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TEMA

TAURGĖ

PIRTIS VASARĄ – POVEIKIS GANA
NETIKĖTAS
Užkietėję pirtininkai tvirtina, kad vasarą karštas garas
dar naudingesnis nei šaltuoju
metų laiku. Pirties procedūros
saugo kūną nuo perkaitimo,
o maudynės iškart po pirties
vėsiame ežere ar jūroje didina
organizmo atsparumą ligoms.
Gerai iškūrenta pirtis padeda
atsigauti kūnui ir sugrąžina
dvasinę pusiausvyrą.
„Vasarą daugiau prakaituojame, užsikemša odos poros,
tad ir švarintis reikia dažniau.
Gerai išsikaitinus, oda išsivalo, pradeda geriau
kvėpuoti ir mums darosi vėsiau. Pabuvus
70 laipsnių karštyje ir išėjus į lauką, net 30
laipsnių kaitra atrodo niekis“, – pranešime
spaudai sako Lietuvos pirties ir SPA federacijos prezidentas Vladas Jokubauskas. Užkietėjęs pirtininkas karštu garu vasarą su šeima
mėgaujasi net 2-3 kartus per savaitę ir teigia
nei pats, nei jo šeima problemų dėl sveikatos
neturintys. Į pirtį – nuogi ir susikaupę
Pirties žinovas Eduardas Mišeikis sako, kad
kaitinantis pirtyje, kaip ir intensyviai judant
ar sportuojant, sparčiau valosi organizmo
limfinė sistema, dėl temperatūrų kontrasto
kraujagyslės tampa elastingesnės, gerėja
kraujotaka. Tinkamai sureguliuotas karščio
ir drėgmės lygis puikiai veikia medžiagų
apykaitos procesus, inkstų veiklą.
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E. Mišeikis tikino, kad vasarą norinčių apsiprausti gerai iškūrentoje lietuviškoje pirtyje
yra ne mažiau negu kitais metų laikais. Pirties
ritualo profesionalus pirtininkas neįsivaizduoja be karštos vantos, druskos ir natūralių
žolelių aromato.
Pirtininkas primygtinai patarė vengti alkoholinių gėrimų pirties metu ir iškart po maudynių, nes gali sutrikti širdies veikla, smarkiai

padidėti kraujospūdis, pasidaryti silpna.
Maudynės pirtyje padeda sergantiems
reumatinėmis, kvėpavimo, odos ligomis
Sveikiausias, anot pirties ekspertų, vidutinio
karštumo garas, kai temperatūra neviršija 70
laipsnių. Labai svarbu tinkamai sureguliuoti
šilumos ir drėgmės santykį. Tada maudynės
pirtyje padės sustiprinti sveikatą.
E. Mišeikis liudijo, kad reguliariai pirtyje
apsilankantys žmonės ilgainiui atsikrato įkyrių nugaros skausmų, radikulito. Pirtis ypač
palengvina sergančiųjų podagra, reumatoidiniu artritu, kitomis reumatinėmis ligomis,
kasdienybę, padeda gydantis hemorojų,
kvėpavimo takų, odos ligas.
Populiarėja lietuviška pirtis Lietuvos
pirties ir SPA federacijos prezidentas V.
Jokubauskas teigia, kad pirtį labiau pamėgę
vyrai, o maždaug 80 proc. moterų visai
nemėgsta maudynių pirtyje. „Yra žmonių,
kuriems pirtis netinka, jie negali ištverti
karščio. Jeigu nesijauti gerai, nereikia gėdytis, geriau tiesiog išeiti“, – tikino E. Mišeikis.
V. Jokubauskas mano, jog kiekvienas turėtų
rinktis tokią pirtį, kuri jam labiausiai tinka.
„Kiekviena pirtis yra gera, būna tik prastas
pirtininkas“, – įsitikinęs jis.

NAUDINGA ŽINOTI

RUOŠIANTIS MOKSLO METAMS: KAIP
PIGUS GPS SEKIKLIS GALI PADĖTI NE
TIK APSAUGOTI AUTOMOBILĮ, BET IR
VAIKUS?
Kasmet tėvai su nerimu savo
vaikus išleidžia į mokyklą. Nors
mūsų šalis yra pakankamai saugi, visko gali pasitaikyti. Tėvai
niekada nebus 100 % ramūs,
tačiau paprastas GPS sekiklis
gali padėti jiems į mokslo metų
pradžią pažiūrėti ramiau. Kaip
šis prietaisas gali pasitarnauti
vaikams apsaugoti?
Apie potencialius pavojus net
nesinori kalbėti, tačiau jūs patys
žinote, kad net ir ramiausiais
laikais, net ir saugioje šalyje gali
pasitaikyti siaubingų nusikaltimų. Kita vertus, ir patys vaikai gali įsivelti
į įvairias problemas ar gerai nepagalvoję
tiesiog pasiklysti miesto džiunglėse. Paprastas, pigus GPS sekiklis gali bent šiek tiek
sumažinti tokio nerimo priežastis.
Kaip žinote, GPS sekiklis leidžia nustatyti
automobilio ar žmogaus buvimo vietą. Šis
įrenginys leidžia sukurti virtualią teritoriją,
kurios ribas peržengus gausite įspėjimą
į savo išmanųjį telefoną. Taip visuomet
žinosite, jei vaikas nuklysta kažkur, kur
jam nederėtų būti. K8 siųstuvas matomas
nuotraukose turi ir mikrofoną, taigi galėsite
pasiklausyti savo vaiko aplinkos.
K8 leidžia pasidomėti, kur vaikas lankėsi,
kur vaikščiojo, realiu laiku matyti jo buvimo vietą. Pats siųstuvas veikia paprastai.
Tereikia įdėti SIM kortelę, ir tuomet įrengi-
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nys savo koordinates nuolat siųs į serverį.
Jas pasiekti galėsite išmaniuoju telefonu
su specialia programėle, ar prisijungę
prie sistemos internete. Didžiausias jūsų
rūpestis bus prisiminti įkrauti įrenginį prietaisui pilnai įkrautos baterijos pakaks
3-5 dienoms.
Galiausiai, reikia paminėti, kad K8 sekiklis yra visai mažas. Jį galima naudoti
kaip raktų pakabuką, todėl vaikui jokių
problemų jį nešiotis tikrai nekils. Jei dar
dvejojate ar verta taip sekti savo vaiką,
pasakysime, kad sekiklius vaikams rekomenduoja daugelis technologijų svetainių.
Kita vertus, K8 sekiklis puikiai tinka ir
automobiliams bei gyvūnams sekti. Jis turi
magnetinį paviršių, todėl jį lengva paslėpti
kur nors transporto priemonėje, o ir ant
šunelio antkaklio jis tikrai nepamaišys.

SULAIKYTI AUKSO DIRBINIUS GABENĘ
KONTRABANDININKAI
Tauragės kriminalistai sulaikė
aukso dirbinius gabenusius
kontrabandininkus. Du vyriškiai
aukso gaminius veždavo iš Rusijos Federacijos Kaliningrado
srities per Panemunės pasienio
kontrolės punktą. Kratos metu
rasta dirbinių už 4600 tūkst.
eurų. Policininkų duomenimis,
liepos 31 d. Tauragės apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos
ekonominių nusikaltimų tyrimo
skyriaus pareigūnai atlikdami
ikiteisminio tyrimo veiksmus sulaikė Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos pilietybes
turintį pilietį ir Lietuvos Respublikos pilietį. Jie veikdami bendrininkų grupėje, kontrabandos
būdu iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities per Panemunės pasienio kontrolės postą
gabendavo įvairius aukso dirbinius, kuriuos neturėdami teisės verstis su tauriaisiais metalais
susijusia veikla, neprabavę parduodamų aukso gaminių, mažesne nei rinkos kaina, realizuodavo
Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pas sulaikytuosius kratų metu rasta ir išimta įvairių aukso
dirbinių, kurių vidutinė rinkos vertė apie 4600 eurų. Minėtiems asmenis pareikšti įtarimai pagal
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 202 str. 1 d.

JURBARKAS

JURBARKO RAJONO NEĮGALIŲJŲ
D R A U G I J O S VA S A R O S Š V E N T Ė
„PABŪKIME KARTU“
Rugpjūčio 10 d. Šimkaičiuose
įvyko Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijos organizuojama
vasaros šventė „Pabūkime kartu“. Po Šv. Mišių Šimkaičių Šv.
Vyskupo Martyno bažnyčioje
šventės dalyviai rinkosi Šimkaičių bendruomenės namuose.
Čia draugijos nariai tradiciškai
pasveikino jubiliejus švenčiančius savo bičiulius, klausėsi Jurbarko rajono neįgaliųjų
draugijos vokalinio ansamblio
„Draugystė“, Šimkaičių moterų
vokalinio ansamblio „Gija“ ir Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos ansamblio „Svaja“ jiems
skirtų muzikinių kūrinių. Susirinkusiuosius su švente pasveikino ir Jurbarko rajono savivaldybės atstovai – meras Skirmantas Mockevičius, administracijos direktorė Vida Rekešienė bei
Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Inga Kornikaitė.

