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VMI
SKELBIA
DEKLARAVIMO
STARTĄ
DĖKODAMA
PAREIGINGIEMS
MOKESČIŲ
MOKĖTOJAMS
VMI dėkoja didžiajai daliai gyventojų, kurie laiku teikia deklaracijas ir sumoka mokesčius – jie ne tik laiku ir sąžiningai
įvykdo mokestines prievoles, bet ir sutaupo visų mokesčių
mokėtojų pinigus, kurių nebereikia leisti įvairiems laiškams
siųsti, priminimams, kitoms administracinėms procedūroms.
Siekdama palengvinti š.m. deklaravimo procesą VMI atnaujino Elektroninio deklaravimo sistemą, sukurta skaičiuoklė,
padėsianti be deklaravimo sužinoti galimos permokos dydį.
2017 m. kovo 16 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI)
šiandien Elektroninio deklaravimo sistemoje (http://deklaravimas.vmi.lt) pateikė preliminariąsias gyventojų pajamų
mokesčio deklaracijas 1,5 mln. šalies gyventojų. Deklaruoti
pajamas ir turtą šiemet reikia iki gegužės 2 dienos. Deklaracijas galima pateikti internetu, taip pat naudojantis programėle
e.VMI, atsiųsti paštu ar deklaruoti VMI aptarnavimo skyriuje.
Programėle e. VMI deklaruoti gali 1,1 mln. žmonių, kuriems
VMI šiemet parengė visiškai užpildytas deklaracijas.
Iš 672 tūkst. gyventojų, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių privalėjo pernai pateikti deklaracijas, 537 tūkst. tą padarė laiku - 8
iš 10 gyventojų laiku pasirūpino tinkamai įvykdyti mokestinę
prievolę. Laiku deklaracijas pernai pateikė 94 proc. notarų,
antstolių, advokatų ir advokatų padėjėjų, o pareigingiausia
mokėtojų grupė, kurie pernai teikė deklaracijas laiku – ūkininkai, PVM mokėtojai, iš kurių 98 proc. (13,6 tūkst.) laiku
deklaravo pajamas.
Pateikęs pajamų deklaraciją gyventojas gaus detalesnę informaciją apie joje deklaruotų duomenų nagrinėjimo eigą,
elektroninėje deklaravimo sistemoje matys, ką su jo pateiktais
duomenimis daro VMI, ar reikia ir ką būtent patiksinti deklaracijoje. Gyventojui taip pat bus pateikiama informacija apie
deklaruotos pajamų mokesčio permokos grąžinimą. Šiemet
pirmą kartą VMI interneto svetainėje paskelbė Metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir Metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiuoklę 2012–2016 metams.
Ši skaičiuoklė ypatingai aktuali studentams moksleiviams,
dirbusiems keletą mėnesių, pvz. vasaros atostogų metu. Neteikdami deklaracijos jie gali pasitikrinti, kokia suma grįžtų į
jų sąskaitas. Be abejo, tam reikalingi duomenys iš darbdavio,
kuris kas mėnesį privalo pateikti informaciją darbuotojui apie
jam sumokėtą darbo užmokestį ir išskaičiuotus mokesčius.
Skaičiuoklę galima rasti adresu http://www.vmi.lt/cms/metinioneapmokestinamojo-pajamu-dydzio-skaiciuokle?rqtj
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SVEIKATA

KLAIPĖDA

INGREDIENTAI APIE KURIUOS EILINIAI GREITO MAISTO VALGYTOJAI NĖ
NEĮTARIA
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Neretai greitą maistą valgantys žmonės rūpinasi tik
patiekalo skoniu ir per daug
nesidomi, iš ko jis padarytas.
Jokia paslaptis, kad greito
maisto restoranuose sveikų
produktų praktiškai neįmanoma rasti, tačiau tai – ne
blogiausia, kas gali nutikti,
rašė draxe.com.
Greitame maiste yra gausu
papildomų ingredientų, apie
kuriuos eilinis vartotojas nė
neįtaria. Todėl labai svarbu
skatinti greito maisto restoranų tinkluose besilankančių
žmonių sąmoningumą – neribotas šių produktų vartojimas
gali lemti tiek trumpalaikius,
tiek ilgalaikius sveikatos sutrikimus.
1.Valgoma mėsa nebūtinai yra mėsa
Neseniai atliktas DNR tyrimas atskleidė,
kad daugelio greito maisto restoranų tinklų
vištiena iš tiesų yra vos 50 proc. vištiena ir
50 proc. soja. Be to, tokiuose restoranuose patiekiamoje vištienoje yra ketvirtadaliu mažiau
baltymų nei namuose paruoštame patiekale.
Joje taip pat labai daug druskos. Na, o tokiuose patiekaluose kaip vištienos kepsneliai,
šios mėsos praktiškai nė su žiburiu neįmanoma rasti – pagrindinės sudedamosios jų dalys
buvo nervai, jungiamiasis audinys, malti
kaulai ir riebalai.
2. Mėsoje gausu antibiotikų
Be to, kad užsisakydami mėsos patiekalą,
valgote ne vien mėsą, jos produkte taip pat
gausu antibiotikų. Ištyrus net 25 greito maisto
restorano tinklus, net 16 iš jų testo neišlaikė
– jų maiste buvo nustatytas itin didelis kiekis
antibiotikų. Vienas iš tokių restoranų, tai Lietuvoje žinomas ir pamėgtas KFC.
3. Vėžį sukeliančios gruzdintos bulvytės
Gruzdintos bulvytės didina riziką susirgti
vėžiu dėl kepimo metu išsiskiriančio akrilamido. Jo koncentracija užkandyje didėja
proporcingai aliejaus, kuriame yra kepamos
bulvytės, temperatūrai.
4. Nuodingos maisto pakuotės
2017 m. atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad
daugelyje greito maisto restoranų tinklų,
produktai yra pakuojami į pavojingų PFAS
chemikalų turinčias pakuotes.
5. Saldikliai
Maiste esantys saldikliai yra daug pavojingesni, nei atrodo. Tai, kad produktas
pažymėtas kaip becukris nereiškia, kad jame
nėra aukštos koncentracijos kukurūzų sirupo

ar dirbtinių saldiklių, susijusių su daugybe
skirtingų sveikatos sutrikimų. Dažniausi iš
jų – diabetas, nutukimas, aukštas kraujospūdis ir širdies bei kraujotakos sistemos ligos.
Kiti saldikliai yra susiję su migreniniais
galvos skausmais, svorio augimu, kardiovaskulinėmis ligomis ir antro tipo diabetu.
6. Migreną sukeliantys padažai
Greitas maistas paprastai išsiskiria savo itin
ryškiu, sodriu skoniu. Viena iš priežasčių –
daug chemikalų ir skonio stipriklių turintys
padažai. Turbūt pavojingiausias iš jų yra
mononatrio gliutomatas (E621). Šis chemikalas gali sukelti stiprius galvos skausmus,
migreną, pykinimą ir silpnumą. 7. Dirbtiniai
maisto dažikliai
Nepaisant mokslininkų įspėjimų, daugybė greito maisto restoranų vis dar naudoja
dirbtinius maisto dažiklius. Jų paskirtis paprasta – privilioti kuo daugiau klientų. Visgi,
daugybė skirtingų tyrimų įrodė, kad jie yra
susiję su Aktyvumo ir dėmesio sutrikimu.
8. Degūs aliejai
Dauguma greito maisto restoranų naują
pigų, lengvai užsiliepsnojantį aliejų. Vienas
dažniausių alijeų – genetiškai modifikuotas
ricinos aliejus, kuris dalinai yra skiedžiamas
tam, kad būtų pagerintas jo stabilumas.
9. Neigiamas poveikis aplinkai
Sojų produkcija smarkiai didina miškų kirtimo problemą pasaulyje. Vis labiau auganti
sojų paklausa lemia dirbamos žemės ploto
didinimą, o tai reiškia miškų ploto mažinimą,
nykstančių gyvūnų rūšių sąrašo ilginimą,
klimato kaitos skatinimą. Taigi, prieš įsigyjant greito maisto kompleksą viename
iš restoranų, derėtų gerai pamąstyti, ar
pora minučių džiaugsmo tikrai yra vertos
tokios rizikos sveikatai.

