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Marijampolėje

KOKYBIŠKOS

įvairių rūšių

V. Kudirkos g. 41,
(kelionių agentūroje „Jotva“,
tel. 8 650 61 690).

Vilkaviškyje

siūlo darbą

ANGLYS:

Sijotos • Plautos • Palaidos arba fasuotos (po 25 kg),
Anglys granuliniams katilams (palaidos arba fasuotos po 25 kg ir 1 t ).
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Atveža NEMOKAMAI. Gali sunešti. Dirba ir šeštadieniais.

Vytauto g. 16, Vilkaviškis,
(„Suvalkijos kraštas“ biure,
tel. 8 620 60 533).

Prisijunkite prie gamybos
darbuotojų komandos
Marijampolėje!
Patirties nereikia! NEMOKAMAS transportas į/iš Vilkaviškio, Kazlų Rūdos ir kitų apylinkių! Atlyginimas 580-700 €/
mėn. į rankas (norintiems –
mokamas kas savaitę!).
Susisiekite tel. 8 638 52 472.

Kybartuose
J. Basanavičiaus g. 65 a, Kybartai
(degalinė „Mindega“).

Pilviškiuose
J. Žilinskienės gėlių kioskelyje,
(tel. 8 620 60 533).

Kazlų Rūdoje
Atgimimo g. 5
(Kazlų Rūdos turizmo ir verslo
informacijos centras).

DARBO
PATIRTIS

ћRoletai
ћŽaliuzės
ћTinkleliai

***Reikalingas elektromontuotojas (visos socialinės garantijos). UAB „Vilkmonta“, Tel. 8 699
83 581, Vilkaviškis.

UAB „Vilklita“

J. Basanavičiaus a. 5,
Vilkaviškis („Širvintos“
viešbučio patalpose)

PLASTIKINIAI LANGAI
ekologiški bešviniai vokiško
profilio BRUGMANN.
Balkonų stiklinimas aliuminio,
PVC konstrukcijomis.
Atveriami, pakeliami
garažo vartai.
Šarvuotos (lauko, vidaus),
vidaus patalpų durys.
Visų rūšių roletai bei žaliuzės.
Tinkleliai nuo vabzdžių.
GAMINTOJO KAINOMIS!
UAB

Gedimino g. 8, Vilkaviškis.
Tel.: 8 650 93 154, 8 655 09 027
stiklena.langai@gmail.com

PAMINKLŲ DIRBTUVĖ

Gaminame paminklus iš įvairaus granito.
Įvairias dengimo plokštes iš granito.
Išbetonuojame, pastatome, galime atvykti
priimti užsakymų. Prekiaujame skaldele.

Galima pirkti išsimokėtinai.
KLOJAME TRINKELES.

GERA KAINA

Taikomos nuolaidos!

www.paminkludirbtuves.eu
Sasnavos sen.
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Prieš atvykdami – pasiskambinkite!

Elektrifikacijos
Darbai

UAB „ELEKTRIFIKACIJOS DARBAI“
prie komandos kviečia prisijungti:

UAB „ELEKTRIFIKACIJOS
DARBAI
 Vairuotojus
 Pagalbinius darbininkus

 Elektromonterius
WƌŝĞŬŽŵĂŶĚŽƐŬǀŝĞēŝĂƉƌŝƐŝũƵŶŐƚŝ
Atlyginimas - sutartinis

sĂŝƌƵŽƚŽũƵƐ-ƉĂŐĂůďŝŶŝƵƐĚĂƌďŝŶŝŶ
Tel. 8 640 24 151
ůĞŬƚƌŝŬƵƐ
ƚůǇŐŝŶŝŵĂƐ-ƐƵƚĂƌƚŝŶŝƐ
Medienos
apdirbimo
Medienos
apdirbimoįmonei
įmonei
(prie Marijampolės)
Puskelnių
kaime (šalia

nuolatiniam
darbui
REIKALINGI
dĞů͘ϴ 640
24151
Marijampolės)
reikalingas:
staklininkai, medienos apdirbėjai,
• Medienos
apdirbimo
staklių
pagalbiniai
darbininkai.
staklininkas
(-ė);
Tel. 8 670 95 022

• Malkų skaldyklės operatorius (-ė);
• Malkų dėliotojas (-ja);
• Lentelių rūšiuotojai (-jos).
Tel. +370 670 95 022.
Galimybė kompensuoti
atvykimo išlaidas.

