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LIETUVOJE IR EUROPOJE POPULIARIAUSIAS 50 EURŲ
BANKNOTAS KEIČIA
IŠVAIZDĄ

Balandžio 4 d., Lietuvoje ir dar aštuoniolikoje euro zonos
šalių apyvartoje pasirodys naujosios serijos „Europa“ 50 eurų
banknotas. Gyventojams senų kupiūrų keisti nereikia: toliau
galios ir dabartiniai pirmosios serijos banknotai, jie bus pamažu
išimami iš apyvartos.
„50-ies eurų banknotas yra populiariausias tarp jį naudojančių
šalių gyventojų. Mūsų ekspertai kartu su Europos Centrinio
Banko ir kitų euro zonos centrinių bankų grynųjų pinigų specialistais atidžiai stebi eurų banknotų cirkuliaciją ir jų naudojimą,
pasitelkdami naujausias technologijas bendromis pastangomis
tobulina apsaugos priemones. Didesnis saugumas ir tai, kad
naująjį banknotą bus ypač sunku padirbti, sumažina tikimybę
gauti netikrą kupiūrą ir suteikia didesnį pasitikėjimą“, – sakė
Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas.
Naujoji banknotų serija pavadinta „Europa“, nes šios serijos
banknotų apsaugos priemonėse (vandens ženkle ir hologramoje)
naudojamas graikų mitologijos personažo Europos, iš kurios
vardo kilo ir mūsų žemyno pavadinimas, portretas. Serijos
„Europa“ 50 eurų banknote panaudota itin inovatyvi apsaugos
priemonė – langelis su portretu hologramoje. Banknotą laikant
prieš šviesą, langelis tampa skaidrus ir jame išryškėja Europos
portretas, matomas iš abiejų banknoto pusių. Banknotą kreipiant, langelyje su portretu matyti ir vaivorykštės spalvų linijos,
juosiančios banknoto nominalo skaičių.
Naujajame 50 eurų banknote, palyginti su dabar esančiu
apyvartoje, yra kitoks vandens ženklas: pažvelgus į banknotą
prieš šviesą, išryškėja Europos portretas (vietoje dabartiniuose
banknotuose matomos arkos), matomas lengvai įsimenamas
smaragdo spalvos nominalo skaičius, kurio taip pat nėra pirmosios serijos 50 eurų banknote. Banknotą kreipiant, blizga
viršutinė arba apatinė skaičiaus dalis. Be to, skaičiaus spalva
kinta iš ryškiai žalios į sodriai mėlyną.
Informaciją apie VMI veiklą galite sekti ir socialinio tinklo
„Facebook“ oficialiame VMI puslapyje www.facebook.com/
Valstybinemokesciuinspekcija.
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SVEIKATA

TAURAGĖ

P R O D U K TA I , K U R I E A P R Ū P I N A
ORGANIZMĄ LĄSTELIENA IR PADEDA
IŠVENGTI VĖŽIO
Ląsteliena – tarsi geroji
fėja žarnynui, ji natūraliai
mažina blogojo cholesterolio
lygį, ilgesniam laikui suteikia
sotumo, skatina reguliarų
tuštinimąsi.
„Pažiūrėkite, kas vyksta,
vandeniu užpylus ispaninio
šalavijo sėklas ir palaukus 10
min. susidariusi želė panašu
į tai, kas vyksta organizme,
kai valgote tirpios ląstelienos
turinčio maisto“, – aiškina
dietologė Alex Caspero. Jei
jus gąsdina pranešimai, kad
jaunos moterys vis dažniau
serga storosios žarnos vėžiu,
ląstelienos turintis maistas
tikrai pastiprins sveikatą, – aiškina A. Caspero. – Valgant daug ląstelienos turinčio maisto,
mažėja storosios žarnos vėžio rizika, o juk
dauguma mūsų valgo per mažai ląstelienos.“
Tiesa, per daug ląstelienos šokiruoja organizmą – sukelia vidurių pūtimą, viduriavimą,
diskomfortą. „Jei suvalgote tik 10 g, prašau,
nepradėkite valgyti po 50 g (ląstelienos).
Pamažu įtraukite į racioną po 5 g kas kelias
dienas, po savaitės ar po dviejų suvalgysite
po 30 g“, – portalui womenshealthmag.com
aiškina dietologė.
Didindami ląstelienos kiekį maiste nepamirškite per dieną išgerti mažiausiai po
aštuonias stiklines vandens.
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Lenktasėklės pupelės. Nesvarbu, ar jos
šaldytos, ar konservuotos – stiklinėje virtų
pupelių yra 13,2 g ląstelienos. Iš kukurūzų
ir lenktasėklių pupelių galite išsivirti skanų
troškinį. Dietologų teigimu, kukurūzai turi
prastą reputaciją, tačiau vis tiek yra daržovė,
o juose nemažai ląstelienos. Arba galima
pasigaminti iš lenktasėklių pupelių užtepą,
įpylus alyvuogių aliejaus, įspaudus citrinos
sulčių, ir įbėrus druskos ir pipirų.
Lęšiai. Stiklinėje virtų lęšių yra 15,6 g ląstelienos ir 18 g baltymų. Lęšiai nebrangūs, be
to, jų nė nereikia mirkyti – suberkite į verdantį
vandenį, o po pusvalandžio galėsite valgyti.
Garsūs virėjai rekomenduoja dėti lęšių ten,
kur įprastai naudotumėte jautienos faršą, arba
bent jau pusę mėsos keisti lęšiais – bus skanu

ir mažiau riebalų.
Viso grūdo miltų spagečiai. Su makaronais nesuvartosite tonų kalorijų, jei valgysite
juo su daržovėmis. Pusantroje stiklinėje viso
grūdo miltų spagečių yra 9,5 g ląstelienos.
Pridėkite apie pora stiklinių garuose troškintų daržovių, natūralaus pomidorų padažo
arba alyvuogių aliejaus su citrina, ir turėsite
gardžiausią ląstelienos turintį patiekalą.
Avietės. Aviečių sezonas gana trumpas,
bet jį galima pratęsti, jei užšaldysite aviečių.
Šaltuoju metų laiku galima po truputį atsišildyti ir dėti į kokteilius, košes ir praturtinti
racioną ląsteliena. Stiklinėje aviečių yra 8 g
ląstelienos ir tik 35 kalorijos.
Avinžirniai. A. Caspero deda avinžirnių
visur, kur anksčia dėdavo vištieną. Vienoje
virtų avinžirnių stiklinėje yra 12 g ląstelienos. Jie švelnaus skonio, tad puikiai tinka
į įvairius patiekalus. Sutrinkite avinžirnius
trintuvu kartu su trupučiu majonezo, salierais ir morkomis – puikus užpilas salotom,
turintis daug ląstelienos ir baltymų.
Miežiai. Pusantros stiklinėje virtų miežių
yra 9 g ląstelienos ir saikingai kalorijų – 250.
Miežius galima valgyti su troškintomis ar
keptomis daržovėmis (svogūnais, žiediniais
kopūstais, brokoliais, raudonomis paprikomis). Jei norisi pavalgyti ypač sočiai, miežių
su daržovėmis patiekite su vištiena.
Skaitykite daugiau: www.delfi.lt

NAUDINGA ŽINOTI

TAI ŽINOTI VERTA - KĄ REIŠKIA
ANT ĮVAIRIŲ GAMINIŲ KLIJUOJAMI
ŽENKLAI?
Pasisaugokite - sukčiai rado
naują paveikų būdą internetu
išvilioti jūsų pinigus.
„Ačiū, kad pirkote“, – padėkoja sukčiai siųsdami sąskaitas
primenančius elektroninius laiškus, kuriuose informuojama apie
tariamus pirkinius „Apple Store“, „eBay“ ar kitose interneto
parduotuvėse. Gavęs pranešimą
apie apmokėtą pirkinį, kurio niekada neužsakė, dažnas kaipmat
susierzintų ir pultų aiškintis, kas
vyksta.
Suerzinti ir apvogti – taip galima apibūdinti naująją sukčių
taktiką. Jų taikiniu tapęs vilnietis Liudas stebėjosi apgavikų
išmone:
„Palikimą siūlančios Afrikos generolo našlės
kiek aprimusios, bet, va, šitie dirba gudriau.
Siunčia laiškus, kad esi apsipirkęs „Apple
Store“. Nepirkai? Užeik. O kai nueini į tą neblogai sukaltą puslapį – jau laukia pelėkautai.
Tik suvesk duomenis ir pamatysi, kas bus.“
Bent du panašius elektroninius laiškus gavęs
Liudas savo prisijungimo duomenų suklastotose svetainėse nesuvedė.
Toks apgavysčių būdas angliškai vadinamas
„phishing“. „Konkrečiai šiuo atveju nebuvo
prašoma pervesti pinigų, nebuvo prisegtų
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TAURAGĖS KREPŠINIO KLUBAS IŠKOPĖ
Į FINALĄ
Praėjusių metų
s palį s tartavęs
Natural Pharmaceuticals-Regionų
krepšinio lygos
(RKL) čempionatas priėjo finalą.
Čempionate rungiasi 41 komanda iš 32 Lietuvos
miestų. A divizione besivaržančius
Tauragės Krepšinio klubo (KK)
krepšininkus lydi
sėkmė. Jie iškopė
į finalą.
Pusfinalyje, kuris vyko kovo 30 -ą, Tauragės sporto centre „Bastilija“, Tauragės KK nugalėjo Ukmergės „Olimpą“. Tauragės KK prieš Ukmergės krepšininkus laimėjo trimis taškais.
Varžybos baigėsi rezultatu 72:69
Iki ilgosios pertraukos pirmaujanti komanda keitės 11 kartų. Laimėję tris kėlinius paskutinį
mačą Tauragės KK krepšininkai, deja, pralaimėjo – 24:19, 22:27, 16:7, 10:16.
Turnyrinėje A diviziono lentelėje Tauragės KK yra antroje vietoje. Tauragės krepšinio klubas
jau penktą sezoną iš eilės žengė į didįjį RKL finalą.
B divizione žaidusi kita Tauragės komanda „Fortūna-Agava“ liko penktoje vietoje.