NAUDINGA ŽINOTI

„SWEDBANK“ TECHNOLOGINĖ
NAUJOVĖ SUŽAVĖJO LIETUVIUS: NUO
Praėjusių metų rudenį „Swedbank“
pristatė Lietuvoje pirmąsias bekontaktes mokėjimo korteles. Bankas
skaičiuoja, kad tokių kortelių jau
užsakyta beveik 180 tūkst. Sparčiai
populiarėja ir bekontakčiai mokėjimai
– remiantis „Swedbank“ duomenimis,
per mėnesį bekontakčių mokėjimų
skaičius paaugo apie 40 proc., o vidutinė tokio mokėjimo suma siekia
apie 4 eurus.
Pasak „Swedbank“ Privačių klientų
tarnybos vadovės Jūratės Gumuliauskienės, bekontaktėmis mokėjimo kortelėmis už smulkius pirkinius, kurių
vertė neviršija 10 eurų sumos, atsiskaityti
galima greičiau ir patogiau.
Mokant už pirkinius nereikia suvesti kortelės PIN kodo, pakanka kortelę priglausti prie
tokius mokėjimus priimančio skaitytuvo.
Tai patogu ir pirkėjams, ir prekybininkams.
Tačiau kaip ir kiekvieną naujovę, bekontakčius atsiskaitymus lydi klausimai ir mitai,
kokie jie?
Kodėl bekontakte kortele ne visada pavyksta
atsiskaityti vos ją priglaudus?
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„Jeigu rankose laikote naują bekontaktę
kortelę, pirmiausia su ja turite atlikti nors vieną veiksmą, kuriam reikia patvirtinimo PIN
kodu. Tai gali būti įprastas atsiskaitymas arba
bet kuri operacija bankomate – tik tuomet
bus įjungta bekontakčių mokėjimų funkcija.
Taip pat nereikia pamiršti, kad tokius mokėjimus priima tik jiems pritaikyti kortelių
skaitytuvai. Jei skaitytuvas neatnaujintas,
bekontakte kortele atsiskaitysite ją įdėję ir
suvedę PIN kodą“, – pasakoja „Swedbank“
Privačių klientų tarnybos vadovė.

AUTOBUSAI KVIES Į KULTŪRINĘ
KELIONĘ
Lietuvos kultūros sostinės metams skirto projekto „Muzė veža“ dėka
į uostamiesčio gatves
išriedėję keturi autobusai, pasipuošę Lietuvos
jūrų, Laikrodžių, Mažosios Lietuvos istorijos
muziejų ir Prano Domšaičio dailės galerijos
simbolika, kuriam laikui
taps ir muziejais ant ratų,
– trečiadienį rašo „Vakarų ekspresas“. Sekite
karščiausias naujienas
iš pramogų pasaulio Facebook ir Instagram!
Anot organizatorių, šie maršrutiniai autobusai išsiskirs ir viduje įrengtomis interaktyviomis
edukacinėmis ekspozicijomis. Maža to, muziejų edukatoriai vasaros metu kuriam laikui persikels į įvairias autobusų stoteles. Jos taps informaciniais taškais, kuriuose bus rengiamos ir
„kūrybinės edukacinės provokacijos. Projekto įgyvendinimas Klaipėdos savivaldybei iš viso
kainuos apie 40 tūkst. eurų.

TAURAGĖ

ŠILUMOS KAINA PAKILO Į KETVIRTĄ
VIETĄ
Šildymo sezonui baigiantis
Tauragės šilumos tinklai gyventojams nežymiai padidino
mokestį už šildymą, tačiau
kainų lentelėje Tauragė pakilo iš penktos į ketvirtą vietą
šalyje.
Praėjusį mėnesį gyventojams
kaina siekė 4,96 ct už kilovatvalandę, o šį 5,01. Šių metų
kovo mėnesio šilumos kaina
padidėjo 03 ct/kWh ir lyginant su 2016 metų tuo pačiu
mėnesiu. Kaip skelbia Valstybinė kainų ir energetikos
kontrolės komisija, mažiau už
tauragiškius moka Vilniaus,
Šiaulių ir Utenos gyventojai.
Brangiausiai Lietuvoje už šildymą moka Biržai (9,38 ct/kWh).
Tauragės daugiabučiuose padidinta karšto vandens temperatūra. Tai daroma siekiant išvengti
legioneliozės, kuri pavojingiausia pagyvenusiems, sergantiems cukriniu diabetu, lėtinėmis
plaučių, onkologinėmis ligomis, rūkantiems žmonėms ir tiems, kurių imunitetas yra nusilpęs.

JURBARKAS

RENOVUOTA SPORTO SALĖ ATVĖRĖ
DURIS ERŽVILKO GIMNAZIJOJE
Po daugiau nei pusmetį
trukusių remonto darbų
Eržvilko gimnazijos moksleiviai pradės naudotis iš
esmės atnaujinta sporto
sale. Šios dienos su nekantrumu laukė visa gimnazijos
bendruomenė. Atliekant
renovavimo darbus, termoizoliacinėmis plokštėmis
buvo apšiltintos pastato
išorinės sienos, cokolis, pakeistas ir apšiltintas stogas,
patalpų grindys, pakeisti langai. Modernizuoti šildymo, elektros, kanalizacijos ir vandentiekio
inžineriniai tinklai ir jų prietaisai, salėje sumontuotas LED (šviesos diodų) apšvietimas, įrengta
moderni, atspari, daugiasluoksnė, sintetinė PVC tipo grindų danga.
Atlikti ne tik sporto salės, bet ir jos pagalbinių patalpų vidaus apdailos darbai – perdažytos
vidaus sienos, lubos, pakeistos susidėvėjusios medinės grindys, durys, paklota nauja linoleumo danga, tualetuose ir dušuose pakeistos keraminių plytelių sienų ir grindų dangos. Patalpos
pritaikytos negalią turinčių žmonių poreikiams. Patalpų šiltinimo ir inžinerinių tinklų remonto
darbus atliko UAB „Costum“, patalpų apdailos – UAB „Grindalita“. Remonto darbai atlikti už
121 532,27 eurų sumą iš Valstybės investicijų programos (VIP) lėšų.
Darbo dienos pabaigoje Eržvilko kultūros centre įvyko susitikimas su seniūnijos bendruomene,
kuriai savivaldybės vadovai pristatė 2016 metų veiklos ataskaitas.

PALANGA

TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
RENGIASI KURORTINIAM SEZONUI
Palangos turizmo informacijos centras kartu su Klaipėdos regiono turizmo taryba bei viso
regiono turizmo informacijos centrais rengiasi aktyviajam kurortiniam sezonui ir organizuoja
turizmo išteklių pristatymus visose regiono savivaldybėse.
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Pristatymuose dalyvauja ir patirtimi dalijasi Palangos, Klaipėdos, Neringos, Šilutės, Kretingos,
Klaipėdos rajono, Skuodo turizmo
informacijos centrų darbuotojai.
Pirmasis pristatymas kovo 9 d.
vyko Neringoje.
Kovo 16 dieną informacinis
pažintinis turas buvo surengtas
Palangoje. Pristatyme dalyvavo
16 darbuotojų iš įvairių turizmo
informacijos centrų. Tarp dalyvaujančių buvo viso Klaipėdos regiono, o taip pat ir Plungės bei
Telšių turizmo informacijos centrai.
Pagrindinė informacinio turo misija – skatinti turizmo informacijos centrų darbuotojus geriau
pažinti viso Klaipėdos regiono turizmo išteklius.
Birželio pradžioje Palangos turizmo informacijos centras surengs naują informacinį – pažintinį
turą užsienio turizmo verslo atstovams. Į penkių dienų truksiantį turą bus pakviesti atstovai iš
Rusijos, Baltarusijos bei Ukrainos.

