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NAUJAS GINKLAS
KOVOJE SU ŠEŠĖLIU:
SKELBS VIDUTINĮ
DARBO UŽMOKESTĮ

Nuo vasario 28 dienos, įgyvendinant Valstybinio socialinio
draudimo įstatymą, „Sodra“ pradeda skelbti naujus viešus
duomenis – vidutinius Lietuvos draudėjų priskaičiuotų draudžiamųjų pajamų vidurkius. Šis žingsnis turėtų didinti viešumą,
padėti ne tik mažinti šešėlinės ekonomikos mastus, didinti
pasitikėjimą verslu, bet ir sudaryti prielaidas atlyginimų augimui, paskatinti tolimesnę ekonomikos plėtrą, teigia socialinės
apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.
„Daugybė įmonių dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, konkuruoja tarpusavyje dėl darbuotojų ir klientų. Nuo šiol kiekvienas
galės pamatyti tuos darbdavius, kurie savo darbuotojams moka
ne daugiau nei minimumą. Tai matys jų konkurentai, klientai,
viešuosius pirkimus organizuojančios organizacijos ir galės
susidaryti įspūdį apie verslo etiką tokiose įmonėse bei palyginti jas su kitomis, analogiškomis įmonėmis, tačiau verslą
vystančiomis pagal kitokias vertybes“, – sakė L. Kukuraitis.
Ministro teigimu, tai taip pat galėtų sustiprinti darbuotojų derybines pozicijas tariantis dėl atlyginimo, o gal net paspartinti
vidutinio darbo užmokesčio Lietuvoje augimą.
Viešai bus skelbiami tik tų draudėjų vidutinio darbo užmokesčio duomenys, kurie ataskaitiniu laikotarpiu turės daugiau
nei tris darbuotojus (apdraustuosius). Duomenys bus viešinami
tik apibendrinti, t. y. visų apdraustųjų draudžiamųjų pajamų
vidurkis, o ne asmeniniai.
Apdraustųjų skaičius įmonėje bus vertinamas atsižvelgiant į
„Sodros“ registro duomenis: bus skaičiuojami visi apdraustieji,
kurie per ataskaitinį laikotarpį bus dirbę bent vieną dieną ir
kurie per mėnesį bus gavę nors kažkiek pajamų – tai yra vaiko
priežiūros atostogų ar neapmokamų atostogų išleisti darbuotojai nebus įtraukiami į skaičiavimus.
Apdraustieji bus skiriami į dvi grupes: darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartis, taip pat valstybės tarnautojai (1 grupė) ir
asmenys, gaunantys iš draudėjo kito pobūdžio pajamas – tantjemas arba atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų
komitete, mažųjų bendrijų vadovai, kurie pagal įstatymą nėra
jų nariai, taip pat darbuotojai, gaunantys atlygį pagal autorines,
sporto ar atlikėjo veiklos sutartis (2 grupė).
Kartu bus pateikiama ir bendra visiems įmonės darbuotojams
priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo įmokų suma.
Daugiausia VSD įmokų 2017 m. sausį sumokėję darbdaviai:
Informacija apie darbo užmokesčio vidurkius bus skelbiama kartu su kitais viešais draudėjų duomenimis „Sodros“
interneto svetainėje, adresu https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys
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SVEIKATA

TAURAGĖ

SVEIKATOS IR GEROS SAVIJAUTOS
ŠALTINIS – PUŠŲ IR KADAGIŲ SPYGLIAI
Ieškantiesiems šviežių vitaminų ir stiprybės, šaltuoju
metų laiku reikia atkreipti
dėmesį į spygliuočius. Juk išmintinga gamta viską sutvarkė taip, kad žiemą, kai labai
sumažėja natūralių vitaminų
ir mikroelementų šaltinių,
spygliuose vitamino C būna
dvigubai daugiau negu vasarą.
Kadagių nauda
Tai – vienas iš seniausiai
žinomų vaistinių augalų. Jų
vaisių preparatai skatina šlapimo išsiskyrimą, dezinfekuoja, gerina medžiagų apykaitą, stiprina skrandį ir žarnyną,
vartojami sergant šlapimo takų ligomis kaip
antimikrobinė priemonė ir nuo uždegimų.
Tinka sergant reumatinėmis ligomis, podagra,
kai kuriomis odos ligomis.
Tačiau nepatartina vaistažolių mišinių, kurių sudėtyje yra kadagio vaisių, vartoti ilgiau
kaip 3–4 savaites, nes veikliosios medžiagos
yra stiprios, perdozavimas gali sudirginti,
sutrikdyti inkstų veiklą, sukelti vėmimą ar
apsinuodijimą.
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Pušų nauda
Pušis stiprina plaučius, padeda kompensuoti energijos stygių ir kovoti su apatija, bet
alergiški žmonės šių medžių žydėjimo metu
turėtų būti atsargesni ir pasivaikščiojimų
pušynuose vengti.
Spygliai nuo senų laikų vartojami avitaminozės (ypač kai trūksta vitamino C) gydymui
ir profilaktikai. Taip pat spyglių preparatai
stiprina apsaugines organizmo jėgas, lėtina
senėjimo procesus bei pasižymi raminamuoju,
nuskausminamuoju, antivirusiniu, antiseptiniu, atsikosėjimą lengvinančiu, šlapimą,
prakaitą ir tulžies išsiskyrimą skatinančiu
poveikiu.
Pušies pumpurų vasario, kovą ir balandžio
mėnesio pradžioje verta prisirinkti, jei kovojate su įsisenėjusiu kosuliu. Tiesiog užpilkite
šaukštą pušies pumpurų stikline vandens
ir pusvalandį pavirkite ant silpnos ugnies,
perkoškite ir gerkite po arbatinį šaukštelį 2–3
kartus per dieną po valgio.
Spyglių gėrimas – vitaminų šaltinis
Štai keli receptai, kaip stiprinti organizmą
žiemą rinktais spygliais.
4 šaukštus smulkiai susmulkintų pušies
spyglių užplikykite 1 litru vandens (galima
pasaldinti keliais gabalėliais rudojo cukraus,

pagardinti griežinėliu citrinos ar razinų
sauja), palikite kelias valandas ar pusę paros
pritraukti, gerkite po 50–100 g kelis kartus
per dieną.
Pušų spyglių gėrimas turi daug C vitamino,
chlorofilo, yra labai naudingas į anemiją
inkusiems žmonėms, skatina skysčių išsiskyrimą, valo organizmą. Panašiai ruošiamas
ir kadagių spyglių gėrimas.
Spygliuočių sirupas
Sirupas ruošiamas taip: kilogramą cukraus
užpilkite litru vandens, suberkite stiklinę
maltų spyglių ir kaitinkite ant labai silpnos
ugnies atidengtame puode apie 3–4 valandas.
Vonelės ir kompresai sąnariams.
Dar geriau kompresą daryti taip: ant kailio
gabalėlio užtepus taukų, prikarpyti spyglių
ir dėti prie skaudamos vietos, laikyti porą
valandų ar ilgiau.
Raminamosios vonios
Raminamasis, sąnarių ligas gydantis
receptas voniai: 3 stiklines maltų spyglių
užpilkite litru vandens, virkite 5 minutes ir
supilkite į vonią. Tokia vonia veikia raminamai. Naudinga gydant nušalimus, sąnarių
ligas, reumatą.
Dar stipresnę vonią nuo reumato ir podagros galima paruošti iš kadagio uogų: 200
g uogų užpilamos dviem litrais verdančio
vandens, pavirinamos apie 15 min. Tada
skystis nukošiamas ir pilamas į vonią, kurioje reikėtų pasilepinti 15–20 minučių.
Kvapo gaiviklis daromas taip: pavasarį
prisirinkite pušies kankorėžių, sutarkuokite ir masę sudėkite į sandariai užsukamą
indelį, kad neišgaruotų kvapas. Norėdami
atgaivinti patalpos orą, buteliuką atsukite ir
„paleiskite“ kvapą.
Pastaba: netinka alergiškiems žmonėms.