JURBARKAS

REKORDINIS PARTIZANŲ PAGERBIMO ŽYGIS GIRIŲ TAKAIS – POKARIO
KARŽYGIAMS NUSILENKĖ 2 200 ŽMONIŲ
Lietuvoje smarkiai
populiarėja žygiai,
skirti už laisvę ginklu kovojusių pokario
karžygių atminimui.
Už laisvę kovojusius
Kęstučio apygardos
partizanus šeštadienį
Jurbarko krašte pagerbė net 2,2 tūkst.
žmonių, atvykusių iš
visos šalies aplankyti
didvyrių žūties, stovyklaviečių, slėptuvių, mūšių vietų.
Tai – rekordinis
skaičius žygeivių,
kada nors dalyvavusių Pėsčiųjų žygių asociacijos (PŽA) rengiamose miško brolių pagerbimo akcijose.
Žmonės į Eržvilko miestelio gimnaziją (Jurbarko r.), nuo kurios prasidėjo 36 ir 22 kilometrų
ilgio žygio „Kęstutėnai“ trasos, šeštadienio rytą atvažiavo iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos,
Šiaulių, Panevėžio, Ignalinos, Varėnos, Jurbarko ir kitų kraštų, rašo lrytas.lt.
Šeštadienį vykęs žygis „Kęstutėnai“ – jau septintasis, skirtas pagerbti Kęstučio apygardoje
kovojusius miško brolius. Per penkerius metus šių žygių dalyvių skaičius išaugo 11 kartų –
2012 metais dalyvavo vos 200 žmonių.
Žygis prasidėjo šeštadienio rytą ir baigėsi vakare, žmonės buvo apdovanoti atminimo medaliais.

PALANGA

PALANGOS GRĄŽINIMĄ LIETUVAI BEI
MIESTO GIMTADIENĮ ŠVĘS VISĄ SAVAITĘ

kenksmingų failų (nors tokius failus gali
ištrinti ir antivirusinė programa), bet buvo
nuoroda į galimai suklastotą svetainę, tad
galima daryti prielaidą, jog tai – apgaulės
būdas, kai renkami vartotojų duomenys.
Pranešimas apie neva nuskaičiuotus pinigus
yra gana įtaigus, kad suerzintų tokį laišką
gavusį vartotoją, prislopintų jo budrumą ir
priverstų veikti iš karto – atsidaryti svetainę
ir įvesti ten savo duomenis“, – komentavo
Ryšių reguliavimo tarnybos Saugumo incidentų tyrimų skyriaus CERT-LT vyriausiasis
specialistas Tomas Rudis.

„Palangos dienos“ – kurorto bendruomenės iniciatyva minimi du ne tik Palangai, bet ir visai Lietuvai
svarbūs istoriniai įvykiai:
Palangos krašto prijungimas prie Lietuvos 1921
m. kovo 30 d., taip pat –
miesto vardo gimtadieniu
vadinama Balandžio 5-oji –
diena, kai 1253 m. Palanga
paminėta Kuršo dalybų tarp
Livonijos ordino ir Rygos
vyskupo akte. Šio renginio
paminėjimo sumanytojas –
aktyvus visuomenininkas,
Palangos miesto garbės pilietis Vitalius Bernardas Litvaitis.
Nuo šios visai Lietuvai svarbios dienos praėjo jau 96 metai, ir ketvirtadienį šis istorinis įvykis
Palangoje simboliškai atvaizduotas iškilminga eisena nuo Kurhauzo iki Nepriklausomybės
aikštės. Eisenoje dalyvavo ir į Nepriklausomybės aikštę iškilmingai atžygiavo pasieniečiai,
šauliai, policijos bei priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, kultūros srities darbuotojai.
Stebint visuomenei, iškilmingai buvo pakeltos Palangos bei Šventosios vėliavos, netrukus,
skambant Lietuvos himnui, iškelta ir mūsų šalies Trispalvė.
Tą pačią dieną visuomenė buvo pakviesta ir į kitus šventinius „Palangos dienų“ renginius.
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SMULKUS VERSLAS

SILUTE

POROS MILIJONŲ VERTĖS PROJEKTAS
VA K A R U O S E PA M AT Y T Ą I D Ė J Ą
BURIUOTOJAMS
ĮGYVENDINO PER AŠTUONIS MĖNESIUS
Žinią apie buriuotojų mokymų bazę Pamaryje antradienį
spaudos atstovams pranešė
Savivaldybės vadovai tradicinėje spaudos konferencijoje.
Šį kartą susitikime dalyvavo
Šilutės r. savivaldybės meras
Vytautas Laurinaitis, administracijos direktorius Sigitas
Šeputis ir jo pavaduotojas
Virgilijus Pozingis.
Administracijos direktorius
Sigitas Šeputis pranešė, kad
pateikta paraiška bendram Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos projektui „Baltijos vandens sporto centras“. Jį įgyvendintų Šilutės
rajono savivaldybė ir jos partneriai iš Vokietijos bei Lenkijos. Projektas truktų trejus metus.
Jį įgyvendinant norima sukurti infrastruktūrą ir įsigyti priemonių mokymuisi buriuoti tiek
sveikiems, tiek neįgaliems žmonėms. Šilutėje buriavimo centrus planuojama rengti Kintuose ir
Minijos kaime. Būtų įsigyta 10 mažųjų „Optimista“ klasės jachtų, 2-3 neįgaliesiems pritaikytos
jachtos, 2 gelbėtojų kateriai, 10 jėgos aitvarininkams ir burlentininkams reikalingų įrangos
komplektų, 40 gelbėjimosi liemenių. Būtų tvarkoma prieplauka Kintuose.

RASEINIAI

RASEINIŲ BARDAI TURĖJO NEEILINĮ
KONCERTĄ
Kovo 29 dieną, Raseinių
bardai turėjo neeilinį koncertą
Respublikinės ligoninės Psichiatrijos klinikos Aleksoto
sektoriuje. Šiame beprotiškame civilizacijos lėkime mus
kiekvieną gali ištikti toks likimas ar mūsų artimuosius, koks
ištiko mūsų klausytojus...
Ačiū organizatoriams, ligoninės administracijai, kolektyvui ir žiūrovams. Širdimi
jautėme - jie suprato mūsų
dainas, o dainos taip pat - terapija. Saugokime save ir savo
artimuosius... visa kita - bus gerai...

KAUNAS

KAUNIEČIAI RENGINIUS STEBĖS PATOGIAI: PRIE PILIES ĮRENGS AMFITEATRĄ
Kauno pilies gynybinio griovio šlaite baigiamas įrengti
daugiau kaip tūkstančio sėdimų vietų amfiteatras. Darbus
planuojama baigti iki gegužės
19-21 dienomis vyksiančių
Kauno Hanzos dienų.
Pagal įmonės „Kauno planas“ parengtą techninį projektą, 1100 sėdimų vietų amfiteatras bus įrengtas Papilio
gatvės šlaite, netoli Šv. Jurgio
Kankinio bažnyčios. Ant stacionarių metalinių konstrukcijų bus montuojamos sėdimos vietos, pagamintos iš aplinkos poveikiui ir vandalizmui atsparių medžiagų. Iš viso ketinama įrengti tris laiptų juostas, kiekvieną
iš jų sudarytų po 15 eilių.

„Selfish Bistro“ įkūrėjai – Vainių šeima.
Įkvėpimo šaltinis
– kelionės ir komandiruotės
To k i o t i p o i d ė ją šeima atsivežė iš
Europos pakrančių,
kuriose austrės, midijos – populiarus
kasdienis užkandis.
Plėtotas tarptautinių
pervežimų verslas
leido keliaujant darbo tikslais pamatyti
daugybę šalių, atrasti skirtingų maisto
kultūrų subtilybes. Kūrėjai neslepia, kad
kiekvienoje kelionėje vis labiau domėjosi
kitų šalių maistu, produktais. Susiklosčiusi
ekonominė situacija pastūmėjo keisti veiklos
profilį ir įgyvendinti nuolat kažkur kirbėjusią mintį – Europos pakrančių restoranus
perkelti į Lietuvą. „Tai ir žavėjo, kad jeigu
išvažinėji visas pakrantes, ten valgai labai
paprastai, kartais gal net prie stovimų staliukų kažkur turgaus pakraštyje arba išvis
pakrantėje, kur tą austrę suvalgęs kiautą
meti tiesiog po kojomis“, – pasakoja R.
Vainius. Lietuvoje tokio tipo maitinimo įstaigų neturėjome, buvo tik kelios vietos, kur
buvo galima gauti kokybiškų patiekalų. „Ir
tada kelionės, dar dirbant transporto srityje,
buvo tikslinės: pas vynininkus, pas austrių
augintojus. Paskui pasitaikė proga parduoti
transporto priemones. Tada kokius aštuonis
mėnesius lankėme ūkius, profilines parodas
ir susipažinome su įdomiais žmonėmis“, –
verslo pradžią prisimena R. Vainius.
Nesivadinti restoranu ir neturėti baltų
staltiesių
„Neturime siekio priblokšti prabanga ir
įmantriais patiekalais, bet norime, kad žmogus, užėjęs pas mus, prisimintų tas kelionės
akimirkas“, - pasakoja R. Vainius.
Pradėję kurti koncepciją pašnekovai išsikėlė du tikslus: nesivadinti restoranu ir neturėti
baltų staltiesių. Jie siekia atvežti kitokią jūrų
gėrybių valgymo kultūrą: „Neturime siekio
priblokšti prabanga ir įmantriais patiekalais,
bet norime, kad žmogus, užėjęs pas mus,
prisimintų tas kelionės akimirkas. Jis greičiausiai buvęs ar Normandijoje, ar Bretanėje,
ar Belgijoje, kur gauna tuos didžiulius midijų
puodus su bulvytėmis. Norime, kad jis galėtų
užeiti ir pajusti, kad vėl yra ten – atostogauja
ir viskas paprasta“, – viziją apibūdina R.
Vainius.
„Selfish Bistro“ – pavadinimas, raginantis pasilepinti
„Geri produktai, geras šampanas, geras
vynas – reikia kartais gyvenime pabūti
savanaudžiu ir leisti sau pasilepinti“, – pava-