ŠILUTE

Į ŠILUTĖS IR KAUNO RAJONUS KELIAUJA RUSNĖJE IŠNARŠINTOS VĖGĖLĖS
2017 m. kovo mėn. Žuvininkystės tarnybos prie
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus Rusnės
poskyryje pradėti vėgėlių
(Op) įveisimo darbai. Į
Šilutės rajono Skirvytės
ir Pakalnės upes įleista 4,5
mln. vienetų paaugintų
vėgėlių lervučių. Pagal
Žuvų ir vėžių įveisimo
į valstybinius vandens
telkinius 2017 metų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017-03-10 įsakymu Nr. 3D-163, į
Nemuno žemupį ir jo intakus turi būti paleista 4 mln. paaugintų vėgėlių lervučių, tad Rusnės
poskyrio kolektyvas planą įvykdė su kaupu. Dar 2,4 mln. lervučių kovo 16 dieną, buvo išleista
į Nevėžio upę Kauno rajone (pagal programą 2 mln.).
Pirmosios vėgėlių lervutės pradėjo ristis vasario mėnesio pirmojoje dekadoje – po aštuonių–dešimties dienų jos buvo pradėtos maitinti artemijomis palaipsniui pereinant prie startinių
pašarų. Po 3–5 savarankiško maitinimosi savaičių lervutės ima ėsti viena kitą – prasideda
vidurūšinė konkurencija – kanibalizmas, todėl jas reikia paleisti – turėdamos daugiau erdvės,
jos viena kitos nebepuola.

KAUNAS

KAUNE ĮSIKŪRUSIUS NYDERLANDŲ
VERSLININKUS NUSTEBINO ORANŽINIAI
DVIRAČIAI
Užsienio kompanijos renkasi Kauną kaip patrauklų
miestą investicijoms ir veiklos plėtrai. Čia steigiamų
padalinių gretas šią savaitę
papildė Nyderlandų bendrovė „GeoPhy“, teikianti
nekilnojamojo turto rinkos
duomenų rinkimo, apdorojimo ir analitikos paslaugas
pasauliniu mastu. Ta proga
naujakuriai iš miesto sulaukė originalaus sutikimo.
Nuo seno aistra dviračiams garsėjantys olandai, net ir gyvendami bei dirbdami Kaune, galės mėgautis šiuo ekologišku transportu. Atidarymo proga priešais jų biurą išdygo nauja dviračių dalinimosi paslaugos
stotelė. Maža to, naujakuriai liko maloniai nustebę dėl sutapimo: nuo praėjusių metų Kaune
pradėję riedėti „Citybee“ dviračiai – oranžinės spalvos, kuri jų gimtinėje laikoma nacionaline.
Bendradarbystės erdvėje „Talent Garden“ savo veiklą pradėjusi kompanija ketvirtadienį
surengė oficialų kompanijos naujojo biuro V. Putvinskio gatvėje atidarymą. Olandai įsikūrė
viename iš Kauną garsinančių tarpukario architektūros pastatų.

ŠIAULIAI

PASAULINĖ ŽEMĖS DIENA
2017 m. kovo 20 d., pirmadienį, 11.30 val. Šiaulių
miesto Prisikėlimo aikštėje
vyko Žemės dienai paminėti
skirtas renginys. Išskirtinę
dovaną mūsų planetai – masinį šokį – dovanojo Šiaulių
miesto švietimo įstaigų vaikai ir moksleiviai, o pilietine-menine akcija „Mažas
maišelis – didelė žala“ buvo stengiamasi atkreipti visuomenės dėmesį į taršos mažinimą ir
gamtos saugojimą.
Šventei iškilmingumo suteikė Žemės vėliavos pakėlimo ceremonija, Šiaulių miesto atstovo
ir asociacijos „Gyvoji planeta“ socialinio projekto „Apkabinkime Žemę“ vadovės Dalios
Skvireckienės sveikinimas.
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SMULKUS VERSLAS

SUKŪRĖ SISTEMĄ KELIONĖMS BE REZERVAVIMO
Du dešimtmečius
Vilniuje gyvenantis jurbarkietis Vytautas Vančys (38)
keliaudamas dažnai
susidurdavo su nakvynės problema, kai
iš anksto užsakyta
gyvenamoji vieta įpareigodavo tam tikru
laiku į ją atvykti. Taip
ilgainiui gimė „FreeRoomsNow“ idėja.
Atskleidžia žavesį
Kiek daugiau nei
prieš dvejus metus
kilusi idėja šiuo metu
sulaukia vis daugiau
susidomėjimo, nes padeda atskleisti tai, kas
kelionėse yra žaviausia: nuolatinis netikėtumas ir atradimai.
„Pati idėja kurti platformą gimė keliaujant.
Didžiausias malonumas man vykstant į kitas
šalis – neprisirišti prie vienos nakvynės vietos, stoti nakvoti ten, kur patinka. Išankstiniai
užsakymai labai įpareigoja, ypač keliaujant
automobiliu, motociklu ar kitomis transporto
priemonėmis. Dažnai nežinome, kas mūsų
laukia, o už nakvynę sumokėti pinigai nebūtinai verti tos vietos ir paslaugų. Vykti į kelionę
be rezervavimo šioks toks iššūkis niekada to
nedariusiems žmonėms, bet, nugalėjus baimę ir pasiryžus tokiai kelionei, malonumas
atperka, išsklaido visas abejones ir baimes,
kad nebus įmanoma rasti, kur apsistoti“, –
pasakoja „FreeRoomsNow“ sumanytojas.
Reikalingos nuorodos
„Kad ir kaip būtų įdomu keliauti be rezervavimo, remdamasis savo patirtimi,
pašnekovas visgi pripažįsta, kad šiokios
tokios nuorodos yra naudingos ir reikalingos.
„Net ir taip keliaujant reikalingi tam tikri
sufleriai. Todėl gimė mintis sukurti platformą – žemėlapį, kuriame būtų galima matyti
artimiausias vietas apsistoti. Platforma parodo vartotojo buvimo vietą ir aplink esančias
galimas nakvynės vietas, nesuvedant miesto
pavadinimo, atvykimo datos ir pan. Mūsų
tikslas – parodyti keliautojui nakvynę pačiu
paprasčiausiu ir lengviausiu būdu“, – teigia
V. Vančys.
Šiuo metu puslapio „FreeRoomsNow.com“
sąskaitoje yra per tris šimtus nakvynės vietų,
tačiau entuziastinga komanda nesiruošia
sustoti ir turi ambicingų planų.
„Artimiausias mūsų planas – sistemą
„FreeRoomsNow“ papildyti dar didesniu
nakvynės vietų skaičiumi Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, kad keliaujantieji mūsų krašte
ar aplinkinėse šalyse galėtų toliau naudotis
šia nemokama platforma. „FreeRoomsNow.
com“ jau buvo atvertas daugiau nei 100
pasaulio šalių, todėl mūsų siekiai yra padidinti šiuos skaičius ir dar didesniam pasaulio

keliautojų ratui parodyti Lietuvą“, – planus
atskleidžia pašnekovas.
Konkurencijos nebijo
V. Vančys sako, kad konkurentų nebijo dėl
savo išskirtinumo ir nuoširdaus darbo.
„Konkuruoti su tokiais gigantais kaip „Booking.com“ ar „Airbnb“, be abejo, sudėtinga.
Tačiau kiekvienoje šalyje egzistuoja krūva
kitų rezervavimo sistemų, kuriomis naudojasi
tik tos šalies gyventojai, o pasiūlymai kur kas
pigesni. Mūsų tikslas – parodyti vietas, kuriose
gali apsistoti keliautojai pačiu paprasčiausiu
būdu. Dažnai miestelių ar kaimų pavadinimai
užsienio keliautojams nesako nieko, todėl pas
mus jie mato kainą, koks atstumas iki tikslo,
nuotraukas bei kontaktinį telefono numerį,
kuriuo gali iš karto susisiekti, ko negali padaryti per jau minėtus rezervavimo gigantus.
“, – įsitikinęs pašnekovas.
Vis dėlto V. Vančys pabrėžia, kad pradžioje
labiau negu konkurentų įtaką platforma „FreeRoomsNow“ jautė nakvynės teikėjų nepasitikėjimą, bet pamažu ir šią problemą pavyksta
išspręsti. „Nakvynės paslaugas teikiantys
asmenys į mūsų puslapį iš pradžių žiūri labai
atsargiai, nes platformos pavadinimas anglų
kalba, ne toks girdėtas kaip didžiosios užsienio
rezervavimo sistemos. Neretai vis dar susiduriame su periferijoje esančiais asmenimis, kurie
linkę labiau bendrauti su keliautojais tiesiogiai,
baimindamiesi užsienio šalių turistų dėl kalbos
nemokėjimo“, – atskleidžia pašnekovas.
Nepabijojęs konkurencijos, V. Vančys įgyvendino savo svajonę sukurti patogią sistemą
sau ir aplinkiniams. Todėl, žvelgdamas į
poros metų perspektyvą, pašnekovas linki
nepaleisti savo svajonių. „Tiems, kurie turi
minčių sukurti produktus ar paslaugas, o ypač
jaunimui, noriu palinkėti nepaleisti minčių
vėjais ir jokiu būdu neatsisakyti idėjų, ieškoti
artimų sielų, įgyvendinti ir daryti tai, apie
ką svajojate. Analizuokite aplinką ir atrasite
tai, kas bus reikalinga kitiems. Paikartosiu,
nesvarbu, sėkminga tai bus ar ne, sukaupta
patirtis padės nedaryti klaidų ateityje ir greičiau
atves prie tikslo“, – tikina „FreeRoomsNow“
idėjos autorius.
Šaltinis: Bznstart.lt

