á pietø pusæ, miesto
centras, rami vieta, 18 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 637 796 09,
geriausia skambinti nuo 15 val.

Sodybà Paðaltuonio k. (ðalia
pagrindinio kelio, yra trifazë
elektra, 71 aras þemës). Jurbarko
r., tel.: 8 620 88 036, 8 657 91 534.
Tvarkingà sodybà gyvenvietëje su
1 ha þemës Eerþvilko sen. (227
Eur). Tel. 8 617 42 205.
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Namà Kiduliuose prie baþnyèios
(mûrinis, 32 a þemës, sklypas,
ûkiniai pastatai, garaþas, graþi
vieta). Jurbarkas, tel.: 8 624 24
477, 8 610 47 251.
Sodybà nebrangiai su ràstiniu namu Turèinø k. Ðakiø r.
(29 a sklypas), netoli Ðeðupë.
Asfaltuotas privaþiavimas. Tel.
8 640 32 441.
Namà (nedidelis, neárengtas,
mûrinis, 30 a) Iðdaguose Ðakiø
r. Tel. 8 640 32 441.
Sodybà Ðakiø r. Berckiø k. 9
km iki Jurbarko (ràstinë, geras
privaþiavimas, visi patogumai,
27 a sklypas). Tel. 8 640 32 441.
Namà Ðakiuose Auðros g.
(mûrinis, 2 a., visi patogumai,
15 a sklypas). Tel. 8 640 32 441.
Tvarkinga ràstinë sodyba su
klëtimi, kluonu ir ûkiniais
pastatais Ðakiø r., Skaistakaimio
k., 9 km iki Jurbarko (42 a, geras
privaþiavimas). 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.
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

3 k. butà Dobilo g. (III a., ið
trijø, su autonominiu ðildymu).
Tauragë, tel. 8 616 00 771.
3 k. butà miesto centre (IV a., 65
kv. m) ir þemës sklypà Kæsèiø k.
(2 ha). Tauragë, tel. 8 607 10 774.

+Iðnuomoja autoservisà
Melioratoriø g. 10 (625 kv. m,
viename kieme su tech. apþiûrø
centru, VÁ Regitra). Pastate plovykla, autodetaliø parduotuvë,
mechaninës dirbtuvës. Patogi
vieta vystyti bet koká automobiliø
verslà. Tel. 8 685 55 774.
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
140 (IV a., 45 kv. m). Tauragë,
tel. 8 650 29 891.
1 k. butà (geroje vietoje, renovuotame name, 30 kv. m, su visais
patogumais, dalis baldø, prieðais
automobiliø stovëjimo aikðtelë,
vaikø þaidimø aikðtelës, prekybos
centrai, renovacija iðmokëta,
19 000 Eur, galima derëtis).
Tauragë, tel. 8 637 00 035.

g. 2 (30 arø, apþeldintas, áveistas
sodas, visos komunikacijos, 5 000
Eur). Tel. 8 630 22 306.
Patalpas Tauragëje (107 kv. m,
rûsyje, yra vanduo, kanalizacija, áëjimai ið gatvës ir kiemo).
Tauragë, tel. 8 620 26 185.
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 (64 kv. m, tinka komercijai) prie pagrindinës gatvës
Vilkyðkiø miestelyje Pagëgiø
sav. arba keièia á butà Jurbarke.
Jurbarkas, tel. 8 684 61 863.

3 k. butà Tarailiø mikrorajone
(III a., 63,10 kv. m, apðiltintas ið
vidaus, signalizacija, ðarvo durys,
plastikiniai langai, centralizuotai
á butà teikiamos dujos, ðalia
lopðelis-darþelis, progimnazija,
netoli MAXIMA, 34 900 Eur).
Tel. 8 636 44 766.
4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
120a (IV a., 72 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, 35 000 Eur.
Ðiltas, jaukus, patogioje vietoje).
Tauragë, tel. 8 675 61 688.
Dalá gyvenamojo namo miesto
centre (yra garaþas ir 2,7 arai
þemës). Tauragë, tel. 8 652 21
229.

2 k. butà (be patogumø, reikalingas remontas, 7 000 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 681 72 723.

