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• SODO – DARŽO PREKĖS
(platus vazonų asortimentas,
inventorius, substratai, žemės ir kt.).
• VAMZDŽIAI (drenažo, techniniai,
kanalizacijos, vandentiekio).
• PLĖVELĖS (POLIETILENO, AGRO), AGROTEKSTILĖ.
• NAMŲ APYVOKOS PREKĖS
(kibirai, švaros grupės asortimentas ir kt.).
• VIRTUVĖS REIKMENYS.
• DOVANOMS SKIRTOS PREKĖS.
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„Plasta“ Draugystės g. 14, Marijampolė.
(8 343) 71 615, I-V 8-17 val., VI 8-14 val.
„Viskas Jūsų namams“ Vytauto g. 91, Vilkaviškis.
(8 342) 51 288, I-V 9-18 val., VI 9-13 val.

Suvalkijos krastas
www.suvalkijoskrastas.lt

Leidžiamas pirmadieniais / platinamas Marijampolės apskrityje

Didelė prekių įvairovė.

www.daineliene.eu

sypsenosekspertai.lt

INTERNETINĖ PARDUOTUVĖ

VISOS ODONTOLOGIJOS
PASLAUGOS – JUMS!

+370 670 00 985
+370 671 33 638

ALYTUJE I S. Dariaus ir S. Girėno g. 3-3
+370 671 58058
MARIJAMPOLĖJE I J. Basanavičiaus a. 5
+370 672 07050
VILKAVIŠKYJE I Statybininkų g. 3-1
+370 670 69222

625x1150

1250x1150

4,10 €/vnt.

8,70 €/vnt.

Tvoralentė
RAL MAT
DM 8017
0,123x1,5m

Banguoti cementiniai
lakštai Cembrit Eurofala

KYBARTUOSE I Darvino g. 16-1
+370 648 45222

SVARBU! Teikiame protezavimo
paslaugas TLK lėšomis! Kviečiame
registruotis - DABAR!

Tvoralentė
Matinė juoda
ASTRA PMx2
1,35 €/vnt.
RAL9005
0,9 €/m
91x1500 mm

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.

Plieninės
dailylentės
„Siding”

16,50 €/m

Trapecinė
skarda T18
RAL1014
1185/3000

7,00 €/m2

2,70 €/vnt.
1,80 €/m

Tvoralentė
Blizgi
POLO(Basic)
graﬁtinė pilka
0,11x1,5 m
1,35 €/vnt.
RAL7024
0,9 €/m

Matinė
Tvoralentė
šviesiai pilka
SIGMA PMx2
1,73 €/vnt.
RAL7024
1,15 €/m
118x1500 mm

ŠAKIUOSE I V. Kudirkos g. 98-2
+370 648 31666

Matinė, ruda

Šviesus
ąžuolas

Tvoralentė
ASTRA
NBW 74x2
91x1500 mm

1,58 €/vnt.

Trapecinė
skarda T14
RAL7016
835/3000

7,00 €/m2

Nuo

2

1,05 €/m

2 rūšis

erika@grupinispirkimas.lt
Giedrių g. 141, Bučiūnų k. Vilkaviškio r.
www.grupinispirkimas.lt
Grupinispirkimas.lt

2 rūšis

Taikos g. 3,

Vilkaviškis

(buvęs �iras)
AB „Utenos trikotažas“
natūralios medvilnės
gaminiai visai šeimai.

RANKŲ DARBO, natūralios
vilnos kojinės ir batukai
MAŽIESIEMS

Gausus PĖDKELNIŲ
pasirinkimas
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

Prekyba išsimokėtinai

Yra galimybė atsiskaity�i banko kortele.

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.

Taikomos nuolaidos!

www.paminkludirbtuves.eu
Sasnavos sen.
t1VSWJOJÝLJǽL QSJFLFMJP
7JOǏBJ1JMWJÝLJBJ

t#FSäǽH 7JOǏBJ
5FM


Prieš atvykdami – pasiskambinkite!

