
Profesionalus 
automobilių servisas

 ir švaros centras 
marijampolėje!

Tel. 8 655 06 762

suremontuotĄ 
automobilĮ nuplausime 

uŽ DYKĄ!

• Važiuoklės patikra ir remontas 
• Alyvos ir filtrų keitimas 
• Variklio remontas, diržų keitimas 
• Sankabos ir greičių dėžės keitimas
• Padangų montavimas ir balansavimas
• Paruošimas techninei apžiūrai
• Kompiuterinė diagnostika
• Visos plovyklos paslaugos

Galimybė paimti automobilį iš 
Jūsų namų ar darbovietės!

Mus rasite Marijampolėje,  
Gėlyno g. 10, (šalia „H2auto“ plovyklos).

Exleasingcar Autoservisas ir Švaros Centras

100
Reklama, verslas, informacija

procentų

laikraštis internete
 www.100procentu.lt

UAB „Žemūktechnika“
Patalpų nuoma.

Prekyba durpių briketais, akmens 
anglimis, techninėmis dujomis.

Tel.: 8 655 93 796, 8 699 64 543.

Langų ir durų gamyba, 
remontas. 
terasų ir baLkonų stikLinimas Marijampolė, P. Cvirkos g. 5

Tel.: 8 610 04 298, 8 675 03 795Garažo vartai, šarvuotosios durys

NUOLAIDOS!

PAMINKLAI

 plokštės   tvorelės
antkapiai    vazos

skaldelė kapams tvarkyti 
Pamatų liejimas, tvorelių klijavimas, 

dengimas plokštėmis, plytelėmis.
Galima pirkti išsimokėtinai!

UKRAINIETIŠKOS 
DENGIMO PLOKŠTĖS!

marijampolė, stoties g. 47
(pC „senukai“ kieme)

tel. 8 605 77 341

Plastikiniai langai, 
durys, vidaus durys, 

aliuminio konstrukcijos,
garažo vartai.

UAB „EGRINA“ 
mobilus vadybininkas 
tel. 8 652 95 904
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El. paštas reklama@100procentu.lt

Leidžiamas trečiadieniais
nuo 2003 04 18

Tel. / faks.: (8 343) 55 492, 
8 687 90 324, 8 698 24 031, 

8 687 75 513

karantinO laikOtarPiU reDakCiJa 
dirBs 8–12 val.

mB „apskaityta“
Įmonių buhalterinė apskaita, 
metinių finansinių ataskaitų 

rengimas, konsultacijos.

tel.+370 602 16 426.

Tiražas 18 685

sugrįžtantiems 
marijampoliečiams – 

naudinga  informaCija 
skiltyje „grįžtu į marijampolę“ 

Išvykę ir  planuojantys grįžti į Marijampolę iš užsienio ar kitų Lietuvos miestų marijampoliečiai Savivaldybės 
puslapyje sukurtoje naujoje skiltyje jau galės rasti svarbią ir aktualią informaciją apie savivaldybėje teikiamas 
socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas, socialines išmokas, pagalbą šeimai, vaikams ir turintiems negalią, 
švietimo ir mokslo įstaigas bei vaikų užimtumą ir neformalųjį ugdymą, būsto įsigijimo, verslo kūrimo ir įsidarbinimo 
galimybes, dokumentų tvarkymą bei naujienas.

„Bendradarbiaudami su užsienyje gyvenančiais marijampoliečiais, besidominčiais galimybėmis grįžti ir ateity-
je gyventi bei dirbti Marijampolėje, sukūrėme atskirą informacinę skiltį, kurioje svarbiausia informacija žmonėms, 
planuojantiems čia kurti savo ateitį. Aktualiausią informaciją sugrįžtantiems  paruošė ir ją nuolat atnaujins savi-
valdybės administracijoje sukurta darbo grupė. Manau, kad apsisprendimą grįžti svarstantys marijampoliečiai 
čia ras jiems reikiamą ir tikslingą informaciją, o besikreipiantys žmonės galės gauti ir asmeninę pagalbą, nes 
savivaldybės specialistai pasirengę atsakyti į žinutes ir skambučius. Norime sukurti darniai veikiančią paslaugų 
sistemą, kuri padėtų planuojantiems grįžti susitvarkyti svarbiausius gyvenimo klausimus ir integruotis sugrįžus. 
Bene svarbiausia, grįžtant yra apsispręsti ir susiplanuoti grįžimą“, – sako Savivaldybės mero pavaduotojas Ar-
tūras Visockis.