ŠILUTĖ

BURLENČIŲ IR IRKLENČIŲ MARATONAS. KINTAI. NUO RUGPJŪČIO 12 DIENOS
Rugpjūčio 12-15 dienomis Kintuose
vyks jau daugiau kaip dešimtmetį
organizuojamas burlenčių ir irklenčių
maratonas.
Varžybų dalyviai galės rinktis iš
dviejų distancijų – maratono ir super
maratono.
Kasmetis renginys organizuojamas
nuo 2005-ųjų ir yra skirtas Arūno Rinkevičiaus žygiui burlente per Baltijos
jūrą paminėti. Startavęs Šventojoje
ir daugiau nei 10 valandų praleidęs
ant burlentės, vyras pasiekė Švedijos
krantus.
Klasikinį burlenčių maratoną jau
kelerius metus iš eilės papildo vis labiau populiarėjančių irklenčių rungtis, tad kasmet beveik šimtą dalyvių sutraukiantis renginys
šiemet tikisi dar labiau paaugti.
Pirmasis startas planuojamas šeštadienį 12 val. Maratonas vyks šalia VĮ Šilutės urėdijos Kintų
pažintinio tako. Renginį organizuoja viešoji įstaiga „Ekstremalus sportas“.

RASEINIAI

TREČIASIS „PRABYLANČIŲ MIESTO
ERDVIŲ“ PROJEKTAS
Rugpjūčio pabaigoje startuos jau trečiasis Raseinių kultūros centro projektas „Prabylančios
miesto erdvės“, kitaip dar vadinamas Urban
Art Raseiniai. Šie pavadinimai apibūdina pačią
projekto esmę – tai yra įvairiausių šiuolaikinio
meno žanrų pristatymas netradicinėse miesto
erdvėse.
Pirmasis išskirtinis įvykis mūsų poetiškojo
dainiaus Maironio žemėje – SLAM poezijos

cm

myk

2017 08 16 Nr. 32

turnyras. Tai naujas poezijos raiškos būdas, kultūrinis judėjimas, kurio tikslas - ne kurti žvaigždes ir jas garbinti, o skatinti žmones dalintis savo kūryba su kitais. Tekstui nėra jokių stiliaus
ar žanro apribojimų. Skaitovų pasirodymus pagyvins grupė „Arbata“ ir vyriausiasis varžybų
arbitras, dainų autorius ir atlikėjas Mindaugas Valiukas.
Kitas neeilinis šio rugpjūčio 25-osios vakaro įvykis – tarptautinio džiazo kvarteto „Boylston
jazz project“ koncertas autobusų stotyje.
Tarp šių dviejų programos dalių – klaidžiojimas miesto gatvėmis ir kiemeliais, ieškant sukurtų
gatvės meno objektų. Tiesa, akyliausi šios kelionės dalyviai, atradę daugiausia piešinių bus apdovanoti pakvietimais į džiazo koncertą ir Urban Art atidarymo vakarėlį autobusų stoties perone.
Šeštadienį – 13val. autobusų stotyje didžiausio Raseinių istorijoje tapybos darbo (2x4 m!)
aukcionas.
Vėliau – koncertas puikios akustikos Raseinių stačiatikių cerkvėje, kur pasirodys kanklininkių
kolektyvas iš Šiaulių „Sunny“ ir VU merginų choras „Veni Gaudere“. Dar tą dieną žiūrovų laukia
du režisieriaus Valentino Masalskio studentų spektakliai, tradicinės baidarių lenktynės tvenkinyje
mero taurei laimėti ir jaunos talentingos atlikėjos OTREYA koncertas scenoje šalia fontano.

KLAIPEDA

MUITININKAI KLAIPĖDOJE SULAIKĖ 600
KILOGRAMŲ KOKAINO SIUNTĄ
Muitinės kriminalinės tarnybos
(MKT) ir Klaipėdos teritorinės
muitinės pareigūnai šiomis dienomis baigė ardyti Klaipėdoje
sulaikytas liejimo formas plastiko dirbinių gamybai. Iš Ekvadoro atplukdytuose įrenginiuose
aptiktos slėptuvės su daugiau nei
600 kg kokaino kontrabanda.
Tai viena didžiausių sulaikytų
narkotikų kontrabandos siuntų
Lietuvos istorijoje, jos vertė
juodojoje rinkoje – beveik 49
mln. eurų.
Ilgalaikės operacijos sėkmę lėmė muitinės specialistų atlikta rizikos analizė, kuria remiantis
detaliam patikrinimui buvo atrinkti į Klaipėdos uostą iš Pietų Amerikos atplukdyti kroviniai.
Jie buvo skirti Rusijos piliečio Lietuvoje įkurtai įmonei.
Teko pasitelkti daug specialistų ir samdyti įmonę ardymo darbams atlikti, nes kvaišalai buvo
aklinai užvirinti metalinėse liejimo formose, o patys įrenginiai svėrė po keletą tonų.
Pareigūnai neabejoja, kad didžioji narkotikų dalis buvo skirta Rusijos rinkai. Liejimo formos
turėjo būti gabenamos į Vilniuje registruotą įmonę, kurios direktorius, Lietuvoje leidimą gyventi
turintis Rusijos pilietis, šiuo metu gyvena Rusijoje.

KAUNAS

GERA ŽINIA KAUNO DVIRATININKAMS:
VIEŠUOJU TRANSPORTU DVIRAČIUS
GALIMA VEŽTIS NEMOKAMAI
Kaunas paruošė dar
vieną gerą naujieną dviratininkams. Nuo rugpjūčio pradžios įsigaliojo
nauja tvarka, leidžianti
miesto autobusais ir troleibusais dviračius vežtis
nemokamai.
Dviračius galima vežtis
autobusais ir troleibusais, pažymėtais specialiais ženklais. Jų viduje
yra įrengtos specialios
vietos, skirtos dviračių
vežimui. Iš viso Kaune
kursuoja 150 tam pritaikytų autobusų ir troleibusų.
Autobusų ir troleibusų, kurie pritaikyti vežtis dviračius, vidurinės durys yra paženklintos
specialiu žalios spalvos lipduku „Like Bike“. Dviračiams yra skirtos transporto priemonių
viduje esančios aikštelės, kuriose įrengti specialūs tvirtinimo laikikliai.
„Dviračiams vežtis pritaikėme žemagrindžius autobusus ir troleibusus. Dviratį galima vežti tik
tada, kai yra vietos, kuomet transporto priemonė nėra sausakimša “, – sakė bendrovės „Kauno
autobusai“ generalinis direktorius Mindaugas Grigelis.

ŠIAULIAI

ŽOLINĖ - ATSISVEIKINIMO SU VASARA
IR PADĖKOS ŽEMEI UŽ DERLIŲ ŠVENTĖ
Rugpjūčio 15 d.
antradienį 17 val.
Šiaulių „Aušros“
muziejaus Žaliūkių
malūnininko sodyboje (Architektų g.
73, Šiauliai) vyks
tradicinė Žolinės
vakaronė. Susirinkusiųjų lauks šventinės Žolinės apeigos,
šviežiai iškepta ruginė duona, smagi muzika, edukaciniai užsiėmimai, dainos, šokiai ir įvairios
pramogos.
Dalyvaus Šiaulių r. savivaldybės kultūros centro Raudėnų filialo ir Raudėnų mokyklos jungtinis
folkloro ansamblis „Gerviki“ (vad. Jovita Lubienė) ir Šiaulių r. savivaldybės kultūros centro
folkloro ansamblis „Nesenstantys širdimi“ (vad. Birutė Poškienė). Įėjimas – 0,50 Eur, vaikams
iki 7 m. šventė nemokama.
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SMULKUS VERSLAS

