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NETEKUSIEMS DARBO
– GALIMYBĖ GAUTI DAUGIAU PINIGŲ

Skelbimus galite mums
perduoti per
www.pliusas.lt

Nors gerų darbuotojų darbdaviai laukia išskėstomis rankomis,
ne vienam yra tekę krimsti bedarbio duonos. Naujasis Darbo
kodeksas yra sulaukęs nemažai kritikos, tačiau darbo netekę
žmonės finansiškai labiau apsaugomi. Deja, ne visi dirbantieji
žino, kokios valstybės pagalbos gali tikėtis. Nuo liepos pirmosios darbo netekusieji, jeigu turi įgiję reikiamą darbo stažą, gali
tikėtis gauti ne šešių, o devynių mėnesių nedarbo draudimo
išmoką.Tiesa, reikės turėti įgijus 12 mėnesių nedarbo draudimo
stažą per dvejus metus. Be to, nedarbo draudimo išmoka bus
gerokai didesnė.
Pastovioji išmokos dalis bus susieta su minimalia alga – ją
sudarys 30 proc. mėnesį, už kurį mokama išmoka, galiojančios
MMA dydis, o kintamą šios išmokos dalį sudarys bedarbio
buvusių draudžiamųjų pajamų vidurkis. Tačiau ilgiau nei
penkerius metus vienoje darbovietėje išdirbę ir atleisti darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės, darbuotojai gali
tikėtis gauti papildomų ilgalaikio darbo išmokų.Šios išmokos
bus mokamos iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo. Kaip teigė
„Sodros“ Panevėžio skyriaus direktorius Alfonsas Petrauskas,
norint gauti tokią išmoką, reikės atitikti tam tikras sąlygas.
Į nedarbo išmoką galės pretenduoti tik tie, kurie vienoje darbovietėje be pertraukų pagal darbo sutartį išdirbo daugiau kaip
penkerius metus: jeigu žmogus turi nuo 5 iki 10 metų stažą,
jam priklausys vieno mėnesio, jeigu 10–20 metų stažą – dviejų,
daugiau kaip 20 metų stažą – trijų mėnesių vidutinio darbo
užmokesčio išmoka.Tiesa, jeigu iš darbo bus išeinama savu
noru ar atleidžiant dėl darbuotojo kaltės, išmoka nepriklausys.
Nors ši naujovė įsigaliojo jau nuo liepos 1-osios, šią išmoką
gavo itin nedidelis skaičius dirbančiųjų – net 80 proc. darbą
Lietuvoje praradusių žmonių nesikreipė dėl tokios finansinės
paramos, nors ši jiems ir priklausytų.
Biudžetininkai nuskriausti. Ilgalaikio darbo išmoka yra skiriama nepriklausomai nuo kitų išmokų. Tad bent jau pirmieji
mėnesiai netekus darbo finansiškai nebus skausmingi. Dėl ilgalaikės darbo išmokos reikėtų kreiptis ne vėliau kaip per šešis
mėnesius nuo atleidimo dienos, bet ne anksčiau kaip praėjus
trims mėnesiams po atleidimo. Be abejo, jeigu nepraėjus trims
mėnesiams žmogus vėl įsidarbina toje pačioje darbovietėje,
išmoka jam nėra skiriama.
Deja, ilgalaikio nedarbo išmoka skiriama ne visiems dirbantiesiems, net jeigu jie ir atitinka visas numatytas sąlygas.Tokia
finansinė parama nepriklausys biudžetinių įstaigų darbuotojams, mat šios įstaigos ir Lietuvos bankas nemoka 0,5 proc.
tarifo įmokų nuo darbuotojo pajamų į Ilgalaikio darbo išmokų
fondą.Į šį fondą dalį lėšų suneša darbdaviai, dalį – valstybė.
„Tai nėra teisinga. Biudžetininkai ir taip nuskriausti. Minimalus atlyginimas kyla, vidutinė alga bei pensijos taip pat, o
biudžetininkų algos nesikeičia jau nuo 2008 m., kai prieš krizę
buvo sumažintos. Tuoj minimalus atlyginimas priartės prie
vidutinio biudžetinėse įstaigose dirbančių specialistų darbo
užmokesčio. Deja, jiems nepriklausys ir ilgalaikio nedarbo
išmoka. Tokie yra politikų sprendimai, kuriuos kartais tiesiog
sunku suprasti“, – teigė A. Petrauskas. Daugiau skaitykite naujienos.lt.
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SELENO TRŪKUMĄ GALI IŠDUOTI IR
JŪSŲ NAGŲ BŪKLĖ
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Mikroelementai gali apsaugoti nuo ligų ir
išsaugoti gyvybę. Šis faktas paaiškėjo praėjusio amžiaus 7–8 dešimtmetyje. Gyvybiškai
svarbių mikroelementų trūkumas greitai tapo
rimtai mokslininkų svarstoma tema. Seleno
trūkumą gali išduoti ir jūsų nagų būklė.
Nustatyta, kad europietis vidutiniškai per
dieną suvartoja 27–70 mg, amerikietis – 106
mg, Venesuelos gyventojas – net iki 350 mg
seleno, rašoma pranešime spaudai. Seleno europiečiai suvartoja gerokai mažiau, nei kitose
pasaulio šalyse, pavyzdžiui, JAV ir Japonijoje.
Taip yra dėl dirvos būklės bei mitybos įpročių.
Nustatyta, kad 20 proc. Europos gyventojų
negauna rekomenduojamos 55 mikrogramų
seleno dienos normos. Vegetarams, veganams
ir žuvies nevalgantiems žmonėms iškyla
didesnė šio mikroelemento trūkumo rizika.
Aštuntojo dešimtmečio pradžioje garsus
Suomijos mokslininkas Jukka T. Salonen
atkreipė dėmesį į ryšį tarp seleno trūkumo ir
vėžio rizikos.
Mokslininkas ir jo kolegos tyrė daugiau kaip
12 000 suomių grupę. Per ketverius stebėjimo
metus nuo vėžio mirusiems pacientams nustatyta 12 proc. mažesnė seleno koncentracija
kraujyje, palyginti su sveikaisiais kontroliuojamaisiais asmenimis.
Prieita prie išvados, kad žmonėms, kurių
seleno koncentracija kraujyje yra mažiausia,
turi 11 kartų didesnę riziką susirgti vėžiu.
Tokios problemos, kaip trapūs nagai ar skili-
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nėjantys plaukų galiukai
taip pat gali būti įveiktos
vartojant seleno papildus.
Juos, patariant gydytojui,
vertėtų išbandyti vietoje
brangių nagų ir plaukų
stiprinimo priemonių.
Selenas ne tik sustiprins
plaukus ir nagus, bet ir
padės kitoms organizmo
funkcijoms. Gydytoja
geriatrė Jurgita Knašienė
(Kauno Klinikinė ligoninė) teigia, jog „selenas
– vienas iš pagrindinių
mikroelementų antioksidantų.
Trūkstant seleno, silpsta organizmo antioksidacinės sistemos, didėja vėžio tikimybė, sutrinka seksualinė ir reprodukcinė
sveikata, prastėja imunitetas, gali sutrikti
širdies ar skydliaukės, kitų organų veikla,
slenka plaukai, lūžinėja nagai, pasireiškia
nuovargis, silpnumas. Pagrindinis seleno šaltinis – maistas, deja, tačiau Šiaurės Europos
šalys, taip pat ir Lietuva, neturtingos selenu:
čia aptinkama menka seleno koncentracija
rūgščioje dirvoje, taip pat ir augaluose.
Seleno organizmas mažiau gauna, jei
badaujama, laikomasi įvairių dietų, sergant
virškinamojo trakto ligomis, rūkant, piknaudžiaujant alkoholiu, vartojant kai kurių
vaistų, veikiant stresui, taip pat ir senstant
organizmui ir sergant lėtinėmis ligomis.
Terminis maisto apdorojimas seleno
koncentraciją sumažina dvigubai, o cukrus,
alkoholis, riebus maistas seleno įsisavinimą sumažina net 4 kartus. Gausiausias
selenu maistas tikrai ne kasdien atsiduria
ant lietuvio stalo. Tai braziliški riešutai,
geltonuodegiai tunai, otas, konservuotos
sardinės, jautiena (kai gyvulys šertas žole),
kalakutiena be kaulų, jaučio kepenys, vištiena, kiaušiniai, špinatai.
Esant seleno trūkumui maisto racioną reikia papildyti geriamaisiais seleno papildais.

SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJA IRINA
BUTVILIENĖ SĖKMINGAI ĮVEIKĖ KONSTITUCIJOS EGZAMINO ANTROJO
ETAPO TESTĄ
Spalio 12 d. Tauragės rajono
savivaldybėje įvyko antrasis Konstitucijos egzamino etapas, kuriame
dalyvavo ir Tauragės rajono savivaldybės atstovė – Socialinės paramos
skyriaus vyr. specialistė Irina Butvilienė. Dešimtą kartą Konstitucijos
egzamine dalyvavusi I.Butvilienė,
šio egzamino I-jame etape teisingai
atsakė į visus 30 pateiktų klausimų.
Antrame egzamino etape dalyviai
turėjo atlikti 20 užduočių – atsakyti
į 19 testinių ir 1 atvirą klausimą.
Patikrinus I.Butvilienės testines
užduotis, paaiškėjo, kad tauragiškė sėkmingai įveikė ir šį etapą – teisingai atsakė į 17 testinių
klausimų. Šiandien jos darbas išsiųstas į Vilnių, kur egzamino atvirą klausimą vertins centralizuota vertinimo komisija. Būtent ji ir išrinks Konstitucijos egzamino nugalėtojus, kurie spalio
25 d. bus pagerbti Prezidentūroje.
Nugalėtojus pasveikins ir apdovanos egzamino globėja Prezidentė Dalia Grybauskaitė bei
teisingumo ministrė Milda Vainiutė.

JURBARKAS

ATIDARYTA PIRMOJI BEKONTAKTĖ
PLOVYKLA
Šeštadienį, 15 val.,
atidaryta pirmoji bekontaktė savitarnos
plovykla Jurbarke.
Atidarymo proga
nuo 15 iki 18 val.
automobilius vairuotojai galėjo nusiplauti nemokamai.
Prie Sodų ir V.
Grybo g. sankryžos
esančią plovyklą
pastatė ir įrengė automobilių serviso
UAB „Bilaris“ savininkas Vaidotas
Bilevičius.

ŠILUTĖ

NAUDINGA ŽINOTI

ŠVAROS PASLAPTYS: PAPRASČIAUSIAS
IR PRIEINAMIAUSIAS BŪDAS RŪDIMS
ŠALINTI

TRAKSĖDŽIUOSE ATIDARYTA LAUKO
SPORTO TRENIRUOKLIŲ AIKŠTELĖ
Lyjant rudeniniam lietui spalio 14 d.
popietę traksėdiškiai: jaunimas, tėveliai su vaikučiais, bendruomenės nariai – rinkosi į parkelį prie mokyklos,
kur buvo iškilmingai atidaryta lauko
treniruoklių aikštelė. Susirinkusiųjų
laukė puiki programa: grojo bardas
Adas Nausėda, Šilutės rajono neįgaliųjų draugijos vokalinis instrumentinis
ansamblis „Svaja“, kapela „Šilo aidai“
(abiejų kolektyvų vadovas Antanas
Kmita), vaikai džiaugėsi skleidžiamais burbulais, dalyvavo orientacinio
sporto varžybose, galėjo pajodinėti
poniu, atvykusiu iš Vilkyčių sporto klubo. Garavo šilta arbata ir lietuviškas šiupinys, išdaigas
krėtė klounas, o vaikai gavo pasižadėjimus sportuoti ir saugoti savo aikštelę. Bendruomenės
pirmininkė Eglė Paulauskienė ir seniūnaitė Vida Paldauskienė bei aktyvus bendruomenės narys
Mantas Laužikas perkirpo juostą, skelbdami aikštelės atidarymą. Vėliau buvo įteikti padėkos
raštai būriui traksėdiškių, prisidėjusių prie treniruoklių aikštelės įrengimo.

RASEINIAI
Daiktai neišvengiamai sensta ir genda. Jei
pastebėjote, kad peilius, stalo įrankius ar
instrumentus ėmė dengti smulkios ir itin
nemalonios rūdžių dėmelės, neskubėkite
jų mesti į šiukšlių dėžę.
Suteikite metaliniams daiktams dar vieną
šansą ir pašalinkite rūdis panaudodami iš
tiesų visai nesudėtingą ir visiems prieinamą
priemonę. Jūsų laukia greitas rezultatas be
jokios chemijos.
Jums prireiks kantrybės, gilaus indo ir
vieno paprasčiausio ingrediento, kurio be
jokio vargo gausite bet kurioje parduotu-

vėje, rašo novate.ru. Atsikratyti rūdžių
pėdsakų jums padės paprasčiausios citrinų sultys.
Pilkite jų į gilų dubenį, tada į šį stebuklingą skystį panardinkite rūdžių užpultus objektus. Palikite juos ten penkioms
minutėms, po kurių nušluostykite švelnia
šluoste. Štai ir viskas. Atrodo pernelyg
paprasta, tiesa?
Citrinų sultimis galima pašalinti rūdis
praktiškai nuo bet kokių metalinių paviršių. Tiesa, tam tikrais atvejais sulčių gali
prireikti tikrai daug.

