Kaina 0,40 Eur
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NUO ŠIOL „REGITROJE“
POPULIARIŲ SKAIČIŲ
KOMBINACIJŲ NUMERIO
ŽENKLAI BUS GAMINAMI
TIK JUOS UŽSAKIUS

Lapkričio 1 d. keičiasi valstybinio numerio sudarymo, rezervavimo ir skyrimo registruojamoms transporto priemonėms
taisyklės. Nuo šiol „Regitroje“ populiarių skaičių kombinacijų
numerio ženklai bus gaminami tik juos užsakius, ilgėja nemokamas rezervuojamų numerio ženklų saugojimo terminas,
pokyčiai palies ir vardinius numerius.

Skelbimus galite mums
perduoti per
www.pliusas.lt

Norintiems išskirtinio ženklinimo, siūloma užsisakyti pageidaujamus valstybinio numerio ženklų derinius iš numatomų
gaminti serijos. Prie jų priskiriami ir didžiausią paklausą
turintys skaičių deriniai, pavyzdžiui, 001, 200, 777. Nuo kito
mėnesio jų sąrašas bus praplėstas, o gaminami bus tik po
paslaugos apmokėjimo.
„Populiarų skaičių kombinacijų numerio ženklai, kaip ir visi
kiti patenkantys į planuojamų gaminti sąrašą, iš eilės buvo
gaminami palaipsniui, nebūtinai užsakius klientui. Nuo šiol
taip nebebus, todėl norinčius įsigyti išskirtinį numerio ženklą,
kviečiame tuo pasirūpinti iš anksto. Be to, taip bus sudaryta
galimybė įsigyti ne tik tuos populiarių skaičių kombinacijų
numerio ženklus, kurie numatyti gaminti, bet ir tuos, kurie
nebuvo panaudoti anksčiau“, – teigia „Regitros“ Veiklos departamento direktorius Darius Jurgutis.
Laukia ir dar viena naujovė – ilgėja kliento rezervuoto numerio ženklo saugojimo terminas. Iki šiol „Regitros“ padalinys
juos nemokamai laikydavo iki 6 mėnesių, o nuo lapkričio 1 d.
tą darys iki 1 metų.
Keičiasi ir vardinio numerio išdavimo taisyklės. Prieš išduodant pageidaujamą numerį, jis bus įvertinamas pagal specialią
metodiką, taip siekiant išvengti nepadorių žodžių, keiksmažodžių, taip pat frazių, žeidžiančių kitų tikėjimų, rasių atstovus
bei kita. Svarbu paminėti, jog net ir išduotas vardinis numeris
galės būti atšauktas, jei jis sukels neigiamą visuomenės ar kitų
valstybės institucijų reakciją.
„Jei dėl vardinio numerio sulauksime pastabų ir jos bus
pagrįstos, tokį numerio derinį panaikinsime ir pasiūlysime
klientui pasirinkti kitą derinį. Norime atkreipti dėmesį, kad jei
asmuo atsisakys tai padaryti, pinigai nebus grąžinami, taip pat
numeris bus pripažintas negaliojančiu, o transporto priemonė
išregistruojama“, – sako D. Jurgutis.
Bendrojo naudojimo valstybinio registracijos numerio ženklo
kaina lengviesiems automobiliams siekia 15,06 EUR, vardinio
numerio – 1448,10 EUR, numatomų gaminti – 144,81 EUR
už vieną rinkinį, jei užsakomi daugiau nei 2 rinkiniai – vieno
kaina siekia 115,85 EUR.
Remiantis duomenimis, 2017 m. vidutiniškai per mėnesį
išduodama apie 18 tūkst. valstybinių numerio ženklų, iš jų
apie 300 sudaro rezervuojami ir 12 – vardinių.
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GAL JUMS TRŪKSTA VITAMINO D?
5 požymiai, kurių gydytojas
gali nepastebėti. Vitaminas D
vadinamas saulės vitaminu,
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nes jo gauname ne su maistu – jis gaminasi,
kai būname saulėje. Gal jums trūksta vitamino
D? Deja, daugelyje pasaulio šalių vasaros ne
tokios jau karštos ir saulėtos, todėl žmonėms
trūksta vitamino D, rašo dailymail.co.uk.
Pavyzdžiui, manoma, kad Britanijoje penktadaliui suaugusiųjų ir šeštadaliui vaikų trūksta
vitamino D. Mitybos specialistės Kim Pearson
teigimu, negana to, kad Britanijoje vėsūs orai,
žmonės vis daugiau laiko praleidžia viduje.
„Vaikai nebežaidžia lauke kaip mes, jie sėdi
su planšetiniais kompiuteriais, žaidžia viduje,
o dauguma mūsų visą dieną dirba patalpų
viduje, taigi vitamino D trūkumo problema
vis gilėja“, – aiškino K. Pearson. Vitamino D
stygius – rimta problema, nes ilgai jo trūkstant didėja širdies ir kraujagyslių ligų, netgi
vėžio rizika.
Štai pagrindiniai vitamino D trūkumo požymiai:
1. Dažnai sergate peršalimo ligomis.
Vitaminas D būtinas imuninei sistemai. „Be
pakankamo (vitamino D) kiekio imuniteto
ląstelės negali reikiamai reaguoti, todėl greičiau užsikrečiame infekcijomis. Vitaminas D
būtinas, kad funkcionuotų dvi svarbiausios
imuninės sistemos dalys – įgimtas ir įgytas
imunitetas“, – teigia K. Pearson. Įgimtas imunitetas atsimena virusus, su kuriais žmogus
buvo susidūręs, pvz., vėjaraupius, ir saugo
nuo jų ateityje. Įgimtas imunitetas saugo nuo
kasdienių infekcijų. Vitaminas D reikalingas
abiem imunitetams. Dabar mokslininkai tiria,
kiek vitaminas D trūkumas lemia didesnę kai
kurių vėžio rūšių (krūties, kasos, prostatos)

riziką.
2. Jaučiatės prislėgti, ypač
žiemą.
K. Pearson teigimu, vitamino
D reikia, kad smegenys gamintų reikiamą serotonino kiekį.
Serotoninas – neuromediatorius, kurio trūkumas siejamas
su depresija. „Vitamino D lygis
organizme svyruoja, priklausomai nuo sezono, nuo saulės
šviesos buvo, – aiškino JAV Džordžijos
universiteto tyrėjas Alanas Stewartas.
3. VISADA jaučiatės pavargę.
„Vitaminas D būtinas, verčiant maistą
energija, – sako K. Pearson. – Jei nuolat esate
pavargę, veikiausiai organizmas nepasisavina vitaminų iš maisto, nes trūkstant vitamino
D, organizmo ląstelės negali gaminti energijos iš to, ką valgote.“ K. Pearson teigimu,
be vitamino D raumenų mitchondrijos (dar
vadinamos ląstelių bakterijomis) negali
veiksmingai funkcionuoti.
4. Skauda sąnarius, kaulai pasidarė
trapūs.
Vitaminas D padeda reguliuoti kalcio ir
fosfato lygius organizme, taigi yra labai
reikalingas sąnariams, raumenims, dantims.
Esant pakankamai vitamino D, negresia
kaulų suminkštėjimas ir retėjimas. „Žmonės
dažnai prisimena, kad kaulams reikia kalcio,
bet nežino, kad be vitamino D kalcis nebus
įsisavinamas“, – sakė K. Pearson.
5. Skauda raumenis.
Vitaminas D reikalingas raumenims, nes jo
receptorių yra visame organizme, taip pat ir
raumenyse. „Jei skauda pagrindinius raumenis, dažnai tai pirmas vitamino D trūkumo
požymis“, – pabrėžė K. Pearson. Vitaminas
D patenka į raumenų ląsteles, stiprina raumenų susitraukimus, kurie saugo nuo kritimų,
suteikia raumenims ir kaulams stiprumo
sportuojant. Mokslininkai netgi atrado ryšį
tarp chroninio skausmo (nepasiduodančio
gydymui) ir vitamino D trūkumo. Pradėjus
vartoti vitamino D papildus, chroniniai
skausmai praėjo.

NAUDINGA ŽINOTI

15 NESTANDARTINIŲ GARSTYČIŲ PANAUDOJIMO BŪDŲ: PAKEIS NET BRANGIAUSIAS PRIEMONES

Pateikiame jums keletą naudingų patarimų, kaip galima panaudoti garstyčias
buityje, sveikatai ir grožiui.
1. Indams plauti. Garstyčios padės išplauti šaltame vandenyje net labai riebaluotus
indus.
2. Skalbimui. Garstyčių miltelius galima
naudoti drabužių skalbimui, nesvarbu,
rankomis ar mašina tai darote.
3. Kova su dėmėmis. Garstyčios puikiai
susidoroja su dėmėmis, ypač su riebalų.
Užtepkite iš vandens ir garstyčių miltelių
padarytą pastą.
4. Nuo nemalonių kvapų. Garstyčių milteliai yra puikus pagalbininkas kovojant su
nemaloniais kvapais. Garstyčių milteliais
galima plauti indus ir šaldytuvo lentynėles.
5. Nuo kenkėjų. Garstyčių milteliai aktyviai naudojami sodininkystėje augalams
nuo kenkėjų apsaugoti. Jų galima paberti
ant dirvožemio – sunaikinsite kenksmingus
vabzdžius.
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6. Dirvožemiui. Jeigu auginsite
garstyčias savo darže, tai duos daug
naudos dirvožemiui ir jame auginamoms kultūroms.
7. Nuo slogos. Garstyčios plačiai
naudojamos ir liaudies medicinoje. Pavyzdžiui, jeigu norite greitai
įveikti slogą, reikia kojas pakaitinti
vonelėje su garstyčių milteliais.
8. Dezinfekavimui. Garstyčias galima naudoti nedideliems įpjovimams
dezinfekuoti.
9. Galvai plauti. Garstyčių milteliai, atskiesti nedideliu kiekiu vandens
(turi būti grietinės konsistencija), gali būti
naudojami plaukams ir galvos odai plauti.
10. Plaukams stiprinti. Sumaišykite du
valgomuosius šaukštus garstyčių miltelių, du valgomuosius šaukštus alyvuogių
aliejaus, du šaukštelius cukraus, kiaušinio
baltymą ir du šaukštus vandens.
11. Riebiai odai sausinti.
12. Strazdanoms šviesinti. Jas pašviesinti
ir padaryti mažiau matomomis padės
garstyčių kaukė.
13. Nuo celiulito Susidoroti su celiulitu
ir sugrąžinti odai tonusą padės medaus ir
garstyčių kaukė.
14. Galvijams. Smulkintus garstyčių
daigus galima sumaišyti su kita žole ir
naudoti kaip galvijų pašarą.
15. Raumenims atpalaiduoti Po sunkios
darbo dienos atsipalaiduoti padės vonia
su garstyčių milteliais.