VERSLO IDĖJĄ PADIKTAVO AISTRA
VAISTAŽOLĖMS
Vilnietė Aušrinė
Šėmienė, ketvirtį
amžiaus dirbusi didžiausiuose šalies
dienraščiuose, dabar kartu su vyru
Tadu Šėma Švenčionų rajone turi
mažą ūkelį „Nalšia“, kur augina
dilgėles bei siauralapius gauromečius.
Pasak vaistažolių
ūkio įkūrėjos, ji
vis rečiau prisimena įgytą žurnalistės profesiją, ir
vis labiau gilinasi
į mėgiamą veiklą arbatų gamybą iš lietuviškojo gauromečio.
Beveik visa šiuo metu verslininkės gaminama arbata iškeliauja į Šveicariją ir Vokietiją, tačiau jos galima paragauti ir keliuose
Vilniaus restoranuose.
Verslo idėja kilo iš mėgiamos veiklos
Jauna verslininkė pasakoja, kad rinkti
augalus, iš jų gamintis maistą ar priemones
kūno priežiūrai, jai taip pat natūralu, kaip ir
prekybos centre išsirinkti varškę ar dešrą.
„Nors esu trečios kartos miestietė, užaugau
pievose ir miškuose. Be to, nuo mažų dienų
namie visuomet gerdavome ir gydydavomės
įvairių vaistažolių arbatomis. Prisimenu, kad
studijų metais, pusę bendrabučio gyventojų
vaišindavau žolelių gėrimais. Tik dabar nebegaliu prisiminti, kur jų gaudavau, matyt,
prisirinkdavau“, - prisiminimais dalinasi
verslininkė.
Arbata iš siauralapio gauromečio pranoksta indišką ir kinišką
„Vienas iš šių augalų buvo siauralapis
gaurometis. Tada mažai žmonių, žinojo, kas
tai. Įspūdingais rausvais lyg žvakės žiedais
pasipuošiantis augalas buvo viso labo tik
piktžolė. Netgi pradėję pardavinėti gauromečio arbatą keletą pirmųjų metų kartu vežiodavomės ir augalo nuotrauką, kad pirkėjams
parodytume, kaip jis atrodo“, - apie išskirtinę vaistažolę pasakoja moteris. Pasak jos,
gaurometis ypatingas, – jame, pavyzdžiui,
yra dešimt kartų daugiau vitamino C nei
citrinose. Iš jo gaminamas vaistas nuo prostatos vėžio. Kanados mokslininkai nustatė,
kad gauromečio ekstraktas pavojingiausias
bakterijas žudo efektyviau nei kai kurie antibiotikai, taip pat gali žmogaus ląsteles gali
apsaugoti nuo laisvųjų radikalų, kurie sukelia
vėžį, mažina uždegimą ir gali pagerinti kaulų
būklę, padėti sergantiems diabetu, Parkinsono ir Alzheimerio ligomis. Stebuklus jis
daro ir tuomet, kai reikia žmogų nuraminti,
sumažinti įtampą, nerimą ir baimę. Tačiau

nuostabiausia, vaistažolių ekspertės teigimu,
kad gauromečio arbatą galima gerti kasdien.
Su daugeliu kitų augalų šitaip elgtis negalima.
Netgi, su visų mėgstamomis mėtomis, – gali
netyčia suskausti krūtis. Netgi vyrams!
„Tik neklauskite manęs, kaip gydytis gauromečiu! Nesu gydytoja. Gaminu kasdienę arbatą
ir siūlau ją gerti vietoj kiniškos ar indiškos, jau
vien todėl, kad joje nėra kofeino. Vis dėlto kreipiasi daug žmonių, kuriems reikia vaisto. Apie
dilgėles galėtume kalbėti iki ryto“, - patarimais
dalijasi vaistažolių puoselėtoja.
Arbata gaminama ekologiškai ir atsakingai
„Iš tiesų ir gauromečio, ir dilgėlių galima
prisirinkti – juk laukiniai. Būtų daug lengviau.
Bet mūsų produkcija ne tik ekologiška, bet ir
biodinaminė. Tikimės, kad šiemet įgysime teisę
naudoti „Demeter“ ženklą. Tai vienas brangiausių pasaulyje prekių ženklų. Jis pabrėžia,
kad produktai yra aukščiausios, kokią įmanoma
pasiekti, kokybės ir buvo pagaminti laikantis
labai griežtų, visame pasaulyje vieningų reikalavimų“, - apie vaistažolių gaminimo specifiką
pasakoja Aušrinė Šėmienė.
Nuosavas verslas teikia daug privalumų
Kalbėdama apie nuosavo verslo iššūkius Aušrinė Šėmienė sako, kad receptų nėra. „Turiu
naujieną: jums niekas nepadės – norinčiųjų
paauklėti begalės, bet patarti gali ir nori tik
vienas kitas. Be to, labai sunku juos surasti.
Tad viską turėsite padaryti patys“, - aistringai
tikina verslininkė.
Ji sako, kad jos verslo privalumai yra trys:
„Neturiu viršininko, kuris kasdien „geria
kraują„, galiu planuoti laiką ir padirbusi kelis
mėnesius, likusią metų dalį užsiimti kitais
reikalais“, - džiaugiasi Aušrinė Šėmienė.
Pradedantiems verslą ji taip pat rekomenduoja prisirinkti dilgėlių! „Kai jų prisivalgysite, kraujas taps raudonesnis, galva ims
dirbti geriau ir sugrįš noras gyventi“, - patirtimi
dalinasi Aušrinė Šėmienė, Švenčionų rajone
turinti mažą ūkelį „Nalšia“.

RECEPTAS

Š A Š LY K A I S U D A R Ž O V Ė M I S I R
NATŪRALAUS JOGURTO PADAŽU

Ingredientai:
2 vnt. saldžiųjų paprikų, 4 vnt. pomidorų, 4 vnt. lauro lapų, 8 vnt. pievagrybių,
250 ml jogurto (natūralus be priedų), 2
šaukštai citrinų sulčių, 1 vnt. citrinų, 4
šaukštai varškės, 1 šaukštelis garstyčių,
400 g jautienos filė, 2 šaukštai augalinio
aliejaus, 4 žiupsneliai mėtų, 1 vnt. porų,
pagal skonį druskos, pipirų, 1 šaukštas
citrinos žievelės.
Gaminimas
Mėsą nuplaukite ir supjaustykite
vienodo dydžio kubeliais. Keptuvėje
įkaitinkite augalinį aliejų ir 10 min. apkepkite jame mėsą iš visų pusių. Pasūdykite, įberkite
pipirų, apšlakstykite citrinų sultimis. Daržoves ir grybus nuvalykite, nuplaukite, apdžiovinkite.
Paprikas ir pomidorus supjaustykite stambiomis skiltelėmis, porą – stambiais griežinėliais.
Ant medinių iešmelių sluoksniuodami verkite mėsą, grybus, porus, lauro lapus, paprikas ir
pomidorus. Kepkite šašlyką 200 laipsnių karščio orkaitėje 10 – 12 min.
Pasiruoškite padažą. Varškę sumaišykite su jogurtu, garstyčiomis ir tarkuotomis citrinų
žievelėmis. Pagal skonį įberkite druskos ir pipirų.
Iškepusį šašlyką ištraukite iš orkaitės, išdėliokite ant lėkštės, papuoškite mėtomis ir citrinų
skiltelėmis. Patiekite su padažu.
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p a r d u o d a

60 kv. m, IV aukðtø
name, blokinis, plastikiniai langai, 6 800
Eur. Prie namo yra
þemës, ûkinis pastatas). Jurbarkas, tel.
+370 643 02 499.

1 k. butà daugiabutyje K.
Donelaièio g. (44 kv. m, ne
bendrabutis, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 24 104.
Skambinti po 18 val.

3
k .
b u t à
Smalininkuose su
daliniais patogumais. Jurbarkas, tel.
8 447 56460.

1 k. butà Gedimino g. 23 (IV
a., namas renovuotas, kaina
sutartinë). Tel. 8 674 43 051,
837760384.

3 k. butà Sodø g.
(65 kv. m, vietinis
centrinis ðildymas ir
vandentiekis, II a.,,
yra sodas ir garaþas,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 603 54942.

Jurbarke ir rajone

1 k. butà Kæstuèio g. (II a., butas
vidinis, balkonas ástiklintas 6 m
ilgio, 39 kv. m. bendras plotas,
kaina 12 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 90 361.
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 Gedimino g. (III a.,
44 kv. m, V aukðtø name, blokinis, 16 000 Eur, renovuotas ir
iðmokëtas, reikalingas remontas, butas, vidinis, pietø pusë).
Jurbarkas, tel. +370 674 77 036.
1,5 k. butà K. Donelaièio g. 70
(V a., 43 kv. m, butas tvarkingas).
Jurbarkas, tel. 8 671 53 210.
1,7 ha miðko, dalá þemës Jurbarko
r. Ðilaitynës k. (0,5 a, namø valda,
yra trifazis, ðulinys, kaina 8000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 680 96 042.
2 k. butà (IV a., du balkonai,
tvarkingas, 45 kv. m, kaina 18 200
Eur). Jurbarkas, tel. 8 682 95 300.
2 k. butà Lauko g. (IV a., 54
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, 25 000 Eur, yra 2 balkonai
abu ástiklinti). Jurbarkas, tel. 8
618 69 953.
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2 k. butà P. Cvirkos g. (IV a., 52
kv. m., plastikiniai langai, ástiklintas balkonas). Jurbarkas, tel.
8 615 26 509.
2 k. butà Smalininkuose su patogumais (pigus ðildymas, yra
malkinë, garaþas, ðalia seniûnija,
poliklinika, kaina 5000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8636 26 441.
2 k. butà su holu Dariaus ir
Girëno g. (62 kv. m, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 614 18 345.
2 k. butà Kauno g (I a., II
aukðtø name, medinis, tinkamas
komercinei veiklai, be patogumø,
reikia remonto). Jurbarkas, tel. 8
614 40 595.
2 k. butà, Dariaus ir Girëno g. 39
(II a., 43 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
ðarvo durys. Yra rûsys). Kaina
sutartinë. Jurbarkas, tel. +370
685 30 946.
2 k. butà Lauko g. (II a., 43 kv. m,
III aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 17 000 Eur). Namas
po renovacijos. Jurbarkas, tel. 8
630 73 700.
3 k. butà Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.
3 k. butà P. Cvirkos g. (III a.,,
5 aukðtø renovuotame name,
miesto centre prie IKI parduotuvës, kaina 22 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 617 20 298.
3 k. butà (II a., ið V a. name, yra
malkinë, ûkinis pastatas su rûsiu,
vasarinë virtuvë, 50 a þemës,
pigus vietinis ðildymas, padarytas
remontas, geri graþûs baldai)
Jurbarko r. Lybiðkiø k. Mokyklos
2 g. Tel. 8 654 06 8654 06 944.
3 k. butà Jurbarko r. Vieðvilëje
Klaipëdos g. (II a., III aukðtø
name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
15 000 Eur, 71 kv. m. Tualetas ir
vonia atskirai). Jurbarkas, tel. 8
652 03 937.
3 k. butà Jurbarko r. Lybiðkiø k.
Mokyklos g. 1 (III a.,