Stoties g. 38P, Pilviškiai

S. Nėries g. 141, Vilkaviškis

Raimio baldai

www.tradersgroup.lt

• ŽVYRAS, SMĖLIS,
AKMENUKAI, CEMENTAS
• Durpių substratai
• TRĄŠOS, PESTICIDAI IR KT.
PREKĖS SODUI IR DARŽUI
• Skaldelė kapams

Žemdirbių g. 7, Vilkaviškis
Tel. nr. +370 630 01 053

• BRIKETAI, ANGLYS
8 698 53999, (8 342) 67335

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS

„NETEKTIS“
Taikos g. 4, Vilkaviškis

(prie Katedros)

Tel.: 8 616 18 810, 8 615 44 390
t,BSTUBJt3ǼCBJt(ǕMǕT WBJOJLBJ
t:SBNPSHPÝBMEZUVWBT
t1JHJPTLSFNBWJNPQBTMBVHPT -FOLJKB ,ǕEBJOJBJ
t.JSVTJPKPQBSHBCFOJNBTJÝ&4 3VTJKPT

Skelbimo įdėjimas:
Žinute:

Paprastą skelbimą - surinkti trumpinį SK, palikti tarpą ir rinkti skelbimo
tekstą (iki 100 ženklų). Žinutę siųsti
numeriu 1398. Kaina: 4,5 €

25 METŲ
GAMINA IR PARDUODA

SKALDĄ
frakcija 0/45

SIJOTĄ ŽVYRĄ

Tel. 8 602 36 068.

DARBO
PATIRTIS

ћRoletai
ћŽaliuzės
ћTinkleliai

UAB „Vilklita“

(8 342) 54 796
8 699 46403
J. Basanavičiaus a. 5,
Vilkaviškis („Širvintos“
viešbučio patalpose)
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***Superka automobilius, mikro-

Nekilnojamas turtas autobusus, motociklus, motoroPerka

lerius, elektrinius motorolerius,
„kemperius“, sodo traktoriukus.
Tel. 8 641 50 151.

***Brangiausiai Lietuvoje perka
miškus (brandžius, jaunus, malki- ***Perka visų markių automobinius, iškirstus), žemes, sodybas. Tel. lius. Gali būti nevažiuojantys ar po
avarijos. Pasiima patys, atsiskaito
8 676 41 155.
iš karto. Tel. 8 637 96 853.
Marijampolės savivaldybėje
***Perka automobilius, mikroauParduoda
tobusus, angliškus automobilius.
***2 k. butą Vytenio g., Marijampo- Sutvarko dokumentus. Pasiima
lėje (45 m2, V aukštas iš 5, mūrinis patys. Tel. 8 641 51 418.
namas). Tel. 8 641 45 558.

***Brangiausiai superka naudotus,
nevažiuojančius, angliškus, po eisPerka
mo įvykio ar visiškai tvarkingus au***Brangiai pirktų arba išsinuomo- tomobilius ir mikroautobusus. Patų ž. ū. paskirties žemės Sasnavo- siima patys, atsiskaito iš karto. Tel.
je arba aplink ją. Tel. +370 639 37 8 630 64 004.
487.
***Superka automobilius, mikroVILKAVIŠKIO savivaldybėje
autobusus (tvarkingus, tinkamus
eksploatuoti, taip pat ardyti). Gali
Nuoma
būti daužti, nevažiuojantys. Pasi***Vilkaviškyje, prie PC „Topolis“, iš- ima patys. Atsiskaito iš karto. Tel.
nuomojamos vietos kebabinei, gė- 8 628 47 817.
lių prekybai bei kitoms veikloms
***Perka automobilius, automobivykdyti. Tel. 8 620 50 079.
lių priekabėles (gali būti daužti, nevažiuojantys). Pasiima patys. Tel.
Išnuomojama 55 m2 prekybinė
8 630 59 016.
patalpa, kurioje daug metų
vykdyta rūbų prekyba.
***Įvairių markių automobilius.
Vienybės g. 47, Vilkaviškis,
Gali būti nevažiuojantys. AtsiskaiPC „Topolis“,
to iš karto. Tel. 8 690 25 066.
tel. +370 620 50 094.
Transporto paslaugos:
Parduoda
***Pritaiko kablius visiems auto***Žemės sklypus Antupių ir Bačkiš- mobiliams. Priekabų remontas,
„parktronikų“ montavimas. Elekkių k. Tel. 8 682 70 111.
tros instaliavimas. Tel. 8 644 69
***6 a sklypą SB„Vyturių“, Vilkavišky- 078.
je (labai geroje vietoje, tinka namo
statybai, derlinga žemė). Tel. 8 656 ***Krovinių pervežimas, perkraustymas Marijampolės apskrityje ir
58 310.
Lietuvoje. Tel. 8 699 83 887.
***Namą Lauko g., Vilkaviškyje. Tel.
***Savivarčio su kranu paslaugos.
8 663 43 945.
Krovinių gabenimas, šakų išvežimas. Žvyras. Tel. 8 622 88 099.
Parduodamas namas
S. Nėries g. (13 a sklypas).
***Savivarčiu sunkvežimiu veža
Tel. +370 620 50 094.
įvairius birius krovinius (žvyrą,
smėlį, juodžemį, anglis, skaldą).
***2 k. butą Vilkaviškio centre (II a.,
Gręžia pamatų polius. Tel. 8 671
naujai suremontuotas, vonioje grin57 392.
dinis šildymas, sava pakura) arba
keičia į sodybą. Tel. 8 696 47 349. ***Krovinių pervežimas (birių ir
nebirių). Veža smėlį, žvyrą, skaldą,
***Parduoda 3 k. butą Kybartuose
grūdus). Tel. 8 620 50 078.
(renovuotas namas, I a., su virtuvės ir miegamojo baldais) arba keičia į 1-2 k. butą (I-III a., renovuotame name, su balkonu). Tel. 8 662
79 637.
Perka
***Žemės Vygreliuose (gali būti apleista). Tel. 8 656 07 447.
***Sodą arba sklypą statybai Vilkaviškyje. Tel. 8 650 85 068.
***1-2 k. butą Vilkaviškyje (gali būti
apleistas, su netvarkingais dokumentais, su skolomis). Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 616 28 357.

