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TEMA

TAURGĖ

VIENAS STIPRIAUSIŲ NUODŲ,
VEIKIANČIŲ NERVŲ SISTEMĄ: UŽTENKA
NET MENKOS ŽAIZDELĖS IR GRESIA LABAI SKAUSMINGA MIRTIS
Pirmasis šiais metais Lietuvoje stabligės atvejis
nustatytas praeitą mėnesį
– susirgo 60 metų amžiaus
vyras. Jis šia sunkia ir
dažnai mirtina infekcija
užsikrėtė, matyt, tuomet,
kai benzininiu pjūklu įsipjovė rankos pirštą. Pacientas nuo stabligės nebuvo
skiepytas. Pernai šalyje
registruoti du šios ligos
atvejai, vienas jų – mirties.
Kur slypi stabligės sukėlėjai, kada jie sukelia pavojų? Apie tai
pasakoja Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro
specialistas Zigmas Nagys.
Įsiskverbia pro sužeistą odą
Stabligė – tai ūminė infekcija, pasireiškianti
įvairaus stiprumo raumenų spazmais. Susergama tuomet, kai stabligės sukėlėjo Clostridium
tetani ar jo sporos pro sužeistą odą patenka
į žmogaus organizmą ir esant palankioms –
anaerobinėms sąlygomis – pradeda gaminti
nuodą, vadinamą stabligės toksinu.
Tai vienas stipriausių žinomų nuodų, veikiančių nervų sistemą. Bakterija dauginasi
aplinkoje, kurioje nėra deguonies, todėl ji
vadinama anaerobine. Ši infekcija pasižymi
dideliu mirštamumu – literatūros šaltinių
duomenimis, miršta iki 30 proc. susirgusiųjų.
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Užsikrėsti stablige asmuo gali tiek esant
giliai, tiek paviršinei žaizdai, jei ji yra užteršta
dirvožemiu. Ypač pavojinga žaizdas užteršti
sodo, daržo, ganyklų žeme. Sukėlėjas taip
pat gali patekti per nušalusius, nudegusius
audinius, gyvūnų įkandimus. Rizika susirgti
stablige daugiau priklauso nuo žaizdos užterštumo žemėmis bei imuniteto būklės, nei nuo
žaizdos dydžio.
Didesnė rizika susirgti stablige asmenims,
kurie niekada nebuvo vakcinuoti nuo jos,
kurie buvo skiepyti, bet negavo viso vakcinacijos kurso ar po paskutinio skiepo praėjo
daugiau kaip 10 metų. Taip pat didesnė rizika
yra vyresniems žmonėms, nes jų tiek bendras
imunitetas, tiek imunitetas prieš šią ligą gali
būti susilpnėjęs. Stablige neužsikrečiama
nuo ligonio.
Prasideda raumenų spazmai
Nuo užsikrėtimo iki pirmųjų ligos simptomų
pasireiškimo gali praeiti 3–21 diena ar net keli
mėnesiai, tačiau dažniausiai trunka apie savaitę. Inkubacinio periodo trukmė priklauso nuo
užkrato dozės ir patekimo vietos. Trumpesnis

inkubacinis periodas dažniausiai susijęs su
sunkesne ligos eiga.
Liga prasideda po truputį. Pirmieji jos požymiai – trumpalaikiai raumenų trūkčiojimai
užkrato patekimo vietoje. Jie gali trukti iki
kelių savaičių. Tačiau stabligės toksinui
pasiekus centrinę nervų sistemą raumenų
spazmai per 1–2 dienas gali išplisti po visą
kūną. Jie tampa itin skausmingi, trunka nuo
kelių sekundžių iki kelių minučių.
Gali sutrikti kvėpavimas, širdies ritmas ir
kraujospūdis. Žmogus gali mirti sustojus
širdies veiklai ar kvėpavimui.
Riziką sumažina skiepai
Viena efektyviausių stabligės profilaktikos
priemonių – skiepai. Kiekvienas turėtų gauti
pradinį vakcinacijos kursą, kurį sudaro trys
vakcinos dozės, kad susiformuotų apsauginis
antitoksinio imuniteto lygis. Dėl planinės
vakcinacijos stabligė Lietuvoje nėra itin
dažna infekcija, kasmet registruojami 1–2
stabligės atvejai, tačiau vienas iš jų baigiasi
mirtimi.
Mūsų šalyje nuo stabligės skiepijami 2,4,6
mėnesių amžiaus kūdikiai. Sustiprinančios
vakcinos dozės skiriamos 1,5 metų, 6–7
metų ir 15–16 metų amžiaus vaikams. Suaugusiajam skiepus reikia kartoti kas 5–10
metų.
Pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos
programą vyresni nei 26 metų amžiaus
asmenys nuo stabligės skiepijami valstybės
lėšomis. Lietuvoje suaugusiųjų skiepijimui
naudojama vakcina apsaugo ne tik nuo
stabligės, bet ir nuo difterijos. Norintiems
pasiskiepyti rekomenduojama kreiptis į savo
šeimos gydytoją.
Tačiau kiekvieno žmogaus imunitetas yra
individualus, todėl net ir pasiskiepijus, jei
įvyko trauma, būtina stebėti save. Esant klinikinėms indikacijoms reikia skubiai ieškoti
gydytojų pagalbos.

NAUDINGA ŽINOTI

PASAULYJE BRANGSTA MAISTAS –
KAINŲ AUGIMAS NEAPLENKS IR LIETUVOS
Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio
organizacija (FAO) pranešė, kad pasaulinės maisto produktų kainos gegužę išaugo
pirmąkart per pastaruosius tris mėnesius.
Mūsų šalies ekspertų vertinimu, maisto kainų augimas neaplenks ir Lietuvos, tačiau
didesnio kainų šuolio baimintis nevertėtų.
SEB banko vyriausiasis analitikas Tadas
Povilauskas sako: „Galima prognozuoti,
kad greitu metu pajusime pieno produktų,
ypač riebesnių – sviesto, grietinės, grietinėlės, sūrių – brangimą, nes pasaulio biržose
fiksuojamas rekordinis sviesto brangimas,
jis brango ne tik gegužę, bet ir birželį“.
Jo vertinimu, nors gegužę pieno supirkimo kainos Lietuvoje dar mažėjo, tačiau
greitai situacija, tikėtina, pasikeis. Biržose
brangsta ir grūdinės kultūros, tad duonos
produktai gali brangti, nors ūkininkų nuotaika turėtų būti gera. Dėl mėsos kainų dar
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būtų sunku nustatyti tendencijas, tačiau
smaližių laukia geros naujienos – cukrus
pinga. Rusijos embargo, kuris sukėlė
maisto produktų perteklių, maisto kainos
nuolat krito, grūdų kainos pasiekė rekordines žemumas. Tad bendrame kontekste
šis kainų susvyravimas nėra reikšmingas,
o priežasčių, kurios skatintų ilgalaikį jų
brangimą, neatsirado.

P R I E B A Ž N Y Č I O S – PA M I N K L A S
NEGIMUSIEMS KŪDIKIAMS
Tauragės Švč. Trejybės
katalikų bažnyčios šventoriuje pastatytas paminklas
negimusiems kūdikėliams.
Paminklo forma – kaip
pusė Žemės rutulio. Ant jo
iškalti Juozapo ir Marijos
su kūdikiu ant rankų atvaizdai bei mažų pėdučių
pėdsakai.
Mintis pastatyti paminklą
negimusiems kūdikiams
kilo Švč. Trejybės parapijos
klebonui Vytautui Gedvainiui, kad žmonės turėtų
vietą, kur uždegti žvakutę,
pasimelsti už taip ir neišvydusius pasaulio. Gyvybės esą dažnai užgęsta dėl
aborto ar persileidimo.
Paminklo autorius – skulptorius Stanislovas Bružas iš Salantų.
Pinigus šiam paminklui nuo šv. Kalėdų aukojo parapijiečiai, o pridėjo policininkai – mat
klebonas V.Gedvainis yra ir policijos kapelionas.
Paminklą negimusiems kūdikiams pašventino iš Vydmantų atvykęs, Tauragėje anksčiau
tarnavęs, kunigas Karolis Petravičius.

JURBARKAS

PRASIDEDA MOKYKLŲ UŽDARYMO VAJUS

Birželio 15 d. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus iniciatyva
Jurbarko Antano GiedraičioGiedriaus gimnazijoje įvyko
spaudos konferencija, skirta
mokyklų tinklo pokyčiams
aptarti. Skyriaus vedėjas Antanas Gvildys supažindino
žiniasklaidos atstovus su Jurbarko rajono savivaldybės
mokyklų tinklo pertvarkymo

2017–2020 metais bendruoju planu.
Vedėjas informavo, kad 2017 metais Juodaičių, Raudonės ir Vadžgirio pagrindinės mokyklos
pradeda pertvarkos I etapą – šiose įstaigose nebus formuojamos IX klasės. 2018 metais jos
taps kitų mokyklų skyriais arba daugiafunkciais centrais. Planuojama, kad dar vienerius metus
Jurbarkų darželio mokyklos Rotulių skyriuje mokysis pradinių klasių mokiniai, o vėliau šiame
skyriuje bus teikiamos tik ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo paslaugos. Jurbarko
„Ąžuoliuko“ mokykloje nebus priimami nauji mokiniai į specialiąją lavinamąją klasę. Šių
mokinių lauks bendrojo lavinimo mokyklos bei Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos
specialiojo ugdymo skyrius. Dvi miesto pagrindinės mokyklos planuoja nuo 2018 metų tapti
progimnazijomis, todėl šiemet pradėtas I pertvarkos etapas – nuo rugsėjo 1 d. Jurbarko Naujamiesčio ir Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės neformuos IX klasių.
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktorius Alvydas Januškevičius užtikrino, kad gimnazija gali priimti visus šiemet Jurbarke aštuonias klases baigusius mokinius.
Įstaiga pasiruošusi atsižvelgti į mokinių mokymosi interesus.
Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos direktorė Ina Budrienė informavo, kad būsimieji devintokai galėtų mokytis Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje, kurioje šiemet
formuojama gimnazijos klasė.