3 k. butà Kauno g. 30 (III a., 70
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 25 000 Eur.
Vidinis, pigus ðildymas, 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.
4 k. butà (V a., miesto centre
arba keièiu á 2 k. butà centre).
Tel. 8 655 54 125.
4 k. butà K. Donelaièio g. (IV
a., 88 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, 28 000 Eur). Domina
keitimas á 1-2 k. butà. Jurbarkas,
tel. 8 638 59 678.
50 a. sklypà Endriuðiø k.,
Smalininkø sen., galima gyvenamøjø namø statyba ant
Nemuno kranto netoli pagrindinio kelio. Jurbarkas, tel. 8 687
92 354.
Mediná namà (bendras þemës
sklypas 01456 ha, vasarinë, garaþas, darþinë, malkinë, trifazis, 2 k., virtuvë, vonia, tualetas, koridorius, bendras plotas
67,61, naudingas plotas 55, 13).
Jurbarkas, tel.: 8 679 65 686, 8
646 56 903.
Miðkà Jurbarko r., Velëniðkiø
k. (17 000 Eur, 5,2 ha miðkas
su þeme, yra miðko projektas.
Unikalus nr. 9495-0007-0013.
Miðkas yra prie asfaltuoto
kelio Jurbarkas – Skaudvilë).
Jurbarkas, tel. 8 699 48 282.
Mûriná namà (600 kv. m, I a. kavinës patalpos, II a. gyvenamas, 11
a sklypo aptverta, kaina 98 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.
Mûriná namà prie Vilkijos (44
a þemës, nauji langai, centrinis
vandentiekis, kaina 38 000 Eur)
arba keièiu á 2 k. renovuotà
butà, I-III a. Jurbarke. Tel. 8
618 71 751.
Sodyba Skirsnemunëje (38 a,
namas 84 kv. m, apmûrytas,
centrinis ðildymas, kanalizacija,
trifazis, rûsys, ûkinis pastatas,
vasarinë). Ðalia galima ásigyti 21
a. Jurbarkas, tel.: 8 672 27 298,
8 600 29 047.
Namà Birutës g. 17 (bendro ploto
202 kv. m, 119 kv. m naudojamo
ploto, 12,5 a, namas II a., visos
komunikacijos, ûkiniai pastatai,
2 garaþai, rûsys po visu namu,
75 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
611 47 150.
Namà Gedimino g. 11 (yra
þemës, 8,3 kv. m, yra vandentiekis, medinis, ûkiniai pastatai,
kaina 27 999 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.
Namà Rotuliuose (II a., 26 a
þemës, pakeisti langai, rûðys
elektros, durø, balkonai, garaþas,
vasarinë ir kt. pastatai, kaina 38
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 605
82 505.
Namà skubiai, galima pirkti
dalimis: 2 kambariai arba 4 kambariai, yra garaþas. Jurbarkas, tel.
8 611 48 443
Namà Vieðvilëje (130 kv. m, II
aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
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graþi vieta, 50 000 Eur. Ðalia
upelis, parduotuvës, vaikø darþelis, mokykla, þuvitakio slënis).
Jurbarkas, tel. 8 652 03 937.
Namà P. Paulaièio g. Jurbarke
(mûrinis, naujos statybos,
neárengtas, sklypas 0,30 ha, aptvertas, geras privaþiavimas). Tel.
8 640 32 441.
Namà (mûrinis, naujos statybos,
2 a., puikiai árengtas, 1 a. pritaikytas komercinei veiklai). Tel.
8 640 32 441.
Sodà su mediniu nameliu
Smukuèiuose (7 arai, malkinë,
WC). Tel. 8 614 38 592.
Garaþà su rûsiu Jurbarke
Mokyklos g. prie statybiniø
medþiagø parduotuvës. Tel. 8
650 70 420.
Du sklypus brandaus miðko
Jurbarko r. Naukaimio k. (3,07
ha ir 5,42 ha ariamos þemës,
4 500 Eur/ha. Kadastrinis Nr.
9492/0001;73). Tel. 8 698 35 044.
Sklypà Dainiø g. (16,8 a, yra visos komunikacijos, kaina 16 000
Eur). Tel. 8 658 83 162.
Sklypà Vëjø g., 11 a. Tel. 8 602
78 450.
Skubiai sodybà 40 a sklype
Endriuðiø k. Smalininkø sen.
Jurbarkas, tel.: 8 687 92 354, 8
603 26 852.
Skubiai sodybà Girdþiø miestelyje, kaina sutartinë. Jurbarkas,
tel. 8 602 67 377.
Skubiai þemës sklypà Vasaros
g. (13 a, yra komunikacijos,
pamatai, projektas). Jurbarkas,
tel. 8 645 86 526.
Skubiai 2 k. butà (su dviems
balkonais, reikia remonto).
Jurbarkas, tel. 8 645 86 526.
Skubiai, pigiai 2 k. butà Lauko
g. (mediniame name, yra patogumai, II a.). Jurbarkas, tel. 8
645 86 526.
Skubiai, pigiai du butus po 2 k.
Jurbarkas, tel. 8 645 86 526.
Skubiai, pigiai sklypà Girdþiuose
paèiame centre. Jurbarkas, tel. 8
645 86 526.
Smulkuèiuose sodo sklypà
„Ðaltinëlio“ bendrijoje Nr. 436
(12 a, maþas namelis, 700 m
nuo plento). Jurbarkas, tel. 8
622 22 870.
Sodà be namelio Greièiuose
„Serbentos“ bendrijoje (þemës
sklypas 8 a, geroje, saugioje
vietoje, ðalia gyvenamas namas,
kaina 1 600 Eur). Jurbarkas, tel.:
8 612 88 198, 8 655 16 143.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje (medinis namelis,
veranda, árankiø priestatas, 6
a, ðulinys). Jurbarkas, tel. 8 650
50 228.

Sodybà Kalnënuose (namas ràstinis, asfaltuotas privaþiavimas,
geroje vietoje, galima pirkti pusæ
namo). Jurbarkas, tel. 8 641 56
231, skambinti po 18 val.
Sodybà Paðaltuonio k. (ðalia
pagrindinio kelio, yra trifazis, 71
aras þemës). Jurbarko r., tel.: 8
620 88 036, 8 657 91 534.
Sodo sklypà Dainiø 2 k. (graþi
aplinka, 22 000 Eur, vienkiemis,
4 kambariai, ûkiniai, 5 km nuo
Jurbarko). Galimybë nusipirkti
papildomai þemës. Jurbarkas, tel.
+370 673 16 210.
Sodo sklypà Smukuèiø k. (ðalia
miðkas, 2 500 Eur, 8 arai, netoli
uþtvanka). Jurbarkas, tel.: 8 610
29267, 8 687 83624.
Þemës sklypà þemës ûkio
paskirties (du sklypai 1,4 ha ir
1,03 ha). Jurbarkas, tel. 8 650
21 944.
Þemës sklypà Jurbarke (graþi
aplinka, komunikacijos, 9 500
Eur, namø valda, 15 a, komunikacijos). Vieta gera, nuo Sodø
gatvës apie 500 m. Jurbarkas, tel.
8 695 43170.

p e r k a
Pirksiu nebrangià sodybà vienkiemá arba gyvenvietëje, galiu
mokëti nuo 6000 iki 8000 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 608 70 899.
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n u o m o j a
Iðnuomoju gerai ðeimai 2 k.
butà su patogumais, Lauko g.
11. Jurbarkas, tel. 8 645 86 526.

Kituose miestuose ir
rajonuose

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

Klaipëdoje ir rajone

p a r d u o d a
Mediná namà (5 x 10 m, ið lauko apkaltas storomis lentomis,
apðiltintas, plastikiniai langai, tik
iðardymui, su baldais, 600 Eur).
Klaipëda, tel. 8 612 31 184.
Mediná namà be þemës (5 x
10 m, ið lauko apkaltas lentomis, ið vidaus - dailylentës,
nudaþytos, plastikiniai langai,
vieno aukðto,su palëpe, galima
árengti du kambarius, 900 Eur).
Klaipëda, tel. 8 612 31 184.

Pagëgiuose ir rajone

p a r d u o d a
Þemës sklypà Pagëgiuose (48
000 Eur, 16 ha þemës ûkio
paskirties sklypas. Yra raudonø
plytø pastatai, sutartinë kaina).
Pagëgiai, tel. 8 684 56 730.

