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NE VISOS
VAIRUOTOJŲ
NAUDOJAMOS
PRIEMONĖS IŠVENGTI
GREIČIO VIRŠIJIMO
PASEKMIŲ YRA NELEGALIOS

Lietuvoje ne kartą nuskambėjo istorijos, kada buvo pričiupti greičio blokavimo prietaisus (antiradarus) naudojantys
vairuotojai. Stacionarių ir mobilių greičio radarų spindulius
blokuojantys prietaisai yra draudžiami, o juos naudojantiems
vairuotojams gresia atsakomybė – 30–50 Eur bauda bei antiradaro konfiskavimas.
Tačiau Lietuvoje pastaruoju metu pradėjo plisti kita panašių
prietaisų rūšis.
Tie prietaisai – radarų detektoriai. Jie neblokuoja radaro spindulio, o tik įspėja apie netoliese esantį greičio matavimo įtaisą.
Nieko neteisėto, nes juk apie stacionarius greičio matuoklius
ir taip įspėja kelio ženklai? Tačiau radarų detektoriai drauge
fiksuoja ir mobilius greičio matuoklius – tiek įmontuotus policijos automobiliuose, tiek pareigūnų rankose laikomus „fenus“.
Tačiau radarų detektoriai – legalūs dalykai. Kelių eismo taisyklių 233 p. rašoma, kad Transporto priemonėje draudžiama
įrengti greitį matuoti trukdančias priemones ir daiktus. Apie
greičio matuoklius fiksuojančius prietaisus neužsimenama
ir Administracinių nusižengimų kodekse, kurio 415 str. 4 d.
nustatyta, kad Transporto priemonių vairavimas su įrengtomis
greitį matuoti trukdančiomis priemonėmis ir daiktais, su įrengtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiais garso signalais
be leidimo užtraukia baudą vairuotojams nuo trisdešimt iki
penkiasdešimt eurų. Septintoje to paties straipsnio dalyje nurodyta, jog greitį matuoti trukdanti įranga turėtų būti konfiskuota.
Kaip 15min pasakojo Lietuvos kelių policijos tarnybos
Administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus vyresnioji
specialistė Marija Kazanovič, radarų detektoriai tik įspėja vairuotoją, kad jis važiuotų lėčiau. Tokį patį tikslą – kad vairuotojai važiuotų saugiai ir neviršytų greičio – turi ir policija, todėl
detektoriaus veikimas nesikerta su saugaus eismo principais.
Greičio matavimo įranga, kurios detektoriai užfiksuoti negali,
šiuo metu yra vienintelė – tai kelio atkarpos, kuriose matuojamas vidutinis greitis. Jo pradžioje ir pabaigoje automobilis
nufotografuojamas, o vėliau sistema apskaičiuoja, ar jis tame
ruože viršijo greitį. Vairuotojai apie vidutinio greičio matavimo sistemas gali būti įspėti tik tada, jeigu į prietaiso atmintį
įrašytos tų sistemų buvimo vietos.
Antiradarai vidutinio greičio matavimo vietose taip pat nenaudingi, nes jose įrengti fotoaparatai, kurie nematuoja greičio
ir neskleidžia radijo bangų.
Lietuvoje šiuo metu yra viena vidutinio greičio matavimo
atkarpa, įrengta kelyje „Via Baltica“. Artimiausiais metais
ketinama tokių vietų skaičių plėsti iki kelių dešimčių.
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SVEIKATA

TAURAGĖ

7 PRIEŽASTYS, KODĖL GRĮŽDAMI IŠ
DARBO TURĖTUMĖTE NUSIPIRKTI BENT
VIENĄ CITRUSINĮ VAISIŲ
Apelsinai, citrinos, mandarinai, greipfrutai ir kiti saldūs,
ryškiaspalviai ir itin sultingi
citrusiniai vaisiai visų pirma
asocijuojasi su vitaminų gausa. Tačiau yra dar kelios itin
svarios priežastys jų valgyti
daugiau.
1. Išties citrusiniai vaisiai yra
puikus vitaminų šaltinis. Visi
žino, kad juose gausu vitamino
C. Pavyzdžiui, suvalgę vieną
apelsiną gauname reikiamą visos
dienos vitamino C kiekį. Citrusiniuose vaisiuose slypi ir gausybė kitų mūsų
organizmui reikalingų vitaminų ir mineralinių
medžiagų, įskaitant B grupės vitaminus, kalį,
fosforą, magnį ir varį.
2. Taip pat šiuose vaisiuose gausu skaidulų. Paskaičiuota, kad viename apelsine
yra 4 g skaidulų, kai suvartojus 1000 kalorijų
rekomenduojama gauti 14 g skaidulų. Skaidulos gerina virškinimą ir gali padėti kovoti
su antsvoriu, padeda mažinti cholesterolio
kiekį kraujyje.
3. Šiuose vaisiuose yra mažai kalorijų.
Taigi, jei jas skaičiuojate, šie vaisiai yra puikiausias pasirinkimas. Keletas skaičių: vidutinio dydžio apelsinas turi maždaug 62 kcal,
pusė raudono greipfruto – 52 kcal, balto – 39
kcal, mandarino pusbrolis klementinas – 35
kcal, o iš vienos citrinos išspaustos sultys –
vos 12 kcal.
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4. Citrusiniai vaisiai gali sumažinti inkstų
akmenų atsiradimo riziką. Juose esantis
citratas padeda apsisaugoti nuo inkstų akmenų
formavimosi.
5. Šie vaisiai gali padėti kovoti arba

apsaugoti nuo vėžio. Vieno atlikto tyrimo
duomenimis, kasdien valgant greipfrutus ar
geriant jų sultis, mažėja rizika susirgti plaučių vėžiu. Kiti tyrimai parodė, kad citrusiniai
vaisiai taip pat gali apsaugoti nuo stemplės,
skrandžio, krūties ir kasos vėžio.
6. Citrusiniai vaisiai gerina širdies
darbą. Tyrimais įrodyta, kad jie gali padėti
mažinti kraujospūdį, širdies ligų ir insulto
tikimybę.
7. Tai puikus maistas smegenis. Citrusiniai vaisiai gali apsaugoti nuo neurodegeneracinių ligų, pavyzdžiui, Alzheimerio
ir Parkinsono, kurios atsiranda dėl ląstelių
irimo nervų sistemoje. Iš dalies šias ligas
sukelia uždegimas, o priešuždegiminės citrusinių vaisių savybės gali padėti nuo galimų
tokių įvykių grandinės.
Tik nepamiškite taisyklės – kas per
daug, tas nesveika. Net ir tikru sveikatos
šaltiniu laikomi citrusiniai vaisiai gali pridaryti bėdos. Pavyzdžiui, be saiko vartojant jų
rūgštis gali pažeisti dantų emalį, o greipfrutai
gali nuslopinti arba atvirkščiai – padidinti
kartu vartojamų vaistų poveikį.