NAUDINGA ŽINOTI

TEKINTI SULĄ – NE IŠ KIEKVIENO
KLEVO AR BERŽO
Jau beveik įpusėjo tas trumpas
laikotarpis, kai, bundant pavasariui, iš klevų tekinama sula.
Po savaitės kitos „prabus“ ir
beržai. Jie sulauks dar daugiau
sulos tekintojų. Gamtosaugininkai primena, kad tekinti sulą
galima toli gražu ne iš kiekvieno po ranka pasitaikiusio klevo
ar beržo.
Kaip nustato Laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarka,
valstybinėje žemėje sulą leidžiama tekinti tik iš tų medžių,
kurie bus kertami ne vėliau kaip
po penkerių metų ir kurių skersmuo ne plonesnis kaip 20 cm. Jeigu medis bus
nukirstas ne vėliau kaip po metų, jo skersmuo
gali būti ir mažesnis.
Toje vietoje, kur bus gręžiama skylė, leidžiama, nepažeidžiant luobo, nudrožti žiauberį.
Skylės sulai leisti gręžiamos ne aukščiau kaip
1 m nuo žemės paviršiaus. Skylių skersmuo
neturi viršyti 2 cm, o jų gylis medienoje – 3
cm. Tarpai tarp išgręžtų skylių turi būti ne
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mažesni kaip 10 cm. Baigus leisti sulą, skyles
reikia užkimšti.
Už minėtųjų reikalavimų pažeidimus gresia
nuo 10 iki 30 eurų bauda.
Privačios žemės savininkams, leidžiantiems sulą asmeniniam naudojimui, apribojimai netaikomi. Norintieji leisti sulą
privačioje žemėje, tai gali daryti tik gavę tos
žemės savininko sutikimą.

Į TAURAGĖS POLITIKŲ GRETAS JUNGIASI ŽALIŲJŲ PARTIJA
Tauragėje įkurtas prieš
šešerius metus šalyje
įsteigtos Lietuvos žaliųjų
partijos skyrius. Tauragės skyriaus steigiamajame susirinkime dalyvavo
dešimt žaliųjų idėjas
palaikančių entuziastų.
Iniciatyvinėje grupėje
–15 asmenų. Nemažai
jų yra miškininkai. Visi
jie – jauni žmonės, maždaug iki 30 metų,.
Tauragės skyriaus pirmininku išrinktas 25erių metų tauragiškis
Justas Vorochas. Jis
dirba Tauragės miškų
urėdijos Obelyno girininkijos girininko pavaduotoju.
Į steigiamąjį susirinkimą atvykęs Žaliųjų partijos pirmininkas Remigijus Lapinskas sakė, kad
žalieji yra labiau centro-kairioji politinė jėga, kurios ideologijos pagrindas – tvari ekonomika
ir „žalias“ gyvenimo būdas, naudingas tiek žmogui, tiek gamtai. Žaliųjų partijos pirmininkas
atviravo, kad 2019 metų vasarį vyksiančiuose savivaldos rinkimuose tikimasi Tauragėje gauti
nuo vieno iki keturių mandatų.

JURBARKAS

DĖL NESĖKMIŲ KALČIAUSIA GALI BŪTI
MEILĖ
Gautas moters pranešimas, kad sugyventinis
jos neįsileidžia į savo namus, be to, turi šaunamąjį ginklą. Gavusi šį pranešimą, policija išvyko
skubiai - atvejis priskirtas smurtui artimoje
aplinkoje.
Nuvykus paaiškėjo, kad policiją kvietusi moteris - policijai gerai žinoma asmenybė, beje, kaip
ir vadinamasis sugyventinis. Ginklo buvo nerasta, ir galbūt policija dėl meilės reikalų nebūtų
„kriminalizavusi“ visos šios istorijos, jei ne įtarimą pareigūnams sukėlusios talpos su alkoholio
kvapą turinčiais skysčiais. Jų labai giliai ieškoti
net nereikėjo - paslėpti 185 talpas su skirtingais
kiekiais (iš viso - 224 litrai) skysčio, turinčio
naminės degtinės kvapą, realiai yra sudėtinga.
Šioje istorijoje įdomiausia tai, kad, keršydama vyriškiui, kuris moters tiesiog neįsileido į savo
namus, ji nusipelnė protokolo už melagingus parodymus. Dėl šiuose, Skirsnemunės seniūnijoje
esančiuose, namuose rasto alkoholio kvapą turinčio skysčio (224 litrų) atsakomybę prisiėmė
šeimininko bičiulis (g. 1970 m.), jis sulaikytas, skystis paimtas, jam gresia laisvės atėmimo
bausmė iki 5 metų.

RASEINIAI

„SKAMBIOJI FLEITA 2017“
Kauno Miko Petrausko muzikos mokykloje 2017-03-04 įvyko IV-asis respublikinis festivalis
„Skambioji fleita 2017“.
Renginyje dalyvavo respublikos meno ir muzikos mokyklų auklėtiniai iš Vilniaus, Vilniaus
raj. Rudaminos, Kauno, Kauno rajono Garliavos, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus, Marijampolės,
Utenos, Kėdainių, Tauragės, Raseinių, Prienų rajono Veiverių.
Raseinių meno mokyklą atstovavo trečios klasės fleitininkių ansamblis: Goda Lukoševičiütė,
Gabrielė Baltrušaitytė ir Elzė Saulė Mažeikaitė. Šis festivalis mergaitėms buvo pirmas, jos
sėkmingai atliko čekų liaudies melodiją „Gegutė“.

SILUTE

POTVYNIO APSEMTOS RUSNĖS ŽMONĖS:
„MUMS GĖDA UŽ LIETUVĄ“
Potvynio apsemtoje Rusnėje – įspūdingi vaizdai, o
žmonės – įpykę.
„Tai – Lietuvos gėda“,
– vėžindamas į Rusnę ir
atgalios rėžė mažakalbis
žemaitis Tadas. Aštuonias
valandas pirmyn atgal potvynio apsemtu keliu jis
prie traktoriaus prikabintu
tralu kelia rusniškių ir Rusnės svečių mašinas.
Šiemet Rusnę užliejo jau
trečioji potvynio banga.
Pasak Rusnės senbuvio
Tado, ši banga jau būsianti
paskutinė. Bet potvynis Rusnės neaplenkė niekada, neaplenks ir ateityje.
Rusniškių kantrybė jau išseko. Metų metus iš valdžios jie prašo tik vieno dalyko – pastatyti
estakadą, kuri neleistų pavasarinio potvynio metu jų atskirti nuo pasaulio. Per pusantro tūkstančio miestelio gyventojų suprato – valdžiai jie visai nerūpi.
Rusniškiai ketina važiuoti prie Vyriausybės ir surengti piketą. Pareikalauti, kad miestelis,
kuriame sukasi ne vienas verslas, kurį lanko tūkstančiai turistų iš viso pasaulio, pagaliau būtų
išgirsti.
Eismą prie potvynio zonos reguliuojantys Šilutės kelininkai pasakojo, kad traktoriais per
dieną perkeliama nuo šešių iki aštuonių šimtų mašinų. Šiuo metu Rusnėje registruota apie
1800 gyventojų, nuolat miestelyje gyvena apie 1500-1600 žmonių.
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PALANGA
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SMULKUS VERSLAS