transporto priemonės
Perka
***Prikabinamą namelį ant ratų
(„kemperį“, mokės iki 2 000 €). Tel.
8 659 57 512.
***UAB „Onorė“ superka bet kokius automobilius, patys pasiima,
išduoda utilizavimo dokumentus,
tinkamus kompensacijai gauti. Tel.
8 616 70191.

Važiuoklės remontas.
Variklio remontas.
Kompiuterinė diagnostika.
Paskirstymo dirželių ir
grandinių keitimas. Sankabos
remontas. Greičių dėžių
keitimas. Duslintuvų remontas.
Stabdžių remontas.
Tel. 8 602 15 026
Birutės g. 13, Vilkaviškis
***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

sveikata, grožis
Psichologo paslaugos
Vilkaviškyje.
Būtina išankstinė registracija
tel. 8 698 06 007.
KIREILIO

Tel. 8 658 58 633

ŽEMAITĖS g. 14,
KLINIKA Marijampolė

Informuoja:
Informuojame žemės sklypo kadastro Nr. 5174/0008:58, esančio Marijampolės sav., Sasnavos sen., Bebruliškės k., Liepų g. 1, savininką D. A. ar jo įgaliotus asmenis, kad UAB „Formetra“ matininkė Edita Maksvytienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-147) balandžio
13 d., 10 val. vykdys žemės sklypo kadastro Nr. 5174/0008:71, esančio
Marijampolės sav., Sasnavos sen., Bebruliškės k., Liepų g. 3, ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB „Formetra“ adresu Vilniaus g. 35A, Kazlų Rūda, el. paštu formetra@gmail.com
arba telefonu 8 655 50459.

• Gyd. ortopedas traumatologas med.
m. dr. J. Belickas (Kaunas) leidžia vaistus,
hialuroną į sąnarius). 04 mėn. 7, 21 d.

***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.

• Gyd. akušeris-ginekologas med. m. dr.
A. Gaurilčikas (Kauno klinikos). 04 mėn.
8, 20, 22, 28 d.
• Lėtinio skausmo gydytojas E. Gaučas
(Kauno klinikos) leidžia vaistus į skausmo
židinius, sąnarius, stuburą). 04 mėn. 7 d.

***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.

• Teikiamos urologo paslaugos (prof. D.
Skaudickas, Kauno klinikos) 04 mėn .19 d.
• Stemplės, skrandžio, dvylikapirštės
žarnos ENDOSKOPIJA (galima bendrinėje
nejautroje). ECHOSKOPIJA: krūtų, kaklo
kraujagyslių, skydliaukės, prostatos,
kepenų, tulžies pūslės, kasos, blužnies,
inkstų, šlapimo pūslės. OZONO TERAPIJA
kraujotakai, nervų, virškinimo sistemai ir
kt. gerinti. – gyd. G. Kireilis.

Parduoda

AKCIJA! Medžio briketai
bei granulės, durpių briketai,
akmens anglys (fasuotos po 25
kg ir didmaišiuose po 1 t).
UAB „Rividė“. Tel. 8 686 53 890.