TAURAGĖS NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJAI
PERDUOTAS NAUJAS MIKROAUTOBUSAS
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
nevyriausybinėms neįgaliųjų organizacijoms panaudos
pagrindais perdavė naujus
devynviečius automobilius.
Vienas naujas mikroautobusas
perduotas Tauragės neįgaliųjų
draugijai. Savivaldybės, kurių
organizacijoms perduodami automobiliai, atrinktos vadovaujantis Lengvųjų automobilių,
pritaikytų neįgaliesiems vežti,
paskirstymo 2016–2018 metais tvarkos aprašu.
Naudojantis nauja transporto priemone Tauragės neįgaliųjų draugija galės pavėžėti savo organizacijos narius ar kitus neįgaliuosius į gydymo įstaigas, užsiėmimus neįgaliųjų draugijoje,
į įvairius rajone vykstančius renginius.

JURBARKAS

KIAULIŲ MARAS - ŠIMKAIČIŲ
SENIŪNIJOJE
Spalio 24 d. Birbiliškės miške,
Šimkaičių sen., rasti keturi nugaišę
šernai. Nustatyta, kad žvėrys nustipo
nuo Afrikinio kiaulių maro. Tikėtina,
kad gyvūnai toje vietoje pragulėjo
ilgai, nes buvo gerokai apirę. Dėl
nemalonaus radinio griežtės
tiek kiaulių augintojų, tiek medžiotojų kontrolė ir stebėsena.
Šernai buvo rasti „Alsos“ medžiotojų klubo medžioklės plotuose.
Gaišenas rado vienas medžiotojų
ir pranešė Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai. Į vietą atvykę
specialistai šernų likučius dezinfekavo ir užkasė.
„Kol kas dar neaišku, kokių konkrečių priemonių bus imtasi, rinksis specialistai, komisija
savivaldybėje ir bus sprendžiama, kas bus toliau. Situaciją lengvina tai, kad aplink kritusius
šernus nėra jokio kiaules auginančio ūkio. Tačiau situacija vis tiek keičiasi ir dar griežčiau bus
reikalaujama, kad kiaules auginantys žmonės laikytųsi visų biosaugos reikalavimų“, - sakė
Jurbarko maisto ir veterinarijos skyriaus viršininkas Algirdas Pocius.

ŠILUTĖ

RAGANŲ EGLĖ – 2017 METŲ LIETUVOS
MEDIS
Lietuvos 2017 metų medžiu išrinkta
Raganų eglė, auganti Vilkyškių miške,
Pagėgių savivaldybėje. Medžio aukštis
siekia 32 metrus, eglė šakojasi į 18
kamienų. Ši išskirtinės išvaizdos eglė
kaip Lietuvos medis pateks į Europos
medžių konkursą.
Pagėgių savivaldybės turizmo informacijos centras, įsikūręs Vilkyškiuose,
skelbia, kad ši eglė – vienas iš lankytinų gamtos objektų, kuris sulaukia
didelio turistų dėmesio: „Raganų eglė
– vienas iš dešimties įspūdingiausių
medžių Lietuvoje, kurį verta pamatyti.
Šis gamtos paminklas auga Vilkyškių
miške.
Eglės amžius gali siekti beveik 150
metų. Šis gamtos paminklas turėjo
18 kamienų. 2007 m. lapkričio 11 d.
praūžusi stichija su sniegu nulaužė vieną iš pagrindinių kamienų. Dabar eglė turi 17 kamienų.
Medis yra 32,5 m aukščio, kamieno apimtis 1 m. aukštyje, ties išsišakojimu, – 5,1 m.“
Vilkyškių miško unikalios išvaizdos ilgaamžė eglė galbūt sulauks ir europiečių dėmesio bei
gero įvertinimo.

RASEINIAI

MAIRONIO GIMTADIENIS TURI SAVŲ
PASLAPČIŲ
Pastarosiomis dienomis Maironio tėviškėje apsilankę poeto gerbėjai gali pagalvoti,
kad artėja poeto gimtadienis. Bet iš tiesų
jis jau praėjęs. Didžiojo dainiaus gimtosios
sodybos Pasandravyje (Raseinių r.) vietoje
stovi akmuo, ant kurio metalinėmis raidėmis
užrašyta: „Šioje sodyboje 1862 XI 2 gimė
poetas Jonas Mačiulis-Maironis“. Tačiau
poeto tiksli gimimo diena įvairiuose šaltiniuose pateikiama skirtingai – dažniausiai
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galima rasti spalio 21 dieną arba lapkričio 3-ąją.
Ne vienos knygos apie Maironį autorė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė
Aldona Ruseckaitė sakė per radiją ir televiziją ne kartą girdėjusi klaidingai skelbiant Maironio
gimimo datą. „Maironio tikras gimtadienis yra spalio 21 dieną. Maironis visą gyvenimą, iki
pat savo mirties, rašė ir kartojo: „Gimiau spalių 21 dieną“.
Mes tą dieną ir minime“, – atkreipė dėmesį A. Ruseckaitė. Ji paaiškino, kad painiava dėl
poeto gimimo datos atsirado 1915 metais, kai Lietuvos teritorijoje Julijaus kalendorių pakeitė
Grigaliaus kalendorius.

3

SMULKUS VERSLAS

„KALIOSH“ KŪRĖJA: VERSLE KAIP
KARUSELĖJE – TAI KYLI, TAI LEIDIESI
mūsų orams!“
– susižavėjo
pastabi moteris
ir ieškojo tokių
sau Lietuvoje,
bet nerado. Taip
Jurga užsikrėtė
mintimi antbačius pristatyti ir
mūsų šalyje.
Žinodama,
kad užsienyje

PALANGA

MIESTO ERDVES PAPUOŠ
PER SEPTYNIASDEŠIMT
NAUJŲ MEDŽIŲ
Palangos miesto gatvėse ir bendro naudojimo teritorijose
intensyviai pluša UAB „Palangos komunalinis ūkis“ darbuotojai – siekiant sukurti gražią ir saugią aplinką Palangos miesto
gyventojams bei svečiams, vietoje sausų bei sergančių medžių,
per šią savaitę bus pasodinta per 70 naujų medžių.
Kurortui pagražinti pasirinkti paprastieji ir rausvažiedžiai
kaštonai bei didžialapių liepų sodinukai. Šie medžiai papuoš
J. Basanavičiaus, Vytauto, L. Vaineikio, Kęstučio gatves bei
Birutės alėją.

KLAIPEDA

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRE – NUSILENKIMAS AKTORIUI V. PAUKŠTEI
„Nematyti nei pradžios, nei
pabaigos. Visur giluma, atkaklūs,
net dugną pasiekiantys saulės
spinduliai ir žuvys, lyg žmonės,
juda iš vienos vietos į kitą“, – taip
poetiškai savo gyvenimo jauseną apibūdino vienas garsiausių
lietuvių teatro ir kino aktorių
Vytautas Paukštė, šiemet švenčiantis 85-metį.
Ta proga lapkričio 4 d. 19
val. Klaipėdos dramos teatre
rengiamas šiam legendiniam
menininkui skirtas vakaras „Homage aktoriui“ („Nusilenkimas
aktoriui“). Renginio režisierius
– Gintaras Varnas, dailininkas –
Gintaras Makarevičius. Vakare
dalyvaus Klaipėdos kamerinis orkestras (vadovas Mindaugas Bačkus), Klaipėdos dramos teatro
aktoriai, vakarą ves Nelė Savičenko ir Mikalojus Urbonas.
Klaipėdos miesto simboliu vadinamas aktorius šiemet švenčia įspūdingą sukaktį. Daugiau nei
penkis dešimtmečius besitęsiančią kūrybinę jo biografiją sudaro daugybė įsimintinų vaidmenų,
susitikimų su žiūrovais. V.Paukštės darbų svarbą liudija kolegų pagarba, žiūrovų meilė ir garbingi apdovanojimai. Šis aktorius yra sukūręs daugiau kaip 100 vaidmenų teatre, per 50 – kine.
Šių metų birželio viduryje V.Paukštė už viso gyvenimo nuopelnus kine apdovanotas „Aukso
gerve“.

