Kaina 0,40 Eur

2017 08 22 Nr. 33 (1687) ANTRADIENIS

9 PRIEŽASTYS, KODĖL
TA M PA M A P S D S K O LININKU

„Už gydymo paslaugas jums reikės susimokėti“, – tokią
frazę, ir galbūt visai netikėtai, galima išgirsti atėjus į polikliniką. Iškyla klausimas – kodėl, kaip įprastai, nesuteikiamos
nemokamos gydymo paslaugos? O atsakymas paprastas –
veikiausiai dėl vienų ar kitų priežasčių, sąmoningai ar tyčia,
valstybei nemokėjote privalomojo sveikatos draudimo (PSD)
įmokų. Taigi kas ir kokiais atvejais tampa PSD skolininkais?

Siūlome papildomai užsidirbti

Jei susidomėjai, išsikirpk kuponą ir atvyk adresu: Vasario
16-osios g, 3, Tauragė „Oriflame“, gyvenantys kituose
miestuose skambinkite tel. 8 677 75 156.

Bedarbiai. Vienas pirmųjų dalykų, ką padaro darbo netekęs
žmogus – užsiregistruoja į darbo biržą. Tada iki susiras darbą,
bet ne ilgiau nei 9 mėnesius, jis gauna išmoką ir yra valstybės
draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu. Jei registruotis į darbo biržą žmogus nenori ar neranda darbo ilgiau nei 9
mėn. – žmogus, norėdamas naudotis nemokamos sveikatos
paslaugomis, PSD įmokas turi mokėti savarankiškai. Jei to
nepadaro, tampa PSD skolininku.
Studentai, abiturientai. Privalomuoju sveikatos draudimu
valstybės lėšomis apdraustų abiturientų ir studentų laikotarpiai
galioja iki atitinkamų mokslo metų pabaigos, t. y. iki rugpjūčio
31 dienos. Kitaip tariant, jei jaunuolis toliau nesimoko, netęsia
studijų, iki vasaros pabaigos neįsidarbina ir nesiregistruoja į
darbo biržą, nenorėdamas tapti PSD skolininku įmokas turi
pradėti mokėti pats. Tai galioja ir mokslą ar studijas nutraukti
panorusiems studentams.
Emigrantai, nedeklaravę savo išvykimo į užsienį. Oficialiai jie vis dar laikomi Lietuvos gyventojais, nors neretai
būna registruoti kitose šalyse, ten dirba ir moka mokesčius,
gauna valstybines išmokas, augina vaikus ir nesinaudoja nemokamomis sveikatos paslaugomis Lietuvoje. Tačiau valstybė
apie jų išvykimą nežino, todėl jiems galioja prievolė mokėti
privalomojo sveikatos draudimo įmokas.
Nelegaliai dirbantieji Lietuvoje. Pasirinkę dirbti šešėlyje
žmonės turi suprasti, kad tokiu atveju darbdavys jokių įmokų
už jį nemoka. Todėl PSD įmokų mokėjimu reikėtų pasirūpinti
patiems.
Mamos arba tėčiai. Vaiko priežiūros atostogų išėję tėvai
turėtų žinoti, kad sveikatos apsauga vienam iš tėvų galioja iki
vaikui sueis 8-eri metai. Jei po to negrįžtama į darbo rinką,
nemokama PSD įmokų ir nesiregistruojama darbo biržoje,
tampama PSD skolininkais.
Jaunuoliai, atlikę karinę tarnybą. Įsidarbinti, registruotis
darbo biržoje arba mokėti PSD įmokas savarankiškai, jei nenori
įsiskolinti valstybei, turi ir jaunuoliai, baigę karinę tarybą.
Mamos, kurios įformina vaiko priežiūros išmoką tėčių
vardu. Vaiko priežiūros išmoką įformina tėčio, kurio uždarbis
didesnis, vardu, tačiau jis eina į darbą, o mažylį prižiūri mama.
Būtina atkreipti dėmesį, kad už mamą tokiu atveju darbdavys
nebemoka, todėl ji turėtų kreiptis į Teritorinę ligonių kasą, kad
būtų draudžiama valstybės lėšomis.
Išėję nemokamų atostogų. Jei žmogus nusprendžia išeiti
nemokamų atostogų visą kalendorinį mėnesį arba ilgesnį laiką,
turi atkreipti dėmesį, kad PSD įmokos už jį nėra mokamos.
Tokiu atveju, norėdamas turėti teisę į nemokamą sveikatos
apsaugą, PSD įmokas turi mokėti savo lėšomis.
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KAIP ATSISAKYTI NEREIKALINGO
CUKRAUS?
XIX amžiuje statistinis europietis per
metus suvartodavo
apie 2 kg gryno cukraus, XX amžiuje
vienam žmogui tekdavo jau po 17 kg per
metus, o XXI-ame –
jau ir po 40 kg. Kuo
tai gresia ir ką daryti?
Saldūs nuodai
Nesaikingas saldumynų vartojimas kenkia ne tik odai, dantims ir figūrai, bet ir visam
organizmui apskritai: nukenčia imunitetas,
didėja 2-ojo tipo diabeto, nutukimo, širdies
ir kraujagyslių ligų rizika. Dideli saldumynų kiekiai – tai didelis krūvis kepenims ir
kaulams bei sąnariams (išplaunamas kalcis),
taip pat kasai, skrandžiui. Dėl nesaikingo
saldumynų vartojimo sutrinka neuromediatorių (serotonino, dopamino) balansas, dėl
ko žmogus tampa agresyvesnis ar puola į
depresiją, blogėja žarnyno darbas, prasideda
priešlaikinis senėjimas, išauga onkologinių
ligų tikimybė.
Dažniausios klaidos
Gydytojų teigimu, grynas cukrus organizmui
nereikalingas – mums visiškai užtenka paprastųjų cukrų, kurių gausu įprastuose maisto
produktuose (net ir nesaldžiuose). Atsisakyti
nereikalingo cukraus bus į naudą, bet daryti
tai reikia laikantis kelių taisyklių:
Nereikia cukraus atsisakyti staiga – tai kenkia organizmui.
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Ką daryti?
Sumažinti suvartojamo cukraus kiekius yra
tikrai įmanoma, ir net ne taip sunku, kaip gali
pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.
Judėti savo tikslo link reikia po truputį, mažais žingsneliais. Iš pradžių pakeiskite cukrų
medumi ir džiovintais vaisiais, pereikite prie

natūralių cukrų, o galiausiai racione sumažinkite ir jų.
Maitinkitės reguliariai (5-6 kartus per
dieną). Ir nepamirškite pusryčių.
Vartokite daugiau baltymų (mėsos, paukštienos, žuvies, varškės, riešutų, ankštinių
kultūrų), taip pat daržovių, kuriose gausu
vitaminų ir ląstelienos.
Būkite fiziškai aktyvesni. Judėjimas
padeda palaikyti normalų endorfinų ir serotonino lygį, o tai gelbsti nuo „abstinencijos
sindromo“.
Eikite miegoti anksčiau. Artėjant pusiaunakčiui išauga alkio hormono grelino lygis,
todėl laikykitės toliau nuo pagundos ir eikite
ilsėtis nelaukę, kol vėl pasijusite alkani.
Venkite streso. Jis provokuoja potraukį
žalingam maistui.
Valykite organizmą. Atsikračius toksinų,
potraukis saldumynams mažėja.
Išgerkite po 2 litrus vandens per dieną. Tai
padės kontroliuoti alkio jausmą.
Pagardinkite gėrimus ir maistą cinamonu.
Jei reikia, vartokite maisto papildus, vitaminus. Smaližiams labai reikalingi B grupės
vitaminai (padeda nervų sistemai kovoti su
stresu), glutaminas, chromas. Chromo galima gauti ne tik su papildais, bet ir valgant
kepenis, perlines kruopas, krevetes, upių ir
jūrų žuvį, antieną, o glutamino – su jautiena,
aviena, paukštiena, kietu sūriu, varške, soja,
vištų kiaušiniais ir žirniais.

NAUDINGA ŽINOTI

KETINANTIEMS NUOMOTIS BUTĄ –
TEISININKĖS PATARIMAI
Planuojantys nuomotis būstą neišvengiamai susiduria su įvairiais
teisiniais klausimais: į ką atkreipti
dėmesį sudarant nuomos sutartį, ar
ją būtina registruoti, kaip apginti
savo teises, kai kita šalis nepaiso
susitarimų? Ketinantiems nuomotis
butą – teisininkės patarimai Vilniaus
universiteto Teisės klinikos konsultantė Milda Lapinskaitė pateikia
patarimų, kurie padės išvengti nesusipratimų ateityje.
Pirmiausia, pravartu įsitikinti, kad asmuo, iš kurio ketinate nuomotis būstą, yra
ne subnuomotojas, o gyvenamosios patalpos savininkas. Paprašykite, kad asmuo
pateiktų savo asmens dokumentą ir išrašą iš
„Registrų centro“. Jei paaiškėja, kad nuomotojas nėra buto savininkas, reikalaukite
pateikti rašytinį savininko sutikimą, jog
šis sutinka subnuomoti savo turtą Jums.
Atrodytų, galbūt nieko tokio, jei savininkas
nesužinos, tačiau reikėtų turėti omenyje,
kad tikrasis nuomotojas, atvykęs apžiūrėti,
kaip nuomininkams sekasi gyventi bute, ir
jame atradęs visiškai kitus asmenis, gali
nutraukti nuomos sutartį. Tokiu atveju
Jums tektų išsikraustyti.
Atkreiptinas dėmesys, kad gyvenamųjų
patalpų nuomos sutartis turi būti sudaryta
raštu. Be kitų aspektų, dokumente svarbu
aptarti šias sąlygas: kainą, atsiskaitymo už
komunalinius mokesčius tvarką, mokėjimo
terminą, sutarties nutraukimo sąlygas,
įspėjimo laikotarpį ir t. t. Papildomas saugiklis, užtikrinantis, kad nebūsite netikėtai
išprašyti – nuomos sutarties įregistravimas
Nekilnojamo turto registre. Jei savininkas
parduotų butą, registre išviešinta nuomos
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LANKYTOJAMS PRITRAUKTI BUS
IŠNAUDOTI IR PILIES RŪSIAI
Netrukus bus pradedami Tauragės miesto
Pilies komplekso rūsio
įrengimo darbai. Po
rekonstrukcijos rūsio
patalpos bus pritaikytos
viešam lankymui ir kultūrinėms paslaugoms
teikti.
Renovuojant rūsio erdves, bus perplanuotos
visos patalpos: įrengta
rūbinė, holas, Deklaracijų menė, Kultūrinių
derybų, Diplomatijos
salės, ekspozicinės erdvės. Bus sutvarkytos ir laiptinės, o viena jų pritaikyta žmonėms su negalia.
Išsaugant pilies rūsio vertingąsias architektūrines, istorines savybes, dalyje patalpų bus atidengtos plytų mūro sienos ir lubos. Visi darbai atliekami derinant XIX a. ampyro ir šiuolaikinį
stilius. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų šio projekto įgyvendinimui skirta beveik 400
tūkst. eurų. Darbus atliksianti UAB „Brosta“, įsipareigojo juos pabaigti per 16 mėnesių.

