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Kada paskutinį kartą matėte daugiabučio kieme plaunamą automobilį? Panašu, kad šis reiškinys po truputi išnyksta. Atėjus
pavasariui bei švarinimosi metui vis rečiau galima pamatyti,
kuomet automobilių savininkai patys plauna ar išsiurbia savo
transporto priemonę.
Pasak aplinkos apsaugos specialistų, to priežastys gana
aiškios – kaip grybai po lietaus didžiuosiuose miestuose atsirandančios autoplovyklos ir nemažos baudos už savarankišką
mašinos plovimą miesto teritorijoje.
Transporto priemones draudžiama plauti miestų gatvėse,
aikštėse, parkuose, skveruose, paplūdimiuose, prie upių, ežerų,
daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose ir kitose tam tikslui
nepritaikytose ar neskirtose vietose.
Taip pat draudžiama purtyti kilimėlius ar kitaip valyti transporto priemones ar atskiras jų dalis, mechanizmus. Šios ar
panašiai skambančios taisyklės galioja kiekviename Lietuvos
mieste.
DELFI kalbinti didžiųjų Lietuvos miestų aplinkos apsaugos
specialistai teigia, kad kuo toliau, tuo gaunama vis mažiau
skundų dėl mieste plaunamų automobilių.
„Anksčiau mūsų praktikoje tokių atvejų būdavo, tačiau pastaruoju metu jų, galima sakyti, nebe pasitaiko. Tai yra vienetiniai
atvejai, mes specialių priemonių tam neorganizuojame. Jeigu
gyventojai praneša, mes važiuojame tikrinti, tačiau pranešimų
nėra daug. Gal žmonės jau žino, kad būna netoleruojančių
kaimynų ir nebeplauna automobilių kiemuose. Bauda vis dėlto
nemaža - iki 600 eurų“, - teigia Andžejus Dinikis, Vilniaus
miesto savivaldybės Saugaus miesto departamento Viešosios
tvarkos skyriaus vedėjas.
Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento vyriausioji
specialistė Daiva Uleckienė tikina, kad jei vairuotojas vandeniu
apiplauna tam tikras mašinos dalis, į tai žiūrima atlaidžiau.
Svarbiausia į aplinką neleisti jokių neleistinų medžiagų.
„Jeigu žmonės nusiplauna automobilį paprastu vandeniu
dulkes, tai mes nesikabinėjam. Nes realiai, jei tokį dalyką
pajudinsi, tai bus kalnas neįveikiamo darbo. Jeigu automobilio
plovimui naudojamos cheminės medžiagos, plaunami tepalai
ar naftos produktai, jau mums taip netinka. Jei turime tokią
informaciją, tuomet mes tikriname. Jei gyventojas laikosi reikalavimų, nusiskundimų negauname. Šiemet dar jokių skundų
negavome“, - teigia D. Uleckienė.
Kaune už transporto priemonių plovimą tam neskirtose vietose bauda piliečiams siekia nuo 57 iki 115 Eur.
Didžiųjų miestų aplinkosaugininkai vieningai tvirtina, kad
savarankiški automobilių plovėjai nėra tokia problema, kuriai reiktų skirti ypatingą dėmesį. Tai rodo mažas gaunamų
nusiskundimų skaičius.
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TAURAGĖ

KOKIAS PROBLEMAS PADEDA IŠSPRĘSTI
SULTYS?
Mūsų organizmui neretai prireikia neatidėliotinos
pagalbos. Dauguma tokiais
atvejais skuba į artimiausią
vaistinę – kartais ir visai
be reikalo, nes esama ir paprastesnių priemonių įveikti
nedideles sveikatos problemas. Viena jų – gydymasis
sultimis, kartais galinčiomis
padėti ne prasčiau nei vaistai.
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Sultys nuo pagirių
Reikės: 125 g papajų, 2
apelsinų, vidutinio dydžio agurko. Tokiose
sultyse gausu vitaminų A ir C, magnio, kalio
seleno.
Sultys nuo aukšto kraujospūdžio
Reikės: 250 g kivių (neluptų), vidutinio
dydžio agurko, šaukšto granatų sėklų (nespaustas suberti į jau paruoštas sultis).
Sultys turtingos vitamino C, kalio, cinko.
Vitaminas C padeda organizmui gaminti
kolageną, gerinantį kraujagyslių sienelių
elastingumą.
Sultys nuo celiulito
Reikės: 200 g obuolių, 50 g burokėlių, 100
g salierų.
Šios sultys, kuriose yra vitaminų A ir C, kalio
ir magnio, folio rūgšties bei natrio, be kita
ko, valo kraują, inkstus, limfą. Obuoliuose
esantys pektinai padeda sustiprinti imunitetą.
Sultys nuo tinimų
Reikės: 125 g šparagų, 10 kiaulpienių lapų
(galima pakeisti rukolomis), 125 g meliono,
didelio agurko, vienos kriaušės.
Receptas gal ir ne visai tradicinis sultims, užtat jos turi daug vitaminų A ir C, kalio, cinko.
Sultys nuo galvos skausmo
Reikės: 175 g bet kokių žalios spalvos salotų (kuo sodresnės spalvos, tuo geriau), 125
g pankolių, 1/2 citrinos (išspauskite sultis, o
žievelę galite sutarkuoti ir suberti į gėrimą).
Vitaminų A, C, taip pat kalio, magnio, kalcio nestokojančios sultys gali palengvinti net
migrenos kančias. Salotos ir pankoliai ramina
kaip nervų sistemą, nes juose labai daug kalio
ir magnio.
Sultys, gerinančios širdies darbą
Reikės: 125 g šviežių burokėlių, 125 g
rėžiukų (galima pakeisti petražolėmis), 125
g raudonųjų svogūnų, 250 g morkų, česnako
skiltelės.
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Sultys su daug vitaminų A, C, E, B6,
magnio ir niacino nepaprastai naudingos
širdies ir kraujagyslių sistemai, tačiau turi
specifinį kvapą. Dėl to jas patariama gerti
pavakarieniavus.
Sultys nuo streso
Reikės: 50 g salierų stiebų, 50 g pankolių
(galima pakeisti kalendromis arba špinatais),
125 g romėniškų arba bet kokių kitų salotų,
175 g ananasų, šaukštelio smulkintų peletrūnų (pabarstyti, bet ne spausti).
Visi išvardyti produktai padės organizmui
atsipalaiduoti, o sultyse esantys antioksidantai apsaugos, kiek tai įmanoma, ląsteles (taip
pat ir nervų) bei palaikys jas sveikas.
Sultys nuo vidurių užkietėjimo
Reikės: 250 g kriaušių, 25 g džiovintų
slyvų (be kauliukų), 125 g špinatų.
Šių sulčių paslaptis ne vitaminai A, C, K,
ne beta karotenas, kalis, kalcis ir net ne folio
rūgštis, o virškinimą skatinantys fermentai
bei ląstelieną.
Sultys sveikiems nagams ir plaukams
Reikės: 175 g pastarnokų šaknų (galima
pakeisti abrikosais), 175 g žalių paprikų, 10
g petražolių, 2 vidutinių agurkų.
Turinčios vitaminų A, C, K, kalio ir beta
karoteno, šios sultys nuaugusių plaukų
ir nagų nebeišgelbės, tačiau gali paveikti
šaknis.
Keli patarimai
Į kiekvieną sulčių porciją įpilkite po šaukštelį šaltai spausto aliejaus. Taip padidinsite
jų naudą ir padėsite organizmui pasisavinti
vitaminą A.
Drąsiai dėkite į sultis ledo – jas gerti bus
skaniau.
Jeigu kurio nors produkto neturite, nebijokite improvizuoti ir pasinaudoti tuo, ką rasite
šaldytuve (arba šaldiklyje).

PAVOGĖ ĮRANKIŲ UŽ 15 TŪKSTANČIŲ
EURŲ
Tauragėje pradėtas renovuoti pirmasis mieste
pastatytas devynaukštis
namas, esantis prie autobusų stoties. Tačiau vos
tik darbus pradėjusi UAB
iš Telšių nukentėjo nuo
vagių. Vagystė pastebėta
penktadienio ryte. Nusikaltėliai į šiluminį mazgą,
kur buvo sudėti įrankiai,
įsibrovė per daugiabučio
rūsio langą. Pavogta tiek
įrankių, kad panešti nebuvo įmanoma – reikėjo su
mašina išvežti. Pavogtų įrankių vertė apie 15 tūkstančių eurų. Dingo profesionalūs metalo,
vamzdynų presavimo įrankiai, gręžimui bei kalimui naudojami perforatoriai, vamzdynų litavimo aparatai, įrankių komplektai.
Ant pavogtų įrankių yra išgraviruoti inventoriniai numeriai.
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai atlieka tyrimą ir dėl vagystės
iš Vytauto gatvės daugiabučio. Taip pat iš namo šilumos punkto pavogti elektriniai įrankiai ir
plieniniai radiatoriai. Dėl vagystės daugiabutį renovuojančiai bendrovei padaryta 826 eurų žala.