dinimo esmę atskleidžia pašnekovai. Tai kartu
ir dviprasmiškas žodžių žaismas – „parduoti
žuvį“. Bistro didžiuojasi ne tik jūrų gėrybėmis,
bet ir išskirtinių rūšių vynu, šampanu: „Patys
lankėme ūkius ir patys atsirinkome vyną, atstovaujame šampanui, kurio nėra niekur kitur
Lietuvoje. Dirbdami vos kelias savaites, jau
turime klientų, grįžtančių dėl kai kurių mūsų
turimų rūšių vyno. Ir dėl jūrų produktų“, – atskleidžia I. Vainienė.
Reikalauja investicijų ir patirties
Šeima neslepia, kad investicijų reikėjo daug.
Tačiau to nepakanka, maitinimo versle reikia
ypatingų žinių – gero tiekimo valdymo. Noras
pateikti tik šviežius ir kokybiškus produktus
neleidžia jų šaldyti ir ilgai sandėliuoti. Pašnekovai neslepia, kad ir turėdami nemažą patirtį
jau kartą pritrūko midijų.
Daro tai, ką geriausiai sugeba
Šeimos verslas – neabejotinai didelis pranašumas. „Gali pasitikėti, kad jei nepadarai pats,
tai neabejotinai apgalvos ir pasirūpins kitas“,
– pritaria R. Vainius. Kaip savo komandos
stiprybę jis įvardija sugebėjimą pasiskirstyti
darbus. „Visi darome tai, ką sugebame geriausiai: vyras dirba su maistu, kuria idėjas, aš su
dokumentais, Gabija rūpinasi menine dalimi,
mažoji – dvyliktokė, tai kol kas padavėja,
pradeda nuo žemiausio laiptelio. Kiek galime,
tiek kiekvienas prisidedame“, – pasakoja I.
Vainienė.
Siekia didinti grįžtančių klientų ratą
Apie staigią plėtrą bistro savininkai negalvoja, jie susitelkia į kokybės gerinimą ir vertina
grįžtančius klientus. „Norime per laiką suburti
tokį žmonių ratą, kad tie, kurie gyvena Vilniuje
ar atvyksta, žinotų, kad yra tokia vieta, kad ją
rinktųsi, kad tai galėtų būti jų susitikimų vieta.
Taip pat norime kas dieną vis labiau gerinti
produktų kokybę“, – strategiją atskleidžia R.
Vainius. Svarbia restorano stiprybe jis įvardija
kokybišką produktą, taip pat planuoja rengti
edukacines programas, nori tiekti tokio tipo
maistą pokyliams, vestuvėms.
Šaltinis: Bznstart.lt

RECEPTAS

KLAIPĖDA

DANGĖS SKVERAS PRABILO MIESTO
ISTORIJA
Šioje vietoje archeologai rado
prieškariu stovėjusios ir žydų
pirkliui priklausiusios vilos likučius. Uostamiestyje, visai šalia
Biržos tilto esančiame vadinamajame Dangės skvere, pradėti
didžiuliai archeologiniai tyrimai.
Jie truks iki pat Jūros šventės
liepos pabaigoje.
Jau pavyko aptikti per Antrąjį
pasaulinį karą sunaikinto žydų
kilmės pirklio, pramonininko
vilos bokšto fragmentus.
„Dangės upės dešiniajame krante, dabartinio skvero vietoje, prieškariu buvo ir senojo pašto
pastatas, ir įvairios gatvelės, vila, kitokie statiniai, kuriuos dabar matome tik atvirukuose.
Ši vieta labai įdomi ir reikšminga“, – „Lietuvos žinioms“ pasakojo istorikė Zita Genienė.
Archeologų komanda planuoja iškasti per pusšimtį šurfų (kasinių iki 10 kv. m) ir ištirti maždaug
360 kvadratinių metrų teritoriją nuo pat Biržos tilto iki būsimojo Bastionų tilto.

VIŠTIENA ĮDARYTI KEPTI OBUOLIAI
Ingredientai
6 vnt. obuolių (didelių),
200 g vištienos,
3 šaukštai sviesto,
0,5 stiklinės graikinių riešutų,
0,5 stiklinės džiovintų slyvų,
1 vnt. svogūnų,
1,5 šaukštelio kmynų,
pagal skonį druskos,
pagal skonį pipirų.
Gaminimas
Nupjaukite obuolių viršūnes su
koteliu. Išskobkite vidų (palikite
apie 1,5 cm storio sieneles). Vištieną išvirkite pasūdytame vandenyje. Smulkiai supjaustykite,
sumaišykite su minkštu sviestu, prieskoniais, smulkintomis džiovintomis slyvomis, smulkintais
riešutais ir aliejuje iki tamsaus geltonumo apkeptais, smulkiai pjaustytais svogūnais. Gerai
išmaišykite ir įdarą sudėkite į obuolius. Obuolius sustatykite į sviestu išteptą kepimo indą.
Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30-40 minučių.
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà (14 k. m, yra 2,5 a dirbamos þemës centre, þemæ galiu
parduoti atskirai). Jurbarkas, tel.
8 618 58 046.
1 k. butà daugiabutyje (44 kv.
m, ne bendrabutis, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 637 24 104,
skambinti po 18 val.
1 k. butà Lauko g. 17 (I a., 32 kv. m,
IV aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, reikalingas remontas).
Jurbarkas, tel. 8 691 47 627.
2 k. butà (be patogumø, miesto
centre, reikalingas remontas, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 620
95 902.
2 k. butà (daliniai patogumai,
vonia, tualetas, kaina 16 000 Eur).
Mediná namukà prie Nemuno (2 a
þemës, kaina 25 000 Eur, galima
derëtis). Siûlyti keitimo variantus.
Jurbarkas, tel. 8 689 31 858.
2 k. butà Jurbarko r., Vieðvilës
mstl., Klaipëdos g. (I a., 45 kv. m, II
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai
langai, 7 000 Eur. Krosninis ðildymas, duðo kabina, el. boileris, ðarvo
durys). Jurbarkas, tel. 8 611 56 990.
2 k. butà Jurbarko r., Vieðvilës
mstl., Mokyklos g. (I a., 45 kv. m, III
aukðtø name, blokinis, plastikiniai
langai, 9 000 Eur. Atskiras áëjimas
ið lauko, el. boileris, ðarvo durys).
Jurbarkas, tel. 8 687 13 628.
2 k. butà su holu Naujamiestyje
(IV a., 54 kv. m, plastikiniai langai,
2 ástiklinti balkonai, parketas).
Jurbarkas, tel. 8 618 69 953.
2 k. butà su holu (I a., 50 kv. m,
yra balkonas). Jurbarkas, tel. 8
698 39 839.
2 k. butà Dariaus ir Girëno g. 39
(II a., 43 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, ðarvo
durys, gera vieta). Jurbarkas, tel.
8 656 49 915.
2 k. su holu butà (63 kv. m, III a.,
kaina 27 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 616 83 065.
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3 k. butà S. Daukanto g. 25, ðalia
Naujamiesèio m-klos (67,70 kv. m,
atliktas kapitalinis remontas, yra
baldø). Jurbarkas, tel. 8 683 94 038.
3 k. butà (atskiras áëjimas, tinkamas
komercinei veiklai, 25 kv. m, rûsys
neiðëjus ið buto, galima iðsimokëtinai, kaina 12 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 685 80 092.
3 k. butà Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.
3 k. butà (IV a., 61 kv. m, V aukðtø
name, blokinis, 25 000 Eur) arba
keièiu á 2 k. butà renovuotame
name (II-III a.). Jurbarkas, tel. 8
672 27 298.
3 k. butà su holu (suremontuotas)
arba keièiu á 2 k. butà. Perku 2 k.
butà. Jurbarkas, tel. 8 638 57 096.
4 k. butà Dariaus ir Girëno g. (II a.,
79 kv. m, plastikiniai langai, durys
ðarvuotos, kambariai nepereinami,
geras planavimas). Jurbarkas, tel. 8
625 93 347.
4 k. butà ( II a., 92 kv.m., Kauno g.,
yra vonia, tuoletas, katilinë su kieto
kuro katilu, boileris) arba keièiu á
1-2 k. butà su patogumais. Siûlyti
I-III a. Jurbarkas, tel. 8 640 18 865.
4 k. butà Kauno g. 30 (III a., kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 673
01 922.
Dalá namo centre (2 k., yra virtuvë,
duðas, miesto ðildymas, 1 a þemës,
galima pirkti ir antrà namo dalá).
Jurbarkas, tel. 8 610 78 547.
Garaþà Vydûno g. (67 kv. m,
mûrinis, tinkamas komercinei
veiklai, 5 100 Eur). Parduoda
tris sujungtus garaþus (trifazis,
signalizacija, iðbetonuotas rûsys).
Jurbarkas, tel. 8 626 15 196.
Þemæ Girdþiø sen. Gudeliø k. (3
ha, ûkio paskirties þemës sklypas,
naðumo balas 58.1). Tel. 8 685
35 327.
Gyvenamàjá namà Skirsnemunëje
(pastatai mûriniai, 15 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 653 20 014.
Butà (II a., 2 balkonai, vidinis,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
640 21 940.
Kavinës patalpas su gyvenamosiomis patalpomis (600 kv. m,
teritorija aptverta, þemë 11 a,
kaina 98 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 676 79 689.
Mûriná namà ( A. Giedraièio Giedriaus g., yra ûkiniai pastatai,
15 a. þemës, kaina 60 000 Eur.)
Jurbarkas, tel. 8 612 65 878.
Namà (gali gyventi 2 ðeimos, 2
áëjimai, yra 6 a. þemës, garaþas,
ûkinis pastatas, miesto ðildymas).
Jurbarkas, tel. 8 611 48 443.
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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).
Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
Namà Gedimino g.
(yra þemës, 8,3 kv. m,
yra vandentiekis, medinis, ûkiniai pastatai,
kaina 33 999 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
Namà Kauno g. 59
(172 kv. m, II aukðtø
name, medinis, tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 29 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 682 42 008.
Sklypà Jurbarke (11 000 Eur, 12,6
arø, namø valda, geroje vietoje).
Jurbarkas, tel. 8 610 15 222.
Sklypà Jurbarke (15 200 Eur,
komercinës paskirties, 50 a) Kiduliø
miestelyje, geroje vietoje, prie kelio
Jurbarkas-Ðakiai. Jurbarkas, tel. 8
640 15 999.
Sklypà Jurbarke (graþi aplinka,
komunikacijos, 14 999 Eur, 15 a,
namø valda, ramioje vietoje, prie
miðko). Sklypas tam, kam reikia
ramios, priva
ios vietos. Jurbarkas, tel. 8 656
88 332.
Skubiai 2 k. butà Lauko g. Sklypà
Vasaros g. (yra pamatai, kanalizacija, trifazë, elektra, projektas
240 kv. m namui). Jurbarkas, tel.
8 645 86 526.
Skubiai 4 k. butà ir sklypà (graþioje
vietoje) Girdþiuose. Jurbarkas, tel.
8 645 86 526.
Sodà be namelio Greièiuose,
„Serbentos“ bendrijoje (þemës
sklypas 8 a, geroje, saugioje vietoje,
ðalia gyvenamasis namas, kaina
1 600 Eur). Jurbarkas, tel. 8 612
88 198.
Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje, sklypo Nr. 254 (medinis
II a. namelis, su baldais, garaþas
mûrinis, tvarkingas, ðulinys, sklypas aptvertas). Jurbarkas, tel. 8
683 94 038.
Sodà Smukuèiuose (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 9
000 Eur, 9 a þemës, su mûriniu
nameliu, ðalia parduotuvë, su lauko
ir vidaus baldais. Yra pristatyta
terasa, pavësinë). Jurbarkas, tel. 8
620 86 542.
Sodà Smukuèiuose (6 a). Jurbarkas,
tel. 8 640 21 940.
Sodybà Dargaitëliø k., 9 km nuo
Jurbarko (yra þemës, ûkinis pastatas, parduoda þemæ atskirtai, ûkiná
pastatà nugriovimui). Galimi
ávairûs variantai. Jurbarkas, tel. 8
609 15 155.
Sodybà Rotuliuose (namas II a.
mûrinis, ûkiniai pastatai, garaþas,
þemës, kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 605 82 505.
Namà sodø bendrijoje „Serbenta“
(mûrinis, gyvenamasis, II a.,
yra ûkinis pastatas, garaþas ir
12 a þemës, kaina 18 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 659 87 617.
Þemës sklypà (1,62 ha) prie Ðakiø.
Jurbarkas, tel. 8 621 43 693.
Þemës sklypà (12 a, namo statybai,
1 a - 600 Eur). Jurbarkas, tel. 8
612 71 452.
Þemës sklypà Dainiø k. Jurbarko r.
(1 000 Eur, apie 10 arø, be komunikacijø, ramioje vietoje, netoli
Dainiø uþtvankos). Jurbarkas, tel.
8 625 22 558.