***Keturiolika metų sėkmingai Švedijos statybose dirbanti
Darbo pasiūlymas
įmonė siūlo darbą patyrusiems
AUTOKRAUTUVO
betonuotojams, staliams - apVAIRUOTOJAMS
dailininkams, gipskartonio
Kazlų Rūdoje!
montuotojams. Tel.: 8 699 46
Nemokamas transportas iš
527, 8 674 43 556.
Vilkaviškio ir Marijampolės.
Atlyginimas 715-825 €/mėn. ***Transporto įmonei Marijamį rankas (jei patogu –
polėje reikalingi šaltkalvis, šaltmokamas kas savaitę!).
kalvis-suvirintojas, autoelektriSusisiekite tel. 8 638 52 472. kas. Tel. 8 698 33 217.
***Daugiau kaip 25 metus veiUAB „Vytrita“ kviečia
kianti transporto įmonė UAB
prisijungti naujus komandos „Kradis“ kviečia prie kolektyvo
narius Vilkaviškio padalinyje: prisijungti autovežių vairuotoELEKTROMONTUOTOJUS.
jus. Tel. 8 686 66 907.
Atlyginimas nuo 1 100 €
***Reikalingi fasado šiltintojai
į rankas. Kontaktinis
šlapio fasado įrengimui. Siūlotel. 8 640 47 002.
me neterminuotą darbo sutartį,
***Siūlo darbą statybininkui, at- darbo rezultatus atitinkantį darlyginimas 800 – 1200 € į rankas. bo užmokestį, aprūpiname darbo priemonėmis ir apranga. Tel.
Tel. 8 620 50 092.
8 636 33 104.

(8 342) 54 796
8 699 46403

Prekyba išsimokėtinai

25 METŲ

***Darbas Skandinavijos šalių
statybose. Atlyginimas12-17 €/
val. Tel. +370 666 44 055.
***Pieno ūkyje Keturvalakių sen.
reikalingas traktorininkas (atlyginimas pagal susitarimą, darbo
kiekį, kokybę ir sugebėjimus, pageidautina be žalingų įpročių).
Tel. 8 614 66 748.

veža smėlį,
žvyrą,
skaldą.

Tel. 8 620 50 091.

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS

„NETEKTIS“
Taikos g. 4, Vilkaviškis

(prie Katedros)

PLATAUS PROFILIO STATYBININKAMS:

Siūlome galimybę naudotis įmonės transportu atvykimui į darbą.
Atlyginimas 800 – 1200 eur į rankas.
Dėl darbo kreiptis: adresu Gedimino g. 3a Marijampolė, tel. nr. 8 685 67606

REIKALINGAS
STATYBOS DARBŲ VADOVAS
DARBO POBŪDIS: Statybos objektų darbų planavimas, organizavimas, vadovavimas pavaldžių darbuotojų
grupei, bendravimas su užsakovais ir tiekėjais. Darbų saugos ir darbų kokybės užtikrinimas.
Statybos dokumentacijos vedimas.

REIKALAVIMAI: Savarankiškas, pareigingas, kompetentingas, gerai išmanantis statybos darbų valdymo

Tel.: 8 616 18 810, 8 615 44 390

procesus. Gebantis sistemiškai organizuoti darbus, atsakingas, kruopštus. Neturintis žalingų
įpročių. Vairuotojo pažymėjimas būtinas.

t,BSTUBJt3ǼCBJt(ǕMǕT WBJOJLBJ
t:SBNPSHPÝBMEZUVWBT
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t.JSVTJPKPQBSHBCFOJNBTJÝ&4 3VTJKPT

Įmonės veiklos kryptis - remontas, statyba, renovacija ir apdaila.
Atlyginimas galutinai aptariamas susitikus su darbdavio atstovu.

Tel. 8 620 50 092.

Ieškomas
tolimųjų reisų vairuotojas,
reikalinga C-1 kategorija.
Reiso trukmė – pagal susitarimą. Darbo užmokestis
2100 – 2400 € į rankas.
UAB „Translifta“
tel. 8 653 27 625.
ieško darbo

***Muzikos mokytoja Vilkaviškyje moko skambinti pianinu
mokinio namuose. Tel. 8 656
09 619.
***Vyras ieško darbo. Žolės pjovimas, malkų, anglių sutvarkymas, įvairūs ūkio darbai. Tel.
8 647 22 878.
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Parduoda
PAGALBA
PARDUODANT
IR PERKANT
NEKILNOJAMĄJĮ
TURTĄ
Tel. +370 614 89376

inga.ciesiune@remax.lt
www.remax.lt
PASIRAŠANT SUTARTĮ SAUSIO MĖNESĮ

TAIKOMA 30% NUOLAIDA

***3 a sodą bendrijoje „Rūta“, Vilkaviškyje (miesto ribose, už karių
kapų, rami vieta, kaina 3 700 €),
naudotą granito tvorelę kapams
(2 vietoms, kaina 300 €). Tel.
8 612 26 976.
***6 a sodą SB „Gulbė“, Vilkaviškyje (kaina 5 000 €). Tel. 8 652
18 207.