JURBARKAS

JURBARKAS KRAŠTO ŠVENTĘ ŠVĘS
PENKIAS DIENAS
2017 metų rugpjūčio 23-27
dienomis vyksiančioje Jurbarko krašto šventėje bus atskleistas krašto išskirtinumas,
atspindėti visi regionai. Penkias
dienas truksiančioje šventėje
jurbarkiškių ir miesto svečių
lauks gausybė renginių ir pramogų.
Rugpjūčio 23 dieną, trečiadienį, numatoma Jurbarko
krašto šventės pradžia Šimkaičių girioje, prie generolo Jono
Žemaičio vadavietės, vyks
Atminimo vakaras – Juodojo kaspino dienos ir Baltijos kelio minėjimas.
Rugpjūčio 24 dieną, ketvirtadienį, bus atidarytas Jurbarko miesto stadionas. Vakare į Jurbarko dvaro parką pakvies kino festivalis „Sidabrinės gervės“.
Rugpjūčio 25 diena, penktadienis, skirta „Reformacijos 500“ metų jubiliejui. Šiai datai
įamžinti Jurbarko krašto muziejus kvies į parodą „Vitražais iliustruota biblija“. Jurbarko rajono
savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyks konferencija „Reformacijai – 500“, vakare – chorų
festivalis Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje.
Rugpjūčio 26 dieną, šeštadienį, bus gausu meno mėgėjų kolektyvų pasirodymų, kaip ir
visoje šventės programoje. Nuo 10 val. ryto veiks amatų mugė, rajono seniūnijų kiemeliai
„Trys regionai ir Jurbarko miestas“, kur prisistatys visos dvylika seniūnijų, pamatysime tai,
kuo rajonas gyvena ir didžiuojasi. Vakarinėje programoje numatytas įspūdingas koncertas ir
diskoteka su DVX GEXX.
Rugpjūčio 27 d., sekmadienį, Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje vyks ekumeninės pamaldos, po jų senovinės muzikos instrumentinio ansamblio „Tocco musicale“ koncertas. Paskutinę
šventės dieną Jurbarko jaunimas kvies dalyvauti respublikinėse lėkščiasvydžio varžybose.

ŠILUTĖ

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ POILSĮ APMOKĖJO
ŠVEDŲ GERADARIAI

sutartis ir toliau liktų galioti naujajam
savininkui. Sutartį viešame registre gali
įregistruoti tiek savininkas, tiek nuomininkas, tačiau reikėtų susitarti, kam teks
įregistravimo išlaidos (apie 6 eurus).
Kiekvienas nuomotojas prašo sumokėti
užstatą, kurio dydis paprastai svyruoja
nuo vieno iki dviejų mėnesių nuomos
užmokesčio. Priklausomai nuo sudarytos
sutarties sąlygų, nuomininkui nesumokėjus ar vėluojant sumokėti nuomos kainą,
nutraukus sutartį anksčiau termino ar
sugadinus turtą, užstatas arba jo dalis
gali būti negrąžinta. Todėl sutarties priede
patartina įrašyti, kokie bei kokios būklės
(nauji ar naudoti) baldai yra perduodami,
ar netgi nurodyti, kokio konkretaus prekių ženklo paliekama buitinė technika,
o rastus apgadinimus patartina iš karto
nufotografuoti. Pasibaigus nuomos sutarčiai nuomininkas privalo grąžinti daiktą
tokios būklės, kokios jį gavo, atsižvelgiant
į natūralų buto, baldų, buitinės technikos
nusidėvėjimą. Jei nuomotojas neturi priekaištų, užstatas grąžinamas arba gali būti
įskaitomas kaip nuomos mokestis, jei taip
susitariama sutartyje.

Į stovyklą prie jūros prieš savaitę
išvyko 27 Šilutės rajono vaikai ir paaugliai, kurių poilsį finansavo Šilutės
- Ljungby draugijos nariai.
Penktadienį dar 27 vaikai ir paaugliai
iš visų Šilutės rajono kampelių suvažiavo į Šilutę spindėdami džiaugsmu
- jie išvyko į stovyklą prie jūros.
Šilutės - Ljungby draugijos narių iš
Švedijos parama šilutiškius pradėjo
pasiekti prieš du dešimtmečius. Tiesa,
tuomet jos užtekdavo poilsiauti nuvežti net pusantro šimto ir dar daugiau vaikų, ir atostogaudavo jie tada po dvi savaites Kintų
„Vėtrungės“ poilsiavietėje.
Pastaruosius porą metų jaunieji šilutiškiai atostogauja šalia Klaipėdos esančiose stovyklose
prie jūros, nes Šilutės savivaldybės Socialinės paramos skyrius yra sudaręs sutartį su VšĮ „Vaikų
poilsis“. Būtent šiai įstaigai švedai rėmėjai tiesiogiai ir perveda pinigus už Šilutės rajono vaikų
poilsį. Tiesa, dalį poilsiautojų išlaidų kasmet dengia ir patys šios draugijos Šilutės skyriaus nariai.

RASEINIAI

„ATRASK RASEINIUS“: ŽYGYJE APLINK
BETYGALĄ – BEVEIK 100 DALYVIŲ
Praėjusį šeštadienį į Betygalą rinkosi įvairaus amžiaus žmonės iš visos Lietuvos – Kauno, Radviliškio, Marijampolės, Šiaulių, Klaipėdos, Vilniaus, Jurbarko, Panevėžio ir, žinoma, Raseinių.
Visi jie susirinko bendram tikslui – pasivaikščioti ir susipažinti su legendomis apipinta vietove.
Iš viso žygyje užsiregistravo 98 žmonės, su jais kartu ėjo ir būrelis šunų.
Žygeiviai galėjo rinktis du maršrutus – Didįjį (15 km) ir Mažąjį (10 km) Betygalos ratus.
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Dauguma rinkosi ilgesnį maršrutą, kuriame daugiau sužinojo apie Betygalą.
Žygį organizavo VšĮ Raseinių turizmo ir verslo informacijos centras „Atrask Raseinius“ kartu
su Raseinių visuomenės sveikatos biuru, Betygalos kaimo bendruomene ir Raseinių rajono
jaunimo reikalų taryba.

NIDA

PINGA ĮVAŽIAVIMAS Į NIDĄ
Nuo pirmadienio mažėja vietinė rinkliava už
įvažiavimą transporto
priemone į Kuršių nerijos
nacionalinio parko teritoriją – jis lengviesiems
automobiliams mažės
nuo 20 iki 5 eurų.
Neringos savivaldybės
duomenimis, per metus
pro rinkliavų surinkimo
punktą pravažiuoja apie
170 tūkstančių transporto
priemonių, kurios pernai
atnešė apie 2 mln. eurų pajamų.
Panašios sumos laukiama ir šiemet.

KLAIPEDA

AUKSAS IŠSLYDO IŠ RANKŲ
Klaipėdoje vykusiame Europos
merginų iki 17
metų čempionate
pagirtinai kovojusi mūsų šalies
rinktinė finale minimaliu skirtumu
nusileido Portugalijos bendraamžėms. Po atkaklios
ir permainingos
kovos Portugalija šventė pergalę
rezultatu 25:24
(12:13).
Naudingiausia
rungtynių žaidėja Lietuvos komandoje buvo pripažinta vartininkė Jolanta Kosiakaitė, kuri
pateko ir į simbolinį čempionato septintuką. Be Jolantos Kosiakaitės jame atsidūrė ir Lietuvos
rinktinės pusiau krašto pozicijos žaidėja Aušra Šponė.
Trečiąją vietą čempionate užėmė Turkijos komanda, kuri mažajame finale nugalėjo suomes.
Penktos liko baltarusės, įveikusios Ukrainos nacionalinę merginų rinktinę, septintąja vieta
džiaugėsi Italijos merginos, aštuntos liko britės, priešpaskutinę poziciją čempionate užėmė
Gruzijos rinktinė, o latvės liko paskutinės.

KAUNAS

LAISVĖS PIKNIKAS. IDĖJŲ FESTIVALIS
Rugpjūčio 26 dieną,
Kauno Nemuno saloje
vyks „Laisvės piknikas.
Idėjų festivalis“. Renginys skirtas visai Lietuvai,
smagus, nemokamas,
prasmingas ir pilietiškas,
tad viliamasi sulaukti dešimčių tūkstančių žmonių
ir tikimasi, kad „Laisvės
piknikas“ taps didžiausiu pilietiniu festivaliu
Lietuvoje.
Jo metu veiks visuomeninės erdvės, kuriose prisistatys daugiau kaip 40 nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų,
gros žymiausi muzikos atlikėjai, bus rodomi filmai, vyks sporto varžybos.