ŠILUTĖ

PA S I E N I E Č I A I AT V E R I A D U R I S
MOKSLEIVIAMS
Valstybės sienos apsaugos tarnybos padaliniai aktyviai prisideda
prie Švietimo ir mokslo ministerijos jau antrus organizuojamos
iniciatyvos „Atverk duris vasarai“,
kuri suteikia mokyklinio amžiaus
vaikams galimybę prasmingai
leisti atostogas.
Savo duris žada atverti ir Pagėgių
rinktinės pasieniečiai. Jie siūlosi
surengti pažintines ekskursijas,
kurių metų vaikai daugiau sužinos
apie pasieniečių tarnybą, taip pat
krepšinio ir kovinės savigynos
treniruotes.

PALANGA

IŠ SANKT PETERBURGO TIESIOGINIS
REISAS Į PALANGĄ
Birželio 17 d. 17.25 val. iš Pulkovo oro uosto pakilo skrydžių bendrovės „Rusline“ lėktuvas į
Palangą. Visą vasarą šeštadieniais šiaurinės Rusijos sostinės gyventojai turės galimybę greitai
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pasiekti šį Lietuvos kurortą.
Skrydis truks apie 1 val. 20 min.
Skrydžiai bus vykdomi 50 vietų turinčiais „Bombardier CRJ100/CRJ200“
lėktuvais.
Sankt Peterburgas taps jau 10-ta kryptimi Palangos oro uoste.
Tą patį vakarą 19.40 val. lėktuvas grįš
atgal į Sankt Peterburgą.
Nuo 2011 m. vasaromis „RusLine“
skraidina keleivius iš Maskvos Domodedovo oro uosto,
nuo gegužės mėn. kompanija atnaujino skrydžius į Vilnių.
Sankt Peterburge jaučiamas susidomėjimas galimybėmis keliauti į Lietuvą – per gegužės mėn.
konsulatas išdavė 2909 vizas (pernai – 1664).

KLAIPEDA

KLAIPĖDIEČIO GARAŽE SUKURTAS ATEITIES LAIVAS
Klaipėdiečiai ir miesto svečiai
jau turėjo galimybę pamatyti
neįprastą plaukiojantį objektą,
kuris savo išore primena didžiulį
kiaušinį, o vidumi – automobilio
saloną. Tai – unikalus pasaulyje
laivelis „PoPa Boat“, kuris puikiai atitinka ateities transporto
viziją: akiai nematyta išvaizda
ir draugiškas aplinkai: varomas
elektra.
Ir ši transporto priemonė atkeliavo ne iš modernaus giga-fabriko, o iš specialiai jo gamybai
pastatyto garažo Klaipėdos pakraštyje. Prireikė metų, kol T. Vėliaus galvoje gimęs ir ant
popieriaus lapo perkeltas eskizas virto į vandenį nuleistu savaeigiu laiveliu.
„Pasaulis juda aiškia linkme – ekologiško transporto link, greitai didesnė dalis automobilių bus
varomi elektra, o apie vandens transportą kalbama mažiau. Taip ir gimė idėja sukurti šį laivelį,
ja patikėjo mano dėdė ir krikšto tėvas Žilvinas Giga, kuris ir sutiko man padėti įgyvendinti šį
projektą nuo pat pradžių, visapusiškai rėmė.
Jis tikina, kad lygiagrečiai unikalaus laivelio gamybai rūpinamasi ir intelektualinės nuosavybės apsauga, tad „PoPa Boat“ bus išskirtinai lietuviškas gaminys. Prieš pradedant eksploatuoti
klausta ir Lietuvos saugios laivybos administracijos nuomonės.
„Laivelis skirtas plaukiojimui vidaus vandenyse, iš principo tai valtis, tik uždengta permatomu stogu, kurios nereikia irkluoti, ar vandens dviratis, kurio nereikia minti – jis buvo kurtas
laisvalaikio pramogoms, kad būtų galima maksimaliai atsipalaiduoti.
Jis svajoja, kad vieną dieną bus pradėta masinė „PoPa Boat“ gamyba. Ir nors dar laukia nemažai
patobulinimų, galutinė laivelio versija nuo konceptinio modelio skirsis nedaug

KAUNAS

KOVOJE SU SMURTU PRIEŠ VAIKUS – NETRADICINIS KAUNO ŽINGSNIS
Kaunas žengia dar vieną didelį žingsnį, kuris padės geriau
pasirūpinti į ligoninę dėl smurto
patekusiais vaikais. Kauno miesto savivaldybė pirmoji šalyje į
Kauno klinikas deleguoja socialinį darbuotoją, kuris rūpinsis,
kad iš ligoninės išrašomi mažieji kauniečiai sugrįžtų į saugią
aplinką.
„Kaunas yra pirmasis Lietuvos
miestas, kuris įgyvendina tokią
iniciatyvą. Miestas skiria socialinį darbuotoją, kuris, dirbdamas Kauno klinikose, rūpinsis, jog smurtą patyrę vaikai pasveikę
grįžtų į saugią aplinką“ , – sakė Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
Per metus į Kauno klinikas patenka apie 300 vaikų, kurie patiria įvairų smurtą, apie 80 iš
jų – su nežymiais smurto atvejais, o apie 10 – su rimtais sužalojimais. Siekiant užkirsti kelią
smurtui prieš vaikus, Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto socialinių paslaugų centras ir
Kauno klinikos pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuri užtikrins glaudų sveikatos ir socialinio
sektoriaus bendradarbiavimą. Savivaldybė deleguoja socialinį darbuotoją į Kauno klinikas kaip
į savotišką rizikos zoną, kurioje koncentruojasi smurtą patyrę vaikai.

ŠIAULIAI

P U I K I U K O N C E RT U U Ž B A I G TA S
SAULIAUS SONDECKIO KONKURSAS
Tarptautinis Sauliaus Sondeckio jaunųjų smuikininkų, violončelininkų ir
pianistų konkursas baigėsi įspūdingu
koncertu Šiaulių koncertų salėje „Saulė“. Preciziškai atliktą muziką klausytojams dovanojo konkurso laureatai
ir diplomantai, dalis jų koncertavo su
Šiaulių kameriniu orkestru. Nugalėtojus
pasveikino Šiaulių miesto meras.
Jubiliejinis penktasis tarptautinis Sauliaus Sondeckio jaunųjų smuikininkų,
violončelininkų ir pianistų konkursas šiauliečiams pristatė visą būrį perspektyvių jaunųjų muzikos atlikėjų. Konkurso uždarymo koncerte pasirodžiusių instrumentalistų pavardės po kurio laiko
gali būti žinomoms ne tik savose šalyse, bet ir užsienyje. Daugelis jų – būsimosios žvaigždės.
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SMULKUS VERSLAS

LIETUVIŠKO MOKSLO PASIEKIMAI
VIRTO VERSLU
„Peonia Lab“ įkūrėja Jūratė Kavaliauskaitė (40), bendradarbiaudama
su savo bičiule, biotechnologijų
įmonės „Profarma“ vadove dr.
Edita Mištiniene, į Lietuvos grožio
rinką įvedė naują odos priežiūros
priemonių vardą „Peonia“. Apie
naują priemonių liniją ir mokslo bei
verslo bendradarbiavimą kalbamės
su J. Kavaliauskaite.
Reikėjo laiko idėjai sukurti
Pašnekovė ilgus metus dirbo rinkodaros ir komunikacijos srityje skirtinguose
sektoriuose: nekilnojamojo turto, energetikos, teisės. Moteris prisipažįsta, jog apie savo
verslą galvojo visada, tačiau reikėjo laiko,
kad tai pagaliau būtų įgyvendinta. „Visada
skaičiau knygas, domėjausi verslo sėkmės
istorijomis. Tačiau darbas įsuka į tokią rutiną,
kad nebelieka laiko idėjoms generuoti. Todėl, išėjus motinystės atostogoms, pagaliau
atsirado daugiau laiko, kurį galėjau skirti
idėjoms išsigryninti“, – pasakoja ji.
Mokslo ir verslo bendradarbiavimas
J. Kavaliauskaitė pradėjo gilintis į savo
geros bičiulės dr. E. Mištinienės, dirbančios
biotechnologijų srityje, veiklą. „Supratau,
kad daug Lietuvos biotechnologijos mokslų laimėjimų nepritaikoma kasdienybėje.
Todėl, bendradarbiaudami su biotechnologijų įmonėmis ir Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto mokslininkais, sukūrėme odą
jauninančias priemones“, – pasakoja ji.
Odos priežiūros priemonės „Peonia“ išsiskiria tuo, kad jose yra unikalių medžiagų
ir biologiškai veiklių komponentų, kurie
išgryninami ir išbandomi pasitelkiant biotechnologinius metodus. „Biotechnologinės
naujovės dažniausiai pritaikomos kuriant
sudėtingus procesus, o mes norėjome pritaikyti juos kasdienėje veikloje, odos priežiūros
srityje, – apie odos priežiūros priemonių
išskirtinumą pasakoja J. Kavaliauskaitė ir
priduria: – Norėjosi, kad Lietuvos mokslo
laimėjimai neliktų tik laboratorijose ar nenugultų moksliniuose straipsniuose...“
Prekiauja pusę metų
Nuo praėjusių metų pabaigos „Peonia“ prekiauja odą jauninančiomis priežiūros priemonėmis su biologiškai veikliu ACI kompleksu.
„Tai aktyvūs ožkų priešpienio komponentai
ir kitos natūralios odą drėkinančios medžiagos“, – paaiškina J. Kavaliauskaitė.