***Senovinę vokišką „sekciją“
(3,5x2,2 m, labai geros būklės, kaina 400 €, galima derėtis). Tel. 8 699
***Pigiai – sausas, skaldytas berži68 797, Vilkaviškis.
nes ir alksnines malkas, išdžiovintas
***Pigiai „Opel Frontera“, 300 l hi- stambias alksnines supjautas ir nedroforą, vandens siurblį, elektros supjautas atraižas (pakais), smulkias
generatorių, „akselinę“, titnagines atraižas prakurams (sausos). Atvegirnas, stambią elektrinę mėsmalę. ža nemokamai. Tel.: 8 612 63 938,
Tel. 8 652 50 416.
8 637 76 992.
***Parduoda tvarkingus: vejapjovę, ***Beržines, alksnines skaldytas
„trimerį“, motopjūklą. Perka suge- malkas. Smulkias ir stambias atraidusią vejapjovę, „trimerį“, motopjū- žas pakais. Statybinę medieną. Tel.
klą. Remontuoja sodo techniką, tie- 8 629 43 795.
kia detales. Tel. 8 699 83 887.
***Visų rūšių skaldytas malkas ma***Naudotus, geros būklės: 100 l žais ir dideliais kiekiais, įvairias
universalų boilerį, 1,20 m skardinį atraižas. Padeda sunešti. Atveža neradiatorių. Tel. 8 682 68 161.
mokamai. Perka mišką. Tel. 8 615
***AKCIJOS Įvairioms PREKĖMS! 69 548.

G E R D E N TA
ODONTOLOGIJOS KLINIKA

ĮVAIRUS TERAPINIS GYDYMAS,
VAIKŲ DANTUKŲ GYDYMAS,
CHIRURGINIS DANTŲ ŠALINIMAS,
IMPLANTAVIMO PASLAUGOS
VALSTYBĖS KOMPENSUOJAMAS
DANTŲ PROTEZAVIMAS.
TEL. +370 606 11 273.
BIRUTĖS G. 4-1, VILKAVIŠKIS.
PIRMA KONSULTACIJA NEMOKAMA.

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

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.

***Skaldytas džiovintas ir natūralaus
drėgnumo įvairias (skaldytas, trinkelėmis ir rąsteliais) malkas. Atveža.
Tel.: 8 614 08 432, 8 685 78 626.

***Malkas rąsteliais, kaladėmis ir
skaldytas. Atraižas pakais. Atveža
nemokamai, matuoja kieme. Tel.
8 690 27 280.

***Pigiai įvairių rūšių skaldytas sausas malkas. Stambias atraižas, su- ***Malkas (skaldytos, kaladėmis,
pjautas bei pakais. Atvežimas ne- rąsteliais). Atraižas: supjautas ir nesupjautas (pakais), stambias alksnimokamas. Tel. 8 681 94 630.
nes atraižas prakurams. Taikomos
nuolaidos. Atveža nemokamai. Tel.
Sausas beržines, alksnines,
8 609 73 915.
uosines malkas rąstais ir skaldytas. Supjautas ir nesupjautas
Perka
stambias, sausas alksnines,
***Brangiai sendaikčius: indus,
beržines atraižas. Smulkias
knygas, stalo įrankius, statulėles, paatraižas prakurams ir medžio
drožles, pjuvenas didmaišiuose. veikslus, ženkliukus, medalius, karinius daiktus, pašto ženklus, laikroAtveža nemokamai.
džius, plokšteles, aukso laužą, moneTel.: 8 643 71 094,
tas. Atvyksta. Tel. 8 643 77 420.
8 681 21 353.
***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.

***Perka sendaikčius: knygas, lininius užtiesalus, pinigus, nuotraukas,
statulėles, laikrodžius, indus, ženkliukus, gintarą, plokšteles ir kita.
Atvyksta. Tel. 8 657 53 993.

statyboms
Parduoda
***Pigiai – PVC langus, vartus ir lietuviškas šarvuotas duris. Lauko durys 250 €. Tel. 8 606 19 806.
***Dvi metalines dvitėjines sijas (4
m ilgio). Tel. 8 680 96 493.

