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UAB ,,ŠARVONĖ’’
VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS

Vytauto g. 65, Vilkaviškis
TEL.: 8659 42 637,  8618 04 497

GERA KAINA Tel. 8 620 50 091.veža smėlį, žvyRą, sKAldą.

VISOS LAIDOJIMO PASLAUGOS

Tel.: 8 688 70 568,
       8 614 29 484.

Adresas: Vasario 16-osios g. 21, Pilviškiai

Kremavimas, gėlės,  
laidojimo reikmenys.
Šarvojimas visose  
rajono salėse.

Įdėti skelbimą Į 
laikraštĮ 

Žinute (iki 100 ženklų): 
Surinkti trumpinį SK, palikti tarpą  

ir rinkti skelbimo tekstą (kaina: 4,5 €).  
Žinutę siųsti numeriu: 

1679 

Taikos g. 3, 
Vilkaviškis 

RANKŲ DARBO  
kojinės ir batukai  
mažiesiems

 (buvęs �iras)

 
 

 









GAMINTOJO KAINOMIS!

Gedimino g. 8, Vilkaviškis.
Tel.: 8 650 93 154, 8 655 09 027

stiklena.langai@gmail.com P
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iPLASTIKINIAI LANGAI 

ekologiški bešviniai vokiško 
pro�lio BRUGMANN.
Balkonų stiklinimas aliuminio,
PVC konstrukcijomis.
Atveriami, pakeliami 
garažo vartai.
Šarvuotos (lauko, vidaus),
vidaus patalpų durys.
Visų rūšių roletai bei žaliuzės.
Tinkleliai nuo vabzdžių.

UAB

Prieš atvykdami – pasiskambinkite!

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. 

Maistą užsisakyti galite telefonu  

+370 (615) 56 659

Meniu rasite: 
• Facebook: Topolis - laisvalaikio centras;  
• ant lango prie įėjimo į Topolio Boulingą;  
• parašykite mums žinutę ir mes atsiųsime.

Labai lauksime Jūsų užsakymų!

Darbo laikas 11:30 - 20:00

Maistą užsisakyti galite telefonu  

+370 (615) 56 659

Meniu rasite: 
• Facebook: Topolis - laisvalaikio centras;  
• ant lango prie įėjimo į Topolio Boulingą;  
• parašykite mums žinutę ir mes atsiųsime.

Labai lauksime Jūsų užsakymų!

Darbo laikas 11:30 - 20:00

NEVEIKIA  
KONDICIONIERIUS?
Reikalingas pildymas, remontas?
Susisiekite tel. 8 659 93 844
Atvykstame į vietą!
NAUJIENA pildymas freonu R1234yt

S. Nėries g. 66C, Vilkaviškis
Automobiliams, sunkvežimiams, traktoriamsSKALDĄ 

frakcija 0/45

SIJOTĄ ŽVYRĄ
Tel. 8 602 36 068.

GAMINA IR PARDUODA

Baltų pr. 49A, Kaunas 
Aukštaičių g. 4, Vilnius 
Maironio g. 5A, Vilkaviškis

www.neodenta.lt

NEMOKAMI
Dantų protezai,
kompensuojami
TLK lėšomis be jokių
papildomų priemokų

iki                   Eur670,39 

  +370 655 59 087   Diamante švenčių studija 
 diamante_svenciustudija

 diamantesvenciustudija@gmail.com

• Floristikos paslaugos
• Šampano staliukas

• Gėlių, dovanų pristatymas
• Originalios dovanų idėjos

• Švenčių dekoravimas, koordinavimas, planavimas

SUPER AKCIJA SUGRÁÞTA!

AUKSINIS ÞETONAS  
IR VËL DÞIUGINS JUS!

Keièiantis monetas,  
auksinis þetonas gali  
papulti á Jûsø rankas! 

Su ðiuo þetonu plovimo 
laikas PADVIGUBËS!

 Vilkaviškio savitarnos plovykla
Adresas: S. Daukanto g. 17B, 

Vilkaviškis



2023 m. gegužės 8 d.2 psl. / nr. 18

Transporto paslaugos:

Pavasaris su blizgančiu  
automobiliu! Kėbulų ir žibintų 

poliravimas, vaškavimas,  
keramikos dėjimas.  
Cheminis ir sausas  

vidaus valymas.  
Variklių plovimas.  

Tel. 8 647 26 820, Vilkaviškis.