PALANGOJE SULAIKYTA TRIJULĖ „YOUCHEF“ SIEKIA GRĄŽINTI ŽMOGŲ
ĮTARIAMA ŠVENTĖS METU KRAUSČIUSI Į NAMŲ VIRTUVĘ
TURISTŲ KIŠENES
Vasario 18 d. Palangoje vykusios
„Palangos stintos“ šventės metu,
Klaipėdos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Nusikaltimų
nuosavybei tyrimo valdybos ir Palangos miesto policijos komisariato
pareigūnai gavo tris pranešimus dėl
kišenvagių pasisavintų piniginių. Į
pareigūnus kreipėsi dvi nukentėjusios moterys, kurioms ilgapirščiai
ištraukė pinigines iš rankinių, bei
vienas vyras - visi jie neteko nuo 60
iki 300 eurų. Piniginių su dokumentais ir grynais pinigais nukentėję asmenys pasigedo Vytauto
ir Basanavičiaus g., Palangoje, netoli katalikų bažnyčios. Ilgapirščiai veikė pagal atidirbtą
schemą - jie pasilikdavo grynus pinigus, o piniginių stengėsi atsikratyti, vieną iš piniginių
policininkai aptiko Vytauto g. esančiame šiukšlių konteineryje.
Pareigūnai netruko suseakti ir sulaikyti trijų, galimai pinigines pasisavinusių asmenų, tai dvi
1955 m. ir 1966 m. gimusios Pasvalio r. gyventojos, bei vienas 1975 m. gimęs Panevėžio m.
gyventojas, ankščiau teistas už panašaus pobūdžio nusikalstamas veikas. Pareigūnai nustatė,
jog vyriškis taip pat bandė pasinaudoti iš vieno iš nukentėjusiųjų pasisavinta banko kortele.

KAUNAS

N A U J A PA G A L B O S F O R M A
NEĮGALIESIEMS IR SENYVO AMŽIAUS
ŽMONĖMS
Apie šimtas įvairaus amžiaus Kauno
gyventojų, kuriems nustatytas nuolatinės
slaugos poreikis, sulauks profesionalios
ir visapusiškos pagalbos neišeidami iš
namų. Mieste darbą pradeda mobilios
komandos, teiksiančios socialinę globą
ir slaugą vaikams, darbingo amžiaus
žmonėms bei senjorams.
Socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai,
psichologai ir sveikatos priežiūros specialistai – slaugytojai, jų padėjėjai bei
kineziterapeutai. Visi šie aukštos kompetencijos profesionalai kartu su savanoriais ir bendruomenės nariais suformuos 10 mobilių komandų.
Pagrindinis projekto tikslas – teikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose
senyviems žmonėms, darbingo amžiaus asmenims ir vaikams su negalia, kuriems nustatytas
nuolatinės slaugos poreikis. Numatoma, kad tai palies iš viso šimtą kauniečių.
Kauno miesto gyventojai, pageidaujantys gauti integralios pagalbos paslaugas, ar vienas iš
suaugusių šeimos narių, globėjas, rūpintojas dėl šių paslaugų skyrimo turėtų kreiptis į Kauno
miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių (Nemuno g. 29, 9 kab.). Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8-37) 20 70 68.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDA SIEKS TAPTI 2020 METŲ EUROPOS JAUNIMO SOSTINE
Klaipėdos miesto savivaldybės specialistai ir susivieniję jaunimo atstovai bei
jaunimo organizacijos parengė ir pateikė
paraišką Europos jaunimo sostinės 2020
vardui gauti.
Kiekvienais metais šis titulas suteikiamas vis kitam Europos miestui, siekiančiam įgyvendinti naujoviškus projektus,
kuriuos siūlo jaunimas.
Pirmojo etapo paraiškų vertinimo rezultatai bus paskelbti balandžio 28 d. Į antrąjį konkurso
etapą pagal tarptautinės komisijos vertinimus gali patekti 5 miestai. Galutinis sprendimas, kas
taps Europos jaunimo sostine 2020 metais, bus paskelbtas šių metų lapkritį.
Šiais metais dėl Europos jaunimo sostinės 2020 m. titulo drauge su Klaipėda varžosi dar 7
miestai: Amjenas (Prancūzija), Agia Napa(Kipras), Kišiniovas (Moldova), Dornbirnas (Austrija),
Tbilisis (Gruzija), Timišoara (Rumunija), Filachas (Austrija).

ŠIAULIAI

Net ir gyvenant tokiu greitu tempu, maisto
gaminimas gali
būti įdomi, daug
laiko neužimanti ir, svarbiausia,
maloni veikla. Tai
siekia įrodyti visai
neseniai į Lietuvos
rinką įžengęs startuolis „YouChef“.
Savo tinklalapyje
šio startuolio autoriai teigia, kad
jų paslaugos yra
paprastas būdas
palengvinti kiekvienos šeimininkės gyvenimą. Vienintelis darbas – pasirinkti norimą receptą, o
„YouChef“ komanda pasirūpins visa likusia
gaminimo eiga. Apie verslo idėją pasakoja
pati sumanytoja Marija Kurysina (24).
Idėją rado Londone
Iš Visagino kilusi pašnekovė pasakoja, kad
idėja kurti tokį neįprastą verslą Lietuvoje
kilo dar studijuojant Jungtinėje Karalystėje,
Londone. Vieną rytą, tiesiog važiuodama į
universitetą, metro ji pastebėjo reklamą, kurioje buvo skelbiama apie naujovišką maisto
pristatymą į namus – įmonė siūlė atvežti tik
reikiamus produktus pasirinktam patiekalui,
bet ne patį gaminį. „Nusprendžiau išbandyti
šią paslaugą ir likau tiesiog sužavėta!“ –
įspūdžiais dalijasi M. Kurysina, tikinanti,
kad tai jai padėjo sutaupyti laiko, nes ji pati
mėgsta namie gaminti skirtingus ir įdomius
patiekalus, tačiau ne visada spėja tai daryti.
Būtent noras atnešti naują maisto gaminimo
madą į Lietuvą pašnekovę ir grąžino atgal į
gimtinę, todėl baigusi studijas jauna moteris
grįžo įgyvendinti savo idėjos.
Nori grąžinti žmones į virtuves
Paklausta, kaip vienu sakiniu apibūdintų
savo veiklą, M. Kurysina sako, kad jie tiesiog
tiekia šviežius maisto produktus į namus.
Tačiau tai toli gražu ne viskas. „YouChef“
suteikia galimybę pasigaminti norimą patiekalą neišeinant iš namų ir naudojant atvežtus
produktus pagal pasirinktą receptą. „Mūsų
tikslas buvo sukurti alternatyvą paprastam
maisto pristatymui iš restoranų ar tiesiog jau
paruoštam maistui parduotuvėje“, – aiškina
verslininkė. Jos nuomone, pastarieji būdai
yra kur kas brangesni ir kenkia sveikatai.
„YouChef“ įkūrėja teigia, kad pats svarbiausias šios paslaugos tikslas – sutaupyti žmonių
laiką ir padaryti taip, kad žmonės norėtų
gaminti, darytų tai su entuziazmu.
„Mes norime grąžinti žmones į savo
virtuves ir supaprastinti maisto gaminimo
procesą. Su „YouChef“ gaminimas taps kur