Konsultuojantis su užsienyje gyvenančių bendruomenių, kuriose yra galvojančių grįžti marijampoliečių,  at-
stovais, skiltyje „Grįžtu į Marijampolę“ (https://www.marijampole.lt/griztu) atrinkta  ir pateikiama šiuo metu ak-
tualiausia informacija, kuri ateityje gali būti papildyta, atsižvelgiant į planuojančių grįžti emigrantų pasiūlymus.   
Planuojama stiprinti bendradarbiavimą su užsienyje gyvenančiais kraštiečiais, kad norintys grįžti išvengtų  nerei-
kalingos psichologinės ir emocinės įtampos ir iš anksto galėtų išsiaiškinti galimybes įsidarbinti, kurti verslą, įsigyti 
būstą ar  suplanuoti sąlygas mokytis vaikams, kad po ilgesnio laiko, praleisto svetur,  priimtų sprendimą sugrįžti 
ir įsikurtų savo gimtajame mieste, kad nerimo ir abejonių būtų kuo mažiau.

Marijampolės savivaldybės administracijos 
Komunikacijos skyrius

švelninami karantino riBojimai
Vasario 10 d. Vyriausybė pritarė laipsniško taikomų karantino režimo ribojimų keitimo planui. Karantino riboji-

mai bus švelninami tiek savivaldybių, tiek nacionaliniu lygiais, atsižvelgiant į pasikeitusią epidemiologinę situaciją 
šalyje. Ribojimų laisvinimai vyks remiantis 2 rodikliais: naujų atvejų skaičiumi , tenkančiu 100 tūkst. gyventojų per 
14 dienų, ir teigiamų testų dalimi  nuo visų atliekamų tyrimų per 7 dienas.

Nuo vasario 15 d. galės veikti parduotuvės, kioskai ir paviljonai (išskyrus esančius turgavietėse), atitinkantys 
šias sąlygas:

* bendras prekybos plotas neviršija 300 m2;
* įėjimas iš lauko arba atskiras įėjimas klientams;
* vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas pirkėjas arba vienam pirkėjui tenka bent 20 m2
Galima prekiauti ne maisto prekėmis lauko sąlygomis, leidžiama išnešiojamoji prekyba (kai vienu metu aptar-

naujamas ne daugiau kaip vienas pirkėjas arba vienam pirkėjui tenka bent 20 m2 ploto).
Viešose prekybos vietose galima prekiauti gėlėmis.
Bus leidžiama teikti individualias paslaugas, įskaitant grožio  (jei jos nėra tiesiogiai uždraustos), kurių teikimo 

metu yra kontaktas tik tarp vieno paslaugos teikėjo ir vieno paslaugos gavėjo, jei:
* užtikrinamas 10 m2  paslaugos teikimo plotas vienam paslaugos gavėjui, kai reikalingas trumpesnis nei 15 

min. kontaktas;
* užtikrinamas 20 m2 paslaugos teikimo plotas vienam paslaugos gavėjui, kai reikalingas ilgesnis nei 15 min. 

kontaktas;
* vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas paslaugos gavėjas, kai patalpos plotas, kurioje teikiama 

paslauga, yra mažesnis nei 20 m2.
Bus leidžiami individualūs fizinio aktyvumo užsiėmimai lauke, teikiami fizinio aktyvumo ar sporto specialisto, 

instruktoriaus ar fizinio aktyvumo ar sporto specialisto paslaugų teikėjo.
Prieš pradedant veiklą rekomenduojama atlikti nemokamą COVID-19 testą. Išsitirti galima:
* užsiregistravus el. būdu svetainėje www.1808.lt (pasirinkite „PGR profilaktiniai tyrimai tikslinėms grupėms“;
* užsiregistravus trumpuoju numeriu 1808.
Daugiau informacijos apie naujausius pakeitimus: https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-

priemones.
pagal lrv informaciją parengė marijampolės savivaldybės administracijos komunikacijos skyrius
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PaslaugosPaslaugos
* * * Kokybiški nerūdijančio plie-
no kaminų įdėklai, pristatomieji 
kaminai (apšiltinti, dvisieniai). 
Gamyba, montavimas, garanti-
jos. Tel. 8 683 75 879.
* * * Kompiuterių priežiūra ir taisy-
mas. Atvykstame. 
Tel. 8 602 18 281.
* * * Biologiniai nuotekų valymo 
įrenginiai, vandentiekis, kanali-
zacija, drenažas. Mini krautuvo ir 
ekskavatoriaus nuoma.
Tel. 8 644 77 344.
* * * Kokybiškas standartinių baldų 

surinkimas. Tel. 8 654 41 141.