ŠIAULIAI

„ŠIAULIŲ DIENOS 781“
2017 m.
rugsėjo 7–9
d. kviečiame
į šventinius
781-ojo miesto gimtadienio
renginius.
„Šiaulių dienos“ – viena
iš svarbiausių
miesto švenčių, į kurią
skuba ne tik miesto gyventojai, bet ir svečiai iš visos Lietuvos. Siekiant įprasminti Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmetį ir įgyvendinti šimtmečio programos tikslus, šiemet „Šiaulių dienos“
pavadintos „MODERNŪS ŠIAULIAI. Šimtmečio istorijos vedami...“. Šventės organizatoriai
kviečia atsigręžti į modernius tarpukario Šiaulius ir pajusti ano meto dvasią, aplankyti stilizuotą
tarpukario miestelį, aktyviai dalyvauti šiandienos edukacinėse ir pramoginėse veiklose.
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SMULKUS VERSLAS

SOCIALINIS VERSLAS, APRŪPINANTIS
KŪDIKIO KRAITELIAIS
Kiekvienai
Lietuvos šeimai
– po kūdikio kraitelį lengvesnei tėvystės pradžiai.
Tokio tikslo siekia vilnietė Rasuolė Jasnauskienė (56), vystanti
socialinį verslą
„Kūdikio lizdas“.
Toks jis Lietuvoje dar mažai
žinomas, o veikia
pirkimo ir dovanojimo principu.
Kai vieną kraitį
su naujagimiui
skirtais būtiniausiais daiktais įsigyja pirkėjai, antrasis nemokamai siunčiamas nepasiturinčiai šeimai.
Idėja iš Suomijos
Kūdikio kraitelio idėja atkeliavo iš Suomijos. Idėją perkelti į Lietuvą R. Jasnauskienė
sumanė prieš kelerius metus. Ji su vyru, dar
gyvendami užsienyje, suko galvas, ką padovanoti netrukus gimsiančiam pirmam anūkui.
Ieškojo neįprastos, bet naudingos dovanos,
kuri palengvintų tėvų buitį, sumažintų laukimo įtampą ir suteiktų daugiau saugumo.
„Tai nebuvo paprastas uždavinys. Tačiau
vyras prisiminė, kad Suomijoje kiekvienai
šeimai dovanojamas naujagimio kraitelis. Tai
lovelės formos dėželė, kurioje sudėti naujagimiui būtini daiktai“, – prisiminė verslininkė.
Būsima mama kūdikio kraitelyje randa ne
tik kūdikiui reikalingus drabužius, maudymui skirtas priemones, vystyklus, čiužinį.
Pati dėžė neįprasta – ji gali būti panaudota
kaip pirmoji lovelė, nes yra gana stipri, tvirtomis sienomis ir dugnu, todėl saugi. Mama
gali rasti ir jai skirtus higienos reikmenis,
kurie padės jaustis geriau pirmosiomis dienomis po gimdymo.
Lizdelis kiekvienam kūdikiui
Aktyvi moteris įsteigė savo UAB „Prosapia“ ir pradėjo kurti „Kūdikio lizdą“. Ji
beveik metus ieškojo medžiagų, partnerių,
gamintojų, nes tikslas buvo sukurti lietuviškų
tiekėjų pagamintą dėželę ir jos turinį. Pačias
dėžes gamina Vilniuje, čiužinį – Jonavoje, o
drabužius siuva klaipėdiškiai.
„Mintys sukosi apie visas mamas. O kaip
mamos, kurioms sunkiai sekasi, kurios neturi
lėšų ir kartais net galimybės nupirkti lovelę
kūdikiui? Kurios patiria nepriteklių, yra
vienišos ar socialinės rizikos grupėje? Kaip
joms pagelbėti?“ – apie pradžią pasakoja R.
Jasnauskienė.

Socialinio verslo naujovės
Verslininkė pripažįsta, kad socialinio verslo
samprata ir jai dar gana nauja. Ją visuomenei
pristatyti nelengva, nes žmonėms esą sunku
suprasti, čia verslas ar filantropija.
„Socialinis verslas yra organizacija, kurios
esminis tikslas spręsti socialinę problemą versliai. Nes suprantama, kad tradicinių priemonių
šiandien rinkoje nebepakanka ir reikia ieškoti
naujų būdų, kaip padėti socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms. Juk vien aukojamų lėšų
nepakanka“, – socialinio verslo idėją apibūdina
R. Jasnauskienė.
„Tai inovacija, o jos į tokias mažas valstybes
kaip Lietuva dažnai ateina truputį vėluodamos.
Žinoma, universitetuose, mokyklose mūsų dar
to nemoko. Turime kol kas nedaug gerųjų pavyzdžių, tad ir istorijų trūksta. Lietuvos mažoje
rinkoje dažnai nesuveikia socialinio verslo
modeliai, kurie puikiai veikia užsienyje, tiek
dėl mūsų rinkos mažumo, tiek dėl kultūros“,
– įsitikinusi moteris.
Veiksminga iniciatyva
Vis dėlto „Kūdikio lizdo“ idėja jau veikia.
Prieš savaitę kraitelis keliavo vienišai mamai
į Krizinio nėštumo centrą Vilniuje. Netrukus
juos turėtų gauti ir daugiau su nepritekliumi
susidūrusių šeimų.
Šiuo metu verslininkė „Kūdikio lizdo“ idėją
pristatinėja Lietuvos savivaldybėms. Susidomėjusi Marijampolės savivaldybė užsakė 15
pigesnių, paprastesnių kraičių – jie padovanoti
miesto mamoms. Vėliau moteris kūdikio kraitelių idėją žada vežti toliau – organizacijoms,
įstaigoms.
„Dabar labiausiai dėžes perka jaunos šeimos.
Tikiuosi, kad tai gali tapti ir puikia senelių
dovana anūkams. Esminis darbas šiuo metu
– pristatyti dėželę rinkai, viešinti pačią saugaus naujagimio miego svarbą“, – teigia R.
Jasnauskienė.

RECEPTAS

PASAKIŠKAI SKANIOS VIŠTIENOS IR
PIEVAGRYBIŲ SALOTOS
Ingredientai:
200 g vištienos filė,
16 vnt. pievagrybių,
1 vnt. avokadų,
1 vnt. raudonųjų svogūnų,
2 saujos salotų,
3 skiltelės česnakų,
pagal skonį druskos,
pagal skonį pipirų,
1 šaukštas sezamo sėklų,
šlakelis alyvuogių aliejaus,
šlakelis balzaminio acto.
Gaminimas
Vištieną supjaustykite nedideliais gabaliukais, pagardinkite pipirais, druska ir kepkite svieste,
kol gražiai apskrus. Iškeptą vištieną atidėkite į šoną. Pievagrybius nuplaukite, perpjaukite
pusiau ir apkepkite ant didelės ugnies svieste su išspaustu česnaku 3 minutes. atidėkite į šoną,
kad atvėstų. Svogūną supjaustykite plonais griežinėliais, Salotų lapus suplėšykite, avokadą
smulkiai supjaustykite. Viską sumaišykite, apibarstykite sezamų sėklomis ir pagardinkite
alyvuogių aliejumi ir balzamiko padažu.
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
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. 23 (IV
a., namas renovuotas, kaina
sutartinë). Tel. 8 674 43 051,
837760384.
1 k. butà Kæstuèio g. (IV a., 37,3
kv. m, 6 m balkonas, atliktas dalinis remontas, parduoda su naujais virtuvës baldais). Jurbarkas,
tel. 8 658 86 023.
1 k. butà Gedimino g. (III a.,
44 kv. m, V aukðtø name, blokinis, 16 000 Eur, renovuotas ir
iðmokëtas, reikalingas remontas, butas vidinis, pietø pusë).
Jurbarkas, tel. +370 674 77 036.
1,7 ha miðko, dalis þemës 0,5 a
namø valda Jurbarko r. Ðilaitynës
k. (yra trifazis, ðulinys, kaina 8000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 680 96 042.
15 a namø valdos sklypà Jurbarko
r., Geguþës 1-osios g. (asfaltuota
gatvë, visos komunikacijos). Tel.
8 640 32 441.
2 k. butà (IV a., durø, balkonai,
tvarkingas, 45 kv. m, kaina 18 200
Eur). Jurbarkas, tel. 8 682 95 300.
2 k. butà Algirdo g. 14 (IV a.,
47,13 kv. m, 5 a. name, durø,
rûsiai, kiemas graþiai sutvarkytas,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
682 77 617.
2 k. butà Lauko g. (IV a., 54 kv.
m, V aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 25
000 Eur, su holu, yra 2 balkonai,
abu ástiklinti). Jurbarkas, tel. 8
618 69 953.