kas įdomesnis ir greitesnis, o rezultatas bus
itin skanus ir, svarbiausia, sveikas“, - sako
M. Kurysina.
„Klientui nereikia apsipirkti tikroje parduotuvėje, nereikia rūpintis, kaip pagaminti
patiekalą, reikiamus produktus mes pristatome
nemokamai“, – aiškina M. Kurysina.
Pašnekovė neslepia, kad tiki verslo sėkme,
siekia augti ir plėstis, nors Lietuvoje tai dar
naujovė. Jauna verslininkė pasakoja, kad
„YouChef“ ypatinga tuo, kad komanda klientui atveža tik tam tikrą būtiną kiekį produktų,
kurių reikia patiekalui pagaminti. Šitaip nelieka
maisto likučių, o ir pinigų klientai gali lengvai
sutaupyti. Be to, klientai gauna korteles, kuriose žingsnis po žingsnio nurodyta, kaip gaminti
patiekalą. Nuotraukos jose parodo, ar viskas
daroma teisingai. „Klientui nereikia apsipirkti
tikroje parduotuvėje, nereikia rūpintis, kaip
pagaminti patiekalą, reikiamus produktus mes
pristatome nemokamai“, – aiškina M. Kurysina. Dideliame asortimente siūlomi ir vegetariški receptai bei vadinamasis „supermaistas“
– įvairūs pusryčių kokteiliai. Kiekvieną savaitę
„YouChef“ sukuria apie dešimt naujų receptų.
Nebijokite klysti!
Jaunoji verslininkė neįvardija, kokios sumos
prireikė verslui pradėti. Jos teigimu, gana sunku pelnyti klientų pasitikėjimą ir išpopuliarinti
savo prekių ženklą. M. Kurysina atvirauja:
„Tam, kad paduotume savo paslaugas pirmiesiems klientams, reikėjo labai daug darbo ir
rinkodaros specialistų pagalbos. Svarbiausias
dalykas čia tampa motyvacija ir siekis eiti kuo
toliau. Aš dievinu tai, ką darau, todėl tikiu ir
manau, kad mums pasiseks.“
Šiuo metu komandoje pluša ne tik M. Kurysina, bet prie prekių ženklo augimo prisideda
ir subrangovai. Jauna moteris sako, kad jų
tikslas yra tapti populiaria ir žinoma įmone
Lietuvoje, plėsti savo veiklą kituose šalies
miestuose. Žmonėms, kurie turi svajonių, bet
nedrįsta jų įgyvendinti, pašnekovė perduoda:
„Nebijokite suklysti, mėgaukitės tuo, ką darote,
ir nepasiduokite. Tai tikrai padeda!“
Šaltinis: Bznstart.lt

RECEPTAS

ŠV. KAZIMIERO DIENĄ APDOVAN- SKANIOS VIŠTIENOS SALOTOS SU
OTAS ŠIAULIŲ TIKĖJIMO SKLAIDOS VYNUOGĖMIS
Ingredientai:
ŠVIESUOLIS
Kasmet kovo 4-ąją dieną minima Šv. Kazimiero diena, jos metu
apdovanojamas Šiaulių miesto ir
regiono šviesuolis. Šiais metais Šv.
Kazimiero ordinas nominavo ir Lelijos Garbės ženklą įteikė Jo Ekscelencijai Šiaulių vyskupui Eugenijui
Bartuliui, kuris paskelbtas Tikėjimo
sklaidos šviesuoliu.
Tikėjimo sklaidos šviesuolio titulas
E. Bartuliui skirtas už veiksmingą ir
patrauklią tikėjimo sklaidą bei nuoširdžią meilę žmonėms, Dievui ir Tėvynei.
2015 metais Verslo šviesuolio laureatu tapo kultūros mecenatas, Vilniaus Valdovų rūmų atkūrimo valdybos narys ir rėmėjas, buvęs Šiaulių „Rūtos” fabriko ilgametis generalinis direktorius
Algirdas Gluodas. 2016 metais už išugdytas naujas lituanistų kartas ir lietuvių kalbos grožio
puoselėjimą Mokslo šviesuoliu tapo daugelio knygų ir vadovėlių autorius, lituanistas habil. dr.
prof. emeritas Kazimieras Župerka.

200 g vištienos filė,
3 saujos vynuogių (žaliosios),
1 obuolys,
100 g kietojo sūrio,
2 saujos špinatų,
2 saujos salotų,
1 sauja graikinių riešutų,
šlakelis alyvuogių aliejus,
pagal skonį druskos,
pagal skonį pipirų.
Gaminimas:
Vištienos filė apibarstykite druska, pipirais ir iškepkite. Palaukite, kol atvės ir supjaustykite
nedideliais gabaliukais. Sūrį sutarkuokite stambesnėmis drožlėmis. Obuolius supjaustykite
smulkiais šiaudeliais. Vynuoges perpjaukite per pusę ir, jei reikia, išimkite kauliukus. Riešutus
kiek sutrupinkite smulkiau. Špinatus ir salotas nuplaukite, gerai nuvarvinkite ir suplėšykite gana
smulkiai. Viską sumaišykite su alyvuogių aliejumi.
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà Kæstuèio g. 39 (37 kv.
m, IV a., V a. muriname name,
ðiltas, su dideliu balkonu, butui reikalingas remontas).
Jurbarkas, tel. 8 620 47 242.
1 k. butà daugiabutyje (44 kv.
m, ne bendrabutis, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 637 24
104, skambinti po 18 val.
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.
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 Jurbarko r., 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. 8 611 56 990.
2 k. butà Jurbarko r., 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 k. butà su prieðkambariu
(I a., 50 kv. m, yra balkonas)
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.

2

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.
2 k. butà Smalininkuose ( II a.,
pastatas IV a., bendras plotas
42 kv.m., kaina 10 500 Eur.)
Smalininkai, tel. 8 638 87 997.
3 k. butà S. Daukanto g. 25
(67,70 kv. m, ðalia Naujamiesèio
m-klos, atliktas kapitalinis remontas, yra baldø). Jurbarkas,
tel. 8 683 94 038.
3 k. butà Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 637
20 766.
4 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (II a., 79 kv. m, plastikiniai langai, 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
610 78 547.

Karines patalpas su
gyvenamoms patalpomis 600 kv.m.
Teritorija aptverta,
kaina 9 800 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 676
79 689.
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 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.
Sklypà Kiduliø miestelyje,
geroje vietoje, prie kelio
Jurbarkas-Ðakiai (15 200 Eur,
komercinës paskirties, 50 a).
Jurbarkas, tel. 8 640 15 999.
Sklypà Jurbarke (graþi aplinka,
komunikacijos, 14 999 Eur, 15
a, namø valda, labai ramioje vietoje, prie miðko! Sklypas tam,
kam reikia ramios, privaèios
vietos). Jurbarkas, tel. 8 656
88 332.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje 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 ir 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 Dainiø k.
Jurbarko r. (1 000 Eur, apie
10 arø, be komunikacijø,
ramioje vietoje, netoli Dainiø
uþtvankos). Jurbarkas, tel. 8
625 22 558.
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 V. Grybo g.
(visos komunikacijos, geroje
vietoje). Jurbarkas, tel. 8 670
43 333.
Þemës sklypà Vieðvilëje (15
a, namo statybai, kaina 6 000
Eur). Tel. 8 630 98 315.
Iðnuomoja Greièiø soduose
sodà su nameliu nemokamai.
Jurbarkas, tel. 8 447 54899.