* * * Nelauk nelaimės – kviesk elek-
triką. Kvalifikuotas, greitas ir koky-
biškas darbas. 
Tel. 8 639 36 799.
* * * BITUMINIAI STOGAI. Re-
montuoju, dengiu stogus bitumi-
nėmis prilydomosiomis dangomis. 
Suteikiu garantiją. 
Tel. 8 683 13 495.
* * * Statybos ir vidaus apdailos dar-
bai, santechnika, elektra.
Tel. 8 685 27 057.
* * * Kasame tvenkinius, išvalome 
senus, visiškai sutvarkome iškastą 
gruntą, atliekame įvairius kasimo bei 
lyginimo darbus. Savivarčiu vežame 
gruntą. Tel. 8 687 44 711.
* * * Ilgastrėlių ekskavatorių, buldo-
zerių paslaugos. Kasame ir valome 
tvenkinius, paruošiame statybvietes, 
tvarkome senas sodybas. Vežame 
žvyrą ir įvairų gruntą. 
Tel. 8 676 14 532.
* * * Nebrangiai parduodu mal-
kas. Savivarčiu su manipuliato-
riumi išvežu šakas, statybines  
atliekas, įvairius krovinius.
Tel. 8 601 58 442.
* * * Vežame krovinius, išvežame se-
nus baldus ir buitinę techniką. 
Tel. 8 685 09 525.
* * * Atlieku visus vidaus apdailos 
darbus. Tel. 8 654 84 043.
* * * Šlifuojame, lakuojame parketą, 
grindis. Tel. 8 653 20 814.
* * * Kaminų valymas, skardinimas, 

remontas. Skubiai ir kokybiškai. 

Tel. 8 630 24 343.

* * * Lankstome ir montuojame 
lietvamzdžius, palanges, kraigus, 
vėjalentes, kaminus ir kt. Darome 
pakalimus. Tel. 8 631 66 119.
* * * ĮvAIrūS STALIAUS DArBAI, 
LAIPTų, LAUKO BALDų GAMyBA, 
BALDų SUrINKIMAS, rEMON-
TAS, GrINDų KLOjIMAS. 
TEL. 8 612 96 916.

* * * Taisome automatines skalby-
kles, šaldytuvus, mikrobangų kros-
neles. Suteikiame 6 mėn. garantiją. 
Atvykstame į namus. Nemokamai 
išvežame skalbimo mašinas. Mari-
jampolė, Šakališkių 16-oji g. 4. 
Tel. 8 615 73 404.
* * * Kokybiškai, greitai atlieku vi-
sus vidaus apdailos darbus. Staty-
binėmis medžiagomis pasirūpinu. 
Tel. 8 643 10 432.
* * * Elektrikas, turintis darbo pa-
tirties, greitai, pigiai ir kokybiškai 
atlieka visus elektros darbus. 
Tel. 8 620 57 128.
* * * Paruošiu automobilius techni-
nei apžiūrai. Darbas su stendais. 
Tel. 8 688 51 313.
* * * Skubiai nemokamai išvežu 
seną buitinę techniką, vonias. 
Dirbu be išeiginių. 
Tel. 8 638 30 514.
* * * Greitai ir kokybiškai gami-
name nerūdijančio plieno įdėklus į 
kaminus. Pristatomieji kaminai (ap-
šiltinti). Tel.: 8 610 85 100, 
8 634 64 490.
* * * Palėpių, perdangų šiltinimas, 
apdaila, gipskartonio montavimas, 
polistireno klijavimas, armavimas, 
pakalimų skardinimas. 
Tel. 8 620 82 040, www.dirbame.lt
* * * Vežu smėlį, žvyrą, akmenis, 
skaldą, žemes ir kt. Kasimo, lygini-
mo, gręžimo darbai minitechnika. 
Tel. 8 650 30 566.
* * * Greitai ir kokybiškai atliekame 
visus vidaus ir lauko apdailos dar-
bus. Baldų, durų išmatavimas, tvė-
rimas, montavimas. Taisome ir res-
tauruojame baldus. Vidaus elektros 
darbai. Tel. 8 646 70 499.
* * * SANTECHNIKOS DArBAI. 
LAIMONAS, TEL. 8 641 53 442.
* * * Santechnikos taisymas, mon-
tavimas prieinamomis kainomis. 
Medžiagų komplektavimas, garan-
tija. Tel.: 8 641 43 201, 
(8 343) 59 353.
* * * Atlieku vidaus apdailos dar-
bus. Tel. 8 674 72 965.