Nekilnojamas turtas ***Du 15 a namų valdos sklypus
(esančius vienas šalia kito) NenPerka
drių g., Vilkaviškyje. Tel. 8 656
***Brangiausiai Lietuvoje perka 04 768.

miškus (brandžius, jaunus, mal- ***Sodybą Slabaduose. Tel.
kinius, iškirstus), žemes, sodybas. 8 673 47 896.
Tel. 8 676 41 155.
***Pusę namo Vilkaviškyje (49 m2,
11 a sklypas, centrinis šildymas, be
Brangiai perkame
patogumų, yra galimybė įsivesįvairaus dydžio žemės
ti. Parduoda naudotą kreizą. Tel.
ūkio paskirties sklypus
8 681 69 716.
ir miškus (gali būti apleisti).
Tel. 8618 74 777.
Parduodamas namas
S.
Nėries g. (13 a sklypas).
marijampolės savivaldybėje
Tel. +370 620 50 094.
Perka
***Naujai suremontuotą 2 k.
Pirktų arba išsinuomotų
butą Vilkaviškio centre (II a., šilž. ū. paskirties sklypą
dymas – sava pakura arba elekSasnavos sen. ir aplink ją.
tra). Kaina 37 000 €. Tel. 8 696
Tel. +370 639 37 487.
47 349.
***Erdvų 2 k. butą NepriklausoVILKAVIŠKIO savivaldybėje
mybės g., Vilkaviškyje (II a., 48,1
Nuoma
m2, renovuotas namas, erdvus,
įstiklintas balkonas, 8,69 m2 rūVilkaviškyje geroje, judrioje
sys, langai į pietus, kaina 45 000
vietoje (šalia savitarnos
€). Tel. +370 642 77 871.
plovykla, Užimtumo tarnyba)
išnuomojamas
150 m2 plotas Jūsų gaminių
transporto priemonės
reklamai ar pardavimui.
Tel. 8 620 50 015,
Perka
el. p. deivdainfo@gmail.com.
***Įvairių markių automobilius.
***Išsinuomotų patalpas Vilka- Gali būti nevažiuojantys. Atviškyje (iki 30 m2, pedagoginei siskaito iš karto. Tel. 8 690 25
veiklai, pageidautina atskiras įė- 066.
jimas, su komunaliniais patarna- ***UAB „Onorė“ superka bet kovimais, gali būti 1 k. butas). Tel. kius automobilius, patys pasii+370 640 64 802.
ma, išduoda utilizavimo doku***Pilviškiuose išnuomojama mentus, tinkamus kompensacidalis namo (apie 30-60 m2 plo- jai gauti. Tel. 8 616 70 191.
to, pagal poreikį, netoli yra au- ***Perka visų markių automotobusų stotelė, name yra šiltas bilius. Gali būti nevažiuojantys
vanduo, WC, išvedžioti radiato- ar po avarijos. Pasiima patys, atriai . Yra galimybė pasistatyti au- siskaito iš karto. Tel. 8 637 96
tomobilį kieme. Kaina sutartinė. 853.
Tel. 8 663 60 129.
***Perka automobilius, mikroau***Vilkaviškyje, prie PC „Topo- tobusus, angliškus automobilius.
lis“, išnuomojamos vietos ke- Sutvarko dokumentus. Pasiima
babinei, gėlių prekybai bei ki- patys. Tel. 8 641 51 418.
toms veikloms vykdyti. Tel.
***Brangiausiai superka naudo8 620 50 079.
tus, nevažiuojančius, angliškus,
***Ūkininkas išsinuomotų ž. ū. po eismo įvykio ar visiškai tvarpaskirties žemės sklypą Vilkaviš- kingus automobilius ir mikroaukio r. (gali būti pievos arba apleis- tobusus. Pasiima patys, atsiskaiti laukai). Tel. 8 672 61 432.
to iš karto. Tel. 8 630 64 004.
Nuo rugsėjo 1 d. išnuomojamos prekybinės patalpos
S. Daukanto g. 1, Vilkaviškyje
(„Autokrypties“ ir „Seno
kampo“ patalpos).
Tel. 8 682 68 135.

***Superka automobilius, mikroautobusus (tvarkingus, tinkamus
eksploatuoti, taip p at ardyti). Gali
būti daužti, nevažiuojantys. Pasiima patys. Atsiskaito iš karto. Tel.
8 628 47 817.

***Perka automobilius, automoPerka
bilių priekabėles (gali būti dauž***Garažą Vilkaviškyje. Tel. 8 647 ti, nevažiuojantys). Pasiima patys. Tel. 8 630 59 016.
26 820.

***Superka automobilius, mikroautobusus, motociklus, motorolerius, elektrinius motorolerius,
„kemperius“, sodo traktoriukus.
Tel. 8 641 50 151.
Parduoda
***„Opel Corsa” (2001 m., 1,7
l, dyzelis, TA iki 2024 09, kaina
950 €), „Ople Meriva” (2005 m.,
1,7 l, dyzelis, kaina 1 600 €). Tel.
8 659 57 512.
***Naudotas sunkvežimio padangas (vienodos, 4 vnt., 315x8022,5) ir „kuzovo“ vertimo „Meiler
Kiper“ cilindrą. Tel. 8 688 54
357.