***Pritaiko kablius visiems au-
tomobiliams. Priekabų remon-
tas, „parktronikų“ montavimas. 
Elektros instaliavimas. Tel. 8 644 
69 078.
***Kalvarijoje organizuojami mo-
kymo kursai: A, B, BE, C, CE,TR1, 
TR2, SZ, SM vairuotojo  katego-
rijos, sunkiųjų keturračių vairuo-
tojai. Keičiami traktorininkų pa-
žymėjimai 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, el. 
p. brazaitis.k@gmail.com
***Savivarčio su kranu paslau-
gos. Krovinių gabenimas, šakų 
išvežimas. Žvyras. Tel. 8 622 88 
099.
***Krovinių pervežimas (birių ir 
nebirių). Veža smėlį, žvyrą, skal-
dą, grūdus). Tel. 8 620 50 091.

 įvairūs

linų sėmenų aliejų,  
sėmenis,  

sėmenų išspaudas. 

Vilkaviškio aliejinė parduoda: 

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

Tel. 8 611 17 607. 
S. Nėries g. 78, Vilkaviškis  

 NekilNojamas turtas

***Brangiausiai Lietuvoje perka 
miškus (brandžius, jaunus, mal-
kinius, iškirstus), žemes, sodybas. 
Tel. 8 676 41 155.
MArijAMpolės savivaldybėje
Nuoma

Nebrangiai išNuoMojAMoS  
PATALPoS BiuRui AR ofiSui  
Marijampolės miesto centre. 

Tel. +370 610 39 490.

VILKAVIŠKIO savivaldybėje
Nuoma

išnuomoja gamybines patal-
pas Vytauto 99, Vilkaviškyje.  

Tel. 8 682 68 135.

***šeima išsinuomotų 2 k. butą 
arba namą Vilkaviškyje. Tel.  
8 636 30 813.
***jaunasis ūkininkas, plėtojan-
tis mėsinę gyvulininkystę, Ketur-
valakių sen. ar aplinkui išsinuo-
motų pievų, ganyklų, dirbamos 
žemės. Mokės brangiausiai. Tel. 
8 639 27 312.
***Vilkaviškyje, prie PC „Topo-
lis“, išnuomojamos vietos keba-
binei, gėlių prekybai bei kitoms 
veikloms vykdyti. Tel. 8 610 04 
224.
Parduoda
***Keturis sodus 9–oji g., SB „Pa-
skenduolė“, Vilkaviškyje (vienas 
šalia kito, bendras plotas 19 a, 
tvenkinys). Tel. 8 624 70 491.
***6 a sodo sklypą Sakalų g. 28, 
Vilkaviškyje (paskirtis – mėgėjų 
sodo, yra šulinys, vanduo laisty-
mui, prieš pardavimą bus atlik-
ti kadastriniai matavimai). Tel.  
8 615 36 193.
***6 a. sodą Plukių g., Vilkavišky-
je. Tel. 8 616 04 930.
***6 a sodą SB „Ramunė“, Vilka-
viškyje. Tel. 8 611 18 460.
***Pusę namo Vilkaviškyje (49 
m2, 11 a sklypas, centrinis šildy-
mas, be patogumų, yra galimybė 
įsivesti). Tel. 8 681 69 716.
***4 k. butą Vilkaviškyje (šalia 
„Aušros“ gimnazija, lopšelis – 
darželis „Buratinas“, 1993 m. sta-
tybos mūrinis namas, V a. iš V a; 
77,03 m2, 5,23 m2 rūsys, didelis 
įstiklintas balkonas, privatus ir 
ramus kiemas, švari laiptinė). Tel. 
8 615 36 193.
***Sodybą Mokyklos g. 17, Alks-
nėnuose (13 km iki Vilkaviškio, 
16 a sklypas, medinis namas, ūki-
niai pastatai, kaina 18 500 €). Tel.  
8 637 22 701.