* * * Pjaunu kapoju malkas (dide-
liais ir mažais kiekiais). Per dieną 
apdoroju 20 m3. Tel. 8 689 54 131.
* * * 3,6 t mini ekskavatoriaus bei 
traktoriaus paslaugos, drenažo 
įrengimas. Kasimo gylis iki 3,2 m. 
Tel. 8 689 54 131.
* * * Pervežame krovinius, per-
kraustome. NEMOKAMAI išvežame 
seną buitinę techniką. 
Tel. 8 639 43 714.
* * * Įvairūs suvirinimo darbai: vol-
jerai, laiptai, tvoros ir kiti metalo ga-
miniai. 
Tel. 8 695 55 759.
* * * Nestandartinių korpusinių 
baldų gamyba patraukliomis kai-
nomis. Konsultuojame, projektuo-
jame ir montuojame nemokamai. 
Tel. 8 692 55 941.
* * * Krosnių, židinių, santech-
nikos, mūro, stogų, skardinimo 
darbai, kaminų valymas, traukos 
padidinimas pašalinant pertvaras, 
įdėklų montavimas. 
Tel. 8 680 72 782.
* * * Taisau televizorius, kompiu-
terius, garso, viryklių, šaldytuvų 
elektronikos įrangą. Galiu atvykti.
Tel. 8 656 54 542.
* * * Atlieku vidaus apdailos ir 
smulkius remonto darbus. 
Tel. 8 636 85 920.
* * * Visų rūšių plytelių klijavimas 
viduje ir išorėje. Tiekiame medžia-
gas. Tel. 8 676 14 486.
* * * Visi elektros darbai. Kokybė. 
Garantija. Naujų elektros vartotojų 
dokumentų sutvarkymas. Objektų 
pridavimas VEI. Tel. 8 600 00 264.
* * * MB „Apskaitų grupė“ teikia 
buhalterinės apskaitos ir GPAIS pas-
laugas. Tel. 8 603 05 073.
* * * Elektros instaliacijos įrengimo, 
remonto, gedimų šalinimo ir kiti 
darbai. Tel. 8 606 72 276.
* * * Gabename žvyrą (įvairiais 
kiekiais), skaldą, juodžemį, smėlį, 
plautą žvyrą. Savivarčio su kranu 
ir kaušu paslaugos. 
Tel. 8 685 26 123.
* * * Atliekame visus vidaus apdailos 
darbus. Kokybė ir geros kainos. Me-
džiagas atsivežame. 
Tel. 8 650 80 781.
* * * Minkštųjų baldų restauravi-
mas, pervilkimas. Vežu nesunkius 
krovinius, perkraustau. 
Tel.: 8 681 66 912, (8 343) 91 630.
* * * SANTECHNIKOS DArBAI. 
WWW.vyTAUTASSANTECHNKA.LT 
Tel. 8 642 70 077.

Taisome automatines 
skalbimo mašinas. 
Suteikiame garantiją.
Atvykstame į namus.
Tel. 8 615 73 404

* * * UAB „Dilkasta” mini krautuvo 

ir mini eskavatoriaus, savivarčio 

sunkvežimio iki 4,5 m3 paslaugos. 

Nuotekų įrenginių montavimas.  

Tel. 8 616 14 422.
* * * „Bobcat“ ir mini eks-
kavatoriaus paslaugos. Polių 
gręžimas, visi žemės darbai, 
vandentiekio, nuotekų, elektros 
tinklų vedžiojimas. Nuotekų 
valymo įrenginių montavimas. 
UAB „Akonstruktas“. 
Tel. 8 640 82 694.
* * * Kaminų, dūmtraukių, krosnių 

valymas. Jų priežiūra ir skardini-

mas. 

Tel. 8 621 99 958.

Kasimo darbai mini 
ekskavatoriumi. Darbai mini 

krautuvu „Bobcat“ (gręžimas, 
planiravimas ir kt.).

Nuotekų valymo įrenginiai.
Montavimas ir priežiūra

Tel. 8 614 08 019

Skardinimo darbai, kraigai, vėjinės, 
pakalimai, kaminai ir t. t. Montuojame 

„Cedral“ beasbestines ir medines 
dailylentes. valome kaminus. 

tel. 8 636 94 394.

Taisome skalbimo mašinas, šaldytuvus, 
indaploves, virykles. Suteikiame 
garantiją. Atvykstame. 
Marijampolė, Lietuvininkų g. 4A 
Tel. 8 676 12 712.

gaBalinės kuro 
durpės 

paliŲ durpyne
Durpių gavybos įmonė 

parduoda lietuviškas gabalines 
kuro durpes, palaidas arba 

fasuotas didmaišiuose.
Teirautis darbo dienomis 

nuo 8 iki 17 val. Palių durpyne 
tel. 8 618 66 728.

vasario 16-osios g 16-18 
(vasario 16-osios ir Kudirkos g. 

kampas), Marijampolė.

Kviečiame apsilankyti firminėje  
UAB „Senieji Teresės mėsos  

gaminiai“ parduotuvėje adresu:

Darbo laikas:
II–V 8.30– 18 val.
VI 8– 13 val.

akCijŲ lietus!
Karka priekinė šv. Smulkinta mėsa 

Šoninė s. k. Liežuviai r. v.