PRANEŠIMAS APIE PERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKAMS ĮVEISTI
VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninis padalinys perka žemę, skirtą naujiems miškams įveisti. Pirkimo procedūros vykdomos kiekvieną metų ketvirtį. Pirkimo dokumentai talpinami interneto
svetainėje www.vmu.lt skyriuje „Administracinė informacija“, „Skelbimai“, „Žemės, skirtos naujiems miškams įveisti, pirkimai“.
Tel. pasiteirauti: (8 343) 98921.

Visureigį „Mazda CX-7“
(2010 m., 2,4 l, benzinas,
TA iki 2023 08, rida 88 000 km,
techniškai tvarkinga).
Tel. 8 682 68 135.
Transporto paslaugos:
***Pritaiko kablius visiems automobiliams. Priekabų remontas, „parktronikų“ montavimas.
Elektros instaliavimas. Tel. 8 644
69 078.
***Įvairių krovinių pervežimo,
perkraustymo paslaugos. Galimos ilgalaikės sutartys paslaugai Lietuvoje. Tel. +370 699 83
887.
***Kalvarijoje organizuojami
mokymo kursai: A, B, BE, C,
CE,TR1, TR2, SZ, SM vairuotojo
kategorijos, sunkiųjų keturračių
vairuotojai. Keičiami traktorininkų pažymėjimai į naujus. Turintiems TR1, B kategorijų pažymėjimus yra galimybė įgyti traktorininko kvalifikaciją. Tel.: 8 699
88 498, 8 670 72 210, (8 343)
21 847, fax. (8 343) 21 847,
el. p. brazaitis.k@gmail.com
***Savivarčio su kranu paslaugos. Krovinių gabenimas, šakų
išvežimas. Žv yras. Tel. 8 622
88 099.
***Krovinių pervežimas (birių ir
nebirių). Veža smėlį, žvyrą, skaldą, grūdus). Tel. 8 620 50 091.
įvairūs

AKMENS ANGLIS
• palaidos, fasuotos
• granuliniams katilams

DURPIŲ BRIKETAI
Vysk. Karoso g. 13, Vilkaviškis

8 656 58 172
Vilkaviškio geležinkelio stotyje

(8 342) 52 218, 8 614 45 410
Vilkaviškio aliejinė parduoda:

linų sėmenų aliejų,
sėmenis,
sėmenų išspaudas.
Tel. 8 611 17 607.

S. Nėries g. 78, Vilkaviškis

Dirba: d.d.: 830 – 16 val., šešt.: 830 – 12 val.

Stoties g. 38P, Pilviškiai
www.tradersgroup.lt

• ANGLYS, BRIKETAI
• ŽVYRAS, SMĖLIS,
AKMENUKAI, CEMENTAS
• Skaldelė kapams,
prekės sodui ir daržui
8 698 53999, (8 342) 67335

Parduoda
***Mažai naudotą dušo kabiną
(0,9x1,5 m), nedideles vienfazes reismusines obliavimo stakles, naują kėdę – tualetą (ant
ratukų), el. diskinį pjūklą, naują
madingą moterišką striukę (6005), garso kolonėlę „Denver“. Tel.
8 693 31 238.
***Naudotus: malkinę krosnelę
(„buržuika“, kaina 140 €), dušo
kabiną (pilnas komplektas, kaina
120 €), indaują – „bufetuką“ (kaina 400 €), prikabinamą namelį (4 vietų, be dokumentų). Tel.
8 699 68 797.
***Naudotą „kreizą“ (kaina 200
€). Tel. 8 682 68 161.
***Motociklą „Yamaha XJ600“,
„Opel Kadett“ („lašo“) stiklus,
„Fiat Uno“ duris, kapotą ir buferį, pamatų blokus, sunkvežimio
dviašę priekabą, šieno ritinius,
balną puspriekabei. Tel. 8 699
88 498.
***AKCIJOS Įvairioms PREKĖMS! Parduodama pati įvairiausia nauja, naudota ar ekspozicinė
sodo – daržo, medžio bei metalo
apdirbimo technika žemiausiomis kainomis. Atliekamas profesionalus remontas. Ilgametė
patirtis. Įrankių nuoma. Simanėliškių g. 2, Vilkaviškis. Tel. 8 650
51 250.
UAB „Rividė“ parduoda ir
pristato durpių briketus
didmaišiuose (po 500 kg).
Tel. 8 686 53 890.
***Visų rūšių skaldytas malkas
mažais ir dideliais kiekiais, įvairias
atraižas. Padeda sunešti. Atveža
nemokamai. Perka mišką. Tel.
8 615 69 548.