RECEPTAS

SVEIKOS VIŠTIENOS SALOTOS
Ingredientai:
2 vnt. vištienos filė,
1 vnt. raudonųjų svogūnų,
2 g špinatų,
4 vnt. pomidorų,
4 vnt. agurkų,
pagal skonį druskos,
pagal skonį pipirų,
3 šaukštai alyvuogių aliejaus,
1 šaukštelis garstyčių,
1 šaukštas medus.
Gaminimas:
Vištienos filė įtrinkite druska ir pipirais. Perpjaukite į kelias dalis ir kepkite 30 minutes iki 200
laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Kol vištiena kepa, nuplaukite ir, jei reikia, suplėšykite špinatus,
plonais griežinėliais supjaustykite raudonąjį svogūną, agurkus, mažais gabaliukais supjaustykite pomidorus. Garstyčias sumaišykite su medumi ir alyvuogių aliejumi. Iškepusią vištieną
pasmulkinkite, sumaišykite su daržovėmis ir apšlakstykite padažu.
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Gyvenamàjá namà
Skirsnemunëje
(pastatai mûriniai, 15
a þemës). Jurbarkas,
tel. 8 653 20 014.

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.
1 k. butà ( 14 kw. m., yra 2,5 a.
dirbamos þemës centre, þemæ galiu
parduoti atskirai). Jurbarkas, tel. 8
618 58 046.
2 k. butà ( be patogumø, miesto
centre, reikalingas remontas, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 620
95 902.
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 Smalininkuose (kaina
10 500 Eur). Jurbarkas, tel. 8 638
87 997.
2 k. butà su holu naujamiestyje
(IV a., 54 kv. m, plastikiniai langai,
2 ástiklinti balkonai, parketas).
Jurbarkas, tel. 8 618 69 953.
2 k. butà su holu (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

2 k. butà su holu (63 kv. m, III a.,
kaina 27 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 616 83 065.
3 k. butà S. Daukanto g. 25, ðalia
Naujamiesèio m-klos (67,70 kv. m,
atliktas kapitalinis remontas, yra
baldø). Jurbarkas, tel. 8 683 94 038.
3 k. butà (atskiras áëjimas, tinkamas
komercinei veiklai, 25 kv. m, rûsys
neiðëjus ið buto, galima iðsimokëtinai, kaina 12 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 685 80 092.
3 k. butà (II a., 2 balkonai, vidinis,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
640 21 940.
3 k. butà Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.
3 k. butà (IV a., 61 kv. m, V aukðtø
name, blokinis, 25 000 Eur) arba
keièia á 2 k. butà renovuotame
name (II-III a.). Jurbarkas, tel. 8
672 27 298.
3 k. butà su holu (butas suremontuotas) arba keièia á 2 k. butà.
Perka 2 k. butà. Jurbarkas, tel. 8
638 57 096.
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.

Sodybà Jurbarko r.
Kartupiø k. (su 22 ha
þemës). Jurbarkas, tel.
8 604 51 986.
Kavinës patalpas
su gyvenamosiomis
patalpomis (600 kv.
m, teritorija aptverta,
kaina 98 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 676
79 689.
Skubiai 2 k. butà
Lauko g.. Sklypà
Vasaros g. ( yra
pamatai, kanalizacija,
trifazë, elektra, projektas - 240 km. namui) . Jurbarkas,
tel. 8 645 86 526.
Skubiai 4 k. butà ir sklypà (graþioje
vietoje) Girdþiuose, kaina sutartinë. Jurbarkas, tel. 8 645 86 526.
Sklypà Jurbarke (11 000 Eur, 12,6
arø, namø valda, geroje vietoje).
Jurbarkas, tel. 8 610 15 222.
Sklypà Jurbarke (15 200 Eur,
komercinës paskirties, 50 a) Kiduliø
miestelyje, geroje vietoje, prie kelio
Jurbarkas-Ðakiai. Jurbarkas, tel. 8
640 15 999.
Sklypà Jurbarke (graþi aplinka,
komunikacijos, 14 999 Eur, 15 a,
namø valda, labai ramioje vietoje,
prie miðko, tam, kuriam reikia
ramios, priva
ios vietos). Jurbarkas, tel. 8 656
88 332.
Sodà be namelio Greièiuose,
„Serbentos“ bendrijoje (þemës
sklypas 8 a, geroje, saugioje vietoje,
ðalia gyvenamas namas, kaina 1 600
Eur). Jurbarkas, tel. 8 612 88 198.
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 Smukuèiuose (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 9 000
Eur, 9 a þemës, su mûriniu nameliu,
ðalia parduotuvë. Parduoda su lauko ir vidaus baldais. Yra pristatyta
terasa, pavësinë). Jurbarkas, tel. 8
620 86 542.
Sodà Smukuèiuose (6 a). Jurbarkas,
tel. 8 640 21 940.
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 Rotuliuose (namas II a.,
mûrinis, ûkiniai pastatai, garaþas,
þemës, kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 605 82 505.
Sodybà Skirsnemunëje (yra
mûriniai pastatai, þemës 0,15 a).
Jurbarkas, tel. 8 654 95 018.
Sodà „Serbentos“ bendrijoje (namas II a., yra ûkinis pastatas,
garaþas ir 12 a þemës, kaina 18 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 659 87 617.
Þemës sklypà (1,62 ha) prie Ðakiø.
Jurbarkas, tel. 8 621 43 693.
Þemës sklypà (12 a, namo statybai,
1 a - 600 Eur). Jurbarkas, tel. 8
612 71 452.
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 Dainiø k. (25 300
Eur, 5,5 ha, dirbama þemë) netoli
Jurbarko miesto ribos, Mituvos g.
Jurbarkas, tel. 8 656 90 118.

4 k. butà Kauno g. 30 (III a., kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 673
01 922.

Þemës sklypà Jurbarke (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia miðkas, 3 300 Eur, skubiai, 12 a, namø
valda) Kalnënuose Þiobrinës g.
Jurbarkas, tel. 8 615 57 711.

Dalá namo centre (2 k., yra virtuvë,
duðas, miesto ðildymas, 1 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 610 78 547.

Þemës sklypà Smukuèiø k. (0,7 ha,
pieva, prie karjero). Jurbarkas, tel.
8 618 39 323.

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

Þemës sklypà V. Grybo g. (visos
komunikacijos, geroje vietoje).
Jurbarkas, tel. 8 670 43 333.

Namà Birutës g. 17 ( bendro ploto
202 kv. m., 119 kv. m. naudojamo
ploto, 12,5 a. þemës, namas II
a., visos komunikacijos, ûkiniai
pastatai, 2 garaþai, rûsys po visu
namu. Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

Þemës sklypà Tauragës r. (3
000 Eur). Perka þemæ Batakiø,
Skaudvilës sen. Jurbarkas, tel. 8
682 36 319.