p a r d u o d a
6 a. þemës sklypà Kauno r., Kuro
k., „Ova“ sodo bendrijoje, kaina 3
300 Eur. Tel. 8 682 54 633.

Këdainiuose ir rajone

p a r d u o d a
2 k. butà Labûnavoje (namas
keturbutis, atskiras áëjimas, II a.,
ðildomas kietuoju kuru, yra rûsys,
garaþas, ûkinis pastatas, þemës)
nuo Këdainiø 9 km. Jurbarkas, tel.
8 628 37 918.

Kituose miestuose ir
rajonuose

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

Klaipëdoje ir rajone

p a r d u o d a

Þemës sklypà Jurbarke (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia miðkas, 3 300 Eur, skubiai, 12 a, namø
valda) Kalnënuose Þiobrinës g.
Jurbarkas, tel. 8 615 57 711.

Iðnuomojamas didelis garaþas.
Telpa mikroautobusas, yra signalizacija ir elektra. Jurbarkas, tel. 8
612 77 639.

Raseiniuose ir rajone

p e r k a
Perku þemæ Nemakðèiø sen.
Raseiniai, tel. 8 682 36 319.

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
2 k. butà Kæstuèio g. 13-2 (I a., 48
kv. m, II aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, 17 500 Eur.
Kambariai nepereinami, plastikiniai langai, didelis ástiklintas balkonas, ðildymas elektra). Ðakiai, tel.
8 650 67 728.

p a r d u o d a

p e r k a

n u o m o j a

Þemës sklypus (namø valda po
25 a, 1 aras - 1 000 Eur) 11 km iki
Klaipëdos, Pipirø k., geras privaþiavimas, netoli elektros linija. Tel.
8 689 48 739.

Þemës sklypà prie greitkelio
Klaipëda-Kryþkalnis, ties Bijotø k.,
Ðilalës rajone (kartu su negyvenam
sodyba). Tel.: 8 685 86 266, 8 699
47 288.

1 k. butà Jurbarke (II a., 30 kv. m,
V aukðtø name, kaina 9 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 658 85 398.

Iðsinuomotø 1 k. butà. Jurbarkas,
tel. 8 690 73 500.

Mediná namà be þemës (5x10 m, ið
lauko apkaltas lentomis, ið vidaus dailylentës, nudaþytos, plastikiniai
langai, vieno aukðto, su palëpe,
galima árengti du kambarius, 2 000
Eur). Klaipëda, tel. 8 612 31 184.

Ðilalëje ir rajone

Þemës sklypà Smukuèiø k. (0,7 ha,
pieva) prie karjero. Jurbarkas, tel.
8 618 39 323.

Perku þemæ Batakiø, Skaudvilës
sen. Jurbarkas, tel. 8 682 36 319.

Mediná namà (5x10 m, ið lauko apkaltas storomis lentomis,
apðiltintas, plastikiniai langai, tik
iðardymui, su baldais, 1 200 Eur).
Klaipëda, tel. 8 612 31 184.

Tauragëje ir rajone
3 k. butai Jakuose, Klaipëdos
r. naujos statybos name (64 kv.
m, individualus dujinis ðildymas,
nuotekos miesto, visa dalinë apdaila, kaina 54 500 iki 62 500 Eur).
Tel. 8 671 01 488.

p a r d u o d a
1 k. butà (IV a., 16 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 652 16 782.
1 k. butà centre (I a., 24 kv. m, II
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi vieta,
12 500 Eur). Tauragë, tel. 8 690
99 285.

Iðsinuomotø 1 ha. þemës sklypà,
þemës dirbimui. Jurbarkas, tel. 8
640 40 644.

Kaune ir rajone
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1 k. butà Dainavos g. (V a., geros
bûklës, plastikiniai langai, ðarvuotos durys, ástiklintas balkonas,
kaina 13 500 Eur). Tauragë, tel. 8
673 35 614.
1 k. butà Gedimino g. (V a., kaina
sutartinë). Tauragë, tel. 8 683
35 000.
1 k. butà Gedimino g. 32-31 (I a.).
Tauragë, tel. 8 603 04 284.
1 k. butà Pagëgiuose, Þemaièiø g.
3-3 (I a., padarytas remontas, plastikiniai langai, atskiras centrinis
ðildymas, 4 000 Eur). Þemës sklypà
Þukuose, Eþero g. 2 (apie 30 arø,
visos komunikacijos, 5 000 Eur).
Tel. 8 630 22 306.
1 k. butà Prezidento g. (II a., medinis namas, atskiras áëjimas, daliniai
patogumai, sandëliukas, þemës).
Tauragë, tel. 8 687 46 802.
1 k. butà Gedimo g. 45 (V a., 39 kv.
m, V aukðtø name, blokinis, 12 000
Eur, yra balkonas neástiklintas).
Tauragë, tel. 8 686 41 010.

2 k. butà D. Poðkos g. 47 (III a., 50
kv. m). Tauragë, tel.: 8 612 17 978,
8 682 16 709.
2 k. butà Dariaus ir Girëno g., netoli PC LIDL (su daliniais patogumais, kaina sutartinë). Tauragë, tel.
8 690 56 254.
2 k. butà Gedimino g., prie IKI
(IX a., 19 300 Eur). Tauragë, tel.
8 657 98 449.
2 k. butà Tarailiø mikrorajone
(V a., ástiklintas balkonas, ðarvo
durys, plastikiniai langai, netoli
PC MAXIMA, ðalia vaikø lopðelisdarþelis, progimnazija, graþioje
vietoje, netoli Jûros upës). Tauragë,
tel. 8 652 14 640.
2 k. butà Tauragës r., Tarailiø k.
(I a., 47 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 34 000 Eur).
Tauragë, tel. +370 657 60 904.
2 k. butà Ateities take 20-15 (V a.,
51 kv. m, V aukðtø name, blokinis,

3 k. butà Gedimino g. 29A (IX a.,
64 kv. m, IX aukðtø name, 20 000
Eur. Bendrija, tvarkingi kaimynai,
laukinëse duryse telefonspynë,
tvarkingas stogas, ðarvo durys, dalinai plastikiniai langai). Tauragë,
tel. 8 652 46 218.
4 k. butà Pagramantyje,
Gramanèios g. 8-4 arba keièiu á 1
k. butà Ðiauliuose. Tauragës r., tel.
8 652 17 822.
Butus: 1 k. butà Dauglaukio k.
Baþnyèiø g. 2-1 (235,04 kv. m, su
11,44 a þeme), 2 butà Dauglaukio
k. Baþnyèiø g. 2-2 (205,80 kv. m,
su 7,14 a þeme). Tauragë, tel. 8
655 20 182.
Dalá namo (privaèioje valdoje, yra
þemës, vandentiekis, kanalizacija).
Tauragë, tel. 8 652 95 060.
Dviejø namø valdà Jurbarko g. 28
ir Jurbarko g. 28 A (67 000 Eur).
Galimi keitimo variantai. Tauragë,
tel.: 8 682 41 561, 8 652 97 533.
Garaþà prie „Regitros“, Tarailiuose
(mûrinis, duobë, rûsys). Tel. 8 675
51 288. Garaþà „Rato“ bendrijoje,
kaina sutartinë. Tauragë, tel. 8 671
57 613.
Garaþà T. Ivanausko g. 94 (3 200
Eur). „Jovaro“ bendrijoje parduodami trys garaþai Nr. 197, 199, 200.
Tauragë, tel. 8 655 57 444.

1k. butà Ateities take g. 18 (I a.).
Tauragë, tel. 8 616 133 73.
1,5 k. butà miesto centre Vytauto
g. 76 (III a., bendrabutyje, árengtas,
29,5 kv. m, 13 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 689 91 663.
2 a. mûriná namà Jovaruose (9 a,
ðiltnamis, ûkinis pastatas, garaþas).
Tauragë, tel. 8 640 88 773.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
(IV a., mûrinis namas, 54 kv. m,
ástiklintas balkonas). Tauragë, tel.
8 699 87 907.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g. 124
(III a., plastikiniai langai, ðarvo durys, tvarkingas, 14 000 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 614 42 303.

plastikiniai langai, suremontuotas,
30 000 Eur). Tauragë, tel. 8 682
64 292.
2 k. butà Vytenio g. (3 arai þemës,
16 000 Eur). Tauragë, tel. 8 638
30 407.
2 k. butà Donelaièio g. 64A (IV a.,
50 kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas,
26 500 Eur, ðalia prekybos centro ,,Norfa“, „Maxima“, „Iki“).
Tauragë, tel. 8 675 72 820.
3 k. butà Dainavos g. (III a.).
Tauragë, tel. 8 653 21 961.
3 k. butà Gedimino g. (IV a.).
Tauragë, tel. 8 607 10 774.

