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Vyriausybė patvirtino sąrašą profesijų, kurių
darbuotojų labiausiai trūksta šalyje. Trūksta ne tik
informacinių technologijų specialistų, bet ir daug
pramonei reikalingų specialistų. Tiesa, kai kurių į sąrašą įtrauktų profesijų atstovai darbą randa sunkiai.
Kad įmonėms žūtbūt reikia aukštos kvalifikacijos
specialistų, aišku jau seniai. Valstybė verslą lyg ir
girdi, tačiau nelabai padeda – darbo rinkai aukštosios
mokyklos ir toliau nepasiūlo reikalingo kiekio ir tinkamos kvalifikacijos specialistų. Pagaliau Vyriausybė patvirtino sąrašą profesijų, kurių Lietuvoje trūksta
labiausiai. Tačiau staigmenų jame nėra – Lietuvai
reikia informacinių technologijų specialistų ir įvairias pramonės technologijas išmanančių darbuotojų.
Netikėta nebent tai, kad Vyriausybė į sąrašą įtraukė
ir tų profesijų atstovus, kuriems Darbo birža darbo
rasti negeba.
Verkia ir IT sektorius, ir pramonė
Ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius, kalbėdamas apie aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumą,
akcentuoja informacinių technologijų specialistus,
kurių jau 2020 metais reikės 10 tūkst. Tačiau pagal
ministerijos pateiktą sąrašą, kurį palaimino Vyriausybė, akivaizdu, kad trūksta ne tik informacinių
technologijų specialistų, bet ir su pramonės technologijomis gebančių susitvarkyti specialistų.
Pateikiame darbuotojų, kurių Lietuvoje trūksta
labiausiai, sąrašą:
Gamybos organizavimo inžinierius
Spausdinimo technologas
Įrenginių techninės priežiūros inžinierius
Siuvimo technologas
Gamybos inžinierius
Aviacijos inžinierius
Aviacijos mechaninės įrangos inžinierius
Mechanikos inžinierius
Konstruktorius
Maisto produktų ir gėrimų technologas
Avionikos inžinierius
Grafikos dizaineris
Kompiuterių sistemos analitikas
Verslo informacinių technologijų konsultantas
Konsultantas kompiuterių sistemų klausimais
Kompiuterių sistemų projektuotojas
Kompiuterių taikymo inžinierius
Kompiuterinių programų kūrėjas
Programuotojas
Inžinierius programuotojas
Programinės įrangos testuotojas
Duomenų bazių administratorius
Informacinių technologijų sistemų administratorius
Kompiuterių sistemų administratorius
Tinklo analitikas
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo
specialistas.
Aviacijos technikas.
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SVEIKATA

TAURAGĖ

PENKIOS MEILĖS KALBOS
Turbūt visi žino, kad vyrai
ir moterys kalba skirtingomis
kalbomis, tačiau mažai kas žino,
kad apskritai visi žmonės kalba skirtingomis kalbomis ir
turiu omenyje ne nacionalines
kalbas. Anot Dr. G. Čapmano
(Gary Chapman), autoriaus,
parašiusio „5 meilės kalbos“,
egzistuoja, kaip jau supratote, 5
meilės kalbos. Ausimis myli ne
tik moterys…
Pirmoji meilės kalba
G. Čapmanas mini „paraginimo žodžius“. Tai gali būti
paskatinimai, pagyrimai, komplimentai: „Tu tokia graži!“,
„Ačiū už vakarienę! Tai buvo
TAIP skanu!“. Laba svarbų vaidmenį atlieka intonacijos. Beje,
nereikia pataikauti! Sakykite
tiesą, nes juk Jūsų išrinktoji tikrai turi daug
teigiamų savybių.
Jeigu kritikuojate, kritika neturi būti labai
„arši“. Žmogų, suprantantį „paraginimo
žodžių kalbą“, sunki kritika gali ne šiaip
įskaudinti, o netgi „nužudyti“, pavyzdžiui,
jeigu jis priims kritiką, kaip signalą apie tai,
kad jo nebemyli! Būk šalia, būk, mano meile!
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Antroji meilės kalba
Jūs galite kiek tik panorėsite girti savo
„antrąją pusę“, bet jeigu, jos manymu, Jūs
skiriate jai nepakankamai laiko, tikriausiai
jos meilės kalba – „laiko kalba“. Žmogus
jaučiasi laimingas ir mylimas, jeigu su juo
„leidžiamas laikas“: einama į kiną, vaikštoma,
leidžiami savaitgaliai užmiestyje, gali būti,
kad tiesiog žiūri televizorių arba diskutuoja
visiems žmonėms suprantamomis temomis.
Beje, apie pasišnekučiavimus. Pakanka bent
keletai minučių atitrūkti nuo savo darbų ir
pasišnekėti.
Trečioji meilės kalba
Dauguma žmonių dovanėles suvokia, kaip
„saldainių ir puokščių“ periodo atributiką.
Aišku, jeigu Jūsų išrinktoji pirmiausia pasidomi dovanos kaina, vargu ar galima kalbėti
apie trečiąją meilės kalbą.
Bet jeigu ja (o gal ir jam) brangi yra pati
dovana, tebūnie tai rudeninių lapų puokštė
arba popierinis atvirukas. Dovana – tai jūsų
jausmų materializacija.
Ketvirtoji meilės kalba

Galima sakyti komplimentus, apiberti
auksu ir 24 valandas per parą ištikimai
žvelgti į akis, tačiau mylimas žmogus taip
ir nepatikės, kad jis yra mylimas. Kodėl?
Mes priėmėme kaip būtinuosius dalykus,
kaip pareigas: pusryčius, nukrakmolintas
apykakles, kasdienį grindų plovimą…
Juk tai buvo ne kas kito, o demonstracija,
rodanti, kad MUS myli! Visai ne pro šalį
būtų ir patiems kartais išplauti indus, išvesti
šunį, nes juk iš mūsų laukia prisipažinimo
pagalbos kalba
Penktoji meilės kalba
Pasižiūrėkite į įsimylėjėlius: jie nuolat
laikosi už rankų, naudojasi bet kokia proga,
kad tiesiog paliestų vienas kitą, o apie glėbį
bei bučinius net nėr ką kalbėti. Tai būdinga
daugeliui, tačiau kai kuriems kiekvienas
mylimojo žmogaus prisilietimas ypatingai
brangus, nes byloja tai, kad juos myli.
Vienpusė meilė ir nuoskaudos
Su nuoskauda – „manęs nemyli“ – susidūrė
praktiškai kiekvienas iš mūsų.
Mes pykstame ant artimųjų, o gali būti,
kad tiesiog nematome to, jog jie bando
„prisibelsti“ iki mūsų kita kalba. Aišku, jeigu
mes vertiname santykius, manau, pramokti
kalbą, kuria kalba brangus mums žmogus –
tai ne neįveikiama problema. Tikėtina, teks
elgtis šiek tiek ne taip, kaip mes pripratome,
bet juk tikra meilė ir slypi tame, kad reikia
daryti, dovanoti, kurtį gėrį, o ne galvoti tik
apie savo komfortą…

NAUDINGA ŽINOTI

DĖL GALIMYBĖS SUSIGRĄŽINTI GYVENTOJŲ PAJAMŲ
MOKESČIO PERMOKĄ
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
primena, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai), pageidaujantys
pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis
ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2016 m. mokestiniu
laikotarpiu (kalendoriniais metais) gautų
pajamų, arba sumažinti mokėtiną pajamų
mokestį, turi deklaruoti metines pajamas.
Gyventojas Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) iki š. m. gegužės 2 d. turi
pateikti tinkamai užpildytą Metinę pajamų
deklaraciją.
Šioje deklaracijoje turi būti nurodomos
visos per 2016 m. mokestinį laikotarpį gyventojo gautos pajamos, nuo jų išskaičiuotas
(sumokėtas) pajamų mokestis, praėjusių
metų išlaidos, kurias patyrus yra taikomos
pajamų mokesčio lengvatos. Pasinaudoti
pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti
pajamų mokesčio dalį gali gyventojai, kurie
praėjusiais metais:
1. gavo su darbo santykiais ar jų esmę
atitinkančiais santykiais susijusių pajamų,
nuo kurių buvo išskaičiuotas (sumokėtas)
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ANTRĄ KARTĄ APDOVANOTAS UŽ
ATSISPYRIMĄ KYŠIAMS
Vilniuje surengtoje ceremonijoje tradiciškai
pagerbti šalies policijos
pareigūnai, labiausiai
pasižymėję kovoje su
korupciniais reiškiniais
policijoje. Tarp apdovanotųjų – Tauragės
apskrities vyriausiojo
policijos komisariato
Viešosios tvarkos skyriaus Patrulių būrio vyriausiasis patrulis Marius
Vaičiūnas.
2016 metais jam buvo
siūlyti 50, 150, 500 ir
800 eurų kyšiai. Už atsparumą kyšiams šis
jaunas pareigūnas apdovanojamas jau antrus
metus iš eilės.
M.Vaičiūnas kaip ir kiti pareigūnai, užfiksavę daugiausiai kyšio davimo atvejų, buvo dosniai
apdovanoti – gavo vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoką ir kitų dovanų.
Tauragės policijos komisariate jis dirba daugiau nei šešerius metus. Šį pareigūną generalinis
komisaras yra apdovanojęs ir už kilnų poelgį, kai 2015 metais jis su kolega 68 moterį nugabeno į ligoninę.