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.
Garaþà prie „Lytagros“ (34 kv.
m). Jurbarkas, tel. 8 670 43 333.
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 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.
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Këdainiuose ir rajone
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.
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.

Ðilalëje ir rajone

p a r d u o d a
Þemës sklypà prie greitkelio
Klaipëda-Kryþkalnis, ties
Bijotø k., Ðilalës rajone (kartu
su negyvenam sodyba). Tel.: 8
685 86 266, 8 699 47 288.

Ðilutëje ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà Ðilutës r. (0,67 a sklypai,
5,65 ha prie namø, gyvenvietes
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

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 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 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.
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1 k. butà Gedimo g. 45 (V a., 39
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
12 000 Eur. Bute yra balkonas
neástiklintas). Tauragë, tel. 8
686 41 010.
1,5 k. butà miesto centre (III
a., bendrabutyje, pilnai árengtas, 29,5 kv. m, 15 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 689 91 663.
Mûriná namà Jovaruose (2 a.,
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 Ateities take 1 (IV
a., remontas, 30 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 637 02 092.
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.
2 k. butà Tauragës r., Tarailiø k.
(I a., 47 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 34
000 Eur, su 25,34 kv. m rûsiu).
Tauragë, tel. +370 657 60 904.

2 k. butà Gedimino g. 37 (I
a., 52 kv. m, IX aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 23
000 Eur, vidinis, ðarvo durys).
Tauragë, tel. 8 610 32 280.
3 k. butà Dainavos g. (III a.).
Tauragë, tel. 8 653 21 961.
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 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.
Buvusià grûdø saugyklà
Pagramantyje, Naujininkø g.
Tauragës r., tel. 8 698 84 020.
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.
Garaþà prie „Regitros“,
Tarailiuose (mûrinis, duobë,
rûsys). Tauragë, tel. 8 675 51
288.
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, 5 200 Eur). Parduodami
kartu mûriniai garaþai bendrijoje „Jovaras“ Nr. 112, 113.
Tauragë, tel. 8 636 37 713.
Garaþà T. Ivanausko g. 94 (3
200 Eur). Parduodami trys
garaþai Nr. 197, 199, 200.
Tauragë, tel. 8 655 57 444.
Iðsinuomotø garaþà Tauragëje.
Tel. 8 645 25 230.
Gaminame ir parduodame
ràstinius namus, pirteles ir t.t.
pagal individualius uþsakymus.
Dengiame stogus. Tauragë, tel.
8 656 27196.
Komercines patalpas Pramonës
g. 30 (290 kv. m). Tauragë, tel.
8 650 25 530.
Komercinës paskirties patalpas
(buvusi automobiliø ardymo
aikðtelë, 1,7 ha) prie kelio
Tauragë-Tilþë. Tauragë, tel.: 8
685 86 266, 8 699 47 288.
Metaliná garaþà (geros bûklës,
kaina 500 Eur). Tauragë, tel. 8
609 81 419.
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 (1,5 aukðto, mûrinis
garaþas, 8 arai þemës, kaina
sutartinë). Tauragë, tel. 8 658
35 232.
Namà (grybo tipo, 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 Gaurës mstl. (mûrinis)
arba keièiu á 2-3 k. butà.
Tauragë, tel. 8 685 51 965.
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,
trifazë elektra, ðulinys, baseinas, krioklys, 7 arai þemës,
sutvarkyta ir aptverta teritorija,
maþi mokesèiai). Tauragë, tel.
8 686 20 356.
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 Bernotiðkëje „Tauro“
bendrijoje (6 arai, mûrinis
namelis, ðiltas, netoli miðkas,
prieðais sklypà tvenkinys, þemë
puri, minkðta). Tauragë, tel. 8
650 30 874.
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 Juodpetriø k. (buvusi
Bernotiðkë) 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 (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, trifazë elektra,
kaina sutartinë). Tel.: 8 633 94
411, 8 446 42 384.

Sodybà Stiegvilø k. prie
Paðaltuonio (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 4
500 Eur, reikalingas remontas,
namas po gaisro). Tauragë, tel.
8 685 42 675.
Þemës sklypà Kavadoniø k. (13
000 Eur, 4,13 ha þemës sklypas,
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.
Þemës sklypà Maþonuose
(prie pagrindinio kelio, 34
arai, namø valda, 13 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 622 85 702.
Þemës sklypà namo statybai
(yra elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras - 1
200 Eur). Tauragë, tel. 8 614
36 620.

Sodybà ðalia miðko Burkënø
k. (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,
57 000 Eur, namas ràstinis,
nebaigta statyba, du ûkiniai
pastatai, rûsys, 10 ha). Tauragë,
tel. 8 685 42 675.
Sodybà Skaudvilëje (medinis
namas, apmûrytas, ðiltas, erdvus, kûrenamas krosnimi, yra
vanduo, kanalizacija). Tel. 8
655 58 315.

Þemës sklypà prie kelio
Tauragë-Jurbarkas, 2 km uþ
Tauragës (40 arø). Tauragë,
tel.: 8 685 86 266, 8 699 47 288.
Þemës sklypà Ðakininkø k.,
prie Nemuno senvagës (3,19
ha). Pagëgiai, tel.: 8 685 86 266,
8 699 47 288.
Þemës sklypà ðalia Joniðkës
sodø (prie pagrindinio kelio,
11,1 arø). Tauragë, tel. 8 639
89 228.
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.
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Taðus Þygaièiø k. (100 Eur, juodalksnio, 7 cm, dþiovinti 4 metus). Tauragë, tel. 8 655 46 880.

sofà-lovà, këdes, stalus svetainei
ir virtuvei. Jurbarkas, tel.: 8 624
24 477, 8 627 89 361.
Naudotus baldus: lenkiðkà virtuvës komplektà, rumuniðkà
salono kietàjà dalá. Jurbarkas,
tel. 8 615 85 793.
Sekcijà „Vilnius-5“ (geros
bûklës, uþ simbolinæ kainà).
Linoleumà (8 kv. m, naujas, su
apvadais ir kampukais, uþ simbolinæ kainà). Tauragë, tel.: 8 658
67 968, 8 630 39 181.

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 patalpas (600
kv. m, tinka servisui, gamybai,
sandëliavimui. Yra automobiliø
stovëjimo aikðtelë). Tauragë, tel.
8 684 61 318.
+Iðnuomoja Tauragës Dvare 1
k. butà ilgesniam laikui (su baldais, vietinis ðildymas). Tauragë,
tel. 8 675 19 888.
+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.
+Tauragës mieste prekyvietëje „Ramunë“, Vytauto g. 62,
miesto centre, yra laisva vieta,
galima prekiauti pagal verslo
liudijimà. Tel. 8 612 75 232.

p a r d u o d a
Namø kinà LG (100 Eur).
Tauragë, tel. 8 600 21 315.
Skubiai pianinà „Belarus“ (tvarkingas, priþiûrëtas, juodos spalvos, 250 Eur). Jurbarkas, tel. 8
657 48 458.
Ðaldiklá ,,Atlant“ (maþai naudotas, 5 stalèiai, 150 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 604 08 392.