Gamybiná pastatà (1500 kv. m,
miesto komunikacijos, galima
nuoma). Tauragë, tel. 8 699 47
615.

1 k. butà Gedimino g. 41 (III a.,
ið penkiø, 36,21 kv. m). Tauragë,
tel. 8 688 10 129.

2 k. butà Ateities take 5 (II a.,
28 000 Eur). Tauragë, tel. 8 671
32 145.

Garaþà Bernotiðkës g. Nr. 108
(yra duobë, 4 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 646 51 494.

1 k. butà Gintaro g. (atskiras áëjimas, garaþas-ûkinis, þemë, 32 000
Eur). Tauragë, tel. 8 600 15 381.

2 k. butà Dainavos g. (III a., 51
kv. m, 20 000 Eur). Tauragë, tel.
8 655 10 457.

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 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. +455 282 8604.

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 k. butà Pagëgiuose Þemaièiø
g. 3-3 (I a., padarytas remontas, plastikiniai langai, atskiras
centrinis ðildymas, 3 500 Eur).
Þemës sklypà Þukuose Eþero

2 k. butà Ðilalës g. 166 (II a., 54
kv. m, II aukðtø name, mûrinis,
15 000 Eur, su patogumais, yra
didelis garaþas, þemës darþui).
Tauragë, tel. 8 655 82 500.
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Komercinës paskirties aikðtelæ
Verslininkø g. 8 Tauruose (35 arø,
su pastatu ir komunikacijomis).
Tauragë, tel. 8 699 52 113.
Mûrinæ fermà (ilgis 70x10 m, 1
kv. m - 70 Eur). Tauragë, tel. 8
635 46 118.
Mûriná namà Dacijonuose (dviejø aukðtø, su mûriniu ûkiniu
pastatu ir garaþu, 40 arø þemës).
Detali informacija telefonu.
Tauragë, tel. 8 654 81 478.
Mûriná vieno aukðto namà (renovuotas, miesto komunikacijos,
tvarkingas, 6,037 aro þemës, 2 garaþai). 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.
Namà (dviejø aukðtø, mûrinis,
miesto centre, visos miesto
komunikacijos, 6,4 aro sklypas).
Tauragë, tel. 8 650 33 076.
Namà Alyvø g. 4 (po remonto,
gera, rami vieta, 73 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 679 92 533.

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.
1 k. butà (V a.). Tauragë, tel. 8
650 12 885.
Namà Lauksargiø k. Tilþës g.
(vokiðkø plytø, su garaþu, 13 a,
elektra, vanduo). Galimas keitimas arba iðsimokëtinai. Kaina
19 000 Eur. Tauragë, tel. 8 615
50 923.
Plytø mûro sodybà Docijonø k.
Mokyklos g. 3 (II a., 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.
Metaliná-skardiná prekybiná
namelá Veterinarijos g. (didþiajame turguje, 6 x 5 m, 320 Eur).
Tauragë, tel. 8 682 14 062.
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 Joniðkës k. Zuikiø take 5
(graþi aplinka, ðalia miðkas, 11
000 Eur. Pirtis, þidinys, tualetas
ir poilsio kambarys. Sklypas
ribojasi su tvenkiniu). Tauragë,
tel. 8 641 65 651.
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 Dauglaukio k. 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 Ðakvieèio k. Tauragës r.,
tel. 8 634 98 406.
Sodybà Batakiø sen. Eidintø
k. (25 000 Eur, mûrinis namas,
sklypas 23 a). Tauragë, tel. 8 685
26 453.
Tris þemës sklypus kartu (1,6
ha, 06 ha, 04 ha) Lankininku
k., Batakiø sen. Tauragë, tel. 8
604 18 178.

Þemës sklypà 1 km nuo Tauragës
(þemës ûkio paskirties, 60 arø, 1
aras - 290 Eur). Tauragë, tel. 8
636 44 766.
Þemës sklypà Didkiemio k., prie
Balskø vandens telkinio (50 arø).
Tauragë, tel. 8 699 47 615.
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 Milaièiø k. Gaurës
sen. (þemës ûkio paskirties, 2,95
ha, prie Ðeðuvies upës, atlikti geodeziniai matavimai). Tauragës
r., tel. 8 614 02 455.
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 Lauksargiø k.
(dirbama þemë 1,37 ha). 5 vnt.
vamzdþiø. Akëèias (trijø daliø).
Tauragë, tel. 8 615 11 688.
Þemës sklypà Tauruose (þemës
ûkio paskirties, 26 arai, 1 aras
- 200 Eur). Tauragë, tel. 8 672
46 800.

p e r k a
Perka 1 k. butà I a. (kitø aukðtø
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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.