Namà Gedimino g. (yra þemës, 8,3
kv. m., yra vandentiekis, medinis,
ûkiniai pastatai, kaina 33 999 Eur.).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
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). Parduoda
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.

p e r k a

n u o m o j a
Iðnuomoja Greièiø soduose sodà su
nameliu (nemokamai). Jurbarkas,
tel. 8 447 54 899.
Mergina iðsinuomotø 1-1,5 k. butà.
Dël mokesèiø ir nuomos garantuoja. Jurbarkas, tel. 8 652 04 715.
Dirbanti pora iðsinuomotø tvarkingà butà. Jurbarkas, tel. 8 653
66 020.
Þemës sklypà Jurbarko r. iðsinuomotø apie 1 ha þemës sklypà
þemës ádirbimui. Jurbarkas, tel. 8
640 40 644.

Kaune ir rajone

p a r d u o d a
Þemës sklypà Kauno r. Kuro k.,
„Ova“ sodo bendrijoje (6 a, kaina 3
300 Eur). Tel. 8 682 54 633.

Këdainiuose ir rajone

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

Kituose miestuose ir
rajonuose

p e r k a
+Brangiausiai Lietuvoje miðkus
(brandþius, jaunus, malkinius,
iðkirstus), þemæ, sodybas. Tel. 8
651 39 039.
BRANGIAI MOKAME! Perkame
miðkà iðsikirtimui arba su þeme.
Atsiskaitome ið karto. Tel. 8 647
42 210.

Klaipëdoje ir rajone

p a r d u o d a
Þemës sklypus 11 km iki Klaipëdos,
Pipirø k. (namø valda po 25 a,
geras privaþiavimas, netoli elektros
linija, 1 aras - 1 000 Eur). Tel. 8
689 48 739.
3-jø k. butai Jakuose, Klaipëdos r.
naujos statybos name (64 kv.m, individualus dujinis ðildymas, nuotekos miesto, pilna dalinë apdaila,
kaina 54.500 iki 62.500 Eur). Tel.
8 671 01488.

Raseiniuose ir rajone

p e r k a
Þemës sklypà Raseiniø r. (3 000
Eur). Perka þemæ Nemakðèiø sen.
Raseiniai, tel. 8 682 36 319.

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 r. (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 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 Dainavos g. (V a. geros
bûklës, plastikiniai langai, ðarvuotos durys, ástiklintas balkonas,
kaina 13 500 Eur). Tauragë, tel. 8
673 35 614.
1 k. butà Gedimino g. (V a., kaina
sutartinë). Tauragë, tel. 8 683
35 000.
1 k. butà Gedimino g. 32-31 (I a.).
Tauragë, tel. 8 603 04 284.
1 k. butà Gedimino g. 45 (I a.,
18 000 Eur). Tauragë, tel. 8 641
74 224.
1 k. butà Prezidento g. (II a.,
medinis namas, atskiras áëjimas,
daliniai patogumai, sandëliukas,
þemës). Tauragë, tel. 8 687 46 802.
1 k. butà Gedimo g. 45 (V a., 39 kv.
m, V aukðtø name, blokinis, 12 000
Eur, yra balkonas neástiklintas).
Tauragë, tel. 8 686 41 010.
1 kambará nuosavoje valdoje
J. Tumo-Vaiþganto g. 94 (yra
miesto vandentiekis, kanalizacija,
yra þemës, ðildoma malkomis).
Tauragë, tel. 8 603 05 263.
1 k. butà Ateities take g. 18 (I a.).
Tauragë, tel. 8 616 13 373.
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.
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2 k. butà Ateities take 1 (IV a.,
remontas, 30 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 637 02 092.
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 Tauragës Dvare 15 (I a., 18
000 Eur), galima derëtis. Tauragë,
tel. 8 641 74 224.
2 k. butà Vytenio g. (3 arai þemës,
16 000 Eur). Tauragë, tel. 8 638
30 407.
2 k. butà K. Donelai
io g. 64A (IV a., 50 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 26 500 Eur)
ðalia prekybos centrø ,,Norfa“,
„Maxima“, „Iki“. Tauragë, tel. 8
675 72 820.
2 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(netoli PC Lidl, su daliniais patogumais, kaina sutartinë). Tauragë, tel.
8 690 56 254.

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.
Buvusià grûdø saugyklà
Pagramantyje, Naujininkø g.
Tauragës r., tel. 8 698 84 020.
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 „Jovaro“ bendrijoje (yra
duobë, rûsys, iðtinkuotas). ir þemës
sklypà Rydðtato g. (10 arø). Namo
II aukðtà. Tauragë, tel. 8 698 79 236.
Garaþà prie „Regitros“, Tarailiuose
(mûrinis, duobë, rûsys). Tel. 8 675
51 288. 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). „Jovaro“ bendrijoje parduodami trys garaþai Nr. 197, 199, 200.
Tauragë, tel. 8 655 57 444.
Garaþus Stoties g. 6 A (18 vnt., su
þeme). Tauragë, tel. 8 652 14 912.
Gyvenamàjá namà Gaurës g. (be
patogumø, 6 arai þemës, ûkinis

pastatas, 22 000 Eur). Tauragë, tel.
8 654 49 012.
Gyvenamo namo dalá Ðilalës g.
(I a., 31,4 kv. m, 6 arai þemës,
atskiras áëjimas, kiemas, garaþas,
kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
651 77 763.
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 TauragëSovetskas). Tauragë, tel.: 8 685 86
266, 8 699 47 288.
Metaliná garaþà (geros bûklës,
kaina 500 Eur). Tauragë, tel. 8
609 81 419.

Mûriná namà Ðikðniø k. (67,78 kv.
m, yra ûkinis pastatas, viralinë,15
arø þemës sklypas). Tauragës r., tel.
8 651 52 958.
Namà Skaudvilëje (12 arø þemës,
ramioje, graþioje vietoje, 25 500
Eur). Tel. 8 699 96 556.
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
keièia á 1 k. butà (iki III a., su
priemoka). Tauragë, tel. 8 611
14 025.
Gaminame ir parduodame ràstinius namus, pirteles ir t.t. pagal individualius uþsakymus. Dengiame
stogus. Tauragë, tel. 8 656 27 196.
Ràstiná namà Joniðkës soduose
(140 kv. m, su mansarda ir terasa,
nevisai árengtas, trifazis, ðulinys,
baseinas, krioklys, 7 arai þemës,
sutvarkyta ir aptverta teritorija,
maþi mokesèiai). Tauragë, tel. 8
686 20 356.
Sodà Bernotiðkëje „Atþalyno“
bendrijoje (pradëtas statyti namelis, yra dalis statybiniø medþiagø)
ir garaþà „Auðros“ bendrijoje
(prailgintas, prie senojo stadiono).
Tauragë, tel. 8 670 66 125.
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 „Puðyno“ bendrijoje (18 arø þemës). Tauragë, tel.
8 652 41 218.
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 Tauragëje 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 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 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. (graþi aplinka, komunikacijos, ðalia miðkas, namas ràstinis, nebaigta statyba. Du ûkiniai
pastatai, rûsys. 10 ha, 57 000 Eur).
Labai graþi vieta, Jûros kilpoje.
Tauragë, tel. 8 685 42 675.
Sodybà Stiegvilø k. prie Paðaltuonio
(graþi aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas, 4 500 Eur, reikalingas remontas, namas po gaisro). Tauragë,
tel. 8 685 42 675.
Sodo sklypà Joniðkës k. „Aido“
bendrijoje (graþi aplinka, komunikacijos, 8 000 Eur. Priþiûrëtas
sodas 8,6 a, kuriame yra mobilusis
namelis, jame árengta kanalizacija).
Tauragë, tel. 8 614 55 621.
Þemæ Gaurës sen. (þemës ûkio
paskirties, 16 ha, ið jø 4,5 ha jaunas
miðkas 10 metø). Tauragës r., tel. 8
699 94 157.
Þemës sklypà prie buvusios
„Ginaros“ kolonëlës (7 arai) ir garaþà „Auðros“ bendrijoje (duobë).
Tauragë, tel. 8 657 96 555.
Þemës sklypà Bernotiðkëje (graþi
aplinka, ðalia miðkas, 4 500 Eur,
0,12 ha, graþioje vietoje, prie miðko,
ðalia tvenkinys). Tauragë, tel. 8
698 02 670.
Þemës sklypà Linø g. 11, MSV, prie
„Maximos“ (namo statybai, 10 arø).
Tauragë, tel. 8 690 27 945.
Þemës sklypà namo statybai (yra

elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.
Þemës sklypà 13 km nuo Tauragës
Puþiðkës k., Batakiø sen. (namø
valdos, 20 arø, su mediniu ûkio
pastatu, asfaltuotas privaþiavimas,
elektra, vanduo, miðkas). Tauragës
r., tel. 8 687 46 802.
Þemës sklypà Pagëgiø sav., tarp
Vidguriø ir Lumpënø k. (3,1 ha, 1
ha - 3 900 Eur). Tel. 8 608 31 971.
Þemës sklypà prie kelio TauragëJurbarkas, 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 Tilþës pl. 25,
Butkeliuose (13 arø, visos komunikacijos, prie pagrindinio kelio).
Tauragë, tel. 8 637 02 092.