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
2 k. butà Kæstuèio g. Nr. 13/2
(I a., 50 kv. m, II aukðtø name,
blokinis, 15 000 Eur. Sudëti
plastikiniai langai, kambariai
nepereinami, didelis balkonas,
ðildymas elektra). Ðakiai, tel. 8
650 67 728.

Ðilalëje ir rajone

p a r d u o d a
Namà Ðilalës r. Upynos mst.,
Nepriklausomybës g. 43 (213 kv.
m, mûrinis, tinkamas komercinei
veiklai, graþi vieta, 35 000 Eur)
namas miestelio centre gyventi
ir verslui, 23 a sklypas. Ðilalë, tel.
8 687 67 756.
Þemæ Laukuvos sen. (þemës ûkio
paskirties, 5 ha), lapuoèiø miðkà
(5 ha) ir áþuvintà tvenkiná (1 ha).
Galima statyba. Ðilalës r., tel. 8
656 24 052.
Þemës sklypà Ðilalës r. Apidëmiø
k. 2 (graþi aplinka, ðalia miðkas,
16 000 Eur. Sena sodyba, 2 ha
þemës. Aplink miðkas, nuo kelio
Tauragë-Ðilalë 300 m. Elektra,
ðulinys. Ðilalë, tel. 8 615 95 474.
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1 k. butà Gedimino g. 32 (III
a., 38,27 kv. m, su balkonu, su
baldais, tvarkingas). Tauragë, tel.
8 686 66 861.
1 k. butà Gedimino g. 8 (V a.,
kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
699 82 150.
1 k. butà Gintaro g. (atskiras
áëjimas, garaþas, ûkinis, þemë,
32 000 Eur). Tauragë, tel. 8 600
15 381.
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,
yra mûriniai ûkiniai pastatai,
po 14 500 Eur). Tauragë, tel. 8
614 27 270.
2 k. butà Vasario 16-osios g. (III
a., 46 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, 25
000 Eur, namas bus renovuojamas). Tauragë, tel. 8 620 50 265.
2 k. butà Dainavos g. (III a.,
kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
655 10 457.
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 Ðilalës g. 166 (I a., su
patogumais, yra mûrinis didelis garaþas, vietinis ðildymas).
Tauragë, tel. 8 658 05 441.
2 k. butà Tauragës r. Gaurëje
(II a., 47 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, butui priklauso sodas, malkine,
rûsys, ðildomas kietuoju kuru).
Tauragë, tel. 8 653 63 173.
2 k. butà Tauragës Dvare (II a.,
38,60 kv. m). Tauragë, tel. 8 644
85 589.
2 k. butà Tauragës Dvare (prieð
kelis metus, atliktas remontas).
Tauragë, tel.: 8 652 75 012, 8
652 56 723.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(devyniø aukðtø mûriniame
name, miesto centre 68 kv. m,
2 balkonai, 28 000 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 603 43 211.
3 k. butà Miðko g. (V a., 64 kv.
m, plastikiniai langai, ðarvo durys, laminato grindys, ástiklintas
balkonas). Tauragë, tel.: 8 446 70
731, 8 657 85 746.
4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
120a (IV a., 72 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, 35 000 Eur.
Ðiltas, jaukus, patogioje vietoje).
Tauragë, tel. 8 675 61 688.
Butus: 1 butas Dauglaukio k.
Baþnyèiø g. 2-1 (235,04 kv.
m, su 11,44 a þeme), 2 butas
Dauglaukio k. Baþnyèiø g. 2-2
(205,80 kv. m, su 7,14 a þeme).
Tauragë, tel. 8 655 20 182.
Garaþà T. Ivanausko g. „Jûra
3“ bendrijoje (pakeistas stogas,
iðtinkuotas, rûsys po visu garaþu,
yra vanduo, saugomas, 3 000
Eur, kaina derinama). Tauragë,
tel. 8 607 96 606.

Mûriná namà (renovuotas, miesto komunikacijos, tvarkingas,
galima gyventi, 6,037 aro þemës,
2 garaþai, malkinë, kiemas trinkelëmis). 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, 75 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 679 92 533.
Namà Àþuolø g. 1 A (tinka
komercinei veiklai, 90 000 Eur).
Þemës sklypà Linø g. 19 (namo
statybai, 9,3 aro, 25 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 655 71 191.
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 gyvenamo ploto, plastikiniai
langai, rami vieta, kapitalinis remontas, galimybë pirkti su baldais). Tauragë, tel. 8 642 86 645.
Namà Tauragës r. Mariø g. 25
(101 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, 39 900 Eur, 101 kv. m,
su sklypu 10,8 a, ávesta elektra,
vanduo, miesto kanalizacija).
Tauragë, tel. +370 638 17 368.
Namà Tauragës r. Þygaièiø (157

Parduoda arba iðnuomoja 3 k.
butà Vasario 16-osios g. 8 A, II
a. Tauragë, tel.: 8 670 66 122, 8
647 44 303.
Plytø mûro sodybà Docijonø k.
Mokyklos g. 3 (II a. gyvenamasis
namas naudingo plotas 100,44 kv.
m, yra pusrûsis, 5 k. su baldais,
ûkinis pastatas su trim garaþo
tipo patalpomis, yra sodas, ðalia
parduotuvë, kaina 43 000 Eur).
Tel. 8 650 35 586.
Pusæ namo (2 kambariai ir virtuvë, antrame aukðte atskiras
kambarys, prie baþnyèios, prie
Jûros upës, daliniai patogumai,
vëliau bus parduodamas visas namas). Tauragë, tel. 8 601 51 502.
Sodà Bernotiðkëje (yra 80 kv.
m namas, ðalia miðkas, ðalia
vandens telkinys, 6 arai, elektra,
trifazis, 9 500 Eur). Tauragë, tel.
8 604 19 180.
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.

p a r d u o d a
Sodybà Vainuto k. (prie gero
kelio, su 10, 5 ha þemës ûkio
paskirties sklypu) . Ðilutës r., tel.
8 675 44 096.

p a r d u o d a
1 k. butà Eièiø k., Mokyklos g. (26
kv. m, suremontuotas). Tauragës
r., tel. 8 607 85 744.
kv. m, II aukðtø name, medinis,
17 000 Eur). Tauragë, tel. 8 643
91 035.
Namo II-àjá aukðtà V. Kudirkos
g. (3 kambariai ir virtuvë, reikalingas kapitalinis remontas, garaþas, 3 arai þemës). Tauragë, tel.
8 690 18 907.

Tris þemës sklypus kartu (1,6
ha, 06 ha, 04 ha) Lankininku
k. Batakiø sen. Tauragë, tel. 8
604 18178.
Þemës sklypà Aukðtaièiø g. 8
(14,11 aro, yra vandentiekis,
kanalizacija, elektra, 16 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 672 29 926.
Þemës sklypà Didkiemio sen.
(graþi aplinka, ðalia miðkas, 22 a
ir 21 a þemë sklypai prie Balskø
tvenkinio. Yra kadastriniai matavimai. Kaina sutartinë. Tauragë,
tel. 8 699 80 852.
Þemës sklypà Joniðkëje
Tëviðkës g. 3 km iki Tauragës
link Kryþkalnio, prie pagrindinio kelio (uþdaras kvartalas,
elektra, kaina sutartinë). Tel. 8
654 87 362.

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,
elektra, yra namelis, 4 400 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 98 492.

Þemës sklypà Maþonuose (prie
pagrindinio kelio, 34 arai, namø
valda, 12 000 Eur). Tauragës r.,
tel. 8 630 43 657.

Sodà Joniðkëje „Keramikos“
bendrijoje Saulës g. 5 (su mûriniu nameliu, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 446 55 837.

Þemës sklypà Lauksargiø k.
(dirbama þemë 1.37 ha), 5 vnt.
vamzdþiø, akëèias (trijø daliø).
Tauragë, tel. 8 615 11 688.

Sodybà Batakiø sen. Bildeniø k.
Ðeðuvës g. 12 (25 arai, yra ûkinis,
gyvenamasis namas 73 kv. m).
Kaina sutartinë. Tauragës r., tel.
8 676 43 594.

Tauragëje ir rajone

Sodybà Tauragës r. Batakiø sen.
Eidintø k. (25 000 Eur, mûrinis
namas, sklypas 23 a). Tauragë,
tel. 8 685 26 453.

Þemës sklypà Laukø g. 15
Dauglaukio k. (miestelio centre,
10 km nuo Tauragës, gyvenamosios paskirties, 25,87 a, namo
statybai, gera vieta, privaþiavimas, komunikacijos, elektra, vanduo). Tauragë, tel. 8 655 20 182.

Sodà Joniðkëje „Ðvyturio“ bendrijoje (6 arai þemës, mûrinis
namelis, ðulinys, vandens bokðtas, geodeziniai matavimai, aptvertas, viduje plyta su sienele,
prie namelio rûsys, 15 500 Eur),
galima derëtis. Tauragë, tel.: 8
651 64 437, 8 446 51 487.

Ðilutëje ir rajone

Sodybà Stragutës k. (prie gero
kelio, yra projektas ir leidimas
namo statybai, 13 arø þemës
sklypas namo statybai). Tauragës
r., tel. 8 699 98 041.