NAUDINGA ŽINOTI

ELEKTRINES VIRYKLES TURINTIEMS
GYVENTOJAMS ATEINA NELAUKTOS
PERMAINOS
Namuose elektrinę viryklę turintys ir dėl to turėję galimybę
mokėti mažesnį tarifą už elektrą
gyventojai lieka be šios galimybės. „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) atsisako „Elektrinės
viryklės“ plano, kurį naudoja apie
15 proc. buitinių vartotojų.
Vasario mėnesį prisėdę susimokėti už komunalines paslaugas
gyventojai už elektros energiją
jau turi mokėti naujais tarifais.
Akylesni elektros vartotojai pastebėjo, kad nuo sausio 1 d. įsigaliojusiuose tarifuose nebeliko
skirtumo tarp „Standartinio“ ir „Elektrinės
viryklės“ planų.
Vienos laiko zonos „Standartinio“ ir
„Elektrinės viryklės“ planų tarifai suvienodėjo iki 0,114 eur/kWh. Dviejų laiko zonų
dieninis tarifas nuo šių metų pradžios 0,124
eur/kWh, naktinis – 0,091 eur/kWh.
Ne ką kaina už skirtingus planus skyrėsi ir
prieš naujų tarifų įsigaliojimą – skirtumas
buvo vos 0,001 eur/kWh.
2015 m. pradžioje nustatyti „Standartinio“
ir „Elektrinės viryklės“ planai skyrėsi apie
0,002-0,003 eur/kWh.
„Energijos skirstymo operatoriaus” Visuomeninio tiekėjo departamento direktorius
Ramūnas Kiaulėnas teigė, kad šiemet yra
paskutiniai metai, kai iš viso taikomas
„Elektrinės viryklės“ tarifų planas. Pasak
jo, nuo kitų metų planas „Elektrinės viryklės“
bus automatiškai visiems klientams keičiamas
į „Standartinį“.
R. Kiaulėnas aiškino, kad „Elektrinių viryklių“ tarifų planas buvo prasmingas prieš
kelis dešimtmečius, kai elektros viryklė buvo
vienas iš daugiausiai elektros energijos nau-
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TAURAGĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAI
SAUSAKIMŠI
2016 sausio pradžioje
Tauragės vaikų globos
namuose „Šaltinėlis“
gyveno 29 vaikai, tačiau šiandien likusių be
tėvų arba laikinai paimtų
– daugiau nei pusšimtis. Per beveik du šių
metų mėnesius Tauragės
vaikų globos namuose
prieglobsčio prireikė 25
vaikams.
Žiniasklaidos paviešintos skaudžios istorijos
privertė visuomenę atsakingiau žiūrėti ne tik į savo, bet ir kitose šeimose augančius vaikus. Praėjusią Tauragės rajono
savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius gavo anoniminį pranešimą, kad viename Tauragės
miesto Vytauto gatvės name girtaujama. Į nurodytą vietą nuvykusi Vaiko teisių apsaugos skyriaus
vedėja su neblaivia motina rado du jos mažamečius berniukus. Moters kraujyje užfiksuotos
daugiau nei dvi promilės alkoholio. Vaikai laikinai apgyvendinti „Šaltinėlio“ vaikų globos
namuose. Iki šiol ši šeima nebuvo įtraukta į socialinės rizikos šeimų sąrašą. Jei motina vykdys
Vaiko teisių skyriaus nurodymus gali būti, kad vaikai tėvams bus grąžinti.

JURBARKAS

SAVIVALDYBĖS VADOVAI DALYVAVO
„ŽVAIGŽDŽIŲ DIENA 2017“
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos sporto salėje vasario
25 d. įvyko didžiausias
Natural PharmaceuticalsRKL čempionato renginys
– „Žvaigždžių diena 2017“.
susirinko pilna salė sirgalių.
Krepšinio šventėje dalyvavo ir Jurbarko rajono savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, administracijos
specialistai. Renginį vedė
TV sporto laidų vedėjas
Tomas Langvinis, tiesiogiai
transliavo DelfiTV.
RKL komandų žaidėjai
varžėsi snaiperio, slalomo
ir oro karaliaus konkursuose. Kiek neįprastose
krepšinio rungtynėse varžėsi LR Seimo krepšinio komanda su RKL trenerių-vadovų-rėmėjų
rinktine, o po dviejų kėlinių šio susitikimo rezultatą tęsė RKL Talentų ir Vilkų ekipos.
Renginys prasidėjo nuo tradicinio konkurso „Cbet.lt Snaiperis 2017“, kuriame varžėsi 14
taikliausių lygos metikų. Jurbarkiečių džiaugsmui finale Valdas Undraitis surinko 20 taškų ir
šventė pergalę.
Po pirmojo konkurso įvyko iškilmingas renginio atidarymas, kuriame buvo pristatyti visų
rintinių žaidėjai. Po sveikinimo kalbų į aikštę išbėgo LR Seimo komanda, kuri iššūkį metė
RKL trenerių-vadovų-rėmėjų rinktinei.
Renginį vainikavo itin atkaklus „Topsport Oro karaliaus 2017“ konkursas, kuriame dalyvavo
12 krepšininkų, o į finalą bendru komisijos sprendimu pateko 4.

RASEINIAI

„ATIDENGTAS“ RAŠYTINIS PAMINKLAS
ŠILUVAI

dojančių įrenginių namuose.
„Tačiau dabar klientų elektros vartojimo
įpročiai yra gerokai pasikeitę – klientai
elektrą dažniau naudoja ne tik maisto ruošai,
bet ir, pavyzdžiui, didelį elektros poreikį turinčioms šilumos sistemoms. Namų ūkiuose
atsiranda vis daugiau įvairios įrangos, skirtos
buičiai palengvinti, komfortui padidinti
ar laisvalaikio poreikiams“, – komentavo
„ESO“ atstovas.
Kaip teigė R. Kiaulėnas, klientų elektros
vartojimo pokyčių analizė leido pastebėti,
kad „Elektrinių viryklių“ planą pasirinkusių
klientų vidutinis elektros suvartojimas per
mėnesį yra panašus į „Standartinį“ planą
turinčių klientų, pasirinkusių dvi laiko zonas
(209 kWh ir 185 kWh).
Siekdami iš anksto informuoti „Elektrinės
viryklės“ tarifo planą pasirinkusius klientus
ir sklandžiau įgyvendinti pokytį, pasirinkome pereinamąjį laikotarpį, kurio metu
klientai turi galimybę įvertinti, koks tarifų
planas ateityje bus naudingiausias“, – kalbėjo
pašnekovas.

Vasario 24-ąją Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje įvyko prof. hab. m.
dr. Alfonso Vaišvilos knygos „Šiluvos regiono dvarai ir jų vidaus teisė XVI-XX a.“ II tomo
sutiktuvės.
Knygos atsiradimo istoriją pristatė ir analizavo trys didžiavyriai, visa galva pasinėrę į Raseinių
krašto istorinio palikimo puoselėjimą, – Jonas Brigys, Antanas Pocius ir knygos autorius Alfonsas Vaišvila. Anot renginio vedėjo Jono Brigio, A. Vaišvilos knyga „Šiluvos regiono dvarai
ir jų vidaus teisė XVI-XX a.“ – tai rašytinis paminklas Šiluvai, kuriam „pastatyti“ prireikė ne
vienerių metų. Knygoje atskleidžiama 400 m. regiono dvarų istorija.