„Tenka pripažinti, kad Lietuvos rinka nėra
itin didelė, todėl žvalgomės ir į užsienį: Didžiąją Britaniją, Pietų Europą“, - sako J.
Kavaliauskaitė.
Nuo gimusios idėjos iki tol, kol priemonės
išvydo dienos šviesą, prabėgo beveik metai.
„Etapų buvo labai daug: įmonės registravimas,
produkto kūrimas, elektroninės parduotuvės
sukūrimas...“ – tik kelis iš daugelio įgyvendintų darbų vardija „Peonia Lab“ vadovė.
Nors į perpildytą grožio rinką įeiti nebuvo
taip paprasta, šiandien viskas klostosi sėkmingai. „Džiugina, kad jau turime klienčių, kurios
pakartotinai perka kremus“, – sako ji.
Odos priežiūros priemonių „Peonia“ galima
įsigyti ne tik elektroninėje parduotuvėje, bet ir
keliose Vilniaus vaistinėse, prekybos centruose
ir netgi Didžiojoje Britanijoje. „Tenka pripažinti, kad Lietuvos rinka nėra itin didelė, todėl
žvalgomės ir į užsienį: Didžiąją Britaniją, Pietų
Europą“, – sako J. Kavaliauskaitė, įsitikinusi,
kad ši linija gali konkuruoti ir su užsienio
gamintojų produktais.
Ateities planuose – ir kitos priemonių linijos
su kitomis biotechnologiškai išgrynintomis
formulėmis.
Bijūnas – lietuviškas simbolis
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Kaip buvo sugalvotas pavadinimas? J.
Kavaliauskaitė atskleidžia, kad ir jai, ir bendraįkūrėjai E. Mištinienei itin patinka bijūnai
ir jų kvapas. „Kadangi lietuviškai bijūnas –
vyriškos giminės vardas, o priemonių linija
moterims, nusprendėme panaudoti lotynišką
pavadinimą. O juk bijūnas – Lietuvos darželių
gėlė, todėl sujungėme tradiciją su mokslu“, –
pasakoja įkūrėja.
Visiems dar tik kuriantiesiems savo verslą
J. Kavaliauskaitė palinkėtų drąsos ir pagaliau
išeiti iš komforto zonos. „Sėkmės procentas yra
labai mažas. Reikia noro ir pasiryžimo, geros
idėjos ir verslo strategijos, o svarbiausia – daug
ir sunkiai dirbti, – tikina „Peonia Lab“ įkūrėja
ir priduria: - Nėra geresnio laiko negu dabar.“

RECEPTAS

ŽUVIS AŠTRIAME POMIDORŲ PADAŽE
Ingredientai:
1,5 kg jūrinės žuvies filė,
2 vnt. svogūnų,
6 vnt. pomidorų,
3 skiltelės česnako,
1 šaukštas imbiero (tarkuoto),
2 vnt. čili pipirų,
3 šaukštai sviesto,
1 šaukštelis kalendros grūdelių, 1 šaukštelis ciberžolės,
0,5 šaukštelio prieskonių „Garam Masala“,
1 šaukštas druskos, 1 šaukštas
cukraus,
3 šaukštai citrinų sulčių, 150 g jogurto (natūralaus), 1 šaukštas aliejaus.
Gaminimas
Žuvį nuplaukite, nusausinkite ir padalykite į 2 filė dalis. Svogūną, česnakus, imbierą
nulupkite ir susmulkinkite. Pomidorus nuplaukite ir supjaustykite kubeliais. Aitriąsias paprikas perpjaukite per pusę, pašalinkite sėklytes, minkštimą smulkiai supjaustykite. Puode
įkaitinkite sviestą, 30 s apkepkite kalendros sėklas. Sudėkite smulkintus svogūnus, česnakus,
pomidorus, imbierą ir aitriąsias paprikas. Troškinkite ant vidutinės ugnies 10 min. Sudėkite
jogurtą, ciberžolę, „Garam Masala“ prieskonius, druską ir cukrų. Užvirinkite, sumažinkite
ugnį ir troškinkite pamaišydami dar 5 min. Sudėkite žuvį į aliejumi išteptą kepimo formą.
Tolygiai užpilkite paruoštu padažu. Uždenkite indą aliuminio folija ir kepkite 180 laipsnių
karščio orkaitėje 20 min. Nuimkite foliją ir pakepkite dar 15 min.
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Akmenëje ir rajone

k e i è i a
Keièiu 2 k. butà Naujoje
Akmenëje renovuotame name
(III a.) á butà kitame mieste. Tel.
8 684 66 993.

Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a

2

1 k. butà (I a., 28,47 kv. m, renovuotame name) M. Valanèiaus
g. 2. Jurbarkas, tel. 8 604 04 277.
1 k. butà Kauno g. (bendrojo
naudojimo patalpos, bendrabutis, 18,8 kv. m, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel.: 8 672 47 485, 8
447 51587.
1 k. butà daugiabutyje K.
Donelaièio g. (44 kv. m, ne
bendrabutis, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 24 104,
skambinti po 18 val.
1 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (III a., 44 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, 15 000 Eur, su
prieðkambariu, yra ástiklintas
balkonas, virtuvë, vonios kambarys). Jurbarkas, tel. 8 617 21 486.
1 k. butà Kæstuèio g. 24 ir garaþà
Mokyklos g. Tel. 8 650 49 291.
1 k. butà Kæstuèio g. (IV a., 37,3
kv. m, 6 m balkonas, atliktas dalinis remontas, parduoda su naujais virtuvës baldais). Jurbarkas,
tel. 8 658 86 023.
1 k. butà Þemaitës g. (renovuotas, maþi mokesèiai, 30 kv. m, III
a., 8 000 Eur, yra visi patogumai).
Jurbarkas, tel. 8 693 11 288.
2 k. butà (daliniai patogumai,
kûrenama krosnis malkomis,
kaina 10 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 606 78 107.
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 (yra vandentiekis,
boileris, kanalizacija, kuriama
malkomis, II a., mûrinis sandëliukas, kaina 4 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 650 43 229.
2 k. butà Kiduliø sen. (nebrangus
iðlaikymas, butas su patogumais).
Jurbarkas, tel. 8 642 68 767.
2 k. butà Lauko g. 11-35 (II a.,
plotas 54,56 kv. m, prieðkambaris, 2 balkonai). Jurbarkas, tel. 8
447 53 573.
2 k. butà Lybiðkiuose ( II a., su
baldais). Tel. 8 650 60 126.
2 k. butà su prieðkambariu (I
a., 50 kv. m, yra balkonas).
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
2 k. butà su prieðkambariu
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, gera vieta, plastikiniai
langai, ðarvo durys, yra rûsys).
Jurbarkas, tel. 8 656 49 915.
3 k. butà S. Daukanto g. (67,70
kv. m, ðalia Naujamiesèio m-klos,
atliktas kapitalinis remontas,
yra baldø). Jurbarkas, tel. 8 683
94 038.
3 k. butà Algirdo g., prie
„Maximos“ parduotuvës (I a.,
59,9 kv. m, du balkonai kurie
ástiklinti neseniai, padarytas
remontas, gera ir rami aplinka, galima pirkti su baldais).
Jurbarkas, tel. 8 670 90 164.
3 k. butà Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.
3 k. butà Sodø g. (II a., mûrinis
namas, centrinis ðildymas, nuotekos miesto sistemoje, yra þemës,
garaþas, galima pirkti visà namà).
Jurbarkas, tel. 8 603 54 942.
3 k. butà Smalininkuose (su daliniais patogumais). Jurbarkas,
tel. 8 447 56 460.
3 k. butà Kauno g. 30 (III a., 70
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 25 000 Eur, vidinis, tobulai sutvarkyta aplinka,
centras). Jurbarkas, tel. 8 686
59 273.
4 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(II a., 79 kv. m, plastikiniai langai, durys ðarvuotos, kambariai
nepereinami, geras planavimas,
kaina 22 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 625 93 347.
Iðnuomoja sodybà Skirsnemunës
sen. Naukaimio k. (vienkiemyje
prie gero kelio, trifazis elektros
ávadas, na