Sodybà Kæsèiuose (71 % statybos
baigtumo, ðalia miesto komunikacijos, 82 arai þemës, prie
pagrindinio kelio, 45 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 685 40 657.
Sodybà Lomiø k. (16 000 Eur)
Astrø g. Tauragë, tel. 8 650 11
327.

p e r k a
1 k. butà I-II aukðtuose miesto
ribose. Tauragë, tel. 8 656 60 401.
Ieðko nebrangaus buto Tauragës
mieste, bendrabuèio tipo ar
panaðaus. Su miesto komunikacijomis. Siulykite, gali bûti apleistas. Tauragë, tel. 8 689 04 021.
1 k. butà. Siûlyti ávairius variantus. Tauragë, tel. 8 605 98 032.
1,5-2 k. butà Vasario 16-osios g.
arba Dariaus ir Girëno g. II-III
aukðtuose, devynaukðtyje nesiûlyti. Tauragë, tel. 8 672 60 522.
Ieðkome 2-3 k. buto nuomai, gali
sumokëti á prieká. Tauragë, tel. 8
643 87 902.
4 k. butà. Tauragë, tel. 8 681
63 156.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà Tauragës
Dvare (vietinis ðildymas, su baldais, ilgesniam laikui). Tauragë,
tel. 8 675 19 888.
+Iðnuomoja 2 k. butà su baldais,
nuoma 170 Eur. Tauragë, tel. 8
601 34 766.
+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.
Dirbanti pora iðsinuomotø 1 k.
butà Tauragëje, norëtusi, kad
bûtø su baldais ar nors dalis jø.
Tauragë, tel. 8 699 79 382.
Dirbanti, tvarkinga pora iðsinuomotø 1-2 k. butà ar namo dalá
Tauragëje. Tauragë, tel. 8 699
79 382.

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.
Lapuoèiø malkas. Tauragë, tel. 8
600 02 679.
Ketaus radiatorius (2 vnt. po 9
sekcijas, 1-16, 2-12 sekcijø, 1-45
sekcijø, 2 Eur). Tauragë, tel. 8
685 74 028.

d o v a n o j a
Pjuvenas, tinkamas kûrenimui.
Tauragë, Taurai, tel. 8 654 96 695.

p a r d u o d a
Naujas ðaldytuvà „Candy
542WH“. Gali atveþti á kitus
miestus, 120 Eur. Jurbarkas, tel.
8 677 95 886.
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El. triratá „Elektron MS03/ST96“
(naujas, nedauþtas, turi garantiná,
tinkamas neágaliems). Tel. 8 690
12 215.

Naujà el. pjûklà malkoms.
Jurbarkai, tel. 8 615 23 306.

Kapiniø suoliukus. Tauragë, tel.
8 655 55 856.

Senovines raudonas ir geltonas
plytas (40 000 vnt.) ir kvadratinius
akmenis (100 kv. m). Kaunas, tel.
8 699 99 395.

Knygas:„Horizontø“ serijos (55
knygos), „Siluetø“(37 knygos), A.
Diuma raðtus (20 tomø). O.

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

Balzako ir È. Dikenso (rusø k. po
10 knygø). E. Zola (11 knygø).
Pasaulio ðaliø liaudies pasakas
(37 knygos). Kaina sutartinë.
Tauragë, tel. 8 609 37 319.

Ðildymo katilà „Buderus 32“

p a r d u o d a

Naujà klausos aparatà (èekø gbos, 40 Eur), naujà þvejybos tinklà
(40 Eur). Siunèia á kitus miestus.
Tel. 8 670 99 923.

p a r d u o d a
Baldus (nenauji geros bûklës,
virtuvës komplektas ir sekcija).
Jurbarkas, tel. 8 652 45 521.
Èiuþinius (iengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios kambariui),
skalbiniø dëþæ (pinta). 4 këdes su
atloðais. Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Miegamojo baldø komplektà
„Zunda“ (naujas, didþioji, 600
Eur) ir sekcijà „Imanta“ (400
Eur). Tel.: 8 441 56 077, 8 684
56 730.
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.
Naujà duðo kabinà, vonios spintelæ-veidrodá, svetainës staliukà
(vokiðkas, pasididina), fotelá (vokiðkas), didelá kilimà ( 3x4). Tel. 8
652 07 259.

2

p a r d u o d a
Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.
Juodmargës veislës telyèià (16
mën., 600 Eur). Jurbarkas, tel. 8
656 20 741.
Karves (4 ir 7 verðiø). Tauragë, tel.
8 610 36 224.
Kiaulæ pasipjovimui. Tauragë, tel.
8 669 92 610.
Karvæ (melþiama, dviejø verðiø,
verðinga, 750 Eur). Tauragë, tel.
8 635 55 612.
Telyèià (pieninga, verðiuosis
rugpjûèio mën.). Tauragë, tel. 8
684 62 828.

Naujus elektrinius prietaisus
nuo kurmiø ir kurkliø (kaina
18 Eur), naujus garso prietaisus paukðèiams baidyti (kaina 40
Eur). Tel. 8 675 06 330.
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.

Vandens baèkà ant ratø (talpa 2
tonos, 500 Eur). Jurbarkas, tel. 8
610 20 755.

p e r k a
Perka baravykus, voveraites,
raudonvirðius, mëlynes. Moka
brangiai ir atsiskaito iðkart. Tel.
8 634 18 311.

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.

Kokybiðkas ir greitas þolës,
krûmynø, kalnuotø vietø, apleistø
sklypø pjovimas trimeriu-krûmapjove Jurbarke ir Jurbarko
rajone. Dirbame ir savaitgaliais.
Jurbarkas, tel. 8 603 81 950.
pamestas Saidos Skarbaliutes
brandos atestatas Pr. Nr. 45(07),
iðduotas 1995 05 20. Tauragë, tel.
8 650 40 615.
Pjaunu þolæ trimeriu Tauragës r.
Tauragë, tel. 8 650 54 019.
Senà ketaus vonià, 25 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 691 47 655.

p a r d u o d a
Veþimëlá „Zippy classic“ (3 d.,
lopðys, sëdima 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

(apatinis degimas, naujas, supakuotas). Tauragë, tel. 8 601 75 005.

p e r k a
Priimu statybines atliekas. Tel. 8
647 42 210.
Ðiferá (naudotà). Tauragë, tel. 8
654 11 469.

Plastmasinæ talpyklà (1000 l, nuo
32 iki 45 Eur). Tauragë, tel. 8 657
96 952.
Ðaðlykinæ-rûkyklà („garveþys“).
Tauragë, tel. 8 652 89 912.

Atiduodu pievà ðienavimui.
Tauragës r., Maþonø sen., tel. 8
642 30 061.

4 akustines gitaras (naujos ir naudotos t.sk. 12 stygø, kaina nuo 45
Eur iki 90 Eur), medþio tekinimo
stakles (vienfazës, kaina 50 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 690 126 73.

AUDI

p a r d u o d a
AUDI 80 (1988 11 mën., benzinas,
dujos, TA, draudimas, naujos
universalios padangos, kaina 350
Eur). Tauragës r., 8 616 44 978.
AUDI A6 (1998 m., dyzelinas, 81
kW, mechaninë, sedanas, juoda
sp., 4/5, 280 000 km, TA iki 201907, Lietuvoje neeksploatuotas, 2
400 Eur, 1,9 TDI, ið Vokietijos).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.

CITROEN XSARA (1998 m.,
1600 cm3, benzinas, 65 kW,
mechaninë, universalus, pilka,
4/5, 200 641 km, TA iki 2018-12,
500 Eur + þieminës padangos).
Tauragë, tel. 8 657 91 015.
CITROEN XSARA (1999 m.,
1800 cm3, benzinas, dujos, 81 kW,
mechaninë, universalus, balta, 4/5,
TA iki 2017-07, 300 Eur). Tauragë,
tel. 8 620 97 641.

MERCEDES-BENZ

NISSAN

p a r d u o d a

p a r d u o d a

+YPATINGOS NUOLAIDOS!
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. VIDAUS IR
LAUKO DURYS: MEDINËS,
METALINËS, NAUJOS IR
PANAUDOTOS. MUZIKINIAI
I N S T R U M E N T A I
(BAJANAI, AKORDEONAI,
ARMONIKOS). Klaipëda, tel. 8
603 10 867.

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

Ástiklinto balkono rëmus su
stiklais. Tauragë, tel. 8 685 21 835.
Kietojo kuro katilà (savos g-bos).
Tauragë, tel. 8 652 89 912.
Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.
Markizæ (3 m ilgio, 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 98 102.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a

p a r d u o d a

Lengvojo automobilio priekabà
(nedidelë, cinkuota, Lietuvoje
neeksploatuota, 80 Eur). Tauragë,
tel. 8 614 98 102.