BMW

p a r d u o d a
nesiûlyti), gali bûti bendrabuèio
tipo. Siûlyti ávairius variantus.
Tauragë, tel. 8 628 62 207.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 2 k. butà be patogumø, mediniame name, miesto
centre. Tauragë, tel. 8 655 55 856.
+Iðnuomoja administraciná
komerciná pastatà Dariaus ir
Girëno g. 14 A (560 kv. m, miesto
centre senamiestyje, ðalia AB
Lietuvos paðtas, rajono savivaldybë, AB Ðiauliø bankas, kultûros
centras). Tinka biurams, galima su
baldais). Tel. 8 685 55 774.
+Iðnuomoja garaþo patalpas (90
kv. m, yra kai kurie patogumai,
prie gero kelio). Tauragë, tel.: 8
618 87 393, 8 687 30 836.
Dirbanti, tvarkinga pora iðsinuomotø 1-2 k. butà ar namo dalá
Tauragëje. Tauragë, tel. 8 699
79 382.

uþkraunamas, 450 Eur). Tauragë,
tel. 8 689 71 000

d o v a n o j a
Dovanoju stiklà, tinka ðiltnamiui.
Jurbarkas, tel. 8 612 77 639.

Naudotà kietojo kuro katilà
ATMOS (25 kW, 370 Eur).
Tauragë, tel. 8 654 43 839.

Naudotus: skalbimo maðinà
GORENJE, indaplovæ
GORENJE, dviratá-treniruoklá
su funkcijø ekranu. Jurbarkas, tel.
8 659 03 228.
Ðaldytuvà CANDY (50 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 30 176.

Burokëlius (cilindriniai, 1 kg 0,30 Eur). Tauragë, tel. 8 699
82 837.
Dedekles viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.
Karves (3 vnt., ðvieþiapienës).
Tauragës r., tel. 8 614 38 342.
Karvæ (3 verðiø, neseniai apsiverðiavusi, gali pirkti su verðiu ar be
jo). Tauragë, tel. 8 699 03 547.

p a r d u o d a
Mergaitës kambariui sofà-lovà.
Sofa puikios bûklës, þaismingos
spalvos, 70 Eur. Tauragë, tel. 8
618 27 784.

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 (pasiskersti). Tauragë, tel.
8 669 92 610.
Kiaulæ (150 kg). Tel. 8 656 79 810.

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

Minkðtà kampà (iðtraukiamas),
lovas (dvigulë, viengulë), tachtà,
spintas, komodà, indaujà-vitrinà, sofà-lovà, këdes, stalus
svetainei ir virtuvei. Masaþiná
stalà. Jurbarkas, tel.: 8 624 24 477,
8 627 89 361.

Uþkraunamus centrinio ðildymo katilus, pirties krosneles.
Jurbarkas, tel. 8 636 46 008.

Sekcijà ERA (30 Eur), sofà-lovà
(50 Eur), spintà (3 durø, 30 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 674 77 036.

Erþiliukà (6 mën., sartas, Lietuvos
sunkiøjø veislës miðrûnas, 450
Eur). Tel. 8 616 92 316.

Radiatorius (dvigubus ir viengubus, 0,5 x 1,8 m, 0,5 x 1,6 n, 0,5 x
1,4 m, 0,5 x 1 m, maþai naudoti,
4 vnt. - 200 Eur). Ðildymo katilà
savos g-bos (ðildo iki 130 kv. m,

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

Avis (juodgalvës, po 65 Eur uþ
vienetà). Tauragë, tel. +370 656
34 295.

Grûdø traiðkytuvà (400 Eur). Tel.
8 676 57 000.
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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.

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. 8 674 24 111.

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

Maþai naudotà dujinæ viryklë su
dujine orkaite GL-GENERAL
(70 Eur). Tauragë, tel. 8 601 59
205.