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
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+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
Kilimà, ðviestuvà, staliukà,
uþuolaidas. Tauragë, tel. 8 606
08 584.
Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas), lovas (dvigulë, viengulë),
tachtà, spintas, komodà, indaujà-vitrinà,

p a r d u o d a
+Belukðtes aviþas sëklai (1
tona - 180 Eur). Tauragë, tel. 8
699 12 013.
Ërienà maistui ir ëriukus auginti (ekologiðkai uþauginti).
Jurbarko r., Greièiø k., tel. 8
614 33 842.
2 verðingas telyèias, ðvieþiapienæ
karvæ ir verðingà karvæ. Tel. 8
652 65 997.
Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.
Dvi pienines telyèias, verðiuosis
geguþës mën. Skaudvilë, tel. 8
650 40 615.
Frontaliná krautuvo kauðà (plotis 1,8 m, naujas, gamybinës
ir europinës uþkal., 200 Eur),
elekroredukturiø (2,2 kW), variklá (80 Eur), dalginæ ðienapjovæ
(rusiðka, 2,1 m ploèio, 150 Eur),
T-40 oro kompresoriø (50 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 12 80 930.
Grynaveislæ medþioklinæ laikø
veislës kalæ (1,5 m., 50 Eur).
Tauragë, tel. 8 616 75 037.

Dovanoja katytæ buvo iðmesta
3 mën., labai graþus, 3 spalvø,
ramus, prieraiðus, suskiepytas,
daro á dëþutæ. Jurbarkas, tel. 8
690 06 033.

patenkinama). Jurbarkas, tel.
8 676 63 601.
Motopjûklà STIHL MS 231
(yra garantija iki 1017 10 14
mën.). Jurbarkas, tel. 8 630
88 169.
Plastikines taras (1000 l, su
metaliniais padëklais, ðvarios,
tvarkingos. Tinka vandeniui,
kurui, skystoms tràðoms ir t.t.,
37-45 Eur, kanalizacijai, 18
Eur, rëmai, 15 Eur, pûslës, 3
Eur). Gali atveþti. Tauragë, tel.
8 673 27 937.
Plastmasinæ talpyklà (1000 l,
nuo 32 iki 45 Eur). Tauragë,
tel. 8 657 96 952.
Presà „Welger AP 41“ (kaina 1
200 Eur), el. variklá ASEA (5,5
kW, 1430 RM, kaina 120 Eur).
Tel. 8 685 74 400.
Prikabinamus juostinius valus
(4 m ploèio, savadarbiai, 120
Eur). Jurbarkas, tel. 8 612
80 930.
Ragus. Tel. 8 606 63 896, teirautis iki 16 val. kiekvienà
dienà.
Senoviniø monetø maþà kolekcijà, patefono plokðteles
(1968-1973 m., áraðai 33/1/13,
lietuviðki ir uþsienietiðki.
Skambinkit tie, kurie gerai
þino, ávertina ir gali pirkti pagal
susitarimà). Tel.: 8 672 56 993,
8 672 20 884, skambinti nuo
18-20 val.
Sieniniai krosniai dureles
(gera bûklë, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 620 95 902.
Ðaðlykinæ-rûkyklà („garveþys“).
Tauragë, tel. 8 652 89 912.
Viðèiukø auginimui: 11 vnt.
tinkliniø gardø su visa ðildymo,
girdymo ir maitinimo áranga.
Tel. 8 640 29 505.

galiam þmogui automatinæ skalbimo maðinà, lovà ir ðaldytuvà?
Jurbarkas, tel. 8 616 24 962.
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.
YPATINGOS NUOLAIDOS!
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. VIDAUS IR
LAUKO DURYS: MEDINËS,
METALINËS, NAUJOS
IR PANAUDOTOS.
ÁVAIRÛS MUZIKINIAI
INSTRUMENTAI. Klaipëda,
tel. 8 603 10 867.
Koordinacines iðtekinimo stakles KP-450 (visas komplektas,
dvi dalijimo galvutës). Tauragë,
tel. 8 616 10 909.
Statybinæ medienà: dailylentes,
grindines terasines lentas, medienos atraiþas. Galimas pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas nemokamas. Jurbarkas, tel.
8 657 58 140.

p e r k a
Funkcinæ slaugymo lovà.
Tauragë, tel. 8 620 50 269.
Superku bebro sroglius.
Jurbarkas, tel. 8 672 23 826.

p e r k a
Priimu statybines atliekas. Tel.
8 647 42 210.
Ðiferá (naudotà). Tauragë, tel. 8
633 79 134.

p a r d u o d a

FORD

1000 ir 600 litrø talpos plastmasinius konteinerius. Tel. 8
620 51 489.
Armonikà „Tulskaja
Aderininio“ (4 chorø, bûklë

p a r d u o d a
Gal kas galite padovanoti neá
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FORD GALAXY (2004 m., 2,3
l, tiesioginës dujos, TA iki 2018
03 08, tvarkingas, priþiûrëtas,
visas servisas,

Kauptukus (3 vagø, 100 Eur),
prikabinamà kultivatoriø (4 m
ploèio ir C formos nagai, yra
lyginimo lenta, 300 Eur), ventiliatoriø grudø dþiovinimui (7,5
kW, 150 Eur). Jurbarkas, tel. 8
612 80 930.
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.
Mieþiø grûdus. Tauragë, tel. 8
698 57 698.
Pieninæ telyèià, verðiuosis kovo
pabaigoje. Tauragë, tel. 8 611
38 476.
Sauso ðieno rulonus. Kaina
sutartinë. Pagëgiai, tel. 8 686
27 262.
Ðienainio rulonus (plëvelëje).
Tauragë, tel. 8 650 69 105.
Ðienainá (baltuose rulonuose).
Tauragë, tel. 8 687 55 632.
Ðienainá rulonais (baltoje
plëvelëje, 1 vnt. - 20 Eur).
Tauragë, tel. 8 636 91 145.
Ðienainá rulonuose. Tel. 8 641
11 947.
Ðienà (rulonuose). Tauragë, tel.
8 645 96 698.
Ðienà (ryðuliuose, 1 vnt. - 1,5
Eur). Smulkø ðienà (ryðuliuose,
1 vnt. - 1,5 Eur). Ekologiðkai
uþaugintas maistines bulves (50
kg - 10 Eur). Mësinius triuðius
(didieji, 1 vnt. - 20 Eur). Tauragë,
tel.: 8 651 13 477, 8 635 43 045.

Organizuojame TR1; TR2; SZ; SM kategorijų, KRAUTUVŲ vairuotojų ir
KROVIMO KRANŲ (HIDROMANIPULIATORIŲ) OPERATORIAUS mokymus
(mokiniai registruojami nuolat ! )
Naujos B kat. grupės darbą pradeda: Kovo 28 d. 16:00 val. popietinė grupė
Kursų kaina: 319,00 € (teorija 40 val. ir praktinis vairavimas 30 ak.val.)
300,00 € (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)
Naujos BE, C, CE, D kat. grupės darbą pradeda: Kovo 29 d. 18:00 val. vakarinė grupė
Į kainą įskaičiuota metodinė medžiaga, ir teorijos paskaitos, ir praktikos važiavimai, ir neribotai spręsti
KET prie kompiuterių!
PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS:
x PO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO PRARADIMO;
x PRADEDANČIŲJŲ VAIRUOTOJŲ;
x PAŽEIDUSIŲ KET REIKALAVIMĄ (-US).