2

2 k. butà Kæstuèio g. (I a.). Garaþà
prie „Lytagros“. Jurbarkas, tel. 8
677 80 964.
2 k. butà ( III a., Kæstuèio g.
26 name, kaina 16 050 Eur.)
Jurbarkas, tel. 8 657 84 950.
2 k. butà P. Cvirkos g. (IV a., 52
kv. m, plastikiniai langai, ástiklintas balkonas). Jurbarkas, tel.
8 615 26 509.
2 k. butà Smalininkuose su patogumais (pigus ðildymas, yra
malkinë, garaþas, ðalia seniûnija,
poliklinika, kaina 5000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 636 26 441.
2 k. butà Kauno g. (I a., II aukðtø
name, medinis, tinkamas komercinei veiklai, be patogumø, reikia
remonto). Jurbarkas, tel. 8 614
40 595.
2 k. butà Dariaus ir Girëno g. 39
(II a., 43 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, gera vieta, plastikiniai
langai, ðarvo durys. Yra rûsys.
Kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
+370 685 30 946.
2 k. butà Lauko g. (II a., 43 kv. m,
III aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 17 000 Eur. Namas
po renovacijos). Jurbarkas, tel.
8 630 73 700.
3 k. butà Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.
3 k. butà P. Cvirkos g. (III a.,
5 aukðtø renovuotame name,
miesto centre prie IKI parduotuvës, kaina 22 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 617 20 298.
3 k. butà (II a., V a. name, yra
malkinë, ûkinis pastatas su rûsiu,
vasarinë virtuvë, 50 a þemës,
pigus vietinis ðildymas, padarytas
remontas, geri graþûs baldai)
Jurbarko r. Lybiðkiai, Mokyklos
2. Tel.: 8 654 06 8654 06 944.
3 k. butà Jurbarko r. Vieðvilëje
Klaipëdos g. (II a., III aukðtø
name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
15 000 Eur, 71 kv. m. Tualetas ir
vonia atskirai). Jurbarkas, tel. 8
652 03 937.
3 k. butà Jurbarko r. Lybiðkiø k.
Mokyklos g. 1 (III a.,
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60 kv. m, IV aukðtø
name, blokinis, plastikiniai langai, 6 800
Eur. Prie namo yra
þemës, ûkinis pastatas). Jurbarkas, tel.
+370 643 02 499.
3
k .
b u t à
Smalininkuose su
daliniais patogumais. Jurbarkas, tel.
8 447 56 460.
3 k. butà Sodø g.
(65 kv. m, vietinis
centrinis ðildymas ir
vandentiekis, II a.,
yra sodas ir garaþas,
kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 603 54942.
3 k. butà Kauno g. 30 (III a., 70
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 25 000 Eur).
Vidinis, pigus ðildymas, centras.
Jurbarkas, tel. 8 686 59 273.
4 k. butà ( Kauno g. 30, III a.,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 673 01 922.
4 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(II a., 79 kv. m, plastikiniai langai, durys ðarvuotos, kambariai
nepereinami, geras planavimas,
kaina 22 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 625 93 347.
4 k. butà K. Donelaièio g. (IV
a., 88 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, 28 000 Eur). Domina
keitimas á 1-2 k. butà. Jurbarkas,
tel. 8 638 59 678.
50 a sklypà Endriuðiø k.,
Smalininkø sen., galima gyvenamøjø namø statyba ant
Nemuno kranto, netoli pagrindinio kelio. Jurbarkas, tel. 8 687
92 354.
Garaþà, yra signalizacija, su rûsiu, kaina 3 000 Eur. Tel. 8 655
16 143, 8 612 88 198.
Mediná namà Jurbarke,
M.Valanèiaus g. (pakeisti langai,
vandentiekis ir kanalizacija, 8 a
sklypas). Tel. 8 640 32 441.
Miðkà Jurbarko r., Velëniðkiø
k. (17 000 Eur, 5,2 ha, su þeme,
yra miðko projektas. Unikalus
Nr. 9495-0007-0013. Miðkas yra
prie asfaltuoto kelio Jurbarkas
– Skaudvilë). Jurbarkas, tel. 8
699 48 282.
Mûriná namà (600 kv. m, I a. kavinës patalpos, II a. gyvenamos, 11
a sklypo aptverta, kaina 98 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.
Mûriná namà prie Vilkijos (44
a þemës, nauji langai, centrinis
vandentiekis, kaina 38 000 Eur)
arba keièiu á 2 k. renovuotà butà
(I-III a.) Jurbarke. Tel. 8 618
71 751.
Namà Skirsnemunëje (84 kv. m,
apmûrytas, centrinis ðildymas,
kanalizacija, trifazis, rûsys, ûkinis
pastatas, vasarinë, 38 a, ðalia
galima ásigyti 21 a). Jurbarkas,
tel.: 8 672 27 298, 8 600 29 047.
Namà Birutës g. 17 (bendro ploto
202 kv. m, 119 kv. m naudojamo
ploto, 12,5 a, namas II a., visos
komunikacijos, ûkiniai pastatai,
2 garaþai, rûsys po visu namu,
75 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
611 47 150.
Namà Gedimino g. 11 (yra
þemës, 8,3 kv. m, yra vandentiekis, medinis, ûkiniai pastatai,
kaina 27 999 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.

Nedidelá 2 k. butà Jurbarke (II
a., langai plastikiniai, naujai pakeistas namo stogas, nebrangus
iðlaikymas). Tel. 8 640 32 441.
Mûriná naujos statybos, neárengtà
namà P. Paulaièio g. Jurbarke
(sklypas 0,30 ha, aptvertas, geras
privaþiavimas). Tel. 8 640 32 441.
Gerai árengtà 296 kv. m mûriná
gyvenamàjá namà su komercinëmis patalpomis Vytauto
Didþiojo g. Jurbarke. Tel. 8 640
32 441.
Mûriná naujos statybos 2 a. puikiai árengtà namà Jurbarke (1 a.
pritaikytas komercinei veiklai).
Tel. 8 640 32 441.
Sodà su mediniu nameliu
Smukuèiuose (7 arai, malkinë,
WC). Tel. 8 614 38 592.
Du sklypus 3,07 ha brandaus
miðko ir 5,42 ha ariamos þemës
Naukaimio kaime (4 500 Eur/ha,
kadastrinis Nr. 9492/0001;73).
Tel. 8 698 35 044.
Sklypà Dainiø g. (16,8 a, yra visos komunikacijos, kaina 16 000
Eur). Tel. 8 658 83 162.
Sklypà Jurbarke (graþi aplinka,
ðalia miðkas, 14 999 Eur, 15 a,
namu valda, labai ramioje vietoje, komunikacijos). Jurbarkas,
tel. 8 656 88 332.
Skubiai sodybà 40 a sklype
Endriuðiø k. Smalininkø sen.
Jurbarkas, tel.: 8 687 92 354, 8
603 26 852.

1,34 ha, galima pirkti ir daugiau
þemës). Jurbarkas, tel. 8 609
15 155.

Skubiai sodybà Girdþiø miestelyje, kaina sutartinë. Jurbarkas,
tel. 8 602 67 377.

Sodybà Kalnënuose (namas ràstinis, asfaltuotas privaþiavimas,
geroje vietoje, galima pirkti pusæ
namo). Jurbarkas, tel. 8 641 56
231, skambinti po 18 val.

Skubiai þemës sklypà Vasaros
g. (13 a, yra komunikacijos,
yra pamatai, yra projektas).
Jurbarkas, tel. 8 645 86 526.

Sodybà Paðaltuonio k. (ðalia
pagrindinio kelio, yra trifazë
elektra, 71 aras þemës). Jurbarko
r., tel.: 8 620 88 036, 8 657 91 534.

Skubiai, pigiai 2 k. butà Lauko
g. (mediniame name, yra patogumai, II a.). Jurbarkas, tel. 8
645 86 526.

Sodo sklypà Dainiø k. 2 (graþi
aplinka, 22 000 Eur, vienkiemis,
4 kambariai, 5 km nuo Jurbarko,
galimybë nusipirkti papildomai
þemës, yra ûkiniai pastatai).
Jurbarkas, tel. +370 673 16 210.

Smukuèiuose sodo sklypà (12
a, maþas namelis, „Ðaltinëlio“
skl. Nr. 436, 700 m nuo plento).
Jurbarkas, tel. 8 622 22 870.
Sodà be namelio Greièiuose,
„Serbentos“ bendrijoje (þemës
sklypas 8 a, geroje, saugioje
vietoje, ðalia gyvenamas namas,
kaina 1 600 Eur). Jurbarkas, tel.:
8 612 88 198, 8 655 16 143.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje (medinis namelis,
veranda, árankiø priestatas, 6
a, ðulinys). Jurbarkas, tel. 8 650
50 228.
Sodybà Dargaitëliø k. (prie namø

Sodo sklypà Smukuèiø k. (ðalia
miðkas, 2 500 Eur, 8 arai, netoli
uþtvanka). Jurbarkas, tel.: 8 610
29 267, 8 687 83 624.
Þemës sklypà Jurbarke (þ. û.
Paskirties, du sklypai 1,4 ha ir 1,03
ha). Jurbarkas, tel. 8 650 21 944.
Þemës sklypà Jurbarke (graþi
aplinka, komunikacijos, 9 500
Eur, namø valda, 15 a, komunikacijos, vieta gera, nuo Sodø
gatvës apie 500 m). Jurbarkas,
tel. 8 695 43170.
Þemës sklypà Kiduliuose (15 999
Eur, 50 a, komercinës paskirties,

Namà Gedþiø k. Jurbarko r.
Jurbarkas, tel. 8 447 78 068.
Namà Rotuliuose (II a., 26 a
þemës, pakeisti langai, rûðys
elektros, du balkonai, garaþas,
vasarinë ir kt. pastatai, kaina 38
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 605
82 505.
Namà skubiai, galima pirkti
dalimis: 2 kambariai. arba 4 kambariai, yra garaþas. Jurbarkas, tel.
8 611 48 443.
Namà Vieðvilëje (130 kv. m, II
aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 50 000 Eur. Ðalia
upelis, parduotuvës, v. darþelis, mokykla, þuvitakio slënis).
Jurbarkas, tel. 8 652 03 937.
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prie kelio Jurbarkas-Ðakiai, prieð
picerijà, tinka komercinei veiklai). Jurbarkas, tel. 8 656 88 332.

p e r k a
Ieðkau ásigyti namo Jurbarke
arba netoli Jurbarko. Siûlyti
ávairius variantus. Tel. 8 606
81 284.
Pirksiu nebrangià sodybà vienkiemá arba gyvenvietëje, galiu
mokëti nuo 6000 iki 8000 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 608 70 899.

n u o m o j a
Iðnuomoju gerai ðeimai 2 k.
butà su patogumais Lauko g. 11.
Jurbarkas, tel. 8 645 86 526.
Iðnuomojamas 3 k. butas III a.
Jurbarkas, tel. 8 699 03 525.
Iðsinuomotø 1 k. butà Jurbarke.
Tauragë, tel. 8 674 89 095.

Kaune ir rajone

p a r d u o d a
2,24 ha þemës sklypà Pypliø
k., Kauno r. Sklypas yra ðalia
plëtojamo kvartalo 6 km iki
Akademijos. Tel. 8 643 23 889.
Mûrinis puikiai árengtas kotedþas geroje vietoje Kaune,
Ðilainiuose, su baldais ir buitine
technika. Tel. 8 639 93 501.

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.

Klaipëdoje ir rajone

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.

Pagëgiuose ir rajone

p a r d u o d a
Þemës sklypà Pagëgiuose (48
000 Eur, 16 ha, þemës ûkio
paskirties sklypas. Yra raudonø
plytø pastatai). Pagëgiai, tel. 8
684 56 730.