mas su patogumais,
yra 11 ha þemës).
Jurbarkas, tel.: 8 605
40 242, 8 447 41653.
Skubiai ir pigiai
dalá namo centre
(2 k., duðas, 45 kv.
m, miesto ðildymas,
tvarkingas, galimas
keitimas Tauragëje).
Tel. 8 611 48 443.
Mûriná namà (600
kv. m, I a. kavinës
patalpos, II a. gyvenamos, 11 a sklypo
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,
79 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
611 47 150.
Namà Gedimino g. 11 (yra
þemës, 8,3 kv. m, yra vandentiekis, medinis, ûkiniai pastatai,
kaina 29 000 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 Jurbarko r., Vytënuose,
Pilies I k. (115 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
31 000 Eur, 0,33 ha þemës sklypas). Jurbarkas, tel.: 8 600 31 663,
8 684 62 618.
Namà Jurbarko r. Girdþiø k.
(64 kv. m, karkasinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 42 500 Eur, su ûkiniu
pastatu, kuriame yra pagalbinës
patalpos, pirtis). Jurbarkas, tel.
8 618 71 987.
Namà Jurbarko r. Girdþiø sen.
Drebulynës k. Vilties g. 11 (I a.,
73 kv. m, I aukðtø name, mûrinis,
6 000 Eu, ûkinis pastatas, 13 arø
sklypas, sodas, reikia remonto).
Jurbarkas, tel.: 8 628 03 497, 8
626 66 989.
Namà Jurbarko r. Smalininkuose
(288 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, graþi vieta, 30 a, ûkinis pastas, 2 garaþai, tvartas,
malkinë, kiemo rûsys, namas
pastatytas 2003 m.). Jurbarkas,
tel.: 8 447 56 406, 8 656 80 308.
Namà Mokyklos g. (2008 m.
statybos, 270 kv. m, tvarkingas,
10 a sklypas su dekoratyviniais
augalais, 1 a pritaikytas komercinei veiklai). Tel. 8 640 32 441.
Namà P. Paulaièio g. (80 kv.
m, nauja statyba, neárengtas,
ramioje vietoje, miðko apsuptyje,
vandens telkinys, sklypas 30 a
aptverta tvora). Tel. 8 640 32 441.
Namà Vytënuose (196 kv. m,
ûkiniai pastatai, lauko þidinys,
trifazis, tvarkingai priþiûrimas,
18 a sklypas). Tel. 8 640 32 441.
Namà S. Daukanto g. (104 kv.
m, medinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 45
000 Eur, rami ir graþi vieta, ðalia
Jaunimo parko, 13 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 618 65 866.
Nedidelá mûriná namà
Smalininkuose (yra ûkinis pastatas, garaþas, malkinë, visi patogumai, naujas graþus sodas,
graþiai tvarkoma sodybà, didelë
pavësinë, ðiltnamis, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 608 16 823.
Pastatà Kauno g. 35 (650 kv. m
su 19 a þemës sklypu). Jurbarkas,
tel. 8 618 26 299.
Patalpas Kauno g. 35 (I a., 220
kv. m, II aukðtø name, mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai,
plastikiniai langai. Komercinës
patalpos + 19 a þemës sklypas,
106 kv. m butas). Jurbarkas, tel.
8 618 26 299.
Patalpos prekybai Kauno g. 48.
Jurbarkas, tel. 8 618 26 299.
Puiki investicija! Parduodame
sodybà Dainiø k. A. Povilaièio 42
g. (su 3 ha þemës, netoli miesto,
graþioje vietoje, ðalia gero kelio,
galima statytis namà ir pradëti
savo verslà, kaina 17 000 Eur +
5 000 Eur). Tel. 8 658 81 656.
Sklypà Jurbarko „trikampyje“
(komunikacijos, 11 900 Eur, 10,5
arø, visomis komunikacijomis,
kraðtinis). Jurbarkas, tel. 8 685
39 089.
Sklypà Jurbarke A. GiedraièioGiedriaus g. (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 14
999 Eur, ramioje vietoje, 15 a,
namø valda). Jurbarkas, tel. 8
640 15 999.

Sklypà Jurbarkø sen. Lukðiø k.
(1,14 ha, þemë ûkio paskirties).
Jurbarkas, tel.: 8 447 51620, 8
685 27 238.
Namà skubiai Girdþiuose (suremontuotas, mûrinis, sublokuotas, II a., 15 a þemës, ûkiniai
pastatai, 104 kv. m, yra WC,
centrinis ðildymas, kanalizacija,
vandentiekis, rûsys, trifazis, sodas, kaina 27 000 Eur, derinama).
Jurbarkas, tel. 8 685 35 342.
Smulkuèiuose sodo sklypà
„Ðaltinëlio“ bendrijoje Nr. 436
(12 a, maþas namelis, 700 m
nuo plento). Jurbarkas, tel. 8
622 22 870.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje Nr. 347 (medinis
namelis, yra veranda, árankiø
priestatas, 6 a þemës, ðulinys).
Tel. 8 650 50 228.
Sodà Greièiuose (6 a þemës,
namelis neseniai apkaltas, nauja
pavësinë prie namelio, gera vieta,
prie pat karjero, kaina 9 500
Eur). Tel. 8 605 28 186.
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 Kalnënø sodø bendrijoje
prie Nemuno (6 a, namelis, ðiltnamis, vaismedþiai). Jurbarkas,
tel. 8 685 01 287.
Sodybà Kalnënuose (namas
ràstinis, gera vieta, asfaltuotas
privaþiavimas, galima pirkti pusæ
arba visà). Jurbarkas, tel. 8 641 56
231, skambinti po 18 val.
Sodybà Rotuliuose (namas II
a. mûrinis, ûkiniai pastatai, garaþas, þemës, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 605 82 505.
Sodybà Paðaltuonio k. (ðalia
pagrindinio kelio, yra trifazë
elektra, 71 aras þemës). Jurbarko
r., tel. 8 620 88 036, 8 657 91 534.
Þemës sklypà Greièiø sodø bendrijoje (35 a, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 618 49 853.
Þemës sklypà Jurbarke SodøRûtø g. rajone (komunikacijos, 8
000 Eur, 12,6 a, komunikacijos).
Jurbarkas, tel. +370 699 35 680.
Þemës sklypà Kiduliuose (15 999
Eur, 50 a, komercinës paskirties,
geroje vietoje, tinka degalinei,
kavinei, angarams, sandëliams
statyti). Jurbarkas, tel. 8 656
88 332.

p e r k a
Perka 2 k. butà renovuotame
name, IV ir V a. nesiûlyti.
Jurbarkas, tel. 8 641 88 020.
Sodo sklypà Jurbarko r. arba sodybà. Jurbarkas, tel. 8 624 41 106.

n u o m o j a
Iðnuomoja prekybines patalpas
Kauno g. 48. Jurbarkas, tel. 8
618 26 299.
Tvarkinga, rami pora iðsinuomotø butà, namà Jurbarke ar
netoli Jurbarko. Jurbarkas, tel.
+370 662 83 960.

Kaune ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà K. Donelaièio g. (31,5
kv. m, IV a., IV a. name, plas

4

tikiniai langai, ástiklintas 6 m
balkonas, ðarvo durys). Kaunas,
tel. 8 657 93 854.

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
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 namà be þemës (5x10
m, ið lauko apkaltas lentomis, ið
vidaus - dailylentës, nudaþytos,
plastikiniai langai, vieno aukðto,
su palëpe, galima árengti du kam

cm

myk
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barius, 2 000 Eur). Klaipëda, tel.
8 612 31 184.

Raseiniuose ir rajone

p a r d u o d a
Mediná namà Ariogaloje Vytauto
g. (yra sklypas 3 a, mûrinis garaþas, 50 km iki Kauno, tinka
komercijai, geras susisiekimas,
kaina 9 200 Eur). Tel. 8 645
68 280.

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
Gyvenamàjà sodybà su ûki-

r., tel. 8 699 47 615.
Þemës ûkio paskirties sklypà ant
upës Jûros kranto Didkiemio
kaime. Ðilalës r., tel. 8 685 62 983.

Ðilutëje ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà su pastatais Ðilutës r.
(134 kv. m, su 67 a sklypu ir 5,65
ha þeme aplink sodybà iki miðko,
vienkiemis, gyvenvietës centre
prie plento). Tel. 8 623 13 698.
Þemæ Budvyèiø kaime (1 ha 70
arø). Ðilutës r., tel. 8 654 43 896.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a

niais pastatais su þeme (8,7 ha)
Karaliðkiuose, Ðakiø r. 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.
Þemës sklypà Didkiemio k., prie
Balskø vandens telkinio. Ðilalës

1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
120 (III a.) arba keièiu á 2 k. butà.
Tauragë, tel. 8 630 24 995.
1 k. butà Eièiuose (IV a., po
kapitalinio remonto). Tauragë,
tel. 8 653 26 135.
1 k. butà Gedimino g. 32 (III
a., 38,27 kv. m, su balkonu, su
baldais, tvarkingas). Tauragë, tel.
8 686 66 861.
1 k. butà miesto centre (V a., yra
balkonas, 28 kv. m, 12 000 Eur,
galima atsiskaityti ir dalimis,
patvirtinus notariðkai). Tauragë,
tel. 8 685 62 036.
1 k. butus Birutës g. 20 (I a., mediniame name, 2 vnt., jø vienas
bendras áëjimas, miesto centre,
vietinis ðildymas krosnimi, tvarkingas, yra dalis baldø, po 14 500
Eur). Tauragë, tel. 8 614 27 270.
1,5 k. butà miesto centre Vytauto
g. 76 (III a., bendrabutyje, árengtas, 29,5 kv. m, 12 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 689 91 663.

1 k. butà Ateities take (I a.). Tel.
8 616 13 373.
2 k. butà D.Poðkos g. 47 (III a., 50
kv. m). Tauragë, tel. 8 612 17 978.
2 k. butà Dainavos g. (III a.,
22 000 Eur), galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 655 10 457.
2 k. butà Moksleiviø al. (III a.).
Tauragë, tel. 8 658 80 974.
2 k. butà Papuðynio k., Ðilalës g.
(II a., 54 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, 16 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 655 82 500.
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.
2 k. butà Tauragës Dvaro g. (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 Tauragës Dvare (prieð
kelis metus atliktas remontas).
Tauragë, tel.: 8 652 75 012, 8
652 56 723.
2 k. butà Gedimino g. 29a (IX a.,
54 kv. m, IX aukðtø name, blokinis, 19 900 Eur. Ðalia prekybos
centrai, mokyklos ir keli vaikø
darþeliai). Tauragë, tel. +370
613 50 305.