UGNIAGESIAI GELBĖTOJAI VYKDO
AKCIJĄ „KŪRENKIME SAUGIAI“
Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos ugniagesiai gelbėtojai kartu su Kauno apskrities
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Raseinių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės
priežiūros poskyrio pareigūnais 2017 m. spalio mėnesį Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje
vykdo prevencinę akciją „Kūrenkime saugiai“.
Akcijos metu Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos ugniagesiai gelbėtojai kartu su Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Raseinių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
Valstybinės priežiūros poskyrio pareigūnais, seniūnijų seniūnais ir socialiniais darbuotojais
lankosi Ariogalos, Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Šiluvos, Viduklės, Paliepių, Nemakščių
seniūnijų sodybose ir butuose, teikia konsultacijas priešgaisrinės saugos klausimais. Raseinių
priešgaisrinės saugos tarnybos ugniagesiai gelbėtojai įrengs šešiasdešimt autonominių dūmų
detektorių, kurie įspės apie gaisro pavojų.
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SMULKUS VERSLAS

G A L I Ū N Ų T U R N Y R E „ S AV I C K A S AUTOMOBILIO GEDIMO PROBLEMAS
CLASSIC“ DALYVAVO ŠILALIŠKIS K. JAU GALIMA IŠSPRĘSTI INTERNETU
ALEKSANDRAVIČIUS
Galiūnų turnyras „Savickas
Classic“ į Vilniaus sporto festivalį atkeliavo jau ketvirtus
metus iš eilės. Tradiciškai,
jame susirungė stipriausi Lietuvos, Gruzijos, Lenkijos,
Latvijos, Estijos ir Baltarusijos
atletai.
Lietuvos garbę gynė Mindaugas Jaras, Audrius Jokubaitis ir šilališkis Karolis
Aleksandravičius.
Vyrams teko rungtis 140
kg rąsto kėlimo pakartojimų,
traktoriaus tempimo, 320 kg
burbulų atkėlimo, sunkvežimio traukimo atsisėdus padangoje, lagaminų nešimo rungtyse.
Po visų rungčių paaiškėjo, kad mūsų kraštietis bendroje įskaitoje užėmė garbingą 4 vietą, o
tarp Lietuvos atstovų buvo pirmas.

PALANGA

V I S A S PA L A N G O S K U R H A U Z A S
GRĄŽINTAS KURORTO VISUOMENEI
Sudegusi ir sunykusi medinė
Kurhauzo dalis grąžinama palangiškiams – trečiadienį Vyriausybė
apsisprendė medinės Kurhauzo
dalies fragmentus perduoti Palangos miesto savivaldybei. Kultūros
paveldo departamentas įpareigotas
pasirašyti priėmimo-perdavimo
aktą.
„Tai yra istorinė diena – Palangai
ir palangiškiams grąžintas Kurhauzas. Už tai esu labai dėkingas
Klaipėdos apygardos teismui,
Vyriausybei ir jos vadovui Sauliui
Skverneliui, Kultūros ministerijai,
o ypač – Kultūros paveldo departamento (KPD) direktorei Dianai Varnaitei bei pavaduotojui Algimantui Degučiui, taip pat
– Palangos miesto savivaldybės ir KPD juristams“, – pasibaigus Vyriausybės posėdžiui sakė
Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus.
Palangos mero Š. Vaitkaus teigimu, pasirengimas Kurhauzo restauracijai neturėtų užtrukti.
Š. Vaitkus įsitikinęs, kad medinės kurhauzo dalies restauracija yra svarbi ne tik Palangai ir
palangiškiams, bet ir visai Lietuvai.

KLAIPEDA

MADŲ ŠOU SANDĖLYJE PRITRAUKĖ
MINIAS SMALSUOLIŲ
Savaitgalį Klaipėdoje nugriaudėjo paskutinis „Fashion Week Klaipėda“ renginys
„Grand Show“, kuriame savo kolekcijas
pristatė pripažinimą pelnę bei pradedantieji
dizaineriai. Renginys sulaukė ypač didelio
žiūrovų dėmesio. Industrinė uostamiesčio
renginių erdvė – sandėlis „No.74“ - buvo
pilnutėlis mados mylėtojų.
Šiemet podiumu žengė modeliai, vilkėję „Naked Bruce“, „Salanida“, Kristinos
Sviderskaitės, „Burpt“, „Upcycled by LT“,
Liucijos Kvašytės kurtais drabužiais. Savo
pirmąją kolekciją taip pat pristatė dar mokykloje besimokanti Gabrielė Butvydaitė, dvi Londone dizaino studijas baigusios dizainerės
Lina Andriukonė ir Raminta Razgutė bei kiti dizaineriai.

Kiekvienas esame atsidūrę situacijoje,
kai tenka skubiai remontuoti automobilį.
Susidūrus su šiais nesklandumais, ima kamuoti daugybė klausimų. Patogų ir greitą
šios problemos sprendimą siūlo „Sutaisyk.
lt“ įkūrėjas vilnietis Vytautas Kvedaras (32).
Inovatyvios automobilių remonto paslaugos
Sugedus automobiliui, dažnai kyla klausimų: kurio automobilių serviso paslaugas pasirinkti? Kur rasti tinkamą automechaniką?
Kaip stipriai remontas paplonins piniginę?
Tačiau, su šiomis problemomis susidūrus pirmą kartą, užduotis gali pasirodyti itin sunki.
Pasak informatikos bakalauro ir verslo vadybos magistro studijas baigusio V. Kvedaro,
idėja sukurti informaciją apie automobilių
remonto paslaugas teikiančią sistemą kilo
susidūrus būtent su šiais nesklandumais.
„Idėja kilo pačiam susidūrus su autoserviso
paieškomis, kai dažnai patys nusvildavome,
nuvežę automobilį į negirdėtus autoservisus
ir susidūrę su nekokybiškomis paslaugomis.
orisi turėti šalia savo namų patikimą autoservisą“, – pasakoja pašnekovas.
Užregistravus automobilio gedimą ir išsamiai nurodžius automobilio techninius duomenis internetinėje sistemoje „Sutaisyk.lt“,
klientams suteikiama galimybė palyginti vietinių autoservisų teikiamų remonto paslaugų
kokybę, vartotojų atsiliepimus, operatyviai
sulaukti remonto pasiūlymų iš autoservisų,
palyginti remonto paslaugų kainas ir patiems
palikti visiems matomą atsiliepimą apie
autoserviso atliktas paslaugas.
Sistemoje dalyvauja vairuotojai ir automobilių remontą siūlančios įmonės.
Paslaugų kainas nustatys dirbtinis