***Mūrinį namą Kapų g., Vilka-
viškyje (12 a sklypas, yra ūkinis 
pastatas). Tel.: 8 618 33 158,  
8 654 08 407.
***Namą 2 km iki Vilkaviškio (105 
m2 gyvenamojo ploto, i a. – 3 k., 
virtuvė, WC, vonia, ii a. – 3 k., ko-
ridorius, balkonas, šildomas kie-
tu kuru, miesto komunikacijos, 
yra garažas, ūkiniai pastatai). Tel.  
8 610 44 753.
***Gyvenamąjį namą Algirdo g., 
Vilkaviškyje (24 a sklypas, miesto 
komunikacijos, kaina 55 000 €). 
Tel. 8 647 29 411.

 traNsporto priemoNės

Parduoda
***„Volga 24“ variklio naujas de-
tales. Tel. 8 643 61 415.
***Prikabinamą namelį – „kem-
perį“ (1989 m., 4 miegamos vie-
tos, geros būklės. Tel. 8 686 94 
508.

Visureigį „mazda CX7“ (2010 
m., 2,5 l, benzinas, automatinė  

pavarų dėžė, labai geros  
būklės). Tel. 8 682 68 135.

Katerį krYm (aliumininis).  
Tel. 8 682 68 135.

Mažai naudotą vandens  
dviratį „Delfin“ (4 vietų).  

Tel. 8 682 68 135.

Perka
***Perka automobilius, mikroau-
tobusus, angliškus automobilius. 
Sutvarko dokumentus. Pasiima 
patys. Tel. 8 641 51 418.
***Įvairių markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys. Atsiskai-
to iš karto. Tel. 8 690 25 066.
***uAB „onorė“ superka bet ko-
kius automobilius, patys pasii-
ma, išduoda utilizavimo doku-
mentus, tinkamus kompensaci-
jai gauti.  Tel. 8 616 70 191.
***Perka visų markių automo-
bilius. Gali būti nevažiuojantys 
ar po avarijos. Pasiima patys, at-
siskaito iš karto. Tel. 8 637 96 
853.
***Superka automobilius, mikro-
autobusus, motociklus, motoro-
lerius, elektrinius motorolerius, 
„kemperius“, sodo traktoriukus. 
Tel. 8 641 50 151.
***Perka automobilius, automo-
bilių priekabėles (gali būti dauž-
ti, nevažiuojantys). Pasiima pa-
tys. Tel. 8 630 59 016.
***Brangiausiai superka naudo-
tus, nevažiuojančius, angliškus, 
po eismo įvykio ar visiškai tvar-
kingus automobilius ir mikroau-
tobusus. Pasiima patys, atsiskai-
to iš karto. Tel. 8 642 83 121.
***Superka automobilius, mikro-
autobusus (tvarkingus, tinkamus 
eksploatuoti, taip pat ardyti). Gali 
būti daužti, nevažiuojantys. Pasi-
ima patys. Atsiskaito iš karto. Tel.  
8 628 47 817.

NT brokerė Inga CIESIŪNĖ
+370 614 89 376

Visos  
nekilnojamojo turto 
paslaugos Suvalkijoje:

Nekilnojamojo turto brokerė Inga Ciesiūnė

 
   proceso metu 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

NAujA SiuNTA

Parduoda

Naudoti baldai iš Vokietijos  
ir nauji Lietuvos gamintojų 
baldai. Daug įvairių baldų  

ekspozicijoje.  
Kviečiame apsilankyti   

i, V, Vii NEDiRBA,  
ii, iii, iV 10-17 val. 

iV 10-13 val. Mus rasite:  
Žemdirbių g. 72, Karalių k.,  
Vilkaviškio r., Tel.: 8 699 95 

983, (8 342)  44 820.  
 Romenta

***Naudotą šaldytuvą „Atlant“. 
Tel. 8 618 04 785.
***AKCijoS ĮVAiRioMS PRE-
KĖMS! Parduodama pati įvairiau-
sia nauja, naudota ar ekspozicinė 
sodo – daržo, medžio bei metalo 
apdirbimo technika žemiausio-
mis kainomis. Atliekamas pro-
fesionalus remontas. ilgametė 
patirtis. Įrankių nuoma. Simanė-
liškių g. 2, Vilkaviškis. Tel. 8 650 
51 250.
***Nedaug naudotą lubinį švies-
tuvą su ventiliatoriumi (pirk-
tas „Senukuose“). Tel. 8 671 65 
995.
***Motociklą „Yamaha XJ600“, 
„opel Kadett“ („lašo“) stiklus, 
„fiat uno“ duris, kapotą ir bufe-
rį, sunkvežimio dviašę priekabą, 
šieno ritinius, balną pusprieka-
bei. Tel. 8 699 88 498.

uAB „Rividė“ parduoda ir  
pristato: medžio briketus, me-
džio granules, durpių briketus 

didmaišiuose (po 500 kg).  
Tel. 8 686 53 890.