3 k. butà Dainavos g. (III a., 35
000 Eur). Tauragë, tel. 8 653
21 961.
3 k. butà Miðko g. (V a., 64 kv.
m, plastikiniai langai, ðarvo durys, laminato grindys, ástiklintas
balkonas). Tauragë, tel.: 8 657 85
746 (8 446) 70731.
3 k. butà Gedimino g. 29A (IX
a., 64 kv. m, IX aukðtø name,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 20 000 Eur. Butas
priklauso bendrijai. Kodinë
laukiniø durø spyna, 2 balkonai).
Tauragë, tel. 8 652 46 218.
Gamybiná pastatà (1500 kv. m,
miesto komunikacijos, galima
nuoma). Tauragë, tel. 8 699 47
615.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje
(yra duobë, rûsys, iðtinkuotas).
Þemës sklypà Rydðtato g. (10
arø). Namo II aukðtà. Tauragë,
tel. 8 698 79 236.
Garaþà T. Ivanausko g. „Rato“
bendrijoje (pakeistas stogas,
iðtinkuotas, rûsys po visu garaþu,
saugomas, 3 200 Eur). Tauragë,
tel. 8 607 96 606.
Garaþà T. Ivanausko g. 98
„Jovaro“ bendrijoje (mûrinis, 2
700 Eur, rûsys po visu garaþu,
yra trifazë elektros instaliacija).
Tauragë, tel. 8 686 08 188.
Garaþà „Draugystës“ bendrijoje
Bernotiðkës g. 14 a, Nr.96 (su
duobe, nebrangiai). Tauragë, tel.
8 612 29 104.
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.
Mûriná garaþà „Jovaro“ bendrijoje Nr. 112 (tvarkingas, saugomas,
vaizdo kameros, 1990 m. statybos, trifazis, duobë, sandëliukas, vanduo, apðvietimas, talpa
dyzelinui, 31,33 kv. m, pagr. 18,21
kv. m, 3 200 Eur). Ðalia parduodamas dar 1 garaþas. Tauragë, tel.
8 636 37 713.
Mûriná garaþà „Jovaro“ bendrijoje Nr. 113 (tvarkingas, saugomas, vaizdo kameros, 1990 m.
statybos., trifazis, duobë, plotas
25,24 kv. m, pagrindinis 18,15
kv. m, 2 100 Eur). Ðalia parduodamas dar 1 garaþas. Tauragë, tel.
8 636 37 713.
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.
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 (mûrinis, su dviejø vietø
garaþu, treèias garaþas po namu,
12 a þemës) arba keièiu á 1-2 k.
butà Debreceno arba Dragûno
gatvëse Klaipëdoje. Tel. 8 671
87 723.
Namà Alyvø g. 4 (po remonto,
gera, rami vieta). Tauragë, tel. 8
679 92 533.
Namà Gaurës sen. Milgaudþiø
k. (reikalingas remontas, 28 arai
sodybinis sklypas). Tauragës r.,
tel. +370 630 44 832.
Namà J. Tumo-Vaiþganto g. (75
m gyvenamojo ploto, plastikiniai
langai, rami vieta, kapitalinis remontas, su baldais). Tauragë, tel.
8 642 86 645.
Namà Sartininkø k. („alytnamio“
tipo, 4 kambariø, 19 arø sklypas).
Tauragës r., tel. 8 641 54 487.
Namà Senvagës g. (gyvenamasis,
vieno aukðto su mansarda ir rûsiais, 105 kv. m, 2003 m statybos,
13 arø þemës, miesto kanalizacija, ûkinis pastatas). Tauragë,
tel. 8 612 12 807.
Namà Þygaièiuose (2 aukðtø,
mûrinis, 16 arø þemës, labai
patogioje vietoje, 25 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 682 39 489.
Nuosavà sodybà (sklypas 15 a,
medinis namas 106 kv. m, ûkinis
pastatas 68 kv. m, malkinë 30
kv. m. Sutvarkyta aplinka, vaismedþiai. Miesto vandentiekis,
vietinë kanalizacija, interneto
ávadas, telefono linija, 39 999
Eur). Tauragë, tel. 8 645 11 011.
Sklypà Bernotiðkëje (graþi
aplinka, ðalia miðkas, 0,12 ha
sodo sklypas, ðalia tvenkinys).
Tauragë, tel. 869802670.
Sodà Bernotiðkëje Jurginø g.
10 (6 arai þemës, graþi aplinka,
medinis sutvarkytas namelis, 31,5
kv. m, su baldais, yra ðiltnamis,
yra sodo árankiai, yra malkinë su
malkomis, yra pavësinë, atlikti
geodeziniai matavimai). Tauragë,
tel. 8 682 42 597.
Sodà Joniðkëje „Aido“ bendrijoje (nebaigta statyba, gyvenamas
plotas 83,34 kv. m, yra elektra,
7,6 aro þemës, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 634 46 116.
Sodà Joniðkëje „Keramikos“
bendrijoje Saulës g. 8 (6 arai,
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elektra, yra namelis, 4 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 98 492.
Sodà Joniðkëje „Keramikos“
bendrijoje (medinis namelis, priþiûrëti vaismedþiai,
vaiskrûmiai, daug dekoratyviniø
augalø, vanduo, elektra, aptvertas, 3 500 Eur). Tauragë, tel. 8
699 79 493.
Sodà Joniðkëje „Keramikos“
bendrijoje (12 arø, 2 nameliai).
Tauragë, tel. 8 658 49 544.
Sodà Joniðkëje „Puðyno“ bendrijoje (18 arø þemës). Tauragë, tel.
8 652 41 218.
Sodà Joniðkëje „Ðvyturio“ bendrijoje (senos statybos namelis,
atlikti geodeziniai matavimai,
yra elektra, 6,1 aro þemës, 3 300
Eur). Tauragë, tel. 8 685 56 276.
Sodà Joniðkëje „Aido“ bendrijoje (mûrinis namelis, po visu
nameliu rûsys, galima gyventi
þiemà, naujas centrinis ðildymas, plastikiniai langai, garaþas,
ðulinys, signalizacija, beveik 2
sklypai þemës, ðalia miðko, kaina
sutartinë). Tauragë, tel.:8 653 51
614, 8 631 68 816.
Sodybà 5 km nuo Tauragës, kaina
sutartinë. Tel. 8 644 71 054.
Sodybà Adakavo k. (su baldais,
ûkiniai pastatai, trifazës, vanduo, kanalizacija, prie namø
þemës 0,92 ha, kaina derinama).
Tauragë, tel. 8 615 82 627.
Sodybà Alijoðiðkës gyvenvietëje (geroje vietoje, ðalia
Pagramanèio girininkijos
kontoros, netoli Lakðtingalø
slënis, kaina sutartinë). Tauragës
r., tel. 8 687 29 851.
Sodybà Batakiø kaime. Kaina
sutartinë. Tauragës r., tel. 8 689
41 532.
Sodybà Jurbarko r. (graþi aplinka, ðalia miðkas, 5 500 Eur, 57
a visas bendras plotas sodybos,
galima iðsimokëtinai). Tauragë,
tel. +370 690 82 635.
Sodybà Ðakvieèio k. (mûrinis
namas, 48 arai þemës, kaina
sutartinë). Tauragës r., tel. 8 634
98 406.
Þemæ (þemës ûkio paskirties, 7
ha, 9 km iki Tauragës, yra mûrinis
pastatas, 150 kv. m, árengta
gyventi, trifazë elektra, geras
privaþiavimas, ðulinys, tvenkinys,
galima plësti statybas 0,25 ha
sklype, galimi ir kiti variantai).
Tel. 8 631 87 750.
Þemæ (2 ha) Vilkyðkiø k.,
Pagëgiø sav., Tauragës apskr. ir
2 k. butà Vilkyðkiø mietelyje (64
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Reikalingas þmogus ar ðeima,
galintis gyventi ir priþiûrëti sodà.
Tauragë, tel. 8 689 76 899.
Sodyboje priimtø gyventi senyvo
amþiaus vyriðká, mokantá vairuoti
traktoriø ir pagalbà maþame
ûkyje. Tik rimti skambuèiai. Tel.
8 688 56 284.
Telferis elektrinis keltuvas keliamoji galia 500 kg. Tauragë, tel.
869823618.
kv. m, ûkiniai pastatai). Tel. 8
684 61 863.
Þemës sklypà (2,62 ha, su pakrante). Tauragës r., tel. 8 658
57 787.
Þemës sklypà Didkiemio k., prie
Balskø vandens telkinio (50 arø).
Tauragë, tel. 8 699 47 615.
Þemës sklypà Joniðkëje Tëviðkës
g . , 3 k m i k i Ta u r a g ë s l i n k
Kryþkalnio, prie pagrindinio kelio
(uþdaras kvartalas, elektra, kaina
sutartinë). Tel. 8 654 87 362.
Þemës sklypà Jovaruose (13 arø).
Tauragë, tel. 8 685 62 983.
Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.

p e r k a
1 k. butà. Tauragë, tel. 8 606 58
930.

k e i è i a
Pusæ medinio namo (be remonto,
9 arai þemës, plytinis ûkinis pastatas, daliniai patogumai) á 1-1,5 k.
butà su visais patogumais (I-II a.).
Tauragë, tel. 8 638 69 468.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 2 k. butà (miesto
centre, yra dalis baldø). Tauragë,
tel. 8 690 83 249.
+Iðnuomoja 1 k. butà. Tauragë,
tel. 8 630 82 557.
+Iðnuomoja komercines patalpas
miesto centre Vasario 16-osios g.
Tauragë, tel. 8 650 66 113.
Iðnuomoja komercines patalpas J. Tumo- Vaiþganto g. 126,
Tauragëje. Tel. 8 652 21 654.
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Iðsinuomotø 1-2 k. butà Tauragëje.
Tel. 8 699 01 069.
1 k. butà. Dirbantis vyras iðsinuomotø vienà kambará nuo liepos
mënesio. Gali bûti be patogumø.
Siûlyti ávairius variantus. Tauragë,
tel. 8 643 72 789.
Tvarkingas, turintis nuolatiná
darbà vyriðkis iðsinuomotø 1-2
k. butà su baldais Tauragëje.
Garantuoja gerà buto prieþiûrà.
Tauragë, tel. 8 687 91 836.
Iðnuomoja 1 k. butà Vytauto g. 14.
Tel. 8 630 50 728.
Iðnuomoja gamybines patalpas
ir komercinës patalpas Stoties g.
Tauragë, tel. 8 684 61 318.
Iðnuomoja komercines patalpas J. Tumo-Vaiþganto g. 126
Tauragëje. Tel. 8 652 21 654.
Iðsinuomotø 1-2 k. butà Tauragëje.
Tel. 8 699 01 069.
Iðsinuomotø 2 k. butà arba namà
Tauragëje ilgesniam laikui, pageidautina su baldais ir visais patogumais. Tauragë, tel. 8 607 70 072.
Patalpas centre Vasario 16-osios
g. 4 (II a., 60 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai,
suremontuotos, graþi vieta, 230
Eur). Tauragë, tel. 8 659 00 689.