SILUTE

KELYJE Į RUSNĘ – 35 CM VANDENS
Va n d e n s l y g i s
krašto kelio Nr. 206
Šilutė–Rusnė apsemtame ruože, kurio ilgis 420 metrai
(nuo 6,305 iki 6,725
km), pakilo iki 35
cm. Lengvųjų transporto priemonių eismas draudžiamas.
VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ specialiomis transporto
priemonėmis apsemtu ruožu kelia lengvuosius automobilius, gyventojus bei keleivius, praneša
portalas eismoinfo.lt.

cm

myk
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PALANGA

PALANGA IR VILNIUS TURĖS ORO TILTĄ
SU RUSIJOS KULTŪROS SOSTINE SANKT
PETERBURGU
Rusijos kultūros sostine tituluojamas Sankt
Peterburgas jau nuo pavasario pabaigos iš
Lietuvos vėl bus pasiekiamas oru. Apie naują
skrydžių kryptį iš Palangos bei apie į Vilnių
sugrįžtantį maršrutą paskelbė Rusijos oro
linijų bendrovė „RusLine“.
Aviakompanijos skrydžiai į Sankt Peterburgą iš Vilniaus oro uosto bus pradėti vykdyti
gegužės 22 d., o iš Palangos – birželio 10 d.
Į Lietuvos pajūrį – Palangos oro uostą Rusijos oro linijų bendrovė keliautojus skraidins kartą per savaitę – šeštadieniais. Tą pačią
dieną orlaivis iš Palangos kils Sankt Peterburgo link. Bilietai šia kryptimi kainuos nuo 125
Eur į vieną pusę.

PAKRUOJIS

PAKRUOJO DVARE – PIRMASIS LEDO
SKULPTŪRŲ FESTIVALIS
Pirmą kartą Lietuvoje, Pakruojo
dvare, surengtas ledo skulptūrų
ir šviesos festivalis. Ledo skulptūras kūrė ne kartą tarptautiniais
apdovanojimais įvertinti skulptoriai iš Lietuvos ir Latvijos.
Per tris dienas įvairių pasakų
motyvais sukurta net trisdešimt
skulptūrų. Festivalio „Pasaka“
organizatoriai sako norėję atgaivinti Pakruojo dvaro tradicijas,
kai iš Kruojos upelio dvarininkas
žiemą kirsdavo ledą ir saugodavo
jį ledainėse.
Pademonstruoti savo talento sukviesti užsienyje ne kartą apdovanojimus pelnę ledo skulptoriai.
Festivalio staigmena: sudeginta septynių metrų ledinė Morė.

KAUNAS

POŽEMINIS PARKINGAS VIENYBĖS
AIKŠTĖJE
500 vietų automobilių stovėjimo aikštelė greta šiuo metu rekonstruojamo
vadinamojo „Pramprojekto“ pastato
Kauno centre – nebe miražas. Daugelį
metų tik popieriuje dėliotas ir dešimtimis
milijonų vertintas projektas netrukus bus
įgyvendintas, o Kaunui tai nekainuos
nė cento.
Kauno miesto savivaldybė kartu su
„Pramprojekto“ pastatą įsigijusiais
verslininkais surado išeitį, kaip šį stambų projektą įgyvendinti neišleidžiant nė
euro. Miestas rengia sutartį su koncernu
SBA, kuris pasiryžęs imtis naujojo objekto statybų. Verslas įrengs požeminę automobilių stovėjimo aikštelę, o Kauno savivaldybė įsipareigos atnaujinti Vienybės aikštės dangą.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDA, NERINGA IR PALANGA –
NAUJA „SUSITIKIMŲ VIETA“
Virš 1000 įvairių projektų bei renginių,
daugiau nei 5000 kv. m menininkų rezidencijoms pritaikytų naujų patalpų, per
1000 į regioną pritrauktų kūrėjų ir dešimtys tūkstančių į įvairias bendruomenines,
menines, socialines ir edukacines veiklas
įtrauktų žmonių. Tai tik keli, skaičiais
išreikšti siekiai, įtvirtinti Klaipėdos, Neringos ir Palangos miestų bendruomenės
kartu parengtoje paraiškoje 2022 metų
Europos kultūros sostinės vardui gauti.
Tačiau visų svarbiausias trijų miestų
tikslas – tai nauja europine kultūrine
platforma 2022-aisiais tapęs Lietuvos pajūrio kraštas. Tai nauja „Susitikimų vieta“ čia gyvenantiems ir atvykstantiems kūrėjams.

ŠIAULIAI

VYDAMI ŽIEMĄ ŠIAULIEČIAI UŽGAVĖNIŲ
ŠVENTĖJE SUDEGINO 17 MORIŲ
Vasario 25 d. Žaliūkių malūnininko sodyboje (Architektų g. 73, Šiauliai) rinkosi arkliai, ožiai, žydai,
čigonai, raganos, velniai ir visi kiti persirengeliai,
norintys kuo greičiau išvyti žiemą ir prisišaukti pavasarį. Kad susikaupęs blogis ir įkyrėjusi žiema tikrai
pasitrauktų – sudeginta ne viena, o net 17 Morių.
Vasario 28 d. 11 val. Užgavėnių persirengėlių
vaikštynės ir paskutiniai Morės pietūs Gubernijos
rajone. Šiaulių kultūros centro Aklųjų ir silpnaregių
skyrius, Žemaitės g. 102.
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SMULKUS VERSLAS

IDĖJA GIMĖ IŠ AISTROS ŽVEJOTI
Pirmą kartą Ovidijus Cybuličius (33) į rankas meškerę paėmė, kai jam buvo
vos ketveri. Užkietėjęs žvejys prisimena, kad tuomet
žvejojo Danės upėje Klaipėdoje – mieste, iš kurio ir
pats yra kilęs. Nors tuomet
laimikis nebuvo gausus,
meškerės iš rankų jis taip
ir nebepaleido. O. Cybuličiaus pomėgis žvejoti
padiktavo ir verslo idėją
– išmaniuosius žvejybinius
skritulius, kuriuos dabar jis
bando paversti realybe.
Audra atplukdė idėją
Daugiau nei dešimtmetį
Vilniuje gyvenantis O.
Cybuličius šiuo metu dirba logistikos srityje.
„Esu išbandęs visas logistikos sritis: orą, jūrą
ir žemę“, – sako 15 metų logistikos patirtį
turintis pašnekovas. Nesvarbu, kokį darbą
jis dirbtų, žvejyba išlieka jo aistra.
O. Cybuličius prisimena, kaip praėjusią
vasarą su broliu nusprendė žvejoti ne visiems
įprastu, o archajiniu būdu – žvejybiniais
skrituliais. Taip žvejojamos plėšrios žuvys
(lydekos, ešeriai, starkiai), o masalu tampa
gyva žuvelė. Kai broliai ežere jau buvo
išsidėlioję savo skritulius, kilo audra ir juos
visus išplaikstė. „Iš dešimties radome vos
vieną, – pasakoja vyras. – Tuomet su broliu
kalbėjomės, juk gyvename technologijų
amžiuje, turi būti koks nors būdas neprarasti
skritulių. Ir taip mums patiems kilo išmaniųjų
žvejybinių skritulių idėja.“
Prietaisas šiuolaikiniam žvejui
O. Cybuličius nori į rinką išleisti tokius
išmaniuosius žvejybinius skritulius, kurie
būtų sujungti su išmaniaisiais įrenginiais,
pavyzdžiui, telefonu. Jie turėtų savo bazę
ant kranto. „Skrituliai „bendrautų“ su baze
koriniu radijo ryšiu (iki 2 km) ir tarpusavyje
(iki 500 m). Žvejys savo mobiliojoje programėlėje matytų, kas vyksta, pavyzdžiui,
skritulys apvirsta“, – savo idėją pristato pašnekovas. Pasak jo, tokie įrenginiai skirti šio
amžiaus žmogui, kuris yra gerokai tingesnis.
Žvejys galėtų ramiai laiką leisti sodyboje
ir pramogauti, o į savo mobilųjį telefoną
gauti pranešimus, pavyzdžiui, kai skritulys
pradeda judėti, žuvis jį tempiasi. „Tai būtų
naudinga ir gamtosaugos aspektu, nes kartais
masalą prarijusi žuvis nugaišta su kabliais
skrandyje, nusitempdama ir skritulį“, – pasakoja O. Cybuličius. Kontroliuojant skritulius
to pavyktų išvengti.
Idėja dar brėžiniuose
Kol kas idėja tik vystoma. „Šiuo metu pati
idėja yra brėžiniuose: popieriuje ir skaitme-