***Sausas visų rūšių skaldytas 
malkas mažais ir dideliais kie-
kiais, įvairias atraižas. Padeda su-
nešti. Atveža nemokamai. Perka 
mišką. Tel. 8 615 69 548.
***Pigiai įvairių rūšių skaldytas 
sausas malkas, stambias atraižas 
(supjautas bei pakais). Atvežimas 
nemokamas. Tel. 8 681 94 630.
***Įvairiais kiekiais malkas ir 
atraižas (beržo, juodalksnio, 
skroblo, uosio, ąžuolo, drebulės). 
Vilkaviškio r. atvežimas nemoka-
mas. Tel. 8 616 02 973.
***Sausas skaldytas malkas (uo-
sio, skroblo, ąžuolo, beržo, alks-
nio, drebulės), įvairias atraižas. 
Atveža mažus ir didelius kie-
kius. Padeda sunešti. Perka miš-
ką. Tel.: 8 699 59 135, 8 643 
35 940.

***Beržines, alksnines skaldy-
tas malkas. Smulkias ir stambias 
atraižas pakais. Statybinę medie-
ną. Tel. 8 629 43 795.
***Pigiai – sausas, skaldytas berži-
nes ir alksnines malkas, išdžiovin-
tas stambias alksnines supjautas 
ir nesupjautas atraižas (pakais), 
smulkias atraižas prakurams (sau-
sos). Atveža nemokamai. Tel.:  
8 612 63 938, 8 637 76 992.
***MALKAS rąsteliais, kaladėmis ir 
skaldytas. Atraižas pakais.  Atveža 
nemokamai, matuoja kieme. Tel.  
8 690 27 280.
***Įvairių rūšių malkas ir atrai-
žas įvairiais kiekiais. Tel. 8 663 
09 110.
***Skaldytas džiovintas ir natū-
ralaus drėgnumo įvairias (skaldy-
tas, trinkelėmis ir rąsteliais) mal-
kas. Atveža. Tel.: 8 614 08 432, 
8 685 78 626.
***Rąstais, skaldytas beržines, 
alksnines, uosines malkas. Sau-
sas alksnines, beržines stambias, 
supjautas ir nesupjautas atraižas 
(pakais), smulkias atraižas pra-
kurams ir medžio drožles. Pju-
venas didmaišiuose. Tel.: 8 681 
21 353, 8 642 55 133.
***Malkas – sausas, skaldytas 
beržines ir alksnines, išdžiovin-
tas, stambias alksnines, supjau-
tas ir nesupjautas atraižas (pa-
kais), smulkias atraižas praku-
rams (sausos). Pjuvenas didmai-
šiuose. Atveža nemokamai. Tel.: 
8 642 55 133, 8 681 21 353.

Krikštynų  
atributika
Įsakymai, diplomai 

tėveliams, seneliams 
ir krikšto tėveliams.

Pasižadėjimų ir 
palinkėjimų kortelės, 

saldainių ir butelių  
etiketės.

Vytauto g. 16, Vilkaviškis. 
info@suvalkijoskrastas.lt

Tel.: 8 620 60 533,  
8 671 65 995.

Facebook:  
Suvalkijos kraštas
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***Kombainą MASSEY fERGu-
SoN 186 (2,5 m pjaunamoji). Tel.  
8 610 04 197.

Naudoti ir nauji žemės ūkio 
padargai. 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,  

kaušai prie frontalinio  
krautuvo (2 m pločio),  
įvairi žemės dirbimo  

techniką mini traktoriams.  
Tel. 8 687 57 187.

Kita

ES parama (15 000 €) smul-
kiems ūkiams (VED iki 7 999 €) 
arba laikantiems 3-9 pienines 
karves. MB „Audeva” konsul-

tuoja, rengia projektus.  
Tel. 8 690 46 320,  

audrius.meseckas@gmail.com, 
www.zu.lt.

 paslaugos

Buitinės technikos remontas:
KOKYBIŠKAI TAISO AUTOMATINES

Parduoda 
įvairias skalbimo

mašinas ir džiovykles

SKALBIMO MAŠINAS

 8 676 26 774

Miele
Bosch
AEG

 