www.suvalkijoskrastas.lt
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Pavasario darbai sode ir aplink: kada svarstyti apie paskolą aplinkai gražinti?
Įsibėgėjantis pavasaris signalizuoja apie artėjančius sodo
darbus, tačiau, norint džiaugtis išpuoselėta ir jaukia aplinka,
teks įdėti ne tik pastangų ir laiko, bet ir investicijų. Ekspertai
pastebi, jog pastaraisiais metais
keičiasi ir supratimas apie sodą:
neapsiribojama nuo smalsių akių
apsaugančiomis žaliuojančiomis
gyvatvorėmis, vis daugiau dėmesio skiriama šiuolaikiškiems
ir kompleksiškiems projektams.
Kiek jų įgyvendinimas paplonina
piniginę ir kodėl vis tik verta investuoti?
Pandemija paskatino atsigręžti
į gamtą: pradėjo vertinti net
mažiausius žalius plotus
Sodo dizaino ir projektavimo
specialistė Aušrinė Šečkuvienė pasakoja, kad pandemijos metai gerokai sustiprino visuomenės ryšį
su gamta: dauguma pradėjo labiau

vertinti jos teikiamus malonumus ir
net mažiausius turimus žalius plotus puoselėja kur kas intensyviau
nei anksčiau.
„Tautiečių suvokimas apie žemę
ir jos darbus smarkiai keičiasi. Išryškėjo ne tik išaugęs vartotojų
poreikis agrokultūrai puoselėti, bet
ir sodo dizaino darbams. Bendrai
tendencijos tokios, kad net ir miestiečiai prašo suprojektuoti pakeltas
lysves, kur galėtų auginti prieskonines žoleles ar salotas tiesiog
po langais. Na, o turintys didesnį
žemės plotą – t. y. sodybas, sodus
– jau kelia ir rimtesnius lūkesčius,
nori konceptualiai suprojektuotos
aplinkos. Čia susipina ir tvarumas,
estetika bei, žinoma, komfortas“, –
sako dizainerė.
Investuoja ne tik į augalus, bet
ir į papildomus sodo statinius
Pirmiausia, specialistės teigimu,
rekomenduojama susiprojektuoti
konceptualųjį planą, augalų schemas, tuomet ieškoti atitinkamų
apšvietimo sprendimų ir apgalvoti kietųjų dangų klausimą. Kiek
kokios žalumos ir gėlių norėsis, ką
verta sėti ir sodinti, pasak dizainerės, taip pat yra individualus klausimas, kuriam aktualios kiekvieno
asmeninės išgalės.
„Visuomet verta pasikonsultuoti su specialistu ir įsivertinti
galimybes: į ką verta investuoti, o
kur verčiau pataupyti“, – pastebi
pašnekovė.
Jos teigimu, gerokai keičiasi ir
požiūris į sodų komfortą. Daugelį
darbų šiais laikais galima pasilengvinti renkantis automatizuotą techniką, pavyzdžiui, laistymo ar žolės

***Gamina ir parduoda įvairią pjautą medieną: statybinę, terasines lentas, tvorų ruošinius, vidaus ir lauko
dailylentes. Priima ir individualius
užsakymus. Atveža. Tel.: 8 614 08
Įvairių sistemų montavimas:
432, 8 685 78 626.
Elektros įrenginių ir instaliaci***Įvairią statybinę medieną pagal
jos
montavimo darbai. Sutartys
individualius užsakymus. Atveža.
su
įmonėmis
elektros įrenginių
Tel. 8 646 61 001.
techninei priežiūrai ir aptarnaviStatybos, remonto darbai:
mui. Techninės dokumentacijos
paruošimas ir rangovo akto paTrinkelių klojimo darbai.
teikimas ESO. Tel. 8 652 11 110,
Ilgametė patirtis.
www.saugielektra.lt
Tel. 8 699 05 723.
Kaminai:
***Stogų, fasadų, trinkelių plovimas, atnaujinimas, dažymas. Tel. ***Valo kaminus. Tel. 8 621 99
958.
8 631 91 211.
***Vidaus apdailos darbai (gipso ***Greitai ir kokybiškai stato nerūkartono montavimas, glaistymas, dijančio plieno įdėklus į kaminus.
dažymas, laminto klojimas, tapeta- Pristatomi apšiltinti kaminai. Tel.:
8 610 85 100, 8 634 64 490.
vimas ir kt.). Tel. 8 669 11 057.
Nerūdijančio plieno kaminų
įdėklai, pristatomieji kaminai
(apšiltinti). Gamyba,
montavimas, garantija.
Tel. 8 683 75 879.