ninėje erdvėje. Jau numatyta, kaip atrodys
trimatis modelis (prototipas). Turime numatę
ir komponentų schemą bazei ir skrituliui“, –
pasakoja O. Cybuličius.
Idėjos autorius planuoja pasinaudoti Mokslo,
inovacijų ir technologijų agentūros (MITA)
priemone „Inovaciniai čekiai“, teikiančia
finansinę paramą inovacinę veiklą pradedantiems ar vykdantiems privatiesiems juridiniams
asmenims. Todėl šiuo metu, kol laukia paramos, išmaniųjų žvejybinių skritulių sumanytojas stengiasi išsinagrinėti visus gamybos
procesus.
Jis tikisi, kad pasaulis jo įgyvendintą idėją
išvys po metų. „Mes esame pradininkai, todėl
reikės daug bandymų, tačiau tikimės, kad
komercinė prekyba prasidės jei ne šią, tai kitą
vasarą.“
Ateities planuose bendruomenė
O. Cybuličius džiaugiasi, kad apie tokius
išmaniuosius žvejybinius skritulius niekur
kitur pasaulyje nėra girdėjęs. Gal ir todėl, kad
toks žvejybos būdas nėra labai įprastas. „Žvejyba skrituliais sulaukia dvejopų nuomonių.
Naudojama gyva žuvelė, todėl daug kas mano,
kad tai nėra gražu, kita vertus, pasaulis juk taip
sukurtas, kad vienas organizmas minta kitu“,
– sako pašnekovas, kuris pats linkęs pagautą
laimikį paleisti, nes vadovaujasi principu „pagavai ir paleisk“. „Vadovaujuosi filosofija, kad
vandens telkinį turime palikti tokį pat turtingą,
kokį radome. Tik taip turėsime kuo džiaugtis ir
ateityje, ne tik likusiomis mažomis žuvytėmis“,
– įsitikinęs vyras.
Iš žvejų šeimos kilęs O. Cybuličius taip pat
tikisi, kad išmanieji žvejybiniai skrituliai ir
išmanioji programėlė padės suburti tokiu neįprastu būdu žvejojančių mėgėjų bendruomenę.
„Jie galėtų dalytis savo laimikiais, užduoti
klausimus. Galėtume įtraukti ir batimetrinius
ežerų žemėlapius, kurie padėtų suprasti, kur
geriausia statyti skritulį, kur jis gali plaukti“,
– dar tolesniais ateities planais dalijasi užkietėjęs žvejys.
Šaltinis: Bznstart.lt

RECEPTAS

RYŽIAIS IR CUKINIJA ĮDARYTI POMIDORAI
Ingredientai:
8 vnt. pomidorų (didelių),
50 g ryžių,
0,5 vnt. cukinijos (nedidelės),
0,5 vnt. morkos,
0,5 vnt. svogūno,
1 šaukštas grietinės,
pagal skonį druskos,
pagal skonį pipirų.
Gaminimas:
Ryžius išvirkite ir nukoškite.
Cukinijas nulupkite, jei reikia,
išimkite sėklas ir smulkiai supjaustykite. Morką smulkiai sutarkuokite ir apkepkite svieste su smulkiai pjaustytu svogūnu,
kol svogūnai gražiai paruduos. Nupjaukite pomidorų viršūnes, vidų išskobkite - palikite tik
sieneles. Sumaišykite ryžius, cukinijas, prieskonius, morkas, grietinę. Ryžių ir daržovių mišiniu
įdarykite pomidorus, uždenkite nupjautomis viršūnėmis ir sudėkite į kepimo indą. Kepkite iki
180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30 minučių.
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
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 Vieðvilës mstl.,
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 61156990.
2 k. butà Vieðvilës mstl.,
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.
2 k. butà Naujamiestyje (2
ástiklinti balkonai, parketas,
kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 618 69 953.
2 k. butà su prieðkambariu
(62 kv. m, IV a.) Dariaus ir
Girëno g. Jurbarkas, tel. 8
614 18 345.
2

2 k. butà su prieðkambariu
(I a., 50 kv. m, yra balkonas). Jurbarkas, tel. 8 698
39 839.
2 k. butà Dariaus ir Girëno
g. 39 (II a., 43 kv. m, II
aukðtø name, mûrinis.
Plastikiniai langai, ðarvo durys, gera vieta). Jurbarkas,
tel. 8 656 49 915.
2 k. butà su prieðkambariu
(63 kv. m, III a., kaina 27
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
616 83 065.
3 k. butà S. Daukanto 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.
4 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (II a., 79 kv. m, langai
plastikiniai, durys ðarvuotos, kambariai nepereinami, geras planavimas).
Jurbarkas, tel. 8 625 93 347.
Dalá namo centre (2 k., yra
virtuvë, duðas, miesto ðildymas, 1 a þemës). 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
km (3 ha, ûkio
paskirties, þemës
sklypas, 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, 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 su ûkiniais pastatais
Girdþiø k. Parko g. 4 (bendras plotas 204 kv. m, du
aukðtai, 4 kambariai, virtuvë, tualetas, vonia, ðalia
asfaltuoto kelio, bendras
naudojamas sklypo plotas
0,4028 ha, kaina 10 000
Eur.) Jurbarkas, tel. 8 655
22 970.
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.
Sodà Kalnënø sodø bendrijoje (yra namelis, 6 a
þemës). Jurbarkas, tel. 8
685 01 287.
Sodybà Dargaitëliø k. (
9 km. nuo Jurbarko, yra
þemës, ûkinis pastatas, kaina sutartinë) Jurbarkas, tel.
8 609 15 155.
Sodybà Kaimelio k. Kiduliø
sen. Tel. 8 623 54 941.
Sodybà Skirsnemunëje (yra
mûriniai pastatai, þemës
0,15 a). Jurbarkas, tel. 8
654 95 018.
Þemës sklypà (15,6 a) Vëjø
g. Jurbarkas, tel. 8 628 66
086.
Þemës sklypà Jurbarkø k.
Dainiø k. (25 300 Eur, 5,5
ha dirbamos þemës) netoli Jurbarko miesto ribos,
Mituvos g. Jurbarkas, tel. 8
656 90 118.
Þemës sklypà Vieðvilëje (15
a, namo statybai, kaina 6
000 Eur). Tel. 8 630 98 315.