JURBARKAS

DAUGIAU NEI 100 ĄŽUOLIUKŲ
PAPUOŠĖ ALĖJĄ PRIE KASIKO UPELIO
Praėjusį trečiadienį, balandžio 19 dieną, Jurbarko miškų urėdija su jos vadovu Edmundu
Mačieža priešakyje sugalvojo neeilinį renginį. Pusiaukelėje tarp Smalininkų ir Viešvilės,
senojoje vokiečių laikus menančioje ąžuolų
alėjoje prie Kasiko upės buvo sodinami
ąžuoliukai. Apie 100 naujų medelių tą dieną
sodino įvairiausi krašto kolektyvai: Smalininkų ir Viešvilės mokyklų kolektyvai, šauliai,
pasieniečiai, ugniagesiai, kariškiai, moksleiviai ir mokytojai, miškininkai, verslininkai,
aplinkosaugininkai, žiniasklaidos atstovai ir
kt. Įvairiausios miesto ir rajono organizacijos, bendruomenės, kolektyvai visa tai darė
Lietuvos Valstybės šimtmečiui skirtai progai.
Buvo atsodinta taip vadinamo senkelio ąžuolų alėja, esanti prie Kasiko upės poilsiavietės
pusiaukelėje tarp Smalininkų ir Viešvilės. Šie pasodinti ąžuoliukai žaliuos šalia vokiečių laikais
pasodintų šimtamečių ąžuolų. Pasak E. Mačiežos, tokia graži idėja neturėtų būti vienintelė. Jo
manymu, buvusioje Mažosios Lietuvos teritorijoje sodinti medžių alėjas šalia kelių buvo graži
tradicija ir teikė šiam kraštui savitumo, tad gali būti, kad tokių alėjų atsodinimo miškininkai
sugalvos dar nevieną.
Po šios gražios, apie dvi valandas trukusios akcijos, visi buvo vaišinami pasieniečių išvirta
gardžia kopūstiene ir arbata, kurią kartu su savanoriais dalijo Jurbarko vyriausiasis aplinkosaugininkas Andrius Šašys.

SILUTE
NAUDINGA ŽINOTI

VTPSI IR SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOS DALĮ DOKUMENTŲ REGISTRŲ CENTRUI TEIKS ELEKTRONINIU BŪDU
Ketvirtadienį pradėjo
veikti „Infostatybos“ ir
Nekilnojamojo turto registro elektroninė jungtis,
kuri Valstybinei teritorijų
planavimo ir statybos
inspekcijai (VTPSI) bei
savivaldybių administracijoms leis atsisakyti Nekilnojamojo turto registro
tvarkytojui siunčiamų
popierinių pranešimų, o
norintiesiems įsigyti nekilnojamąjį turtą suteiks
daugiau informacijos.
Pradėjus veikti šiai sąsajai, VTPSI ir savivaldybių administracijų žymos apie „Infostatyboje“ paskelbtus ar pažymimus negaliojančiais
statybą leidžiančius, statybos užbaigimo ar
savavališkos statybos dokumentus, daromos
ar panaikinamos nemokamai.
Šių informacinių sistemų integracija bus
naudinga ir asmenims, siekiantiems įsigyti
nekilnojamąjį turtą.
„Išsami informacija apie statybos procesą
bus pasiekiama vienoje vietoje: apie statybą
leidžiančius dokumentus, statybos užbaigimo
aktus, deklaracijas apie statybos užbaigimą ir

STINTŲ LAIMIKIS
REKORDIŠKAI MENKAS
Susumuoti šių metų stintmečio rezultatai – jie rekordiškai prasti. Kuršių mariose ir Nemuno žemupyje sužvejota
tik 47 tonos stintų. Pernai jų buvo sugauta 75 tonos, užpernai – 257. Spėjama, kad stintų sugaunama mažiau dėl
negilinamų upių ir suintensyvėjusios žvejybos Baltijos
jūros priekrantėse, nes ten laimikiai didėja.
Ištisus 25-erius metus stintas žvejojantis Andrius Repinas sako nelabai suprantantis, kas darosi: „Atrodo, ir
laikas geras, ir vandens šiek tiek per potvynį buvo, ir
pavasaris geras, bet stintos atėjo 2 mėnesiais per vėlai ir
jų buvo tiek mažai, kad nelabai apsimokėjo žvejoti. “.
Baltijos jūros pakrantėse stintų laimikiai vis didėja. Gal
todėl mažiau jų patenka ir į marias.

PALANGA

TELKIAMOS PAJĖGOS VASARAI
savavališkos statybos aktus bus galima sužinoti ir Nekilnojamojo turto registre“, - sako
Eglė Kuklierienė, laikinai einanti VTPSI
viršininko pareigas.
Jos teigimu, įsigyjantys nekilnojamąjį turtą
asmenys taip pat išvengs nesusipratimų,
jei jų norimas įsigyti turtas buvo susijęs su
nustatytais savavališkos statybos atvejais.
Informacinių sistemų jungtis padės ir kitoms institucijoms efektyviau administruoti
mokesčius, vykdyti statybų priežiūrą kultūros vertybių teritorijose ir apsaugos zonose,
teikti duomenis „vieno langelio“ principu.

Šį savaitgalį atrinkti pirmieji 35
gelbėtojai dirbti pajūrio paplūdimiuose. Antra tiek tinkamų šiam
darbui vaikinų ir merginų bus atrinkti gegužės mėnesį. Taip pajūrio
gelbėtojų tarnyboje telkiamos pajėgos artėjančiam vasaros sezonui.
Šeštadienį „Gintaro“ baseine vyko
pajūrio gelbėtojų atranka. Užsiregistravę buvo 52 žmonės, atrinkti 35.
Šiemet Klaipėdos paplūdimiuose
dirbs 77 gelbėtojai. Toks pat jų
skaičius buvo ir praėjusiais metais.
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SMULKUS VERSLAS

DVIRAČIAIS DUBYSOS SLĖNIU 2017.
DOMĖJIMASIS KOSMETIKA PADĖJO
LYDUVĖNAI
PELNYTI AUTORITETĄ IR SUKURTI SAVO
Š. m. balandžio 30 d. (sekmaPRIEMONIŲ LINIJĄ

dienį) kviečiame dviratininkus
į 70 km žygį po vaizdingą Dubysos vidurupio slėnį žiediniu
maršrutu Lyduvėnai - Burbaičiai.
Žygio maršrute gausu lankytinų
objektų – aukščiausias ir ilgiausias Lietuvoje Lyduvėnų geležinkelio tiltas, net 4 - Danutės,
Bulavėnų, Kubilių ir Burbaičių
piliakalniai, Pagryžuvio dvaro
sodyba, Lietuvos partizanų kovomis garsus Virtukų miškas bei
nuostabus Dubysos ir Kražantės slėnių kraštovaizdis.
ŽYGIO PROGRAMA
10.00 – 10.30 žygeivių registracija Lyduvėnuose prie bendruomenės namų (Piliakalnio g. 2,
Lyduvėnai, Raseinių r. sav.), savarankiškas Lyduvėnų lankymas.
10.30 – STARTAS.
18.00 – PIKNIKAS LYDUVĖNŲ POILSIAVIETĖJE (starto vietoje).
Žygeivius kviečiame registruotis Dubysos regioninio parko facebook paskyroje, arba el.
paštu dubysosrp@raseiniai.lt,arba telefonais: (8 428) 70 330, (8 614) 25 095. Žygio dalyvio
mokestis – 5 Eur.

KAUNAS

KAUNO STARTUOLIAI: NORIME PAREMTI „ŽALGIRĮ“
Kauno miesto savivaldybės
vykdomos programos „Kauno
startuoliai“ pernykščiai laureatai savo pavyzdžiais įrodė, jog
tai efektyviai veikia. Tuo metu
Kaunas nusiteikęs ir šiemet
skirti iki 100 tūkst. eurų paramą
perspektyviam jaunatviškam
verslui.
Praėjusiais metais Kaunas
paskirstė paramą penkiems
projektams. Jų metu sukurti
ir plėtoti įvairūs informacinių
technologijų produktai: žmogiškųjų išteklių valdymo bei IT įmonių ir programuotojų paieškos
sistemos, elektroninės komercijos analitikos įrankis, virtuali programavimo mokymo platforma
bei jos įdiegimas Kauno mokyklose ir užklasinės veiklos būrelių duomenų bazė.
„Žinia apie Kauno paramą perspektyviam jaunam verslui sklinda labai plačiai. Smagu, kad
„Kauno startuolių“ programa tęsiasi toliau ir šiemet vėl kažkas sulauks stipraus postūmio žengti
pirmyn. Mūsų tikslas dabar – augti dar didesniems, kad ateityje galėtume paremti Kauno „Žalgirį“. Juk žinote, kad ten sumos nemažos, bet mes esame ambicingi“, – šypsojosi T. Pagirys.

KLAIPĖDA

UOSTE – PRABANGOS ŽENKLAI
Turistinį sezoną Klaipėdoje simboliškai atidarė pirmasis į uostą
atplaukęs kruizinis laivas. „National
Geographic Orion“, uostamiestyje
prisišvartavęs šeštadienį ryte, itin
prabangus laineris, juo už dviejų
savaičių kelionę Baltijos jūra tenka
pakloti labai retam lietuviui įkandamą sumą.
Pirmasis šių metų kruizinis laineris
„National Geographic Orion“ uostamiestyje prisišvartavo šeštadienį
ryte. Šis laineris Klaipėdoje viešėjo pirmą kartą. Dauguma turistų – iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro direktorės Romenos Savickienės teigimu,
šis laivas – išskirtinis, nes dauguma jo keleivių yra mokslininkai – biologai, geografai, istorikai.
Klaipėda šiemetį turizmo sezoną pasitiks ir su naujais turistams pritraukti skirtais objektais
– atsinaujinančiu Lietuvos jūrų muziejumi, naujai įrengiama muziejine ekspozicija Klaipėdos
piliavietėje.