Garaþà „Jovaro“ bendrijoje (yra
duobë, rûsys, iðtinkuotas). ir þemës
sklypà Rydðtato g. (10 arø). Namo
II aukðtà. Tauragë, tel. 8 698 79 236.
Garaþus Stoties g. 6 A (18 vnt., su
þeme). Tauragë, tel. 8 652 14 912.
Gyvenamàjá namà pigiai Gaurës g.
(be patogumø, 6 arai þemës, ûkinis
pastatas, 22 000 Eur). Tauragë, tel.
8 654 49 012.
Gyvenamo namo dalá Ðilalës g.
(I a., 31,4 kv. m, 6 arai þemës,
atskiras áëjimas, kiemas, garaþas,
kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
651 77 763.
Juodalksnio taðus (7 cm, dþiovinti 4
metus). Tauragë, tel. 8 655 46 880.
Komercines patalpas Pramonës
g. 30 (290 kv. m). Tauragë, tel. 8
650 25 530.

Komercinës paskirties patalpas
(buvusi automobiliø ardymo
aikðtelë, 1,7 ha, prie kelio TauragëSovetskas). Tauragë, tel.: 8 685 86
266, 8 699 47 288.
Mûriná namà (vieno aukðto, miesto
komunikacijos, tvarkingas, galima
gyventi, 6,037 aro þemës, 2 garaþai,
malkinë, kiemas trinkelëmis) arba
keièia á 1 k. butà (iki III a., su
priemoka). Tauragë, tel. 8 611
14 025.
Mûriná namà Ðikðniø k. (67,78 kv.
m, yra ûkinis pastatas, viralinë, 15
arø þemës sklypas). Tauragës r., tel.
8 651 52 958.
Mûriná namà (su mûriniu garaþu,
100 kv. m, 8 arai þemës, trifazis).
Tauragë, tel. 8 674 38 105.
Mûriná namà Rûtø g.2 (2-jø aukðtø,
11 arø þemës, gera vieta, netoli PC
Maxima). Galimas keitimas á 2-3 k.
butà II a. Tauragë, tel. 8 652 00 942.
Namà J. Tumo-Vaiþganto g. 36
(17,25 aro þemës, yra 2 garaþai,
lauko rûsys, ðiltnamis, vietinës
komunikacijos). Tauragë, tel.: 8 699
27 173, 8 699 34 621.
Namà Gaurës sen., Milgaudþiø
k. (reikalingas remontas, 28 arai
sodybinis sklypas). Tauragës r., tel.
+370 630 44 832.
Sklypà Minties g. (namo statybai,
galima rinktis ið dviejø, plotas
13,23 a ir kito 11 a). Tauragë, tel.
8 610 03 457.
Sodà Bernotiðkëje (9,09 aro, namas
„grybas“, galima gyventi, vanduo, kanalizacija, plastikiniai langai, didelis ðiltnamis, rami vieta).
Tauragë, tel. 8 618 23 807.
Sodà Bernotiðkëje „Tauro“ bendrijoje (6 arai, mûrinis namelis, ðiltas,
netoli miðkas, prieðais sklypà tvenkinys, þemë puri, minkðta). Tauragë,
tel. 8 650 30 874.
Sodà Joniðkëje „Puðyno“ bendrijoje (12 arø þemës, laikinas namelis, 2 stikliniai ðiltnamiai, suaugæ
medþiai, trifazis elektros skaitiklis,
padaryti geodeziniai matavimai,
graþi vieta). Kaina

sutartinë. Tauragë, tel.: 8 647 04
724, 8 446 70 224.
Sodà Joniðkëje „Dobilio“ bendrijoje (7 arø sklypas, ribojasi su prûdu,
atlikti geodeziniai matavimai, yra
trifazë elektra, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 671 57 613.
Sodà Joniðkëje „Puðyno“ bendrijoje (18 arø þemës). Tauragë, tel.
8 652 41 218.
Sodybà 10 km nuo Tauragës (namas
apmûrytas, yra garaþas, vasarinë
virtuvë, rûsys, ðulinys, ûkinis pastatas, trifazë elektra, kaina sutartinë).
Tel.: 8 633 94 411, 8 446 42 384.
Sodybà 5 km nuo Tauragës, kaina
sutartinë. Tel. 8 644 71 054.
Sodybà Burkënø k. (ðalia miðkas,
su 3 ha þeme, apsodintas jaunas
miðkas). Galima nuoma, pirkimas
iðsimokëtinai. Kaina sutartinë.
Tauragë, tel. 8 614 74 309.
Sodybà graþioje vietoje, prie Jûros.
Tauragë, tel. 8 653 19 049.
Sodybà Mineikiðkiø k., Maþonø
sen. (graþi aplinka, komunikacijos,
ðalia miðkas, 57 000 Eur, namas ràstinis, nebaigta statyba, du ûkiniai
pastatai, rûsys, 10 ha). Labai graþi
vieta, Jûros kilpoje. Tauragë, tel. 8
685 42 675.
Sodybà Pagramanèio mstl.
Akmenos g. 12 (pastatai mûriniai,
graþi vieta, ðalia Akmenos upës).
Siûlyti ávairios variantus. Tauragës
r., tel. 8 656 24 052.
Sodybà Stiegvilø k. prie Paðaltuonio
k. (graþi aplinka, komunikacijos,
ðalia miðkas, 4 500 Eur, reikalingas remontas, namas po gaisro).
Tauragë, tel. 8 685 42 675.
Sodo sklypà Joniðkës k. „Aido“
bendrijoje (graþi aplinka, komunikacijos, 8 000 Eur, priþiûrëtas
sodas, 8,6 a, kuriame yra mobilusis
namelis, jame árengta kanalizacija).
Tauragë, tel. 8 614 55621.
Þemæ Tauragës priemiestyje,
Butkeliø k. (þemës ûkio paskirties,
44 arai, arba keièiu á 1 k. butà be
priemokø). Tauragë, tel. 8 631
45 192.

Þemæ Gaurës sen. (þemës ûkio
paskirties, 16 ha, ið jø 4,5 ha jaunas
miðkas 10 metø). Tauragës r., tel. 8
699 94 157.
Þemës sklypà prie buvusios
„Ginaros“ kolonëlës (7 arai) ir garaþà „Auðros“ bendrijoje (duobë).
Tauragë, tel. 8 657 96 555.
Þemës sklypà Batakiø sen.,
Gervieèiø k. (9,5 ha). Tauragës r.,
tel. 8 673 46 835.
Þemës sklypà Bernotiðkëje (graþi
aplinka, ðalia miðkas, 4 500 Eur,
0,12 ha sodo sklypas, graþioje vietoje, prie miðko, ðalia tvenkinys).
Tauragë, tel. 8 698 02 670.
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 Laukø g. 15
Dauglaukio k. (paèiame miestelyje, 10 km nuo Tauragës, gyvenamosios paskirties, 25,87 a, namo
statybai, gera vieta, privaþiavimas,
komunikacijos, elektra, vanduo).
Tauragë, tel. 8 655 20 182.
Þemës sklypà Linø g. 11, MSV,
prie PC „Maxima“ (namo statybai,
10 arø). Tauragë, tel. 8 690 27 945.
Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.
Þemës sklypà 13 km. nuo Tauragës
Puþiðkës k., Batakiø sen. (20 arø, su
mediniu ûkio pastatu, asfaltuotas
privaþiavimas, elektra, vanduo,
miðkas). Tauragës r., tel. 8 687
46 802.
Þemës sklypà Pagëgiø sav., tarp
Vidguriø ir Lumpënø k. (3,1 ha, 1
ha - 3 900 Eur). Tel. 8 608 31 971.
Þemës sklypà prie kelio TauragëJurbarkas, 2 km uþ Tauragës (40
arø). Tauragë, tel.: 8 685 86 266, 8
699 47 288.
Þemës sklypà Ðakininkø k., prie
Nemuno senvagës (3,19 ha).
Pagëgiai, tel. : 8 685 86 266, 8 699
47 288.
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Þemës sklypus J. Kasperavièiaus
g. (nuo 10-14 arø, elektra, miesto
komunikacijos, 1 aras - nuo 600
Eur). Tauragë, tel. 8 611 12 005.
Þemës sklypus Lauksargiø mstl.
centre (23 ir 24 arø, vienas ðalia
kito, asfaltuotas privaþiavimas, ðalia
pagrindinës magistralës, kadastriniai
matavimai, vasarnamis, sandëlys,
vaismedþiai, elektra, vanduo). Tel.:
8 619 84 626, 8 682 03 733.

Ðienainá (baltuose rulonuose).
Tauragë, tel. 8 687 55 632.

Vilniuje ir rajone

p a r d u o d a

Ðienainá rulonuose. Lietuvos sunkiøjø veislës erþiliukà ir kumelaitæ.
Tauragë, tel.: 8 687 59 144, 8 681
27 250.

Sodybà Upynoje (30 000 Eur, 213
kv. m, namas ið geltonø plytø, tinka
gyventi ir verslui). Vilnius, tel. 8
687 67 756.

Ðienainá, 14 Eur. Jurbarkas, tel.
+370 684 88 206.
Valgomàsias morkas ir vasarinius
kvie
ius. Tauragë, tel. 8 652 30 960.

Þemës sklypà Staiginës k. (1 ha).
Tauragës r., tel. 8 623 19 140.

n u o m o j a

2

+Iðnuomoja 1 k. butà (yra virtuvës baldai). Tauragë, tel. 8 698
46 982.
+Iðnuomoja 2 k. butà Gedimino
g., prie IKI (dalis baldø, IX a.).
Tauragë, tel. 8 657 98 449.
+Iðnuomoja 2 k. bendrabuèio
tipo butà J. Tumo-Vaiþganto g.
126 (yra dalis baldø, be buitinës
technikos, yra duðas, WC, virtuvë,
plastikiniai langai, ðarvo durys,
nedideli mokesèiai, nuoma 100
Eur, plius depozitas uþ 3 mën.).
Tauragë, tel. 8 634 14 692.
+Iðnuomoja garaþà „Auðros“
bendrijoje (dvigubas, nuoma 30
Eur). Tauragë, tel. 8 671 42 507.
+Iðnuomoja Veterinarijos g.
patalpà (40 kv. m, tinka garaþui,
servisui, yra duobë, montavimo
balansavimo staklës, vanduo,
ðildymas, tualetas, palankiomis
sàlygomis). Tauragë, tel. 8 699
12 014.
+Tauragës mieste prekyvietëje
„Ramunë“, Vytauto g. 62 (miesto
centre, yra laisva vieta, galima
prekiauti pagal verslo liudijimà).
Tel. 8 612 75 232.
Nuo balandþio mën. tvarkinga,
dirbanti pora iðsinuomotø butà,
namo dalá ar namà Tauragëje.
Bûtø gerai, kad bûtø ðiek tiek
baldø. Tauragë, tel. 8 699 79 382.
Iðsinuomotø butà, namo dalá
(namà) Tauragëje ar aplink jà.
Norëtøsi, kad bûtø ðiek tiek
baldø. Tauragë, tel. 8 699 79 382.