Kaune ir rajone

p a r d u o d a

Dalá namo (yra 3 k., visi patogumai, vietinis ðildymas,
reikalingas remontas, kaina
18 900 Eur). Jurbarkas, tel.
8 652 71 529.

Þemës sklypà Kauno r.
Kuro k. „Ova“ sodø bendrijoje (6 a, 3 300 Eur). Tel.
8 682 54 633.

Dalá namo miesto centre
(3 k., II a., 69 kv. m, visi patogumai, vietinis ðildymas,
3 a. þemës, rûsys, garaþas).
Jurbarkas, tel. 8 655 19 494.

p a r d u o d a

Dirbanti pora iðsinuomotø
tvarkingà butà. Jurbarkas,
tel. 8 653 66 020.

4

Këdainiuose ir rajone
2 k. butà Labûnavoje (namas keturbutis, atskiras
áëjimas, II a., ðildomas kietu
kuru, yra rûsys, garaþas,
ûkinis pastatas, þemës) nuo
Këdainiø 9 km. 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.

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
2 k. butà Kæstuèio g. 13-2 (I
a., 48 kv. m, II aukðtø

name, mûrinis, plastikiniai langai, 17 500 Eur.
Kambariai nepereinami,
plastikiniai langai, didelis
ástiklintas balkonas, ðildymas elektra). Ðakiai, tel. 8
650 67 728.

Ðilutëje ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà Ðilutës r. (0,67 a
sklypu, 5,65 ha þemës prie
namø, gyvenvietës centre,
prie pagrindinio plento
Ðilalë-Ðilutë-Tauragë, vienkiemis). Tel. 8 655 33
834.
Sodybà Vainuto k. (su 10,5
ha þemës sklypu). Ðilutës r.,
tel. 8 675 44 096.

Tauragëje ir rajone

cm

myk
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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.

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.

5

Namà (vieno aukðto, miesto
komunikacijos, tvarkingas,
galima gyventi, 6,037 aro
þemës, 2 garaþai, malkinë,
kiemas trinkelëmis) arba
keièia á 1 k. butà (iki III a.,
su priemoka). Tauragë, tel.
8 611 14 025.
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.

1 k. butà Dainavos g. (V a.,
geros bûklës, plastikiniai
langai, ðarvuotos durys, ástiklintas balkonas, kaina
13 500 Eur). Taurage, 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 Pagëgiuose,
Þemaièiø g. 3-3 (I a., padarytas remontas, plastikiniai langai, atskiras centrinis
ðildymas). Þemës sklypà
Þukuose Kranto g. 2 (apie
30 arø, visos komunikacijos). Tel. 8 630 22 306.
1 k. butà Gedimino g. 45
(V a., 39 kv. m, V aukðtø
name, blokinis, 12 000 Eur,
yra balkonas neástiklintas).
Tauragë, tel. 8 686 41 010.
1 kambará Vytauto g.85 (III
a., bendrabutyje). Tauragë,
tel. 8 675 60 788.
1,5 k. butà miesto centre
(III a., bendrabutyje, pilnai
árengtas, 29,5 kv. m, 15 000
Eur). Tauragë, tel. 8 689
91 663.
Namà Jovaruose (2 a.,
mûrinis, 9 a, ðiltnamis,
ûkinis pastatas, garaþas).
Tauragë, tel. 8 640 88 773.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. (IV a., mûrinis namas, 54
kv. m, ástiklintas balkonas).
Tauragë, tel. 8 699 87 907.
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 Ateities take 1 (IV
a., remontas, 30 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 637 02 092.
2 k. butà Gedimino g., prie
IKI (IX a., 19 300 Eur).
Tauragë, tel. 8 657 98 449.

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.
Dalá namo Tauragëje. Tel.
8 638 30 556.
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.
Galvijø fermà 8 km nuo
Tauragës (mûrinë, su visa
áranga viduje, 853 kv. m,
sutvarkyta aplinka, 1 kv.
m - 75 Eur). Tauragë, tel. 8
636 91 145.
Gaminame ir parduodame
ràstinius namus, pirteles ir
t.t. pagal individualius uþsakymus. Dengiame stogus.
Tauragë, tel. 8 656 27 196.
Garaþà prie „Regitros“,
Tarailiuose (mûrinis, duobë, rûsys). Tel. 8 675 51
288. Garaþà MSV prie VÁ
„Regitra“. Tauragë, tel. 8
652 11 455.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje (yra duobë, rûsys,
iðtinkuotas) ir þemës sklypà
Rydðtato g. (10 arø). Namo
II aukðtà. Tauragë, tel. 8 698
79 236.
Garaþà T. Ivanausko g.
(36 kv. m, I aukðtø name,
mûrinis, tinkamas komercinei veiklai, 5200 Eur).
Parduodami kartu mûriniai
garaþai „Jovaro“ bendrijoje
Nr. 112, 113. Tauragë, tel. 8
636 37 713.
Garaþà T. Ivanausko g. 94
(3 200 Eur). Bendrijoje
„Jovaras“ parduodami trys
garaþai Nr. 197, 199, 200.
Tauragë, tel. 8 655 57 444.

Ràstiná namà (140 kv. m, su
mansarda ir terasa) Joniðkës
soduose (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
Joniðkëje
„Keramikos“ bendrijoje
(su mûriniu nameliu, kaina
sutartinë). Tauragë, tel. 8
446 55 837.
Sodà Joniðkëje „Puðyno“
bendrijoje (18 arø þemës).
Tauragë, tel. 8 652 41 218.
Sodà Tauragëje Juodpetriø
k. Ðilo g. (graþi aplinka,
ðalia miðkas, 13 500 Eur,
dviejø aukðtø mûrinis namas su balkonu, plastikiniai
langai, durys, didelis stiklinis ðiltnamis). Tauragë, tel.
8 657 50 573.
Sodybà kaimelyje (17 000
Eur, aptverta teritorija,
netoli upë, yra tvenkinys,
ûkiniai pastatai dideli, 70
arø þemës aplink namà).
Tauragë, tel. 8 686 41 268.
Sodybà 10 km nuo Tauragës
(namas apmûrytas, yra garaþas, vasarinë virtuvë,
rûsys, ðulinys, ûkinis pastatas, trifazis, kaina sutartinë). Tel.: 8 633 94 411, 8
446 42 384.
Sodybà Burkënø k. (ðalia
miðkas, su 3 ha þeme.
Apsodintas jaunas miðkas).
Galima nuoma, pirkimas
iðsimokëtinai. Kaina sutartinë. Tauragë, tel. 8 614 74
309.
Sodybà graþioje vietoje prie
Jûros. Tauragë, tel. 8 653
19 049.
Sodybà Mineikiðkiø k.
Maþonø sen., labai graþioje
vietoje, Jûros kilpoje (graþi
aplinka, komunikacijos,
ðalia miðkas, namas ràstinis,
nebaigta statyba. Du ûkiniai
pastatai, rûsys, 10 ha, 57 000
Eur). Tauragë, tel. 8 685
42 675.