intelektas
Siekdamas užtikrinti paslaugų kokybę, V.
Kvedaras ruošiasi įdiegti išmaniąsias technologijas. „Šiuo metu išbandomas AI (dirbtinio
intelekto) pagrindu automatizuotas kainų
už atliktas automobilio remonto paslaugas
pateikimas. Pavyzdžiui, įvedus frazes: „ratų
balansavimas“, „pakabos patikra“, „tepalo
keitimas“, „poliravimas“ ir t. t., dirbtinis intelektas padės sparčiau ir automatizuotai pateikti
paslaugų kainoraštį vairuotojams“, – apie išmaniųjų technologijų sistemoje panaudojimą
kalba V. Kvedaras.
Šiuo metu taip pat išbandomas klaidų skaitytuvo prietaisas, leidžiantis, prisijungus prie
automobilio kompiuterio, nuskenuoti visus
įmanomus gedimus. Nuskenuoti duomenys
„Bluetooth“ ryšiu siunčiami į telefono „Android“ programėlę „Sutaisyk.lt“, kuri persiunčia duomenis autoservisams.
Paslaugos nemokamos ir prieinamos
kiekvienam
V. Kvedaro teigimu, sistemos „Sutaisyk.lt“
siūlomos paslaugos yra nemokamos: „Šiuo
metu ir vairuotojams, ir remonto paslaugas siūlančioms įmonėms naudojimasis mūsų sistema
yra nemokamas. Iš vairuotojų imti komisinių
neplanuojame. Ateityje pajamas norėtume
gauti pasiimdami komisinius nuo autoserviso
atliktų darbų kainos.“
Prieš daugiau nei metus įkurtos veiklos V.
Kvedaras verslu vadinti dar nedrįsta, kol kas ją
įvardydamas veikiančiu prototipu. Visgi dabar
su šia sistema dirba tarptautinė penkių darbuotojų komanda ir ateityje ketinama plėsti veiklą.
Šaltinis: Bznstart.lt

RECEPTAS

AŠTRŪS VIŠTIENOS KEPSNIAI
Ingredientai:

KAUNAS

PRIE PILIES – DAR VIENAS AMFITEATRAS
Stebėti renginius, gėrėtis Kauno pilies
vaizdu ar tiesiog užkandžiauti netolimoje ateityje kauniečiai galės patogiai įsitaisę ant beveik 500 žmonių talpinančio
amfiteatro suolų. Nauja erdvė papildys
šią vasarą dauboje įrengto tūkstančio
vietų amfiteatro ansamblį.
Rytiniame gynybinio griovio šlaite
prie esamo medinio tiltelio per griovį į
pilies kiemą bus įrengtas 12 eilių, 480
vietų amfiteatras.
Sėdimos amfiteatro vietos bus dengtos
oro sąlygoms atsparia jūrine fanera.
Naujojo amfiteatro įrengimas atsieis 108 tūkst. eurų. Projektas finansuojamas iš Interreg V-A
Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšų.

2 vnt. vištų krūtinėlių,
5 vnt. pomidorų,
3 skiltelės česnakų,
1 vnt. svogūnų,
2 vnt. aitriųjų paprikų,
pagal skonį druskos,
pagal skonį pipirų,
žiupsnelis čiobrelių.
Gaminimas
Pomidorus nulupkite
ir smulkiai supjaustykite. Česnakus išspauskite, svogūnus gana smulkiai supjaustykite, aitriąsias paprikas smulkiai
supjaustykite. Pagardinkite druska ir pipirais ir sutrinkite su elektriniu trintuvu. Netrinkite iki
vientisos tyrės, tegul lieka maži gabaliukai. Vištų krūtinėles įtrinkite druska ir giliai įpjaukite
kas centimetrą išilgai. Į kepimo indą įpilkite pusę aštraus padažo. Į jį sudėkite vištieną. Į
pjūvius sudėkite likusį padažą. Pabarstykite džiovintais čiobreliais Kepkite iki 200 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje apie 40 minučių.
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a

2

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 Kæstuèio g. (I a.) ir garaþà Mokyklos g. prie „Litagros“.
Tel. 8 677 80 964.
1 k. butà Gedimino (I a., 20 kv.
m, IV aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, 6 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 631 00 320.
15 a namø valdos sklypà Jurbarko
r., Geguþës 1-osios g. (asfaltuota
gatvë, visos komunikacijos). Tel.
8 640 32 441.
2 k. butà bendrabuèio tipo
„Ðviesos“ redakcijos name (36
kv. m, V a., kaina 9 000 Eur,
galima derëtis). Jurbarkas, tel. 8
630 34 400.
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 Kæstuèio g. 26 (III a.,
plastikiniai langai, butas vidinis,
kaina 16 500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 657 84 950.
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 Smalininkuose (patogumai, pigus ðildymas, yra
malkinë, garaþas, kaina 5 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 636 26 441.
2 k. butà su holu (IV a., su baldais
ir buitine technika) Dariaus ir
Girëno g. Jurbarkas, tel. 8 447
52 974.
2 k. butà su holu Dariaus ir
Girëno g. (62 kv. m, V a., sutvarkytas). Jurbarkas, tel. 8 614
18 345.
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 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.
3 k. butà Jurbarko r. Vieðvilëje
Klaipëdos g. (II a., 71 kv. m, III
aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, graþi vieta, 10 000 Eur,
miestelio centre). Jurbarkas, tel.
8 603 70 639.
3 mûrinius sublokuotus garaþus
Pilies I k., Jurbarko r., netoli
Vytënø pilies. Galima pirkti
atskirai, visø garaþø kaina - 8000
Eur. Tel. 8 640 32 441.
Butà Vieðvilës miestelyje (yra
ûkinis pastatas, þemës sklypas,
rûsys). Jurbarkas, tel. 8 652 05
747.
Centre dalá namo (4 k., miesto
ðildymas, garaþas, 5 a þemës)
Jurbarkas, tel. 8 611 48 443.
Garaþà prie ATÁ Naujamiestyje
(yra signalizacija, kaina apie 3
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 612
88 198.
Gyvenamàjá mûriná namà (gerai
árengtas, 296 kv. m, su komercinëmis patalpomis) Vytauto
Didþiojo g. Tel. 8 640 32 441.
Mediná namà M. Valanèiaus
gatvëje (pakeisti langai, vandentiekis ir kanalizacija, 8 a sklypas).
Tel. 8 640 32 441.
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 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.
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.
Namà Jurbarko r. Girdþiø sen.
Drebulynës k. Vilties g. 11 (I a.,
73 kv. m, I aukðtø