Raseiniuose ir rajone

p a r d u o d a
Mediná namà Ariogaloje Vytauto
g. (yra sklypas, 3 a., mûrinis
garaþas, 50 km iki Kauno, tinka
komercijai, geras susisiekimas,
kaina 9 200 Eur). Tel. 8 645
68 280.

Ðakiuose ir rajone

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

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

Namà Ðakiuose Auðros g.
(mûrinis, 2 aukðtø, visi patogumai, 15 a sklypas). Tel. 8 640
32 441.

1 k. butà Gedimino g. 32 (III
a., 38,27 kv. m, su balkonu, su
baldais, tvarkingas). Tauragë, tel.
8 686 66 861.

Sodybà (tvarkinga, ràstinë,
su klëtimi, kluonu ir ûkiniais pastatais, 42 a) Ðakiø r.
Skaistakaimio k., geras privaþiavimas. Tel. 8 640 32 441.

1 k. butà Gedimino g. 8 (V a.,
kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
699 82 150.

Ðilalëje ir rajone

p a r d u o d a
Namà Ðilalës r. Upynos mst.,
Nepriklausomybës g. 43 (213 kv.
m, mûrinis, tinkamas komercinei
veiklai, graþi vieta, 35 000 Eur,
miestelio centre, gyventi ir verslui, 23 a). Ðilalë, tel. 8 687 67 756.
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.
Þemës sklypà Ðilalës r. Apidëmiø
k. 2 (graþi aplinka, ðalia miðkas,
16 000 Eur). Senà sodybà, 2 ha
þemës. Aplink miðkas, nuo kelio
Tauragë-Ðilalë 300 m. Elektra,
ðulinys. Ðilalë, tel. 8 615 95 474.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a

1

1 k. butà Gintaro g. (atskiras
áëjimas, garaþas - ûkinis, þemë,
32 000 Eur). Tauragë, tel. 8 600
15 381.
1 k. butus Birutës g. 20 (I a.,
mediniame name, 2 vnt., jø
vienas bendras áëjimas, miesto
centre, vietinis ðildymas krosnimi, tvarkingas, yra dalis baldø,
yra mûriniai ûkiniai pastatai,
po 14 500 Eur). Tauragë, tel. 8
614 27 270.
2 k. butà Vasario 16-osios (III
a., 46 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, 25
000 Eur, namas bus renovuojamas). Tauragë, tel. 8 620 50 265.

Tauragë, tel.: 8 652 75 012, 8 652
56 723.

2 k. butà Dainavos g. (III a.).
Kaina sutartinë. Tauragë, tel. 8
655 10 457.

2 k. butà (be patogumø, yra
garaþas, darþas, 20 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 643 00 973.

2 k. butà Ðilalës g. 166 (I a., su
patogumais, yra mûrinis didelis garaþas, vietinis ðildymas).
Tauragë, tel. 8 658 05 441.

3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(devyniø aukðtø mûriniame
name, miesto centre 68 kv. m,
2 balkonai, 28 000 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 603 43 211.

2 k. butà Tauragës r. Gaurëje

p a r d u o d a

3 k. butà Miðko g. (V a., 64 kv.
m, plastikiniai langai, ðarvo durys, laminato grindys, ástiklintas
balkonas). Tauragë, tel.: 8 446 70
731, 8 657 85 746.

2 k. butà Kæstuèio g. 13/2 (I a., 50
kv. m, II aukðtø name, blokinis,
15 000 Eur. Sudëti plastikiniai
langai, kambariai nepereinami,
didelis balkonas, ðildymas elektra). Ðakiai, tel. 8 650 67 728.

4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
120a (IV a., 72 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, 35 000 Eur.
Ðiltas, jaukus, patogioje vietoje).
Tauragë, tel. 8 675 61 688.

Nebrangiai sodybà su ràstiniu
namu Turèinø k., Ðakiø r. (29
a sklypas, netoli Ðeðupë, asfaltuotas privaþiavimas). Tel. 8 640
32 441.

Butus: 1 butas Dauglaukio k.
Baþnyèiø g. 2-1 (235,04 kv.
m, su 11,44 a þeme), 2 butas
Dauglaukio k. Baþnyèiø g. 2-2
(205,80 kv. m, su 7,14 a þeme).
Tauragë, tel. 8 655 20 182.

Nedidelá neárengtà mûriná namà
Iðdaguose, Ðakiø r. (30 a sklypas).
Tel. 8 640 32 441.
(II a., 47 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta.
Butui priklauso sodas, malkinë,
rûsys. Ðildomas kietuoju kuru).
Tauragë, tel. 8 653 63 173.
2 k. butà Tauragës Dvare (prieð
kelis metus atliktas remontas).

Garaþà T. Ivanausko g. „Jûra
3“ bendrijoje (pakeistas stogas,
iðtinkuotas, rûsys po visu garaþu,
yra vanduo, saugomas, 3 000
Eur, kaina derinama). Tauragë,
tel. 8 607 96 606.
Mûriná namà (renovuotas, miesto komunikacijos, tvarkingas,
galima gyventi, 6,037 aro þemës,

2 garaþai, malkinë, kiemas trinkelëmis). 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 27 173, 8 699 34 621.
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 Àþuolø g. 1 A (tinka
komercinei veiklai, 90 000 Eur).
Þemës sklypà Linø g. 19 (namo
statybai, 9,3 aro, 25 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 655 71 191.
Namà Gaurës sen., Milgaudþiø
k. (reikalingas remontas, 28 arai
sodybinis sklypas). Tauragës r.,
tel. +370 630 44 832.
Namà J. Tumo-Vaiþganto g. (75
kv. m gyvenamo ploto, plastikiniai langai, rami vieta, kapitalinis remontas, galimybë pirkti
su baldais). Tauragë, tel. 8 642
86 645.
Namà Mariø g. 25 (101 kv. m, II
a., mûrinis, 39 900 Eur, su sklypu
10,8 a, ávesta elektra, vanduo,
miesto kanalizacija). Tauragë,
tel. +370 638 17 368.
Namà Tauragës r., Þygaièiø k.

(157 kv. m, II a., medinis, 17 000
Eur). Tauragë, tel. 8 643 91 035.
Namo II aukðtà V. Kudirkos g. (3
kambariai ir virtuvë, reikalingas
kapitalinis remontas, garaþas, 3
arai þemës). Tauragë, tel. 8 690
18 907.
Parduodu arba keièiu pusæ namo
Tauragëje (prie baþnyèios, Jûros
upës) á 1 k. butà arba pusæ namo
Jurbarke. Tauragë, tel. 8 674
89 095.
Plytø mûro sodybà Docijonø k.
Mokyklos g. 3 (II a. gyvenamas
namas, naudingas plotas 100,44
kv. m, yra pusrûsis, 5 k. su baldais, ûkinis pastatas su trim garaþo
tipo patalpomis, yra sodas, ðalia
parduotuvë, kaina 43 000 Eur).
Tel. 8 650 35 586.
Pusæ namo (2 kambariai ir virtuvë, antrame aukðte atskiras
kambarys, prie baþnyèios, prie
Jûros upës, daliniai patogumai,
vëliau bus parduodamas visas namas). Tauragë, tel. 8 601 51 502.
Sodà Bernotiðkëje (yra 80 kv.
m namas, ðalia miðkas, ðalia
vandens telkinys, 6 arai, elektra,
trifazis, 9 500 Eur). Tauragë, tel.
8 604 19 180.
Sodà Bernotiðkëje „Tauro“ bendrijoje (tvarkingas, 6, 25 arai,
mûrinis namelis, vieno aukðto,
reikalingas remontas, jo bendras
plotas 35,92 kv. m, ðulinio nëra,
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netoli miðkas, prieðais sklypà
tvenkinys, 2 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 650 30 874.
Sodà Bernotiðkëje, Jurginø g.
10 (6 arai þemës, graþi aplinka,
medinis sutvarkytas namelis, 31,5
kv. m, su baldais, yra ðiltnamis,
yra sodo árankiai, yra malkinë su
malkomis, yra pavësinë, atlikti
geodeziniai matavimai). Tauragë,
tel. 8 682 42 597.
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.
Sodà Joniðkëje „Keramikos“ bendrijoje Saulës g. 8 (6 arai, elektra,
yra namelis, 4 400 Eur). Tauragë,
tel. 8 614 98 492.
Sodybà Bernotiðkëje (namas
mûrinis, su garaþu yra ûkinis, sodas, 11,21 a., prie uþtvankos) arba
keièia á 1 k. butà Tauragëje II - III
a., mûriniame name, su priedu.
Tauragë, tel. 8 688 94 328.
Sodybà Batakiø sen. Bildeniø k.
Ðeðuvës g. 12 (25 arai, yra ûkinis,
gyvenamasis namas 73 kv. m,
kaina sutartinë). Tauragës r., tel.
8 676 43 594.
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 Lomiø k. Astrø g. (16 000
Eur). Tauragë, tel. 8 650 11 327.
Sodybà Pagramantyje, Akmenos
g. 12 (25 arai, pastatai mûriniai,
1995 m. statybos, graþioje vietoje,
ðalia Akmenos upës). Tauragë, tel.
8 656 24 052.
Sodybà Stragutës k. (prie gero
kelio, yra projektas ir leidimas
namo statybai, 13 arø þemës sklypas namo statybai). Tauragës r.,
tel. 8 699 98 041.

2

Sodybà Tauragës r. Batakiø sen.
Eidintø k. (25 000 Eur, mûrinis
namas, sklypas 23 a). Tauragë, tel.
8 685 26 453.
Þemæ Kalpokø k. (1 ha, 20 a, ðalia
autolauþyno „Eþeruona“, galima
þemës ûkio paskirtis). Tauragë,
tel. 8 687 30 836.
Tris þemës sklypus kartu (1,6
ha, 06 ha, 04 ha) Lankininkø k.
Batakiø sen. Tauragë, tel. 8 604
18 178.
Þemës sklypà (10 arø, yra ûkinis
pastatas, pamatas namui, visos
miesto komunikacijos, asfaltuota
gatvë, kaina sutartinë). Tauragë,
tel. 8 652 89 949.

Þemës sklypà Aukðtaièiø g. 8
(14,11 aro, yra vandentiekis,
kanalizacija, elektra, 16 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 672 29 926.