Vilniuje ir rajone

p a r d u o d a
Þemæ Vilniaus r. Raudondvario
k., netoli Vilniaus, prie pagrindinio kelio Vilnius-Nemeèinë (200
a, kaina 200 Eur/1 a). Tel. 8 608
16 823.

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.
El. generatoriø (200 Eur).
Panaudotas þoliapjoves (geros
bûklës, veikianèios). Tauragë, tel.
8 658 57 647.
Naudotus segmentinius, pakeliamus garaþo vartus. Gera bûklë.
Gamintojas „Ryterna“ (plotis
3,30 m, aukðtis 2,60, 1 100 Eur).
Ðilalë, tel. 8 690 29 090.

p a r d u o d a

p a r d u o d a
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ
(tinka vonios kambariui), skalbiniø
dëþæ (pinta). 4 këdes su atloðais.
Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Dviejø durø rûbø spintà, knygø
spintà, lenkiðkà virtuvës komplektà, bufetà, pietø stalà su ðeðiomis
këdëmis. Visi baldai yra nenauji.
Tel. 8 615 85 793.
Fotelá (iðtiesiamas, su miegamàja
funkcija, juodos sp., dirbtinë oda,
60 Eur). Tauragë, tel. 8 675 60 788.
Lovas (2 vnt., senovinës, geros
kokybës, kaina sutartinë), spintas
(2 vnt., senovinës), naujà batø
dëþæ. Tauragë, tel. 8 687 29 851.
Sofà lovà (1,15 m ilgio, iðskleidþiama iki 1,50 m ilgio, su papildomu
èiuþiniu, geros bûklës, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 699 56 414.
Spintelæ (prie lovos), svetainës
komplektà „Strazdas“, uþuolaidas
(kakavos sp., naktinës), medþiagà
uþuolaidoms (kakavos sp.), lininius
siûlus, pagalves (2 vnt.), medþiagà
impilams. Tauragë, tel. 8 446 72
033.
Svetainës baldus: 8 këdës, stalas,
sofà su foteliais. Pigiai. Kitus
baldus dovanoju. Tauragës r., tel.
8 656 24 052.

p a r d u o d a
Veþimëlá „Zippy classic“ (3 d.
lopðys, sëdimoji dalis ir këdutë,
odinis, baltos spalvos, bûklë puiki
maþai naudotas, priedai mamos
krepðys, 230 Eur). Jurbarkas, tel.
8 650 69 087.

p a r d u o d a
+Tujas (nebrangiai). Tauragë, tel.
8 651 21 821.
Karvæ (5 verðiø, 3 savaièiø telyèaite, 900 Eur). Jurbarkas, tel. 8
652 30 335.
Dedekles viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.
Karvæ (dviejø verðiø, 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 699 49 900.
Grynaveislá Vokietijos merinosø
veislës avinà (1 metø), jaunas avis,
ëringas avis ir avis su ëriukais. Tel.
8 657 86 212.
Grûdus: aviþø-peliuðkø miðiná ir
sëklinius mieþius. Jurbarko r., tel.
8 610 07 183.
Jagdterjerø veislës ðuniukus (kalytës, 60 Eur). Pagëgiai, tel. 8 637
25 870.
Juodmargiø veislës telyèià (16
mën., 600 Eur). Jurbarkas, tel. 8
656 20 741.
Kiaulæ (uþauginta kaimiðkais
paðarais, kaina 1,70 Eur/kg). Tel.
8 675 06 765.
Kiaulæ. Tauragë, Taurai, tel. 8 638
40 639.
Parðiukus. Skaudvilë, tel. 8 641
87 481.
Telyèià (pieninga, verðiuosis rugpjûèio mën.). Tauragë, tel. 8 684
62 828.
Telyèià (verðinga). Tauragë, tel. 8
604 62 939.

p a r d u o d a
El. generatoriø HONDA (maþai
naudotas, 3 kW, keturtaktis,
benzinas, su garantija, gera kaina,
tik 400 Eur). Tauragë, tel. 8 682
27 319.
Ryðuliná presà „New Holland“
(tvarkingas). Du elektros variklius
(11 kW, 1000 aps./min., 4,5 kW,
2800 aps./min.). Dvi ZIL padangas
su ratlankiais. Jurbarkas, tel. 8
662 35 299.
Knygas: „Horizontø“ serijos (55
knygos), „Siluetø“ (37 knygos). Þ.
Verno (9 knygos) bei komplektà
su 53 ávairiomis pasaulio ðalimis
„Pasaulis arèiau tavæs“. H.O.
Balzako ir È. Dikenso (rusø k.,
po 10 knygø). E. Zola (11 knygø).
Kaina sutartinë. Tauragë, tel. 8
609 37 319.
Modemà internetui (naujas, visai
nenaudotas, neðiojamas) ir treniruoklá mankðtai (pilvo presui,
50 Eur, geros bûklës). Jurbarkas,
tel. 8 699 56 414.
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
Rankðluosèius (proginiai, lininiai,
aðtuonnyèiai). Tauragë, tel. 8 611
84 354.
Rieduèius (40 dydþio), buksyrinius
trosus, krovinio tvirtinimo dirþuas
(6, 8, 10 m, apynauji), BMW 530
stiklo pakëlimo mechanizmus.
Tauragë, tel. 8 655 44 286.
Rudeninius batelius su auliukais (nauji, 39 dydis, 15 Eur)
ir ðiltesniø batø, batø ðlapiam
orui. Vyriðkas apatines kelnes
(vyresniems þmonëms), sukneles
ir ðvarkus, vyriðkas kelnes, ðiltus
marðkinëlius. Tauragë, tel. 8 446
72 033.
Sauskelnes „Tena“ (M dydis, 24
pakuotës), „Seni“ (M dydis, 10
pakuoèiø). Yra praimtø pakuoèiø,
yra likusiø naujø higienos priemoniø. Kaina sutartinë. Tauragë,
tel. 8 670 28 404.
Valtá (pagaminta ið faneros,
nesunki ir patogi transportuoti,
ilgis 3,85 m, plotis 1,28 m, 500
Eur). Ðilalë, tel. 8 690 29 090.
Viðtø broileriø automatinis namelá
su visais árenginiais, 19 a sklypà,
„barþiûrká“ ðiltnamá ar garaþà
ðildyti, þoliapjovæ, frezà. Tel. 8
673 52 963.
Vyriðkà dviratá „Canoga“ (ilgas rëmas, ratai R-28, 21 pavara, naujos
padangos, priekyje ir gale amortizatoriai, visos detalës „Shimano“,
kaina 110 Eur). Jurbarkas, tel. 8
633 53 775.

FIAT

p a r d u o d a
FIAT BRAVA (2000 m., 1600
cm3, benzinas, mechaninë, heèbekas, mëlyna sp., 4/5, 156 231 km,
TA iki 2019-04, 650 Eur, labai
gera bûklë, cinkuotas këbulas, be
rûdþiø, TA iki 2019 04). Tauragë,
tel. 8 655 44 286.

p a r d u o d a

Dovanoja oþiukà ir oþkytæ (èekø
veislës). Tel. 8 636 11 577.

Maþai naudotà „Yamaha Psr-550“
(350 Eur). Jurbarkas, tel. +370
621 33 079.

mën.). Ðakiai, tel. 8 676 48 713.

MERCEDES-BENZ

d o v a n o j a

p a r d u o d a
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+Eglës ràstus (7 kub. m, pigiai).
Àþuolo ràstus (10 kub. m, pigiai).
Àþuolo plonus ràstus, pigiai.
Tauragë, tel. 8 618 15 245.
+YPATINGOS NUOLAIDOS!
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. VIDAUS IR
LAUKO DURYS: MEDINËS,
METALINËS, NAUJOS
IR PANAUDOTOS.
ÁVAIRÛS MUZIKINIAI
INSTRUMENTAI. Klaipëda,
tel. 8 603 10 867.
+Viengubo ir dvigubo pjovimo
puðies medienà (40 kub. m,
natûraliai iðdþiovinta). Tauragë,
tel. 8 682 58 593.
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.
Græþimo stakles (naujos, vokieèiø g-bos). Tauragë, tel. 8 650
84 569.
Ávairaus dydþio akmenis (apie
4 kub. m). Presuoto popieriaus
plokðtes (4 mm storio, didieji
lapai). Fanerà (2,5 x 1,20 x 0,10
m, 5 vnt.). Stiklà (ávairaus dydþio,
pigiai). Obliavimo stakles (per
virðø ir per apaèià). Tauragës r.,
tel. 8 656 24 052.
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.
Perdavimo plokðtes (1,50x4 m),
Gelgaudiðkio g-bos plytas, raudonas blokelius, blokelius, sausas
lentas (ávairaus storio), akmenis.
Tel. 8 673 52 963.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.