name, mûrinis, 4 800
Eur. Rami vieta. 3 k.,
virtuvë, ûkinis pastatas, 13 arø sklypas).
Jurbarkas, tel.: 8 628
03 497, 8 626 66 989.
Namà Raudonëje,
PIGIAI (180 kv.
m, II a. mûrinis).
Jurbarkas, tel. 8 672
55 910.
Pastatà su erdviu 30 a sklypu,
Klausuèiuose,
graþioje vietoje, ant
Klausuèiø tvenkinio
kranto. Tel. 8 640
32 441.
Sklypas Rûtø g. (10
a, kaina 10 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 652
30 229.
Sklypà Jurbarke (graþi aplinka,
ðalia miðkas, 14 999 Eur, 15 a,
namø valda, labai ramioje vietoje, komunikacijos). Jurbarkas,
tel. 8 656 88 332.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje Nr. 347 (medinis
namelis, yra veranda, árankiø
priestatas, 6 a þemës, ðulinys).
Tel. 8 650 50 228.
Sodà Greièiuose (be namelio,
8 a sklypas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 612 88 198.
Sodyba skubiai Girdþiuose,
Ateities g. 8 (su patogumais, 2
garaþai, 7 a þemës, prie namø sodas, kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 602 67 377.
Sodybà (173 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 Kalnënuose (namas
ràstinis, yra ûkiniai pastatai,
asfaltuotas privaþiavimas. galima
pirkti pusæ arba visà. Atskiri
áëjimai). Skambinti po 18 val.
Jurbarkas, tel. 8 641 56 231.
Sodybà netoli Jurbarko prie
upës, þemës 5 ha. Jurbarkas, tel.
8 698 39 839.
Þemës sklypà Kiduliuose (15 999
Eur, 50 a, komercinës paskirties,
prie kelio Jurbarkas-Ðakiai,
Kiduliø miestelyje prieð picerijà! Tinka komercinei veiklai).
Jurbarkas, tel. 8 656 88 332.

p e r k a
Ieðkau ásigyti namo Jurbarke
arba ðalia Jurbarko. Tel. 8 606
81 284.

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

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

4

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
Mûriná namà Auðros g. (2 a., visi
patogumai, 15 a sklypas). 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.
Nebrangiai sodybà su ràstiniu
namu Turèinø k., Ðakiø r. (29
a sklypas, netoli Ðeðupë, asfaltuotas privaþiavimas). Tel. 8 640
32 441.
Nedidelá neárengtà mûriná namà
Iðdaguose, Ðakiø r. (30 a sklypas).
Tel. 8 640 32 441.
Ràstiná sodybà Ðakiø r., Berckiø
k., 9 km iki Jurbarko. Geras
privaþiavimas, visi patogumai
(27 a sklypas). Tel. 8 640 32 441.
Tvarkinga ràstiná sodybà su klëtimi, kluonu ir ûkiniais pastatais
Ðakiø r., Skaistakaimio k.- 9 km.
iki Jurbarko. 42 a., geras privaþiavimas. Tel. 8 640 32 441.

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.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
140 (IV a., 45 kv. m). Tauragë,
tel. 8 650 29 891.
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.
1 k. butà Gedimino g. 41 (III a.
ið penkiø, 36,21 kv. m). 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.

2 k. butà Ateities take 5 (II a.,
28 000 Eur). Tauragë, tel. 8 671
32 145.

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

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.
Medinis namas 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.
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2 k. butà (II a., bendrabuèio
tipo). Tauragë, tel. 8 639 34 085.
2 k. butà Gedimino g. 41 (I a., 52
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
tinkamas komercinei veiklai,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 44 000 Eur).
Tauragë, tel. +455 28 28 604.
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 M. Maþvydo g. 47 (l
a. ið penkiø, kaina 32 500 Eur.)
Tauragë,tel. 8 674 26 375.
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.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(devyniø aukðtø mûriniame
name, miesto centre 68 kv. m,
2 balkonai, 27 000 Eur, galima
derëtis). Tauragë, tel. 8 603 43
211.
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.
Dviejø namø valdà Jurbarko g.
28 ir Jurbarko g. 28 A. Keièiu
á 3-4 kambariø butà (IV ir V a.
nesiûlyti). Dël kainø skirtumø
tarsimës. Tauragë, tel.: 8 682 41
561, 8 652 97 533.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje
(yra duobë, rûsys, iðtinkuotas)
ir þemës sklypà Rydðtato g. (10
arø). Namo II aukðtà. Tauragë,
tel. 8 698 79 236.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje (po
visu garaþu duobë, trifazë elektra). Tauragë, tel. 8 682 53 445.
Garaþà T.Ivanausko g. „Jûra
3“ bendrijoje (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.

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 namo prie baþnyèios
(graþioje vietoje, miesto centre,
prie Jûros upës, vëliau bus parduodamas visas namas). Tauragë,
tel. 8 601 51 502.
Sklypà Tauragëje (komunikacijos, 9 500 Eur). Þemës sklypà
Maþonuose, ðalia pagrindinio
kelio (elektra, namø valda).
Tauragë, tel. 8 699 67 090.
Sodà Joniðkëje „Puðyno“ bendrijoje (12 arø þemës, laikinas
namelis, suaugæ medþiai, trifazis
elektros skaitiklis, padaryti geodeziniai matavimai, graþi vieta).
Kaina sutartinë. Tauragë, tel.: 8
647 04 724, 8 446 70 224.
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.
Sodybà 5 km nuo Tauragës, kaina
sutartinë. Tel. 8 644 71 054.
Sodybà Batakiø mstl. (yra ûkiniai
pastatai, 1 ha þemës, 18 000 Eur).
Tauragës r., tel.: 8 673 41 447, 8
671 28 148.
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.