pjovimo sistemas. Be to, šiuo metu,
anot A. Šečkuvienės, populiarėja ir
kita sodų tendencija – specialiosios
paskirties statinių ranga.
„Dažnai specialios paskirties
sodo statiniai turi kelias funkcijas:
juose gali būti erdvė įvairiems padargams susikrauti ir erdvė pramogoms, pavyzdžiui, mini baseinui,
pirčiai ir pan. Tai tarsi naujas primityviųjų pavėsinių variantas, tik šie
statiniai kur kas tvirtesni, ilgaamžiškesni. Įsigyti galima jau pagamintus statinius arba projektuotis
su architektu, tad kaina, žinoma, labai individuali, tačiau matome, kad
žmonės linkę investuoti ir džiaugtis
teikiama pridėtine verte“, – įsitikinusi specialistė.
Minimaliam sodo projektui –
bent keli tūkstančiai eurų, tačiau
investicijos atsiperka
Ne vienerius metus sodo dizaino
darbais užsiimanti A. Šečkuvienė
įsitikinusi, jog norint atnaujinti ar
pilnai sukurti sodo įvaizdį, visuomet teks skirti daugiau lėšų. Suma
priklauso nuo turimo ploto, tačiau
net ir valdant mažesnį lopinėlį, stipriai taupyti neverta, antraip metai
iš metų teks spręsti pasikartojančias problemas.
„Standartinė užklausa skamba
identiškai – „Bandžiau, sodinau,
tvarkiau, nepavyko – padėkit!”. Štai
kodėl, neturint bazinių žinių ir patirties, verta kreiptis pagalbos“, –
teigia A. Šečkuvienė.
Jai antrina ir GENERAL
FINANCING
BANKO
Rizikos
valdymo departamento direktorius
Eimantas Palionis, teigdamas, kad
moderniu, žaliuojančiu landšaftu

Metalo darbai, skardinimas:

pasižymintis nekilnojamojo turto
objektas visuomet bus įkainojamas
brangiau.
„Paprastai įsibėgėjant pavasario
sezonui, juntamas suintensyvėjęs
klientų poreikis ieškant papildomų finansavimo šaltinių būtent
su sodo darbais susijusioms išlaidoms. Žmonės suinteresuoti įsigyti
modernesnės įrangos, skirti lėšų
apželdinimui, aplinkos tvarkymui,
o paskutiniu metu populiarėja ir investicijos į stambesnius projektus,
įskaitant papildomus statinius. Vieni investuoja, kad džiaugtųsi patys,
kiti tvarko tikėdamiesi pakilusios
vertės objektą parduoti“, – tikina
E. Palionis.
Pasak sodo dizainerės, mažam
sklypui apipavidalinti derėtų nusimatyti maždaug 3000 eurų sumą,
tačiau galutinė sąmata priklausys
nuo poreikių. E. Palionis pastebi,
kad vartojimo paskolų sumos sodo
atnaujinimo darbams yra gana skirtingos, ypatingai paskutiniu metu,
kai stipriai auga tiek statybinių
medžiagų, tiek specialistų kainos.
Pasirinkus vartojimo paskolą, pasiskolintas lėšas galima naudoti pagal poreikį – pirkti augalus, įvairias
medžiagas ir įrankius, atsiskaityti
už specialistų atliktus darbus. Planuojant finansus, dažnai pasirenkamas ir pirkimas išsimokėtinai, kai
pirkinį galima naudoti iš karto, o
už jį atsiskaityti dalimis per numatytą laikotarpį.
„Vis dėlto, ilgalaikėje perspektyvoje užsakovas laimės – juk
daili aplinka neabejotinai augina bendrą turto vertę”, – teigia
GENERAL FINANCING BANKO
atstovas.