JURBARKAS

VA S A R I O
16-OSIOS
SVEIKATINGUMO BĖGIMAS
JURBARKO
GATVĖMIS
Vasario 16 d. (ketvirtadienį) nuo
12.00 val. prie Jurbarko rajono
savivaldybės vyks 13-asis sveikatingumo bėgimas Jurbarko miesto gatvėmis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
paminėti. Kviečiame atvykti ir sudalyvauti.

SILUTE

ŽVEJAMS PERSPĖJIMAI NEGALIOJA: IŠ
KURŠIŲ MARIŲ GELBĖJOSI 12 ŽMONIŲ
Žvejai nepaiso gelbėtojų perspėjimų, kad šiuo metu lipti ant
ledo yra labai pavojinga. Kuršių
mariose šiuo metu yra atsivėrusi didelė properša, tačiau žvejai
to nepaiso. Šeštadienį į bėdą
pateko maždaug 12 žmonių
ekipažas.
Žmonės keliavo žvejoti, tačiau Kuršių mariose ties Ventės
ragu visa vilkstinė įlūžo į ledą.
Kaip pasakojo vienas žvejų,
nelaimė nutiko apie 7 val. ryto.
Nuo kranto žvejai buvo nutolę
apie 5 kilometrus. Visi liko
sveiki gyvi, technika nenugarmėjo į dugną.
Sekmadienį Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras
(JGKC) iš Bendrojo pagalbos centro (tel.112) gavo pranešimą, kad Kuršių mariose apie 2
kilometrus nuo Ventės rago 9 žvejai įlūžo lede ir įkrito į vandenį.
Tačiau 07.23 val. iš Bendrojo pagalbos centro gauta informacija, kad visi 9 žvejai savo pastangomis išlipo į krantą ir pagalba nebereikalinga. Visos gelbėjimo pajėgos buvo atšauktos.

KLAIPĖDA
pajamų mokestis, tačiau nepasinaudojo metiniu neapmokestinamuoju pajamų dydžiu
(toliau – metinis NPD) arba pasinaudojo ne
visu šiuo dydžiu.
2. gavo pajamų, apmokestinamų pajamų mokesčiu, tačiau nepasinaudojo
metiniu papildomu NPD už auginamus
vaikus (įvaikius, toliau – vaikai) iki 18
metų, taip pat vyresnius, besimokančius pagal bendrojo ugdymo programas.
mokymo proceso organizavimo būdu. Jeigu
vienas iš tėvų kalendoriniais metais negalėjo
pasinaudoti papildomu NPD (pavyzdžiui,
gavo tik individualios veiklos pajamas,
dividendus, autorinius atlyginimus), tai šia
teise, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus,
gali pasinaudoti jis pats ar kitas iš tėvų.

KLAIPĖDA TURĖS NAUJĄ IŠVAŽIAVIMĄ
IŠ MIESTO

keliu - per Laisvosios ekonominės zonos teritoriją.

2020 metų pradžioje iš Statybininkų prospekto bus galima patekti
tiesiai į kelią „Klaipėda–Šilutė“,
o šiuo – į Jakų žiedą, jungiantį
Klaipėdą su svarbiomis šalies
magistralėmis. Statybininkų prospekto tęsinys drieksis per Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos
teritoriją.
Atidarius naują kelią, sumažės
sunkiasvorio transporto srautai
Baltijos prospekte ir Vilniaus
plente, efektas jausis ir kitose
miesto gatvėse, mat iš Klaipėdos
bus galima išvažiuoti dar vienu

cm

myk
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SMULKUS VERSLAS

PALANGA

KRAUJO DONORYSTĖS AKCIJOJE – RELIETUVIŠKOS KOSMETIKOS KŪRĖJA:
KORDINIS DALYVIŲ SKAIČIUS
„ČIA DAUG IŠŠŪKIŲ IR RIZIKOS“
Vasario 8 dieną Palangos miesto savivaldybėje
vykusios Kraujo donorystės akcijos sėkmė pranoko organizatorių – VšĮ Nacionalinio kraujo
centro Klaipėdos filialo darbuotojų – lūkesčius.
Norą dalyvauti neatlygintinos donorystės akcijoje pareiškė 58 kurorto gyventojai. Gydytojui
patikrinus bendrą šių savanorių sveikatos būklę,
donorais tapo 45 palangiškiai.

PLUNGĖ

SVARBI INVESTICIJA - LIETUVOJE BUS
GAMINAMI „JAGUAR“, „BENTLEY“ IR
„AIRBUS“ DALIŲ TRANSPORTAVIMO
KONTEINERIAI
Jungtinės Karalystės bendrovė „MJ Systems“, gaminanti dalių pervežimo konteinerius daugeliui transporto industrijos milžinų, kuriasi Plungėje. Per artimiausius trejus metus į gamyklą
Žemaitijoje bendrovė planuoja investuoti apie 100 tūkst. eurų ir sukurti apie 50 darbo vietų,
teigiama pranešime spaudai. Lietuvoje bus gaminami „Jaguar“, „Bentley“ ir „Airbus“ dalių
transportavimo konteineriai.
„Planuojant naują investicinį projektą Lietuva varžėsi su Rumunija ir Jungtine Karalyste.
Pasirinkome Lietuvą, nes jau esame turėję pozityvios patirties su šalies automobilių pramonės
darbuotojais, pozityviai vertiname jų darbo etiką ir entuziazmą. Be to, mums svarbu ir tai, kad
šalis netoli mūsų pagrindinių rinkų Vakarų Europoje, todėl logistikos kaštai yra konkurencingi“, – teigia „MJ Systems“ direktorius Johnas Tariqas Marfanis.
Bendrovė Plungėje gamins įvairių
transporto priemonių komponentų transportavimo konteinerių sistemas, užtikrinančias, kad pervežimo metu gabenamos
dalys nebūtų pažeistos, o logistikos kaštai
būtų kaip įmanoma mažesni. Didžiąją dalį
produkcijos gamybai reikalingų paslaugų
ir medžiagų bendrovė planuoja pirkti iš
Lietuvos tiekėjų.
Bendrovė tikisi, kad ateityje gamykla
Plungėje plėsis dar labiau ir gamins platesnį spektrą produkcijos.

KAUNAS

KAUNAS SIEKS TAPTI EUROPOS JAUNIMO SOSTINE
Kaunas užsibrėžė
įgyvendinti ambicingą
tikslą – 2021 metais
tapti Europos jaunimo
sostine. Antradienį posėdžiavusiai Kauno tarybai pritarus jaunimo
organizacijų pasiūlytai
idėjai, seks bene metus
trunkantis pasiruošimas
paraiškos teikimui.
Artimiausiu metu
rengdami paraišką pečius surems jaunimo
organizacijų, kūrybinių įstaigų, kultūros ir
meno sričių atstovai. Jų siūlomos idėjos miestui, keliamos jaunimo problemos, pasiūlymai ir
sudarys paraiškos stuburą.
„Kaunas visada buvo ir bus vienas akademiškiausių Lietuvos miestų. Tai jaunimo politikos
sostinė, kurioje labai daug aktyviai veikiančių jaunimo organizacijų. Jos dės visas pastangas,
kad Kaunas taptų ir Europos jaunimo sostine,“ – pabrėžė Kauno jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritasis stalas“ pirmininkas Simas Sirtautas.
Parengta paraiška kitų metų pavasarį bus įteikta Europos jaunimo forumui. Kuris miestas taps
Europos jaunimo sostine paaiškės 2018 metų pabaigoje.

ŠIAULIAI

PAGERBTAS MAESTRO SAULIAUS SONDECKIO ATMINIMAS
Puikiu koncertu atiduota
pagarba prieš metus mirusiam žymiam šiauliečiui
profesoriui Sauliui Sondeckiui. Visą gyvenimą
Šiaulius mylėjusiam ir save
tikru šiauliečiu vadinusiam
maestro Šiauliai taip pat
neliko skolingi – S. Sondeckiui buvo suteikti beveik
visi miesto garbės titulai, jo
vardu pavadintos universiteto auditorijos, tarptautiniai
muzikos renginiai ir net
Menų gimnazija.
2010 metais Šiaulių konservatorijai buvo suteiktas Sauliaus Sondeckio vardas. Nuo 2013
metų ši įstaiga tapo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija.