Verðingà telyèià. Tauragës r., tel. 8
603 10 646.

p a r d u o d a

d o v a n o j a

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

Dovanoja katytæ (buvo iðmesta, 3
mën., labai graþi, 3 spalvø, rami,
prieraiði, paskiepyta, daro á dëþutæ).
Jurbarkas, tel. 8 690 06 033.

+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus. Atveþa. Tel. 8 674 24 111.

p e r k a

p a r d u o d a

Perku gerà juodþemá Jurbarko r.
Jurbarkas, tel. 8 688 88 562.

1000 ir 600 litrø talpos plastmasinius
konteinerius. Tel. 8 620 51 489.
El. talæ (1 t, 1 vnt. - 200 Eur), mentalo pjovimo stakles (1 vnt. - 300 Eur),
posûkiø cilindrus, ekskavatoriø
JUMZ (1 vnt. - 30 Eur), tekinimo
stakliø grëbtuvà (diametras 200,
1 vnt. - 50 Eur). Tel. 8 676 97 485.

p a r d u o d a

Gerà seifà ir metalinæ spintà, taip pat
kiemo vartus, ûkinio pastato duris
ir stiklus ðiltnamiui. Jurbarkas, tel.
8 612 77 639.

YAMAHA PSR-S550 (380 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 637 12 055.
Siuvamàjà maðinà (su stalu).
Tauragë, tel. 8 634 34 682.

Funkcinæ lovà (maþai naudotas
grikiø lukðtø èiuþinys, originalus
medicininis èiuþinys, medicininë
spintelë, speciali liginio maudymo
vonia). Tauragë, tel. 8 670 28 404.

Skubiai pianinà „Belarus“ (tvarkingas, priþiûrëtas, juodos spalvos, 250
Eur). Jurbarkas, tel. 8 657 48 458.

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.
El. variklius: 15 kW - 1500 aps./
min., 1,5 kW - 1500 aps./min., 1,5
kW - 3000 aps./min. 2,2 kW - 3000
aps./min. 1,1 kW - 1400 aps./min.
Tauragë, tel.: 8 687 75 365, 8 686
38 041.

Minkðtà 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.
Naudotus: gartrauká (20 Eur),
minkðtàjà dalá-kampà (10 Eur).
Tauragë, tel. 8 657 95 386.
Prekybines lentynas, prekystalius,
virtuviná stalà (120 x 80), 6 këdes,
èekiðkà knygø spintà (156 x 118 x 36,
18 Eur), spinteles (195 x 50 x 38),
spintà (195 x 80 x 38). Tauragë, tel.
8 614 08 381.
Svetainës baldus: 8 këdës, stalas, sofà
su foteliais. Pigiai. Tauragës r., tel. 8
656 24 052.
Vokiðkà miegamojo komplektà:
dvigulæ lovà (210x190 cm, 95
Eur), 4 durø spintà su veidrodþiais
(190x180x60 cm, 90 Eur), baldai
geros bûklës. Jurbarkas, tel. 8 685
31 383.

d o v a n o j a
3 daliø ðviesià sekcijà. Jurbarkas, tel.
8 617 34 899.

Ávairiø ðaliø senovinius paðto þenklus, monetø maþà kolekcijà, muzikos patefono plokðteles (1968-1973
m., áraðai 33/1/13). Skambinti tiems,
kurie gerai þino, ávertina ir gali pirkti
pagal susitarimà. Tel.: 8 672 56 993,
8 672 20 884.
MTZ 80 (1989 m.). Gyvuliø priekabà, kultivatoriø su akëèiom, presà
„New Holland“, malûnà, vandens
siurblá, benzininá gràþtà, padangas.
Tel. 8 623 13 698.
Nebrangiai elektriná trifazá skersiná
pjûklà, cinkuotos vielos gardelius
þvëreliams, bièiø avilius ir bièiø ðeimas, cisternà, motociklà „IÞ“. Tel.
8 676 69 669.
Plastikines taras (1000 l, su metaliniais padëklais, ðvarios, tvarkingos,
tinka vandeniui, kurui, skystoms
tràðoms ir kt., 37-43 Eur, kanalizacijai, 18 Eur, rëmai, 15 Eur, pûslës
3 Eur). Galime atveþti. Tauragë, tel.
8 673 27 937.
Plastmasinæ talpyklà (1000 l, nuo
32 iki 45 Eur). Tauragë, tel. 8 657
96 952.
Sauskelnes „Tena“ (M dydis, 24
pakuotës), „Seni“ (M dydis, 12 pakuoèiø). Yra praimtø pakuoèiø, yra
likusiø naujø higienos priemoniø.
Kaina sutartinë. Tauragë, tel. 8 670
28 404.
Ðaðlykinæ-rûkyklà (garveþys).
Tauragë, tel. 8 652 89 912.

+Belukðtes aviþas sëklai (1 tona - 180
Eur). Tauragë, tel. 8 699 12 013.

Vienà iðskleidþiamà stalà, vienà
apvalø iðskleidþiamà stalà, ðeðias
këdes, dujø balionà, dujinæ, bidonà,
malûnà (elektrinis ), el. pjûklà (elektrinis), 2 veþimo ratus (nekaustyti).
Tel. 8 679 02 985.

Dedekles viðtas, kaimiðkus gaidþius
ir bulves. Jurbarkas, tel. 8 610 91 792.

p e r k a

Dviejø parðiukø kiaulæ seklinimui
arba skerdimui (1 kg - 1,30 Eur).
Skaudvilë, tel. 8 641 87 481.

+Senus laikraðèius (nuo 1970 iki
1990 m.), „Valstietá“, „Leninieèiø
balsà“. Tauragë, tel. 8 641 46 356.

p a r d u o d a

Karvæ (2 verðiø). Tel. 8 679 28 440.

Mësiniø aviø ðarolë skerdienà (1
kg - 3,50 Eur). Tel.: 8 696 31 654, 8
624 90 324.
Mieþiø grûdus. Tauragë, tel. 8 698
57 698.
Sauso ðieno rulonus. Pagëgiai, tel. 8
686 27 262.
Statybinius sausus juodalksnio taðus,
100 Eur. Tauragë, tel. 8 655 46 880.

Nerûdijanèio plieno vonià (matmenys 1,4 x 1,55 m, gylis 90 cm,
talpa apie 1,6 kub. m, tinkama kubilo
gamybai, yra iðleidimo kranas, 250
Eur). Tauragë, tel. +370 622 97 777.

OPEL ZAFIRA (2005 m., 2 l,
dyzelinas, kondicionierius, el. paketas, 10 oro pagalviø, juodos sp.).
Tauragë, tel. 8 614 84 685.

PEUGEOT

p a r d u o d a

Kietojo kuro katilà (savos g-bos).
Tauragë, tel. 8 652 89 912.

RENAULT

Lenktà tiltelá (3,5 x 1,2 m). Plauðo
plokðtes (170 x 280 x 0,04 cm, 1
kv. m - 0,80 Eur). Tauragë, tel. 8
686 42 884.
Naujà STIKLÀ (120x50, 4 mm,
52 vienetø, vieneto kaina 3 Eur,
125x50, 4 mm, 15 vienetø, vieneto
kaina 3 Eur, naudotas, 120x62, 4
mm, 3 Eur). Tauragë, tel. 8 656
38 879.
Nusigriovimui virtuvës koklinæ
krosná su orkaite, gerame stovyje,
kaina sutartinë. Jurbarkas, tel. 8
612 58 993.
Pakabinamas stumdomas duris
garaþams, sandëliams (matmenys
280x340, izoterminës, apkaustytos
metalu, galimas matmenø keitimas, tvirtinimui cinkuoti bëgiai,
170 Eur). Jurbarkas, tel. +370
687 87 093.
Senovines raudonas ir geltonas
plytas (30 000 vnt.) ir grindinio
taðytus akmenis (500 kv. m) ir perka
termoforus, reles, oscilografus.
Kaunas, tel. 8 699 99 395.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.
Zeimerá (trifazis). Tauragë, tel. 8
623 19 140.

p e r k a
Priimu statybines atliekas. Tel. 8
647 42 210.
Ðiferá (naudotà). Tauragë, tel. 8
699 56 117.

d o v a n o j a
Atiduodame þvyro þemes, tik reikia
pasikrauti ir iðsiveþti. Jurbarkas, tel.
8 673 48 901.

BMW

p a r d u o d a
BMW D3 (juoda sp., benzinas,
2005 m.). Jurbarkas, tel. 8 621
43 693.

CITROEN

p a r d u o d a
CITROEN XANTIA (1995 m.,
dyzelinas, 66 kW, mechaninë pavarø dëþë, heèbekas, þalia sp., 4/5,
TA iki 2018-04, 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 614 84 390.

p a r d u o d a
RENAULT MEGANE (2003
m., 1800 cm3, dyzelinas, 88 kW,
mechaninë pavarø dëþë, heèbekas,
pilka sp., 4/5, TA iki 2018-09, 1 700
Eur, labai tvarkinga, be defektø).
Ðilalë, tel. 8 686 91 048.
RENAULT MEGANE SCENIC
(2002 m., TA iki 2019 m., 1 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 671 33 500.

TOYOTA

p a r d u o d a
TOYOTA AVENSIS (2007 m.,
dyzelinas, 2231 kW, mechaninë
pavarø dëþë, heèbekas, juoda sp.,
4/5, 245 800 km, TA iki 2018-09,
daug privalumø, draudimas, 4 500
Eur, visi varomieji ratai, naujos
þieminës padangos). Jurbarkas, tel.
8 615 22 009.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW GOLF (2001 m., dyzelinas,
74 kW, mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, sidabrinë sp., 2/3, 214
000 km, TA iki 2019-02, Lietuvoje
neeksploatuotas, 2 100 Eur, 1,9
TDI, ið Vokietijos). Jurbarkas, tel.
8 687 98 393.
VW PASSAT (sedanas, 1997 12
mën., 1,6 l, benzinas, 74 kW, automatinë pavarø dëþë, rida 180
000, serviso knygos, centrinis, vairo
stiprintuvas, el. langai ir veidrodþiai,
kaina 1 350 Eur). Jurbarkas, tel. 8
611 47 150.

p e r k a
+Brangiai superkame visø markiø
automobilius. Pasiimame, sutvarkome dokumentus. Tauragë, tel. 8
631 18 800.
+Vaþiuojanèius automobilius, gali
bûti be TA iki 300 Eur. Tauragë, tel.
8 653 11 297.
AUDI arba VW PASSAT (nuo
1994 m., dyz., gali bûti be TA ir su
rûdimis). Tel. 8 645 96 930.
Automobilius superkame
aukðèiausia kaina (ávairiø markiø).
Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome ið karto, pasiimame jums
patogiu laiku. Tel. 8 624 36 612.
Superkame vaþiuojanèius, nevaþiuojanèius automobilius. Pasiimame
patys, atsiskaitome ið karto. Tel. 8
690 40 701.