Prieš ketverius metus vilnietės Karolinos Medonės (30)
pradėtas tinklaraštis
„Kosmetikos DNR“
šiandien išaugo į nešališką pirmąjį lietuvišką
kosmetikos apžvalgų
puslapį, o per pastaruosius metus sukauptos
žinios įkvėpė pradėti
nuosavą kosmetikos
liniją. Iki šiol sukurtos
dvi KDNR priemonės, o artimiausiuose
planuose – nuosava
laboratorija, farmacijos
studijos ir internetinio
puslapio plėtra į Jungtinę Karalystę, Ispaniją
ir Vokietiją.
Asmeninė patirtis paskatino išsamiau
domėtis kosmetika
Asmeninės misijos gimsta iš entuziazmo
ieškoti tiesos ir jų sėkmė ne visada priklauso
nuo išsilavinimo ar profesijos. K. Medonė
sukūrė „Kosmetikos DNR“, siekdama atsakyti į paprastą klausimą: kodėl kremas,
kuris turėjo padėti odai, ją suerzino. Tačiau
atsakymo paieška buvo sudėtinga, nes slypėjo paprastam vartotojui nesuprantamoje
cheminėje priemonės sudėtyje. Pašnekovė
pastebėjo, kad internete apskritai trūksta interneto svetainių, kuriose būtų visa reikiama
informacija apie kosmetikos priemones: sudėties analizė, žinovo komentaras, patikimi
moksliniai šaltiniai ir vartotojų atsiliepimai.
Tokio puslapio nebuvo nei lietuvių, nei anglų
kalba. Tad ji ėmėsi savarankiškai kasdien
analizuoti įvairių kosmetikos priemonių
chemines sudėtis, o savo atradimus užfiksuodavo tinklaraštyje.
Susidomėjimas, kas rašo tinklaraštį, buvo
didelis, bet ji nusprendė susikurti slapyvardį.
Savanoriška veikla pradėjo duoti vaisių
Paskelbus vos dešimt apžvalgų, skaitytojai
ėmė rašyti užklausas, prašydami apžvelgti
kosmetikos priemones, o K. Medonė netrukus jiems pateikdavo apžvalgas. Tad jau
po metų ši asmeninė misija sulaukė keleto
teigiamų lūžių, kurie sustiprino pasitikėjimą visiškai atsiduoti šiam savanoriškam
projektui vystyti.
Pirmasis malonus lūžis įvyko, kai su
K. Medone susisiekė vienas didžiausių
kosmetikos gamintojų Lietuvoje ir panoro
susipažinti su skaitomo tinklaraščio kūrėja.
Antrasis – pašnekovės vyras, rinkodaros ir
e. projektų specialistas, patikrinęs svetainės
lankomumo rodiklius, pasiūlė jai mesti žur-

nalistės ir vertėjos darbą bei daugiau dėmesio
skirti kokybiškam turiniui kurti ir svetainės
galimybėms praplėsti.
Susiformavo bendruomenė ir autoritetas
Naujos svetainės galimybės leido pritraukti
dar didesnį lankytojų srautą ir suburti aktyvią bendruomenę. Būtent bendruomenės
palaikymas „Kosmetikos DNR“ leido tapti
autoritetingu pagalbininku kosmetikos vartotojams. Šiandien puslapyje yra apie 3 tūkst.
priemonių apžvalgų, kurių sudedamųjų dalių
saugumas vertinamas pagal Europos Sąjungos
rekomendacijas.
„Mes nenorime sakyti žmonėms „pirk šitą,
nepirk ano, čia yra gerai, čia blogai“. Siekiame
parodyti, kad kiekvienas gamintojas turi gerų
priemonių, tik reikia skirti laiko paieškoms,
kad atrastum, kas patinka ir tinka. Pagrindinis projekto tikslas – suteikti informaciją ir
nurodyti patikimus šaltinius“, – pasakoja K.
Medonė.
Sulaužė mitus, sukūrė produktą
Kosmetikos industrijos kuriamas įvaizdis itin
dinamiškas, tačiau paprastam pirkėjui nyki
kosmetikos rinkodaros virtuvė yra nematoma.
Jei kosmetikos industrijos sparčiai kuriamos
naujovės būtų tiesa, pašnekovės teigimu, jų
avantiūra sukurti savo prekių ženklo produktą
būtų greitai pasibaigusi. Jiems niekada nebūtų
pavykę sukurti geriau už garsiausius prekių
ženklus, turinčius galimybę nevaržomai investuoti į formulių kūrimą Tačiau K. Medonės žinios, entuziazmas ir sėkmingi veiklos rezultatai
įtikino investuotoją, kad verta rizikuoti ir imti
laužyti kosmetikos industrijos mitus.
1 mitas: rinka ir taip perpildyta, naujos priemonės sudėties kūrimas per daug rizikingas. 2
mitas: kurti vieną priemonę nedideliu kiekiu
neapsimoka.
Šaltinis: Bznstart.lt

RECEPTAS

MENKĖS FILĖ SU GRYBAIS
Ingredientai:

ŠIAULIAI

KRYŽIŲ KALNE – KRYŽIUS UŽ UKRAINOS
KARIUS
Kryžių kalne iškilo naujas kryžius,
skirtas kariams, žuvusiems už Ukrainos
nepriklausomybę. Tikėjimo ir vilties
simbolį kovų draugams pastatė šiuo
metu Lietuvoje sužeidimus besigydantys
Ukrainos kariai.
„Ukrainoje jau sklinda žinia, kad jų žygius už laisvę globos dar vienas tikėjimo
simbolis – ypatingoje pasaulio vietoje,
Kryžių kalne, pastatytas kryžius. Tai
svarbus dvasinis palaikymas žmonėms,
ginantiems nepriklausomybę“, – sakė
ukrainiečius į Kryžių kalną atlydėjęs šio
sumanymo iniciatorius, Druskininkų šaulių kuopos vadas Ramūnas Šerpatauskas. Kryžių pastatė šeši šiuo metu Lietuvoje reabilitaciją

500 g menkės filė,
200 g pievagrybių,
2 vnt. kiaušinių,
2 šaukštai kukurūzų krakmolo,
žiupsnelis druskos,
3 šaukštai aliejus.
Gaminimas. Filė nuplauti,
nusausinti ir supjaustyti nedidelėmis juostelėmis. Pievagrybius nuplauti, nusausinti,
kiekvieną grybą supjaustyti
ketvirčiais. Kiaušinius suplakti, pabarstyti druska. Krakmolą suberti į lėkštę. Žuvies gabalėlius apvolioti iš pradžių
kiaušinyje, paskui krakmole. Keptuvėje įkaitinti šiek tiek aliejaus ir apkepti žuvį po pusantros
minutės iš abiejų pusių, kol pagelsvės. Kitoje keptuvėje šešias minutes pakepti grybus. Sudėti žuvį į grybų keptuvę, pabarstyti druska, pipirais ir dar pakepti viską kartu dvi minutes.
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a

2

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 Kæstuèio g. (II a.,
namas V aukðtø, butas vidinis,
tvarkingas, balkonas ástiklintas
6 m ilgio, vonia ir tualetas
bendrai, 39 kv. m, kaina 12
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
90 361.
1 k. butà daugiabutyje (44 kv.
m, ne bendrabutis, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 637 24
104, skambinti po 18 val.
2 k. butà Jurbarko r.
Smalininkuose Parko g. (III
a., 35 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 12
500 Eur, ðviesus, ne kampinis).
Jurbarkas, tel. 8 614 37 890.
2 k. butà su holu (I a., 50 kv. m,
yra balkonas) Jurbarkas, tel. 8
698 39 839.
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 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.
3 k. butà S. Daukanto g. 25
(67,70 kv. m, ðalia Naujamiesèio
vid. m- klos, atliktas kapitalinis remontas, yra baldø).
Jurbarkas, tel. 8 683 94 038.
3 k. butà (77 kv. m, su holu,
II a., yra rûsys, ðarvo durys,
sutvarkytas kiemas, kaina 22
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 670
51 492.
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 kambariø
butà renovuotame name (II-III
a.). Jurbarkas, tel. 867227298.
3 k. butà Smalininkuose (sutvarkytas, suremontuotas, 49
kv. m, II a., pagal susitarimà
su daliniais baldais, yra 7,7
a þemës, dirbama, ðiltnamis,
sodai, pavësinë). Jurbarkas, tel.
8 614 38 944.
3-jø aukðtø pastatà Kauno g.
35. Jurbarkas, tel. 8 618 26 299.
4 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (II a., 79 kv. m, plastikiniai
langai, durys ðarvuotos, kambariai nepereinami, geras suplanavimas, kaina 22 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 625 93 347.
4 k. butà Kauno g. (II a., 92 kv.
m, yra vonia, tualetas, katilinë
su kietojo kuro katilu, boileris).
Jurbarkas, tel. 8 640 18 865.
4 k. butà Rutkiðkiø k. (kotedþo tipo, kaina 5 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 672 92 606.
Dalá namo (yra 3 k., visi patogumai, vietinis ðildymas,
reikalingas remontas, kaina
18 900 Eur). Jurbarkas, tel. 8
652 71 529.
Namo dalá (2 k., virtuvë, remontas naujas, duðo kabina, 1
a þemës, yra garaþas, sandëlis
kieme, miesto vanduo ir ðildymas, galima pirkti visà namà).
Tel. 8 611 48 443.
Garaþà prie „Lytagros“ (34 kv.
m). Jurbarkas, tel. 8 670 43 333.
Garaþà Vydûno g. (su duobe,
kaina 2 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 38 491.
Kavinës patalpas su gyvenamomis patalpomis (600 kv.
m, teritorija aptverta, kaina
98 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
676 79 689.
Mûriná namà A. GiedraièioGiedriaus g. (yra ûkiniai
pastatai, 15 a þemës, kaina 60
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 612
65 878.