Dirbanti pora iðsinuomotø 1
k. butà Tauragëje, norëtø, kad
bûtø su baldais ar nors dalimi jø.
Tauragë, tel. 8 699 79 382.

Skubiai baldø komplektas mergaitei: 3 daliø komoda, raðomasis
stalas, 2 durø spintà, kaina 130
Eur. Tel. 8 677 72 767.

Þemës sklypà Didkiemio sen.
(graþi aplinka, ðalia miðkas, 22 a
ir 21 a) prie Balskø tvenkinio. Yra
kadastriniai matavimai. Kaina
sutartinë. Tauragë, tel. 8 699
80 852.

Iðnuomoja 1 k. butà miesto centre. Tauragë, tel. 8 644 47 346.

Uþ labai maþà, simbolinæ kaina:
minkðtà kampà dviejø daliø ir trijø
daliø, graþià sekcija. Tauragë, tel.
8 673 35 614.

Iðnuomoja garaþo patalpas (90 kv.
m, yra su kai kuriais patogumais).
Tauragë, tel. 8 618 87 393.

Þemës sklypà Joniðkëje Tëviðkës
g . 3 k m i k i Ta u r a g ë s l i n k
Kryþkalnio, prie pagrindinio
kelio (uþdaras kvartalas, elektra,
kaina sutartinë). Tel. 8 654 87 362.
Þemës sklypà Laukø g. 15
Dauglaukio k. (miestelio centre,
10 km nuo Tauragës, gyvenamosios paskirties, 25,87 a, namo
statybai, gera vieta, privaþiavimas,
komunikacijos, elektra, vanduo).
Tauragë, tel. 8 655 20 182.
Þemës sklypà Maþonuose (prie
pagrindinio kelio, 34 arai, namø
valda, 12 000 Eur). Tauragës r.,
tel. 8 630 43 657.
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.
Þ e m ë s s k l y p à Ta u r a g ë s r .
Lauksargiø k. (dirbama þemë,
1,37 ha). 5 vnt. vamzdþiø, akëèias
trijø daliø. Tauragë, tel. 8 615
11 688.

Virtuvinius baldus, sieninæ spintà
iðardymui, geros bûklës, naujà
vyðninës spalvos sofà. Jurbarkas,
tel. 8 609 15 155.
paukðèiams baidyti, kaina 40 Eur.
Tel. 8 675 06 330.

p a r d u o d a
+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8 686
09 222.
+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8 674
24 111.
Naudotà kietojo kuro katilà
ATMOS (25 kW, 370 Eur).
Tauragë, tel. 8 654 43 839.

p a r d u o d a
Veþimëlá „Zippy classic“ (3 d.
- lopðys, sëdima dalis ir këdutë,
odinis, baltos spalvos, bûklë puiki
maþai naudotas, priedai mamos
krepðys, 230 Eur). Jurbarkas, tel.
8 650 69 087.

Grûdø traiðkytuvà (400 Eur). Tel.
8 676 57 000.
Lapuoèiø malkas. Tauragë, tel. 8
600 02 679.
Ketaus radiatorius (2 po 9 sekcijas, 1-16, 2-12 sekcijø, 1-45
sekcijø, 2 Eur). Tauragë, tel. 8
685 74 028.

p a r d u o d a

1 k. butà Tauragës r. (5555 Eur).
Ieðko nebrangaus buto Tauragës
mieste, bendrabuèio tipo ar panaðaus. Su miesto komunikacijomis. Siûlykite, gali bûti apleistas. Tauragë, tel. 8 689 04 021.

p a r d u o d a
Naujà ðaldytuvà „Candy 542WH“.
Galiu atveþti á kitus miestus, 120
Eur. Jurbarkas, tel. 8 677 95 886.

2 mënesiø telyèaitæ pasipjovimui.
Tauragë, tel. 8 650 85 615.

Kiaulæ pasipjovimui. Tauragë, tel.
8 669 92 610.

Ieðko 2-3 k. buto nuomai, gali
sumokëti á prieká. Tauragë, tel. 8
643 87 902.

Oþkytæ (5 mën). Tauragës r., tel.
8 689 36 818.

k e i è i a
Parduodu arba keièiu pusæ medinio namo (be remonto, 9 arai
þemës, plytinis ûkinis pastatas,
daliniai patogumai) á 1-1,5k.
butà su visais patogumais I-II a.
Tauragëje arba Jurbarke. Tauragë,
tel. 8 638 63 468.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 2 k. butà be patogumø, mediniame name, miesto
centre. Tauragë, tel. 8 655 55 856.

Plastmasinæ talpyklà (1000 l,
nuo 32 iki 45 Eur). Tauragë, tel.
8 657 96 952.

Pamestas Saidos Skarbaliutes
brandos atestatas Pr. Nr. 45(07),
iðduotas 1995 05 20. Tauragë, tel.
8 650 40 615.
Senà ketaus vonià, 25 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 691 47 655.

Sienos purkðtuvà su varikliu.
Ðilalë. tel. 8 688 56 284.

Pjaunu þolæ trimeriu Tauragës r.
Tauragë, tel. 8 650 54 019.

Ðaðlykinæ-rûkyklà (garveþys).
Tauragë, tel. 8 652 89 912.

Atiduodu pievà ðienavimui.
Tauragës r. Maþonø sen., tel. 8
642 30 061.

Vandens statinæ ant ratø (talpa 2
tonos, 500 Eur). Jurbarkas, tel. 8
610 20 755.

p a r d u o d a
2 drabuþines spintas (naujos,
neiðpakuotos, su raudonmedþio
dekoracijomis, atsparus ugniai,
seifas). Tauragë, tel. 8 650 75 484.
Baldus (nenauji geros bûklës,
virtuvës komplektas ir sekcija).
Jurbarkas, tel. 8 652 45 521.
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios kambariui),
skalbiniø dëþæ (pinta). 4 këdes su
atloðais. Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Miegamojo baldø komplektà
„Zunda“ (naujas, didþioji, 600
Eur) ir sekcijà „Imanta“ (400
Eur). Tel.: 8 441 56 077, 8 684
56 730.
Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas),
lovas (dvigulë, viengulë), tachtà,
spintas, komodà, indaujà-vitrinà,
sofà-lovà, këdes, stalus svetainei
ir virtuvei. Jurbarkas, tel.: 8 624
24 477, 8 627 89 361.
Naujà duðo kabinà, vonios spintelæ-veidrodá, svetainës staliukà
(vokiðkas, pasididina), fotelá
(vokiðkas), didelá kilimà (3x4 m).
Tel. 8 652 07 259.
BALDØ KOMPLEKTÀ
MERGAITEI (3 daliø, komoda,
raðomasis stalas, 2 durø spinta,
130 Eur). Tel. 8 677 72 767.
Minkðtàjá kampà (2 ir 3 daliø,
simbolinë kaina) ir graþià sekcijà.
Tauragë, tel. 8 673 35 614.
Sekcijà ERA (30 Eur), sofà-lovà
(50 Eur), spintà (3 durø, 30 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 674 77 036.
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.
Stalà (0,72x1,04, 15 Eur), staliukà
(0,75x0,75, 20 Eur), viengulæ lovà
su èiuþiniu (55 Eur), kilimà (25
Eur). Tauragë, tel. 8 613 25 179.
Svetainës baldus: 8 këdes ir stalà,
pigiai. Tauragës r., tel. 8 656 24
052.

Dingo vyriðka juoda rankinë,
raktø ryðulys su pakabuèiu (ðuo
veltas ið vilnos) ir akiniai dþinsinio audinio dëkle. Tel. 8 657
86 212

+YPATINGOS NUOLAIDOS!
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. VIDAUS IR
LAUKO DURYS: MEDINËS,
METALINËS, NAUJOS IR
PANAUDOTOS. MUZIKINIAI
INSTRUMENTAI

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

1 k. butà. Siûlyti ávairius variantus.
Tauragë, tel. 8 605 98 032.

4 k. butà. Tauragë, tel. 8 681 63
156.

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.

Kokybiðkas ir greitas þolës,
krûmynø, kalnuotø vietø, apleistø
sklypø pjovimas trimeriu-krûmapjove Jurbarke ir Jurbarko
rajone. Dirbame ir savaitgaliais.
Jurbarkas, tel. 8 603 81 950.

p a r d u o d a

p e r k a
1 k. butà I-II aukðtuose, miesto
ribose. Tauragë, tel. 8 656 60 401.
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Karves (4 ir 7 verðiø). Tauragë, tel.
8 610 36 224.
Melþiamà karvæ (dviejø verðiø,
verðinga, 750 Eur). Tauragë, tel.
8 635 55 612.
Ðieno rulonus. Tel. 8 699 82 837.
Telyèià (pieninga, verðiuosis rugpjûèio mën.). Tauragë, tel. 8 684
62 828.

p e r k a
Perka baravykus, voveraites,
raudonvirðius, mëlynes. Moka
brangiai ir atsiskaito iðkart. Tel.
8 634 18 311.

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.

p a r d u o d a
4 akustines gitaras (naujos ir
naudotos t. sk. 12 stygø, kaina nuo
45 iki 90 Eur), medþio tekinimo
stakles (vienfazës, kaina 50 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 690 12 673.
Elektriná triratá „Elektron MS03/
ST96“, naujas, nedauþtas, turi garantiná. Tinkamas neágaliesiems.
Tel. 8 690 12 215.
Kapiniø suoliukus. Tauragë, tel. 8
655 55 856.
Knygas: „Horizontø“ serijos (55
knygos), „Siluetø“ (37 knygos),
A. Diuma raðtus (20 tomø), O.
Balzako ir È. Dikenso (rusø k.,
po 10 knygø), E. Zola (11 knygø).
Pasaulio ðaliø liaudies pasakas (37
knygos). Kaina sutartinë. Tauragë,
tel. 8 609 37 319.
Naudotà ðaldiklá “Bosch” aðtuoniø
stalèiø, labai geram stovyje, kaina
90 Eur. Jurbarkas, tel. 8 612 88
198, 8 655 16 143.
Naudotà zeimerá malkomis pjauti
ir elektriná galàstuvà/ðmirgelá su
stovu ir galingu varikliu. Tel. 8
611 01 244.
Naujus elektrinius prietaisus nuo
kurmiø ir kurkliø kaina 18 Eur.
Naujus garso prietaisus

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

ISSN 1648-2328. Ofsetinë spauda. Indeksas 607. Leidþiamas penktadieniais. Tiraþas mën.
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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.
- 20EUR; tvoros skydelius, 2 x 0,95 m, 3 vnt., 1 vnt. -15
EUR. Tel. 8 612 31 184.
(BAJANAI, AKORDEONAI,
ARMONIKOS). Klaipëda, tel.
8 603 10 867.
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.