FORD

p a r d u o d a
Automobiliai FORD FIESTA
(1999 m.) ir FORD FOCUS (2000
m.) dalimis. Jurbarkas, tel. 8 611
49 485.
FORD GALAXY (2004 m., 2,3 l,
tiesioginës dujos, TA iki 2018 03
08, tvarkingas, priþiûrëtas, servisas
padarytas, vaþiuoklë sutvarkyta,
kaina 2 500 Eur). Tel. 8 643 11 767.

p a r d u o d a
Gal kas galite padovanoti neágaliam þmogui automatinæ skalbimo
maðinà, lovà ir ðaldytuvà? Jurbarkas,
tel. 8 616 24 962.

OPEL VECTRA (2007 m., dyzelinas, 88 kW, mechaninë pavarø dëþë,
universalus, juoda sp., 4/5, TA iki
2018-09, Lietuvoje neeksploatuotas, 3 300 Eur, 1,9 l, ið Vokietijos).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.

PEUGEOT 307 (2003 m., dyz.,
karavanas, gera ðeimyninë maðina,
iki 7 vietø, TA iki 2018 11 mën.,
kondicionierius, kompiuteris, 2 350
Eur). Tel. 8 604 79 756.

HONDA

Kiaulæ (ekologiðkai uþauginta, 160
kg, kaina sutartinë), avinà (mësai
arba veislei). Tauragë, tel. 8 655
58 797.

OPEL ASTRA (1998 m., 1,7 l
dyzelinas, universalas, TA, iki 2018
m., 690 Eur). Tauragë, tel. 8 638
61 299.

Juostinius mobiliuosius gaterius
(elektra, benzinas, dyzelinas).
Dyzelinæ 20 kW elektros stotá.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.

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

Dujø balionà, aliumininá bidonà
(38 l), aliumininæ vonià (160 x 76 x
50 cm). Tauragë, tel. 8 614 08 381.

Didelæ naujà komodà (rudos sp.)
ir maþesnæ komodà su knygø lentynomis. Galima pirkti kartu arba
atskirai. Tauragë, tel. 8 634 34 682.

+YPATINGOS NUOLAIDOS!
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. VIDAUS IR
LAUKO DURYS: MEDINËS,
METALINËS, NAUJOS IR
PANAUDOTOS. ÁVAIRÛS
MUZIKINIAI INSTRUMENTAI.
Klaipëda, tel. 8 603 10 867.

OPEL ASTRA (2002 m., heèbekas,
1,6 l, benzinas, senas variklis, 6,2
kW, sidabrinës sp., centrinis uþraktas, el. langai ir veidrodþiai, kondicionierius, rida 200 000, kaina 1 450
Eur). Jurbarkas, tel. 8 611 49 485.

HONDA CONCERTO (1993 m.,
benzinas, sidabro sp., TA iki 2017
m., draudimas, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 641 87 274.

NISSAN

p a r d u o d a
NISSAN PRIMERA (1995 m., 1,6
l, benzinas, TA iki 2019 m., 550
Eur). Tauragë, tel. 8 636 33 219.

p a r d u o d a
Automobilinæ dujø árangà, netiesioginæ, dujø balionà á atsarginio rato
vietà statosi. Tel. 8 643 11 767.
Automobilinæ priekabà (savos
gamybos, geros bûklës, TA iki 2018
0830). Jurbarkai, tel. 8 615 23 306.
Automobilio AUDI - A6 ir AUDI 100 dureles, GAZ - 53 pavarø dëþæ,
priekinius amortizatoriø. Jurbarkas,
tel. 8 612 77 639.
El. generatoriø (maþai naudotas, 3
kW, HONDA keturtaktis, 450 Eur).
Tauragë, tel. 8 682 27 319.
Lietinius ratlankius su vasarinëmis
padangomis (16/215/40, skyles
4+100). Tauragës r., tel. 8 670
20 720.
Originalius skardinius SUBARU
ratlankius R16 (4 vnt., R15, 2vnt.).
Tel. 8 699 10 715.

cm

myk
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Priekabas ZUBRIONOK, MAZ
8114 (lengvosios maðinos, 2 vnt.).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.

p e r k a
Perka priekabà automobiliui veþti.
Tel. 8 621 92 868.

p a r d u o d a
Bulviø kasamàjà, sodinamàjà, tràðø
barstytuvà, purkðtuvà, plûgà, kultivatoriø, grudø pûstuvà, gnybtus
rulonams, T-25. Jurbarkas, tel. 8
612 78 366.
Frontaliná krautuvo kauðà (plotis 1,8 m, naujas, gamybinës ir
europinës uþkal., 200 Eur), el.
reduktoriø (2,2 kW), variklá (80
Eur), dalginæ ðienapjovæ (rusiðka,
2,1 m ploèio, 150 Eur), T-40 oro
kompresoriø (50 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 12 80 930.
Kauptukus (3 vagø, 100 Eur), prikabinamà kultivatoriø (4 m ploèio
ir C formos nagai, yra lyginimo
lenta, 300 Eur), ventiliatoriø grûdø
dþiovinimui (7,5 kW, 150 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 612 80 930.K
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Kombainà „Volvo 830“ (yra smulkintuvas, be kabinos, padangos
priekinës naujos, kederio plotis 2,8
m, variklis „Perkins“, 2000 Eur).
Tauragë, tel. 8 670 99 119.
Melþimo aparatus. Naujus ir naudotus. Pieno ðaldytuvus. Atliekame
remontà. Suteikiame garantijà.
Atsarginës dalys. Dyzeliniai, benzininiai, elektriniai. Nerûdijanèio
plieno kibirëliai. Tauragës r., tel.: 8
685 26 204, 8 639 07 345.
Mëðlo pakrautuvà, mëðlo kratytuvà,
vienaaðæ priekabà. Elektros variklius, ávairaus galingumo, elektriná
pjûklà-obliavimo stakles. Tauragë,
tel. 8 647 36 183.
Mini traktoriø MITSUBISHI MT
1601D, kaina 3 200 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 682 19 217.
Motoblokà MTZ-06DM (su inventoriumi), vartytuvà GV, cisternà
(ant ratø, aliumininë), el. koloriferá
(16 kW), el. plytà (10,5 kW, pramoninë), kompresoriø ðaldytuvui).
Tauragë, tel.: 8 687 75 365, 8 686
38 041.
Naudotà kuro talpyklà (ilgis 3 m,
skersmuo 1 m, 300 Eur). Tauragë,
tel. 8 656 38 879.
Naudotà þ.û. technikà ið Ðvedijos,
techniðkai tvarkinga. Tel. 8 601
60 880.

Plûgà „Overum“ (3 korpusø,
su hidrauline apsauga, 1 000
Eur), lëkðtes (4 m, 1 500 Eur, ið
Ðvedijos). Tel. 8 602 86 206.

Traktoriaus MTZ starterá 24 W,
traktorinæ priekabà (4 t, ant þiedo,
didþioji), traktoriaus MTZ galiná
tiltà. Tel. 8 690 61 290.

Plûgus: WIRAH, PLN3 ir jø atsargines dalis plûgui
KVERNELAND. Kultivatorius
(2,6 ir 3,4 m). Traktorines sëdynes. Tràðø barstomàjà. Grûdø
sëjamàjà SZ-3,6. Grûdø malûnà.
Akëèias. Arkliná veþimà. Traktoriø
BELARUS 820. Tauragë, tel. 8
601 75 010.

Traktorinæ priekabà 2PTS-2,
grûdø iðkrovimo sraigæ (elektrinë), priekinës aðies þiedà (4 t
priekabai), padangas (traktoriniø
priekabø, 4-12 t), iðvertimo cilindrus (traktoriaus priekabø, 2-4 t).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.

Pieno ðaldytuvà „Wedholm“
(atviro tipo, 900 l talpos, kalibruotas, 800 Eur). Tauragë, tel. 8
671 01 640.
Ðienà rulonais (gali atveþti), ðieno
presà „John Deere 550“, melþimo
aparatà, MTZ tarpiná korpusà.
Jurbarkas, tel. 8 615 31 155.
Ðieno pûstuvà. Tauragë, tel. 8
688 95 587.

Traktoriø DT-20 (600 Eur, arba
dalimis), traktoriø T-25 (2 000
Eur), traktoriø T-16 (su hidrauliniu vairu 1988 m., 1 600 Eur),
traktoriaus priekabà (padaryta
ið kratytuvo, 400 Eur), traktorius
dalimis: JUMZ, T-40AM, T-25,
MTZ. Tel. 8 646 39 686.
Traktoriø T-16 MG (1986 m., 1 500
Eur). Tauragë, tel. 8 634 34 586.
Traktoriø T-25 (1984 m., kartu
su plûgu ir kultivatoriumi, kaina
sutartinë). Tauragë, tel. 8 653
40 030.
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Traktoriø T-25 1992 m. Tel. 8
652 96 089.
Tràðø barstytuvà, T-150 greièio
dëþæ, vairo kolonëlæ, MTZpriekiná varomàjá tiltà, MTZ dalimis. Tel. 8 612 17 959.

Ruošiame TR1; TR2; SZ; SM kategorijų, KRAUTUVŲ vairuotojų ir
KROVIMO KRANŲ (HIDROMANIPULIATORIŲ) OPERATORIUS
(mokiniai registruojami nuolat ! )
Naujos B kat. grupės darbą pradeda: Balandžio 11 d. 16:00 val. popietinė grupė
Kursų kaina: 319,00 € (teorija 40 val. ir praktinis vairavimas 30 ak.val.)
300,00 € (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)
Naujos BE, C, CE, D kat. grupės darbą pradeda: Balandžio 12 d. 18:00 val. vakarinė grupė
Į kainą įskaičiuota metodinė medžiaga, teorijos paskaitos, praktikos važiavimai ir neribotai spręsti
KET prie kompiuterių!
PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS:
x PO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO PRARADIMO;
x PRADEDANČIŲJŲ VAIRUOTOJŲ;
x PAŽEIDUSIŲ KET REIKALAVIMĄ (-US).