Daugiau kaip ketverius
metus skyrusi savo kosmetikos gamybos pradžiai:
studijoms, priemonių sudėtims, dizainui, logotipui,
pakuotėms kurti, vilnietė
Indrė Urbanavičienė (38)
sako, kad procesas tikrai
užtruko, nes pasirinktai
sričiai reikia ir investicijų,
ir žinių, ir laiko. Prieš pusantrų metų ji savo sukurtas
veikliąsias ir koncentruotas kosmetikos priemones
„Driu Beauty“, skirtas senti
pradėjusiai odai, pagaliau
pristatė rinkai.
Dirbo atsakingai ir pareigingai, bet be ugnelės
I. Urbanavičienė pasakoja, kad visuomet labai
troško tokio darbo, kuris
tikrai patiktų, tačiau taip
nebuvo. „Ilgai dirbau tai, kas neteikė tikro
malonumo, niekada nejausdavau tos ugnelės“, – nuoširdžiai pasakoja jauna moteris,
ilgainiui subrandinusi nuosavos veiklos, kuri
ją tikrai džiugintų, idėją.
„Vienu metu pradėjau labiau domėtis kosmetika ir ypač jos sudėtimis. Po rimtesnių
studijų, jau kitaip žvelgdama į odos priežiūros priemones, pabandžiau išsirinkti sau
tinkantį veido kremą ir supratau, kad negaliu
tokios priemonės rasti. Tada giliai ir pradėjo
kirbėti mintis, kad gal sukurti savo“, – prisimena pašnekovė.
Gaminti kosmetiką yra daugiau, nei
maišyti kremus namie
„Renkamės pačius veiksmingiausius,
labiausiai senėjimo procesus lėtinančius
vitaminus, peptidus, ceramidus, proteinus,
gliceridus, natūralius aliejus, įvairius ekstraktus“, - pasakoja I. Urbanavičienė.
Puikiai suprasdama, kad sumanyta veiklos
sritis be galo sudėtinga, ir iš karto sau pasakiusi, kad nesiruošia maišyti kremų ant namų
viryklės, I. Urbanavičienė iškėlė sau tikslą
viską padaryti taip, kaip priklauso. Procesas
vyko pamažu – įsirengė ES standartus atitinkančią laboratoriją ir, mažais žingsneliais
judėdama pirmyn, pradėjo rimtai studijuoti
kosmetikos gamybą ir kurti produktus. „Tai
pasirodė be galo įdomu ir per beveik ketverius metus studijų ir darbo gimė lietuviška
kosmetika „Driu Beauty“, – sako jos kūrėja.
Visada sunkiausia rasti pirkėją savo
produktui
Pasak I. Urbanavičienės, iššūkis rasti savo
produkto gerbėjus galioja visiems verslams.
„Sunkumų yra, – neslepia moteris, kurią
liūdina tai, kad tenka dažnai įrodinėti, jog ir

lietuviškas produktas gali būti aukštos kokybės. – Yra žmonių, kuriems pirmasis įspūdis
geras, susidomi, bet sužinoję, kad tai lietuviška
produkcija, nori bėgti šalin. Todėl svarbiausia
užduotis – didinti žmonių pasitikėjimą mūsų
kuriama kosmetika.“
„Driu Beauty“ asortimentą šiuo metu sudaro 14 veido odos priežiūros priemonių ir jis
nuolatos plečiamas. Kuriamos naujos linijos,
bendradarbiaujama su kitais Lietuvos gamintojais ir dėliojami bendri gamybos planai.
Kosmetika populiarinama įvairiais būdais: per
renginius, parodas, rėmimo projektus, reklamą
žiniasklaidoje, „Google Adwords“, „Facebook“, „Instagram“ ir asmeninį bendravimą su
klientais.
Žinios sugulė į pirmąją lietuvišką knygą
apie odos priežiūrą
Savo dabartiniu darbu besižavinti I. Urbanavičienė jaučiasi visiškai save atradusi. „Tai
nėra vien kosmetikos produktų gamyba ir
pardavimas, tai glaudus bendravimas su klientėmis, konsultacijos, seminarai, kosmetikos
etikečių studijavimas. Tiesiog aš dabar gyvenu
šiuo verslu. Tai ne darbas, tai man malonumas,
todėl net negaliu jo vadinti vien verslu.“ O
sukauptas žinias apie odos priežiūrą ir kosmetikos sudėtis Indrė Urbanavičienė pernai
suguldė į pirmąją lietuvišką knygą “Protingas
grožis” Švytinčios odos biblija”.
Pašnekovė įveikė ir praktinius verslo organizavimo etapus, pavyzdžiui, įsirengė
laboratoriją, atitinkančią standartus ir griežtus reikalavimus. Su kosmetikos žaliavų
tiekėjais darbas taip pat nelengvas. Jų, pasak
verslininkės, Lietuvoje nėra daug ir siūlomų
medžiagų asortimentas taip pat nedidelis. O
užsienyje, nors pasiūla ir didelė, maža įmonė
patiria kliūčių – iš pradžių ji negali užsakinėti
didelių kiekių.

RECEPTAS

GREITAS CUKINIJŲ TROŠKINUKAS
Ingredientai:
2 vnt. cukinijų,
1 vnt. baklažano,
1 vnt. saldžiosios geltonosios paprikos,
4 vnt. pomidorų,
2 šaukštai aliejus pagal
skonį,
česnakinės druskos pagal skonį,
pipirų,
1 šaukštas Provanso
žolelių.
Gaminimas: Cukinijas supjaustykite griežinėliais. Baklažanus
supjaustykite griežinėliais ir juos perpjaukite į keturias dalis ar į dvi.
Pomidorus ir paprikas supjaustykite nedideliais gabaliukais. Viską sumaišykite su prieskoniais
ir aliejumi.
Suberkite į kepimo indą ir kepkite iki 220 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 20-30 minučių.
Skanaus!
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà (V a., 30 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 10 000 Eur, renovuotame name) Kæstuèio
g. Jurbarkas, tel. +370 614
25 845.
1 k. butà Kæstuèio g. (III a.,
33 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
13 500 Eur. Padarytas remontas virtuvëje, vonioje).
Jurbarkas, tel. 8 634 30 253.
1 k. butà Lauko g. 17 (I a.,
32 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, reikalingas remontas).
Jurbarkas, tel. 8 691 47 627.
11 a sklypà Vëjø g. Jurbarkas,
tel. 8 602 78 450.
2 k. butà Lauko g. 2a-5 (II a.,
50 kv. m, VI aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
15 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
647 42 210.
2 k. butà Vieðvilëje,
Klaipëdos g. (I a., 45 kv. m,
II aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, 7 000 Eur.
Krosninis ðildymas, duðo
kabina, el. boileris, ðarvo
durys). Jurbarkas, tel. 8 611
56 990.
2 k. butà Vieðvilëje, Mokyklos
g. (I a., 45 kv. m, III aukðtø
name, blokinis, plastikiniai
langai, 9 000 Eur. Atskiras
áëjimas ið lauko, el. boileris,
ðarvo durys). Jurbarkas, tel.
8 687 13 628.
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2 k. butà Þemaitës g. 25-3 (I
a., II aukðtø name, mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai. Ðiuo metu yra dëvëtø
rûbø parduotuvë. Atskiras
áëjimas). Jurbarkas, tel.
868611797.
2 k. butà Naujamiestyje,
Þemaitës g. 14 (III a., 48 kv.
m, V aukðtø name, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 15 000 Eur, be
tarpininkø). Jurbarkas, tel. 8
601 16 138.
2 k. butà Naujamiestyje (2
ástiklinti balkonai, parketas,
kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 618 69 953.
2 k. butà su prieðkambariu (I
a., 50 kv. m, yra balkonas).
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
2 k. butà su prieðkambariu
(63 kv. m, III a., namo vidurys, kaina 29 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 616 83 065.
3 k. butà S. Daukanto g. 25,
ðalia Naujamiesèio m-klos
(67,70 kv. m, atliktas kapitalinis remontas, yra baldø).
Jurbarkas, tel. 8 683 94 038.
3 k. butà (atskiras áëjimas,
tinkamas komercinei veiklai, 25 kv. m, rûsys neiðëjus
ið buto, kaina 12 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 80 092.
3 k. butà Sodø g. (II a.,
mûrinis namas, centrinis
ðildymas, nuotekos miesto
sistemoje, yra þemës, garaþas) arba galima pirkti visà
namà. Jurbarkas, tel. 8 603
54 942.
3 k. butà (su prieðkambariu,
III a., 78 kv. m, butas tvarkingas, suremontuotas) arba
keièiu á 2 k. butà. Jurbarkas,
tel. 8 638 57 096.
3 k. butà Lauko g. 2A (V a.,
63 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, 22 000 Eur.
Du balkonai ástiklinti, butas
apðiltintas, rami vieta, galima
pirkti su baldais). Jurbarkas,
tel. 8 685 08 985.
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4 k. butà Dariaus
ir Gireno g. (II a.,
79 kv. m, langai
plastikiniai, durys
ðarvuotos, kambariai nepereinami, geras planavimas). Jurbarkas,
tel. 8 625 93 347.
Dalá namo (yra 3
k., visi patogumai,
vietinis ðildymas,
reikalingas remontas, kaina 18 900
Eur). Jurbarkas,
tel. 8 652 71 529.
Dalá namo (miesto
ðildymas, 1 a þemës, ûkiniai
pastatai, galimybë pirkti visà
namà). Jurbarkas, tel. 8 601
23 567.
Garaþà Vydûno g. (67 kv. m,
mûrinis, tinkamas komercinei veiklai, 5 100 Eur). Tris
sujungtus garaþus (trifazis,
signalizacija, iðbetonuotas
rûsys). Jurbarkas, tel. 8 626
15 196.
Þemæ Girdþiø sen. Gudeliø
k. (3 ha, ûkio paskirties,
naðumo balas 58.1). Tel. 8
685 35 327.
Sodybà Jurbarko r. Kartupiø
k. (su 22 ha þemës). Jurbarkas,
tel. 8 604 51 986.
Mediná namà miesto centre
(yra 20 a þemës). Jurbarkas,
tel. 8 618 25 589.
Mûriná namà Skirsnemunëje
(yra ûkinis pastatas, yra
þemës 15 a). Tel. 8 686 04
395.
Namà Sodø g. 21 (2 a., tvarkingas, ûkiniai pastatai, 12 a
þemës, yra sausos malkos) ir
sklypà (6 a). Jurbarkas, tel. 8
603 22 265.
Namà Smukuèiuose (54 kv.
m, 12 a sklypas, galima gyventi þiema, komunikacijos,
kaina 26 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 601 60 631.
Sodybà netoli Nemuno
Raudonëje (su ûkiniais
pastatais ir þeme). Jurbarkas,
tel. 8 676 79 689.
Sklypà Jurbarke (50 a,
komercinës paskirties, tinka
degalinei, kavinei, angarams statyti) geroje vietoje
Kiduliø miestelyje, prie kelio
Jurbarkas-Ðakiai. Jurbarkas,
tel. 8 640 15 999.
Sklypà Jurbarke, ðalia miðko,
A. Giedraièio-Giedriaus g.
(15 000 Eur, 15 a, namø
valda, komunikacijos, ramioje vietoje). Jurbarkas, tel. 8
656 88 332.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje, sklypo Nr. 254
(medinis II a. namelis, su
baldais, garaþas mûrinis,
tvarkingas ðulinys, sklypas
aptvertas). Jurbarkas, tel. 8
683 94 038.
Sodybà Skirsnemunëje (yra
mûriniai pastatai, þemës 0,15
a). Jurbarkas, tel. 8 654 95
018.
Sodybà Ðvendriðkës k. (15
000 Eur, reikalingas vidaus
remontas, iðkart gyventi negalima). Jurbarkas, tel. +370
618 24 553.
Þemës sklypà Jurbarkuose,
Dainiø k., Mituvos g. (25 300
Eur, 5,5 ha dirbamos þemës,
netoli Jurbarko miesto ribos).
Jurbarkas, tel. 8 656 90118.
Sodybà Stiegvilø k. prie
Paðaltuonio (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 4500 Eur, reikalingas
remontas, namas po gaisro).
Tauragë, tel. 8 685 42 675.