Kaimiška 
dešra š. r.

Kiaulienos 
nugarinė š. r.

1,99 Eur/ kg 

3,29 Eur/ kg 

2,89 Eur/ kg 

7,99 Eur/ kg 8,99 Eur/ kg 

6,99 Eur/ kg 

2,98 Eur/ kg

4,78 Eur/ kg

3,39 Eur/ kg

8,97 Eur/ kg 9,69 Eur/ kg

9,21 Eur/ kg

100procentų
Marijampolė, Gedimino g. 7

Laikraščio steigėjas ir redaktorius 
Kostas Kynas

El. paštas leidyba@100procentu.lt
Tel. 8 687 75 513, www.100procentu.lt

Spausdino „Media regionalne Sp. z. o. o.“
Ofsetinė spauda, 1 sp. l. 

ISSN 1822-7546.  Tiražas 18 685 egz.

Leidėjas – MB „Sūduvos reklama“

reklamos vadybininkė
Danutė BILINSKIENĖ
Tel.: (8 343) 55 492, 8 687 90 324 
El. paštas reklama@100procentu.lt
Dizainerė 
viktorija MATUSEvIČIENĖ
Tel. 8 698 24 031
El. paštas dizainas@100procentu.lt

Reklamos įkainiai už 1 cm2 (be PVM):
pirmas psl. – 0,95 Eur, 
paskutinis psl. – 0,80 Eur,
vidiniai psl. – 0,65 Eur.
Skelbimai be rėmelių iki 10 žodžių – 3 Eur, 
už kiekvieną kitą žodį – 0,30 Eur.

Kauno klinikų kraujagyslių chirurgas 
Antanas jakutis vasario 24 d. 

gyd. Purtokų klinikoje (Kauno g. 76) 
konsultuos ir echoskopuos 

pacientus, sergančius kraujagyslių 
(kojų, rankų, pilvo) ligomis. 

Tel. 8 672 44 488.
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NEKILNOjAMAS TUrTAS
* * * 3 kambarių butą R. Juknevi-
čiaus g. (III a., 60 m2, su baldais ir 
buitine technika). 
Tel. 8 699 98 607.
* * * 1 kambario butą Draugystės g. 
Tel. 8 654 50 023.

ĮvAIrIOS PrEKĖS
* * * Skaldytas skroblo, ąžuolo, 
beržo, alksnio, drebulės malkas, 
atraižas mažais ir dideliais kiekiais. 
Atvežame. Padedame sunešti. Per-
ka mišką. Tel. 8 699 59 135.
* * * Langus, paketus, vartus, šar-
vuotąsias duris, žaliuzes, roletus, 
tinklelius. Metalinės lauko durys tik 
200 Eur. Tel. +370 606 19 806.
* * * Statybinę medieną Vilkaviš-
kyje. Pjauname pagal užsakymus. 
Atvežame. Tel. 8 640 10 222.
* * * Metalinių stoginių, malkinių, 
voljerų gamyba. Profiliuota ir lygi 
skarda, skardos gaminiai. 
Tel. 8 686 34 709.
* * * Kokybiškas sausas įvairių rū-
šių malkas rąsteliais ir skaldytas. 
Pjautas ir nepjautas atraižas. 
Tel.: 8 681 21 353, 8 643 71 094.
* * * Metalinės tvoralentės (šta-
kietai), tvorų stulpai, skersiniai, kiti 
priedai visų tipų tvoroms. 
Tel. 8 686 35 085.
* * * Sausas beržo, alksnio skal-
dytas malkas. Alksnines atraižas. 
Tel. 8 690 27 280.
* * * Sausas skaldytas beržines 
ir alksnines malkas. Malkas rąs-
teliais, stambias supjautas ir 
nesupjautas (pakais) alksnines 
atraižas. Tel. 8 610 45 504.
* * * Skaldytas malkas ir sausas 
alksnio atraižas. 
Tel. 8 645 34 667.
* * * Sausas supjautas ir nesu-
pjautas atraižas, beržo, alksnio, 
skroblo malkas rąsteliais. Matuoju 
vietoje. Tel. 8 609 73 915.
* * * Kokybiškas sausas alksnio, 
beržo skaldytas malkas. Malkas 
rąsteliais. Tel. 8 699 40 234.
* * * Skaldytas malkas, supjautas 
ir nesupjautas (pakais) atraižas. 
Greitas pristatymas. Pjuvenas di-
dmaišiuose. Tel. 8 602 09 301.
* * * Transporto paslaugos. Par-
duodame durpių briketus. 
Tel. 8 698 58 115.
* * * Visų rūšių skaldytas malkas, 
atraižas mažais ir dideliais kiekiais. 
Atvežame nemokamai. 
Tel. 8 615 69 548.
* * * Pjautas ir nepjautas atraižas, 
įvairių rūšių pjautas, kirstas, rąste-
liais malkas (nuo 23 Eur). 
Tel.: (8 343) 30 027, 8 637 59 441.