Namà Birutës g. 17
(bendro ploto 202
kv. m, 119 kv. m
naudojamo ploto,
12,5 a, namas II a.,
visos komunikacijos, ûkiniai pastatai,
2 garaþai, rûsys po
visu namu, 79 999
Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.
Namà Gedimino g.
11 (yra þemës, 8,3
kv. m, yra vandentiekis, medinis,
ûkiniai pastatai,
kaina 29 999 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
Namà Girdþiuose (II a.,150 kv.
m, 28 a sklypo, naujai pastatyta pirtis, kaina 61 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 77 503.
Namà Kauno g. 59 (172 kv. m,
medinis, tinkamas komercinei
veiklai, 26 000 Eur). Sklypo
plotas 8,66 arai. Iki Nemuno
150 m. Tinka komercinei veiklai). Jurbarkas, tel. 8 682 42
008.
Namà Skirsnemunëje Nemuno
g. 101 (II a., ûkinis pastatas,
15 a þemës). Jurbarkas, tel. 8
653 20 014.
Namà Skirsnemunëje (137 kv.
m, mûrinis, yra centrinis ðildymas, kanalizacija, rûsys, trifazis, mûrinë vasarinë, garaþas,
ûkinis pastatas). Jurbarkas, tel.
8 600 29 047.
Namo dalá Jurbarko r.
Vieðvilëje Klaipëdos g. 13-2
(I a., 97 kv. m, I aukðtø name,
medinis, plastikiniai langai, 15
000 Eur, 2/3 namo dalis. Yra
vandentiekis, kanalizacija).
Jurbarkas, tel. +370 641 99
295.
Patalpas senamiestyje Kauno
g. 35 (I a., 220 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, tinkamas
komercinei veiklai, plastikiniai
langai, 19 a þemës sklypas, 106
kv. m butas). Jurbarkas, tel. 8
618 26 299.
Pusæ namo miesto centre (1 a
þemës, 2 k., virtuvë, duðo kabina, miesto ðildymas ir vanduo,
yra garaþas, rûsys). Jurbarkas,
tel. 8 611 48 443.
Sklypà Jurbarke (11 000 Eur,
12,6 arø namø valdos þemës,
geroje vietoje). Jurbarkas, tel.
8 610 15 222.
Sklypà (15 200 Eur, komercinës paskirties, 50 a) Kiduliø
miestelyje, geroje vietoje,
prie kelio Jurbarkas-Ðakiai.
Jurbarkas, tel. 8 640 15 999.
Sklypà Jurbarkas (graþi aplinka, komunikacijos, 14 999 Eur,
15 a, namø valda, l. ramioje
vietoje, prie miðko, kam reikia
l. ramios, priva
ios vietos). Jurbarkas, tel. 8
656 88 332.
Sklypà Kiduliuose (15 999
Eur, 50 a, komercinë paskirtis, strategiðkai l. geroje vietoje, prie pat kelio JurbarkasÐakiai). Jurbarkas, tel. 8 640
15 999.
Skubiai 2 k. butà Lauko g.
Sklypà Vasaros g. (yra pamatai,
kanalizacija, trifazis, projektas
240 kv. m namui). 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 Nr. 254 (medinis II
a. namelis, su baldais, garaþas
mûrinis, tvarkingas ðulinys,
sklypas aptvertas). Jurbarkas,
tel. 8 683 94 038.
Sodà Greièiuose. Jurbarkas,
tel. 8 604 77 094.
Sodà Kalnënø sodø bendrijoje
prie Nemuno (6 a, namelis, ðiltnamis, vaismedþiai) Jurbarkas,
tel. 8 685 01 287.
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.
Sodybà Dargaitëliø k., 9 km
nuo Jurbarko (yra þemës, ûkinis pastatas, parduodame þemæ
atskirai, ûkiná pastatà nugriovimui). Galimi ávairûs

4

n u o m o j a
Iðnuomoja 100 kv. m prekybines patalpas Kauno g. 35
(kaina 250 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 618 26 299.
Tvarkinga ðeima be vaikø,
turintys nuolatines pajamas
iðnuomotø 1 k. butà ilgesniam
laikui. Jurbarkas, tel.: 8 600 74
167, 8 652 64 988.

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,
kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 628 37 918.
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.
S o d y b à Ve n s l o v i ð k i ø k . ,
Raudonës sen., Jurbarko r.
(graþi aplinka, komunikacijos,
7 900 Eur). Jurbarkas, tel. 8
657 42 293.
Þemës sklypà V. Grybo g.
(visos komunikacijos, geroje
vietoje). Jurbarkas, tel. 8 670
43 333.
Þemës sklypà Dainiø k. (netoli
uþtvankos, 1 a - kaina 1 000
Eur, parduodama apie 10 a, be
komunikacijø, ramioje vietoje).
Tel. 8 625 22 558.

Kituose miestuose ir
rajonuose

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

Klaipëdoje ir rajone

p a r d u o d a

Þemës sklypà Jurbarke (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas, 3 300 Eur, skubiai, 12
a, namu valda) Kalnënuose
Þiobrinës g. Jurbarkas, tel. 8
615 57 711.
Þemës sklypà Smukuèiø k.
(0,7 ha, pieva) prie karjero.
Jurbarkas, tel. 8 618 39 323.

p e r k a
1 k. butà Jurbarke (II a., 30 kv.
m, V aukðtø name, 9 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 658 85 398.
Sodo sklypà ar sodybà Jurbarko
r. Jurbarkas, tel. 8 624 41 106.
Þemës sklypà Jurbarko
r. Iðsinuomotø apie 1 ha
þemës sklypà þemës dirbimui
Jurbarko r. Jurbarkas, tel. 8
640 40 644.
Þemës sklypà Tauragës r. (3
000 Eur). Perka þemæ Batakiø,
Skaudvilës sen. Jurbarkas, tel.
8 682 36 319.

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.
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.
Mediná namas be þemës (5 x
10 m, ið lauko apkaltas lentomis, ið

cm
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vidaus - dailylentës, nudaþytos,
plastikiniai langai, vieno aukðto, su palëpe, galima árengti
du kambarius, 2 000 Eur).
Klaipëda, tel. 8 612 31 184.

p a r d u o d a

1 k. butà (I a., 24 kv. m, II
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 12 500 Eur) miesto
centre. Tauragë, tel. 8 690 99
285.
1 k. butà Eièiø k., Mokyklos
g. (26 kv. m, suremontuotas).
Tauragës r., tel. 8 607 85 744.
1 k. butà Gedimino g. 32 (III
a., su baldais, 38,27 kv. m).
Tauragë, tel. 8 686 66 861.
1 k. butà Tauragës Dvare (I a.,
tvarkingas, renovuotas namas,
plastikiniai langai, ðildomas kietu kuru, radiatoriai, boileris)
arba keièiu á 1 k. butà Tauragës
mieste su priemoka. Tel. 8 618
20 617.
1 kambará Vytauto g.85 (III a.,
bendrabutyje). Tauragë, tel. 8
675 60 788.
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 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.
2 k. butà (be patogumø, miesto
centre, kaina sutartinë, derinama). Tauragë, tel. 8 681 72 723.
2 k. butà Gedimino g. 32 (II
a., ið penkiø, 44,97 kv. m, 2
balkonai 6 ir 3 m. Vienas kambarys yra atskirai 7,78 kv. m.
Yra rûsys, 2,69 kv. m, internetas, kabelinë TV, reikalingas
remontas, 25 000 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 653
35 265.

1 k. butà (IV a., 16 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 652 16 782.
1 k. butà Ateities take 3 (III
a., 36 kv. m). Tauragë, tel. 8
699 27 173.

2 k. butà Tauragës Dvaro g. (I
a., 46 kv. m, III aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, 22
000 Eur, remontas, ðarvuotos
durys, ðildymo katilas rûsyje).
Tauragë, tel. 8 635 24 093.

Raseiniuose ir rajone

p e r k a
Þemës sklypà Raseiniø r. (3 000
Eur). Perka þemæ Nemakðèiø
sen. Raseiniai, tel. 8 682 36 319.

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
Gyvenamàjà sodybà (su ûkiniais pastatais, 8,7 a þemës, kaina derinama) Karaliðkiuose.
Jurbarkas, tel. 8 620 38 092.

Ðilalëje ir rajone

p a r d u o d a
Namà Draugystës g. (110 kv.
m, 6 kambariai, apðiltintas,
pakeistas stogas, plastikiniai
langai, ðildomas kietuoju kuru,
su baldais, su ûkiniu pastatu ir
garaþu, 6,2 aro sklypas, asfaltuotas privaþiavimas, 65 000
Eur). Ðilalë, tel.: 8 605 20 506,
8 612 41 017.
Sodybà prie miðko, netoli upelio (17 ha þemës, galima pirkti
tik sodybà). Ðilalë, tel. 8 615
74 469.
Þemës sklypà Klabø k. (þemës
ûkio paskirties, 10 ha, uþ palankià kainà). Ðilalës r., tel. 8
650 40 842.