5

1

Sodybà Skaudvilëje (medinis
namas, apmûrytas, ðiltas, erdvus,
kûrenamas krosnimi, yra vanduo,
kanalizacija, kaina sutartinë).
Tel. 8 655 58 315.
Þemës sklypà (10 arø, yra ûkinis
pastatas, pamatas namui, visos
miesto komunikacijos, asfaltuota
gatvë, kaina sutartinë). Tauragë,
tel. 8 652 89 949.
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 Tauragës r. Jociø k.
(3 800 Eur, þemës ûkio paskirties,
1,68 ha). Tauragë, tel. 8 631
46 206.

p e r k a
2 k. butà Taurage rajone (15
000 iki 15 000 Eur, nuo 1 iki 3 k.
Gali buti be remonto, be baldø).
Tauragë, tel. 8 601 14 427.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà (su patogumais, yra dalis baldø).
Tauragë, tel. 8 644 47 346.
+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 garaþo patalpas (90
kv. m, yra kai kurie patogumai,
prie gero kelio). Tauragë, tel.: 8
618 87 393, 8 687 30 836.
+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.

Informuoju, kad 2017 m. spalio 20 d. 10.00 val. bus
vykdomi kadastriniai matavimai žemės sklype, esančiame
Rūtenių g. 4, Leoniškės k., Mažonų sen., Tauragės r. sav.
(kadastrinis Nr.: 7735/0003:0091). Gretimo žemės sklypo
(kadastrinis Nr.: 7735/0003:0013), esančio Leoniškės k.,
Mažonų sen., Tauragės r. sav., savininkus, paveldėtojus
ar įgaliotus asmenis kviečiu dalyvauti ženklinant žemės
sklypo ribą.
Matavimus atlieka matininkė Sonata Daduraitė (MB
„Tauragės matininkas“).
Detalėsnė informacija: tel. 8 685 55 242,
el. paštu: sdgeodezija@gmail.com.
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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.
Grûdø traiðkytuvà, 400 Eur. Tel.
8 676 57 000.
Naudotà kietojo kuro katilà
ATMOS (25 kW, 370 Eur).
Tauragë, tel. 8 654 43 839.
Geros bûkles metalinæ cisternà (25
kub. m). Tel. 8 686 08 124.

p a r d u o d a

2

Maþai naudotà GL-GENERAL
dujinæ viryklæ su dujine orkaite,
70 Eur. Tauragë, tel. 8 601 59 205.
Naudotus skalbimo maðinà
GORENJE, indaplovæ
GORENJE, dviratá-treniruoklá
su funkcijø ekranu. Jurbarkas, tel.
8 659 03228.
Naudotus, veikianèius televizorius LG (2 vnt.), SONY (1 vnt.,
yra priedëlis MOTOROLA).
Jurbarkas, tel. 8 682 44 257.
Nebrangiai: ðaldytuvà „Snaigë“
(A klasës, 1,9 x 0,6 m), kilimà
(vyðninnës sp., 3 x 4 m), staliukà
su ratukais (ðviesaus medþio).
Tauragë, tel. 8 650 36 280.
Skalbimo maðinà (pusiau automatinë, maþai naudota, su
garantija, 80 Eur). Tauragë, tel. 8
657 15 356.

p a r d u o d a
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.
Jaunuolio komplektà (kompiuterinis stalas, lentynëlës, kaina 50
Eur su pristatymu). Jurbarkas, tel.
8 616 84 106.
Mergaitës kambariui sofà-lovà
(sofa puikios bûklës, þaismingos
spalvos, 70 Eur). Tauragë, tel. 8
618 27 784.
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 su
spinta (4 daliø). Tauragë, tel. 8
612 10 609.
Naudotà apelsino spalvos virtuvës
komplektà (prie jo gartraukis, kriauklë, 250 Eur). Tel. 8 657 70 622.
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.

p a r d u o d a
3 verðiø karvæ, 600 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 614 91 375.
Avinà (Vokietijos merinosø veislës, 1 m., 250 Eur.), ëringas avis
(viena 60 Eur). Tel. 8 657 86 212
Avis juodgalvës po 65 Eur uþ
vienetà. Tauragë, tel. +370 656
34 295.
Avinukus mësai. Tauragë, tel. 8
633 81 176.
Bulves: maistinës „Vineta“ (1
kg - 0,30 Eur) ir paðarinës (1 kg
- 0,07 Eur). Tauragës r., Lomiai,
Agluonos g. 3, tel. 8 652 73 575.
Bevilnes kameruno avis, kaina
100 Eur. Tel. 8 605 47 826.
Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.
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.
Kiaules pasiskerdimui (apie 150
kg). Tauragë, tel. 8 650 40 438.
Kiaulæ (apie 150 kg). Tauragë,
tel.: 8 669 92 610, 8 645 96 698.
Kvietrugius, tinka ir sëklai.
Tauragë, tel. 8 698 57 698.

Perku senienas, buities rakandus,
antikvarinius daiktus, medalius,
ordinus, statulëles. Tel. 8 652
75 009.

p a r d u o d a

Mësiniø galvijø bandà, galima
pirkti ir atskirai. Tauragë, tel. 8
616 24 586.
Mësinæ pirmaverðæ karvæ su
verðeliu, 930 Eur. Jurbarkas, tel.
8 607 81 773.
Mieþius ir kvietrugius. Tauragë,
tel. 8 698 57 698.
Parðelius. Kaina sutartinë.
Jurbarkas, tel. 8 612 80 728.
Parðelius. Tauragë, tel.8 63 3
96 840.
Paðarines bulves (12 maiðø po
50 kg, 50 kg - 3 Eur). Maistines
bulves (50 kg - 10 Eur). Ðienà
rulonuose (1 vnt. - 1,5 Eur).
Tauragë, tel. 8 635 43 045.
Telyèaitæ (pieninæ, 1,5 m., geros
karvës). Tauragë, tel. 8 644 46 207.
Telyèias (2 vnt., verðingos, labai
gerø pieningø karviø, verðiuosis
balandþio mën.). Tauragë, tel. 8
684 74 874.
Verðingà telyèià (verðiuosis spalio
pab., 800 Eur). Tauragë, tel. 8
656 08 505.
Verðingà mësinæ telyèià. Tauragë,
tel. 8 612 35 073.

p e r k a
Perka baravykus, voveraites,
raudonvirðius, mëlynes. Moka
brangiai ir atsiskaito iðkart. Tel.
8 634 18 311.
Superku obuolius Jurbarko,
Skaudvilës, Tauragës, Vilkyðkiø
regione. Tel. 8 616 93 123
Þirgynas perka bet kokius arklius.
Jurbarkas, tel. 8 681 46 665.

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 juodþemi vejai sëti, 8 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 656 88 332.
Kietojo kuro katilà „Þvakë“
(Maþeikiø ámonës, su dokumentais, 20 kW, pilname komplekte,
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.
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.