Tauragë, tel. 8 699 12 014.
+Iðnuomoja þemæ Àþuolynës k.
(þemës ûkio paskirties, 2,9 ha).
Tauragës r., tel. 8 699 67 032.
+Vietà Tauragës mieste prekyvietëje „Ramunë“, Vytauto g. 62
(miesto centre, yra laisva vieta,
galima prekiauti pagal verslo liudijimà). Tel. 8 612 75 232.
Nuo balandþio mën. tvarkinga,
dirbanti pora iðsinuomotø butà,
namo dalá ar namà Tauragëje. Bûtø
gerai, kad bûtø ðiek tiek baldø.
Tauragë, tel. 8 699 79 382.
Iðsinuomotø garaþà Tauragëje. Tel.
8 645 25 230.

Vilniuje ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà Upynoje (30 000 Eur,
miestelio centre, 213 kv. m namas
ið geltonø plytø, tinka gyventi ir
verslui). Vilnius, tel. 8 687 67 756.

Þemës sklypus J. Kasperavièiaus
g. (nuo 10-14 arø, elektra, miesto
komunikacijos, 1 aras - nuo 600
Eur). Tauragë, tel. 8 611 12 005.
Þemës sklypus Lauksargiø mstl.
centre (23 ir 24 arø, vienas ðalia
kito, asfaltuotas privaþiavimas,
ðalia pagrindinës magistralës, kadastriniai matavimai, vasarnamis,
sandëlys, vaismedþiai, elektra,
vanduo). Tel.: 8 619 84 626, 8 682
03 733.

+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus. Atveþa. Tel. 8 686 09 222.

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

+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus. Atveþa. Tel. 8 674 24 111.

p a r d u o d a

n u o m o j a

p e r k a

+Iðnuomoja arba parduoda kioskà
(ávairiai prekybai turgelyje prie
muzikos mokyklos). Tauragë, tel.
8 657 90 959.

Perka gerà juodþemá Jurbarko r.
Jurbarkas, tel. 8 688 88 562.

+Iðnuomoja patalpas (600 kv. m,
tinka servisui, gamybai, sandëliavimui. Yra automobiliø stovëjimo
aikðtelë). Tauragë, tel. 8 684 61 318.
+Iðnuomoja Veterinarijos g. 40 kv.
m patalpà (tinka garaþui, servisui,
yra duobë, yra montavimo balansavimo staklës, vanduo, ðildymas,
tualetas). Palankiomis sàlygomis.

p a r d u o d a
YAMAHA PSR-S550 (380 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 637 12 055.
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p a r d u o d a
AUDI A8 QUATTRO (1998 m.,
2,5 l, dyzelinas, TA iki 2018 m., lieti
ratlankiai, geros bûklës, 1 900 Eur).
Tauragë, tel. 8 652 41 212.

BMW

p a r d u o d a
BMW D3 (juoda sp., benzinas,
2005 m.). Jurbarkas, tel. 8 621
43 693.
tarimà. Tel.: 8 672 56 993, 8 672 20
884, skambinti nuo 18-20 val.
Spausdintuvà CANON MG 5550,
kaina 50 Eur. Jurbarkas, tel.: 8 614
59 361, 8 610 66 391.
Sieniniai krosniai dureles (gera
bûklë, kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 620 95 902.

p a r d u o d a
Vaikiðkà veþimëlá SILVER CROS
(naudotas, juodos sp., universalus).
Tauragë, tel. 8 650 28 497.

Vienà iðskleidþiamà stalà, vienà
apvalø iðskleidþiamà stalà, ðeðias
këdes, dujø balionà, dujinæ, bidonà,
malûnà (elektrinis), el. pjûklà malkoms, 2 veþimo ratus (nekaustyti).
Tel. 8 679 02 985.
Viðèiukø auginimui: 11 vnt. tinkliniø
gardø su visa ðildymo, girdymo ir
maitinimo áranga. Tel. 8 640 29 505.

Skubiai pianinà „Belarus“ (tvarkingas, priþiûrëtas, juodos spalvos, 250
Eur). Jurbarkas, tel. 8 657 48 458.

p e r k a
Perka 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

p e r k a

+Belukðtes aviþas sëklai (1 tona 180 Eur). Tauragë, tel. 8 699 12 013.

Funkcinæ slaugymo lovà. Tauragë,
tel. 8 620 50 269.

+Mieþius, kvieèius, kvietrugius,
maistines bulves. Tel. 8 674 92 465.

Superku bebro sroglius. Jurbarkas,
tel. 8 672 23 826.

Ëriukus auginimui (galima su
ëravedëmis), ërienà. Jurbarko r.,
tel. 8 614 33 842.

Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius
ir bulves. Jurbarkas, tel. 8 610 91
792.
Kiaulæ skerdimui (apie 150 kg).
Tauragë, tel. 8 687 55 632.

Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas),
lovas (dvigulë, viengulë), tachtà,
spintas, komodà, indaujà-vitrinà,
sofà-lovà, këdes, stalus svetainei ir
virtuvei. Jurbarkas, tel.: 8 624 24 477,
8 627 89 361.

Kiaulæ (pasipjovimui, ekologiðkai
uþauginta). Porelæ kaimiðkø kalakutø. Tauragë, tel. 8 623 69 174.

Naudotus baldus: lenkiðkà virtuvës
komplektà, rumuniðkà salono kietàjà
dalá. Jurbarkas, tel. 8 615 85 793.

Mësiniø aviø ðarolë skerdienà (1
kg - 3,50 Eur). Tel.: 8 696 31 654,
8 624 90 324.

Vokiðkà miegamojo komplektà:
dvigulæ - lovà 210x190 cm. - 95
Eur., 4 durø spintà su veidrodþiais
190x180x60 cm. - 90 Eur., baldai
geros bûklës. Jurbarkas, tel. 8 685
31 383.

2

d o v a n o j a
3 daliø ðviesià sekcijà. Jurbarkas, tel.
8 617 34 899.
Fotelius (dvivietis ir 2 foteliukus).
Tauragë, tel. 8 652 14 912.

Karvæ (labai gera, verðinga, 11
metø) Ðilalës r. Kreiptis nurodytu
telefonu Vilniuje +370 678 76 779.

Mieþiø grûdus. Tauragë, tel. 8 698
57 698.

Ðienainá rulonais (baltoje plëvelëje,
1 vnt. - 20 Eur). Tauragë, tel. 8 636
91 145.
Ðienainá rulonuose (aptraukti plëvele, 100 vnt.). Tauragë, tel. 8 620 19
570.
Ðienainá rulonuose. Tauragë, tel. 8
606 09 278.
Ðienainá rulonuose. Tel. 8 641 11 947.
Ðienà rulonuose. Jurbarkas, tel. 8
620 38 100.

Pieninæ telyèià, verðiuosis kovo
pabaigoje. Tauragë, tel. 8 611 38 476.

Ðuniukus (Lietuvos kiemsargiai,
nedideli, 3 mën.). Tauragë, tel. 8
631 82 118.

Sausà ðienà rulonuose. Tauragë, tel.
8 669 92 610.

Valgomàsias morkas ir vasarinius
kvie

Sausà ðienà rulonuose. Pagëgiai, tel.
8 686 27 262.

ius. Tauragë, tel. 8 652 30 960.