VW PASAT B6 (2006 m., tvarkingas, TA, 2 l, dyz., automatas,
juoda spalva, kaina sutartinë,
daug privalumø). Tel. 8 678
43 672.
VW PASSAT (1996 m., 1,9 l,
TDI, universalus, kablys, TA,
signalizacija, gera bûklë, 1 200
Eur). Tel. 8 608 93 159.
VW PASSAT ( 1997 m., 74 kw.,
TA iki 2019m., draudimas yra
iki 2018 m., kaina sutartinë)
Jurbarkas, tel. 8 622 12 508.

CITROEN XSARA (1999 m.,
1800 cm3, benzinas, dujos, 81
kW, mechaninë, universalus,
balta, 4/5, TA iki 2017-07, 300
Eur). Tauragë, tel. 8 620 97 641.

VW PASSAT (1989 10 mën.,
benzinas, dujos, 1,8 l, karavanas,
kablys, vyðninë sp., TA, iki 2019
08 mën., draudimas, kaina 550
Eur). Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.

MERCEDES-BENZ

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø

p a r d u o d a
MB C klasës (2002 m., dyz.).
Jurbarkas, tel. 8 652 86 035.

p a r d u o d a

Àþuolinius, iðdþiovintus pusràsèius (nuþievinti). Jurbarkas,
tel. 8 640 29 505.

p a r d u o d a

Lengvojo automobilio priekabà
(nedidelë, cinkuota, Lietuvoje
neeksploatuota, 80 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 98 102.

Ástiklinto balkono rëmus su
stiklais. Tauragë, tel. 8 685 21
835.

NISSAN PRIMERA (2000 m., 2
l, benzinas, TA iki 2018 m., 400
Eur). Tauragë, tel. 8 684 04 001.

Namelá ant ratø (4 miegamø
vietø). Tauragë, tel.: 8 643 58 199,
+447 5179 55 134.

Ávairaus dydþio akmenis (apie
4 kub. m). Senovines glazûruotas plyteles (apie 30 kv. m).
Aliejinius daþus (30 l). El. kabelá
(naudotà ir naujà). Obliavimo
stakles (per virðø ir per apaèià).
Tauragës r., tel. 8 656 24 052.

OPEL

Vienaaðæ priekabà. Tel. 8 640
29 699.

Kietojo kuro katilà (savos g-bos).
Tauragë, tel. 8 652 89 912.
Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.
Markizæ (3 m ilgio, 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 98 102.

NISSAN

p a r d u o d a
OPEL ASTRA (1999 m., 1,6 l,
benzinas, geros bûklës, TA, iki
2019 m., rida 180 000, 650 Eur).
Tauragë, tel. 8 690 60 939.
OPEL ASTRA ( 2002 m., 2
l. TDI., TA, iki 2018.05, gera
bûklë). Tel. 8 652 49 196.
OPEL ASTRA (2003 m., karavanas, lieti ratlankiai, kablys, visi
privalumai, TA, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 614 98 102.

Senovines raudonas ir geltonas
plytas (30 000 vnt.), kvadratinius
akmenis (spalvoti, 120 kv. m).
Kaunas, tel. 8 699 99 395.

OPEL ASTRA (2002 m., 2 l,
TD, TA iki 2018 05 mën.). Tel.
8 652 49 196.

Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.

p a r d u o d a

Ðarvo duris (naujos, aukðtis 2 m 8
cm, plotis 98 cm). Jurbarkas, tel.
8 640 29 505.
Ðildymo katilà „Buderus 32“ (apatinis degimas, naujas, supakuotas). Tauragë, tel. 8 601 75 005.

PEUGEOT
PEUGEOT 206 (2000 m., 1100
cm3, benzinas, dujos, mechaninë,
heèbekas, juoda, 4/5, 212000
km, TA iki 2018-03, 750 Eur).
Tauragë, tel. 8 690 26 082.

p a r d u o d a

Priimu statybines atliekas. Tel. 8
647 42 210.

RENAULT MEGANE (1999
12 22, heèbekas, mechaninë,
dyz., pravaþiuota 218 tûkst. km,
TA, iki 2018 08, kaina 750 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 677 80 964.
RENAULT CLIO (1995 m.,
benzinas, 44 kW, mechaninë,
pilka, 2/3, TA iki 2018-09, 305
Eur). Tauragë, tel. 8 652 66 789.

AUDI

p a r d u o d a
AUDI 80 (1988 11 mën., benzinas, dujos, TA, draudimas,
naujos universalios padangos,
kaina 350 Eur). Tauragës r., tel.
8 616 44 978.
AUDI A6 (1998 m., dyzelinas, 81
kW, mechaninë, sedanas, juoda,
4/5, 280 000 km, TA iki 2019-07,
Lietuvoje neeksploatuotas, 2
400 Eur, 1,9 TDI, ið Vokietijos).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.

BMW

p a r d u o d a
BMW 525 (2006 m., 2600 cm3,
benzinas, 160 kW, automatinë,
universalus, juoda, 251130 km,
daug privalumø, Lietuvoje neeksploatuotas, 5 600 Eur, be defektø). Tauragë, tel. 8 658 12 070.

CITROEN

p a r d u o d a
CITROEN C2 (2005 m., 1,1 l,
benzinas, 600 Eur) arba dalimis.
Tauragë, tel. 8 643 00 973.
CITROEN XSARA (1998 m.,
1600 cm3, benzinas, 65 kW,
mechaninë, universalus, pilka,
4/5, 200641 km, TA iki 2018-12,
5000 Eur + þieminës padangos).
Tauragë, tel. 8 657 91 015.

Automobiliø, mikroautobusø supirkimas aukðèiausia
kaina. Dokumentus tvarkome
vietoje, dirbame be iðeiginiø.
Atsiskaitome iðkarto. Jurbarkas,
tel. 8 681 33 226.
Perka vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiima
pats ir atsiskaito iðkart. Tel. 8
638 65 628.
Senovës technikos muziejus
Smalininkuose perka automobilinës preikabëlës „Zubrionok“
këbuliukà. Tel. 8 650 35 586.
Superkame automobilius, autobusus, sunkveþimius, visureigius
aukðèiausia kaina. Sutvarkome
dokumentus ir pasiimame jums
patogiu laiku. Tel. 8 624 36 612.

RENAULT

p e r k a
Ðiferá (naudotà). Tauragë, tel. 8
654 11 469.

p e r k a

SEAT

p a r d u o d a
S E A T A LT E A ( 2 0 0 7 m . ,
2000 cm3, dyzelinas, 125 kW,
mechaninë, vienatûris, juoda,
4/5, 241 139 km, daug privalumø,
Lietuvoje neeksploatuotas, 39
900 Eur, ekonomiðkas ir galingas
automobilis). Tauragë, tel. 8 658
12 070.

TOYOTA

p a r d u o d a
TOYOTA YARIS VERSO
(2001 m., benzinas, mechaninë,
vienatûris, mëlyna, 4/5, TA iki
2018-00, 1 500 Eur. Komplektas
þieminiø padangø ir daug atsarginiø daliø, kablys). Jurbarkas,
tel. 8 698 75 968.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW PASSAT (1989 10 mën.,
benzinas, dujos 1,8 l, karavanas,
kablys, vyðninë sp., TA, iki 2019
08 mën., draudimas, kaina 550
Eur). Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.
VW BORA (benzinas, 1998 m.,
rida 186 000, 2,3 kub. cm, 110
kW, TA iki 2018 10, yra draudimas iki 2018 01, kaina 1 500 Eur,
galima derëtis) ir lietus ratlankius, kaina 1 400 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 698 05 752.

p a r d u o d a
Bulviø kasamàjà, galingà
kompresoriø, malkø skaldiklá.
Tauragë, tel. 8 655 99 402.
Bulviø kasamàjà, geros bûklës.
Tel. 8 612 35 073.
Javø kombainà CLAAS
DOMINATOR 105 (geras, tvarkingas kombainas, paruoðtas
javapjûtei, daugiau informacijos
telefonu, 5 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 616 13 936.
Javø kombainus dalimis:
CLAAS DOMINATOR - 105,
85, 80; CLAAS MERKATOR,
DON-1500, MASSEY
FERGUSSON - 625, 525, 31;
DRONNINGBORG - 2250, 900;
NEW HOLLAND CLAYSON 140, 135. Tel. 8 621 99 794.
Bulviø kasamàjà, geros bûklës.
Tel. 8 612 35 073.
Parduodu presà NEW
HOLLAND, rusiðkà sëjamàjà
SZ-3,6, bulviø sodinamàjà, dviejø
korpusø plûgà. Jurbarkas, tel. 8
662 35 299.
Ðieno rulonus. Tel. 8 699 82 837.
Traktoriø T-16 (1985 m., techniðkai tvarkingas, sutvirtinta
priekaba, draudimas iki 201805-08, 1 300 Eur). Tauragë, tel.
865629996.

p e r k a
+Perkame þ.û. technikà ir transportà: traktorius, kombainus,
plûgus, presus, automobilius,
mikroautobusus, sunkveþimius.
Tel. 8 623 55 702.
Senovës technikos muziejus
Smalininkuose perka kaip eksponatà vikðrinio traktoriø T-74.
Yra galimybë, jei pardavëjas
pagedautø, kad prie paruoðto
eksponavimui traktoriaus bûtø
pritvirtinta lentelë su traktoriumi dirbusio þmogaus duomenimis. Tel. 8 650 35 586.