p e r k a
2 k. butà, pageidautø renovuotame name. Jurbarkas,
tel. 8 638 57 096.

n u o m o j a
Iðnuomoja 1 k. butà.
Jurbarkas, tel. 8 642 27 192,
skambinti po 16 valandos.

Këdainiuose ir rajone

p a r d u o d a
2 k. butà Labûnavoje (namas keturbutis, atskiras áëjimas, II a., ðildomas kietuoju kuru, yra rûsys, garaþas,
ûkinis pastatas, þemës, nuo
Këdainiø 9 km, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 628
37 918.

Kituose miestuose ir
rajonuose

p e r k a
+Brangiausiai Lietuvoje
miðkus (brandþius, jaunus,
malkinius, iðkirstus), þemæ,
sodybas. Tel. 8 651 39 039.

+Miðkà (jaunà, brandø).
Galiu konsultuoti nustatant
miðko vertæ. Brangiai moku.
Tel. 8 699 12 013.
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
Bendrabuèio tipo kambará
Rumpiðkës g. 7 (IV a., 22 kv.
m, maþi mokesèiai, miesto
centre, rakinama laiptinë,
ramûs kaimynai, kaina 13
000 Eur). Klaipëda, tel. 8
688 56 284.

Raseiniuose ir rajone

p a r d u o d a
Mediná namà Ariogaloje
(centrinëje gatvëje, mûrinis

cm
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garaþas, 3 arø sklypas, tinka
komercijai, 14 000 Eur).
Raseiniø r., tel. 8 645 68 280.

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
Namà Gelgaudiðkyje (medinis, rastinis, 8 a þemës, kaina
20 000 Eur). Jurbarkas, tel.
+353 877 76 1968, narsteklis@gmail.com

k e i è i a
Keièia 1 k. butà Ðakiuose
(IV a.) á 1-2 k. butà Jurbarke
(I a.). Jurbarkas, tel. 8 345
51 461.

Ðilutëje ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà Ðilutës r. (0,67 a sklypas, 5,65 ha þemës prie namø,
gyvenvietës centre, prie pagrindinio plento Ðilalë-ÐilutëTauragë, vienkiemis). Tel. 8
655 33 834.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a

1 k. butà (I a., 24 kv. m, II
aukðtø name, medinis, 7
500 Eur, gera vieta, pakeisti
langai, durys, reikalingas
remontas). Tauragë, tel. 8
653 86 020.
1 k. butà (I a., su patogumais,
yra balkonas, 40,8 kv. m).
Tauragë, tel. 8 672 38 513.
1 k. butà Ateities take 4 (IV
a., renovuotame name, 36
kv. m, yra balkonas, rûsys,
18 000 Eur). Tauragë, tel. 8
699 47 606.
1 k. butà Dainavos g. (V a.,
geros bûklës, plastikiniai
langai, ðarvuotos durys, ástiklintas balkonas, kaina 13
500 Eur). Tauragë, tel. 8 673
35 614.
1 k. butà Gedimino g. 32 (II
a., 37 kv. m, galima perdaryti
á 2 k. butà). Tauragë, tel. 8
611 23 821.
1 k. butà miesto centre (V a.,
yra balkonas, 28 kv. m, 11 900
Eur, galima atsiskaityti ir dalimis patvirtinus notariðkai).
Tauragë, tel. 8 685 62 036.
1 k. butà Pagëgiuose,
Þemaièiø g. 3-3. Þemës
sklypà Þukø miestelyje,
Kranto g. 2 (graþioje vietoje,
centre). Tauragës r., tel. 8
630 22 306.
1 k. butà Gedimo g. 45 (V a.,
39 kv. m, V aukðtø name, blokinis, 12 000 Eur, yra balkonas neástiklintas). Tauragë,
tel. 8 686 41 010.
Namà Jovaruose (2 a.,
mûrinis, 9 a, ðiltnamis, ûkinis
pastatas, garaþas). Tauragë,
tel. 8 640 88 773.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 124 (III a., plastikiniai langai, ðarvo durys, tvarkingas,
14 000 Eur), galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 614 42 303.

2 k. butà (III a., ið keturiø
aukðtø, 42,4 kv. m, tvarkingas,
su pagrindiniais baldais ir
buitine technika, labai maþi
mokesèiai, namas ant upës
Jûros kranto, centralizuotas
ðildymas, namas po renovacijos, 16 500 Eur). Tauragë, tel.
8 639 45 821.
2 k. butà (su patogumais,
miesto centre, vanduo ir
kanalizacija neprijungti
prie miesto, yra garaþas,
labai pigus iðlaikymas, prie
namo darþiukas, ðiltnamis).
Tauragë, tel. 8 690 45 107.
2 k. butà Ateities take 1 (IV
a., remontas, 30 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 637 02 092.
2 k. butà Gedimino g. 37 (I
a., 52 kv. m, IX aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
23 000 Eur, ðarvo durys).
Tauragë, tel. 8 610 32 280.
3 k. butà centre Baþnyèiø
g. 13-15 (V a., 53 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 30 000 Eur).