Trijø korpusø plûgà (300 Eur,
naujas, naudotas sezonà), ðieno
rinktuvà (aliumininis korpusas,
techniðkai tvarkingas, kaina sutartinë). Sëjamàjà (3 metrø ploèio,
300 Eur). Jurbarkas, tel. 8 646
02 978.
Kultivatoriø su akëèiomis (tvarkingas, 4 m ploèio, 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 686 92 217.

p e r k a
+ Þ.Û. technikà ir transportà: traktorius, kombainus, plûgus, presus,
automobilius, mikroautobusus,
sunkveþimius. Tel. 8 623 55 702.
Mëðlo kratytuvà (11 tonø, gali bûti
neveikiantis), trifazá oro kompresoriø (rusø g-bos), verstuves rusiðkam
plûgui, hidrofikuotà plûgo korpusà
ir verstuves. Tauragë, tel. 8 641
46 356.

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!

+Reikalinga kirpëja miesto centre
Baþnyèiø g. esanèioje kirpykloje.
Tauragë, tel. 8 652 73 453.
+Reikalingas vairuotas-ekspeditorius maisto prekybos srityje.
Tauragë, tel. 8 682 64 252.
+Reikalingas vyriðkis dirbti
statybose, bûtina darbo patirtis.
Tauragë, tel. 8 636 71 551.
+Reikalingas þmogus, galintis dirbti ûkyje. Apgyvendina.
Tauragë, tel. 8 650 67 563.
+Reikalingi 2 vyriðkiai dirbti valymo darbus Vokietijoje. Atlyginimas
nuo 1 500 Eur iki 2 000 Eur.
Gyvenamoji vieta prie pat darbo.
Darbai ilgesniam laikui. Visos
socialinës garantijos. Tel. 8 699 93
850, skambinti iki balandþio 10 d.
+Ûkyje reikalingas traktorininkas
ir darbininkas. Yra galimybë apgyvendinti. Tauragë, tel. 8 675 44 086.
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Apkalame namus dailylentëmis,
statome pastoges ir karkasinius
pastatus. Liejame pamatus tvoroms.
Tel. 8 641 54 401.
Automobiliø lauþyne reikalingas
automobiliø ardytojas. Tauragë, tel.
8 655 44 919.
Darbas pieno ûkyje pagalbiniam darbininkui Tauragës r.
Apgyvendinimas ir maistas nemokami. Tauragë, tel. 8 618 10 349.
Ieðkau moters, kuri gyventø kartu
ir padëtø namø ruoðoje. Tel. 8 645
86 526.
Ieðkome tolimøjø reisø vairuotojø
darbui Lietuva - Suomija - Lietuva.
Vairuotojai gali bûti ið Jurbarko,
Kauno, Birþø, Pasvalio, Panevëþio.
Savaitgaliai namie. Tel. 8 615 44 567.
Ieðkome tolimøjø reisø vairuotojø. Darbas ratais ir Europoje.
Jurbarkas, tel. 8 652 21 115.
Nedidelei brigadai reikalingas
þmogus sugebantis dirbti statybose Vokietijoje. Uþ 1 val. - 10
Eur.. Atsiskaitymas kas savaitæ.
Iðvykstame balandþio 21 d.
Jurbarkas, tel. 8 627 59 555.
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.
Reikalingas autoservisui automobiliø remontui darbuotojas.
Jurbarkas, tel.: 8 682 10 021, 8 612
67 824.
Reikalingas pagalbinis darbininkas
statybose, turintis B kat. teises.
Tauragë, tel. 8 658 46 966.
Reikalingi darbuotojai ûkyje.
Jurbarkas, tel. 8 619 39 533.
Reikalingi tolimøjø reisø vairuotojai, turintys C, CE kategorijas. Darbas ratais ir uþsienyje Europoje. Jurbarkas, tel. 8 650
80 526.
Statybose Danijoje reikalingi statybininkai, apdailininkai, staliai.
Tauragë, tel. 8 672 46 859.
Ûkininkas ieðko darbuotojo.
Pagëgiai, tel. 8 615 85 742.
Reikalinga padavëja, darbas savaitgaliais, kaimo turizmo sodyboje.
Labai geros darbo ir atlyginimo
sàlygos. Jurbarkas, tel. 8 640 15 999.
Reikalingas darbuotojas nedideliame ûkyje. Apgyvendiname.
Jurbarkas, tel. 8 643 17 814.
Puðines smulkias malkas. Jurbarkas,
tel. 8 643 72 789.

42 m. vyras sàþiningai dirba nekvalifikuotus darbus Jurbarko rajone.
Tel. 8 628 84 878.
Darau vidaus remonto darbus,
daþau, glaistau, dedu grindis ir kitus
darbus. Jurbarkas, tel. 8 685 40 700.
Ieðkau buhalterës darbo. Jurbarkas,
tel. 8 690 83 046.
Ieðkau buhalterës darbo. Jurbarkas,
tel. 8 698 13 906.
Ieðkau darbo ðaltkalvio arba sargo.
Jurbarkas, tel. 8 690 73 500.
Ieðkau darbo: atlieku apdailos
darbus, daþau, smulkias elektros ir
santechnikos darbus ir kiti darbai.
Jurbarkas, tel. 8 680 37 379.
Moteris ieðko darbo, gali priþiûrëti
senelius. Tauragë, tel. 8 689 20 326.
Siûlome savo paslaugas vidaus
ir lauko remonto, tvorø statymo,
bendrø laiptiniø remonto. Dirbame
su patentu. Esame su patirtimi.
Jurbarkas, tel. 8 637 25 870.
Vyras ieðko darbo, atlieka vidaus
apdailos darbus. Tauragë, tel. 8
630 94 532.
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Vyras ieðko darbo, gali kapoti,
pjauti malkas ir atlikti kitus ûkio
darbus. Tauragë, tel. 8 658 37 410.
Vyras ieðko papildomo darbo,
nuosavu pjûklu gali pjauti malkas,
atlikti kitus pagalbinius darbus.
Tauragë, tel. 8 636 33 749.
Su savo áranga pjauna gyvatvores,
medþius, krûmus, malkas (ir kapoja). Iðvalo ir projektuoja sodus.
Tauragë, tel. 8 654 43 839.

+Atlieku visus santechninius darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.
+Atlieku visus vidaus apdailos
darbus. Tauragë, tel. 8 673 02 428.
+Miðko ir avariniø medþiø pjovimas. Medienos ir malkø ruoðimas.
Tauragë, tel. 8 637 72 785.
+Mobiliuoju juostiniu gateriu uþsakovo namuose pjauna medienà.
Tauragë, tel. 8 650 10 466.

+PIRÈIØ STATYBA, SAUNØ
ÁRENGIMAS, KARKASINIAI
NAMUKAI, NAMAI.
PAVËSINËS, TERASOS,
SANDËLIUKAI, PRIESTATAI,
GARAÞAI. GARANTIJOS.
KLAIPËDA, KRETINGOS
G. 161, tel. 867796000,
www.karkasinespirtys.lt/
+Pjauna medienà mobiliaisiais
juostiniais gateriais (elektra, benzinas, dyzelinas) kliento namuose.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.
+Trys mûrininkai stato namus,
þidinius. Tel. 8 641 78 105.
+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.
Dengiame stogus, karkasiniø ûkiniø
pastatø ir prietaisø statymas. Tel.: 8
628 52 537, 8 614 29 530.
Dengiame stogus. Atliekame visus
stogø skardinimo darbus. Mûrijame
surenkamus kaminus. Didelë patirtis, geros kainos. Sudarome sutartis. Jurbarkas, tel. 8 614 83 688.
Kokybiðkai klojame trinkeles, kaina
sutartinë. Darbi patirtis 10 metø.
Priimami uþsakymai tel. 8 641 19
189. Neatsiliepus raðykite SMS, tada
perskambinsiu.
Profesionalus statybininkas atlieka
pamatø, mûro ir stogo darbus. Tel.
8 650 89 806.
Statome pavësines, terasas, medinius pastatus, vaikø þaidimo aikðteles.
Skambinkite tel. arba raðykite el.
paðtu prowoodextra@gmail.com,
Jurbarkas, tel. 8 699 94 429.
Tinkuoju, kalkinu, tepu skiediná,
daþau, glaistau. Jurbarkas, tel. 8
638 82 807.
Valome medþiais ir krûmais apþëlusius laukus, pievas, griovius, pakeles ir pamiðkes. Susidariusias
kirtimo atliekas susmulkiname.
Parduodame biokurà, mulèà.
Tauragë, tel. 8 602 62 640.
Akmenø skaldymo paslaugos.
Skaldymo árangos nuoma.Prekyba
skaldytais akmenimis.Tel. 8 699
31 958.
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RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

BALANDŽIO 4 D. 18 VAL. Kino filmas „ZERO III“ Mes
valdžia! Jurbarko kultūros centre.
BALANDŽIO 7 D. 18 VAL. Teatro vakaras Girdžiuose.
BALANDŽIO 8 D. 14 VAL. Vokalinės muzikos šventė
„Daina gydo sielą“ Jurbarko kultūros centre.
BALANDŽIO 11 D. 18 VAL. Ekstremalus klasikos
pliūpsnis MARTYNAS LEVICKIS ir styginių kvartetas
Jurbarko kultūros centre.
TAURAGĖJE IR RAJONE
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BALANDŽIO 4 D. 18 VAL. Spektaklis „Buvusių moterų
reikalai“ Tauragės kultūros rūmuose.
BALANDŽIO 8 D. 12 VAL. Tradicinė teatro šventė
Skaudvilės kultūros rūmuose.
BALANDŽIO 8 D. 17 VAL. ILIUZIONISTAS EMMAGIC Tauragės kultūros rūmuose.
BALANDŽIO 11 D. 18 VAL. Domino teatro spektaklis
„Žaidimas nebaigtas“ Tauragės kultūros rūmuose.
BALANDŽIO 12 D. 18 VAL. Spektaklis „Buvusių moterų
reikalai 2“ Tauragės kultūros rūmuose.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

57 m. naðlys susipaþintø su moterimi. Tauragë.
Vieniðas, nevedæs, be þalingø
áproèiø, gyvenantis kaime, materialiai apsirûpinæs vyras ieðko
gyvenimo draugës rimtai draugystei.
Gali turëti vaikà. Tauragë.

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

BALANDŽIO 4 D. 15.30 VAL. Modelių agentūros „Image group“ modelių atranka Šilutės kultūros ir pramogų
centre.
BALANDŽIO 7 D. 18 VAL. Vidas Bareikis. Auksinis turas
Šilutės kultūros ir pramogų centre.
BALANDŽIO 11 D. 18 VAL. Domino spektaklis „LOTO“
Šilutės kultūros ir pramogų centre.
BALANDŽIO 19 D. 18 VAL. Radži ir Birutės Dambrauskaitės koncertas Šilutės kultūros ir pramogų centre.
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