ParduodaParduoda * * * MALKOS ATpIgO! Kokybiš-
kos įvairių rūšių malkos rąsteliais 
ir skaldytos. Pjautos ir nepjautos 
atraižos. Nemokamai atvežame. 
Tel.: 8 642 55 133, 8 681 21 353.
* * * Labai pigiai malkas: alksnis, 
beržas, skroblas; pjautos, kirstos, 
rąsteliais ir pjautos atraižos. 
Tel. 8 675 03 772.
* * * Beržines ir alksnines, skaldy-
tas bei kaladėmis malkas. Taip pat 
pjautas, nepjautas (pakais) atraižas 
ir smulkias atraižas prakurom. At-
vežame nemokamai. Jeigu reikia, 
sumetame į malkinę. 
Tel. 8 610 04 238.
* * * Įvairias kapotas malkas, atrai-
žas, pjuvenas. Statybinę medieną 
pjauna pagal užsakymus. 
Tel. 8 659 43 711.
* * * Kapotas malkas konteineriuo-
se, atraižas. Statybinę medieną 
pjauna pagal užsakymus. 
Tel. 8 659 43 729.
* * * AKCIjA! Medžio briketai , 
medžio granulės, durpių briketai, 
akmens anglys (fasuotos po 25 kg 
ir didmaišiuose po 1 toną). UAB 
„rividė“, tel. 8 686 53 890.
* * * Pigiai – visiškai sausas skal-
dytas beržines, alksnines malkas, 
stambias visiškai sausas supjautas 
ir nesupjautas alksnines atraižas 
(pakais), atraižas prakuroms. Ne-
mokamai atveža. 
Tel.: 8 612 63 938, 8 637 76 992.
* * * Akcija! Pigiau nerasite! Sau-
sos skaldytos arba trinkomis ber-
žinės, alksninės malkos, stambios 
supjautos ir nesupjautos atraižos 
(pakais) ir smulkios – prakuroms 
(sausos). Atvežame. 
Tel. 8 683 08 661.
* * * Atvežame beržines ir alksnines 
malkas rąsteliais ir skaldytas. Atvež-
tą kiekį pamatuojame. 
Tel. 8 639 59 593.
* * * Pristatome beržines ir alks-
nines malkas rąstais ir skaldytas. 
Iškrauname manipuliatoriumi. Kiekį 
matuojame. 
Tel. 8 655 72 191.
* * * Skaldytas alksnines, beržines 
malkas, tvarkingai sukrautas kon-
teineriuose po 1 m3. 
Tel. 8 629 43 795.
* * * Pigiai – įvairią statybinę me-
dieną. Skaldytas uosio malkas. 
Tel. 8 671 98 262.
* * * Įvairias skaldytas malkas 
konteineriuose. Supjautas stam-
bias  ir smulkias atraižas. 
Tel. 8 658 31 212.
* * * Atraižas pakais ir pjautas. Mal-
kas rąsteliais, kapotas ir kaladėmis. 
Pristatome nemokamai. 
Tel. 8 637 61 121.

Paminklai
Paminklai | antkapiai | tvorelės

gALIMA pIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI

Marijampolė, v. Kudirkos g. 44
Tel. 8 671 47 733

Įvairios dengimo plokštės, 
betonavimo, montavimo darbai,

skaldelė kapams tvarkyti

www.paminklaivisiems.lt

Stogų dengimas, renovacija, 
apdaila ir kiti statybos bei 

remonto darbai.
tel. 8 630 24 343

Nespalvotos kopijos 

A4 formatas tik 0,06 Eur

* * * AKCIjA!* * * 
UAB „Senieji Teresės mėsos  

gaminiai“ PArDUODA 
LIETUvIŠKĄ SvILINTĄ 

KIAULIENOS SKErDIENĄ
     2,49 Eur/ kg  2,99 Eur/ kg

Dėl užsakymo skambinti 
tel. +370 611 55 450.

* * * OSB plokštę geriausiomis 
kainomis. Tel. +370 612 50 158.
* * * Uosines, alksnines, beržines 
skaldytas malkas; supjautas arba 
pakais atraižas. 
Tel. 8 646 61 001.