Tauragë, tel. 8 636 46 398.
3 k. butà Dainavos g. (III a.).
Tauragë, tel. 8 653 21 961.
3 k. butà Dariaus ir Girëno
g. 32a (VI a., 76 kv. m, IX
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
50 000 Eur, renovuotame
name, individuali apskaita).
Tauragë, tel. 8 698 46 924.
3 k. butà Vytauto g. 77 (III
a., 68 kv. m, miesto centre
2 balkonai, netoli poliklinika, ligoninë, parduotuvë).
Namas átrauktas renovacijai.
Tauragë, tel. 8 699 46 551.
3 k. butà Gedimino g. 29A
(IX a., 64 kv. m, IX aukðtø
name, 20 000 Eur. Bendrija,
tvarkingi kaimynai, laukinëse
duryse telefonspynë, tvarkingas stogas, ðarvo durys,
dalinai plastikiniai langai).
Tauragë, tel. 8 652 46 218.
4 k. butà Pagramantyje.
Tauragës r., tel. 8 652 17 822.
4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 129 (II a., 98 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, 65 000
Eur. Renovuotas namas su
buitine technika ir baldais).
Tauragë, tel. 8 699 67 090.
Dviejø namø valdà Jurbarko
g. 28 ir Jurbarko g. 28 A (67
000 Eur). Galimi keitimo
variantai. Tauragë, tel.: 8 682
41 561, 8 652 97 533.
Garaþà Tarailiuose, prie
„Regitros“ (mûrinis, duobë,
rûsys). Tauragë, tel. 8 675
51 288.
Garaþà MSV prie VÁ
„Regitra“. Tauragë, tel. 8
652 11 455.

2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. (IV a., mûrinis namas, 54
kv. m, ástiklintas balkonas).
Tauragë, tel. 8 699 87 907.

Garaþà T. Ivanausko g.
(36 kv. m, I aukðtø name,
mûrinis, tinkamas komercinei veiklai, 5 200 Eur).
Parduodami kartu mûriniai
garaþai „Jovaro“ bendrijoje
Nr. 112, 113. Tauragë, tel. 8
636 37 713.

2 k. butà Papuðynio k., Ðilalës
g. (II a., 54 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, 18 500 Eur,
yra garaþas, þemës). Tauragë,
tel. 8 655 82 500.

Garaþà T. Ivanausko g. 94 (3
200 Eur). „Jovaro“ bendrijoje
parduodami trys garaþai Nr.
197, 199, 200. Tauragë, tel. 8
655 57 444.

Gyvenamàjá namà pigiai
Gaurës g. (be patogumø, 6
arai þemës, ûkinis pastatas,
22 000 Eur). Tauragë, tel. 8
654 49 012.
Gaminame ir parduodame
ràstinius namus, pirteles ir
t.t. pagal individualius uþsakymus, dengiame stogus.
Tauragë, tel. 8 656 27 196.
Komercines patalpas
Pramonës g. 30 (290 kv. m).
Tauragë, tel. 8 650 25 530.
Mûriná namà Ðikðniø k.
(67,78 kv. m, yra ûkinis pastatas, viralinë, 15 arø þemës
sklypas). Tauragës r., tel. 8
651 52 958.
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 (vieno aukðto, miesto
komunikacijos, tvarkingas,
galima gyventi, 6,037 aro
þemës, 2 garaþai, malkinë,
kiemas trinkelëmis) arba
keièiu á 1 k. butà (iki III a.,
su priemoka). Tauragë, tel. 8
611 14 025.
Namà Skaudvilëje, Puðyno g.
1. Tel. 8 670 28 404.
Pastatà (480 kv. m, su 18 arø
þeme, graþioje vietoje, ðalia
Taurø nuotykiø parko, 26 000
Eur). Tauragë, tel.: 8 657 95
886, 8 657 99 145.
Ràstiná namà Joniðkës soduose (140 kv. m, su mansarda
ir terasa, ne visai árengtas,
trifazis, ðulinys, baseinas,
krioklys, 7 arai þemës, sutvarkyta ir aptverta teritorija,
maþi mokesèiai). Tauragë, tel.
8 686 20 356.
Sodà Joniðkëje „Dobilo“
bendrijoje (be namelio).
Tauragë, tel. 8 652 11 455.
Sodà Joniðkëje „Puðyno“
bendrijoje (12,5 arø þemës,
laikinas namelis, 2 stikliniai
ðiltnamiai, 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. Judpetriø
k. Ðilo g. (graþi aplinka, ðalia
miðkas, 14 000 Eur, dviejø
aukðtø mûrinis namas su
balkonu, plastikiniai langai,
durys, didelis stiklinis ðiltnamis). Tauragë, tel. 8 657
50 573.
Sodybà (17 000 Eur, aptverta
teritorija, netoli upë, yra
tvenkinys, ûkiniai pastatai
dideli, 70 arø þemës aplink
namà). Tauragë, tel. 8 686
41 268.
Sodybà Dacijonø k. (45 000
Eur). Tauragës r., tel. 8 690
30 585.
Sodybà graþioje vietoje, prie
Jûros. Tauragë, tel. 8 653
19 049.
Sodybà Mineikiðkiuose
Maþonø sen. (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas,
57 000 Eur. Labai graþi vieta,
Jûros kilpoje. Namas ràstinis,
nebaigta statyba. Du ûkiniai
pastatai, rûsys, 10 ha þemës).
Tauragë, tel. 8 685 42 675.
Þemës sklypà (10 arø, yra
ûkinis pastatas, pamatas namui, visos miesto komunikacijos, asfaltuota gatvë,
kaina sutartinë). Tauragë, tel.
8 652 89 949.
Þemës sklypà Kavadoniø k.
(13 000 Eur, 4,13 ha þemës,
pieva, þemës naudmenø 3,87
ha, naðumas 41). Tauragë, tel.
8 653 86 020.

Þemës sklypà namo statybai
(yra elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras - 1
200 Eur). Tauragë, tel. 8 614
36 620.
Þemës sklypà Skaudvilëje.
Tauragë, tel. 8 654 32 759.
Þemës sklypà Tilþës pl. 25,
Butkeliuose (13 arø, visos
komunikacijos, prie pagrindinio kelio). Tauragë, tel. 8 637
02 092.
Þemës sklypus J.
Kasperavièiaus g. (nuo 10-14
arø, elektra, miesto komunikacijos, 1 aras - nuo 600
Eur). Tauragë, tel. 8 611 12
005.

p e r k a
+Þemæ Tauragës rajone
(þemës ûkio paskirties), gali
bûti apleista, neiðpirkta,
þemës gràþinimo iðvadas,
atsiskaitau pirkimo dienà.
Tel. 8 699 82 177.

n u o m o j a
+Iðnuomoja butà. Tauragë,
tel. 8 600 07 306.
+Iðnuomoja Veterinarijos
g. 40 kv.m patalpà, tinka
garaþui, servisui. Yra duobë,
yra montavimo-balansavimo
staklës, vanduo, ðildymas,
tualetas. Palankiomis sàlygomis. Tauragë, tel. 8 699
12 014.
+Iðnuomoja kioskà prekybai prie muzikos mokyklos,
turgelyje. Tauragë, tel. 8 657
99 383.

Dirbanti mergina iðsinuomotø 1 k. butà. Bûtø gerai su
ðiek tiek baldø. Tauragë, tel.
8 699 79 382.
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p e r k a
Perku kasetes su áraðais ir
be jø, magnetofono juostas, vinilines plokðteles, atsiskaitymas pagal susitarimà.
Jurbarkas, tel. 8 675 72 739.

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.

p a r d u o d a
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis, geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios
kambariui), skalbiniø dëþæ
(pinta). 4 këdes su atloðais.
Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Lovà (dviaukðtë, medinë,
ilgis 2 m, 130 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 601 22 313.

p a r d u o d a
Bandonijà (tribalsë, geros
bûklës, 450 Eur). Tauragë,
tel. 8 643 39 117.
Buitiná dujø balionà (didelis).
Tel. 8 601 71 674.
Garso stiprintuvà BMG 001
(45 Eur). Garso ekvalaizerá
(10 Eur). Tauragë, tel. 8 613
25 179.
Skalbykles „Whirlpool“ (dedama per virðø), „Husqvarna“
(dedama per virðø). Tauragë,
tel. 8 652 16 733.
Televizoriø „Thomson“ (veikiantis, gera bûklë, nebrangiai). Jurbarkas, tel. 8 601
71 674.
Ðaldiklá ,,Atlant“ (maþai naudotas, 5 stalèiai, 150 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 604 08 392.