***Ekskavatorių, buldozerių paslaugos. Ilgastrėliais ekskavato***Mobilus suvirintojas (remontas, riais kasa, valo tvenkinius, paruoservisas). Tel. 8 636 94 635.
šia statybvietes, tvarko senas sody***Metalinių tvorų, tvoralenčių ga- bas. Veža žvyrą ir įvairų gruntą. Tel.
myba ir montavimas. Tel. 8 625 8 676 14 532.
35 828.
***Dezinfekuoja, valo geriamojo vandens šulinius. Atlieka vandens tyŽemkasyba, aplinkotvarka:
rimus, nustato nitritus, nitratus, van***Aplinkotvarkos darbai: vejos ae- dens kietumą. Tel. 8 612 60 250.
ravimas/skarifikavimas, vejos/žolės
pjovimas, žemės sklypų kultivavi- ***Išpjauna, geni senus vaismedžius.
Valo sodus, tvarko sodybas. Kermas ir kt. Tel. 8 699 83 887.
pa gyvatvores, žemina tujas. Išveža
***Aplinkos tvarkymas, nuolatinė šiukšles. Tel. 8 635 09 998.
sodybų priežiūra. Gyvatvorių, tujų
kirpimas. Žolės pjovimas traktoriu- ***Kasa tvenkinius, išvalo senus, viku, žoliapjove ir kt. Malkų pjovimas, siškai sutvarko iškastą gruntą, atlieka įvairius kasimo bei lyginimo
kiti darbai. Tel. 8 637 33 271.
darbus. Savivarčiu veža gruntą. Tel.
Nemokamai ir kokybiškai tvarko 8 687 44 711.
apleistus laukus, pievas ir
***UAB„Onorė“ žemės kasimo, stumpamiškes (krūmus ir medžius).
dymo, krovos, transporto paslaugos,
Už darbą pasiima žaliavą.
polių gręžimas. Tel. 8 616 43 809.
Už didelį ir tankų plotą primoka.
Baldai, medžio darbai:
Tvarkomas plotas nuo 1 ha.
Miško kirtimo bei
***Gamina įvairių modelių lauko, vitraukimo paslaugos.
daus duris, klijuotos medienos lanTel. 8 624 47 452.
gus, laiptus. Tel. 8 631 92 463.

Baldų pervilkimas,
remontas, restauravimas,
dažymas. Tel.: (8 343) 53 831,
8 650 30 501,
Klaipėdos g. 50, Marijampolė,
Gelumbė.
***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.
Santechnikos paslaugos:
***Sertifikuoti valymo įrenginiai ir
montavimas. Profesionali konsultacija, parenkami tinkamiausi sprendimai Jums, suteikiami sertifikatai ir
garantijos. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. +370 689 01 187.
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paslaugos
Buitinės technikos remontas:
KOKYBIŠKAI TAISO AUTOMATINES

SKALBIMO MAŠINAS

Parduoda
įvairias skalbimo
mašinas ir džiovykles

Miele
Bosch
AEG

8 676 26 774

***Taiso televizorius. Giedrių g. 29a,
Vilkaviškis. Tel. 8 650 79 012.
***Taiso televizorius, kompiuterius,
garso, viryklių, šaldytuvų elektronikos įrangą. Gali atvykti. Tel. 8 656
54 542.
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***Trifazius: grūdų malūną, „kreizą” ***Keturiolika metų sėkmingai Šveir runkelių tarkavimo mašiną. Tel. dijos rinkoje dirbanti įmonė ieško
8 610 14 506.
komandos papildymo. Šiuo metu
siūlome darbą mūrininkams, beto***Tujas vakarines gyvatvorėms: nuotojams, staliams, gipskartonio
karpomas, kolonines, „Smaragd“ montuotojams. Tel. 8 699 46 527,
(1,5–8 €), pušis kalnines, pušis kedri- UAB „Litbygas”.
nes, pocūges didžiąsias, graikinius
riešutmedžius, paprastuosius lazdy- UAB „Valdema“ reikalingi vairuonus (raudonlapius) ir kitus dekoratytojai darbui kadencijomis reivinius augalus. Galime atvežti. Marisams Europoje su tentinėmis
jampolė. Tel. 8 610 98 306.
puspriekabėmis. Kadencijos tru***Kombainą „Claas Mercator“ kmė ir poilsis pagal susitarimą su
dalimis, didelius pamatų blokus, vairuotoju. Mokama 85-95 €/ per
parą. Atsiskaitoma iš karto.
sukvežimio GAZ-66 vedamus tilTel. 8 656 44 222.
tus, variklius („Opel Kadett“ ir 1,8
l „Audi“), sunkvežimio dviašę priekabą „Cramer“, balną puspriekabei
vilkti, šieno grėblį (7 ratų) ir šieno
ritinius. Tel.: 8 699 88 498, (8 343)
21 847.

***Taisymas (šaldytuvų, skalbimo
mašinų, indaplovių, televizorių, mikrobangų krosnelių). Elektriko paslaugos. Atvyksta į namus, suteikia
garantiją. Gedimino g. 2a – 30, Kazlų Perka
Rūda. Tel. 8 615 31 100.
Paminklai:
Paminklų, tvorelių, akmens
plokščių, vazų gamyba ir
montavimas. Senų kapaviečių
restauravimo ir kiti kapinių darbai. Tel. 8 619 52 011.