***Televizorių, radijo aparatūros, 
mikrobangų krosnelių taisymas. 
Rožių g. 1, Vilkaviškis. Tel.: 8 681 
42 674, (8 342) 51 878.
***Dujinių viryklių remontas, 
prijungimas, purkštukų valy-
mas, keitimas ir kt. Senų dujinių 
viryklių išvežimas. Tel. 8 685 00 
133.
***Taisymas (šaldytuvų, skalbimo 
mašinų, indaplovių, televizorių, 
mikrobangų krosnelių). Elektriko 
paslaugos. Atvyksta į namus, sutei-
kia garantiją. Gedimino g. 2a – 30,  
Kazlų Rūda. Tel. 8 615 31 100.
***Taiso televizorius, kompiute-
rius, kavos aparatų, viryklių, šal-
dytuvų elektroniką. Gali atvykti. 
Tel. 8 656 54 542.
santechnikos paslaugos:
***Dezinfekuoja, valo geriamo-
jo vandens šulinius. Atlieka van-
dens tyrimus, nustato nitritus, 
nitratus, vandens kietumą. Tel. 
8 612 60 250.
paminklai, kapų tvarkymas:
***Restauruoja senus paminklus, 
lieja pamatus, dengia kapavietes 
granito plokštėmis, plytelėmis, 
skaldele. Trinkelių klojimas ir kiti 
darbai. Tel. 8 682 05 253.

***Malkas (skaldytos, kaladėmis, 
rąsteliais). Atraižas: supjautas ir 
nesupjautas (pakais), stambias 
alksnines atraižas prakurams. Tai-
komos nuolaidos. Atveža nemo-
kamai. Tel. 8 609 73 915.

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. 

***Akcija! Pigiau nerasite! Sau-
sas skaldytas arba kaladėmis 
beržines, stambias supjautas 
ir nesupjautas atraižas (pakais) 
bei smulkias atraižas praku-
rams (sausos). Atveža nemoka-
mai. Tel.: 8 683 08 661, 8 612 
63 938.
Perka
***SuSiKRAuSi KAPiTALĄ, jEiGu 
VEši MuMS METALĄ. Brangiai 
perkame metalo laužą. Atsiveža-
me. uAB  „ferometa“,  Vasaros g. 
50f, Marijampolė, Vysk. A. Karoso 
g. 13N,  Vilkaviškis. Tel. 8 615 55 
515.
***Brangiai SENDAiKčiuS: indus, 
knygas, stalo įrankius, statulėles, 
paveikslus, ženkliukus, medalius, 
karinius daiktus, pašto ženklus, 
laikrodžius, plokšteles, aukso 
laužą, monetas. Atvyksta. Tel.  
8 643 77 420.
***Perka SENDAiKčiuS: knygas, 
lininius užtiesalus, pinigus, nuo-
traukas, statulėles, laikrodžius, 
indus, ženkliukus, gintarą, plokš-
teles ir kita. Atvyksta. Tel. 8 657 
53 993.
Kita
***Dovanoja dvigulę lovą. Tel.  
8 652 18 088, Vilkaviškis.

 sveikata, grožis

Geriau GirDĖkime!  
Europoje klausos aparatų  

lyderio „Phonak“  
šveicariški aparatai.  

KLAuSoS PRoTEZAViMo 
SPECiALiSTAS atvyksta  

gegužės 23 d. (antradienis).  
Su LoR gydytojo siuntimu  

galima įsigyti 1 arba  
2 kompensuojamus  

klausos aparatus  
(galima ir su priemoka).  

Gaminame iNDiViDuALiuS  
AuSiES ĮDĖKLuS.  

Prekiaujame elementais,  
plovimo ir džiovinimo  

tabletėmis, standartiniais 
ausų įdėklais. Atliekame  

smulkų remontą.  
Registruotis  

tel. 8 620 97 877, oPTiKA, 
Laisvės g. 14 – 1, Marijampolė 

(prie LuMiNoR banko).

ŽEMAITĖS g. 14, Marijampolė 
Tel. 8 658 58 633

KIREILIO
KLINIKA

 Gyd. ortopedas traumatologas med. 
m. dr. J. Belickas (Kaunas) leidžia vaistus, 
hialuroną į sąnarius). 05 mėn. 11 d.
 Gyd. akušeris-ginekologas med. 
m. dr. doc. A. Gaurilčikas (Kaunas) 05 
mėn. 12 d.
 Gyd. akuš.-ginekologė B. Valiukie-
nė 05 mėn. 15, 22, 29 d.
 Lėtinio skausmo gydytojas E. 
Gaučas (Kauno klinikos) leidžia vaistus 
į skausmo židinius, sąnarius, stuburą). 
05 mėn. 25 d. 
 Teikiamos urologo paslaugos. 
Prof. D. Skaudickas 05 mėn. 23 d.
 Stemplės, skrandžio, dvylikapirš-
tės 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, streptokoko A bei 
kombinuoti Covid19/gripo A/B testai.