Kompiuterio stalà, spintelæ
su veidrodþiu ir dvi spinteles su stalèiais, jaunuolio
komplektà (kaina 65 Eur, su
pristatymu). Jurbarkas, tel. 8
616 84 106.
Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas), lovas (dvigulë, viengulë), tachtà, spintas, komodà, indaujà-vitrinà, sofàlovà, këdes, stalus svetainei ir
virtuvei. Jurbarkas, tel.: 8 624
24 477, 8 627 89 361.
Naudotus àþuolinius vokiðkus baldus geros bûklës:
minkðtàjà dalá (3x2, be miegamosios funkcijos), komodà,
kampinæ indaujà. Tauragë,
tel. 8 613 30 797.
Naudotus: virtuviná kampà
(10 Eur), gartrauká (20 Eur),
minkðtàjà dalá-kampà (10
Eur). Tauragë, tel. 8 657 95
386.
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FORD GALAXY (2002 m.,
1,9 TD, 85 kW, baltos sp., TA
iki 2018 12 mën., Lietuvoje
neeksploatuotas, kaina 2 450
Eur, ið Vokietijos). Jurbarkas,
tel. 8 613 15 761.

HYUNDAI

p a r d u o d a

Pigiai baldus: odiná fotelá,
tamsià poliruotà 3 durø spintà,
sekcijà, þurnaliná stalà, 3 daliø
veidrodá su spintele, ðaldytuvà, virtuviná plastikiná stalà.
Jurbarkas, tel. 8 629 56 914.
Sekcijà, minkðtàjà dalá kampà
su staliuku. Tauragë, tel. 8 673
38 549.
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
+Belukðtes aviþas sëklai (1
tona - 180 Eur). Tauragë, tel.
8 699 12 013.
Dedeklës viðtas, kaimiðkus
gaidþius ir bulves. Jurbarkas,
tel. 8 610 91 792.
Dvi pienines telyèias.
Verðiuosis geguþës mën.
Skaudvilë, tel. 8 650 40 615.
Grynaveislæ medþioklinæ laikø
veislës kalæ (1,5 m., 50 Eur).
Tauragë, tel. 8 616 75 037.
Kumelæ (2,5 m., kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8 685 48
981.
2

Karvæ (labai gera, verðinga, 11
metø, 430 Eur). Ðilalës rajonas, kreiptis nurodytu telefonu
Vilniuje, tel. +370 678 76 779.

Vakarø Sibiro laikø veislës
ðuniukus (2,5 mën., su kilmës
dokumentais, paþenklinti,
paskiepyti). Tel. 8 672 19 781.
Valgomàsias morkas ir vasarinius kvieèius. Tauragë, tel. 8 652
30 960.
Þàsø skerdienà (augintos kaime, sveria apie 5 kg, 6 Eur/kg).
Jurbarkas, tel. 8 650 88 545.

p e r k a

Pieninæ telyèià, verðiuosis
kovo pabaigoje. Tauragë, tel.
8 611 38 476.
Ðienainio rulonus (plëvelëje).
Tauragë, tel. 8 650 69 105.
Ðienainá plëvelëje (100 vnt.).
Tauragë, tel. 8 650 60 772.
Ðuniukus (ðkotø terjerø veislës, 6 savaièiø). Tauragë, tel. 8
675 32 859.
Telyèaitæ (pieniniø veislës, 1
savaitës, juodos sp.). Tauragë,
tel. 8 686 92 218.
Telyèias (3 vnt., verðingos,
viena ið jø mësinë, verðiuosis
kovo pabaigoje - balandþio
pradþioje). Pagëgiai, tel. 8
620 79 765.
Verðingà telyèià (pieniniø
veislës, geros karvës, verðiuosis geguþës 3 d., 650 Eur).
Tauragë, tel. 8 653 89 382.
Þirnius. Tauragë, tel. 8 633
68 825.

Aviþas. Tauragë, tel. 8 685 04
467.
Brangiai perku mësinius,
miðrûnus verðelius, telyèaites
ðarolë veislës. Tel. 8 614 81 436.
Kvieèius, kvietrugius, mieþius.
Gali bûti nekondiciniai.
Atsiskaitau ið karto. Jurbarkas,
tel. 8 654 36 432.
Ðiaudus. Tauragë, tel. 8 618
32 525.

40 ir 25 kg). Tauragë, tel. 8
673 02 428.
Àþuolines lenteles („diles“,
5 vnt., ilgis 5 m, storis 7 cm,
kaina 250 Eur). Tel. 8 654
32 759.
Elektros generatoriø (200
Eur). Suvirinimo aparatà
KEMP (130 Eur). Tauragë,
tel. 8 658 57 647.
YPATINGOS NUOLAIDOS!
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. VIDAUS IR
LAUKO DURYS: MEDINËS,
METALINËS, NAUJOS
IR PANAUDOTOS.
ÁVAIRÛS MUZIKINIAI
INSTRUMENTAI. Klaipëda,
tel. 8 603 10 867.
Ketaus radiatorius (1 sekcija - 2 Eur). Betono maiðyklæ
(Skaudvilës g-bos, 220 Eur).
Aliuminio laidà (4 x 4, apie
15 m, 15 Eur). Tauragë, tel. 8
613 25 179.
Senovines raudonas ir geltonas plytas (28 000 vnt.), grindinio taðytus akmenis (400 kv.
m). Kaunas, tel. 8 699 99 395.
Ðieno rulonus be plëvelës.
Tauragë, tel. 8 656 36 055.
Statybinæ medienà: dailylentes, grindines terasines
lentas, medienos atraiþas.
Galimas pristatymas. Jurbarko
mieste pristatymas nemokamas. Jurbarkas, tel. 8 657 58
140.
Ðildymo katilà-viryklæ
„Vienybë S3“, „Kermi“ radiatorius (2 vnt.), vandens
cirkuliaciná siurblá, palydovinæ
televizijos árangà. Tauragë, tel.
8 685 10 349.

p e r k a
p a r d u o d a
Konteinerius (1000 ir 600 litrø
talpos, plastmasiniai). Tel. 8
620 51 489.
Dviratá (10 Eur). Tauragë, tel.
8 613 25 179.
Invalido veþimëlá (70 Eur).
Tauragë, tel. 8 658 57 647.
Plastikines taras (1000 l, su
metaliniais padëklais, ðvarios,
tvarkingos, tinka vandeniui,
kurui, skystoms tràðoms ir kt.,
37-45 Eur, kanalizacijai 18 Eur,
rëmai 15 Eur, pûslës 3 Eur).
Galime atveþti. Tauragë, tel. 8
673 27 937.
Pripuèiamà èiuþiná (pragulø
profilaktikai ir gydymui).
Skaudvilë, tel. 8 670 28 404.
Rudeninius batelius su auliukais (nauji, 39 dydis, 15 Eur).
Kailinius (nauji, rudos sp.,
48-50 dydis). Tauragë, tel. 8
446 72 033.

p e r k a
“Reader’s digest RD English“,
„English in 20 minutes a day“
7-12 knygas. Jurbarkas, tel. 8
685 34 327.
Superku bebro sroglius.
Jurbarkas, tel. 8 672 23 826.

p a r d u o d a
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.

Perka termoforus, reles, oscilografus. Kaunas, tel. 8 699
99 395.
Priimu statybines atliekas. Tel.
8 647 42 210.
Ðiferá (naudotà). Tauragë, tel.
8 633 79 134.

AUDI

p a r d u o d a
AUDI 80 B4 (1992 m., 2,0 l,
benzinas, be TA ir draudimo,
kaina 420 Eur). Tel. 8 698
72 452.
AUDI A4 (1,9 l, dyzelinas,
1995 m., TA iki 2018 12 mën.,
rida 219 346 km, labai geros
bûklës, ið Vokietijos, Lietuvoje
neeksploatuotas, atliktas
servisas, kaina 1 285 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 31 383.

FORD

p a r d u o d a
FORD C-MAX (2005 m., 1,6
l, benzinas, 85 kW, TA iki 2019
m., geros bûklës, 2 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 655 44 286.
FORD FIESTA (1998 m., 1,8
l, dyzelinas, TA, iki 2018 m.,
Lietuvoje neeksploatuotas,
kaina sutartinë). Tauragë,
tel. 8 601 43 532, skambinti
po 18 val.
FORD GALAXY ( 2004 m.,
2,3 l., tiesioginës dujos, TA,
iki 2018.03.08, tvarkingas,
priþiûrëtas, servizas pilnas
padarytas, vaþiuoklë sutvarkyta, kaina 2 500 Eur.) Tel. 8
643 11 767.

6

Automobilinæ dujø árangà netiesioginá dujø balionà. Statosi
á atsarginio rato vietà. Tel. 8
643 11 767.
Priekabos ZUBRIONOK,
MAZ 8114 (lengvosios maðinos, 2 vnt.). Ðilutës r., tel. 8
678 14 642.

HYUNDAI MATRIX (2003
12 04 d.,1,5 TD, 60,3 kW,
juoda sp.). Tel. 8 638 30 556.

PEUGEOT

p a r d u o d a

p a r d u o d a

PEUGEOT 307 (2003 m.,
dyzelinas, karavanas, gera
ðeimyninë maðina, iki 7 vietø,
TA iki 2018 11 mën., kondicionierius, kompiuteris, 2 350
Eur). Tel. 8 604 79 756.