+Reikalinga pagalbinis darbininkas ûkyje. Apgyvendina,
maitina. Pagëgiai, tel. 8 685
02 831.
+Reikalingas automobiliø
këbulø remontininkas-skardininkas. Geros apmokëjimo sàlygos. Arba iðnuomojama darbo
vieta. Tauragë, tel. 8 686 64 561.
+Ûkininko ûkiui reikalingas
geras darbininkas. Tauragë, tel.
8 677 09 824.
Darbas pagalbiniam darbininkui
pieno ûkyje. Patirtis nëra bûtina, taèiau bûtø privalumas.
Apgyvendinimas ir maitinimas
nemokamai. Tauragë, tel. 8 618
10 349.
Ieðkome tolimøjø reisø vairuotojø darbui Lietuva - Suomija
- Lietuva. Vairuotojai gali bûti
ið Jurbarko, Kauno, Birþø,
Pasvalio, Paneveþio. Savaitgaliai
namie. Tel. 8 615 44 567.
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.
Reikalinga auklë 1,3 mën.
berniukui. Jurbarkas, tel. 8 624
41 106.
Reikalinga melþëjai, kombainininkai ir traktorininkai.
Aprûpiname gyvenamuoju plotu
ir socialinës garantijos. Tel.: 8
652 45 521, 8 619 39 533.
Reikalinga pensinio amþiaus
moteris priþiûrëti senukà ir
kartu gyventi Jurbarko r. Tel.:
8 674 17 210, 8 686 00 789 (ðiuo
nr. po 18 va.).
Reikalingas darbininkas smulkiems apdailos darbams. Tauragë,
tel. 8 648 68 276.
Reikalingas vairuotojas darbui
Europoje su tentine puspriekabe. Telefonas pasiteiravimui
+370 687 78 111.
Siûlomas darbas þuvies, krabø
ir kreveèiø fabrikuose Ðkotijoje.
Nemokamas ádarbinimas.
Teirautis telefonais +447 789
686 545; Klaipëda, tel. 8 678
46 359.
Skubiai ieðkomas pagalbinis
darbininkas darbui pieno ûkyje.
Patirtis nereikalinga, apmokymai bus suteikti. Maistas ir
apgyvendinimas nemokamai.
Tauragë, tel. 8 618 10 349.
Ûkininkui reikalingi darbininkai, mokamas atlyginimas,
apgyvendinama. Raseiniø r., tel.
8 614 95 247.
Ûkininkui reikalingas darbininkas, turintis B vairavimo kategorijà, apgyvendinimas, maitinimas, soc. garantijos, atlyginimas.
Tel. 8 699 55 304.

Ðieno presà FORCHSTRITT, 1
000 Eur. Ðilalë, tel. 8 623 22 162.
Ðieno pûstuvà su varikliu. Ðilalë,
tel. 8 688 56 284.
Tarybiná dvifazá suvirinimo
aparatà, ZIL ratus (2 vnt.),
elektros variklius (2 vnt.). Kaina
sutartinë. Jurbarkas, tel. 8 662
35 299.
Traktoriø MTZ-50, kaina sutartinë. Tauragë, tel. 8 685 48 981.
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Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 698 13 906.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 690 83 046.
Ieðko darbo, gali atlikti visus
vidaus ir lauko apdailos darbus.
Tel. 8 636 31 002.
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KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
RUGPJŪČIO MĖNESIO REPERTUARAS

Skelbimus galite
įdėti
www.pliusas.lt

Ieðko vairuotojo darbo po
Lietuvà. Tel. 8 671 94 570.
Mûrininkas, stogdengys, vidaus
apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.

Bilietai parduodami Dramos teatro kasoje (Teatro g. 2) I-V 10-19
val., VI-VII 1 val. iki spektaklio pradžios. Tel. 8 (46) 31 44 53. www.
kldteatras.lt ir www.tiketa.lt

Slaugytojos padëjëja ieðko darbo
Jurbarke. Siûlyti ir kitus darbus.
Jurbarkas, tel. 8 676 29 278.
Statybininkas atlieka visus mûro
ir medþio darbus. Tauragë, tel. 8
685 80 857.

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

Tvarkinga, sàþininga, turinti
praktikos moteris, gali priþiûrëti,
slaugyti neágalø þmogø arba
senelius. Neturintiems gyvenamos vietos, galiu priimti gyventi.
Siûlyti ávairius variantus. Tauragë,
tel. 8 695 83 949.

RUGPJŪČIO 23-27 D. Jurbarko krašto šventė Tautinio
kostiumo metams ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.
RUGPJŪČIO 24 D. 22 VAL. VIII vasaros kino festivalis
„Sidabrinės Gervės Naktys 2017“ Jurbarko dvaro parke.
RUGPJŪČIO 25 D. 17 VAL. Koncertas „Reformacijai–500“ Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų
liuteronų bažnyčioje.
RUGPJŪČIO 26 D. 10 VAL. Amatų mugė Jurbarko
dvaro parke.
RUGPJŪČIO 27 D. 11 VAL. Senovinės muzikos instrumentinio ansamblio „Tocco musicale“ ir vokalinio dueto
„Sorelle di Canto“ koncertas Jurbarko Švč. Trejybės
bažnyčioje.

Pjauname gyvatvores, þolæ, dekoratyvinius augalus. iðvalome
apleistas sodybas. Tauragë, tel. 8
654 43 839.
Siûlome savo paslaugas (stogai,
tvoros, pavësinës, supynës, priestatai ir kt.). Esame su patirtimi.
Tauragë, tel. 8 637 25 870.
Vyras ieðko darbo. Tinkuoja,
mûrija, klijuoja polistirolá, armuoja, suka gipsà ir atlieka kitus
darbus. Tauragë, tel. 8 636 26 517.
Vyras, galintis klijuoti plyteles,
darbo. Tauragë, tel. 8 678 81 315.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.
+Pagal individualius uþsakymus
gaminame: virtuvës, vaikø kambario, prieðkambario baldus, spintas slankiojanèiomis sistemomis.
Tauragë, tel. 8 698 81 700.
+PIRÈIØ STATYBA,
SAUNØ ÁRENGIMAS,
KARKASINIAI NAMUKAI,
NAMAI. PAVËSINËS,
TERASOS, SANDËLIUKAI,
PRIESTATAI, GARAÞAI.
GARANTIJOS. Klaipëda,
Girininkijos g. 14, tel. 8 677 96 000,
www.karkasinespirtys.lt
+Vandens græþiniai. Geoterminis
ðildymas. Darbai nuo A iki Z.
Visoje Lietuvoje iðtisus metus!

Adresas: Teatro g. 2, Klaipėda/Daugiau informacijos
www.kldt.lt/Bilietus platina www.tiketa.lt /Tiketos kasa
teatre tel.: 8 (46) 314 453.
Teatras pasilieka teisę keisti repertuarą.
22 d. (antradienis), 23 d. (trečiadienis) 18.30 val. Mažoji
salė/Trukmė 2.00 val.
Jaroslava Pulinovič ELZĖS ŽEMĖ. 2 dalių drama.
Režisierius Povilas Gaidys.
24 d. (ketvirtadienis) 18.30 val. Didžioji salė/Trukmė 1.15
val.
Sławomir Mrożek PETRO OHĖJAUS KANKINYSTĖ. 1
dalies spektaklis.
Režisierius Darius Rabašauskas.
26 d. (šeštadienis) 18.30 val. Didžioji salė/Trukmė 3.00
val.
Gintaras Grajauskas PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA. 2
dalių spektaklis.
Režisierius Oskaras Koršunovas.
27 d. (sekmadienis) 12.00 val. Mažoji salė /Trukmė 1.40
val.
Samuil Maršak KATĖS NAMAI. 2 dalių pasaka.
Režisierius: Darius Rabašauskas.
30 d. (trečiadienis), 31 d. (ketvirtadienis) 18.00 val. Didžioji salė/Trukmė 4.00 val.
Arvydas Juozaitis KARALIENĖ LUIZĖ. 2 dalių istorinė
drama. Režisierius Gytis Padegimas.

ŠAKIUOSE IR RAJONE

Garantija, aptarnavimas. www.
Melkerlita.lt. Tel.: 8 686 83 265,
8 616 08 020.

ávairius krovinius, þvyrà, skaldà
smëlá, juodþemá. Yra kranas.
Jurbarkas, tel. 8 676 87 593.

Atliekame santechnikos darbus ir
valymo árenginiø, mini ekskavatoriaus paslaugas, tvenkiniø kasimas. Jurbarkas, tel. 8 637 95 652.

Veþame keleivius ir siuntas á
Vokietijà, Olandijà, Ðveicarijà,
durø, vairuotojai, visas komfortas.
Tel. 8 602 89 057.

RUGPJŪČIO 25 D. 19 VAL. Muzikiniai penktadieniai.
Baigiamasis ciklo koncertas – Rūtos Ščiogolevaitės reveransas Gelgaudiškio dvarui. Gelgaudiškio dvare.
RUGPJŪČIO 26 D. 17 VAL. Gerdžiūnų miestelio šventė
prie Gerdžiūnų LS.
RUGPJŪČIO 27 D. 12 VAL. Sintautų miestelio šventė
Sintautų KC aikštėje.

Buriu ið kortø, padedu sutvarkyti su verslo, ðeimos ir gyvenimo
problemoms, nuimu uþkeikimà.
Jurbarkas, tel. 8 645 86 526.
Kokybiðkas namø daþymas, garantija, grindø dëjimas, lentuèiø
kalimas, griovimo darbai ir kiti
apdailos darbai. Jurbarkas, tel.
8652 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

Naðlë, mëgstanti ðvarà ir tvarkà,
susipaþintø su 65-73 m. tvarkingu
vyriðkiu graþiai draugystei, o gal
ir gyvenimui. Raseiniø r., tel. 8
610 90 763.
Tvarkinga naðlë nori susipaþinti
su senjoru nuo 65 iki 75 m. draugystei, o gal gyvenimui. Tik rimti
skambuèiai.

Norintys gauti pasiskelbusiojo telefono numerá turi
skambinti redakcijai
tel. 8 446 72121.
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