KAUNAS

KAUNAS RUOŠIASI TVARKYTI SANTAKOS PARKĄ: KVIEČIA Į PROJEKTO
PRISTATYMĄ
Poilsio oaze miesto centre vadinamo Santakos
parko sutvarkymo projektas – paruoštas. Ateinantį
pirmadienį su juo galės
susipažinti visi norintys.
Parko tvarkymo darbus
planuojama pradėti kitų
metų pavasarį ir užbaigti
iki metų pabaigos.
„Jei neiškils jokių nenumatytų trukdžių, statybos
darbų konkursą planuojame užbaigti iki kitų metų pavasario. 2018 metais turėsime gražų parką ir turistų traukos centrą
pačioje Kauno širdyje“, – teigė Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja
Radeta Savickienė.
Tvarkant parką ketinama įrengti dvi naujas poilsio aikšteles. Vieną jų – šalia Vytauto bažnyčios esančios pusapvalės aikštelės vietoje ją pastarąją transformuojant į apžvalgos aikštelę.
Dar vieną poilsio aikštelę planuojama įrengti netoli upės priešais ekstremalaus sporto parką.
„Projekte numatytas menkaverčių želdinių pašalinimas žemutinėje terasoje. Tokiu būdu atversime nuostabų vaizdą į Nemuną. Prie Senosios prieplaukos amfiteatro taip pat sutvarkysime
krantinę“, – pabrėžė Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
Visame Santakos parke planuojama atnaujinti suoliukus, apšvietimą, sutvarkyti buvusio stadiono teritoriją, taip pat atskirti pėsčiųjų ir dviratininkų srautus. Santakos parko sutvarkymo
projektas bus pristatytas ateinantį pirmadienį, spalio 30 d., 17 val. Kauno miesto savivaldybės
Didžiojoje salėje.

Prieš pusantrų metų vilnietė Jurga Juodkazytė (35), sumaniusi užsienyje populiarius
silikoninius antbačius pasiūlyti ir mūsų
pirkėjams, sukūrė prekių ženklą „Kaliosh“.
Savo plėtojamą verslą ji lygina su linksmaisiais kalneliais ar karusele. „Tai jis lekia visu
greičiu, tai lėtai puška į kalną, tai linksmai
sukasi karuselėje, tai gąsdina nežinojimu, kas
laukia už posūkio“, – sako pašnekovė, kuriai
didžiausias sunkumas yra viską suplanuoti,
sustyguoti ir iki galo įvykdyti užsibrėžtus
tikslus.
Šiuolaikiškas produktas reikalingas ir
konservatyviems
Įgijusi vadybos ir administravimo bakalauro laipsnį ir išbandžiusi visokiausių darbų,
J. Juodkazytė dabar vadovauja savo įkurtai
įmonei.
Apsauginių antbačių sumanytoja sako jau
pastebėjusi, kad lietuviai yra gana konservatyvūs pirkėjai. Retas išdrįsta iškart pirkti
jiems nežinomą gaminį, todėl informacijos
skleidimas apie antbačių poreikį ir pranašumus labai naudingas. Tai ji daro reklamuodama savo gaminius socialiniuose tinkluose,
dalyvaudama mugėse Vilniuje. „Tuomet
gali gyvai pristatyti šią naujovę, atsakyti į
klausimus, duoti pačiupinėti ir pasimatuoti.
Gyvas produkto pristatymas – viena geriausių reklamų“, – teigia „Kaliosh“ autorė.
Antbačius pagal užsakymą pagamina partneriai, sandėlį atstoja verslininkės namai.
Daugiausia prekiaujama internetu.
Pamatė, patiko, ieškojo ir sau
Pašnekovė pasakoja, kad idėja apie antbačius jai „prilipo“ vieną dieną einant Vilniaus
gatvėmis per purviną, šlapią sniegą ir išvydus, kaip iš prabangaus automobilio išlipo
vyras su puikiu juodu kostiumu ir raudonais
batais. „Ką? – pamanė ji, – juodas klasikinis
kostiumas ir raudoni batai?!“ Priėjusi arčiau
Jurga pamatė, kad batai įprasti, bet ant jų
– raudoni antbačiai. „Koks geras daiktas

antbačiai yra
populiarūs ir juos mielai avi
kostiumuoti vyrai, saugantys savo gerus batus
bei norintys išsiskirti savo stiliumi, Jurga taip
pat savo klientams suteikia galimybę rinktis
iš daug spalvų.
Sugalvoti buvo lengviau, nei padaryti
J. Juodkazytė spėjo įsitikinti, kad kuo daugiau
dirbi, tuo geresni rezultatai. Kuo kūrybiškiau
žiūri į situaciją, tuo geresni atradimai aplanko.
Kuo lankstesnis esi, tuo malonesnis grįžtamasis ryšys.
Ji prisipažįsta esanti labiau idėjų, o ne veiksmo žmogus. Tad ir nuosavo verslo mintis
galvoje kirbėjo keletą metų, kol suprato, kad
vienintelis būdas jos atsikratyti yra tiesiog tai
padaryti. „Nieko apie tokius dalykus neišmaniau, todėl buvo labai baisu. Išskirsčiau uždavinius į mažesnius žingsnelius ir stengiausi
sutelkti dėmesį tik į būtiniausius, negalvodama
apie tai, kiek daug darbų dar laukia“, – apie
verslo plėtojimą pasakoja pašnekovė.
Kasdien plečia savo akiratį
Pasak J. Juodkazytės, jai šis verslas įdomus
tuo, kad kasdien išmoksta, atranda ir patiria
naujų dalykų, praplečia savo akiratį ir komforto
zoną. Nestandartinio produkto pavadinimo
istorija tikrai smagi: „Kadangi mūsų prekė
yra modernūs kaliošai, skirti ir Lietuvos, ir
užsienio rinkoms, – sako Jurga, – tai ir pavadinimas atitinkamas: „mandrai“ užrašytas
žodis „kaliošas“.
Jauna verslininkė laikosi požiūrio, kad versle
ir gyvenime klaidų nėra – yra tik pamokos.
Todėl Jurga visiems, pradedantiems savo
verslą, linki kelių paprastų dalykų: „Darykite
ir mokykitės. Tobulų nėra, klaidų daro visi,
priimkite pamokas ir tiesiog veikite, darykite,
judėkite pirmyn.“
Šaltinis: Bznstart.lt

RECEPTAS

VIŠTIENOS IR MOLIŪGŲ TROŠKINYS
Ingredientai:
300 g vištienos, 500 g
moliūgų, 1 vnt. svogūnų, 4 skiltelės česnakų,
0,5 puodelio vištienos
sultinio, 0,5 puodelio
kokosų pieno, pagal
skonį druskos, pagal
skonį pipirų, 2 žiupsneliai muskato riešutų,
3 žiupsneliai rūkytų paprikų miltelių, 3
žiupsneliai imbierų,1
šaukštelis čiobrelių.
Gaminimas
Svogūną smulkiai supjaustykite, česnaką išspauskite, moliūgą supjaustykite kubeliais,
vištieną nedideliais gabaliukais. Vištieną pabarstykite druska, pipirais, muskato riešutais ir
rūkytos paprikos milteliais, apkepkite svieste, kol paskrus. Suberkite į puodą. Svogūnus su
česnakais apkepkite svieste, kol svogūnai kiek suminkštės ir sudėkite moliūgą. pabarstykite
imbiero milteliais ir apkepkite. Suberkite viską į puodą. Įberkite čiobrelių, įpilkite vištienos
sultinio ir kokosų pieno. Troškinkite 30 minučių ant mažos ugnies ir uždengus dangtį.
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
+2 k. butà Naujamiestyje,
Þemaitës g. 14 (III a., V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
17 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
601 16 138.
+2 k. butà Dariaus ir Girëno
g. 64 (IV a., 45 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 17 000 Eur).
Jurbarkas, tel. +370 682 95 300.
+2 k. butà Dariaus ir Girëno
g. 45 (V a., 50 kv. m, V aukðtø
name, blokinis, 16 000 Eur.
Plastikiniai langai ðarvuotos durys, ástiklintas balkonas, tvarkingas). Jurbarkas, tel. 8 650 67 728.
+2 k. butà Kauno g. (I a., II
aukðtø name, medinis, tinkamas
komercinei veiklai, reikalingas remontas, be patogumø).
Jurbarkas, tel. 8 614 40 595.

Namà Gedimino g.
11 (yra þemës, 8,3 kv.
m, yra vandentiekis,
medinis, ûkiniai
pastatai, kaina 26
999 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.
Nedidelá mediná
namà (2005 m.
statybos, ant karjero kranto, 14,5 a
þemës, vasarinë, malkinë, garaþas, trifazis). Jurbarkas, tel. 8
679 65 686.
Parduoda arba iðnuomoja garaþà
su rûsiu (39,67 kv. m) Mokyklos
g. 2 A. Jurbarkas, tel. 8 617 66
947.
Sodà Kalnënø k. „Nemuno“ sodø
bendrijoje (su nameliu 32 kv. m,
sklypo plotas 0,087 ha). Tel. 8
685 41 405.
Namà graþioje vietoje Jurbarko
r., Panemunëje (puikiai árengtas,
naujai pakeistas stogas, àþuolo
parketo grindys, graþi aplinka).
Tel. 8 640 32 441.

+Namà Jurbarko r. Girdþiø sen.
Drebulynës k. Vilties g. 11 (I a.,
73 kv. m, I aukðtø name, mûrinis,
4 800 Eur, 3 k., virtuvë. Ûkinis
pastatas, 13 arø sklypas, rami
vieta). Jurbarkas, tel.: 8 628 03
497, 8 626 66 989.

Tvarkingà mûriná autoserviso pastatà Jurbarko r.
Skirsnemunëje (1 a. - autoservisas, 2 a. - administracinës patalpos). Tel. 8 640 32 441.