2 k . b u t à Ta u r a g ë s r .
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.

Taðus Þygaièiø k. (7 cm,
dþiovinti 4 metus). Tauragë,
tel. 8 655 46 880.

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.

Namà Gaurës mstl.
(mûrinis) arba keièiu á 2-3
k. butà. Tauragë, tel. 8 685
51 965.

Sodybà Skaudvilëje (medinis namas, apmûrytas, ðiltas,
erdvus, ðildomas krosnimi,
yra vanduo, kanalizacija).
Tel. 8 655 58 315.

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.

Sodybà Stiegvilø k. prie
Paðaltuonio (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 4 500 Eur. Reikalingas
remontas, namas po gaisro).
Tauragë, tel. 8 685 42 675.

3 k. butà Dainavos g. (III
a.). Tauragë, tel. 8 653 21
961.

Komercines patalpas
Pramonës g. 30 (290 kv. m).
Tauragë, tel. 8 650 25 530.

Þemës sklypà Kavadoniø k.
(13 000 Eur, 4,13 ha þemës,
pieva, þemës naud. 3,87 ha,
naðumas 41). Tauragë, tel. 8
653 86 020.
Þemës sklypà Linø g. 11,
MSV, prie „Maximos“
(namo statybai, 10 arø).
Tauragë, tel. 8 690 27 945.

+Iðnuomoja patalpas
(600 kv. m, tinka servisui,
gamybai, sandëliavimui.
Yra automobiliø stovëjimo
aikðtelë). Tauragë, tel. 8 684
61 318.

Þemës sklypà Maþonuose
(prie pagrindinio kelio, 34
arai, namø valda, 13 000
Eur). Tauragës r., tel. 8 622
85 702.

+Iðnuomoja Veterinarijos
g. patalpà (40 kv. m, tinka garaþui, servisui. Yra
duobë, yra montavimo
balansavimo staklës, vanduo, ðildymas, tualetas.
Palankiomis sàlygomis).
Tauragë, tel. 8 699 12 014.

Þemës sklypà namo statybai
(yra elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras
- 1 200 Eur). Tauragë, tel. 8
614 36 620.

+ I ð n u o m o j a Ta u r a g ë s
Dvare 1 k. butà ilgesniam
laikui, su baldais, vietinis
ðildymas. Tauragë, tel. 8 675
19 888.

Þemës sklypà Tilþës pl.
25, Butkeliuose (13 arø,
visos komunikacijos, prie
pagrindinio kelio). Tauragë,
tel. 8 637 02 092.

Dirbanti mergina iðsinuomotø 1 k. butà. Butu
gerai, kad su ðiek tiek baldø.
Tauragë, tel. 8 699 79 382.

Þemës sklypus J.
Kasperavièiaus g. (nuo
10-14 arø, elektra, miesto
komunikacijos, 1 aras - nuo
600 Eur). Tauragë, tel. 8 611
12 005.

k e i è i a
1 k. butà (IV a., namas
átrauktas renovacijai) á 2 k.
butà (iki III a., gali bûti be
remonto). Tauragë, tel. 8
681 27 952.

n u o m o j a
+Iðnuomoja 2 k. butà
Gedimino g., prie IKI (dalis
baldø, IX a.). Tauragë, tel. 8
657 98 449.

Bandonijà (tribalsë, geros
bûklës, 450 Eur). Tauragë,
tel. 8 643 39 117.
Televizoriø
Namø kinà LG (100 Eur).
Tauragë, tel. 8 600 21 315.
Ðaldiklá ,,Atlant“ (maþai
naudotas, 5 stalèiai, 150
Eur). Jurbarkas, tel. 8 604
08 392.
Funkcinæ slaugymo lovà.
Tauragë, tel. 8 620 50 269.

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.

Iðsinuomoèiau garaþà
Tauragëje. Tel. 8 645 25 230.

p a r d u o d a
Kilimà, ðviestuvà, staliukà,
uþuolaidas. Tauragë, tel. 8
606 08 584.

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.

p a r d u o d a

p a r d u o d a
+Akmens anglis, baltarusiðkus durpiø briketus,
lapuoèiø pjuvenø briketus.
Atveþa. Tel. 8 686 09 222.
+Akmens anglis, baltarusiðkus durpiø briketus,
lapuoèiø pjuvenø briketus.
Atveþa. Tel. 8 674 24 111.

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.

p a r d u o d a
+Belukðtes aviþas sëklai (1
tona - 180 Eur). Tauragë,
tel. 8 699 12 013.
Ërienà. Jurbarkas, tel. 8 614
33 842.

1
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mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, juoda sp., 4/5,
245 800 km, TA iki 2018-09,
daug privalumø, draudimas,
4 500 Eur, visi varomieji
ratai, naujos þieminës padangos). Jurbarkas, tel. 8
615 22 009.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
1000 ir 600 litrø plastmasinius konteinerius. Tel. 8 620
51 489.
Armonikà „Tulskaja
Aderininio“ (4 chorø, bûklë
patenkinama). Jurbarkas, tel.
8 676 63 601.
Mieþiø grûdus. Tauragë, tel.
8 698 57 698.
Parduodu sauso ðieno rulonus. Kaina sutartinë.
Pagëgiai, tel. 8 686 27 262.
Pieninæ telyèià, verðiuosis
kovo pabaigoje. Tauragë, tel.
8 611 38 476.
Ðienainá rulonais (baltoje
plëvelëje, vnt. - 20 Eur).
Tauragë, tel. 8 636 91 145.

2

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

Ðienainio rulonus
(plëvelëje). Tauragë, tel. 8
650 69 105.

Dvi pienines telyèias.
Verðiuosis geguþës mën.
Skaudvilë, tel. 8 650 40 615.

Ðienainá (baltuose rulonuose). Tauragë, tel. 8 687 55
632.

Grynaveislæ medþioklinæ
laikà (kalë, 1,5 m., 50 Eur).
Tauragë, tel. 8 616 75 037.

Ðienainá plëvelëje (100 vnt.).
Tauragë, tel. 8 650 60 772.

Karvæ (labai gera, verðinga,
11 m., 430 Eur). Ðilalës r.,
kreiptis nurodytu telefonu
Vilnius, tel. +370 678 76 779.
Mësiniø aviø ðarolë skerdienà (1 kg - 3,50 Eur). Tel.:
8 696 31 654, 8 624 90 324.

Valgomàsias morkas ir
vasarinius kvieèius. Tauragë,
tel. 8 652 30 960.
Verðingà telyèià (pieniniø
veislës, geros karvës, verðiuosis geguþës 3 d., 650 Eur).
Tauragë, tel. 8 653 89 382.

Motopjûklà STIHL MS 231
(yra garantija iki 1017 10 14
mën.). Jurbarkas, tel. 8 630
88 169.
Koordinatines iðtekinimo
stakles KP-450 (visa komplektacija, dvi dalinimo galvutës). Tauragë, tel. 8 616
10 909.
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.
Ragus. Tel. 8 606 63 896,
teirautis iki 16 val. kiekvienà
dienà.
Sieninei krosniai dureles
(gera bûklë, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 620 95 902.

p e r k a
Superku bebro sroglius.
Jurbarkas, tel. 8 672 23 826.