Psichologinės konsultacijos. 
ingrida Kalinauskienė,  

Laisvės g. 16, Marijampolė.  
Būtina išankstinė  

registracija  
tel. +370 676 27 218 arba 

el. p. ingridakalinauskiene@
gmail.com.

  augiNtiNiai

***Dovanoja 6 m. voljere laiko-
mą kalytę (nedidelė, sterilizuota). 
Tel. 8 656 73 687, Vilkaviškis.

 ūkis, sodas

Parduoda

Bulvės visų skoniams, poreikiams ir 
kišenei, kukurūzų, kviečių grūdai!  

Tel.: +370 652 73 696, +370 615 
87 110, +370 687 29 812.

***Tujas vakarines gyvatvorėms: 
karpomas, kolonines “Smaragd” 
(1-1,4 m, kaina 2,50-7 €). Gali at-
vežti. Tel. 8 610 98 306, Mari-
jampolė.
***Naudotas rotacines šienapjo-
ves (1,35 m, 1,65 m, 1,85 m, 2,10 
m), 400 l chemikalų purkštuvą, 
žemės dirbimo lėkštes (1, 8 m), 
prikabinamus ir pakabinamus 
mėšlo kratytuvus (yra kaušai), 2 
vagų bulvių sodinamąsias, srutų 
laistytuvus (traukia – pučia 3, 5, 
6 t), 2 vagų bulvių kasamąsias, 1 
vagos bulvių kombainą ANNA, 
frontalinį krautuvą (galima pri-
taikyti bet kuriam traktoriui), ru-
lonų nešimo šakes (tvirtinasi prie 
traktoriaus galo). Pristatome ne-
mokamai. Tel. 8 685 27 217.

***Kapų tvarkymo darbai, trin-
kelių dėjimas. Tel. +370 629 46 
760.
***Lieja pamatus kapinėse, den-
gia įvairaus akmens plokštėmis, 
plytelėmis, užpila skaldele. Kloja 
trinkeles. Gamina paminklus, 
tvoreles, vazas.  iškala raides. Tel. 
8 670 07 768.

 statyboms

Parduoda
***Naujus šulinių žiedus ir dang-
čius. Atveža. iškasa bei sumon-
tuoja vandens šulinius. Tel.  
8 618 66 878.

Gamina ir parduoda įvairią 
pjautą medieną: statybinę,  

terasines lentas, tvorų  
ruošinius, vidaus ir lauko  

dailylentes. Priima ir individu-
alius užsakymus. Atveža.  

Tel.: 8 614 08 432,  
8 685 78 626.

***Įvairią statybinę medieną pa-
gal individualius užsakymus. At-
veža. Tel. 8 646 61 001.
statybos, remonto darbai:

***Dengiame stogus, šiltiname 
fasadus. Tel. 8 670 00 985. 

Stogų, fasadų, trinkelių plovi-
mas, atnaujinimas, dažymas. 
Patalpų balinimas kalkėmis.  

Tel. 8 631 91 211.

***Greitai ir kokybiškai kloja trin-
keles. Tel. +370 685 83 963.
***Atlieka statybos darbus. šil-
tina ir dažo namus, kala lauko ir 
vidaus lenteles, kiti statybos dar-
bai. Tel. 8 623 43 770.
***iĮ „Remonsta“ atlieka įvairaus 
tipo statybos, remonto, apdai-
los bei santechnikos darbus. Tel. 
+370 652 02 231.

Trinkelių klojimo darbai.  
ilgametė patirtis.  

Tel. 8 699 05 723.

Kaminai:
***Kaminų įdėklų gamyba ir 
montavimas. Kaminų valymas. 
Tel. 8 636 39 055.

Nerūdijančio plieno kaminų 
įdėklai, pristatomieji kaminai  

(apšiltinti). Gamyba,  
montavimas, garantija.  

Tel. 8 683 75 879.