1 k. butà daugiabutyje K.
Donelaièio g. (44 kv. m, ne
bendrabutis, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 24 104.
Skambinti po 18 val.
1 k. butà Gedimino g. (I a., 20
kv. m, IV aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, 6 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 631 00 320.
2 k. butà Erþvilke. Tel. 8 652
45 510.

2

naudojamo ploto,
12,5 a, namas II a.,
visos komunikacijos,
ûkiniai pastatai, 2
garaþai, rûsys po visu
namu, 70 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.

+3 k. butà Jurbarko r. Vieðvilëje
Klaipëdos g. (II a., 71 kv. m, III
aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, graþi vieta, 10 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 603 70 639.

+Namà Raudonëje, PIGIAI
(180 kv. m, II a., mûrinis, skubiai). Jurbarkas, tel. 8 672 55 910.

2 k. butà Lauko g. (IV a., 54 kv.
m, V aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
25 000 Eur, su prieðkambariu,
yra 2 balkonai, abu ástiklinti).
Jurbarkas, tel. 8 618 69 953.
2 k. butà Kauno g. 36 (36 kv. m,
V a., kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 611 10 136.
2 k. butà Kauno g. 36 (bendrabuèio tipo, 38 kv. m, II a., gera
vieta, sutvarkyta aplinka, ðalia
Nemunas, turgelis, baþnyèia, kaina 10 500 Eur, reikia remonto).
Jurbarkas, tel. 8 616 43 394.
2 k. butà Kæstuèio g. 26 (III a.,
plastikiniai langai, butas vidinis,
kaina 16 500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 657 84 950.
2 k. butà Smalininkuose (patogumai, pigus ðildymas, yra
malkinë, garaþas, kaina 5000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 636 26 441.
2 k. butà su holu Dariaus ir
Girëno g. (62 kv. m, V a., sutvarkytas). Jurbarkas, tel. 8 614
18 345.

Parduoda arba iðnuomoja butà
Kauno g. (92,64 kv. m, butas II
a., kûrenamas kietuoju kuru,
árengta katilinë, vonia su dideliu
langu, tualetas). Jurbarkas, tel. 8
640 18 865.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje Nr. 347 (medinis
namelis, yra veranda, árankiø
priestatas, 6 a þemës, ðulinys).
Tel. 8 650 50 228.
Sodà Greièiuose (8 a be namelio,
yra vanduo, domina keitimai).
Garaþà prie ATÁ (ávesta signalizacija, rûsys). Domina keitimas.
Jurbarkas, tel. 8 612 88 198.
Sodybà (1973 m. statybos, 75
kv. m, namas mûrinis, yra tvartas, darþinë, malkinë, garaþas,
pastatai geros bûklës, bendras
sklypo plotas 0,57 ha, kaina 8 500
Eur). Tel. 8 6505 18 48.
Sodybà Girdþiuose (su patogumais, kaina sutartinë). Tel. 8
602 67 377.
Sodybà Skirsnemunëje (12 000
Eur, pusë medinio namo dalis,
38 a). Jurbarko r. Jurbarkas, tel.
8 679 02 985.

n u o m o j a
+2 k. butà. Dirbanti, tvarkinga
ðeima be vaikø iðsinuomotø ilgesniam laikui butà su patogumais
ir baldais. Jurbarkas, tel. 8 674
71 190.
+Iðsinuomotø 2-3 k. geros bûklës butà Jurbarke. Tvarkinga,
dirbanti moteris su vaiku.
Jurbarkas, tel. 8 677 94 996.

Kaune ir rajone

2 k. butà Dariaus ir Girëno g.
64 (IV a., 45 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 15 000 Eur).
Jurbarkas, tel. +370 682 95 300.
2 k. butà V. Kudirkos g. (IV a.,
V aukðtø name, 18 000 Eur, yra
vaikø þaidimo aikðtelë, automobiliø stovëjimo aikðtelë, netoli
parduotuvë). Jurbarkas, tel. 8
652 57 726.

Þemës sklypà namø valdos
Ginënø k. 7 km nuo Kauno
link Lapiø gyvenvietës (1 ha,
suskirstyta á tris sklypus po lygiai,
galima pirkti ir atskirai, netoli
Nëris, graþi vieta, prie plento).
Tel. 8 652 65 044.

3 k. butà (mûriniame name, II
a., 65 kv. m, centrinis ðildymas,
vanduo, kanalizacija, yra pusrûsis, garaþas, þemës, sutvarkyta
aplinka). Tel. 8 603 54 942.
Butà Vieðvilës miestelyje (yra
ûkinis pastatas, þemës sklypas
rûsys). Jurbarkas, tel. 8 652 05
747.
Garaþà prie statybiniø medþiagø
parduotuvës, garaþas su rûsiu.
Jurbarkas, tel. 8 650 70 420.
Mûriná namà su ûkiniais
pastatais, 15 a þemës sklypas.
Jurbarkas, tel. 8 645 53 404.
Namà Birutës g. 17 (bendro ploto
202 kv. m, 119 kv. m

p a r d u o d a
Mediná namà (5x10 m, ið lauko
apkaltas storomis lentomis,
apðiltintas, plastikiniai langai,
tik iðardymui, su baldais, 600
Eur). Klaipëda, tel. 8 612 31 184.
Mediná namà be þemës (5x10
m, ið lauko apkaltas lentomis, ið
vidaus - dailylentës, nudaþytos,
plastikiniai langai, vieno aukðto,
su palëpe, galima árengti du
kambarius, 900 Eur). Klaipëda,
tel. 8 612 31 184.
Þemës sklypus 11 km iki
Klaipëdos, Pipirø k. (namø valda
po 25 a, geras privaþiavimas,
netoli elektros linija, kaina sutartinë). Tel. 8 689 48 739.

Raseiniuose ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà Raseiniø r. Kampaièiø k.
(tvarkinga, mûrinë, 15 a, mûrinis
namas, ûkiniai pastatai, ðildymas
centrinis). Tel. 8 671 61 261.

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
25 ha þemës ûkio paskirties
sklypas Ðakiø r., Sutkiø k. Geras
privaþiavimas. Tel. 8 640 32 441.
52 a sklypà namo statybai
Kudirkos Naumiestyje, Ðakiø r.
Tel. 8 640 32 441.
Namà Kiduliuose, prie baþnyèios
(mûrinis, 32 a þemës, sklypas,
ûkiniai pastatai, garaþas, graþi
vieta). Jurbarkas, tel.: 8 624 24
477, 8 610 47 251.
Sodybà (tvarkinga, ràstinë, su erdviu 30 a sklypu) Ðakiø r. Janèiø
k. Teritorija aptverta iki Kauno
35 km. Tel. 8 640 32 441.
0,60 ha þemës ûkio paskirties
sklypà Nosiedø k. Lekëèiø sen.
Ðakiø r. Asfaltuotas privaþiavimas. Tel. 8 643 23 889.
Namà Auðros g. Ðakiuose ràstinis (visiðkai árengti abu namo
aukðtai, pakeisti visi langai, centrinis ðildymas, visi patogumai).
Tel. 8 640 32 441.

Namà Ðakiø r. Gelgaudiðkyje
(suremontuotas, plastikiniai langai, pakeistas stogas, visos komunikacijos, centrinis ðildymas). Tel.
8 640 32 441.

p e r k a
Ieðko pirkti namà Ðakiuose arba
sodybà netoli Ðakiø. Tel. 8 606
81 284.

Ðilalëje ir rajone

p a r d u o d a
Þemæ Laukuvos sen. (þemës ûkio
paskirties , 5 ha), lapuoèiø miðkà
(5 ha) ir áþuvintà tvenkiná (1 ha).
Galima statyba. Ðilalës r., tel. 8
656 24 052.

p a r d u o d a
Namà Kauno mieste, Aleksote
(nedidelis, mûrinis, plastikiniai
langai, centrinis ðildymas, yra
sodas, ûkiniai pastatai). Tel. 8
671 61 261.

3 k. butà Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.

4

Kituose miestuose ir
rajonuose

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

n u o m o j a
Nuomoju arba parduodu 1 k.
butà (yra virtuvë, duðas, tualetas,
nauji baldai, IV a., atliktas remontas). Tel. 8 633 49 094.

Klaipëdoje ir rajone

cm
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1

togumø, mediniame daugiabutyje). Tauragë, tel. 8 601 95 304.
2 k. butà M. Maþvydo g. 47 (I
a. ið penkiø, kaina 32 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 674 26 375.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a
+1 k. butà (IV a., 21 kv. m, IX
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 9 900
Eur. Yra balkonas. Rakinama
viso aukðto laiptinë. Namas jau
ápusëtas renovuoti). Tauragë, tel.
8 655 66 268.

paskirties, 1,68 ha). Tauragë, tel.
8 631 46 206.
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
140 (IV a., 45 kv. m). Tauragë,
tel. 8 650 29 891.
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 124 (II a., 32 kv. m, plastikiniai langai, ðarvo durys, maþi
mokesèiai, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 652 66 159.

+2 k. butà Ðilalës g. 166 (II a., 54
kv. m, II aukðtø name, mûrinis,
15 000 Eur, su patogumais, yra
didelis garaþas, þemës darþui).
Tauragë, tel. 8 655 82 500.

1 k. butà (II a., su patogumais,
renovuotame name, maþi
mokesèiai, 27 kv. m, uþ renovacijà sumokëta, 17 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 681 72 725.

+Sklypà Tauragëje (komunikacijos, 9 500 Eur). Þemës sklypà
Maþonuose, ðalia pagrindinio
kelio (elektra, namø valda).
Tauragë, tel. 8 699 67 090.

1 k. butà Eièiø k. Mokyklos g. (26
kv. m, suremontuotas). Tauragës
r., tel. 8 607 85 744.