Ðaldytuvà MINSK-15 (2 kamarø,
veikiantis, geros bûklës). Tauragë,
tel.: 8 446 57 906, 8 670 66 147.

+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus. Atveþa. Tel. 8 686 09 222.

Dviratá (vyriðkas, rusø g-bos, geros
bûklës, 50 Eur). Ðtangà (85 kg, 80
Eur). Baterijà telefonui NOKIA
3310, 3314. Tauragë, tel. 8 655
49 362.

Kvietukø ir aviþø miðiná (6 Eur/50
kg). Tel. 8 630 74 306.
Mësinæ pirmaverðæ karvæ su
verðeliu, 930 Eur. Jurbarkas, tel.
8 607 81 773.

Karvæ ir ðienà. Tel. 8 611 28 627.
Kvietrugius, tinka ir sëklai.
Tauragë, tel. 8 698 57 698.
Karvæ (melþiama, dviejø verðiø,
verðinga, 750 Eur). Tauragë, tel.
8 635 55 612.

p a r d u o d a
Avis mësai ir auginimui su ëriukais. Jurbarko r., tel. 8 614 33 842.
Avinà (Vokietijos merinosø veislës, 1 m.) avis, ëringas ëravedes ir
avis su ëriukais. Tel. 8 657 86 212

Mësiniø galvijø bandà, galima
pirkti ir atskirai. Tauragë, tel. 8
616 24 586.
Verðingà telyèià, verðiuosis spalio
pab., 800 Eur. Tauragë, tel. 8 656
08 505.

p e r k a
Perka baravykus, voveraites,
raudonvirðius, mëlynes. Moka
brangiai ir atsiskaito ið karto. Tel.
8 634 18 311.
Superku obuolius Jurbarko,
Skaudvilës, Tauragës, Vilkyðkiø
regione. Tel. 8 616 93 123
Þirgynas perka bet kokius arklius.
Jurbarkas, tel. 8 681 46 665.

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.

p a r d u o d a

VW GOLF (1993 m., 55 kW,
benzinas, TA iki 2019 08 03, 450
Eur). Ðakiai, tel. 8 611 59 050.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø

p e r k a
Lengvojo automobilio priekabà
iki 200 Eur. Tauragë, tel. 8 685
02 867.

p e r k a
Automobiliø, mikroautobusø supirkimas aukðèiausia
kaina. Dokumentus tvarkome
vietoje, dirbame be iðeiginiø.
Atsiskaitome iðkart. Jurbarkas,
tel. 8 681 33 226.
Perka vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiima
pats ir atsiskaito iðkart. Tel. 8
638 65 628.
Sueperka automobilius, autobusus, sunkveþimius, visureigius
aukðèiausia kaina. Sutvarkome
dokumentus ir pasiimame jums
patogiu laiku. Tel. 8 624 36 612.

MERCEDES BENZ (2002 m.,
dyz., CDI, karavanas, 105 kW,
þieminës, vasarinës padangø
komplektai). Jurbarkas, tel. 8
652 86 035.

Parduoda senà ketaus vonià.
Jurbarkas, tel. 8 691 47 655.

NISSAN

p a r d u o d a

p a r d u o d a

Ratlankius (originalûs, su 5
skylëmis, tinka CITROEN ir
PEUGEOT). Tauragë, tel. 8 646
51 494.

NISSAN PRIMERA (1995 m.,
1,6 l, benzinas, tvarkingas, TA
iki 2019 m., 350 Eur). Tauragë,
tel. 8 636 33 219.

p a r d u o d a

OPEL

+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.

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.
Centrinio ðildymo katilà-viryklæ
„Vienybë S3“, „Kermi“ radiatorius, cirkuliaciná siurblá, el.
boilerá, pjovimo-obliavimo stakles,
suvirinimo aparatà (elektrodais).
Tauragë, tel. 8 685 10 349.
Duðo kabinà (nauja, su defektu).
Tauragë, tel. 8 670 69 660.
Hidroforà (naudotas, veikiantis,
geros bûklës). Tauragë, tel. 8 618
60 845.
Juodþemá (maiðytas su smëliu,
tinka sklypui sukelti, iðlyginti,
supilti pagrindà prieð pilant juodþemi vejai sëti, 8 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 656 88 332.
Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.