***Greitai ir kokybiškai stato ne-
rūdijančio plieno įdėklus į kami-
nus. Pristatomi apšiltinti kami-
nai. Tel.: 8 610 85 100, 8 634 
64 490.

Baldai, medžio darbai:

Baldai – labai geromis  
kainomis.  Gamina virtuvės  
ir biuro baldus, spintas su  

stumdomųjų durų sistemomis. 
Nemokamas projektavimas,  

pristatymas, montavimas.  
Tel. 8 685 67 464.  

www.baldugaminiai.lt

mobilivalykla.lt  
Mobilus minkštųjų baldų,  

čiužinių, kilimų, automobilių 
salonų valymas garais!  
Atvyksime į bet kurią  
klientui patogią vietą.  
Tel. +370 631 56 395.

***Remontuoja minkštuosius  
baldus, pervelka, keičia spyruo-
kles, poroloną ir t. t. Veža nesun-
kius krovinius, perkrausto. Tel.:  
8 681 66 912, (8 343)  91 630.
***BALDŲ GAMYBA: virtuvės, 
miegamojo, svetainės ir kiti ne-
standartiniai korpusiniai baldai, 
spintos stumdomomis durimis. 
Pigu ir kokybiška! Konsultuoja-
me, suprojektuojame ir sumon-
tuojame NEMoKAMAi. Tel. 8 692 
55 941.
Žemkasyba, aplinkotvarka:
***Tujų, gyvatvorių kirpimas, že-
minimas. Sodybų, apleistų skly-
pų priežiūra, tvarkymas ištisus 
metus. Žolės pjovimas traktoriu-
ku, žoliapjove ir kt. Malkų pjovi-
mas. Kiti aplinkos tvarkymo dar-
bai. Tel. 8 637 33 271.
***Kasa tvenkinius, išvalo senus,  
sutvarko iškastą gruntą, atlieka 
įvairius kasimo bei lyginimo dar-
bus. Savivarčiu veža gruntą. Tel.  
8 687 44 711.

Gyvatvorių karpymas,  
formavimas, tujų žeminimas. 
Sodų tvarkymas, vaismedžių 

genėjimas, išpjovimas,  
išvežimas. Sodybų tvarkymas 

ir nuolatinė priežiūra.  
Kiti aplinkos tvarkymo darbai.  

šiukšlių išvežimas.  
Tel. 8 635 09 998.

***uAB „onorė“ žemės kasimo, 
stumdymo, krovos, transporto 
paslaugos, polių gręžimas. Tel.  
8 616 43 809.

Nemokamai ir kokybiškai  
tvarko apleistus laukus,  

pievas ir pamiškes  
(krūmus ir medžius).  

už darbą pasiima žaliavą.  
už didelį ir tankų  

plotą primoka. Tvarkomas  
plotas nuo 1 ha. Miško kirtimo  

bei traukimo paslaugos.  
Tel. 8 624 47 452.

***Ekskavatorių, buldozerių pa-
slaugos. ilgastrėliais ekskavato-
riais kasa, valo tvenkinius, paruo-
šia statybvietes, tvarko senas so-
dybas. Veža žvyrą ir įvairų gruntą. 
Tel. 8 676 14 532.
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Lauko žibintai  
kuriantys jaukumą  
visais metų laikais!

Vytauto g. 16, Vilkaviškis
I-IV 9:00-18:00
V-VI 9:00-19:00

VII nedirbame

8 610 33303

Tarp gėlių Vilkaviškyje

www.homelover.lt

10 000

Dovanojami  
šuniukai ir kačiukai.

Tel. 8 640 64 466. www.mgma.lt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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 Dėkite skelbimą  į laikraštį  

neišeiDami iš namų!

ŽiNuTE (iki 150 ženklų):

        • Numeriu 1679 - paprastą tekstinį skelbimą

        Surinkti trumpinį SK, palikti tarpą, rinkti skelbimo      
        tekstą. Kaina: 4,5 € 

       INterNetU: 
Užpildykite formą tinklalapyje:    

                   www.suvalkijoskrastas.lt

elektroNINIU paštU: 
                info@suvalkijoskrastas.lt

Skelbimai DoVaNoJa ir Ieško DarBo - 
nemokami. Galite siųsti žinute  
tel. 8 620 60 533. 

Skrajutės, reklaminiai, 
lapeliai, lankstinukai, 
bukletai, plakatai, bro-
šiūros, knygelės... 