Dëvëtus rûbus maiðais
(striukës,kelnës, dþemperiai ir
t.t.)100kg-25 Eur. ATVEÞU.
Jurbarkas, tel. 8 656 38 610.
Naudotus 2 ðaldiklius, skalbimo
maðinà, mikrobangø krosnelæ ir
4 aliuminio bidonus. Tel. 8 611
01 244.
Naujus þvejybos tinklus, 40 Eur.
Klausos aparatus, 40 Eur, prietaisus nuo þiurkiu, peliø. Tel. 8
675 06 330.
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.
Vokiðkà raudonà akordeonà,
WEITMEISTER (naujas, gera
bûklë, 6 registrø, su futliaru,
kaina 550 Eur). Jurbarkas, tel. 8
678 22 961.

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.

NISSAN

p a r d u o d a

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, 241139 km, daug privalumø,
Lietuvoje neeksploatuotas, 3990
Eur, ekonomiskas ir galingas
automobilis). Tauragë, tel. 8 658
12 070.

NISSAN ALMERA (2002 m.,
2,2 dyzelis, 81 kW, 4durys, TA iki
2019 05, kaina 950 Eur). Ðakiai,
8 676 48 713.
NISSAN ALMERA (2002 m.,
2,2 l, dyz., 81 kW, 4 durys, TA iki
2019 05, kaina 950 Eur). Ðakiai,
tel. 8 676 48 713.

p a r d u o d a

p a r d u o d a

VAZ 21063 (1989 m., benzinas,
dujos, 650 Eur). Tauragë, tel. 8
643 71 544.

OPEL ASTRA (2002 m.,
2000 cm3, dyzelinas, 74 kW,
mechaninë, heèbekas, þalia,
4/5, TA iki 2018-05, 1 500 Eur,
tvarkingas). 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
dyz., 74 kW, heðbekas, yra TA,
kaina 850 Eur). Ðakiai, 8 676
48 713.

RENAULT

p a r d u o d a
RENAULT MODUS (2005 m.,
po avarijos) dalimis. Jurbarkas,
tel. 8 673 41 771.

SEAT

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW SHARAN (2000 m., dyz.)
visà arba dalimis. Tel. 8 650 40
427.
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 BORA (benzinas, 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 1 350 Eur, galima derëtis).
Jurbarkas, tel. 8 698 05 752.

p e r k a
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).

AUDI

p a r d u o d a

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 C5 (2003 m., dyzelinas, universalus , juodos sp., ið
Vokietijos). Tauragë, tel. 8 682
24 545.

DAEWOO

p a r d u o d a
DAEWOO KALOS (2004 m., 1,2
l, benzinas, TA iki 2019 m., 1200
Eur). Tauragë, tel. 8 670 45 533.

FORD

p a r d u o d a
FORD FOCUS (2007 m., benzinas, TA iki 2018 m, 3 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 636 91 145.

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.

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

HYUNDAI
Ieðkau Jurbarke gyvenanèios
Genutës Steponavièienës. Praðau
paskambinti. Tauragë, tel. 8 601
51 502.
Priimu gyventi vyresnio amþiaus
moterá be þalingø áproèiø.
Tauragës r., tel. 8 656 24 052.

VAZ

OPEL

Ðiferá maþais lapais (lopyti stogui).
Tauragë, tel.: 8 446 59 308, 8 602
91 272.

AUDI A6 (2001 m., 2800 cm3,
benzinas, mechaninë, sedanas,
mëlyna, 4/5, 243 km, TA iki 201905, 2 490 Eur). Jurbarkas, tel. 8
639 06 519.

p a r d u o d a
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p a r d u o d a
HYUNDAY SANTA FE (2005
m., 2000 cm3, dyzelinas, 92 kW,
mechaninë, visureigis, sidabrinë,
4/5, 240 000 km, TA iki 2019-10,
Lietuvoje neeksploatuotas, 3 100
Eur, ið Vokietijos). Jurbarkas, tel.
8 687 98 393.

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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VW GOLF (1998 m., dyzelinas,
66 kW, mechaninë, mëlyna,
2/3, TA iki 2019-05, 1 400 Eur).
Raseiniai, tel. 8 652 49 196.
VW GOLF IV (2000 m., 1,4 l,
benzinas, 5 durø, ið Vokietijos).
Tauragë, tel. 8 682 24 545.
VW PASSAT (2000 m., dyzelinas, 66 kW, mechaninë, universalus, geltona, 4/5, 349000 km,
TA iki 2018-11, cinkuotas këbulas, odinis salonas). Jurbarkas,
tel. +370 673 05 479.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø

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

p e r k a
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.
Superkame automobilius, autobusus, sunkveþimius, visureigius
aukðèiausia kaina. Sutvarkome
dokumentus ir pasiimame jums
patogiu laiku. Tel. 8 624 36 612.

1 900 Eur). Tauragë, tel. 8 636
44 766.
Mëðlo pakrautuvà, miðkaveþá,
vakuuminá siurblá su ðlangomis,
vienaðæ 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). Baèkà (horizontali, aliumininë, 500 Eur). Lová
(vandeniui, gyvuliams girdyti,
200 Eur). Tauragë, tel. 8 636
91 145.
Sëjamàjà (3 m, su freza).
Jurbarkas, tel. 8 617 58 387.
Traktorinæ priekabà 2PTS-2,
grûdø iðkrovimo sraigæ (elektrinë), priekinës aðies þiedà (4 t
priekabai), padangas (traktoriniø
priekabø, 4-12 t), iðvertimo cilindrus (traktoriaus priekabø, 2-4 t).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.
Traktoriø T25 (vienaðë priekaba
2x3 m, kultivatoriø ir dvivagi
plûgà, TA iki 2019 05 mën.).
Jurbarkas, tel. 8 695 19 863.
Vienaðæ traktorinæ priekabà
(650 Eur), traktorinæ traukimo
gervæ (650 Eur). Tauragë, tel. 8
640 29 699.

p e r k a
p a r d u o d a
Priekabà ZUBRIONOK (gera
bûklë). MB starterá ir auðinimo
radiatoriø. Jurbarkas, tel. 8 652
86 035.
Priekabas ZUBRIONOK, MAZ
8114 (lengvosios maðinos, 2 vnt.).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.