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

Bièiø aviliø nuo þemës paaukðtinimus. Tauragë, tel. 8 446 54 039.

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

p a r d u o d a

VW GOLF (1998 m., dyzelinas, 66 kW, mechaninë, mëlyna,
2/3, TA iki 2019-05, 1 400 Eur).
Raseiniai, tel. 8 652 49 196.

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.

Priimu statybines atliekas. Tel. 8
647 42 210.

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.

CITROEN

MERCEDES-BENZ

p e r k a

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.
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AUDI

p a r d u o d a
AUDI 80 (1989 m., juodos spalvos, geros bûklës, TA iki 2018 05
28 d., kaina 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 617 63 879.

OPEL ASTRA (2002 m.,
2000 cm3, dyzelinas, 74 kW,
mechaninë, heèbekas, þalia sp.,
4/5, TA iki 2018-05, 1 500 Eur).
Raseiniai, 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 PARTNER (1998
m., TA iki 2018 m., keleivinis,
tvarkingas, tinka prekybai ir
maþø kroviniø perveþimui, 700
Eur). Tauragë, tel. 8 681 72 723.

RENAULT

p a r d u o d a
RENAULT TWINGO (1996 m.,
1,2 l, TA iki 2018 m., tvarkingas,
300 Eur). Tauragë, tel. 8 614
72 170.

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 sp.,
4/5, 241139 km, daug privalumø,
Lietuvoje neeksploatuotas, 3 990
Eur. Ekonomiðkas ir galingas
automobilis). Tauragë, tel. 8 658
12 070.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW GOLF (1998 m., 1,9 l, 66
kW, TA, dviduris, mëlynos sp.).
Tel. 8 652 49 196.
VW PASSAT (1997 05, 1,8 l,
benzinas, 92 kW, sedanas, melsva
spalva, veliûras, juoda spalva, el.
langai, kondicionierius, cinkuotas këbulas, kaina 1200 Eur, TA
iki 2019 06 29 d.). 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, lieti ratlankiai, naujos þieminës padangos,
kaina 1 350 Eur, galima derëtis).
Jurbarkas, tel. 8 698 05 752.

RENO SCENIC variklá DTJ
(dyz., 1,9 l, 2002 m.). Jurbarkas,
tel. 8 695 19 298.