* * * Stambias pjautas ir nepjautas 
atraižas. Pjautas, kirstas skroblo, 
beržo, alksnio malkas. Atvežame. 
Tel. 8 636 12 593.
* * * Pigiai ąžuolines malkas (su-
pjautos 3 m rąsteliais). 
Tel. 8 654 83 517.
* * * Statybinę medieną (pjauname 
pagal užsakymus iki 7,5 m). Atveža-
me. Kazlų rūda, tel.: 8 614 88 299, 
8 643 11 976.
* * * PARDUODA IR PRISTATO:
– akmens anglis;
– baltarusiškus durpių briketus;
– medžio pjuvenų briketus.
Tel. 8 659 45 419.
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Tarptautinių krovinių 
pervežimo įmonei 
reikalingi vairuotojai, 
turintys CE kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą, 

dirbti Europoje. Yra kitų maršrutų 
(LT–EU, RU). Bazė Kalvarijoje. 

Tel. 8 698 25 709

* * * Reikalingi automobilvežio vai-

ruotojai dirbti Lenkijos įmonėje. 

Tel. +370 686 35 577.
* * * Transporto įmonei Marijam-

polėje reikalingas dirbtuvių vedė-

jas-automechanikas (sunkiasvorių 

transporto priemonių remonto 

darbo organizavimas, planavimas 

ir darbo kokybės kontrolė). 

Tel. 8 698 33 217. 
* * * Siūlome gerai apmokamą 

darbą transporto vadybininkui. 

Darbas Marijampolėje (reikalinga 

mokėti anglų arba vokiečių ir rusų 

kalbas). 

Tel. 8 655 56 743.
* * * Ieškome vairuotojo dirbti 

puspriekabe reguliariems reisams 

Europoje (reisas užtrunka 10-12 

dienų). Namuose 2-5 dienos, pagal 

pageidavimą. Geras ir laiku moka-

mas atlyginimas. 

Tel. +370 633 38 281.
* * *  UAB „MAvISTA“ reikalingi 

šaltkalviai-santechnikai, vamzdynų 

suvirintojai elektra ir/arba dujomis. 

Atlyginimas 1 100-2 200 EUR.

reikalavimai: darbo patirtis 2 me-

tai ir daugiau. Suvirintojams – kva-

lifikacijos sertifikatas.

Kreiptis: Darbo dienomis 
8.00 – 17.00. Tel. (8 343) 73 868, 
(8 685) 21 286.
* * * Ieškome atsakingos biuro 

valytojos. Darbo laikas – 40 val./ 

mėn., darbo vieta – Puskelnių k., 

Marijampolės sav. 

Tel. 8 699 34 121 (8.00-17.00 val.)

PerkaPerka
* * * Brangiausiai Lietuvoje – 
miškus (brandžius, jaunus, malki-
nius, iškirstus), žemes, sodybas. 
Tel. 8 676 41 155.
* * * Superkame automobilius 
(tvarkingus, tinkamus eksploa-
tuoti ir ardytia). Pasiimame. Atsi-
skaitome iš karto. 
Tel. 8 628 47 817.
* * * „Audi“, „VW“, „Mercedes Benz“, 
„Opel“, „Mitsubishi“, „Toyota“, „Maz-
da“ markių automobilius. Pasiima. 
Atsiskaito iš karto. Sutvarko reikia-
mus dokumentus. 
Tel. 8 691 85 616.
* * * Kemperius. Atsiskaito iš kar-
to. Sutvarko reikiamus dokumen-
tus. Tel. 8 690 25 066.
* * * Įvairių markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys. Atsiskaito 
iš karto. Kemperius. 
Tel. 8 690 25 066.
* * * Visų markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys ar po eis-
mo įvykio. Pasiima. Atsiskaito iš 
karto. Tel. 8 637 96 853.
* * * Brangiausiai perkame naudo-
tus nevažiuojančius, angliškus, po 
eismo įvykio ar visiškai tvarkingus 
automobilius ir mikroautobusus. 
Pasiimame. Atsiskaitome vietoje. 
Tel. 8 630 64 004.
* * * Brangiai  sendaikčius: stalo 
įrankius, medalius, karinius daiktus, 
laikrodžius, monetas ir kt. Atvyksta. 
Tel. 8 671 04 381.
* * * Įvairių markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys. Sutvarko 
dokumentus, atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 675 80 030.
* * * Perkame automobilius ardyti. 
Išrašome utilizavimo pažymas. 
Tel. 8 698 57 134.
* * * visų markių automobilius ir 
motociklus (važiuojančius ir su 
defektais ar po eismo įvykio). At-
siskaito iš karto. Pasiima. 
Tel. 8 634 90 360.
* * * Sendaikčius: knygas, lino au-
dinius, nuotraukas, statulėles, pini-
gus, laikrodžius, indus, medalius, 
ženkliukus, karinius daiktus, pašto 
ženklus, gintarą, papuošalus, stalo 
įrankius, plokšteles, kalendorius ir 
kita. Atvykstu. Tel. 8 657 53 993.
* * * Perku 3–4 kambarių butą. 
Tel. 8 681 48 133.
* * * Perku 1, 1,5 arba 2 kambarių 
butą. Tel. 8 63488 955.
* * * Įmonė perka miškus su žeme 
arba išsikirsti. Parduodame malkas 
iš pirmų rankų. Tel. 8 618 14 915.
* * * Superkame važiuojančius ir 
nevažiuojančius automobilius. Do-
kumentus tvarkome vietoje. Atsi-
skaitome iš karto. 
Tel. 8 699 90 667.