MB C klasës (2002 m., variklis 2,2
l, starteris, auðinimo radiatorius,
kaina 2 500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 630 50 728.

NISSAN

p a r d u o d a
NISSAN ALMERA TINO (2002
m., 2,2 l, TA iki 2018 09 mën.,
draudimas, tvarkingas, kaina 1
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 614
82 154.
NISSAN ALMERA (2002 m.,2.2
dyzelis, 81kw, TA iki 2019 05
mën., kaina 1 350 Eur. Ðakiai, tel.
8 676 48 713.

OPEL

p a r d u o d a
OPEL MERIVA (2010 m., 1,4
l, benzinas, taðkinës dujos, TA
iki2018 m., draudimas, l. geros
bûklës, maþai Lietuvoje eksploatuotas, 3 500 Eur). Tauragë, tel. 8
639 68 832.
OPEL VECTRA (1997 m., 2,0
l, dyz., universalus, þalios sp.,
yra kablys, TA iki2019 05 16 d.,
yra draudimas, kaina 850 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.

PEUGEOT

p a r d u o d a
PEUGEOT 206 (2003 m., 1,9
l, HDI, 66 kW, 4/5 durys, juoda
spalva, TA iki 2019 m., kaina 950
Eur). Tel. 8 638 50 565.
PEUGEOT 307 (2003 m., 2 l,
HDi, karavanas, daug privalumø,
TA). Tauragë, tel. 8 658 80 974.

RENAULT

p a r d u o d a
RENAULT MEGANE (1998 m.
benzinas, dujos, 1,6 l, kaina 800
Eur). Tel. 8 618 03 711.

TOYOTA

p e r k a

p a r d u o d a

Skardà (naudotà, 30 kv. m). Tel.
8 686 93 410.
Berþo taðus (3,5 ir 7 cm storio,
siûlyti). Tel. 8 679 68 427.
Priimu statybines atliekas. Tel. 8
647 42 210.

TOYOTA AVENSIS VERSO
(2001 m., 2,0 l, dyz., 7 vietø, TA
iki 2018 08 mën., tvarkingas automobilis, viskas pakeista laiku:
tepalai, filtrai, kaladëlës, tepalø
nedegina, rûdþiø nëra, kaina 2 100
Eur). Jurbarkas, tel. 8 615 95 618.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
AUDI

p a r d u o d a
AUDI A4 (1999 m., 1,9 l, dyzelinas, mechaninë pavarø dëþë,
sedanas, sidabro sp., 1 450 Eur).
Tauragë, tel. 8 607 77 877.
AUDI A43 (2001 m., 1,8 l, benzinas, kà tik ið Vokietijos, 2/3 durø,
techniðkai tvarkingas). Tauragë,
tel. 8 682 24 545.
AUDI A6 (1998 m., dyzelinas, 81
kW, mechaninë, sedanas, juoda
sp., 4/5, TA iki 2019-06, Lietuvoje
neeksploatuotas, 2 600 Eur, ið
Vokietijos, 1.9 TDI). Jurbarkas,
tel. 8 687 98 393.
AUDI A6 (2000 m., 1800 cm3,
benzinas, 110 kW, automatinë
pav. dëþë, sedanas, sidabrinë sp.,
4/5, 180 000 km, TA iki 2019-06,
Lietuvoje neeksploatuotas, 2 600
Eur, ið Vokietijos). Jurbarkas, tel.
8 687 98 393.

VW GOLF (1999 m., 4 durø, 1,9
l, dyzelinas, juodos sp., kà tik ið
Vokietijos). Tauragë, tel. 8 682
24 545.
WV GOLF ( 2001m.,1,9 TDI, 66
kw., universalas, tvarkingas,TA
iki 2018 03 mën. Ðakiai, tel. 8
676 48 713.
VW PASSAT (1996 m., 1,9 l, TDi,
universalus, kablys, TA, signalizacija, gera bûklë, 1 200 Eur). Tel.
8 608 93 159.

p e r k a
+Vaþiuojanèius automobilius, gali bûti be TA iki300 Eur.
Tauragë, tel. 8 653 11 297.
Automobiliø, mikroautobusø supirkimas aukðèiausia
kaina. Dokumentus tvarkome
vietoje, dirbame be iðeiginiø.
Atsiskaitome iðkarto. Jurbarkas,
tel. 8 681 33 226.

CITROEN

p a r d u o d a
CITROEN XSARA ( 2002 m.,
geltona, tekniðkai labai tvarkinga, bendzinas-taðkinës dujos,
2 durø, kaina 1 250 Eur.). Tel. 8
615 90 904.

BMW

p a r d u o d a
BMW 525 ( 2002 m.,120
kw., universalas, Lietuvoje
neeksplotuota,TA iki 2018 10

p a r d u o d a
AUDI A4 B7 (2006 08 mën.) dalimis. Klaipëda, tel. 8 627 84 804.
FORD originalius lietus R18
ratlankius MONDEO, S-MAX.
Tauragë, tel. 8 683 50 300.
Priekabà 2PTS-4 (didþioji) tvarkinga, yra TA, dvejiems metams,
yra stabdþiai - 1 400 Eur) ir
priekabà (maþoji) 2PTS-4, aðis
su stabdþiais (220 Eur), padangas

cm
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priekabos su ratlankiais (60 Eur/
vnt.). Tel. 8 640 28 409.
Priekabos ZUBRIONOK, MAZ
8114 (lengvosios maðinos, 2 vnt.).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.
VW GOLF (1992 m., 1,4 l,
benzinas) dalimis. Ðilalë, tel. 8
682 68 290.
VW GOLF 3 (1993 m., benzinas,
tvarkingas, TA iki 2018 06, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 680
46 445.

p a r d u o d a
Motorolerá SUZUKI KATANA
(49 kub. cm, su dokumentais).
Tauragë, tel. 8 683 50 300.

p e r k a
Rusiðkus motociklus, gali buti
netvarkingi, be dokumentø,
bûklë nesvarbi, bei jø dalis.
Siûlyti ávairius variantus. Kaunas,
tel. 8 622 54 097.

p a r d u o d a
BUCHER GUJER TR-1500, tipas LDA 672 savaeigë vaþiuoklë.
Tel. 8 690 52 762.
Dirvos lygintuvà PAP8 (200
Eur), 2 korpusø plûgà ant trikampio (sraigtinës verstuvës,
kamporaiþiai, 100 Eur), kultivatoriø KPG4 (pritaikytas MTZ,
200 Eur), gnybtus rulonams ant
hidraulo (1500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 662 35 299.
Diskinæ ðienapjovæ, bulviø
kasamàjà, T-25. Tel. 8 612 78
366.
Grûdø valymo arbà (metalinis),
dirvos lygintuvà (3 m ploèio, su
peiliais ir akëèioms, sunkioms
dirvoms), „umblevimo“ stakliø
volà (34 cm ploèio, dviejø peiliø).
Tel. 8 662 35 299.
Javø kombainà CLAAS
DOMINATOR-85 (su ðiaudø
smulkintuvu, 4 500 Eur),
MASSEY FERGUSSON-525
(kaina 3 500 Eur), traktoriø

JOHN DEERE-3130 (kaina
3 200 Eur), traktoriø JOHN
DEERE-2030 dalimis ir
FORSTSHRITT-3030 dalimis.
Tel. 8 634 10 293.
Javø kombainus dalimis:
CLAAS DOMINATOR-105,
85, 80; CLAAS MERKATOR,
DON-1500, MASSEY
FERGVSON-625, 525, 31;
DRONNINGBORG-2250,
900; NEW HOLLAND
CLAYSON-140, 135. Tel. 8 621
99 794.
Kratytuvo ratlankius (25 Eur/
vnt.) ir MTZ-82 „brusà“ (kaina
55 Eur). Tel. 8 640 28 409.
Labai gerà dviejø galø 8 kub. m
cisternà, 600 Eur. Tauragë, tel. 8
652 14 680.
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 pakrovëjà, mëðlo kratytuvà, vienaaðæ priekabà. Elektros
variklius ávairaus galingumo, elektriná pjûklà-obliavimo stakles,
3 cilindrø traktoriukà, gaisriná
vandens siurblá. Tauragë, tel. 8
647 36 183.
MTZ-80 ryðuliná presà NEW
HOLLAND (su centriniu
tepimu), gyvuliø priekabà, kultivatoriø su sunkiosiomis akëèiom,
grûdø malûnà, dvi padangas
GAZ 53. Tel. 8 623 13 698.
Presà CLAAS ryðuliams gaminti
(gera bûklë, veikiantis, 1 400
Eur). Tauragë, tel. 8 689 85 071.
Priekabà gyvuliams veþti. Tel. 8
636 11 577.
Ðakø smulkintuvà, 200 Eur.
Tauragë, tel. 8 650 2867.
Ðienapjovæ (lenkiðka). Tel. 8
652 96 089.
T-16 (1985 m., galia 18,4 kW,
pastiprinta priekabëlë, dugnas 4
mm skarda). Prideda naujà tràðø
barstytuvà (draudimas, 1 550
Eur). Tauragë, tel. 8 656 29 996.
Traktorinæ dalginæ ðienapjovæ
(tvarkinga), el. variklá (10 kW,
1500 aps./min.), dujø balionà.
Tauragë, tel. 8 610 19 917.
Traktorinæ priekabà 2PTS-2,
grûdø iðkrovimo sraigæ (elektrinë), priekinës aðies þiedà (4 t
priekabai), padangas (traktoriniø
priekabø, 4-12 t), iðvertimo cilin

drus (traktoriaus priekabø, 2-4 t).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.
Traktoriø su T-24 varikliu ir visà
þemës ûkio dirbimo technikà.
Tauragë, tel. 8 616 53 955.
Traktoriø T-25 (1993 m., 1300
motoval.). Tel. 8 652 96 090.
Tvarkingà dalginá lenkiðkà
ðienapjovæ, „kempà“ (trifazis,
Tauragës gamyba, be baliono,
150 Eur), dvifazá suvirinimo
aparatà (rusiðkas). Galima
derëtis. Jurbarkas, tel. 8 662
35 299.

p e r k a
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tojø, atlyginimas nuo 1 0001 500 Eur. Darbas Vilniuje.
Apgyvendiname. Tel. 8 676
63 922.
Automobiliø lauþynas ieðko
automobiliø ardytojo. Tauragë,
tel. 8 655 44 919.
Stogdengiu brigadai reikalingas
stogdengys, bei pagalbinis darbininkas. Darbas Tauragës bei
Jurbarko rajonuose. Tauragë,
tel. 8 614 83 688.
Ûkininkas ieðko darbuotojo
melþëjo. Pagëgiai, tel. +370
641 24 795.