2 korpusø plûgà (tinka prie T
40 arba T 25, kaina 100 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 80 092.

SEAT

p a r d u o d a
SEAT CORDOBA (2004 m.,
1,9 dyz., sedanas, Lietuvoje
neeksploatuotas, rida 207
412 km, geros bûklë, kaina
1 795 Eur). Jurbarkas, tel. 8
685 31 383.
SEAT LEON (2005 m., 1,9 l,
dyzelinas, 81 kW, TA, draudimas, naujos þieminës padangos, 2 700 Eur). Tauragë, tel.
8 615 82 627.

TOYOTA

p a r d u o d a
TOYOTA AVENSIS (2007
m., dyzelinas, 2231 kW,
mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, juoda sp., 4/5,
245 800 km, TA iki 2018-09,
daug privalumø, draudimas,
4500 Eur, visi varomieji ratai,
naujos þieminës padangos).
Jurbarkas, tel. 8 615 22 009.

UAZ

p a r d u o d a
UAZ 469 (2,4 l, benzinas, be
TA ir draudimo, kaina 750
Eur). Tel. 8 698 72 452.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW GOLF (1994 m.,
dyzelinas, karavanas, nauja
vaþiuoklë, TA iki 2018 12
mën., ABS, centrinis, 750
Eur). Tel. 8 604 79 756.
VW GOLF (2000 m., 1600
cm3, benzinas, 74 kW, automatinë pav. dëþë, heèbekas,
þalia sp., 4/5, 106000 km,
TA iki 2018-12, Lietuvoje
neeksploatuotas, 2 200 Eur,
tvarkingas, ið Vokietijos).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.
VW GOLF III (1995 m., 1,8
l, benzinas, gerai vaþiuojantis,
TA, 380 Eur). Tauragë, tel. 8
655 17 817.
VW PASSAT (universalus,
1992 m., 1,6 TD, 59 kW, mëlynos sp., TA iki 2017 07 27,
kaina 450 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 613 15 761.
VW TRANSPORTER (1994
12 mën., dyzelinas, krovininis, 3,5 t, 1,9 l, 1 250 Eur).
Klaipëda, tel. 8 603 10 867.

p e r k a
+Vaþiuojanèius automobilius, gali bûti be TA, iki
300 Eur. Tauragë, tel. 8 653
11 297.
Superkame automobilius,
mikroautobusiukus aukðèiausia kaina. Dirbame kasdien
ir sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 644 43 948.

Buldozerá, runkeliø tarkà,
græþimo stakles (dideles ir
maþas), el. pjûklà, kaladþiø
skaldyklæ, medveþio priekabà
su dokumentais, svarstykles,
kompresoriø, srutveþio þarnà,
lovius (gyvuliams ðerti, metaliniai). Tauragë, tel. 8 655
99 402.
Bulviø sodinamàjà, purkðtuvus, kultivatoriø, tràðø barstytuvà, plûgà, rulonø þnyples,
grûdø pûstuvà, traktoriø.
Jurbarkas, tel. 8 612 78 366.
Kultivatoriø (4 m ploèio,
pakabinamas, su akëèiomis).
Tel. 8 652 36 270.
Kultivatoriø (4 m), grëblá
„Stool“ (3,6 m). Tauragë, tel.
8 650 60 772.
Maþø gabaritø traktoriaus
puspriekabæ (kaina 250 Eur).
Tel. 8 654 32 759.
Melþimo aparatus. Naujus
ir naudotus. Pieno ðaldytuvus. Atliekame remontà.
Suteikiame garantijà.
Atsarginës dalys. Dyzeliniai,
benzininiai, elektriniai.
Nerûdijanèio plieno kibirëliai.
Tauragës r., tel.: 8 685 26 204,
8 639 07 345.
Mëðlo pakrautuvà, mëðlo
kratytuvà, vienaaðæ priekabà. Trifazá oro kompresoriø,
el. variklá. Maðinos bortiná
këbulà, elektriná pjûklà (malkoms). Tauragë, tel. 8 647
36 183.
MTZ 1221 (pirma registracija
2016 m., kaina 14 085 Eur).
Kaunas, tel. 8 614 94 411.
Padangas RÞ/168 su ratlankiais. Tauragë, tel. 8 633 63 564.
Plûgus (3 vagø, rusø g-bos),
paleidimo varikliukà MTZ-80,
verstuves, noragus. Tauragë,
tel. 8 633 68 825.
Plûgus: WIRAH, PLN3 ir jø atsargines dalis
plûgui KVERNELAND.
Kultivatorius (2,6 ir 3,4 m).
Traktorines sëdynes. Tràðø
barstomàjà. Grûdø sëjamàjà
SZ-3,6. Grûdø malûnà.
Akëèias. Arkliná veþimà.
Traktoriø BELARUS 820.
Tauragë, tel. 8 601 75 010.
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 (savadarbis, be
dokumentø, „pupso“ variklis
ir ratai, dëþë GAZ, hidraulas,
reikia pasiremontuoti, kuriasi,
vaþiuoja, galima dalimis, 700
Eur). Jurbarkas, tel. 8 638
08 241.
Traktoriø MTZ50 (1981 m.,
yra TA, kaina 1 350 Eur). Tel.
8 645 67 103.

p a r d u o d a
MB SPRINTER ilgàjá
kardanà, variklá FORD
TRANSIT (1998 m., 2,5 l,
dyzelinas). Tauragë, tel. 8
652 16 733.

Traktoriø T-16 MG (1986 m.,
1 500 Eur). Tauragë, tel. 8 634
34 586.
Traktoriø T-25 A. Tauragë,
tel. 8 685 86 253.
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Reikalinga slaugytojapriþiûrëtoja pusamþiui
vyriðkiui. Pageidautina
mokëti elgtis kompiuteriu,
turëti vairuotojo paþymëjimà.
Atlyginimas pagal susitarimà.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.

Traktoriø T- 40HM (1 700
Eur), sëjamàjà (3 m darbinio
ploèio ir pakabinama, 300
Eur), prikabinamà kultivatoriø (4 m ploèio, yra lyginimo lenta, tankinimo volas,
350 Eur), plûgà (2 korpusø,
150 Eur), bulviakasæ (2 vagø,
400 Eur). Jurbarkas, tel. 8
612 80 930.

p e r k a
+ Þ.û. technikà ir transportà: traktorius, kombainus, plûgus, presus, automobilius, mikroautobusus,
sunkveþimius. Tel. 8 623
55 702.
Perka þemës ûkio technikà:
kombainus, traktorius,
sunkveþimius, þemës inventoriø, priekabas, automobilius. Atsiskaitau vietoje. Tel.
8 677 16 770.
Pakrovimo ðakes „Metal
fascheri“ (pirmos laidos).
Tauragë, tel. 8 650 60 772.

+Pieno ûkiui reikalingi darbininkai. Tauragë, tel. 8 611
24 936.

Reikalingas prancûzø kalbos
mokytojas. Tauragë, tel. 8 654
05 050.
+Reikalinga floristë-gëliø
pardavëja. Tauragë, tel. 8
686 43 492.
Automobiliø lauþyne reikalingas automobiliø ardytojas.
Amþius iki 40 metø. Tauragë,
tel. 8 655 44 919.
Ieðkome tolimøjø reisø
vairuotojø darbui Lietuva
- Ðvedija - Lietuva arba
Lietuva - Suomija - Lietuva.
Savaitgaliai namie. Tel. 8 615
44 567.
+Reikalingas darbininkas be þalingø áproèiø netoli Tauragës, nedideliame
ûkyje. Pageidautina vyresnio
amþiaus, mokantis vairuoti
traktoriø ir melþti karves.
Galime apgyvendinti. Tel. 8
601 43 098.
Pieno ûkiui reikalinga melþëja. Jurbarkas, tel. 8 614 10
514.
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 traktorininkas,
melþëjos, ávairûs darbininkai
(-ës), turintys patirties, gali
bûti ðeima. Apgyvendiname,
laiku mokamas atlyginimas,
soc. garantija. Reikalinga
vieniða moteris priþiûrëti ûká
35-50 m. Raseiniai, tel.: 8 606
46 462, 8 677 17 012.

42 m. vyras sàþiningai dirba
pagalbinius darbus Jurbarko
rajone. Tel. 8 628 84 878.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 690 83 046.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 698 13 906.
Ieðko darbo, atlieka ávairius
apdailos darbus. Tauragë, tel.
8 651 77 300.
Mûrininkas, stogdengys, vidaus apdailos meistras ieðko
darbo. Tauragë, tel. 8 642
51 196.
Tvarkinga moteris, turinti
kulinarës-konditerës specialybæ, dirbusi daug metø
Vokietijoje seneliø slauge,
ieðko darbo. Siûlyti ávairius
kitus variantus. Tauragë, tel.
8 647 77 125.
Vieniðas vyras ieðko darbo.
Gali dirbti ávairius darbus,
priþiûrëti sodybà. Tel. 8 670
62 832.