VW BORA (benzinas, 1998 m.,
rida 186 000, 2,3 kub. cm, 110
kW, TA iki 2018 10, yra draudimas iki 2018 01, kaina 1 500 Eur,
galima derëtis) ir lietus ratlankius, kaina 1 400 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 698 05 752.
VW PASAT B6 (2006 m., tvarkingas, TA, 2 l, dyz., automatas,
juoda spalva, kaina sutartinë,
daug privalumø). Tel. 8 678
43 672.
VW PASSAT (1996 m., 1,9 l,
TDi, universalas, kablys, TA,
signalizacija, gera bûklë, 1 200
EUR). Tel. 8 608 93 159.

Namelá ant ratø (4 miegamøjø
vietø). Tauragë, tel.: 8 643 58 199,
+447 5179 55 134.
Parduodu vienasæ priekabà. Tel.
8 640 29 699.

p e r k a
Automobiliø, mikroautobusø supirkimas aukðèiausia
kaina. Dokumentus tvarkome
vietoje, dirbame be iðeiginiø.
Atsiskaitome iðkarto. Jurbarkas,
tel. 8 681 33 226.
Perka vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiima
pats ir atsiskaito iðkart. Tel. 8
638 65 628.

p a r d u o d a

MB C klasës (2002 m., dyz.).
Jurbarkas, tel. 8 652 86 035.

Centrinio ðildymo katilà
(Skaudvilës g-bos, su rinkëmis,
naudotas). Tauragës r., tel. 8
699 98 041.

TOYOTA YARIS VERSO
(2001 m., benzinas, mechaninë,
vienatûris, mëlyna, 4/5, TA iki
2018-00, 1 500 Eur. Komplektas
þieminiø padangø ir daug atsarginiø daliø, kablys). Jurbarkas,
tel. 8 698 75 968.

VW PASSAT (1989 10 mën.,
benzinas, dujos, 1,8 l, karavanas,
kablys, vyðninë sp., TA iki 2019 08
mën., draudimas, kaina 550 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.

CITROEN

p a r d u o d a

Asfalto betono daþus (aukðtos
kokybës, pasiþymintys puikiomis
dengiamumo, spalvos parinkimo
savybëmis, tinka aikðteliø, fasadø,
patalpas, kur daug tranzito, garaþø daþymui, baltos sp. 40 kg ir
geltonos sp. 40 ir 25 kg). Tauragë,
tel. 8 673 02 428.
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OPEL

p a r d u o d a
OPEL ASTRA (1999 m., 1,6 l,
benzinas, geros bûklës, TA, iki
2019 m., rida 180000, 650 Eur).
Tauragë, tel. 8 690 60 939.
OPEL ASTRA (2003 m., karavanas, lieti ratlankiai, kablys, visi
privalumai, TA, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 614 98 102.

PEUGEOT

p a r d u o d a
PEUGEOT 206 (2000 m., 1100
cm3, benzinas, dujos, mechaninë,
heèbekas, juoda, 4/5, 212000 km,
TA iki 2018-03, 750 Eur, tvarkingas). Tauragë, tel. 8 690 26 082.

RENAULT

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

p a r d u o d a
RENAULT CLIO (1995 m., benzinas, 44 kW, mechaninë, pilka,
2/3, TA iki 2018-09, 305 Eur, tvarkingas). Tauragë, tel. 8 652 66 789.

TOYOTA

APIBRAUKTAS SKELBIMAS
4,00 Eur (papildomai uþ verslo

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

Tel. 8-652 65 039.
El. paðtas: pliusassilute@gmail.com

ISSN 1648-2328. Ofsetinë spauda. Indeksas 607. Leidþiamas penktadieniais. Tiraþas mën.
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Parduoda Klaipėdos r., Lelių k., Pilupėnų g. 11:
polisterolį, balta sp., 10 cm storio, 10 vnt. - 1 vnt - 3
EUR; mineralinę vatą, 4 rulonai, 1 rulonas - 5 EUR;
naudotas durų varčias, 2,04 x 0,80 m, 3 vnt., po 10 EUR
ir 1,84 x 0,74 m, be staktų - 2 vnt., po 30 EUR;
dujinę viryklę, 2 skylių, 30 EUR; elektros šviestuvus,3
vnt., 1 vnt. - 8 EUR; nerūdijančio plieno kriauklę, 10
EUR; deguonies balionus, tušti, 2 vnt., 1 vnt. - 15 EUR;
angliarūgštės balioną, 15 EUR; acetileno balioną, 30
EUR; medinius tvoros skydelius, 2,5 x 1 m, 4 vnt, 1 vnt.
- 20EUR; tvoros skydelius, 2 x 0,95 m, 3 vnt., 1 vnt. -15
EUR. Tel. 8 612 31 184.
Senovës technikos muziejus
Smalininkuose perka automobilinës priekabëles „Zubrionok“
këbuliukà. Tel. 8 650 35 586.
Superkame automobilius, autobusus, sunkveþimius, visureigius
aukðèiausia kaina. Sutvarkome
dokumentus ir pasiimame jums
patogiu laiku. Tel. 8 624 36 612.

SZ-3,6 , bulviø sodinamàjà,
dviejø korpusø plûgà. Jurbarkas,
tel. 8 662 35 299.

AUDI A4 B7 (2006 08 mën.)
dalimis. Klaipëda, tel. 8 627
84 804.

p a r d u o d a
Javø kombainas CLASS
DOMINATOR 105 (geras, tvarkingas kombainas, paruoðtas
javapjûtei, 5 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 616 139 36.
Javø kombainus dalimis:
CLASS 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.
Ryðuliná presà NEW
HOLLAND, rusiðkà sëjamàjà

+Perkame Þ.Û. technikà ir
transportà: traktorius, kombainus, plûgus, presus, automobilius, mikroautobusus,
sunkveþimius. Tel. 8 623 55 702.
Senovës technikos muziejus
Smalininkuose perka kaip eksponatà vikðrinio traktoriø T-74.
Yra galimybë, jei pardavëjas
pageidautø, kad prie paruoðto
eksponavimui traktoriaus bûtø
pritvirtinta lentelë su traktoriumi
dirbusio þmogaus duomenimis.
Tel. 8 650 35 586.

Rankine grûdø valomàjà ir tràðø
barstytuvà. Ðilalë, tel. 8 688 56
284.
Parduoda kvieèius. Tel. 8 600
23 072.
Ðieno presà FORCHTRITT, 1
000 Eur. Ðilalë, tel. 8 623 22 162.

p a r d u o d a

p e r k a

Ðienapjovæ (135), vartytuvà,
purkðtuvà, grûdø pûstuvà, lenkiðkà ryðuliná presà, plûgà, kultivatoriø, atokaro strëlæ, bulviø
kasamàjà, T-25 traktoriø. Tel. 8
612 78 366.
Tarybiná dvifazá suvirinimo
aparatà, ZIL ratus (2 vnt.), elektros variklius (2 vnt.). Jurbarkas,
tel. 8 662 35 299.
Traktoriø T-16 (1985 m. gamybos, tvarkingas, sutvirtinta
priekaba, draudimas iki 201805-08, 1 300 Eur). Tauragë, tel.
8 656 29 996.
Traktorius dalimis. DT-20, T-25,
MTZ, T-40AM, JUMZ, T-25 (1
800 Eur), traktoriø T-16 (1 400
Eur), traktoriø MTZ-80 (1 700
Eur), traktoriø MTZ-82 (5 500
Eur). Tel. 8 646 39 686.
Traktoriø MTZ-50, kaina sutartinë. Tauragë, tel. 8 685 48 981.

+Reikalinga pagalbinis darbininkas ûkyje. Apgyvendina,
maitina. Pagëgiai, tel. 8 685
02 831.
+Reikalingas automobiliø
këbulø remontininkas-skardininkas. Geros apmokëjimo sàlygos.
Arba iðnuomojama darbo vieta.
Tauragë, tel. 8 686 64 561.
+Reikalingas darbininkas be
þalingø áproèiø netoli Tauragës,
nedideliame ûkyje, mokantis
melþti karvæ. Tel. 8 636 50 073.
+Statybø darbams Danijoje
reikalingi statybininkai, apdailininkai, daþytojai, staliai. Tel.:
+370 611 34 323, +45 528 22 303.

Reikalinga melþëjai, kombainininkai ir traktorininkai.
Aprûpiname gyvenamuoju ploto
ir socialinës garantijos. Tel.: 8
652 45 521, 8 619 39 533.
Reikalingas vairuotojas darbui
Europoje su tentine puspriekabe. Telefonas pasiteiravimui
Jurbarkas, tel. +370 687 78 111.
Siûlomas darbas þuvies, krabø
ir kreveèiø fabrikuose Ðkotijoje.
Nemokamas ádarbinimas.
Teirautis telefonais +4477 896
86 545, Klaipëda, tel. 8 678
46 359.
Siûlome darbà pagalbiniam darbininkui pieno ûkyje Tauragës
rajone. Maitinimas ir apgyvendinimas nemokamai. Tauragë, tel.
8 618 10 349.
Skubiai ieðkomas pagalbinis
darbininkas darbui pieno ûkyje.
Patirtis nereikalinga, apmokymai bus suteikti. Maistas ir
apgyvendinimas nemokamai.
Tauragë, tel. 8 618 10 349.
Ûkininkui reikalingi darbininkai, mokamas atlyginimas,
apgyvendinama. Raseiniø r., tel.
8 614 95 247.
Ûkininkui reikalingas darbininkas, turintis B kategorijos
vairuotoj paþymëjimà, apgyvendinimas, maitinimas, soc.
garantijos, atlyginimas. Tel. 8
699 55 304.
Reikalinga melþëja, darbas legalus, lankstus darbo grafikas,
yra galimybë apgyvendinti. Visa
informacija telefonu. Pagëgiai,
tel. 8 682 46 908.