***Skaldytas malkas (uosio, skroblo, ąžuolo, beržo, alksnio, drebulės), įvairias atraižas. Atveža
mažus ir didelius kiekius. Padeda
sunešti. Perka mišką. Tel.: 8 699
59 135, 8 643 35 940.
***Įvairios malkos: beržo, alksnio,
drebulės, skroblo, ąžuolo. Tel.
8 616 02 973.
***Rąstais, skaldytas beržines,
alksnines, uosines malkas. Sausas alksnines, beržines stambias,
supjautas ir nesupjautas atraižas
(pakais), smulkias atraižas prakurams ir medžio drožles. Pjuvenas didmaišiuose. Tel. 8 681
21 353.
***Malkas – sausas, skaldytas
beržines ir alksnines, išdžiovintas, stambias alksnines, supjautas ir nesupjautas atraižas (pakais), smulkias atraižas prakurams (sausos). Pjuvenas didmaišiuose. Atveža nemokamai. Tel.:
8 642 55 133, 8 681 21 353.
Sausas beržines, alksnines,
uosines malkas rąstais ir skaldytas. Supjautas ir nesupjautas
stambias, sausas alksnines, beržines atraižas. Smulkias atraižas
prakurams ir medžio drožles,
pjuvenas didmaišiuose.
Atveža nemokamai.
Tel.: 8 643 71 094,
8 681 21 353.
***Malkas (skaldytos, kaladėmis,
rąsteliais). Atraižas: supjautas ir
nesupjautas (pakais), stambias
alksnines atraižas prakurams. Taikomos nuolaidos. Atveža nemokamai. Tel. 8 609 73 915.
***MALKAS rąsteliais, kaladėmis
ir skaldytas. Atraižas pakais. Atveža nemokamai, matuoja kieme. Tel. 8 690 27 280.
***Beržines, alksnines skaldytas malkas. Smulkias ir stambias
atraižas pakais. Statybinę medieną. Tel. 8 629 43 795.
***Skaldytas džiovintas ir natūralaus drėgnumo įvairias (skaldytas, trinkelėmis ir rąsteliais) malkas. Atveža. Tel.: 8 614 08 432,
8 685 78 626.
***Akcija! Pigiau nerasite! Sausas
skaldytas arba kaladėmis beržines, stambias supjautas ir nesupjautas atraižas (pakais) bei smulkias atraižas prakurams (sausos).
Atveža nemokamai. Tel.: 8 683
08 661, 8 612 63 938.
***Pigiai – sausas, skaldytas beržines ir alksnines malkas, išdžiovintas stambias alksnines supjautas ir nesupjautas atraižas
(pakais), smulkias atraižas prakurams (sausos). Atveža nemokamai. Tel.: 8 612 63 938, 8 637
76 992.

www.suvalkijoskrastas.lt
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Perka

***Taiso televizorius, montuoja
antenas. Giedrių g. 29A, Vilkaviš***Brangiai sendaikčius: indus,
kis. Tel. 8 650 79 012.
knygas, stalo įrankius, statulėles,
paveikslus, ženkliukus, meda- ***Televizorių, radijo aparatūros,
lius, karinius daiktus, pašto žen- mikrobangų krosnelių taisymas.
GAMINA IR PARDUODA
klus, laikrodžius, plokšteles, auk- Rožių g. 1, Vilkaviškis. Tel. 8 681
SKALDĄ
so laužą, monetas. Atvyksta. Tel. 42 674, (8 342) 51 878.
8 643 77 420.
frakcija 0/45
***Taiso televizorius, kompiu***Perka sendaikčius: knygas, terius, garso, viryklių, šaldytuvų
SIJOTĄ ŽVYRĄ
lininius užtiesalus, pinigus, nuo- elektronikos įrangą. Gali atvykti.
Tel. 8 602 36 068.
traukas, statulėles, laikrodžius, Tel. 8 656 54 542.
indus, ženkliukus, gintarą, plokš***Dujinių viryklių remontas, paStogo,
teles ir kita. Atvyksta. Tel. 8 657
jungimas, purkštukų valymas,
laiptų
projektavimo
53 993.
keitimas ir kt. Senų dujinių vidarbai ir gamyba.
Kita
ryklių išvežimas. Tel. 8 685 00
MB „Metalo idėjos“.
133.
Tel. 8 605 36 193.
***Dovanoja obuolius sultims.
Paminklai:
Tel. 8 675 03 722, Pilviškiai.
***Visi smulkūs darbai Jūsų namams. Greitai ir kokybiškai: nuo
***Vilkaviškyje rasti auskarai.
Iškala portretus,
kloja trinkeles
apdailos iki elektros darbų. Tel.
Tel. 8 633 58 538.
Nuolaidos!
8 655 83 565.
Įv. spalvų
***Dovanoja 2 naudotus šaldidarbai. Mūrija iš blokeklius: 6-ių stalčių „Snaigė“ ir kePAMINKLAI ***Mūro
lių, klinkerinių plytų. Smulkūs
turių stalčių šaldiklį Vilkaviškyje.
Tvorelės, DENGIMO PLOKŠTĖS
mūro darbai. Tel. 8 685 36 677.
Tel. 8 688 54 357.
GAMINIAI IŠ GRANITO
sveikata, grožis

Reikalinga priežiūra,
globa ar slauga namuose?
Teikiame visokeriopą
pagalbą: maitinimo
organizavimas
(maisto pirkimas, ruošimas,
pagalba maitinantis)
pagalba buityje
ir namų ruošoje,
asmens higienos paslaugos.
Tel. +370 685 84 109,
www.lankomojipagalba.lt.
KIREILIO