+Sodà Tauragës r. Joniðkës k.
(graþi aplinka, ðalia miðkas, 11
000 Eur. Pirtis, þidinys, tualetas
ir poilsio kambarys. Sklypas
ribojasi su tvenkiniu). Tauragë,
tel. 8 641 65 651.
+Þemës sklypà Tauragës r. Jociø
k. (3 800 Eur, þemës ûkio

1 k. butà Gedimino g. 41 (III a.,
ið penkiø aukðtø, 36,21 kv. m, blokinis). Tauragë, tel. 8 688 10 129.
1 k. butà Gintaro g. (atskiras áëjimas, garaþas-ûkinis, þemë, 32 000
Eur). Tauragë, tel. 8 600 15 381.
1 k. butà miesto centre (III a.).
Tauragë, tel. 8 673 47 230.
2 k. butà (II a., bendrabuèio
tipo). Tauragë, tel. 8 639 34 085.
2 k. butà Gaurës g. 6 (be pa-

2 k. butà miesto centre Baþnyèiø
g. (II a., namas trijø aukðtø,
uþdaras kiemas, ðalia automobiliø stovëjimo aikðtelë, yra
dujos, dideli rûsiai kambario dydþio). Tauragë, tel. 8 635 44 737.
2 k. butà Ðilalës g. 166-4 (II a., 54
kv. m, II aukðtø name, mûrinis,
15 000 Eur, visi patogumai, didelis erdvus garaþas, didelis rûsys,
yra þemës darþui). Tauragë, tel.
8 654 17 838.
2 k. butà Ateities take (II a., 50
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 29 000 Eur, su
daliniais baldais). Tauragë, tel. 8
615 48 393.
2 k. butà J. Tumo Vaiþganto g.
126-410 (IV a., 35 kv. m, V aukðtø
name, bendrabutis, 15 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 96 638.
3 k. butà Tarailiø mikrorajone
(III a., 63,10 kv. m, apðiltintas ið
vidaus, signalizacija, ðarvo durys,
plastikiniai langai, centralizuotai
á butà teikiamos dujos, ðalia
lopðelis-darþelis, progimnazija,
netoli PC MAXIMA, 34 900
Eur). Tel. 8 636 44 766.
Dalá gyvenamojo namo miesto
centre (yra garaþas, 2,7 aro
þemës sklypas). Tauragë, tel. 8
652 21 229.
Dviejø namø valdà Jurbarko g. 28
ir Jurbarko g. 28 A. Keièia á 3-4
k. butà (IV ir V a. nesiûlyti). Dël
kainø skirtumø tarsimës Tauragë,
tel.: 8 682 41 561, 8 652 97 533.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje (po
visu garaþu duobë, trifazë elektra). Tauragë, tel. 8 682 53 445.
Garaþà T. Ivanausko g. bendrijoje „Jûra 3“ (pakeistas stogas,
iðtinkuotas, rûsys po visu garaþu,
yra vanduo, saugomas, 2 800 Eur,
kaina derinama). Tauragë, tel. 8
607 96 606.
Individualios ámonës verslà
„Graþi ðventë“. Ádirbis 3 metai.
Tauragë, tel.: 8 682 41 561, 8
687 58 898.
Komercinës paskirties aikðtelæ

Verslininkø g. 8 Taurø k. (35 arø,
su pastatu ir komunikacijomis).
Tauragë, tel. 8 699 52 113.
Komercinës paskirties patalpas
Vasario -16 osios g. (43 kv. m,
kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
652 40 933.
Mûrinæ fermà (ilgis 70x10 m, 1
kv. m 70 Eur), galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 635 46 118.
Mûriná vieno aukðto namà (renovuotas, miesto komunikacijos,
tvarkingas, 6,037 aro þemës, 2
garaþai) arba pusæ namo valdos.
Tauragë, tel. 8 611 14 025.
Namà J. Tumo-Vaiþganto g. 36
(17,25 aro þemës, yra 2 garaþai,
lauko rûsys, ðiltnamis, vietinës
komunikacijos). Tauragë, tel.: 8
699 34 621, 8 699 27 173.
Namà (mûrinis, su dviejø vietø
garaþu, treèias garaþas po namu,
12 a þemës) arba keièiu á 1-2 k.
butà Debreceno arba Dragûno
gatvëse Klaipëdoje. Tel. 8 671
87 723.
Namà Alyvø g. 4 (po remonto,
gera, rami vieta, 73 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 679 92 533.

Namà Maþonuose, Antðunijø g.
10 (2008 m., statyba, árengtas, yra
mansarda, 84 arø þemës sklypas,
visi patogumai, komunikacijos).
Tel.: 8 658 33 095, 8 651 13 993.
Pusæ gyvenamojo namo
T.Ivanausko g., miesto centre
(mûrinis, yra mûrinis garaþas, 3
arai þemës). Tauragë, tel. 8 600
10 404.
Pusæ namo prie baþnyèios
(graþioje vietoje, miesto centre,
prie Jûros upës, vëliau bus parduodamas visas namas). Tauragë,
tel. 8 601 51 502.
Sodà Joniðkëje „Aido“ bendrijoje (nebaigta statyba, gyvenamas
plotas 83,34 kv. m, yra elektra,
7,6 aro þemës, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 634 46 116.
Sodybà 5 km nuo Tauragës, kaina
sutartinë. Tel. 8 644 71 054.
Sodybà Dauglaukio k. Kaina po
apþiûros. Tauragës r., tel. 8 633
94 411.
Sodybà Kæsèiuose (71 % statybos
baigtumo, praeina miesto komunikacijos, 82 arai þemës, prie

pagrindinio kelio, 45 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 685 40 657.
Sodybà Skaudvilëje (medinis
namas, apmûrytas, ðiltas, erdvus,
ðildomas krosnimi, yra vanduo,
kanalizacija, kaina sutartinë).
Tel. 8 655 58 315.
Þemës sklypà 1 km nuo Tauragës
(þemës ûkio paskirties, 60 arø, 1
aras - 290 Eur). Tauragë, tel. 8
636 44 766.
Þemës sklypà Milaièiø k., Gaurës
sen. (þemës ûkio paskirties, 2,95
ha, prie Ðeðuvies upës, atlikti geodeziniai matavimai). Tauragës
r., tel. 8 614 02 455.
Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.
Þemës sklypà prie Tauragës (57
arai, ûkininko sodyba). Tauragë,
tel. 8 699 55 440.
Þemës sklypà Skirgailø k. (1,81
ha, yra elektra). Tauragë, tel. 8
654 84 745.
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p e r k a
+2 k. butà Tauragës r. (15 000
Eur, nuo 1 iki 3 k. Gali bûti be
remonto, be baldø). Tauragë, tel.
8 601 14 427.
1-2 k. butà arba dalá namo. Siûlyti
variantus. Tauragë, tel. 8 628 06
602.

+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8 674
24 111.

Telyèià (stambi), neseniai atsivedusià verðelá karvæ. Jurbarkas,
tel. 8 685 67 166.
Telyèias (2 vnt., verðingos, labai
gerø pieningø karviø, verðiuosis
balandþio mën.). Tauragë, tel. 8
684 74 874.

Cisternà (geros bûklës, metalinë,
25 kub. m). Tel. 8 686 08 124.

Telyèià (1,5 m., verðinga, geros
karvës, pieniniø veislës). Tauragë,
tel. 8 642 37 162.

3 k. butà (renovuotame name, IIIV a.). Tauragë, tel. 8 631 20 022.

n u o m o j a
+Iðnuomoja administraciná
komerciná pastatà Dariaus ir
Girëno g. 14 A (560 kv. m, miesto
centre senamiestyje, ðalia AB
Lietuvos paðtas, rajono savivaldybë, AB Ðiauliø bankas, kultûros
centras). Tinka biurams, galima su
baldais. Tel. 8 685 55 774.
+Iðnuomoja autoservisà
Melioratoriø g. 10 (625 kv. m,
viename kieme su tech. apþiûrø
centru, VÁ Regitra. Pastate plovykla, autodetaliø parduotuvë,
mechaninës dirbtuvës. Patogi
vieta vystyti bet koká automobiliø
verslà). Tel. 8 685 55 774.
Iðnuomoja kambarius nuosavame
name ámonëms ir privatiems asmenims. Yra baldai, sanitariniai
mazgai, atskiri áëjimai. Eþeruonos
g. 8 Taurø k., tel. 8 652 70 889.
Iðnuomoja 2 kambarius nuosavame name, su visais patogumais,
miesto centre ofisui, biurui arba
vieniðam dirbanèiam vyrui be þalingø áproèiø arba statybininkams.
Tauragë, tel. 8 654 49 012.
Dirbanti ðeima iðsinuomotø 2 k.
butà arba dalá namo Tauragëje
arba netoli Tauragës. Siûlyti ávairius variantus. Tel. 8 654 84 745.

2

Telyèià (limuzinø veislës, verðinga, verðiuosis balandþio mën.).
Ðienainá rulonais (rulonas 25 Eur).
Tauragë, tel. 8 630 42 786.

p a r d u o d a
Maþai naudotà GL-GENERAL
dujinæ viryklæ su dujine orkaite,
70 Eur. Tauragë, tel. 8 601 59 205.
Naudotus, veikianèius televizorius LG (2 vnt.), SONY (1 vnt.,
yra priedëlis MOTOROLA).
Jurbarkas, tel. 8 682 44 257.
Skalbyklæ ZANUSI. Tauragë, tel.
8 652 16 733.
Ðaldytuvà MINSK 15 (veikiantis,
didelis, geros bûklës). Tauragë,
tel.: 8 446 57 906, 8 670 66 147,
skambinti nuo 9 iki 14 val.

d o v a n o j a
Sekcijà ir minkðtàjà dalá.
Jurbarkas, tel. 8 685 16 883.