* * * Vyras atlieka įvairius darbus: 
malkų ir anglių sutvarkymas, bui-
ties ir ūkio darbai. 
Tel. 8 675 93 159.

Ieško darboIeško darbo

uaB reikalingi 
statybininkai- pagalbiniai 

darbininkai.
Tel. 8 650 50 105

marijampolės įmonei 
reikalingas elektrikas.
Tel. 8 650 50 105

Siūlo darbąSiūlo darbą

ĮvairūsĮvairūs
* * * Susidūrei su problema dėl 
alkoholio? Gal anoniminiai alko-
holikai gali tau padėti? Renka-
mės I–VI 19 val., VII 14.30 val. 
Marijampolėje, Kauno g. 9. 
Tel. 8 628 02 793.

NuomaNuoma
* * * Išnuomojamos komercinės 
(130 m2 ir 250 m2), remonto, gamy-
binės, sandėliavimo patalpos, aikš-
telė. Tel. 8 687 15 183.
* * * Išnuomojamas butas nuosava-
me name, miesto centre (su baldais 
ir visais patogumais). 
Tel. 8 622 28 852.
* * * Išnuomojamas 3 kambarių 
butas R. Juknevičiaus g. (su dalimi 
baldų). Tel. 8 612 71 246.

Reikalingas automobilių  
savitarnos plovyklos 
darBuotojas-
operatorius. 

Reikalavimai: bazinės 
santechnikos žinios, 

vairuotojo pažymėjimas.  
Atlyginimas  500 Eur „į rankas“. 

tel. 8 630 76 999.
perku žemes sklypą miesto 

centre arba menkavertį 
pastatą su komunikacijom, 

tinkantį namo statybai.
tel. +370 672 80 499

Transporto įmonė siūlo darbą 
tarptautinių pervežimų 

automobilvežių vairuotojams 
(C,E kategorijos) ir tarptautinių 
pervežimų vairuotojams su C 

kategorija (mašinos iki 7,5 tonos). 
Tel. 8 699 34 121.

MarijaMpolėje kartu su „100 procentų“

platinaMe

tel. 8 687 75 513

skrajutes, lankstinukus ir kt. kaina nuo 0,01 eur (priklausomai nuo 
tiražo ir dydžio). jūsų išplatintą reklamą nemokamai mėnesį skelbsime 

svetainėje www.100procentu.lt

Skelbimai priimami: Marijampolėje, Gedimino g. 7, tel. / faks. (8 343) 55 492 ir 
„OFFICE DAY“, R. Juknevičiaus g. 26, tel. (8 343) 97 288, faks. (8 343) 98 232; 
Lazdijuose, Seinų g. 3, „Lazdijų žvaigždės“ redakcija, tel. / faks. (8 318) 52 374; 

Vilkaviškyje, Gedimino g. 3, „Jūrinė šarka“, tel. / faks. (8 342) 51 899.

laikraštyje            dedantis skelbimą 4 kartus, 
5-tą atspausdiname nemokamai!

1 psl. – 0,95 eur (+pvm) už 1cm2

4 psl. – 0,80 eur (+pvm) už 1cm2

vidiniai psl. – 0,65 eur (+pvm) už 1 cm2

skelbimai be rėmelių iki 10 žodžių – 3 eur (+pvm), 
už papildomą žodį 0,30 eur (+pvm).

100procentų

* * * Keičiu 1,5 kambario butą I a. į 
didesnį Marijampolėje. 
Tel. 8 614 81 963.

KeičiaKeičia

darbuotojo (-os) 
dirbti pamainomis prie 
siuvinėjimo įrengimų.
Privalumas: geras regėjimas, 

kruopštumas, greita orientacija. 
Apmokoma darbo vietoje. 

Garantuojamas stabilus atlyginimas 
(nuo 645 Eur iki 850 Eur). 

CV siųsti: info1@ivega.lt, 
tel. pasiteirauti 

+370 614 11 668.

Tekstilės įmonė ieško perspektyvaus