KLINIKA

ŽEMAITĖS g. 14, Marijampolė

Tel. 8 658 58 633

• Gyd. ortopedas traumatologas
med. m. dr. J. Belickas (Kaunas) leidžia vaistus, hialuroną į sąnarius). 10
mėn. 07 d.
• Gyd. akušeris-ginekologas med. m.
dr. doc. A. Gaurilčikas 10 mėn. 17 d.
• Gyd. akušerė-ginekologė B. Valiukienė 10 mėn. 5, 10, 17, 26 d.
• Lėtinio skausmo gydytojas E. Gaučas (Kauno klinikos) leidžia vaistus į
skausmo židinius, stuburą). 10 mėn.
27 d.
• Teikiamos urologo paslaugos (prof.
D. Skaudickas, Kauno klinikos) 10
mėn. 18 d.
• Stemplės, skrandžio, dvylikapirštės
žarnos ENDOSKOPIJA (galima bendrinėje nejautroje). ECHOSKOPIJA:
krūtų, kaklo kraujagyslių, kojų venų,
skydliaukės, prostatos, kepenų, tulžies pūslės, kasos, blužnies, inkstų,
šlapimo pūslės. OZONO TERAPIJA
kraujotakai, nervų, virškinimo sistemai ir kt. gerinti. – gyd. G. Kireilis
• Atliekami laboratoriniai kraujo ir
šlapimo tyrimai.

paslaugos

Prekyba išsimoketinai
UAB „Vito akmenys“

Sutvarkytos senos Vištyčio žydų kapinės
Rugsėjo 20 d. Sūduvos žydų kultūros fondas organizavo talką
Vištyčio žydų antrosiose senosiose kapinėse.
Talkoje dalyvavo keturiolika žmonių. Prisijungė žmonės iš Vištyčio seniūnijos, Turizmo ir verslo informacijos centro, savo darbuotojus į pagalbą atsiuntė UAB “Arbovita ir Ko”. Tankiais krūmais
apaugusi teritorija buvo tvarkoma prižiūrint profesionaliems arboristams, tad išpjauti tik menkaverčiai, išlūžę, sausi augalai, palikti perspektyvūs ir jaukumą teikiantys senų ievų, Juodauogio
šeivamedžio, Europinio ožekšnio ir alyvų krūmai. Dabar senųjų
žydų kapinių kalvelė panaši į nedidelį jaukų parką, kur bus galima vaikštinėti karštą vasaros dieną po augalų kupolu, tuo pačiu
atrandant į žemę susmigusius senus antkapinius akmenis. Talkininkams pavyko ne tik atidengti istorijos skraistę, bet ir išlikti darnoje su gamta.
Vilkaviškio rajono žydų kultūros šaknys siekia 16 a. Čia buvo net
keletas senųjų Lietuvos žydų štetlų. Šiuo metu iš senojo krašto daugiakultūriškumo belikę atskiri fragmentai, kurie nesudaro buvusio
kultūrinio paveikslo visumos. Todėl fondo vykdomo projekto “Vilkaviškio rajono žydų istorinės atminties saugojimas” tikslas – puoselėti istorinį Vilkaviškio krašto atminimą saugant čia gyvenusių
žydų likusius pėdsakus , skatinant Vilkaviškio rajono bendruomenę domėtis krašto istoriniu – kultūriniu palikimu ir suvokti gimtojo
krašto savitumą, o taip pat paskatinti vietos bendruomenių savanorystę. Projektą remia Vilkaviškio rajono savivaldybė, skyrusi lėšų
iš Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos.

J. Basanavičiaus g. 95 ir Vytauto g. 87 VILKAVIŠKYJE,
KYBARTUOSE (prie autobusų stoties)
Tylioji 3-oji g. 2, MARIJAMPOLĖJE.

Sūduvos žydų
kultūros fondas

TEL.: 8 682 57 201, 8 616 76 083,

8 606 01 029.

***Lieja pamatus kapinėse, dengia įvairaus akmens plokštėmis, plytelėmis, užpila skaldele.
Kloja trinkeles. Gamina paminklus, tvoreles, vazas. Tel. 8 670
07 768.
***Restauruoja senus paminklus,
lieja pamatus, dengia kapavietes
granito plokštėmis, plytelėmis,
skaldele. Trinkelių klojimas ir kiti
darbai. Tel. 8 682 05 253.
statyboms

Parduoda
***Pigiai – PVC langus, vartus
ir lietuviškas šarvuotas duris.
Lauko durys 250 €. Tel. 8 606
19 806.