Išsamiau dėl mokymų teirautis:
Adresu: Dariaus ir Girėno g. 68-9, Jurbarkas
Tel. Nr.: 8 657 75235
El. paštu: jurbarkas@rigveda.lt

Kursų kaina: 79 € (5 mokymosi val.).
NEIEŠKOK PIGIAU, IEŠKOK GERIAU!

Valgomàsias morkas ir vasarinius kvie
ius. Tauragë, tel. 8 652 30 960.
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.
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Pasiimame, sutvarkome dokumentus. Tauragë, tel. 8 631
18 800.
+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.
vaþiuoklë sutvarkyta, kaina
2 500 Eur). Tel. 8 643 11 767.

OPEL

p a r d u o d a
OPEL VECTRA (1,8 l, 1996
12 mën., benzinas, el. langai, el.
veidrodþiai, sidabrinë, heèbekas, parkingas, veliûras, yra
kablys, þieminës padangos, TA
iki 2018 11 10, labai geros bûklës, kaina 750 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 650 59 120.
OPEL VECTRA (2007 m.,
dyzelinas, 88 kW, mechaninë
pavarø dëþë, universalus, juoda sp., 4/5, TA iki 2018-09,
Lietuvoje neeksploatuotas,
3 300 Eur, 1,9, ið Vokietijos).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.
OPEL CORSA (1995 m., 1,5
l, dyzelinas, 49 kW, 250 Eur).
Tauragë, tel. 8 643 00 973.

PEUGEOT

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.

RENAULT

p a r d u o d a
RENAULT CLIO (1998 m.,

1,6 l, benzinas, automatinë
pavarø dëþë). Tauragë, tel. 8
616 89 289.

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, 4 500 Eur, visi varomieji ratai, naujos þieminës
padangos). Jurbarkas, tel. 8
615 22 009.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW GOLF (2001 m., dyzelinas, 74 kW, mechaninë pavarø
dëþë, heèbekas, sidabrinë sp.,
2/3, 214 000 km, TA iki 201902, Lietuvoje neeksploatuotas,
2 100 Eur). Jurbarkas, tel. 8
687 98 393.
VW TOURAN ( 2008.09 mën.,
dyz., 1,9 l., 77 kw., TA, iki
2018.09.29, draudimas, geros
bûklës). Tel. 8 640 29 505.
VW TRANSPORTER (1994
12 mën., dyzelinas, krovininis,
iki 3,5 t, 1,9 l, 1 250 Eur).
Klaipëda, tel. 8 603 10 867.

p e r k a
+Brangiai superkame visø
markiø automobilius.

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”.

p a r d u o d a
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
(netiesioginë, dujø balionas
atsarginio rato vietoje). Tel. 8
643 11 767.
El. generatoriø (maþai naudotas, 3 kW, HONDA keturtaktis, 450 Eur). Tauragë, tel.
8 682 27 319.
Visureigio padangø komplektà
R-15 (9 vnt., R13 MAZDA
323). Jurbarkas, tel. 8 650 34
670.

p a r d u o d a
Bulviø sodinamàjà, purkðtuvus,
kultivatoriø, tràðø barstytuvà,
plûgà, rulonø þnyples, grûdø
pûstuvà, traktoriø. Jurbarkas,
tel. 8 612 78 366.
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.
Naudotà þ.û. technikà ið
Ðvedijos, techniðkai tvarkinga.
Tel. 8 601 60 880.
Mëðlo kratytuvà (6 tonø, rusø
g-bos), kultivatoriø (4 m, su
akëtëlëm), bulviø sodinamàjà
(pakabinama, 4 vagø), tràðø
barstomàjà (prie T-25, apvali),
plûgà (3 korpusø). Tauragë, tel.
8 656 79 815.
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.
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.
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 RENAULT (4,4,
2001 m., 110 arklio galiø, su
turbina, automatinë pavarø
dëþë, 6100 motoval., variklis,
dëþë, tiltai, visi kiti mazgai
JOHN DEERE, tik kabina
RENAULT (beveik naujos
padangos, geros bûklës, 9 600
Eur). Tauragë, tel. 8 653 12 934.
Traktoriø RENAULT (4x4,
1994 m., 75 arklio galiø,
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mechaninë pavarø dëþë, 7100
motoval., variklis, dëþë, tiltai
ir kiti mazgai PERKINS, apynaujës galinës padangos, 5
600 Eur). Tauragë, tel. 8 653
12 934.
Traktoriø T-25. Jurbarkas, tel.
8 616 07 187.
Kultivatoriø (tvarkingas, 4 m
ploèio, su akëèiomis, 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 686 92 217.
Ðienapjovæ DEUTZ FAHR
(uþgrëbis 2,8 m). Tauragë, tel.
8 682 24 545.
Ðieno-ðiaudø presà CLASS
(kitkinis). Tauragë, tel. 8 682
24 545.

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

k e i è i a
Bulviø sodinamàjà (4 vagø,
rusø g-bos) keièia á bulviø
sodinamàjà (2 vagø). Tauragë,
tel. 8 633 64 956.

+Reikalingas darbuotojas,
galintis paruoðti ir nudaþyti
sunkveþimá. Tauragë, tel. 8
698 38 246.
Automobiliø lauþyne reikalingas automobiliø ardytojas.
Amþius iki 50 metø. Tauragë,
tel. 8 655 44 919.
Darbas pieno ûkyje pagalbiniam darbininkui Tauragës r.
Apgyvendinimas ir maistas
nemokami, 300 Eur. Tauragë,
tel. 8 618 10 349.
Ieðkome tolimøjø reisø vairuotojø. Darbas ratais ir Europoje.
Jurbarkas, tel. 8 652 21 115.
Ieðkome tolimøjø reisø vairuotojø darbui Lietuva-ÐvedijaLietuva arba Lietuva-SuomijaLietuva. Savaitgaliai namie.
Tel. 8 615 44 567.
Raseiniø r. reikalingas traktorininkas, melþëja, ávairûs
darbininkai (-ës), gali bûti
ðeima, apgyvendiname, soc.
garantija, mokamas atlyginimas. Raseiniai, tel.: 8 677 17
012, 8 606 46 462.
Reikalinga slaugytojapriþiûrëtoja pusamþiui
vyriðkiui. Pageidautina
mokëti elgtis kompiuteriu,
turëti vairuotojo paþymëjimà.
Atlyginimas pagal susitarimà.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
Reikalinga vieniða moteris be
þalingø áproèiø padëti buities
darbuose ir gyventi kaime.
Tauragë, tel. 8 643 93 090.
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. Raseiniai, tel. 8 677
17 012, 8 606 46 462.
Reikalinga padavëja, darbas
savaitgaliais, kaimo turizmo
sodyboje. Labai geros darbo ir
atlyginimo sàlygos. Jurbarkas,
tel. 8 640 15 999.
Reikalingas þmogus, galintis
atlikti mûro darbus. Tauragë,
tel. 8 637 72 718.