***TRINKELIŲ dėjimas kapuose, kapaviečių tvarkymo darbai Vilkaviškyje bei visoje Marijampolės aps- ***Šienapjovę ir smulkintuvą
„Fortschritt“ (bei jų „kederius“), prekrityje. Tel. 8 629 46 760.
sus „Kirgizstan“, „Fortschritt“, „Claas“,
***Lieja pamatus kapinėse, dengia „Welger“, rusišką „PRP-1,6“ ir kitus.
įvairaus akmens plokštėmis, plytelė- Tel. 8 686 37 339.
mis, užpila skaldele. Kloja trinkeles.
Gamina paminklus, tvoreles, vazas.
ieško darbo
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.
Įvairios paslaugos:
mobilivalykla.lt
Mobilus minkštųjų baldų,
čiužinių, kilimų, automobilių
salonų valymas garais!
Atvyksime į bet kurią
klientui patogią vietą.
Tel. +370 631 56 395.
Ekologiškas baldų valymas
Jūsų namuose. Dirbame su
profesionalia įranga visoje
Suvalkijoje. Daugiau
informacijos tel. 8 609 09 552.

Ūkis, sodas

***Ieško „Bobcat“ operatoriaus darbo. Turi B, C kategorijas ir nuosavą
sunkvežimį. Tel. 8 671 57 392.
***Vyras ieško darbo. Malkų, anglių
sutvarkymas, įvairūs ūkio darbai.
Tel. 8 647 22 878.

siūlo darbą
Elektrifikacijos
Darbai

UAB „ELEKTRIFIKACIJOS DARBAI“

prie komandos kviečia prisijungti:
UAB
„ELEKTRIFIKACIJOS DARBAI“

 Pagalbinius darbininkus
 Elektromonterius

WƌŝĞŬŽŵĂŶĚŽƐŬǀŝĞēŝĂƉƌŝƐŝũƵŶŐƚŝ͗
Atlyginimas - sutartinis

Tel. 8 640 24 151
sĂŝƌƵŽƚŽũƵƐ-ƉĂŐĂůďŝŶŝƵƐĚĂƌďŝŶŝŶŬƵƐ

ůĞŬƚƌŝŬƵƐ
ƚůǇŐŝŶŝŵĂƐ-ƐƵƚĂƌƚŝŶŝƐ

Parduoda

dĞů͘ϴ 640 24151

Parduodami šiltnamiai su
polikarbonato danga.
Polikarbonatas stoginėms,
užuovėjoms. Stogeliai. KETER
lauko baldai, sodo nameliai,
išmanieji vazonai. Pristatome,
sumontuojame. Tel. 8 659 08
776, 8 604 98 184.
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Ieškomas tolimųjų reisų vairuotojas, reikalinga C-1 kategorija.
Reiso trukmė – pagal susitarimą.
Darbo užmokestis 2100 € į
rankas. UAB „Translifta“
tel. 8 653 27 625.
3FLMBNPTVäTBLZNBT

UFM 
'BLT  
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UFM
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12 400
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***Reikalinga darbuotoja autoplovykloje Vilkaviškyje. Draugiškas
kolektyvas, laiku mokamas atlyginimas, geras darbo grafikas. Tel.
8 645 88 020.
Medienos apdirbimo įmonei
Puskelnių kaime
(šalia Marijampolės) reikalingi:
• Medienos apdirbimo
staklių staklininkai (-ės);
• Lentelių skutėjos,
rūšiuotojos (-ai);
• Pagalbiniai darbininkai (-ės);
Apmokome darbo vietoje.
Tel. +370 670 95 022.

***Transporto įmonei Marijampolėje reikalingi šaltkalvis, šaltkalvissuvirintojas, autoelektrikas. Tel.
8 698 33 217.
***Siūlo darbą frontalinio krautuvo mechanizatoriui. Tel. 8 620 50
092.
Darbas Kazlų Rūdoje krautuvo
vairuotojams! Darbo grafikas:
I–V 8–17 val. ARBA slenkantis, be
naktinių valandų. Atlyginimas
750–1000 €/mėn. į rankas. Nemokamai vežame iš Vilkaviškio/
Marijampolės. Susisiekite
tel. 8 638 52 472.