Verðingà mësinæ telyèià. Tauragë,
tel. 8612 35 073.
Verðingà telyèià, verðiuosis spalio
pab., 800 Eur. Tauragë, tel. 8 656
08 505.
Naudotà apelsino spalvos virtuvës
komplektà (prie jo gartraukis, kriauklë, 250 Eur). Tel. 8 657 70 622.
Sofà-lovà (naudota). 2 naujas
pusiau pûkines antklodes (aptrauktos ðilku, 1,3 kg svorio,
205x172 cm). Tauragë, tel.: 8 446
57 906, 8 670 66 147, skambinti
nuo 9 iki 14 val.
Spintelæ (prie lovos), svetainës
komplektà „Strazdas“, uþuolaidas
(kakavos sp., naktinës), medþiagà
uþuolaidoms (kakavos sp.), lininius siûlus, pagalves (2 vnt.),
medþiagà impilams. Tauragë, tel.
8 446 72 033.

p a r d u o d a
Naujà lovytæ nuleidþiamu ðonu,
automobilinæ këdutæ (juoda,
su stogeliu), neðyklæ (juoda).
Tauragë, tel. 8 658 26 852.

p a r d u o d a

p a r d u o d a
+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus. Atveþa. Tel. 8 686 09 222.

Jaunuolio komplektà (kompiuterinis stalas, lentynëlës, kaina
50 Eur, su pristatymu). Jurbarkas,
tel. 8 616 84 106.
Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas),
lovas (dvigulë, viengulë), tachtà,
spintas, komodà, indaujà-vitrinà,
sofà-lovà, këdes, stalus svetainei ir
virtuvei, masaþiná stalà. Jurbarkas,
tel.: 8 624 24 477, 8 627 89 361.
Minkðtuosius baldus: sofa-lova
ir du foteliai. Sekcijà NERIS (4
daliø, su spinta). Tauragë, tel. 8
612 10 609.

Þirgynas perka bet kokius arklius.
Jurbarkas, tel. 8 681 46 665.

d o v a n o j a
Dovanoja sterilizuotà katytæ (labai
meili, gera). Jurbarkas, tel. 8 652
76 694.

papildomai su atsarginiu nerûdijanèio plieno oro skirstytuvu,
naudotas vienà sezonà, iki 500
Eur). Tel. 8 615 82 625.
Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.
Silikatinius sienø blokelius
(25x40x60, yra apie 60 kub. m).
Jurbarkas, tel. +370 655 69 480.
Rëmus su ratais, galingà el. pjûklà su apsauga, malkø skaldyklæ,
kompresoriø, el. metalo pjovyklæ,
græþimo stakles. Tauragë, tel. 8
655 99 402.
Senovines raudonas ir geltonas
plytas (40 000 vnt.) ir kvadratinius akmenis (spalvoti, granitiniai,
80 kv. m). Kaunas, tel. 8 699
99 395.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.

p a r d u o d a
AUDI A6 (2001 m., 2800 cm3,
benzinas, mechaninë, sedanas,
mëlyna sp., 4/5, 243 km, TA iki
2019-05, 2 490 Eur, ið Vokietijos,
su nauja TA, stoglangis, kablys).
Jurbarkas, tel. 8 639 06 519.

CHEVROLET

p a r d u o d a
CHEVROLET NUBIRA (2007
m., 2000 cm3, dyzelinas, 89 kW,
mechaninë, universalus, sidabrinë
sp., 4/5, 168 125 km, TA iki 201901, daug privalumø, Lietuvoje
neeksploatuotas, 2 000 Eur, labai
tvarkingas). Tauragë, tel. 8 690
26 082.

FORD

p e r k a

p a r d u o d a

Pirks stambø ðakotà àþuolà ið
privaèios valdos, taip pat àþuolo
taðus. Tel. 8 623 45 752.

FORD FOCUS (2007 m., benzinas, TA iki 2018 m, 3 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 636 91 145.

HYUNDAI

p a r d u o d a
AUDI

HYUNDAI SANTA FE (2005
m., 2000 cm3, dyzelinas, 92 kW,
mechaninë, visureigis, sidabrinë
sp., 4/5, 240 000 km, TA iki

Dëvëtus rûbus maiðais (striukës,
kelnës, dþemperiai ir t.t., 100 kg
- 25 Eur). ATVEÞU. Jurbarkas,
tel. 8 656 38 610.

SAMSUNG GALAXY S III mini
(8 GB, garantija, J8190, geros
bûklës). Tauragë, tel. 8 686 48 876.

Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios kambariui),
skalbiniø dëþæ (pinta). Koèëlus
(paklodëms lyginti), 4 këdes su
atloðais. Tauragë, tel. 8 446 72 033.

p e r k a

Parduoda Klaipėdos r., Lelių k., Pilupėnų g. 11:
polisterolį, balta sp., 10 cm storio, 10 vnt. 1 vnt. - 3
EUR; mineralinę vatą, 4 rulonai, 1 rulonas - 5 EUR;
naudotas durų varčias, 2,04 x 0,80 m, 3 vnt. po 10 EUR
ir 1,84 x 0,74 m, be staktų - 2 vnt. po 30 EUR;
dujinę viryklę, 2 skylių, 30 EUR; elektros šviestuvus,3
vnt., 1 vnt. - 8 EUR; nerūdijančio plieno kriauklę, 10
EUR; deguonies balionus, tušti, 2 vnt., 1 vnt. - 15 EUR;
angliarūgštės balioną, 15 EUR; acetileno balioną, 30
EUR; medinius tvoros skydelius, 2,5 x 1 m, 4 vnt., 1 vnt.
- 20 EUR; tvoros skydelius, 2 x 0,95 m, 3 vnt., 1 vnt. -15
EUR. Tel. 8 612 31 184.

p a r d u o d a

p a r d u o d a

Parduoda arba iðnuomoja 1 k.
butà be patogumø. Tauragë, tel.:
8 633 96 840, 8 636 00 128.

Verðingà mësinæ telyèià. Tauragë,
tel. 8 612 35 073.
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p a r d u o d a
Aviø bandà, galima pirkti atskirai
mësai arba auginti su ëriukais.
Jurbarko r., tel. 8 614 33 842.
Bevilnes Kamerûno avis, kaina
100 Eur. Tel. 8 605 47 826.
Bièiø avilius (naudoti, nebrangiai). Tauragë, tel. 8 686 92 218.

Plastikines taras 1000 l, su metaliniais padëklais. Ðvarios, tvarkingos. Tinka vandeniui, kurui,
skystoms tràðoms ir t.t. (37-43
Eur), kanalizacijai (18 Eur), rëmai
(15 Eur), pûslës (3 Eur). Galime
atveþti. Tauragë, tel. 8 673 27 937.
Rudeninius batelius su auliukais (nauji, 38 dydis, 15 Eur)
ir ðiltesniø batø, batø ðlapiam
orui. Vyriðkas apatines kelnes
(vyresniems þmonëms), sukneles
ir ðvarkus, vyriðkas kelnes, ðiltus
marðkinëlius. Tauragë, tel. 8 446
72 033.
Televizoriø, ðviestuvà, aliumininius bidonus, tarkavimio maðinà,
grûdø malûnà, iðtraukiamus stalus
(2 vnt.), 8 këdës, lauko duris
(apðiltintos, medinës, 1,95x0,76
m). Jurbarkas, tel. 8 679 02 985.

Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.

skelbimà mokëti nereikia, dydis 10
kv. cm skelbiantis 5 kartus + 1 kartas
nemokamas).
SKELBIMO KAINA – 1,50 Eur
(skelbiama 2 kartus ir internete 2 savaites).
SKELBIMAI PRIIMAMI:
Redakcijos biuruose, internetinëje
svetainëje.
Arba SMS þinute 1398 visiems operatoriams. SMS þinutëje á laukelá raðyti:
Pliusas4sk palikus tarpà – skelbimo
tekstas. (Á SMS þinutæ galima raðyti tik
160 simboliø, kartu su raktaþodþiu. SMS
kaina 3,00 Eur).
SKELBIMAI IKI 20 ÞODÞIØ
(áskaitant miesto pavadinimà ir vieno
telefono numerá). Kai nurodoma parduodamo nekilnojamojo turto, automobiliø
ir mobiliøjø telefonø kaina.
Laikraðtyje - 2,00 Eur (1 kartas).
Skelbiantis 5 kartus + 1 kartas
nemokamai.