+Ûkininko ûkiui reikalingas
geras darbininkas. Tauragë, tel.
8 677 09 824.
Ieðkome darbuotojø statybose:
betonuotojø, staliø, pagalbiniø.
Tel. 8 620 43 525.
Ieðkome moters, kuri galëtø
gyventi kartu, padëti su namø
ruoða, mokësime atlyginimà.
Jurbarkas, tel. 8 645 86 526.

Traktoriø su T-24 varikliu ir visà
þemës ûkio dirbimo technikà.
Tauragë, tel. 8 616 53 955.

Raseiniø r. reikalingas traktorininkas, melþëja, ávairûs darbininkai (-ës), gali bûti ðeima,
apgyvendiname soc. garantija,

Tràðø barstytuvà ir grûdø valomàjà. Tel. 8 688 56 284.

mokamas atlyginimas. Raseiniai,
tel.: 8 677 17 012, 8 606 46 462.

30 m. vyras ieðko bet kokio
darbo, gali dirbti statybose.
Tauragë, tel. 8 636 96 635.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 698 13 906.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 690 83 046.
Ieðko darbo, gali atlikti visus
vidaus ir lauko apdailos darbus.
Tel. 8 636 31 002.
Ieðko vairuotojo darbo po
Lietuvà. Tel. 8 671 94 570.
Mûrininkas, stogdengys, vidaus
apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
Slaugytojos padëjëja ieðko darbo
Jurbarke. Siûlyti ir kitus darbus.
Jurbarkas, tel. 8 676 29 278.
Statybininkas atlieka visus mûro
ir medþio darbus. Tauragë, tel. 8
685 80 857.
Tvarkinga, sàþininga, turinti
praktikos moteris, gali priþiûrëti,
slaugyti neágalø þmogø arba
senelius. Neturintiems gyvenamos vietos, galiu priimti gyventi. Siûlyti ávairius variantus.
Tauragë, tel. 8 695 83 949.

Ruošiame TR1; TR2; SZ; SM kategorijų, KRAUTUVŲ vairuotojų ir
KROVIMO KRANŲ (HIDROMANIPULIATORIŲ) OPERATORIUS
(mokiniai registruojami nuolat ! )
Naujos B kat. grupės darbą pradeda: Rugpjūčio 22 d. 16:00 val. popietinė grupė
Kursų kaina: 300 € (teorija 40 val. ir praktinis vairavimas 30 ak.val.)
290 € (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)
Naujos BE, C, CE, D kat. grupės darbą pradeda: Rugpjūčio 14 d. 18:00 val. vakarinė
grupė

Siûlome savo paslaugas (stogai,
tvoros, pavësinës, sûpynës, priestatai ir kt.). Esame su patirtimi.
Tauragë, tel. 8 637 25 870.
Vyras, galintis klijuoti plyteles,
darbo. Tauragë, tel. 8 678 81 315.

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

7

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

Kursų kaina: 79 € (5 mokymosi val.).
LAUKSIME VISŲ NORINČIŲ IŠMOKTI VAIRUOTI!

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19
876.
+Pagal individualius uþsakymus
gaminame: virtuvës, vaikø kambario, prieðkambario baldus,
spintas slankiojanèiomis sistemomis. Tauragë, tel. 8 698 81 700.
+PIRÈIØ STATYBA,
SAUNØ ÁRENGIMAS,
KARKASINIAI NAMUKAI,
NAMAI. PAVËSINËS,
TERASOS, SANDËLIUKAI,
PRIESTATAI, GARAÞAI.
GARANTIJOS. Klaipëda,
Girininkijos g. 14, tel. 8 677 96 000,
www.karkasinespirtys.lt

1
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KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
RUGPJŪČIO MĖNESIO REPERTUARAS

Skelbimus galite
įdėti www.pliusas.lt

Adresas: Teatro g. 2, Klaipėda/Daugiau informacijos
www.kldt.lt/Bilietus platina www.tiketa.lt /Tiketos kasa
teatre tel.: 8 (46) 314 453.
Teatras pasilieka teisę keisti repertuarą.
22 d. (antradienis), 23 d. (trečiadienis) 18.30 val. Mažoji
salė/Trukmė 2.00 val.
Jaroslava Pulinovič ELZĖS ŽEMĖ. 2 dalių drama.
Režisierius Povilas Gaidys.
24 d. (ketvirtadienis) 18.30 val. Didžioji salė/Trukmė 1.15
val.
Sławomir Mrożek PETRO OHĖJAUS KANKINYSTĖ. 1
dalies spektaklis.
Režisierius Darius Rabašauskas.
26 d. (šeštadienis) 18.30 val. Didžioji salė/Trukmė 3.00
val.
Gintaras Grajauskas PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA. 2
dalių spektaklis.
Režisierius Oskaras Koršunovas.
27 d. (sekmadienis) 12.00 val. Mažoji salė /Trukmė 1.40
val.
Samuil Maršak KATĖS NAMAI. 2 dalių pasaka.
Režisierius: Darius Rabašauskas.
30 d. (trečiadienis), 31 d. (ketvirtadienis) 18.00 val. Didžioji salė/Trukmė 4.00 val.
Arvydas Juozaitis KARALIENĖ LUIZĖ. 2 dalių istorinė
drama. Režisierius Gytis Padegimas.
Bilietai parduodami Dramos teatro kasoje (Teatro g. 2) I-V 10-19
val., VI-VII 1 val. iki spektaklio pradžios. Tel. 8 (46) 31 44 53. www.
kldteatras.lt ir www.tiketa.lt

+Vandens græþiniai. Geoterminis
ðildymas. Darbai nuo A iki Z.
Visoje Lietuvoje iðtisus metus!
Garantija, aptarnavimas. www.
Melkerlita.lt. Tel.: 8 686 83 265,
8 616 08 020.
Atliekame santechnikos darbus
ir valymo áranginiø, mini ekskuvatoriaus paslaugas, prûdo ir
tvenkiniø kasimas. Jurbarkas, tel.
8 637 95 652.
Buriu ið kortø, padedu sutvarkyti su verslo,ðeimos ir gyvenimo
problemoms, nuimu uþkeikimà,
Jurbarkas, tel. 8 645 86 526.
Nebrangiai atveþame kokybiðkà
þvyrà, smëlá, plautà smëlá, skaldà, akmenukus, juodþemá, asfalto droþles ir kt. (5-10-25 t).
Savivarèiø nuoma. www.nprekyba.lt Tel. 8 662 44 940.
Remontuojame buitinius ir pramoninius ðaldytuvus, pildome
maðinø ir traktoriø kondicionierius. Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
Savivarèiu sunkveþimiu veþame
ávairius krovinius, þvyrà, skaldà
smëlá, juodþemá. Yra kranas.
Jurbarkas, tel. 8 676 87 593.

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

RUGPJŪČIO 17 D. 18 VAL. Susitikimas su gamtos
fotografu Ričardu Anusausku. Lietuviško dokumentinio
filmo apie laukinę Lietuvos gamtą „Keturi metų laikai“
pristatymas Jurbarko krašto muziejuje.
RUGPJŪČIO 19-20 D. Skirsnemunės miestelio šventė
Magdeburgo teisių suteikimo Skirsnemunės miesteliui
225-osioms metinėms ir Lietuvos valstybės šimtmečiui
paminėti.
TAURAGĖJE IR RAJONE

RUGPJŪČIO 15 D. Žolinė Pagramantyje.
RUGPJŪČIO 18 D. 18 VAL. „Flamenko siela“ Tauragės
pilies kiemelyje.
RUGPJŪČIO 19 D. Tradicinės vasaros palydos Tarailiuose 2017.
RUGPJŪČIO 20 D. 13 VAL. „Vargonų legendos“ Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

RUGPJŪČIO 15 D. 18 VAL. Festivalio „Muzikinė Verdenė“ koncertas ir paskaita Šilutės evangelikų liuteronų
bažnyčioje.
RUGPJŪČIO 21 D. 18.30 VAL. Burbuliatorius prie
Šilutės kultūros ir pramogų centro.

Veþame keleivius ir siuntas á
Vokietijà, Olandijà, Ðveicarijà,
durø, vairuotojai, pilnas komfortas. Tel. 8 602 89 057.

Naðlë, mëgstanti ðvarà ir tvarkà,
susipaþintø su 65-73 m. tvarkingu
vyriðkiu graþiai draugystei, o gal ir
gyvenimui. Raseiniø r.
Tvarkinga naðlë nori susipaþinti
su senjoru nuo 65 iki 75 m. draugystei, o gal gyvenimui. Tik rimti
skambuèiai.

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