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.

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

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
APIBRAUKTAS SKELBIMAS
4,00 Eur (papildomai uþ verslo

Tel. 8-652 65 039.
El. paðtas: pliusassilute@gmail.com
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Vyras ieðko darbo ðildo stogus, atlieka visus vidaus apdailos darbus: suka gipsà,
daþo ir kitus darbus. Tauragë,
tel. 8 630 50 708.
Vyriðkis tinkuoja, suka gipsà, glaisto, deda laminatà.
Tauragë, tel. 8 631 03 433.
Ieðkau metalo tekintojo darbo, galiu uþsakymus priimti
ir namie. Jurbarkas, tel. 8
687 87 075.
Su savo áranga pjauna gyvatvores, medþius, krûmus,
malkas (ir kapoja). Iðvalo ir
projektuoja sodus. Tauragë,
tel. 8 654 43 839.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655
19 876.
+Atlieku visus vidaus apdailos darbus. Tauragë, tel.
8 673 02 428.
+ILGALAIKIS VONIØ
RESTAURAVIMAS (ið
Austriðko akrilo) pagal technologijà „Vonia vonioje“
tik per 2 val. Garantija 5
m. Tarnauja 15-20 metø.
Restauruojame ir prastai restauruotas vonias. MB „Voniø
meistras“, www.voniumeistras.lt, tel. 8 620 89 999.
+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.

PADËK SAU! Konsultacijos
ieðkantiems galimybiø uþsidirbti ir pakeisti savo gyvenimà. Taip pat finansinës
konsultacijos. Tel. 8 685 86
869.
Skaldau malkas galinga elektrine skaldymo maðina.
Reikalinga trijø faziø el.
ávadas (10 m – 30 Eur).
Tauragë, tel. 8 618 17 252.

Vieniðas, nevedæs, be þalingø
áproèiø, gyvenantis kaime,
materialiai apsirûpinæs vyras
ieðko gyvenimo draugës
rimtai draugystei. Gali turëti
vaikà. Tauragë, tel. 8 641 73
551.

Norintys gauti pasiskelbusiojo telefono
numerá turi skambinti redakcijai tel. 8 446
72 121.
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ĮVAIRENYBĖS
NEĮTIKĖTINAS PUSIAUSVYRĄ
IŠLAIKANTIS „HONDA“ MOTOCIKLAS: KAIP JIS VEIKIA?
Nepatyrusiam motociklininkui įveikti posūkį nedideliu
greičiu ar netgi pajudėti iš vietos nėra tokia paprasta
užduotis. Daug kam pasitaiko akimirkų, kai trūksta visai
nedaug, kad neišlaikęs pusiausvyros griūtum ant šono.
Tačiau „Honda“ inžinieriai jau sugalvojo, kaip apsaugoti
nuo tokių incidentų.
Šis motociklas pats išlaiko pusiausvyrą. Svarbiausia jos
dalis yra elektroninis priekinio rato valdymas. Važiuojant
mažesniu nei 5 km/val. greičiu vairas yra tiesiog atjungiamas nuo priekinės šakės, o jos valdymą perima kompiuteris.
Sistema fiksuoja pasvirimo kampą ir pagal tai koreguoja
priekinio rato padėtį.

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

Į KOSMOSĄ SKRAIDINS AUGALŲ
FERMĄ
Kolonistai Mėnulyje ir Marse kažkaip turės užsiauginti
sau maisto. Greičiausiai tai bus daroma šiltnamiuose, kuriuose bus palaikomos Žemei artimos sąlygos.
Tačiau gravitacijos pakeisti neįmanoma, taigi reikia
suprasti, kaip įvairūs augalai augtų Mėnulio ir Marso gravitacijos sąlygomis. Šiemet ketinama paleisti palydovą,
kuris duos atsakymą į šį klausimą.
Palydovas Eu:CROPIS skris žemojoje Žemės orbitoje ir
suksis aplink savo ašį, taip kraštuose sukurdamas pirmiausia
Mėnulio gravitaciją, paskui - Marso.
Kiekvienas misijos etapas truks po šešis mėnesius, o jų
metu specialiuose kambariuose dygs ir augs pomidorai.

ANGLIJOS TRAUKINIAI ŽADA
DIEGTI TECHNOLOGIJĄ, KURI
IKI ŠIOL TEBUVO FANTASTINIŲ
FILMŲ FANTAZIJA
Pagal Jungtinės Karalystės transporto sektoriaus ekspertų
planus, bandydamos įveikti augančią transporto paklausą,
traukinių kompanijos bilietams pirkti ateityje gali naudoti
pirštų antspaudų ar akies rainelės nuskaitymo technologiją.
Traukinių operatoriams atstovaujanti „Rail Delivery
Group“ (toliau – RDG) teigė, kad naudojant biometrinių
duomenų nuskaitymo technologiją, bilietų kaina asmeniui
būtų pritaikyta automatiškai. Ši technologija būtų pradėta
taikyti po dabar išbandomos schemos, kuri traukinių stočių
vartus atidaro pajutus prisiartinusio keleivio išmaniojo
telefono „Bluetooth“ belaidžio ryšio signalą.

VASARIS
14 d., antradienis, 18.30 val.
Teatro kolonų salė. „O, mielas drauge“. 1 dalies
koncertas.
Bilieto kaina – 10,00 €

RENGINIAI

17 d., penktadienis, 18.30 val.
„Divizija“. 2 dalių šokio spektaklis.
Bilietų kainos – 7,00 €, 9,00 €, 11,00 €

JURBARKE IR RAJONE
VASARIO 15 D. 18 VAL. cirko šou Anos ir Elzos nuotykiai
pasakų karalystėje Jurbarko kultūros centre.
VASARIO 17 D. 18 VAL. Ansamblio „Lietuva“ koncertas.
Naujos programos „Kalba radijas“ pristatymas Jurbarko
kultūros centre.

18 d., šeštadienis, 18.30 val.
Palangos koncertų salė (Vytauto g. 43, Palanga)
Viačeslavas Ganelinas, Sigitas Geda „Velnio nuotaka“. 2 veiksmų miuziklas.
Bilietų kainos – 13,00 €, 19,00 €, 24,00 €, 30,00 €

TAURAGĖJE IR RAJONE
VASARIO 15 D. 18 ir 20.30 VAL. Merūno koncertas „Muzika
Lietuvai“ Tauragės kultūros rūmuose.
VASARIO 16 D. Lietuvos valstybės atkūrimo dienai - „Tauragė šimtmečio šviesoje“.
16 VAL. Šv. Mišios Švč. Trejybės bažnyčioje.
17 VAL. publicistinis – muzikinis spektaklis „Nusilenkime
kalbai“, Tautinio kostiumo pristatymas Tauragės kultūros
rūmuose.
18.30 VAL. didingas šviesos, ugnies ir pirotechnikos šou
„Šimtmečio šviesa“.
VASARIO 18 D. 18 VAL. Domino teatro spektaklis „2 smegenų istorija“ Tauragės kultūros rūmuose.

19 d., sekmadienis, 12.00 val.
Teatro kolonų salė. „Verpalų pasakos“ 1 veiksmo
muzikinė pasaka vaikams. Bilieto kaina – 6,00 €
25 d., šeštadienis, 18.30 val.
Frank Wildhorn „Boni ir Klaidas“. 2 veiksmų miuziklas.
Bilietų kainos – 10,00 €, 12,00 €, 14,00 €

ŠILUTĖJE IR RAJONE
VASARIO 16 D. 14 VAL. Lietuvos Valstybės atkūrimo diena
ir „Lietuvininkų vilties“ premijos įteikimas Šilutės kultūros ir
pramogų centre.
VASARIO 17 D. 18 VAL. „Meilės laiškai“ Idio teatras Šilutės
kultūros ir pramogų centre.

26 d., sekmadienis, 12.00 val.
Teatro kolonų salė. „Pasaka be pavadinimo“. Muzikinis spektaklis vaikams.
Bilieto kaina – 6,00 €
Teatras turi teisę keisti repertuarą. Išsamesnė informacija. www.
klaipedosmuzikinis.lt. Tel.: + 370 46 397 404 / 412 / 413. Bilietus
platina TIKETA. KASA DIRBA kasdien, išskyrus pirmadienį, nuo
11.00 val. iki 14.00 val. ir nuo 15.30 val. iki 18.30 val., sekmadienį
– nuo 12.00 val. iki 17.00 val. Klaipėdos valstybinis muzikinis
teatras, Danės g. 19, LT-92111 Klaipėda.
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