Statybiniai sausi juodalksnio taðai,
lentos, 100 Eur. Tauragë, tel. 8 655
46 880.
Ðienainá (baltuose rulonuose).
Tauragë, tel. 8 687 55 632.

p a r d u o d a
CITROEN XANTIA (1995 m.,
dyzelinas, 66 kW, mechaninë pavarø dëþë, heèbekas, þalia sp., 4/5,
TA iki 2018-04, 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 614 84 390.

FORD

p a r d u o d a
FORD GALAXY (2004 m., 2,3 l,
tiesioginës dujos, TA iki 2018 03 08,
tvarkingas, priþiûrëtas, visas servisas padarytas, vaþiuoklë sutvarkyta,
kaina 2 500 Eur). Tel. 8 643 11 767.
Automobilius FORD FIESTA
( 1999 m.) ir FORD FOCUS (
2000 m.) dalimis. Jurbarkas, tel. 8
611 49 485.

Þirnius. Tauragë, tel. 8 633 68 825.
Dovanoja katinukà (buvo iðmestas,
3 mën., labai graþus, 3 spalvø, ramus, prieraiðus, paskiepytas, daro á
dëþutæ). Jurbarkas, tel. 8 690 06 033.

p a r d u o d a
1000 ir 600 litrø talpos plastmasinius
konteinerius. Tel. 8 620 51 489.
Funkcinæ lovà (maþai naudotas grikiø
lukðtø èiuþinys, originalus medicininis èiuþinys, medicininë spintelë,
speciali ligonio maudymo vonia).
Tauragë, tel. 8 670 28 404.
Motopjûklà STIHL MS 231 (yra
garantija iki 1017 10 14 mën.).
Jurbarkas, tel. 8 630 88 169.
MTZ 80 (1989 m.), gyvuliø priekabà,
kultivatoriø su akëèiomis, ryðuliná
presà „New Holland“, malûnà,
vandens siurblá, benzininá gràþtà,
padangas. Tel. 8 623 13 698.
Nebrangiai elektriná trifazá skersiná
pjûklà, cinkuotos vielos gardelius
þvëreliams, bièiø avilius ir bièiø
ðeimas, cisternà, motociklà IÞ. Tel.
8 676 69 669.
Plastikines taras (1000 l, su metaliniais padëklais, ðvarios, tvarkingos.
Tinka vandeniui, kurui, skystoms
tràðoms ir t.t. 37-43 Eur, kanalizacijai, 18 Eur, rëmai, 15 Eur, pûslës,
3 Eur). 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) ir 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.
Sauskelnes „Tena“ (M dydis, 24
pakuotës), „Seni“ (M dydis, 12 pakuoèiø). Yra praimtø pakuoèiø, yra
likusiø naujø higienos priemoniø.
Kaina sutartinë. Tauragë, tel. 8 670
28 404.
Senoviniø monetø maþà kolekcijà,
patefono plokðteles (1968-1973 m.,
áraðai 33/1/13 lietuviðki ir uþsienietiðki). Skambinti tiems, kurie gerai
þino, ávertina ir gali pirkti pagal susi

Gal kas galite padovanoti neágaliam þmogui automatinæ skalbimo
maðinà, lovà ir ðaldytuvà? Jurbarkas,
tel. 8 616 24 962.
Priimu gyventi tvarkingà be þalingø
áproèiø pagyvenusio amþiaus moterá
arba vyrà, gali bûti ðeima, 2 moterys,
2 vyrai Pagramanèio miestelyje,
Akmenos g. 12 Tauragës r., tel. 8
656 24 052.
Puðines smulkias malkas. Jurbarkas,
tel. 8 643 72 789.
Reikalingas þmogus ar ðeima, galintis gyventi ir priþiûrëti sodà. Tauragë,
tel. 8 689 76 899.

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.
Juostinius mobiliuosius gaterius
(elektra, benzinas, dyzelinas).
Dyzelinæ 20 kW elektros stotá.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.
Koordinacines iðtekinimo stakles
KP-450 (visas komplektas, dvi dalinimo galvutës). Tauragë, tel. 8
616 10 909.
Naujà STIKLÀ (120x50, 4 mm, 52
vienetø, vieneto kaina 3 Eur, 125x50,
4 mm, 15 vienetø, vieneto kaina 3
Eur, naudotas 120x62, 4 mm, 3 Eur),
Tauragë, tel. 8 656 38 879.
Pakabinamos stumdomos durys
garaþams sandëliams (matmenys
280x340, izoterminës, apkaustytos
metalu). Galimas matmenø keitimas. Tvirtinimui cinkuoti bëgiai.
Jurbarkas, tel. +370 687 87 093.
Statybinæ medienà: dailylentes,
grindines terasines lentas, medienos atraiþas. Galimas pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas
nemokamas. Jurbarkas, tel. 8 657
58 140.
Stiklà (4 mm, ðiltnamiui, 130 x 50,
130 x 55, 130 x 60, 130 x 90 cm),
pigiai. Tauragë, tel. 8 656 24 052.

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

VW PASSAT ( sedanas, 1997.12
mën.,1,6 l., benzinas, 74 kw., automatinë pavarø dëþë, rida 180 000,
orginali, servizo knygos, centrinis,
vairo stiprintuvas, el. langai ir veidrodþiai, kaina 1 350 Eur.) Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.
VW TOURAN (2008 09 mën.,
dyz., 1,9 l, 77 kW, TA iki 2018 09
29, draudimas, geros bûklës). Tel.
8 640 29 505.

p e r k a
Automobilius superkame aukðèiausia kaina (ávairiø markiø).
Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome ið karto, pasiimame jums
patogiu laiku. Tel. 8 624 36 612.
+Brangiai superkame visø markiø
automobilius. 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.

p a r d u o d a

NISSAN

p a r d u o d a
NISSAN PRIMERA (1995 m., 1,6
l, benzinas, TA iki 2019 m., 550
Eur). Tauragë, tel. 8 636 33 219.

OPEL

p a r d u o d a
OPEL ASTRA (2001 m., 1,7 l,
TD, universalus, TA, techniðkai
tvarkingas, 1 300 Eur). Tauragë,
tel. 8 640 22 374.
OPEL ASTRA ( 2002 m., heèbekas, 1,6 l. benzinas, senas variklis,
6,2 kw., sidabrinës sp., centrinis
uþraktas, el. langai ir veidrodþiai,
kondicionierius, rida 200 000,
kaina 1 450 Eur.) Jurbarkas, tel. 8
611 49 485.
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.
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 l, ið
Vokietijos). Jurbarkas, tel. 8 687
98 393.

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.
RENAULT MEGANE (2003
m., 1800 cm3, dyzelinas, 88 kW,
mechaninë pavarø dëþë, heèbekas,
pilka sp., 4/5, TA iki 2018-09, 1 700
Eur, labai tvarkingas, be defektø).
Ðilalë, tel. 8 686 91 048.
RENAULT MEGANE SCENIC
(2002 m., TA iki 2019 m., 1 000
Eur). Tauragë, tel. 8 671 33 500.

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

AUDI

VW PASSAT (1992 m., 1,8 l, baltos
sp., TA iki 2018 m., sutvarkytas,
geros bûklës, 250 Eur). Tauragë, tel.
8 641 13 734.

KIA
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.

2 verðingas telyèias, ðvieþiapienæ
karvæ ir verðingà karvæ. Tel. 8 652
65 997.

p a r d u o d a

CITROEN
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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).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.

p a r d u o d a
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.
Originalius skardinius SUBARU
ratlankius (R16 4 vnt., R15 2 vnt.).
Tel. 8 699 10 715.
Priekabos ZUBRIONOK - MAZ
8114 (lengvosios maðinos, 2 vnt.).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.
Visureigio padangø komplektà
R15 (9 vnt.), R13 MAZDA 323.
Jurbarkas, tel. 8 650 34 670.

p a r d u o d a
Motorolerá SUZUKI KATANA
(149 kub. cm). Tauragë, tel. 8 683
50 300.

p a r d u o d a
Fortaliná krautuvo kauðà (plotis 1,8
m, naujos, gamybinës ir europinës
uþkal. - 200 Eur), elekroredukturiø
(2,2 kW variklis, 80 Eur), dalginæ
ðienapjovæ (rusiðka, 2,1 m ploèio,
150 Eur), T-40 oro kompresoriø (50
Eur). Jurbarkas, tel. 8 612 80 930.
GAZ 52. Jurbarkas, tel. 8 620 38
100.
Javø kombainà „Dronningborg
D3000“ (1988 m., techniðkai tvarkingas, darbinis plotis 2,80 m).
Tauragë, tel. 8 635 45 207.
Kombainà „Volvo 830“ (yra smulkintuvas, be kabinos, padangos
priekinës, naujos, kederio plotas
2.8 m, variklis „Perkins“, 2000 Eur).
Tauragë, tel. 8 670 99 119.
Kauptukus (3 vagø, 100 Eur), prikabinamà kultivatoriø (4 m ploèio
ir C formos nagai, yra lyginimo
lenta, 300 Eur), ventiliatoriø grûdø
dþiovinimui (7,5 kW, 150 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 612 80 930.
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 kratytuvà (6 tonø, rusø g-bos),
kultivatoriø (4 m, su akëtëlëmis),
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.
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Su savo áranga pjauna gyvatvores,
medþius, krûmus, malkas (ir kapoja). Iðvalo ir projektuoja sodus.
Tauragë, tel. 8 654 43 839.