Þirnius. Tauragë, tel. 8 633
68 825.

Priimu gyventi senyvo
amþiaus vyriðká arba moterá
á sodybà uþ pagalbà maþame
ûkyje. Ðilalë, tel. 8 688 56 284.

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. 40 ir 25 kg).
Tauragë, tel. 8 673 02 428.
Y P A T I N G O S
N U O L A I D O S !
P A K E L I A M I
GARAÞO VARTAI.
VIDAUS IR LAUKO
D U RY S : M E D I N Ë S ,
METALINËS, NAUJOS
IR PANAUDOTOS.
ÁVAIRÛS MUZIKINIAI
INSTRUMENTAI.
Klaipëda, tel. 8 603 10 867.
Senovines raudonas ir geltonas plytas (28 000 vnt.) ir
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
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.

FORD

p a r d u o d a
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 (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.
FORD GALAXY (2004 m.,
2,3 l, tiesioginës dujos, TA
iki 2018 03 08, tvarkingas,
priþiûrëtas, servisas visas
padarytas, vaþiuoklë sutvarkyta, kaina 2 500 Eur). Tel.
8 643 11 767.

KIA

p a r d u o d a
KIA SORENTO (2002 m.,
2,5 l, dyzelinas, 103 kW,
nesurûdijæs, juodos sp., naujos padangos S+M, TA iki
2018 m., 2 400 Eur). Tauragë,
tel. 8 620 19 570.

OPEL

p a r d u o d a
OPEL CORSA (1995 m., 1,5
l, dyzelinas, 49 kW). Tauragë,
tel. 8 643 00 973.
OPEL VECTRA (1,8 l, 1996
12 mën., benzinas, el. langai,
el. veidrodþiai, sidabrinë
sp., heèbekas, „parkingas“,
veliûras, yra kablys, þieminës
padangos, TA iki 2018 11 10,
labai geros bûklës, kaina 750
Eur). Jurbarkas, tel. 8 650
59 120.

p a r d u o d a
VW GOLF (1994 m.,
dyzelis, karavanas, nauja
vaþiuoklë, TA iki 2018 12
mën., ABS, centrinis, 750
Eur). Tel. 8 604 79 756.
VW GOLF (2001 m., dyzelinas, 74 kW, mechaninë
pavarø dëþë, heèbekas, sidabrinë sp., 2/3, 214 000 km,
TA iki 2019-02, Lietuvoje
neeksploatuotas, 2 100
Eur, 1,9 TDi, ið Vokietijos).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.
VW POLO (2006 m., benzinas, 1,4 variklis, 4 durø,
kaina 2 550 Eur) ir BMW
530 (1999 m., 135 kW, karavanas, dyzelis, kaina 1
650 Eur). Jurbarkas, tel. 8
640 40 399.
VW TRANSPORTER
(1994 12 mën., dyzelis,
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 vaþiuojanèius,
nevaþiuojanèius automobilius. Pasiimame patys,
atsiskaitome ið karto. Tel.
8 690 40 701.

parduoda
Akumuliatoriø (110 AH
12 V 950 A en, 35 Eur).
Tauragë, tel. 8 657 84 900.
Akumuliatoriø Ah, automagnetolà AEG (vokieèiø g-bos), navigacijà
GARMIN. Tauragë, tel. 8
600 21 315.
Automobilinæ dujø árangà
netiesioginæ dujø balionà á
atsarginio rato vietà. Tel. 8
643 11 767.
El. generatoriø (maþai
naudotas, 3 kW, HONDA
keturtaktis, 450 Eur).
Tauragë, tel. 8 682 27 319.
Padangas su ratlankiais
AUDI A4, AUDI A6 ir
autobusams. Tauragë, tel. 8
682 24 545.
Priekabas ZUBRIONOK,
MAZ 8114 (lengvosios
maðinos, 2 vnt.). Ðilutës r.,
tel. 8 678 14 642.

p a r d u o d a

TOYOTA

p a r d u o d a
TOYOTA AVENSIS (2007
m., dyzelinas, 2231 kW,

Kultivatoriø (4 m), grëblá
„Stool“ (3,6 m). Tauragë, tel.
8 650 60 772.
Mëðlo kratytuvà (maþai naudotas, 3 100 Eur), priekabà
rulonams veþti (savadarbë, 1
000 Eur), cisternà (vandeniui
veþti, ðvari, ant ratø, 3 tonø
talpos, 1 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 636 46 118.
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 („zeimerá“). Tauragë, tel. 8 647
36 183.
MTZ 1221 (pirma registracija
2016 m., kaina 14 085 Eur).
Kaunas, tel. 8 614 94 411.
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.
Ðienapjovæ DEUTZ FAHR
(uþgrëbis 2,8 m). Tauragë, tel.
8 682 24 545.
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
dokumentu, „pupso“ variklis
ir ratai, dëþë GAZ, hidraulas,
reikia pasiremontuoti, kuriasi,
vaþiuoja, galima dalimis, 700
Eur). Jurbarkas, tel. 8 638
08 241.
Traktoriø MTZ 82. Tauragë,
tel. 8 639 27 102.
Traktoriø MTZ 50 (1981 m.,
yra TA, kaina 1 350 Eur). Tel.
8 645 67 103.
Traktoriø T 40HM (1 700
Eur), sëjamàjà (3 m darbinio
ploèio) ir pakabinama (300
Eur), prikabinamà kultivatoriø (4 m ploèio, yra lyginimo
lenta, tankinimo valas, 350
Eur), plûgà (2 korpusø, 150
Eur), bulviakasæ (2 vagø, 400
Eur). Jurbarkas, tel. 8 612
80 930.
Kultivatoriø (tvarkingas, 4
m ploèio, su akëèiomis, 500
Eur). Tauragë, tel. 8 686 92
217.
Variklius: MTZ-80 ir T-40, po
kapitalinio remonto. Tauragë,
tel. 8 613 34 236.

p e r k a

PEUGEOT
PEUGEOT 307 (2003 m.,
dyzelis, karavanas, gera ðeimyninë maðina, iki 7 vietø,
TA iki 2018 11 mën., kondicionierius, kompiuteris, 2
350 Eur). Tel. 8 604 79 756.
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p a r d u o d a
2 korpusø plûgà, tinka prie
T 40 arba T 25, kaina 100
Eur. Jurbarkas, tel. 8 685
80 092.
Bulviø sodinamàjà, purkðtuvus, kultivatoriø, tràðø
barstytuvà, plûgà, rulonø
þnyples, grûdø pûstuvà,
traktoriø. Jurbarkas, tel. 8
612 78 366.

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

cm
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Ruloniná presà prie traktoriaus MTZ. Tauragë, tel. 8
682 27 329.