***Geriausia kaina Lietuvoje:
plastikiniai langai, aliuminio sis- Kaminai:
temos (langai, durys, konstrukcijos), lauko durys, balkonų sti- Nerūdijančio plieno kaminų
įdėklai, pristatomieji
klinimas. Tel. 8 645 72 598, el.
kaminai (apšiltinti). Gamyba,
p. export@languvizija.lt.
montavimas, garantija.
***Gamina ir parduoda įvairią
Tel. 8 683 75 879.
pjautą medieną: statybinę, terasines lentas, tvorų ruošinius, vi- ***Kaminų įdėklų ir katilų valydaus ir lauko dailylentes. Priima mas. Tel. 8 636 39 055.
ir individualius užsakymus. Atveža. Tel.: 8 614 08 432, 8 685 ***Greitai ir kokybiškai stato nerūdijančio plieno įdėklus į kami78 626.
nus. Pristatomi apšiltinti kami***Įvairią statybinę medieną pa- nai. Tel.: 8 610 85 100, 8 634
gal individualius užsakymus. At- 64 490.
veža. Tel. 8 646 61 001.

Buitinės technikos remontas: Statybos, remonto darbai:
***Taisymas (šaldytuvų, skalbimo ***Atlieka statybos darbus, kala
mašinų, indaplovių, televizorių, lauko ir vidaus dailylentes, šiltina
mikrobangų krosnelių). Elektriko namus. Lauko ir vidaus paruopaslaugos. Atvyksta į namus, sutei- šimas ir dažymas, grindų klojikia garantiją. Gedimino g. 2a – 30, mas bei kiti statybos darbai. Tel.
Kazlų Rūda. Tel. 8 615 31 100. 8 622 58 556.

Žemkasyba, aplinkotvarka:
***Rudeninis vejos aeravimas,
daržų kultivavimas/arimas. Sudaromos sutartys didesnių vejos plotų reguliariam pjovimui/
priežiūrai. Tel. +370 699 83
887.

***Išpjauna, geni senus vaismedžius. Valo sodus, tvarko sodybas. Kerpa gyvatvores, žemina
tujas. Išveža šiukšles. Tel. 8 635
09 998.
Elektrifikacijos
***Sodo darbai: vejos pjovimas,
Darbai
sėjimas, aukštos žolės pjovimas,
UAB „ELEKTRIFIKACIJOS DARBAI“
gyvatvorių karpymas, medžių
• UAB
Atliekame
kryptinio gręžimo darbus.
***Ekskavatorių, buldozerių pa„ELEKTRIFIKACIJOS
DARBAI“
genėjimas, kelmų iškasimas,
• Varžų matavimas
slaugos. Ilgastrėliais ekskavatošakų ir kitų atliekų išvežimas. Tel.
• WƌŝĞŬŽŵĂŶĚŽƐŬǀŝĞēŝĂƉƌŝƐŝũƵŶŐƚŝ͗
ESO abonentinės dalies įrengimas ir
riais kasa, valo tvenkinius, paruo8 634 90 539.
pridavimas
šia statybvietes, tvarko senas soKaina
sutartinė
sĂŝƌƵŽƚŽũƵƐ-ƉĂŐĂůďŝŶŝƵƐĚĂƌďŝŶŝŶŬƵƐ
dybas. Veža žvyrą ir įvairų gruntą. Baldai, medžio darbai:
Kontaktinis tel. 8 640 24 151
Tel. 8 676 14 532.
ůĞŬƚƌŝŬƵƐ
mobilivalykla.lt
Mobilus
minkštųjų baldų,
Nemokamai
ir
kokybiškai
Elektros įrenginių ir
ƚůǇŐŝŶŝŵĂƐ-ƐƵƚĂƌƚŝŶŝƐ
čiužinių,
kilimų,
automobilių
tvarko apleistus laukus,
instaliacijos montavimo
salonų valymas garais!
pievas ir pamiškes
dĞů͘ϴ
640 24151
darbai.
Sutartys
su įmonėmis
Atvyksime į bet kurią
(krūmus ir medžius).
elektros įrenginių techninei
klientui patogią vietą.
Už darbą pasiima žaliavą.
priežiūrai ir aptarnavimui.
Tel. +370 631 56 395.
Už didelį ir tankų
Techninės dokumentacijos
plotą
primoka.
Tvarkomas
paruošimas ir rangovo
plotas nuo 1 ha. Miško kirtimo ***Mobiliuoju juostiniu gateriu
akto pateikimas ESO.
pjauna medieną kliento namuobei traukimo paslaugos.
Tel. 8 652 11 110,
se. Tel. 8 677 41 280.
Tel. 8 624 47 452.
www.saugielektra.lt

***Antkapių tvarkymas. Plokščių, tvorelių, paminklų, trinkelių
dėjimas. Skaldelės pylimas. Tel.
Įvairių sistemų montavimas:
8 658 70 046.

***UAB „Onorė“ žemės kasimo,
stumdymo, krovos, transporto
paslaugos, polių gręžimas. Tel.
8 616 43 809.
***Tujų (gyvatvorių) kirpimas,
žeminimas. Žolės pjovimas (traktoriuku, žoliapjove ir kt.). Kaminų
valymas. Malkų pjovimas. Tel.
8 637 33 271.
***Kasa tvenkinius, išvalo senus,
sutvarko iškastą gruntą, atlieka
įvairius kasimo bei lyginimo darbus. Savivarčiu veža gruntą. Tel.
8 687 44 711.