Tauragëje ir rajone

2 k. butà Tauragës Dvaro (II
a., 41 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, 20 000 Eur, po
renovacijos, pakeisti vamzdþiai,
radiatoriai, pigu). Tauragë, tel.
8 651 15 283.
2 k. butà Tarailiø k. (I a., 47 kv.
m, II aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 34 000 Eur,
su 25,34 kv. m rûsiu). Tauragë,
tel. +370 657 60 904.
2 k. butà Ateities take 20-15 (V
a., 51 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, 30 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 682 64 292.
2 k. butà Vytauto g. 76 (III a.,
8 600 Eur). Tauragë, tel. 8 637
75 119.
2 k. butà Donelaièio g. 64A (IV
a., 50 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, 26 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 675 72 820.
3 k. butà Dainavos g. (III a.).
Tauragë, tel. 8 653 21 961.
3 k. butà Tauragës Dvaro g.
34a (III a., 55 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai
langai, 25 500 Eur. Renovuotas
namas. Parduodame su baldais
ir buitine technika). Tauragë,
tel.: 8 685 69 810, 8 634 59 581.
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.
Buvusià grûdø saugyklà
Pagramantyje, Naujininkø g.
Tauragës r., tel. 8 698 84 020.
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 Bernotiðkës g. „Vairo“

bendrijoje (20,44 kv. m, 3 100
Eur). Tauragë, tel. 8 645 62 704.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje
Nr. 319 (po visu rûsys, labai tvarkingas, 3 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 638 63 459.
Garaþà Bernotiðkës g. (prie
Norfos PC, duobë, trifazis 5
200 Eur). Tauragë, tel. 8 646
51 494.
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.
Mûriná namà (su mûriniu garaþu, 100 kv. m, 8 arai þemës,
trifazis). Tauragë, tel. 8 674
38 105.
Mûriná namà (vieno aukðto,
miesto komunikacijos, tvarkingas, galima gyventi, 6,037 aro
þemës, 2 garaþai, malkinë, kiemas trinkelëmis) arba keièiu á 1
k. butà (iki III a., su priemoka).
Tauragë, tel. 8 611 14 025.
Mûriná namà Rûtø g. 2 (2
aukðtø, 11 arø þemës, gera vieta, netoli „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.
Namà Skaudvilëje, Puðyno g. 1.
Tel. 8 670 28 404.
Namà Þygaièiuose (2 aukðtø,
mûrinis, 16 arø þemës, labai
patogioje vietoje, 25 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 682 39 489.
Sklypà Minties g. (namo statybai, galima rinktis ið dviejø.
Sklypo plotas 13,23 a ir kito
11 a. Platesnës informacijos
kreiptis telefonu). Tauragë, tel.
8 610 03 457.
Sodà Bernotiðkëje „Tauro“
bendrijoje (6 arai, mûrinis

namelis, ðiltas, netoli miðkas,
prieðais sklypà tvenkinys, þemë
puri, minkðta). Tauragë, tel. 8
650 30 874.
Sodà Bernotiðkëje, Jurginø g.
10 (6 arai þemës, iðpuoselëta
aplinka, medinis sutvarkytas
namelis, 31,5 kv. m, su baldais,
yra ðiltnamis, yra sodo árankiai, yra malkinë su malkomis,
atlikti geodeziniai matavimai).
Tauragë, tel. 8 682 42 597.
Sodà Joniðkëje „Aido“ bendrijoje (nebaigta statyba, gyvenamas plotas 83,34 kv. m, yra
elektra, 7,6 aro þemës, kaina
sutartinë). Tauragë, tel. 8 634
46 116.
Sodà Joniðkëje „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 „Keramikos“
bendrijoje Saulës 8 (6 arai,
elektra, yra namelis, 4 500
Eur). Tauragë, tel. 8 614 98 492.
Sodà Joniðkëje „Ðvyturio“ bendrijoje (6 arai þemës, padaryti
geodeziniai matavimai, trifazë
elektra, medinis namelis, 21 kv.
m, gale tvenkinys, labai geroje
vietoje, galima pirkti kaip
sklypà namui statyti). Tauragë,
tel.: 8 691 73 830, 8 650 52 142.
Sodà Joniðkëje „Ðvyturio“ bendrijoje Ryto g. (6 arai þemës,
atlikti geodeziniai matavimai,
yra pamatai, sklype elektros
ávadas), nebrangiai. Tauragë,
tel.: 8 699 84 154, 8 656 26 928.
Sodà Tauragëje Bernotiðkëje,
„Tauro“ bendrijoje, Ðilo g. 54
(graþi aplinka, ðalia miðkas,
13 000 Eur, 6 a, dviejø aukðtø
mûrinis namas su balkonu,
plastikiniai langai, durys, stiklinis ðiltnamis). Tauragë, tel. 8
657 50 573.
Sodybà graþioje vietoje, prie
Jûros. Tauragë, tel. 8 653 19
049.
Sodybà Mineikiðkiø k. Maþonø
sen. (60 000 Eur, graþioje
vietoje, Jûros kilpa, miðkas, 10
ha þemës, ràstinis namas,

5

nebaigta statyba). Tauragë, tel.
8 685 42 675.
Sodybà Pagramanèio mstl.
Akmenos g. 12 (pastatai mûriniai, graþi vieta, ðalia Akmenos
upës). Siûlyti ávairius variantus.
Tauragës r., tel. 8 656 24 052.
Sodybà Skaudvilëje (medinis
namas, apmûrytas, ðiltas, erdvus, ðildomas krosnimi, yra
vanduo, kanalizacija, 14 000
Eur). Tel. 8 655 58 315.
Sodo sklypà Joniðkës k. „Aido“
bendrijoje (graþi aplinka,
komunikacijos, 8 000 Eur,
priþiûrëtas, 8,6 a, yra mobilusis
namelis, jame árengta kanalizacija). Tauragë, tel. 8 614 55 621.
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 Bûdvieèiø k.,
Þygaièiø sen. (1 ha 70 arø).
Tauragës r. tel. 8 654 43 896.
Þemës sklypà Joniðkëje
Tëviðkës g. (3 km iki Tauragës
link Kryþkalnio, prie pagrindinio kelio, uþdaras kvartalas,
elektra, kaina sutartinë). Tel.
8 654 87 362.
Þemës sklypà namo statybai
(yra elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras - 1
200 Eur). Tauragë, tel. 8 614
36 620.
Þ e m ë s s k l y p à Ta u r a g ë j e
(ûkio paskirties, 1,02 ha)
Lauksargiuose. Tel. 8 633 93
237, 8 638 78 355.
Þemës sklypà. Skaudvilë, tel. 8
654 32 759.
Þemës sklypus J.
Kasperavièiaus g. (nuo 10-14
arø, elektra, miesto komunikacijos, 1 aras - nuo 600 Eur).
Tauragë, tel. 8 611 12 005.

k e i è i a
1,5 k. butà su patogumais á pusæ
namo Tauragëje, kaina sutartinë. Tauragë, tel. 8 681 72 723.

1
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n u o m o j a
+Iðnuomoja Veterinarijos g.
40 kv. m patalpà, tinka garaþui,
servisui (yra duobë, yra montavimo balansavimo staklës,
vanduo, ðildymas, tualetas, palankiomis sàlygomis). Tauragë,
tel. 8 699 12 014.
1 k. butà. 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.

Vilniuje ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà Upynoje (30 000 Eur,
miestelio centre, 213 kv. m
namas ið geltonø plytø, tinka
gyventi ir verslui). Vilnius, tel.
8 687 67 756.

nuo 17 Eur. uþ metrà. Tel. 8
623 52 454.

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

2

cm, apie 1,6 kub. m. Tinkama
kubilo gamybai. Yra iðleidimo
kranas. Tauragë, tel. +370 622
97 777.
Puðines smulkias malkas.
Jurbarkas, tel. 8 643 72 789.
Sodyboje priimtu gyventi senyvo amþiaus vyriðká uþ pagalbà
maþame ûkyje. Tel. 8 688 56
284.

d o v a n o j a
p a r d u o d a
YAMAHA PSR-S550 (380
Eur). Jurbarkas, tel. 8 637 12
055.
Muzikiná centrà SAMSUNG
(60 Eur). Tauragë, tel. 8 614
16 697.
Skubiai pianinà „Belarus“ (tvarkingas, priþiûrëtas, juodos spalvos, 250 Eur). Jurbarkas, tel. 8
657 48 458.

p a r d u o d a
+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8
686 09 222.
+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8
674 24 111.
Parduodu ir atveþu malkas
rasteliais su miðkoveþiu, kaina

6

p a r d u o d a
Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas), lovas (dvigulë, viengulë),
tachtà, spintas, komodà, indaujà-vitrinà, sofà-lovà, këdes,
stalus svetainei ir virtuvei.
Jurbarkas, tel.: 8 624 24 477, 8
627 89 361.
Naudotus, geros bûklës baldus:
lenkiðkà virtuvës komplektà,
rumuniðkà salono kietàjà dalá.
Jurbarkas, tel. 8 615 85 793.
Kilimus (ávairûs, originalûs,
natûralios vilnos, sintetikos,
kailio, nedideliø iðmatavimø).
Virtuviná uosio stalà. Tauragë,
tel. 8 611 84 354.
Spintà (5 durø), virtuvës baldø
komplektà ir BAUER saunà
(originali, vokieèiø g-bos).
Tauragë, tel. 8 652 43 807.
Svetainës baldus: 8 këdës, stalas, sofà su foteliais. Pigiai, uþ
pusæ kainos. Tauragës r., tel. 8
656 24 052.
Virtuvës árangà: pramoninë
indaplovë, bulviaskutë, nerûdijanèio plieno gamybinis stalas
ir kita. Pigiai. Tauragë, tel. 8
656 01 618.