+Reikalinga manikiûrininkë ir moterø kirpëja. Tauragë, tel. 8 652
73 453.
Automobiliø lauþyne
reikalingas automobiliø
ardytojas. Amþius iki 50
m. Tauragë, tel. 8 655 44
919, el. p. detaura.dalys@
gmail.com
Ieðkome tolimøjø reisø
vairuotojø. Darbas ratais ir
Europoje. Jurbarkas, tel. 8
652 21 115.
Ieðkome tolimøjø reisø
vairuotojø darbui Lietuva
- Ðvedija - Lietuva arba
Lietuva - Suomija - Lietuva.
Savaitgaliai namie. Tel. 8
615 44 567.
Reikalinga slaugytojapriþiûrëtoja pusamþiui

vyriðkiui. Pageidautina
mokëti elgtis kompiuteriu, turëti vairuotojo
paþymëjimà. Atlyginimas
pagal susitarimà. Tauragë,
tel. 8 642 51 196.
Reikalingas prancûzø kalbos mokytojas. Tauragë,
tel. 8 654 05 050.
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. rt
Reikalinga padavëja, darbas savaitgaliais, kaimo turizmo sodyboje. Labai geros
darbo ir atlyginimo sàlygos.
Jurbarkas, tel. 8 640 15 999.

Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 690 83 046.

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

ISSN 1648-2328. Ofsetinë spauda. Indeksas 607. Leidþiamas penktadieniais. Tiraþas mën.
12 000 egz.. Steigëjas ir leidëjas UAB „PLIUSAS IR KO”. Spausdina: UAB „Respublikos spaustuvë”.

Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 698 13 906.
Ieðkau vairuotojo darbo
Lietuvoje. Jurbarkas, tel. 8
671 94 570.
Mûrininkas, stogdengys,
vidaus apdailos meistras
ieðko darbo. Tauragë, tel. 8
642 51 196.
Galiu padëti seneliams, galiu priþiûrëti senelius. Turiu
darbo patirties. Tauragë, tel.
8 690 04 955.
Vieniðas vyras ieðko darbo.
Gali dirbti ávairius darbus,
priþiûrëti sodybà. Tel. 8 670
62 832.
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.
P A D Ë K
S A U !
Konsultacijos ieðkantiems
galimybiø uþsidirbti ir pakeisti savo gyvenimà. Taip
pat finansinës konsultacijos. Tel. 8 685 86 869.

7

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 72121.
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Naujoji „Ford“ sistema bus
itin laukiama Lietuvoje
Šiais metais bendrovė „Ford“ pradės testuoti informaciją
apie duobes teikiančią sistemą. Išsamūs pranešimai apie
įvairius kelio dangos defektus, įskaitant atstumą iki duobių
ir jų pavojingumo lygį, bus realiuoju laiku rodomi automobilyje sumontuotame ekrane, rašo motor.ru.
Duomenys apie kelio dangos būklę bus nuskaitomi iš
kituose automobiliuose veikiančių sistemų. Nustačiusi,
kad netoliese yra duobė, elektroninė sistema automatiškai
perduos jos koordinates į specialią „Ford“ debesijos tarnybą, iš kurios duomenys bus nuskaitomi ir perduodami į
kitus prie konkretaus kelio ruožo artėjančius automobilius.

Ar žinojote, kad kabės
kreivos šypsenos tiesinimui
nėra būtinos?
Gražios šypsenos pagrindas yra ne tik balti, bet ir tiesūs,
sveiki, nenudilę dantys. Taigi ortodontinis gydymas breketais, siekiant atstatyti taisyklingą dantų ir sukandimo padėtį,
niekam nebėra naujovė. Šiandien pacientai jau gali rinktis
iš įvairiausių rūšių kabių – tradicinių, beveik nepastebimų
ar net vidinių, tvirtinamų iš vidinės dantų pusės. Tačiau jau
kuris laikas ortodontai pacientams gali pasiūlyti naujovę –
dantis tiesint be kabių.

Kosminė Saulės elektrinė
visai ne utopija
JAV Energijos informacijos administracija pateikė prognozę, kad pasaulinis energijos naudojimas 2040 metais
bus beveik 50% didesnis, nei buvo 2012.Ilgiau nei pusę
dešimtmečio tyrėjai iš NASA ir Pentagono svarstė, kaip
saulės elementai galėtų padėti patenkinti šį poreikį ir sumąstė kelis galimus sprendimus.
Buvo pasiūlyti keli būdai, kaip pagaminti saulės elementų
skydus už atmosferos, kurių daugumai reikėtų erdvėlaivio,
su veidrodžių masyvu, nukreipiančių Saulės šviesą į energijos konvertavimo įtaisus. Surinkta energija galėtų būti
tiekiama į Žemę lazeriu ar mikrobangų siųstuvu. Netgi yra
būdų kaip moduliuoti šias bangas taip, kad nenukentėtų į
energijos spindulio veikimo zoną netyčia užklydę paukščiai ar lėktuvai. Šių kosminių saulės elementų naudojimo
neribotų debesys, atmosfera ar naktis.

Įdomi spėjimų lavina, kas iš
tikro yra turtingiausias pasaulio žmogus
Po 17 metų valdžioje Rusijos lyderis Vladimiras Putinas
turi 200 mlrd. dolerių turtą, 58 lėktuvus ir sraigtasparnius,
taip pat 20 vasarnamių ir užmiesčio vilų. „Gali būti, kad
Rusijos prezidentas V. Putinas – turtingiausias žmogus pasaulyje, mano ekspertai, kurie vertina jo turtą 200 mlrd. dolerių (189,8 mlrd. eurų)“, – rašoma leidinyje „Daily Mail“.
Apžvalgininkas Kelly‘is McLaughlinas primena – žurnalo
„Forbes“ duomenimis, oficialiai turtingiausiu žmogumi
pasaulyje laikomas Billas Gatesas, kurio turtas vertinamas
75 mlrd. dolerių (71,1 mlrd. eurų).
Praėjusią savaitę V. Putino turto klausimą iškėlė „IBTimes“, remdamasis 2015 m. B. Browderio duotu interviu.
Šaltinis: Technologijos.lt

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE
VASARIO 28 D. 13 VAL. Užgavėnės Girdžiuose.
VASARIO 28 D. 17 VAL. Užgavėnės Žindaičiuose.
VASARIO 28 D. 17.30 VAL. Kviečiame sukurti savo
MORĘ aikštėje prie Jurbarko kultūros centro.
KOVO 1 D. 17 VAL. Lietuvių kalbos dienos Jurbarko
savivaldybėje. Paminklas kalbai, skirtas Karilės Baltrušaitis atminimui Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje.
KOVO 4 D. 14 VAL. Jurbarko kultūros centro berniukų
choro „Bildukas“ koncertas skirtas choro 15-os metų veiklos
paminėjimui Jurbarko kultūros centre.
TAURAGĖJE IR RAJONE
K O V O 1 D . 1 5 VA L . Š O K I Ų F E S T I VA L I S
„SAULELE,UŽTEKĖK – 2017“ Tauragės kultūros rūmuose.
KOVO 2 D. 15 VAL. „Tramtatulis“ Norkaičių tradicinų
amatų ir etnokultūros centre.
KOVO 3 D. 18 VAL. Radži ir Agnė Tauragės kultūros
rūmuose.
ŠILUTĖJE IR RAJONE
VASARIO 28 D. 17.30 VAL. Lietuvininkų Šiupinio šventė – Užgavėnės prie Šilutės kultūros ir pramogų centro
tvenkinio.
KOVO 1 D. 18 VAL. „2 Donatai“ koncertinis turas. Viskas
pusiau Šilutės kultūros ir pramogų centre.
KOVO 3 D. 18 VAL. Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius „Kelioninio humoro vakaras“ Šilutės kultūros ir
pramogų centre.
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