Ekologiðkai uþaugintas morkas ir
moliûgus. Ðilalë, tel. 8 636 80 759.
Kalakutus ir þàsis (mësiniai,
ekologiðkai uþauginti). Pagëgiø
sav., tel.: 8 642 09 030, 8 611 01
641.
Karves (2 vnt.) ir didelæ kiaulæ.
Tauragë, tel. 8 689 92 110.
Kiaulæ (skerdimui, apie 150
kg). Ðienainá baltoje plëvelëje.
Tauragë, tel.: 8 685 60 235, 8 446
69 440.
Karvæ (3 verðiø, 600 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 614 91 375.
Kvietrugius, tinka ir sëklai.
Tauragë, tel. 8 698 57 698.
Mësinæ pirmaverðæ karvæ su
verðeliu, 930 Eur. Jurbarkas, tel.
8 607 81 773.
Mësiniø galvijø bandà, galima
pirkti ir atskirai. Tauragë, tel. 8
616 24 586.
Mieþius ir kvietrugius. Tauragë,
tel. 8 698 57 698.
Miðrûnes ir bevilnes avis Ðakiø r.
Tel. 8 648 27 276.
Mësines ëringas avytes, avinukus
bei jø skerdienà, taip pat ir mësos gaminius ið ërienos. Atveþu
nemokamai. Tel. 8 656 58 149.
Parðelius. Kaina sutartinë.
Jurbarkas, tel. 8 612 80 728.
Parðelius. Tauragë, tel.8 633 96
840.

p a r d u o d a
+Àþuolo plonràsèius (ilgis 3,1 m,
kub. m, 50 Eur). Lauko kanalizacijos vamzdþius (5 vnt. po 6 Eur,
diametras 110 mm, ilgis 6 m),
rankiná diskiná pjûklà BOSCH
(1050 W, 15 Eur). Tauragë, tel. 8
618 15 245.
Asfalto betono daþus (aukðtos
kokybës, pasiþymintys puikiomis
dengiamumo, spalvos parinkimo
savybëmis, tinka aikðteliø, fasadø,
patalpas, kur daug tranzito, garaþø daþymui, baltos sp. 40 kg ir
geltonos sp. 40 ir 25 kg). Tauragë,
tel. 8 673 02 428.
YPATINGOS NUOLAIDOS!
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. VIDAUS IR
LAUKO DURYS: MEDINËS,
METALINËS, NAUJOS IR
PANAUDOTOS. MUZIKINIAI
INSTRUMENTAI (bajanai, akordeonai, armonikos). Klaipëda,
tel. 8 603 10 867.
Juodþemá (maiðytas su smëliu,
tinka sklypui sukelti, iðlyginti arba
supilti pagrindà prieð pilant juodþemá vejà sëti, 8 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 656 88 332.
Kietojo kuro katilà „Þvakë“
(Maþeikiø g-bos ámonës, su dokumentais, 20 kW, komplektas,

Skelbimai, kuriuose yra daugiau nei
20 þodþiø. Paslaugø, verslo skelbimai,
nuolatinio darbo ir darbo uþsienyje
pasiûlymai. Jeigu nuolatos perka, parduoda þemæ, medienà (lentas, ràstelius,
taðus, malkas dideliais kiekiais). Superka kiaules, galvijus. Veþa keleivius á
uþsiená (nurodant arba nenurodant datos).
Iðnuomoja: nekilnojamàjá turtà, árangà,
transporto priemones. Skelbimai dël
dingusiø dokumentø (kurie privalo bûti
paskelbti laikraðtyje), perkamø, parduodamø dokumentø. Parduodamø, perkamø
ginklø. Þemës ûkio, gyvulininkystës
produktai: grûdinë kultûra; daigai, sodinukai, skerdiena, rûkyti, sûdyti mësos
gaminiai (2,00 Eur – skelbiame 2 kartus).
Skelbimai, kai nurodomi atliekami darbai
(pvz.: mûrija, betonuoja, atlieka apdailos
darbus ir t.t.).
VERSLO PASLAUGØ SKELBIMAI
PRIIMAMI:
Laikraðèio redakcijos biuruose.
Arba SMS þinute 1398 (pliusas1 palikus
tarpà - skelbimo tekstas). (Á SMS þinutæ
galima raðyti tik 160 simboliø kartu su
raktaþodþiu). SMS kaina 2,00 Eur

APIBRAUKTAS SKELBIMAS
4,00 Eur (papildomai uþ verslo

IÐANKSTINË INFORMACIJA
4,00 Eur.

Visi skelbimai tik internetinëje svetainëje
nemokami (skelbiame 2 arba 4 savaites).
Internetinës svetainës adresas: www.
pliusas.lt

Vaistø, þmoniø organø, kuro, automobiliø
dokumentø, ginklø be leidimo, narkotiniø
medþiagø pardavimo ir pirkimo, kritusiø
gyvûnø pirkimo, susijæ su draudþiama
LR veikla.
Laikraðèio prenumerata priimama
visuose Lietuvos paðto skyriuose. 1 mën. –
2,00 Eur.

Reklamà galima uþsakyti: elektroniniu
paðtu, faksu, telefonu, pas reklamos
vadybininkus. Kontaktai nurodyti þemiau
esanèioje skiltyje: ADRESAI, TELEFONAI.
Reklamos kainos skelbiamos svetainëje:
www.pliusas.lt.

JURBARKE Kranto g. 7.
Tel. 8-683 51000.
El. paðtas: pliusas@pliusas.lt
reklama.pliusas@gmail.com
Pasiûlymus, pageidavimus, skundus
siøskite: info@pliusas.lt
TAURAGËJE Vasario 16-osios g. 3.
Tel.: 8-446 72 121, 8-685 00 029.
El. paðtas: taurage@pliusas.lt
KLAIPËDOJE Priestoèio g. 1 a.
Tel. 8-652 65 040.
El. paðtas: pliusoreklama@gmail.com
ÐIAULIUOSE Tel. 8-652 65 040.
El. paðtas: pliusoreklama@gmail.com
ÐILUTËJE, ÐILALËJE

Tel. 8-652 65 039.
El. paðtas: pliusassilute@gmail.com
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2019-10, Lietuvoje neeksploatuotas, 3 100 Eur, ið Vokietijos).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.

MAZDA

p a r d u o d a
MAZDA 323F (benzinas,
Lietuvoje neeksploatuotas, 300
Eur). Tauragë, tel. 8 618 15 245.
MAZDA PREMACY (2000 m.,
dyzelinas, juodos sp., visà arba
dalimis, 400 Eur). Tauragë, tel.
8 682 24 545.

NISSAN

p a r d u o d a
NISSAN ALMERA (2002 m.,
2,2 l, dyz., 81 kW, 4 durys, TA
iki 2019 05, kaina 950 Eur). Tel.
8 676 48 713.

OPEL

p a r d u o d a
OPEL ASTRA (2002 m.,
2000 cm3, dyzelinas, 74 kW,
mechaninë, heèbekas, þalia sp.,
4/5, TA iki 2018-05, 1 500 Eur).
Raseiniai, tel. 8 652 49 196.
OPEL FRONTERA (1995 m.,
2,8 l, dyzelinas, TA iki 2018 m.,
baltos sp., 1 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 685 69 805.
OPEL VECTRA (2000 m., 2,0
l, dyz., 74 kW, heèbekas, nauja
TA, 850 Eur). Tel. 8 676 48 713.

RENAULT

p a r d u o d a

VW GOLF (1998 m., dyzelinas,
66 kW, mechaninë, mëlyna sp.,
2/3, TA iki 2019-05, 1 400 Eur).
Raseiniai, tel. 8 652 49 196.
VW PASSAT (2006 m., 2 l, dyz.,
TA, þieminiø padangø komplektas, juoda sp.). Tel. 8 678 43 672.
VW PASSAT (1997 05, 1,8 l,
benzinas, 92 kW, sedanas melsva
spalva, veliûras, juoda spalva, el.
langai, kondicionierius, cinkuotas këbulas, kaina 1200 Eur, TA
iki 2019 06 29 d.). Jurbarkas, tel.
8 650 59 120.
VW PASSAT (2000 m., dyzelinas, 66 kW, mechaninë, universalus, geltona sp., 4/5, 349 000
km, TA iki 2018-11, cinkuotas këbulas, odinis salonas).
Jurbarkas, tel. +370 673 05 479.

p a r d u o d a
Priekabos ZUBRIONOK, MAZ
8114 (lengvosios maðinos, 2 vnt.).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.

VOLVO

p a r d u o d a

p a r d u o d a

Bulviø kasamàjà, plûgà, purkðtuvà, kultivatoriø, tràðø barstytuvà,
ðienapjovæ, vartytuvà, grûdø
pûstuvà, autokaro strëlæ. T25.
Jurbarkas, tel. 8 612 78 366.

VOLVO S-40 (2000 m., benzinas, 92 kW, TA iki 2018 m., galima derëtis, 1 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 616 42 379.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø

p a r d u o d a
Parduoda priekabëlæ lengvajam
automobiliui be TA. Naujà italiðkà vyriðkà dviratá. Jurbarkas,
tel. 8 699 85 415.

p e r k a
Lengvojo automobilio priekabà
iki 200 Eur. Tauragë, tel. 8 685
02 867.

VOLKSWAGEN

p e r k a

p a r d u o d a

Automobiliø, mikroautobusø supirkimas aukðèiausia
kaina. Dokumentus tvarkome
vietoje, dirbame be iðeiginiø.
Atsiskaitome iðkart. Jurbarkas,
tel. 8 681 33 226.
Perka vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiima

(vandeniui, gyvuliams girdyti,
200 Eur). Tauragë, tel. 8 636
91 145.
Plûgà (vienvagis, melioracinis,
rusiðkas). Jurbarkas, tel. 8 655
23 387.
Traktorius: MTZ50 (kaina 2150
Eur, su 80 varikliu) ir T40AM
(kaina1250 Eur), vartomàjá
plûgà 3 korpusø (gera bûklë,
kaina 1800 Eur). Jurbarkas, tel.
8 610 22 514.
Traktorinæ priekabà 2PTS-2,
grûdø iðkrovimo sraigæ (elektrinë), priekinës aðies þiedà
(4 t priekabai), padangas (traktoriniø priekabø, 4-12 t), iðvertimo cilin
drus (traktoriaus priekabø, 2-4
t). Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.

VW SHARAN (1999 m., 1,9 l,
TDi, veliûras, 81 kW, 1 600 Eur).
Tauragë, tel. 8 622 40 010.

RENAULT MEGANE (2001
m., dyzelinas, TA iki 2019 m.,
draudimas, variklio defektas, 350
Eur). Tauragë, tel. 8 650 69 055.