+Perkame þ.û. technikà ir transportà: traktorius, kombainus,
plûgus, presus, automobilius,
mikroautobusus, sunkveþimius.
Tel. 8 623 55 702.

+Reikalingas pagalbinis darbininkas ûkyje. Apgyvendina.
Pagëgiai, tel. 8 685 02 831.
+Reikalingas vairuotojas darbui
su automobilveþiu ratais. Tel.: 8
699 84 154, 8 685 75 872.
Automobiliø lauþyne reikalingas
automobiliø ardytojas. Tauragë,
tel. 8 655 44 919.
Ieðko þmoniø trimeriu pjauti
melioracijos griovius. Tel. 8 682
30 880.
Raseiniø r. reikalingas traktorininkas, melþëja, ávairûs darbininkai (-ës), gali bûti ðeima,
apgyvendiname soc. garantija,
mokamas atlyginimas. Raseiniai,
tel.: 8 677 17 012, 8 606 46 462.
Reikalinga melþëjai, kombainininkai ir traktorininkai.
Aprûpiname gyvenamuoju ploto
ir socialinës garantijos. Tel.: 8
652 45 521, 8 619 39 533.
Reikalinga moteris arba
vyriðkis, neturintys kur gyventi.
Suteikiamas visas iðlaikymas.
Tauragë, tel. 8 643 93 090.
Reikalingas mësininkas,
apmokome. Tauragë, tel. 8 610
06 918.
Reikalingi vairuotojai su CE
kategorija vaþinëti ratais LietuvaSkandinavija-Lietuva. Tauragë,
tel. 8 650 34 955.
Statybø ámonë UAB „Ikema“
ieðko mûrininkø, laiptiniø daþy

Atliekame statybos ir remonto darbus (pavësinës, tvoros,
keièiami stogai, skardinimas
ir kt. lauko ir vidaus darbai).
Tauragë, tel. 8 637 25 870.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 698 13 906.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 690 83 046.
Ieðkau darbo, galiu valyti langus
gyventojø namuose ir butuose.
P.s. nevalau aukðtai esanèiø
langø, kurie neatsidaro á vidaus
pusæ. Tauragë, tel. 8 600 18 562.
Ieðko darbo, gali atlikti visus
vidaus ir lauko apdailos darbus.
Tel. 8 636 31 002.
Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti vaikus, gali slaugyti, atlikti kitus buities darbus.
Tauragë, tel. 8 657 54 066.
Moteris ieðko auklës darbo, gali
priþiûrëti vaikus. Tauragë, tel. 8
603 97 871.
Moteris ieðko darbo, gali dirbti
ámonëje valytoje, gali atlikti
kitus pagalbinius darbus, gali
priþiûrëti vaikà. Tauragë, tel. 8
690 49 136.
Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti vaikus, dirbti pagalbinius darbus. Tauragë, tel. 8
657 54 099.
Mûrininkas, stogdengys, vidaus
apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
Siûlome savo paslaugas - lauko
darbai (stogai, skardinimas, tvoros, pavësinës, pirtys). Esame su
patirtimi. Dirbame su patentu.
Tauragë, tel. 8 637 25 870.
Siûlome savo paslaugas, atliekame lauko remonto darbus
(stogø keitimas, skardinimas,
tvoros, pavësinës ir kiti darbai).
Tauragë, tel. 8 637 25 870.
Skardininkas ieðko darbo lanksto vëjalentes, palanges, kraigus,
ðarvo durø slenksèius ir kt.
Tauragë, tel. 8 699 98 268.
Vyras ieðko darbo gali statyti
krosnis, mûryti. Tauragë, tel. 8
631 82 118.
Vyras ieðko darbo. Tinkuoja,
mûrija, klijuoja polistirolá, armuoja, suka gipsà ir atlieka
kitus darbus. Tauragë, tel. 8 636
26 517.

+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.

+PIRÈIØ STATYBA,
SAUNØ ÁRENGIMAS,
K A R K A S I N I A I
NAMUKAI, NAMAI.
PAVËSINËS, TERASOS,
SANDËLIUKAI,
PRIESTATAI, GARAÞAI.
G A R A N T I J O S .
Klaipëda, Kretingos
g. 161, tel. 8 677 96 000,
www.karkasinespirtys.lt
+Pjauna medienà mobiliaisiais juostiniais gateriais
(elektra, benzinas, dyzelinas)
klientø namuose. Tauragë, tel.
8 685 69 805.
+Vandens græþiniai.
Geoterminis ðildymas. Darbai
nuo A iki Z. Visoje Lietuvoje
iðtisus metus! Garantija, aptarnavimas. www.Melkerlita.lt.
Tel.: 8 686 83 265, 8 616 08 020.

Atliekame kokybiðkai namø
daþymà, grindø dëjimà, lentuèiø kalimà, sienø ðildymà ir
kiti statybos darbai. Tel. 8 652
06 026.
Atliekame visus statybos darbus: stogø remontas, vidaus
apdaila, staliaus darbai, durø,
langø montavimas, smulkûs
santechnikos ir elektros darbai.
Vilnius, tel. 8 627 14 988.
Atsakymai á ávairius klausimus
taro kortø ir numerologijos
pagalba. Tel. 8 686 60 763.
Buria, padeda dël sveikatos
problemø ir verslo reikalais,
padeda su ðeimos problemas,
nuima uþkeikimà. Tel. 8 662
52 326.
Nebrangiai atveþame kokybiðkà þvyrà, smëlá, plautà smëlá,
skaldà, akmenukus, juodþemá,
asfalto droþles ir kt. (5-10-25
t). Savivarèiø nuoma. www.
nprekyba.lt, tel. 8 662 44 940.
Remontuojame buitinius ir
pramoninius ðaldytuvus, pildome maðinø ir traktoriø kondicionierius. Jurbarkas, tel. 8
698 39 839.
RENGIAMI
VISØ
K A T E G O R I J Ø
VAIRUOTOJØ MOKYMAI.
BEI TRAKTORININKØ,
K R A U T U V Ø
I R
HIDROMANIPULIATORIØ
K U R S A I - T E O R I JA
EKSTERNU. Tel. 8 603 10
867.
Savivarèiu sunkveþimiu
veþame ávairius krovinius,
þvyrà, skaldà smëlá, juodþemá.
Yra kranas. Jurbarkas, tel. 8
676 87 593.
Stogø dengimas, mediniø
karkasiniø pastatø statymas,
skardø lankstymas. Tel. 8 628
52 537.
Kaimo turizmo sodyboje, esanèioje vos 3 km uþ Tauragës,
nuomojami kambariai su visais
patogumais, trumpalaikiam bei
ilgalaikiam apgyvendinimui.
Dël kainø teirautis telefonu.
Tauragë, tel. 8 616 14 989.

Tvarkinga naðlë nori susipaþinti
su senjoru nuo 65 iki 75 m. draugystei, o gal gyvenimui. Tik rimti
skambuèiai.

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

1

2017 06 20 Nr. 24

8

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE
BIRŽELIO 23 D. 19.30 VAL. Joninės Jurbarko Dvaro parke.
BIRŽELIO 24 D. 18 VAL. Jurbarkų seniūnijos Joninių šventė Žindaičiuose.
TAURAGĖJE IR RAJONE
BIRŽELIO 23 D. 18 VAL. Tauragės liuteronų bažnyčioje REFORMACIJAI
500 renginiai: gražiausios evengelikų liuteronų ir reformatų giesmės bei Vakarų Europos kompozitorių kūriniai
BIRŽELIO 23 D. NUO 12 D. VAL. „Joninių nakties paslaptis“ Taurų nuotykių parke.
BIRŽELIO 24 D. 17 VAL. Joninių šventė Pagramantyje.
BIRŽELIO 24 D. 18 VAL. Japonijos Schizuola universiteto sejorų klubo
vyrų cho
ro ir Tauragės kultūros centro lengvosios muzikos orkestro ir solistų koncertas
Tauragės kultūros rūmuose.
ŠILUTĖJE IR RAJONE
BIRŽELIO 26 D. 18.30 VAL. Burbuliatorius parke, prie Šilutės kultūros ir
pramogų centro
SSN 1648-2328. Ofsetinë spauda. Indeksas 607. Leidþiamas antradieniais. Tiraþas mën. 12 000 egz.. Steigëjas ir leidëjas UAB „PLIUSAS IR KO”. Tel.: 8 446 72121, 8 683 51 000. Spausdina: UAB „Respublikos spaustuvë”.