3 daliø ðviesià sekcijà. Jurbarkas,
tel. 8 617 34 899.

p a r d u o d a
+Kvietrugius (maiðas 60 kg - 5
Eur), þirnius (1 maiðà). Tauragë,
tel. 8 656 69 884.
+Mieþius, kvietrugius, aviþas,
miðiná, bulves, paðarines morkas.
Tauragë, tel. 8 602 30 637.
Avis su ëriukais, vienus ëriukus. Ërienos mësà. Ekologiðkai
uþauginti Nemuno lankose.
Jurbarko r., tel. 8 614 33 842.
3 verðingas telyèias, verðiuosis
balandþio, geguþës mënesá, 650
Eur. Ðilalë, tel. 8 605 60 850.
Avis (sufolkø, juodgalviø
miðrûnës). Ðienà rulonuose,
laikomas po stogu (12 vnt. 10
Eur). Tauragë, tel. 8 657 51 762.
Dedekles viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.
Grûdus: aviþø-peliuðku miðiná,
sëklinius mieþius. Jurbarko r.,
tel. 8 610 07 183.
Jaunà oþkà. Tel. 8 656 26 744.
Juodmargæ verðingà telyèià arba
verðingà karvæ. Tauragës r., tel. 8
670 28 279.
Karves (4 vnt.). Tauragë, tel. 8
611 79 942.
Aviø mëðlà Greièiø k. Jurbarko
r. Tel. 8 614 33 842.
Mësinius parðelius, kaina 65 Eur.
Tel. 8 682 59 038.
Mësiniø aviø ðarolë skerdienà (1
kg - 3,50 Eur). Tel.: 8 696 31 654,
8 624 90 324.
Parðelius. Tauragë, tel. 8 633
96 840.
Sauso ðieno rulonus. Kaina
sutartinë. Pagëgiai, tel. 8 686
27 262.
Statybinius sausus juodalksnio
taðus, lentas, 100 Eur. Tauragë,
tel. 8 655 46 880.
Ðienainá (baltuose rulonuose).
Tauragë, tel. 8 687 55 632.
Ðienainá rulonuose. Tauragë, tel.
8 681 27 250.
Ðienainá, 14 Eur. Jurbarkas, tel.
+370 684 88 206.
Ðienà rulonais su plëvele (1 vnt.
kaina 15 Eur). Tel. 8 699 26 117.
Telyèaitæ (verðinga, verðiuosis
birþelio 20 d.). Tauragë, tel. 8
684 74 874.
Telyèià (mësinë, verðinga, verðiuosis geguþës mën. pradþioje).
Ðilalë, tel. 8 615 28 245.
Telyèià (verðinga, pieniniø veislës, verðiuosis geguþës 5 d.).
Tauragë, tel. 8 653 89 382.
Telyèià (verðingà, verðiuosis
balandþio mën.). Tauragë, tel. 8
623 69 174.
Ðienà. Tel. 8 600 23 072.

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

CITROEN

p a r d u o d a

p a r d u o d a
Cisternà-talpyklà (10 kub. m,
buvæs dyzelinas , labai geros
bûklës, kaina 540 Eur). Atveþa.
Tel. 8 676 92 708.
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.
Kriauklæ (apie 140-150 kg, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel.: 8 644
41 946, 8 447 49 968.
Metalinæ talpyklà kurui,
vandeniui ir dujø balionà. Tel.
8 698 74 930.
Nedidelá neðiojamà kompiuteriukà, geros bûklës, maþai
naudotas. Jurbarkas, tel. 8 699
56 414.
Paðto þenklus. Tauragë, tel. 8
614 16 697.
Plastikines taras 1000 l, su metaliniais padëklais. Ðvarios,
tvarkingos. Tinka vandeniui,
kurui, skystoms tràðoms ir t.t.
(37-43 Eur, kanalizacijai 18 Eur,
rëmai 15 Eur, pûslës 3 Eur).
Galime atveþti. Tauragë, tel. 8
673 27 937.
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.
Valtis (plastikinë ir fanerinë,
jûrinës, laminuotos faneros).
Abi naujos. Ðakiai, tel.8 621
77 656.

d o v a n o j a
Dovanoja katinukà (buvo iðmestas, 3 mën., labai graþus, 3 spalvø,
ramus, prieraiðus, paskiepytas,
daro á dëþutæ). Jurbarkas, tel. 8
690 06 033.

Suvirinimo aparatà (elektrodais, reostatinis, 380 V, patogus
stacionariam mobiliam darbui).
Suvirinimo aparatà KEMPAS
(380V, maksimalus suvirinimo
storis 8 mm, viela 0,8 -1 mm).
Tauragë, tel. 8 615 82 624.

Gal kas galite padovanoti neágaliam þmogui automatinæ skalbimo maðinà, lovà ir ðaldytuvà?
Jurbarkas, tel. 8 616 24 962.
Nerûdijanèio plieno vonia.
Matmenys 1,4 x 1,55 m, gylis 90

+ Y P A T I N G O S
NUOLAIDOS! PAKELIAMI
GARAÞO VARTAI.
VIDAUS IR LAUKO DURYS:
MEDINËS, METALINËS,
NAUJOS IR PANAUDOTOS.
ÁVAIRÛS MUZIKINIAI
INSTRUMENTAI. Klaipëda,
tel. 8 603 10 867.
+Medienà (10 kub. m, iðpjauta). Tauragë, tel. 8 675 44 106.
Akmenis (bruko). Tauragë, tel.
8 675 44 106.
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.
Àþuolines „diles“ (5 vnt., 5 cm
ilgio, 7 cm storio). Tel. 8 654
32 759.
Duðo kabinà (nauja, 200 Eur).
Lamintà (naujas, baltintas uosis, 32 klasë, smulkus defektas,
64 kv. m, 200 Eur). Tauragë, tel.
8 650 60 157.
Juostinius mobiliuosius gaterius (elektra, benzinas, dyzelinas). Dyzelinæ 20 kW elektros
stotá. Tauragë, tel. 8 685 69 805.
Langø stiklà ir triuðiø gardus.
Tauragë, tel. 8 630 25 026.
Lauko, vidaus dailylentes,
grindines, terasines lentas.
Pristatome. Tel. 8 657 58 140.
Naudotas plytas ir perdengimo
plokðtes. Jurbarkas, tel. 8 611
38 491.
Naujas STIKLAS (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.
Pakabinamas stumdomas duris
garaþams, sandëliams (matmenys 280x340, izoterminës,
apkaustytos metalu, galimas
matmenø keitimas. Tvirtinimui
cinkuoti bëgiai). Jurbarkas, tel.
+370 687 87 093.
Pigiai keramikinius blokelius
25cmx20cmx8cm. ir katilà
KÈM6 . Tel. 8 642 47 650.
Plastikiná langà (naudotas, ið
REHAU profilio, deðinë pusë
varstoma. Aukðtis 1,34, plotis
1,49, stiklas vienos kameros,
su selektyvu). Tauragë, tel. 8
650 36 706.
Plytas (skylëtos 500 vnt. ir pilnavidures 400 vnt.). Tauragë,
tel. 8 617 34 672.
Senovines raudonas ir geltonas
plytas (30 000 vnt.) ir grindinio
taðytus akmenis (500 kv. m).
Perka termoforus, reles, oscilografus. Kaunas, tel. 8 699
99 395.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.

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

CHRYSLER

p a r d u o d a
C H RY S L E R V O Y A G E R
(2003 05 mën., dyzelinas , 2,5,
105 kW, TA, 2 m., navigacija,
autopilotas, centrinis kondicionierius, daug privalumø,
Lietuvoje neeksploatuotas,
kaina 2 450 Eur). Jurbarkas,
tel.: 8 615 95 618, 8 653 16 230.
C H RY S L E R V O Y A G E R
(2004 m., 2,5 l, CDR, dyz.,
sidabrinës sp., TA iki 2017 11
mën.). Jurbarkas, tel. 8 611
38 491.
CHRUSLER NEON (automatas, benzinas, TA iki 2018 10
mën., labai geros bûklës). Tel.
8 601 07 231.

FORD

p a r d u o d a
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.

NISSAN

p a r d u o d a
NISSAN PRIMERA (1995 m.,
benzinas, TA iki 2019 m., 500
Eur). Tauragë, tel. 8 636 33 219.

OPEL

p a r d u o d a
OPEL ASTRA (2001 m., 1,7
turbodyzelinas, 55 kW, karavanas, sidabrinës sp., privalumai
universalios padangos ir kablys, ið Vokietijos, rida 13 507)
Jurbarkas, tel.: 8 650 36 999, 8
650 36 888.
OPEL MERIVA (2010 m.,
benzinas, dujos, l. geros bûklës,
kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
638 43 409.
OPEL VECTRA (1,8 l, 1996
12 mën., benzinas, el. langai,
el. veidrodþiai, sidabrinë sp.,
heèbekas, veliûras, yra kablys,
þieminës padangos, TA iki 2018
11 10, labai geros bûklës, kaina
750 Eur). Jurbarkas, tel. 8 650
59 120.
OPEL VECTRA (2000 m.,
2 l, dyzelinas, juodos sp., visi
privalumai, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 681 65 271.
OPEL VECTRA (2007 m.,
dyzelinas, 88 kW, mechaninë,
universalus, juoda sp., 4/5, TA
iki 2018-09, Lietuvoje neeksploatuotas, 3 300 Eur, 1,9, ið
Vokietijos). Jurbarkas, tel. 8
687 98 393.