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.
El. iðoriná prekiø pakrovimo liftà
(3 tonø galios, 8,5 m aukðèio,

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

+Autoservisui reikalingas automechanikas. Gali bûti be darbo
patirties. Tauragë, tel. 8 651
23 063.
+Reikalinga kirpëja.
Suteikiamos geros darbo sàlygos.
Tauragë, tel. 8 618 79 399.
+Reikalinga pagalbinis darbininkas ûkyje. Apgyvendina,
maitina. Pagëgiai, tel. 8 685
02 831.
+Reikalingas automobiliø
këbulø remontininkas-skardininkas ir automobiliø këbulø

paruoðëjas daþymui. Socialinës
garantijos ir geros apmokëjimo
sàlygos. Arba iðnuomojamos
darbo vietos. Tauragë, tel. 8 686
64 561.
+Reikalingas autoservisui darbuotojø, darbas Jurbarke ir
Smalininkuose. Tel.: 8 682 10
021, 8 612 67 824.
+Reikalingas þmogus darbui
audiniø fermoje Tauragës r. Tel.
8 618 32 525.
+Ûkyje reikalingas ðërikas, turintis traktorininko teises. Gali
bûti ðeima. Apgyvendinama,
socialinës garantijos, mokamas
atlyginimas. Tel. 8 674 36 946.
Automobiliø demontavimo
ámonë ieðko automobiliø demontuotojo-autoðaltkalvio. Tauragë,
tel. 8 612 63 713.
Ieðkau þmogaus, galinèio supjauti malkas su savo technika,
pageidautina savaitgalá. Tauragë,
tel. 8 638 78 770.
Ieðkomas autolauþyne automobiliø ardytojas. Su praktika privalumas. Amþius iki 40 metø.
Tauragë, tel. 8 652 55 588.
Ieðkome darbo nebijanèiø ir
uþsidirbti norinèiø stogdengiø
nuolatiniam darbui Lietuvoje
(Jurbarkas, Tauragë). Jurbarkas,
tel. 8 637 00 382.
Ieðkome komandos nariø cukriniø dekoracijø gamintojø.
Jei esate sàþininga, atsakinga,
kruopðti, prisijunkite prie mûsø.
Tauragë, tel. 8 626 74 637.
Pieno ûkiui reikalingai darbininkai-melþëjai, apgyvendiname, soc. garantijos. Jurbarkas,
tel. 8 650 62 948.
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 þal

7

ingø 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
Automobiliø demontavimo
ámonë ieðko automobiliø demontuotojo-autoðaltkalvio.
Tauragë, tel. 8 612 63 713.

Galiu priþiûrëti senà þmogø
(po keletà valandø per dienà).
Jurbarkas, tel. 8 655 19 964.
Ieðkau nuolatinio vairuotojo darbo (BC kategorija. Atsakingas,
sàþiningas, be þalingø áproèiø).
Jurbarkas, tel. 8 638 29 120.
Ieðko darbo, gali atlikti visus
vidaus ir lauko apdailos darbus.
Tel. 8 636 31 002.
Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti pagyvenusá þmogø.
Tauragë, tel. 8 639 49 793.
Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti senelius namuose
(esu profesionali lankomosios
prieþiûros darbuotoja), siûlyti
ávarius variantus. Jurbarkas, tel.
8 673 60 363
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.
Esame su patirtimi. Atliekame
remonto ir statybos darbus
(stogai, skardinimas, pavësinës,
supynës, priestatai, plyteliø
klojimas, sienø, lubø, grindø).
Tauragë, tel. 8 637 25 870.
Pjauname gyvatvores, þolæ, dekoratyvinius augalus. Iðvalome
apleistas sodybas. Tauragë, tel.
8 654 43 839.
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+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.
KLASIKINIS MASAÞAS.
Tauragë, tel. 8 626 61 337.
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.
Spaudþiame sultis Jurbarke
A. Giedraièio Giedriaus g. 4.
Jurbarkas, tel. 8 614 82 588.
Veþu þvyrà, smëlá, juodþemá (18
t). Jurbarkas, tel. 8 616 84 106.

Esu 54 m. naðlë, paprasta, smulkaus sudëjimo, ieðkau laisvo
draugo be þalingø áproèiø.
Tik skambuèiai ið Jurbarko,
Tauragës. Jurbarkas, tel. 8 623
19 458.
Susipaþinèiau su sàþiningu,
tvarkingu, vairuojanèiu senjoru
nuo 65 iki 75 m amþiaus rimtai
draugystei. Raseiniø r., tel. 8
610 90 763.
Norintys gauti pasiskelbusiojo
telefono numerá turi skambinti
redakcijai tel. 8 446 72121.
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KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
SPALIS
17 d. (antradienis), 18 d. (trečiadienis) 18.30
val., 29 d. (sekmadienis) 17.00 val., 31 d. (antradienis)
18.30 val. Didžioji salė. Andrzej Stasiuk NAKTIS. Režisierius Agnius Jankevičius.
Dailininkė Laura Luišaitytė.
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

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

SPALIO 20 D. 18 VAL. Rudeninis pasibuvimas „Po savo stogu labai patogu“ Žindaičių
skyriuje.
SPALIO 20 D. 18 VAL. Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“. Muzikinė komedija „Ar
Amerika pirtyje?!“ Jurbarko kultūros centre.
SPALIO 25 D. 18 VAL. Kazimiero Jakučio ir grupės koncertas Jurbarko kultūros centre.
TAURAGĖJĖ IR RAJONE

SPALIO 17 D. 18 VAL. Domino teatro spektaklis „Kaip atsikratyti draugo?“ Tauragės
kultūros centre.
SPALIO 18 D. 18 VAL. Žilvino Žvagulio ir grupės koncertas „Žemaitiška enciklopedija“
Tauragės kultūros centre.
SPALIO 20 D. 18 VAL. Keistuolių teatro spektaklis „12 naktis“ Tauragės kultūros centre.
SPALIO 24 D. 18 VAL. Kino firmas „Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“ Tauragės kultūros centre.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

SPALIO 17 D. 18 VAL. Žilvino Žvagulio ir grupės koncertas „Žemaitiška enciklopedija“
Šilutės kultūros ir pramogų centre.
SPALIO 22 D. 14 VAL. „TU ATEIK Į PASIMATYMĄ“ Auksinės Benjamino Gorbulskio
dainos Šilutės kultūros ir pramogų centre.

SSN 1648-2328. Ofsetinë spauda. Indeksas 607. Leidþiamas antradieniais. Tiraþas mën. 12 000 egz.. Steigëjas ir leidëjas UAB „PLIUSAS IR KO”. Tel.: 8 446 72121, 8 683 51 000. Spausdina: UAB „Respublikos spaustuvë”.