VW BORA ( bendzinas, 1998
m., rida 186 000, 2,3 kub. cm.,
110 kw.,TA iki 2018.10, yra draudimas iki 2018. 01, lieti ratlankiai, naujos þieminës padangos,
kaina 1 200 Eur. galima derëtis).
Jurbarkas, tel. 8 698 05 752.

pats ir atsiskaito iðkart. Tel. 8
638 65 628.
Superkame automobilius, autobusus, sunkveþimius, visureigius
aukðèiausia kaina. Sutvarkome
dokumentus ir pasiimame jums
patogiu laiku. Tel. 8 624 36 612.
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El. iðoriná prekiø pakrovimo liftà
(3 tonø galios, 8,5 m aukðèio,
1 900 Eur). Tauragë, tel. 8 636
44 766.
Grûdø malûnà (trifazis, 7 kW
variklis). Elektros variklá (3000
aps./min., 4 kW), ûkiðkas svarstykles (sveria iki 200 kg, kompaktiðkos). Jurbarkas, tel. 8 662
35 299.
Melþimo aparatus, vienfazius,
vandens talpyklà ant ratø (3 kub.
m), ganyklø gyvuliø girdymo
talpyklà (3 kub. m). Jurbarkas,
tel. 8 615 31 155, skambinti po
darbo.
Mëðlo pakrautuvà, miðkaveþá,
vakuuminá siurblá su ðlangomis,
vienaaðæ priekabà. elektros variklius ávairaus galingumo, 3
cilindrø traktoriukà, vienvagæ
bulviø kasamàjà ir dviejø vagø
plûgà. Tauragë, tel. 8 647 36 183.
Priekabà (rulonams veþti, 1 000
Eur). Statinæ (horizontali, aliumininë, 500 Eur). Lová

Traktorinës priekabos 2PTS-4
(3 padangas, 1 vnt. - 30 Eur).
Frontalinio krautuvo valdymo
svirtá. Tauragë, tel. 8 618 15 245.
Traktoriø T25 (vienaaðë
priekaba 2x3 m), kultivatoriø
ir dvivagi plûgà (TA iki 2019
05 mën.). Jurbarkas, tel. 8 695
19 863.
Savos gamybos traktoriø (TA,
draudimas, darbinis velenas).
Tel. 8 636 45 072.
Variklius traktoriams T-40
ir MTZ-80 (po remonto).
Traktoriø T-40A. Tauragë, tel.
8 639 95 789.
Vienaaðæ traktorinæ priekabà
(650 Eur). Traktorinæ traukimo
gervæ (650 Eur). Tauragë, tel. 8
640 29 699.

p e r k a
+Perkame Þ.Û. technikà ir
transportà: traktorius, kombainus, plûgus, presus, automobilius, mikroautobusus,
sunkveþimius. Tel. 8 623 55 702

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19
876.
+Vandens græþiniai.
Geoterminis ðildymas. Darbai
nuo A iki Z. Visoje Lietuvoje
iðtisus metus! Garantija, aptarnavimas. www.Melkerlita.lt.
Tel.: 8 686 83 265, 8 616 08 020.
Atliekame santechnikos darbus
ir valymo árenginiø, mini ekskavatoriaus paslaugas, tvenkiniø
kasimas. Jurbarkas, tel. 8 637
95 652.
Esame su patirtimi. Atliekame
remonto ir statybos darbus
(stogai, skardinimas, pavësinës,
supynës, priestatai, plyteliø
klojimas, sienø, lubø, grindø).
Tauragë, tel. 8 637 25 870.
Kokybiðki apdailos darbai, tapetavimas, grindø dëjimas, gipso
sukimas, namø ðiltinimas, griovimo darbai ir kiti statybos
darbai. Tel. 8 652 06 026.
Nebrangiai atveþame kokybiðkà þvyrà, smëlá, plautà smëlá,
skaldà, akmenukus, juodþemá,
asfalto droþles ir kt. (5-10-25
t). Savivarèiø nuoma. www.
nprekyba.lt Tel. 8 662 44 940.
Remontuojame buitinius ir pramoninius ðaldytuvus, pildome
maðinø ir traktoriø kondicionierius. Jurbarkas, tel. 8 698
39 839.
Savivarèiu sunkveþimiu veþame
ávairius krovinius, þvyrà, skaldà
smëlá, juodþemá, yra kranas.
Jurbarkas, tel. 8 676 87 593.
Veþu þvyrà, smëlá, juodþemá (18
t). Jurbarkas, tel. 8 616 84 106.

TAURAGĖS KULTŪROS RŪMUOSE
LAPKRIČIO 9 D. 18 VAL.
BILIETŲ KAINOS: 9, 10 IR 11 EUR.

Galiu priþiûrëti senelius, turiu
patirties. Tauragë, tel. 8 641 49
737.
Ieðko darbo, gali atlikti visus
vidaus ir lauko apdailos darbus.
Tel. 8 636 31 002.
Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti senelius namuose
(esu profesionali lankomosios
prieþiûros darbuotoja), siûlyti
ávarius variantus. Jurbarkas, tel.
8 673 60 363
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Mûrininkas, stogdengys, vidaus
apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
Statybininkas atlieka visus mûro
ir medþio darbus. Tauragë, tel. 8
685 80 857.
Vyras ieðko darbo. Tinkuoja,
mûrija, klijuoja polistirolá, armuoja, suka gipsà ir atlieka kitus
darbus. Tauragë, tel. 8 636 26 517.
Vyras ieðko pagalbinio darbo.
Tauragë, tel. 8 608 23 540.

+Reikalinga kirpëja. Suteikiamos
geros darbo sàlygos. Tauragë, tel.
8 618 79 399.
+Reikalinga moteris sodybos
prieþiûrai. Tauragë, tel. 8 643
93 090.
+Reikalingas automobiliø këbulø
remontininkas-skardininkas.
Geros apmokëjimo sàlygos, socialinës garantijos. Tauragë, tel.
8 686 64 561.
+Reikalingas autoservisui darbuotojø, darbas Jurbarke ir
Smalininkuose. Tel. 8 682 10
021, 8 612 67 824.
+Ûkyje reikalingas ðërikas, turintis traktorininko teises. Gali
bûti ðeima. Apgyvendinama,
socialinës garantijos, mokamas
atlyginimas. Tel. 8 674 36 946.
Ieðkomas tolimøjø reisø
vairuotojas Suomijos kryptimi arba Lietuva-Latvija-Estija.
Savaitgaliai namie. Jurbarkas, tel.
8 615 44 567.
Pieno ûkiui reikalingai darbininkai-melþëjai, apgyvendiname, soc. garantijos. Jurbarkas,
tel. 8 650 62 948.
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Raseiniø r. reikalingas traktorininkas, melþëja, ávairûs darbininkai (-ës), gali bûti ðeima,
apgyvendiname soc. garantija,
mokamas atlyginimas. Raseiniai,
tel.: 8 677 17 012, 8 606 46 462.
Reikalingi apdailininkai darbui
Vokietijoje, atlyginimas valandinis, Nuveþame ir parveþame,
apgyvendiname. Jurbarkas, tel. 8
603 45 301.
Reikalingi staliai darbui
Norvegijoje surinkti skydinius
namus. Nuveþame ir parveþame,
apgyvendiname. Jurbarkas, tel. 8
603 45 301.
Reikalingas darbininkas be þalingø áproèiø, prie gyvuliø ûkyje,
apgyvendiname. Ðakiai, tel. 8
612 59 700.
Reikalingas darbininkas, darbui
pas ûkininkà, soc. garantijos,
apgyvendiname, maitiname.
Jurbarkas, tel. 8 699 55 304.
Medienos apdirbimo ámonë ieðko
mediniø lenteliø krovëjø (lentelës
padëklams). Amþius iki 40 metø.
Tauragë, tel. 8 652 55 588.

Esu pensininkë, gyvenu viena.
Norëèiau rasti gerà þmogø
pagyventi pas mane, be þalingø
áproèiø moterá ar merginà. Nieko
nereikëtø mokëti ir dirbti, kad tik
bûtø þmogus ðalia ir nebrangiai,
viena nebûèiau. Jurbarkas, tel. 8
651 78 089.
Priimu gyventi vyresnio amþiaus
moterá be þalingø áproèiø. Geros
gyvenimo sàlygos. Tauragës r., tel.
8 656 24 052.
Perku senienas, buities rakandus,
antikvarinius daiktus, medalius,
ordinus, statulëles. Tel. 8 652
75 009.

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

LAPKRIČIO 4 D. 15 VAL. XVI kapelų šventė „Pamituvio armonika“ Jurbarko kultūros
centre.
TAURAGĖJĖ IR RAJONE

LAPKRIČIO 4 D. Tauragės asociacija Mažoji scena jubiliejinis 25-asis teatrų festivalis
Kvartetas 2017 Tauragės kultūros centre.
13 VAL. Rankų šešėlių teatras BUDRUGANA (Lietuva) Keturi metų laikai.
15 VAL. Tauragės asociacija Mažoji scena teatras Laimės ieškotojai.
17 VAL. Anykščių kultūros centro teatras Emigrantai.
18.30 VAL. Tauragės asociacija Mažoji scena ir Gelgaudiškio kultūros centro mėgėjų
teatras Burtininkė.
LAPKRIČIO 8 D. 18 VAL. Domino teatro spektaklis „Pats geriausias šou“ Tauragės
kultūros centre.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

LAPKRIČIO 3 D. 17 VAL. Humoristinis muzikinis šou „Linksmybių mugė” Šilutės
kultūros ir pramogų centre.
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