Vizitinės, kvietimai, 
dovanų čekiai, nuolaidų 
kuponai, etiketės, kalen-
doriai...

NUO MAKETO IKI IŠPLATINIMO...

SPAUDOS DARBAI:

Platinamas NEMOKAMAI įmonėms  
ir gyventojams Į PAŠTO DĖŽUTES. 

Užsisakydami reklamą laikraštyje „Suvalkijos kraštas” Jūs gaunate:
• Nemokamą maketą;
• Didelį tiražą (laikraštis nemokamai platinamas Marijampolėje, Vilkaviškyje, Kazlų Rūdoje, Pilviškiuose...);

• Nemokamą skelbimo įkėlimą į internetinį puslapį www.suvalkijoskrastas.lt.  

Vytauto g. 16, Vilkaviškis
Tel.: 8 620 60 533, 8 671 65 995

E. paštas: info@suvalkijoskrastas.lt

Metalo darbai, skardinimas:
***Skardos lankstinių gamyba. 
Tel. 8 677 26 956. 
Įvairių sistemų montavimas:

Elektros įrenginių ir  
instaliacijos montavimo  

darbai. Sutartys su  
įmonėmis elektros įrenginių 

techninei priežiūrai ir  
aptarnavimui. Techninės  

dokumentacijos paruošimas 
 ir rangovo akto pateikimas 

ESo. Tel. 8 652 11 110,   
www.saugielektra.lt

 siūlo darbą

Kempingui „Pušelė“ reikalingi: 
adminstratorė (-ius),  

barmenės (-ai), virėjos (-ai),  
namelių tvarkytojos (-ai).  

Tel. 8 682 68 137.

***Siūlome darbą vairuotojui – 
tiekėjui. Turėsite rinkti užsaky-
mus sandėlyje Virbalyje ir išve-
žioti surinktus užsakymus klien-
tams Lietuvoje. Privaloma turėti 
teises vairuoti didžiausio svorio 
sunkvežimį. Atlyginimas 1 400 
- 1 600 € (prieš mokesčius). CV 
siųsti el. p. info@procolor.lt, tel. 
8 699 56 422.

ieškome produkcijos  
fASuoTojŲ Marijampolėje. 
Patirtis nereikalinga, darbo 
grafikas dieninis (vėliau gali 

keistis į pamaininį).  
Atlyginimas 765 €/mėn.  

į rankas. Įdomu? Kreipkitės 
tel. 8 638 52 472.

***Gyvulininkystės ūkiui reikalin-
gas traktorininkas. Pagrindiniai 
darbai – šienavimas, grėbimas, 
rulonų vežimas. Gali dirbti ir vy-
resnio amžiaus žmogus, lankstus 
ir neperkrautas darbo grafikas. 
Darbas Keturvalakių sen., Vilka-
viškio raj. Atlyginimas pagal su-
sitarimą. Tel. 8 614 66 748.

Medžio apdirbimo įmonei  
reikalingi medienos rūšiuoto-
jai ir pagalbiniai darbininkai.  

Darbas Marijampolėje.  
Tel. 8 601 21 788.

uAB „Vytrita“ kviečia  
prisijungti naujus  

komandos narius –  
ELEKTRoMoNTuoTojuS  

Vilkaviškio padalinyje.  
Atlyginimas nuo 1 200 €  

į rankas. Kontaktinis  
tel. 8 640 47 002.

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

***55 m. vyras ieško darbo. Siū-
lyti įvairius variantus. Tel. 8 652 
29 388.
***Vyras ieško darbo. Malkų, an-
glių sutvarkymas, pjauna žolę,  
įvairūs ūkio darbai. Tel. 8 647 
22 878.

KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE MŪSŲ 
KOMANDOS:MES SIŪLOME:

 

 

NAUJAS PASIŪLYMAS

 
 +370 600 00515 

MOKSLEIVIAMS IR STUDENTAMS!
BAIGIAMŲJŲ DARBŲ, PROJEKTŲ  

SPAUSDINIMAS IR ĮRIŠIMAS
info@suvalkijoskrastas.lt  

FB: Suvalkijos kraštas  
Tel. +370 620 60 533

Vytauto g. 16, Vilkaviškis

Medus
 8 602 32 173

Vytauto g. 16, Vilkaviškis
(Kioskelis priešais Katedrą)

ŠVIEŽIAS MEDUS,  
RANKŲ DARBO VAŠKO GAMINIAI