Kokybiškam gyvenimui
BATERIJOS klausos aparatams, žaislams ir t. t.
PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS
Tel. (8 342) 20 114.
BARZDASKUTĖS
Vytauto g. 16, Vilkaviškis.
TELEFONAI SENJORAMS
#VJǏJBJtMBJTWBMBJLJVJtEBSCVJ

Baldų pervilkimas,
remontas, restauravimas,
dažymas. Tel.: (8 343) 53 831,
8 650 30 501, Klaipėdos g. 50,
Marijampolė, Gelumbė.
***Gamina įvairių modelių lauko, vidaus duris, klijuotos medienos langus, laiptus. Tel. 8 631
92 463.
***BALDŲ GAMYBA: virtuvės,
spintos stumdomomis durimis,
miegamojo, svetainės ir kiti nestandartiniai korpusiniai baldai.
Pigu ir kokybiška! Konsultuojame, suprojektuojame ir sumontuojame NEMOKAMAI. Tel. 8 692
55 941.
***Remontuoja minkštuosius
baldus, pervelka, keičia spyruokles, poroloną ir t. t. Veža nesunkius krovinius, perkrausto. Tel.:
8 681 66 912, (8 343) 91 630.
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Suvalkijos krašto Turgelis
Pasiūlymai rudeniui:

Taikos g. 3,

Visų rūšių skaldytas malkas mažais ir
dideliais kiekiais, įvairias atraižas.
Padeda sunešti. Atveža nemokamai.
Perka mišką. Tel. 8 615 69 548.

Vilkaviškis

(buvęs �iras)

ћұұҒĦÄùĂĝұĦĖÝîĂĦ¨Ŏ¨ĝғұ
natūralios medvilnės
gaminiai visai šeimai.
ћұmQGұmYұ
natūralios vilnos kojinės
ir batukai P¥6t6Pt

Skalbykla

NAUJIENA!
Staltiesės atsparios dėmėms

Parduoda tujas.
Tel. 8 618 89 030.

Yra galimybė atsiskaity�i banko kortele.

AUGINTINIAI
Dovanojami
šuniukai ir
kačiukai.
www.mgma.lt.
Tel. 8 640 64 466.

Parduoda riešutmedžio sodinukus
(kaina 10 €/vnt., perkant daugiau,
taikomos nuolaidos).
Tel. 8 634 90 632, Pilviškiai.

Šiltnamiai, stogeliai, polikarbonato danga,
surenkami sodo nameliai.
Gamintojo kainomis.
Tel.: 8 659 08 776, 8 604 98 184.

Čiužinio užvalkalų ir
antklodžių skalbimas
nuo 12 €.
Striukių skalbimas
nuo 6 €.
Tel. 8 656 71 373

Plovimas pas mus tai tik malonumas!
Vilkaviškio savitarnos plovykla
Adresas: S. Daukanto g. 17B, Vilkaviškis

Ūkis, sodas

Bulvės visų skoniams,
poreikiams ir kišenei,
kukurūzų, kviečių grūdai!
Tel.: +370 652 73 696,
+370 615 87 110,
+370 687 29 812.
Parduoda
***Perka ir parduoda veikiančius ir
neveikiančius trimerius, vejapjoves,
motopjūklus. Platus detalių pasirinkimas, daugiau nei 2 000 detalių
sandėlyje. El. p. info@powermotors.
lt, tel. +370 699 83 887.

***Kolonines tujas (aukštis 1,15
cm, kaina 5 €/vnt., galima derėtis). Tel. 8 601 85 331, Vilkaviškis.
Perka

NAUDOTI ir NAUJI
Žemės ūkio

PADARGAI

Ko gero PIGIAUSIAI
Marijampolėje

Įvairios ROTACINĖS ŠIENAPJOVĖS, grėbliai – vartytuvai, šakės rulonams krauti, žnyplės, smulkintuvai (mulčeriai);
Bulvių sodinamosios, kauptukai, kasamosios ir jų transporteriai;
TRĄŠŲ BARSTYTUVAI, įvairios talpos purkštuvai;
Įvairaus pločio LĖKŠTINĖS AKĖČIOS, frezos, plūgai, kultivatoriai ir
jų volai. Rankinės daržovių sėjamosios ir ravėtuvai, bulvių šutintuvai, elektriniai gyvulių aptvarai (kuoliukai, laidai, izoliatoriai).
Įvairios lenkiškų padargų atsarginės dalys, noragai
Įvairią žemės dirbimo techniką mini traktoriams.

Didmeninė ir mažmeninė prekyba

TEPALAIS

Dalys • Aušinimo skysčiai • Padangos

8 616 00 044
Vilkaviškio g. 34, Marijampolė

Tel. 8 687 57 187
*44/

Pataly�ės komplektai
Pižamos/naktiniai, chalatai
Pledai, rankšluosčiai
Maudy�osi kostiumėliai

PC „Topolis“ Vienybės g. 47, Vilkaviškis
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