p a r d u o d a
Bulviø kasamàjà, plûgà, purkðtuvà, kultivatoriø, tràðø barstytuvà, ðienapjovæ, vartytuvà, grûdø
pûstuvà, autokaro strëlæ. T25.
Jurbarkas, tel. 8 612 78 366.
El. iðoriná prekiø pakrovimo liftà
(3 tonø galios, 8,5 m aukðèio,
1 900 Eur). Tauragë, tel. 8 636
44 766.
Grûdø malûnà (savos gamybos,
nedidelis), darþoviø smulkintuvà,
smulkias akëèias (4 vnt.). Tauragë,
tel. 8 636 33 219.
Javø kombainas CLAAS
DOMONATOR 105 (geras,
tvarkingas kombainas, paruoðtas
javapjûtei, 5 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 616 13 936.
Sëjamàjà su frezu (3 m).
Jurbarkas, tel. 8 617 58 387.
Mëðlo pakrautuvà, mëðlo kratytuvà, vienaðæ priekabà. elektros
variklius ávairaus galingumo, 3
cilindrø traktoriukà, vienvagæ
bulviø kasamàjà ir dviejø vagø
plûgà. Tauragë, tel. 8 647 36 183.
Ðieno-ðiaudø presà
INTERNATIONAL ir kultivatoriø, plotis 2,8 m. Ðilalës r., tel.
8 630 49 607.
Ðieno-ðiaudu rinktuvà ir SK4
priekinius ratus. Ðilalës r., tel. 8
693 64 034.
Traktoriø T-16 (1985 m., tvarkingas, sutvirtinta priekaba, draudimas iki 2018-05-08, 1 300 Eur).
Tauragë, tel. 8 656 29 996.
Priekabà (rulonams veþti, 1
000 Eur). Baèkà (horizontali, aliumininë, 500 Eur). Lová
(vandeniui, gyvuliams girdyti, 200
Eur). Tauragë, tel. 8 636 91 145.
Traktoriø BELARUS-82, kaina
sutartinë. Tauragë, tel. 8 650
60 772.
Traktoriø T25 (vienaðë priekaba
2x3 m), kultivatoriø ir dvivagá
plûgà (TA iki 2019 05 mën.).
Jurbarkas, tel. 8 695 19 863.
Variklius traktoriams T-40 ir
MTZ-80, po remonto. Tauragë,
tel. 8 639 95 789.
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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.
+Reikalinga kirpëja.
Suteikiamos geros darbo sàlygos.
Tauragë, tel. 8 618 79 399.
+Reikalingas automobiliø
këbulø remontininkas-skardininkas ir automobiliø këbulø
paruoðëjas daþymui. Socialinës
garantijos ir geros apmokëjimo
sàlygos. Arba iðnuomojamos
darbo vietos. Tauragë, tel. 8 686
64 561.
Automobiliø lauþyne reikalingas
automobiliø ardytojas. Tauragë,
tel. 8 652 55 588.
Darbas pagalbiniam darbininkui
pieno ûkyje. Patirtis nëra bûtina, taèiau bûtø privalumas.
Apgyvendinimas ir maitinimas
nemokamai. Tauragë, tel. 8 618
10 349.
Ieðkome darbo nebijanèiø ir
uþsidirbti norinèiø stogdengiø
nuolatiniam darbui Lietuvoje
(Jurbarkas, Tauragë). Jurbarkas,
tel. 8 637 00 382.
Reikalingas darbininkas be þalingø áproèiø, prie gyvuliø ûkyje,
apgyvendiname. Ðakiai, tel. 8
612 59 700.
Ieðkome komandos nariø cukriniø dekoracijø gamintojø.
Jei esate sàþininga, atsakinga,
kruopðti, prisijunkite prie mûsø.
Tauragë, tel. 8 626 74 637.

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.

Ieðkome tolimøjø reisø vairuotojø darbui Lietuva - Suomija
- Lietuva. Vairuotojai gali bûti ið
Jurbarko, Kauno, Birþø,

Pasvalio, Panevëþio. Savaitgaliai
namie. Tel. 8 615 44 567.
IMONEI REIKALINGAS
A U T O D E T A L I Ø
P A R D A V Ë J A S VADYBININKAS UAB
AUTOMAGAS LAUKO g. 9,
JURBARKAS. Tel.: 8 611 32
245, 8 656 90 093.
Pieno ûkiui reikalingai darbininkai-melþëjai, apgyvendiname, soc. garantijos. Jurbarkas,
tel. 8 650 62 948
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. garantija,
mokamas atlyginimas. Raseiniai,
tel.: 8 677 17 012, 8 606 46 462.
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.
Reikalingas þmogus priþiûrëti
sodybà ir ûká (yra gyvuliø).
Jurbarkas, tel. 8681 66 985
Siûlomas darbas þuvies, krabø
ir kreveèiø fabrikuose Ðkotijoje.
Nemokamas ádarbinimas.
Teirautis telefonais +447 789
686 545, Klaipëda, tel. 8 678
46 359.
Ûkininkui reikalingas pagalbinis
darbininkas. Apgyvendiname,
maitiname, soc. garantijos.
Pagëgiø r., Þukai, tel.: 8 652 03
655, 8 685 02 831.
Ûkyje reikalingas traktorininkas-ðërikas, galima apgyvendinti,
atlyginimas 500-800 Eur. Tel. 8
607 65 490.
Automobiliø demontavimo
ámonë ieðko automobiliø demontuotojo-autoðaltkalvio.
Tauragë, tel. 8 612 63 713.
Automobiliø lauþyne reikalingas
automobiliø ardytojas su patirtimi. Tauragë, tel. 8 655 44 919.