Galiu padëti seneliams, galiu priþiûrëti senelius. Turiu
darbo patirties. Tauragë, tel. 8
690 04 955.

Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 690 83 046.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 698 13 906.
Ieðkau patalpø valymo darbo
gyventojø namuose ir butuose
pagal kliento pageidaujamà
periodiðkumà: per savaitæ
kartà, per mënesá kartà ar panaðiai. Turiu patirties. Tauragë,
tel. 8 600 18 562.
Ieðkau vairuotojo darbo
Lietuvoje. Jurbarkas, tel. 8
671 94 570.
Mûrininkas, stogdengys, vidaus
apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
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.
Ieðko metalo tekintojo darbo, gali 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.
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+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.
Dengiame stogus. Atliekame
visus stogu skardinimo darbus. Mûrijame surenkamus
kaminus. Didelë patirtis, geros
kainos. Sudarome sutartis.
Jurbarkas, tel. 8 614 83 688.
PADËK SAU! Konsultacijos
ieðkantiems galimybiø uþsidirbti ir pakeisti savo gyvenimà. Taip pat finansinës konsultacijos. Tel. 8 685 86 869.

Kaime gyvenantis, ûkininkaujantis vyrukas susipaþintø su
25-42 metø, be þalingø áproèiø
mergina rimtai draugystei.
Ðilalë.

Vieniðas, nevedæs, be þalingø
áproèiø, gyvenantis kaime,
materialiai apsirûpinæs vyras
ieðko gyvenimo draugës rimtai
draugystei. Gali turëti vaikà.
Tauragë.
Norintys gauti pasiskelbusiojo
telefono numerá turi skambinti
redakcijai tel. 8 446 72121.
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ĮVAIRENYBĖS

Atrasti 60 tūkstančių metų
amžiaus senoviniai mikrobai

NASA mokslininkai vienoje Meksikos kasykloje aptiko
gyvų mikroorganizmų, kurie kristalų viduje buvo įkalinti
iki 60 tūkst. metų.
Atrodo, kad šie keisti senoviniai mikrobai, vykstant
evoliucijai, prisitaikė išgyventi misdami sulfitais, manganu ir vario oksidu, praėjusį savaitgalį mokslininkų
bendradarbiavimą skatinančios ir mokslo laisvę ginančios
nevyriausybinės organizacijos „American Association for
the Advancement of Science“ (AAAS) konferencijoje paskelbė Penelope Boston iš NASA Astrobiologijos instituto.
Pasak jos, Naikos kristaluose buvo aptikta maždaug 100
įvairių tipų mikroorganizmų, daugiausia – bakterijų. Jie
tuose kristaluose buvo įkalinti nuo 10 000 iki 60 000 metų.

Netikėtas technologijų poveikis Rusijoje: teko uždaryti
nepilnamečių koloniją, nes
neliko nusikaltimų

Omsko srities vadovybė paskelbė, kad regione paauglių
padaromų nusikaltimų skaičius 2016-aisiais sumažėjo 19
proc. Anot vietos valdžios, tokį pokytį nulėmė kompiuteriniai žaidimai, praneša „newsru.com“.
Toks netikėtas nusikalstamumo tarp vaikų ir paauglių
mažėjimas nulėmė tai, kad teko uždaryti nepilnamečių
koloniją Morozovkos kaime.
Ekspertai sieja paauglių nusikalstamumo mažėjimą su
dviem faktoriais pirmiausia - paauglių bendravimo rato
„virtualizacija“, susijusi su internetiniais žaidimais, antra,
šiame regione buvo sukurtos sąlygos operatyviai reaguoti
į nelaimių šeimose atvejus. Tokiu būdu, vaikas mažiau
perima blogo elgesio normas, o tai sumažina galimybes,
kad jis įsitrauks į nusikalstamą veiklą.

Kinija: rezultatai muša rekordus ir jau dabar plika
akimi matomi iš kosmoso
Tibeto plynaukštėje, Rytų Kinijoje, 4 mln. saulės elementų, sudarančių Longyangxia Dam parką, saulės energiją
verčia elektra. Tai pats didžiausias saulės elementų parkas
pasaulyje, besidreikiantis daugiau kaip dešimt kvadratinių
mylių.
Longyangxia Dam saulės elementų parkas aplenkęs savo
varžovus tapo didžiausiu pasaulyje.
Šiuo metu kompleksas generuoja 850 megavatų elektros
energijos. Jos užtektų apytikriai 140 000 tipinių amerikiečių, gausiai elektros energijos vartojančių namų.

Ruoškitės naujai technologijų
bangai: artėja „supertelefonai“

Išmaniųjų telefonų revoliucija žengia į naują lygį, ir
horizonte jau matomi „supertelefonai“, sukurti dirbtinio
intelekto pagrindu. Tokie telefonai „išmoktų“ savo naudotojų įpročius ir galėtų atlikti užduočių net ir būdami
atjungti nuo interneto.
Ateityje „išmanieji telefonai beveik darys sprendimus
už jus. Kai kur nors eisite, telefonas žinos, kur jūs norite
eiti“ remdamasis jūsų kasdieniais įpročiais, sako „BMI
Research“ analitikas Dexteris Thillienas.
Šaltinis: Technologijos.lt

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE
KOVO 7 D. 12 VAL. Komedija mažiems ir dideliems
„Strakaliukas ir Makaliukas“ Jurbarko kultūros
centre.
KOVO 8 D. 18 VAL. Teatralizuotas Laisvos koncertas
„TAIP AŠ TOKIA!“ Jurbarko kultūros centre.
KOVO 9 D. 18 VAL. Profesionalaus meno sklaidos
projektas „SUSITIKIMAI - 2017“ Jurbarko parodų
ir koncertų salėje (cerkvėje).
TAURAGĖJE IR RAJONE
KOVO 9 D. 12 VAL. Komedija mažiems ir dideliems
„Strakaliukas ir Makaliukas“ Tauragės kultūros rūmuose.
KOVO 11 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATKŪRIMO DIENA „MES ESAME“.
12 VAL. Šv. Mišios Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje.
13.30 VAL. Evaldo Snieškaus fotodrobių parodos
„Atspindžiai“ atidarymas.
14 VAL. Lengvosios muzikos orkestro koncertas
Tauragės kultūros rūmuose.
KOVO 12 D. 17 VAL. Koncertas. Baritonas, pianistas
Dr. Remigijus Sabaliauskasir pianistė Konstancija
Kerbedytė auragės kultūros rūmuose.
KOVO 14 D. 18 VAL. Spektaklis „Pakalnučių metai“
Tauragės kultūros rūmuose.
ŠILUTĖJE IR RAJONE
KOVO 8 D. 16 VAL. Modelių atranka Šilutės kultūros
ir pramogų centre.
KOVO 8 D. 18 VAL. Buvusių moterų reikalai 2 Šilutės
kultūros ir pramogų centre.
KOVO 10 D. 18 VAL. Merūnas „Aš ir muzika“ Šilutės
kultūros ir pramogų centre.
ŠAKIUOSE IR RAJONE
KOVO 8 D. 18 VAL. Muzikinis spektaklis „Viskas
per tas moteris“ Šakių kultūros centre.
KOVO 11 D. 15 VAL. Iškilminga „Aukso paukštės“
apdovanojimo įteikimo ceremonija Šakių „Varpo“
mokykloje.
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