PEUGEOT

cm
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p e r k a

p a r d u o d a
PEUGEOT 307 (2003 m.,
dyzelinas , karavanas, gera
ðeimyninë maðina, iki 7 vietø,
TA iki 2018 11 mën., kondicionierius, kompiuteris, 2 350
Eur). Tel. 8 604 79 756.
PEUGEOT PARTNER
(1998 m., 1,4 l, tinka prekybai, nedideliø kroviniø perveþimui, TA kas 2 metai).
Tauragë, tel. 8 681 72 723.

RENAULT

p a r d u o d a
RENAULT ESPACE (1994
m., 2,2 l, 74 kW, benzinas, dujos, TA iki 2018 m., 400 Eur).
Tauragë, tel. 8 615 82 624.
R E N A U LT M E G A N E
(2003 m., 1800 cm3, dyzelinas, 88 kW, mechaninë,
heèbekas, pilka sp., 4/5, TA
iki 2018-09, 1 700 Eur, labai tvarkingas, be defektø).
Ðilalë, tel. 8 686 91 048.
RENAULT SCENIC ( 1990
m., 1,6 l., bendzinas, TA, 2
metai, variklio defektas, kaina 300 Eur.). Ieðkau pirkti au

tomobilá gali bûti su ávairiais
defektais. Jurbarkas, tel. 8 685
32 009.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW GOLF (2001 m., dyzelinas, 74 kW, mechaninë, 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 GOLF (2001 m., dyzelinas, 74 kW, mechaninë, heèbekas, sidabrinë sp., 2/3, 214 000
km, TA iki 2019-03, Lietuvoje
neeksploatuotas, 1 999 Eur, 1,9
TDI, ið Vokietijos). Jurbarkas,
tel. 8 687 98 393.
VW PASSAT (1,9 TDi, 66 kW,
1994 m., sedanas, rida 203 600,
mëlynos sp., TA iki 2019 04 08,
kaina 950 Eur). Jurbarkas, tel.
8 650 59 120.
VW SHARAN (1997 m., TDI
1,9 l, 81 kW, yra „ragai“, centrinis, magnetola, gera bûklë,
TA iki 2018 07, draudimas,
kaina 1 350 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 677 94 779.

skelbimà mokëti nereikia, dydis 10
kv. cm skelbiantis 5 kartus + 1 kartas
nemokamas).
SKELBIMO KAINA – 1,50 Eur
(skelbiama 2 kartus ir internete 2 savaites).
SKELBIMAI PRIIMAMI:
Redakcijos biuruose, internetinëje
svetainëje.
Arba SMS þinute 1398 visiems operatoriams. SMS þinutëje á laukelá raðyti:
Pliusas4sk palikus tarpà – skelbimo
tekstas. (Á SMS þinutæ galima raðyti tik
160 simboliø, kartu su raktaþodþiu. SMS
kaina 3,00 Eur).
SKELBIMAI IKI 20 ÞODÞIØ
(áskaitant miesto pavadinimà ir vieno
telefono numerá). Kai nurodoma parduodamo nekilnojamojo turto, automobiliø
ir mobiliøjø telefonø kaina.
Laikraðtyje - 2,00 Eur (1 kartas).
Skelbiantis 5 kartus + 1 kartas
nemokamai.

Skelbimai, kuriuose yra daugiau nei
20 þodþiø. Paslaugø, verslo skelbimai,
nuolatinio darbo ir darbo uþsienyje
pasiûlymai. Jeigu nuolatos perka, parduoda þemæ, medienà (lentas, ràstelius,
taðus, malkas dideliais kiekiais). Superka kiaules, galvijus. Veþa keleivius á
uþsiená (nurodant arba nenurodant datos).
Iðnuomoja: nekilnojamàjá turtà, árangà,
transporto priemones. Skelbimai dël
dingusiø dokumentø (kurie privalo bûti
paskelbti laikraðtyje), perkamø, parduodamø dokumentø. Parduodamø, perkamø
ginklø. Þemës ûkio, gyvulininkystës
produktai: grûdinë kultûra; daigai, sodinukai, skerdiena, rûkyti, sûdyti mësos
gaminiai (2,00 Eur – skelbiame 2 kartus).
Skelbimai, kai nurodomi atliekami darbai
(pvz.: mûrija, betonuoja, atlieka apdailos
darbus ir t.t.).
VERSLO PASLAUGØ SKELBIMAI
PRIIMAMI:
Laikraðèio redakcijos biuruose.
Arba SMS þinute 1398 (pliusas1 palikus
tarpà - skelbimo tekstas). (Á SMS þinutæ
galima raðyti tik 160 simboliø kartu su
raktaþodþiu). SMS kaina 2,00 Eur

IÐANKSTINË INFORMACIJA
4,00 Eur.

Visi skelbimai tik internetinëje svetainëje
nemokami (skelbiame 2 arba 4 savaites).
Internetinës svetainës adresas: www.
pliusas.lt

Vaistø, þmoniø organø, kuro, automobiliø
dokumentø, ginklø be leidimo, narkotiniø
medþiagø pardavimo ir pirkimo, kritusiø
gyvûnø pirkimo, susijæ su draudþiama
LR veikla.
Laikraðèio prenumerata priimama
visuose Lietuvos paðto skyriuose. 1 mën. –
2,00 Eur.
Reklamà galima uþsakyti: elektroniniu

paðtu, faksu, telefonu, pas reklamos
vadybininkus. Kontaktai nurodyti þemiau
esanèioje skiltyje: ADRESAI, TELEFONAI.
Reklamos kainos skelbiamos svetainëje:
www.pliusas.lt.

JURBARKE Kranto g. 7.
Tel. 8-683 51000.
El. paðtas: pliusas@pliusas.lt
reklama.pliusas@gmail.com
Pasiûlymus, pageidavimus, skundus
siøskite: info@pliusas.lt
TAURAGËJE Vasario 16-osios g. 3.
Tel.: 8-446 72 121, 8-685 00 029.
El. paðtas: taurage@pliusas.lt
KLAIPËDOJE Priestoèio g. 1 a.
Tel. 8-652 65 040.
El. paðtas: pliusoreklama@gmail.com
ÐIAULIUOSE Tel. 8-652 65 040.
El. paðtas: pliusoreklama@gmail.com
ÐILUTËJE, ÐILALËJE

APIBRAUKTAS SKELBIMAS
4,00 Eur (papildomai uþ verslo

Tel. 8-652 65 039.
El. paðtas: pliusassilute@gmail.com
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+Vaþiuojanèius automobilius,
gali bûti be TA iki 300 Eur.
Tauragë, tel. 8 653 11 297.
Automobilius superkame
aukðèiausia kaina (ávairiø
markiø). Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome ið karto,
pasiimame jums patogiu laiku.
Tel. 8 624 36 612.
Automobiliø supirkimas
vaþiuojanèiø, nevaþiuojanèiø.
Pasiimame patys, atsiskaitome vietoje. Dirbame visoje Lietuvoje be iðeiginiø.
Jurbarkas, tel. 8 658 48 868.
Automobiliø, mikroautobusø
supirkimas aukðèiausia kaina.
Dokumentus tvarkome vietoje, dirbame be iðeiginiø.
Atsiskaitome iðkarto.
Jurbarkas, tel. 8 681 33 226.
Superkame vaþiuojanèius,
nevaþiuojanèius automobilius.
Pasiimame patys, atsiskaitome
ið karto. Tel. 8 690 40 701.

p a r d u o d a
Automobilinæ dujø árangà,
netiesioginæ, dujø balionà, á
atsarginio rato vietà statomà.
Tel. 8 643 11 767.
FORD GALAXY (iki 1999 m.,
dyzelinas) dalis: greièiø dëþæ,
ilgàjá pusaðá, lietus ratlankius
su padangomis R15, ðviesø
jungtukà, kuro siurblá. Tauragë,
tel. 8 690 38 644.
Lietinius ratlankius su vasarinëmis padangomis (16/215/40,
skylës 4+100). Tauragës r., tel.
8 670 20 720.
VW GOLF 3 (1993 m., benzinas, tvarkingas, TA iki 2018
06). Jurbarkas, tel. 8 680 46 445.

p a r d u o d a
Adatà (filtrà vandeniui ið
þemës traukti). Tauragë, tel. 8
676 57 000.
Bulviø kasamàjà, sodinamàjà,
vagotuvà, tràðø barstytuvà,
purkðtuvà, plûgà, kultivatoriø,
grudø pûstuvà, gnybtus rulonams, T-25. Jurbarkas, tel. 8
612 78 366.
Javø kombainà „Dronningborg
D3000“ (1988 m., techniðkai
tvarkingas, darbinis plotis 2,80
m). Tauragë, tel. 8 635 45 207.
Kombainà „Volvo 830“ (yra
smulkintuvas, be kabinos,
padangos priekinës naujos,
kederio plotas 2,8 m, variklis
„Perkins“, 2 000 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 pjûklàobliavimo stakles. Tauragë, tel.
8 647 36 183.
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.
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.
Presà CLAAS ryðuliams
gaminti (veikiantis, 1 400 Eur).
Tauragë, tel. 8 689 85 071.
Pieno ðaldytuvà „Wedholm“
(atviro tipo, 900 l talpos, kalibruotas, 800 Eur). Tauragë, tel.
8 671 01 640.
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Ruloniná presà AROBALE
1212S (geros bûklës). Tauragë,
tel. 8 618 08 623.
Traktoriaus priekabà 2PTS6,
ðienapjovæ KUN2 (2 m ploèio).
Kaina sutartinë. Jurbarkas, tel.
8 699 93 096.
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-25 (1992 m.). Tel.
8 652 96 090.
Traktoriø T-25 (1992 m., TA
iki 2018 m.). Tauragë, tel. 8
614 62 511.
Traktoriø “JUMZ” ( yra TA,
geras stovis, kaina 1 400 Eur.)
ir kitas traktoriø “JUMZ” (
sugedusio varikliu). Jurbarkas,
tel. 8 685 32 009.
Trijø korpusø plûgà (300 Eur,
naujas, naudotas sezonà).
Ðieno rinktuvà (aliuminis korpusas, techniðkai tvarkingas,
kaina sutartinë). Sëjamàjà
(3 metrø ploèio, 300 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 646 02 978.

p e r k a
+Perkame Þ.Û. technikà ir
transportà: traktorius, kombainus, plûgus, presus, automobilius, mikroautobusus,
sunkveþimius. Tel. 8 623 55
702.