Esu slaugytoja, galiu priþiûrëti
namuose. Jurbarkas, tel. 8 615
90 837.
Ieðkau darbo: seneliø prieþiûra,
vaikø prieþiûra, turiu patirties.
Jurbarkas, tel. 8 656 32 782.
Ieðkau patalpø valymo darbo
gyventojø namuose ir butuose
pagal kliento pageidaujamà
periodiðkumà: á savaitæ kartà, á
mënesá kartà ar panaðiai. Turiu
patirties. Tauragë, tel. 8 600
18 562.
Galiu priþiûrëti senà þmogø
(po keletà valandø per dienà).
Jurbarkas, tel. 8 655 19 964.
Mûrininkas ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 652 01 184.
Mûrininkas, stogdengys, vidaus
apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
Tinkuoja, mûrija, klijuoja
polistirolá, armuoja, suka gipsà
ir atlieka kitus darbus. Tauragë,
tel. 8 636 26 517.
Statybininkas atlieka visus mûro
ir medþio darbus. Tauragë, tel. 8
685 80 857.
Esame su patirtimi. Atliekame
remonto ir statybos darbus
(stogai, skardinimas, pavësinës,
supynës,
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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.
K O K Y B I S K A I K L O JA M E
TRINKELES. kaina sutartine.
Darbo patirtis daugiau nei
10metu. Suteikiame garantija.
Priimami uþsakymai tel. 8 641
19 189.
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.
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Remontuojame buitinius ir pramoninius ðaldytuvus, pildome
maðinø ir traktoriø kondicionierius. Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
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.

Naðlë, mëgstanti ðvarà ir tvarkà,
susipaþintø su 65-73 m. tvarkingu
vyriðkiu graþiai draugystei, o gal ir
gyvenimui. Raseiniø r.

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

RUGSĖJO 22 D. 18 VAL. Baltų vienybės diena. Rudens lygiadienio šventė, skirta Piliakalnių ir Tautinio kostiumo metams prie Bišpilio piliakalnio.
RUGSĖJO 22 D. 18 VAL. Baltų vienybės diena Skirsnemunėje ant Kartupėnų piliakalnio.
TAURAGĖJĖ IR RAJONE

RUGSĖJO 23 D. nuo 11 VAL. Tradicinė žemdirbių šventė Taurų nuotykių parke.
RUGSĖJO 25 D. 18.30 VAL. Kūrybinė akademija „Penki kūrybos vakarai“. Etninės kultūros ir folkloro kūrybinė akademija „Mažosios Lietuvos tautinės tapatybės puoselėjimas“.
Mokymus veda Pagėgių kultūros centro folkloro ansamblio „Kamana“ vadovė etnografė
Aksavera Mikšienė, dalyvauja folkloro ansamblis „Kamana“ (foje) Tauragės kultūros
centre.
RUGSĖJO 26 D. 18 VAL. Kūrybinė akademija „Penki kūrybos vakarai“ Teoriniai - praktiniai mokymai „ Dainuok – ritmuok.“ Lektorė edukologijos mokslų daktarė, Klaipėdos
universiteto menų akademijos lektorė Sandra Rimkutė – Jankuvienė.
Jurbarko kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Verdenė“, vadovė Dalia Jonušauskienė koncertas. (konferencijų salė) Tauragės kultūros centre.
RUGSĖJO 27 D. 17 VAL. Susitikimas su rašytoja Jutta Noak, jos romano „Raudonos
pelytės“ pristatynmas Tauragės r. B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje.
RUGSĖJO 27 D. 17.30 VAL. Kūrybinė akademija „Penki kūrybos vakarai“ Praktiniai
mokymai, kūrybinė diskusija ir patirties pasidalijimas. „Režisūra teatrinėje raiškoje.
Improvizacija ir kūrybingumo išraiška“.
Mokymus veda Sovetsko „Tilzit-teatr“ režisieriai Artiomas Teriochinas ir Viktorija
Šmakova. (konferencijų salė) Tauragės kultūros centre.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

RUGSĖJO 23 D. 12 VAL. Kino filmas Stebuklų šalis: Urfino Džiuso ir mergaitės Elės
nuotykiai Šilutės kultūros ir pramogų centre.
RUGSĖJO 26 D. 15.30 VAL. IMAGE GROUP modelių atrankos Šilutės kultūros ir
pramogų centre.
ŠAKIUOSE IR RAJONE

RUGSĖJO 22 D. 18 VAL. Kino filmas ŠVENTASIS Šakių kultūros centre.
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