+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.
+Ûkyje reikalingas traktorininkas ir darbininkas.
Yra galimybë apgyvendinti.
Tauragë, tel. 8 675 44 086.
Apkalame namus dailylentëms, statome pastoges ir
karkasinius pastatus. Liejame
pamatus tvoroms. Tel. 8 641
54 401.
Automobiliø lauþyne reikalingas automobiliø ardytojas.
Tauragë, tel. 8 655 44 919.
Ieðkome tolimøjø reisø vairuotojø darbui Lietuva - Suomija
- Lietuva. Vairuotojai gali
bûti ið Jurbarko, Kauno,
Birþø, Pasvalio, Panevëþio.
Savaitgaliai namie. Tel. 8 615
44 567.
Raseiniø raj. reikalingas traktorininkas, melþëja, ávairûs
darbininkai (-ës), gali bûti
ðeima, apgyvendiname soc. garantija, mokamas atlyginimas.
Raseiniai, tel.: 8 677 17 012, 8
606 46 462.
Reikalingas autoservisui automobiliø remontui darbuotojas.
Jurbarkas, tel.: 8 682 10 021, 8
612 67 824.
Reikalingas þmogus, galintis
su plûgais suarti sodo sklypà
Joniðkës soduose. Tauragë, tel.
8 617 34 672.
Reikalingi tolimøjø reisø
vairuotojai, turintys C, CE
kategorijas. Darbas ratais
ir uþsienyje - Europoje.
Jurbarkas, tel. 8 650 80 526.
Reikalingas vyras ar moteris
Jurbarko mieste priþiûrëti
sodybà. Joje dirbti ir gyventi.
Tel. 8 608 22 800.
Skubiai reikalingas vairuotojas-ekspeditorius C, CE
kategorijos. Kroviniø veþimas
á Europos ðalis. Tauragë, tel. 8
655 19 916.
Statybose Danijoje reikalingi
statybininkai, apdailininkai,
staliai. Tauragë, tel. 8 672 46
859.
Ûkininkas ieðko darbuotojo.
Pagëgiai, tel. 8 615 85 742.
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Apdailininkas ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 651 77 300.
Darau vidaus remonto darbus,
daþau, glaistau, dedu grindis ir
kitus darbus. Jurbarkas, tel. 8
685 40 700.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 698 13 906.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 690 83 046.
Ieðkau darbo: atlieku apdailos
darbus, daþau, smulkias elektros ir santechnikos darbus,
kiti darbai. Jurbarkas, tel. 8
680 37 379.
Ieðko darbo, nuosavais árankiais pjauna privaèius miðkus,
pjauna malkas. Tauragë, tel. 8
690 51 875.
Moteris, baigusi socialinio
darbuotojo kursus, turinti
darbo patirties, ieðko darbo,
gali priþiûrëti senelius, padëti
seneliams. Tauragë, tel. 8 655
82 971.
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Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti senelius. Tauragë, tel.
8 689 20 326.
Mûrininkas, stogdengys, vidaus
apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
Reikalinga moteris, galinti
priþiûrëti moèiutæ, galinti kartu
gyventi. Tauragë, tel. 8 631 15
881.
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. Tinkuoja,
mûrija, klijuoja polistirolá, armuoja, suka gipsà ir atlieka
kitus darbus. Tauragë, tel. 8 636
26 517.
Skardininkas ieðko darbo lanksto vëjalentes, palanges, kraigus,
ðarvo durø slenksèius ir kt.
Tauragë, tel. 8 699 98 268.
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nuo A iki Z. Visoje Lietuvoje
iðtisus metus! Garantija, aptarnavimas. www.Melkerlita.lt,
tel.: 8 686 83 265, 8 616 08 020.
Betonavimo darbai. Vokiðka
áranga greitai ir kokybiðkai atlieku visus betonavimo darbus.
Kaina nuo 2,5 Eur/m. Tauragë,
Ðilalë, Jurbarkas, tel. 8 609
93 119.
Buriu, padedu: sutvarkyti ðeimos problemas, verslà ir kitais
gyvenimo klausimais. Tel. 8
645 86 526.
Dengiame stogus, atliekame
visus namø skardinimo darbus.
Tel. 8 687 13 630.
Dengiame stogus, karkasiniø
ûkiniø pastatø ir prietaisø statymas. Tel.: 8 628 52 537, 8 614
29 530.
Iðveþame statybines atliekas.
Jurbarkas, tel. 8 617 05 178.
Ávairûs statybos darbai. Dirbu
virð 5 metø. Tauragë, tel. 8 638
78 221.
Kaminø ir dûmtraukiø valymas.
Tel. 8 685 12 700.

+Akmenø skaldymo paslaugos. Skaldymo árangos nuoma.
Prekyba skaldytais akmenimis.
Tel. 8 699 31 958.
+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. 8 677 96
000, www.karkasinespirtys.lt
+Pjauna medienà mobiliaisiais
juostiniais gateriais (elektra,
benzinas, dyzelinas) kliento
namuose. Tauragë, tel. 8 685
69 805.
+Remontuoju akordeonus (atlieku balsø derinimus ir kt.
einamàjá remontà). Parduodu
akordeonà WELTMEISTER
STELLA 96 bosø (350 Eur) ir
120 bosø (400 Eur). Tel. + 370
624 21 630.
+Skardinimo darbai, gamybamontaþas. latakai, vëjinës, skardinës tvoros, kaminai ir kt.
Stogø dangos klojimas, renovavimas, optimaliausios kainos.
Tel. 8 635 15 195.
+Trys mûrininkai stato namus,
þidinius. Tel. 8 641 78 105.
+Vandens græþiniai.
Geoterminis ðildymas. Darbai

Karpomø ir koloniniø tujø
sodinukus gyvatvorëms. Kaina
nuo 0,50 Eur iki 1,50 Eur.
Gelgaudiðkis, tel. 8 612 66 757.
KONSULTUOJAME IS
SIÛLOME BUHALTERINES
PASLAUGAS VISØ TIPØ
ÁMONËMS, ÛKININKAMS,
PVM SÀSKAITØ SUVEDIMAS
Á (I.SAF) SISTEMÀ,
VAÞTARAÐÈIØ SUVEDIMAS
Á (I.VAZ) SISTEMÀ. Jurbarkas,
tel.: 8 682 68 426, 8 611 52 373.
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.
Pjauname pavojingus medþius
prie sodybø ir kapinëse.
Jurbarkas, tel. 8 653 20 014.
Remontuojame buitinius ir pramoninius ðaldytuvus, pildome
maðinø ir traktoriø kondicionierius. Jurbarkas, tel. 8 698
39 839.

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

BALANDŽIO 29 D. 11 VAL. Respublikinis šiuolaikinių šokių
festivalis - konkursas „EMOCIJOS 2017“, skirtas tarptautinei
šokio dienai paminėti Jurbarko kultūros centre.
GEGUŽĖS 3 D. 18 VAL. Magijos šou visai šeimai „Iliuzionistas „Emmagic“ Jurbarko kultūros centre.
GEGUŽĖS 5 D. 18 VAL. Koncertas, skirtas Motinos dienai
Jurbarko kultūros centre.
TAURAGĖJE IR RAJONE

BALANDŽIO 26 D. 18 VAL. „Kitoks teatras“ spektaklis
„Užsiimkime meile“ Tauragės kultūros rūmuose.
BALANDŽIO 27 D. 18 VAL. Vido Bareikio koncertas „Auksinis turas“ Tauragės kultūros rūmuose.
BALANDŽIO 28 D. 18 VAL. Pirmą kartą Tauragėje džiazas
ant pagalvėlių Kauno kolegijos Tauragės skyriaus foje.
BALANDŽIO 29 D. 13 VAL. Aštuntasis tarptautinis vaikų
ir jaunimo vokalinės muzikos konkursas-koncertas „Lakštingalų slėnis 2017“ Tauragės kultūros rūmuose.
GEGUŽĖS 5 D. 18 VAL. Cirko šou Anos ir Elzos nuotykiai
pasakų karalystėje Tauragės kultūros rūmuose.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

BALANDŽIO 26 D. 18 VAL. Martynas Levickis ir Styginių
kvartetas Šilutės kultūros ir pramogų centre.

Valome medþiais ir krûmais
apþëlusius laukus, pievas, griovius, pakeles ir pamiðkes.
Susidariusias kirtimo atliekas
susmulkiname. Parduodame
biokurà, mulèà. Tauragë, tel. 8
602 62 640.

Vieniðas, nevedæs, be þalingø
áproèiø, gyvenantis kaime,
materialiai apsirûpinæs vyras
ieðko gyvenimo draugës
rimtai draugystei. Gali turëti
vaikà. Tauragë, tel. 8 641 73
551.
Norintys gauti pasiskelbusiojo telefono numerá turi skambinti redakcijai tel. 8 446 72121.
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