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!

Naudotà kuro talpyklà (ilgis 3 m,
skersmuo 1 m, 300 Eur). Tauragë,
tel. 8 656 38 879.
Naudotà þ.û. technikà ið Ðvedijos,
techniðkai tvarkinga. Tel. 8 601
60 880.

Trijø korpusø plûgà (300 Eur,
naujas, naudotas sezonà). Ðieno
rinktuvà (aliumininis korpusas,
techniðkai tvarkingas, kaina sutartinë). Sëjamàjà (3 metrø ploèio, 300
Eur). Jurbarkas, tel. 8 646 02 978.
Kultivatoriø (tvarkingas, 4 m plo

Plûgà „Overum“ (3 korpusø, su
hidrauline apsauga, 1 000 Eur),
lëkðtes (4 m, 1 500 Eur, ið Ðvedijos).
Tel. 8 602 86 206.

io, su akëèiomis, 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 686 92 217.

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.

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

p e r k a

Paleèiø pakrovimo letenas prie
„Metal fach“ (pirmos laidos).
Tauragë, tel. 8 650 60 772.

Traktoriø T-25 (1984 m., kartu
su plûgu ir kultyvatoriumi, kaina
sutartinë). Tauragë, tel. 8 653
40 030.
Traktoriaus MTZ starterá (24 W),
traktorinæ priekabà (4 t, ant þiedo,
didþioji), traktoriaus MTZ galiná
tiltà. Tel. 8 690 61 290.
Traktoriø DT-20 (600 Eur, arba
dalimis), traktoriø T-25 (2 000
Eur), traktoriø T-16 (su hidrauliniu
vairu 1988 m., 1 600 Eur), traktoriaus priekabà (padaryta ið kratytuvo, 400 Eur), traktorius dalimis:
JUMZ, T-40AM, T-25, MTZ. Tel.
8 646 39 686.
Traktoriø MTZ-82. Tauragë, tel. 8
639 27 102.
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, 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 (savos g-bos su priekaba
ir padargais, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 685 43 033.
Traktoriø T-16 MG (1986 m., 1 500
Eur). Tauragë, tel. 8 634 34 586.
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.
Tràðø barstytuvà, T-150 greièio
dëþæ, vairo kolonëlæ, MTZpriekiná varomàjá tiltà, MTZ dalimis. Tel. 8 612 17 959.

atlyginimas. Raseiniai, tel. 8 677 17
012, 8 606 46 462.
Reikalinga vieniða moteris be
þalingø áproèiø padëti buities darbuose ir gyventi kaime. Tauragë,
tel. 8 643 93 090.
Reikalingas autoservisui automobiliø remontui darbuotojas.
Jurbarkas, tel.: 8 682 10 021, 8
612 67 824.
Reikalingas pagalbinis darbininkas
statybose, turintis B kat. teises.
Tauragë, tel. 8 658 46 966.
Reikalingas þmogus, galintis atlikti
mûro darbus. Tauragë, tel. 8 637
72 718.
Reikalingi tolimøjø reisø vairuotojai turintys C, CE kategorijas. Darbas ratais ir uþsienyje
- Europoje. Jurbarkas, tel. 8 650
80 526.
Ieðkoma medienos lenteliø krovëja-paketuotoja. Tauragë, tel. 8 652
55 588.

+Reikalinga kirpëja miesto centre
Baþnyèiø g. esanèioje kirpykloje.
Tauragë, tel. 8 652 73 453.
Apkalame namus dailylentëmis,
statome pastoges ir karkasinius
pastatus. Liejame pamatus tvoroms. Tel. 8 641 54 401.

Medienos apdirbimo ámonë ieðko
sargo-kûriko. Tauragë, tel. 8 652
55 588.
Reikalinga padavëja, darbas savaitgaliais kaimo turizmo sodyboje.
Labai geros darbo ir atlyginimo
sàlygos. Jurbarkas, tel. 8 640 15 999.

Automobiliø lauþyne reikalingas
automobiliø ardytojas. Amþius iki
50 metø. Tauragë, tel. 8 655 44 919.
Automobiliø lauþyne reikalingas
autoðaltkalvis, mokantis virinti.
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.
Darbas Ðvedijoje! Reikalingi mësininkai mësos perdirbimo ámonëje.
Atlyginimas nuo 2 000 Eur á rankas
(10-12 Eur per valandà). Kelionës
ir gyvenimo iðlaidas apmoka
darbdavys. Tel. 8 652 82 030.
Ieðkau moters gyventi kartu ir
padëtø namø ruoðoje. Tel. 8 645
86 526.
Ieðkome tolimøjø reisø vairuotojø
darbui Lietuva - Suomija - Lietuva.
Vairuotojai gali bûti ið Jurbarko,
Kauno, Birþø, Pasvalio, Panevëþio.
Savaitgaliai namie. Tel. 8 615
44 567.
Ieðkome tolimøjø reisø vairuotojø. Darbas ratais ir Europoje.
Jurbarkas, tel. 8 652 21 115.
Raseiniø r. reikalingas traktorininkas, melþëja, ávairûs darbininkai
(-ës), gali bûti ðeima, apgyvendiname soc. garantija, mokamas

Galiu padëti seneliams, galiu
priþiûrëti senelius. 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: á savaitæ kartà, á mënesá
kartà ar panaðiai. Turiu patirties.
Tauragë, tel. 8 600 18 562.
Ieðkau vairuotojo darbo Lietuvoje.
Jurbarkas, tel. 8 671 94 570.
Moteris ieðko darbo, gali priþiûrëti
senelius. Tauragë, tel. 8 689 20 326.
Mûrininkas, stogdengys, vidaus
apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
Vyras ieðko darbo ðildo stogus, atlieka visus vidaus apdailos darbus:
suka gipsà, daþo ir kitus darbus.
Tauragë, tel. 8 630 50 708.
Vyras ieðko darbo, atlieka vidaus
apdailos darbus. Tauragë, tel. 8
630 94 532.

+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.
+Miðko ir avariniø medþiø pjovimas. Medienos ir malkø ruoðimas. Tauragë, tel. 8 637 72 785.
+Mobiliuoju juostiniu gateriu
uþsakovo namuose pjauna medienà. Tauragë, tel. 8 650 10 466.
+PIRÈIØ STATYBA,
SAUNØ ÁRENGIMAS,
KARKASINIAI NAMUKAI,
NAMAI. PAVËSINËS,
TERASOS, SANDËLIUKAI,
PRIESTATAI, GARAÞAI.
GARANTIJOS. KLAIPËDA,
KRETINGOS G. 161, tel. 8 677
96 000, http://www.karkasinespirtys.lt/
+Pjauna medienà mobiliais
juostiniais gateriais (elektra,
benzinas, dyzelinas) kliento
namuose. Tauragë, tel. 8 685
69 805.
+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.
Buriu, padedu: sutvarkyti ðeimos problemas, verslà ir kitais
gyvenimo klausimais. Tel. 8 645
86 526.
Dengiame stogus. Atliekame
visus stogu skardinimo darbus.
Mûrijame surenkamus kaminus.
Didelë patirtis, geros kainos.
Sudarome sutartis. Jurbarkas,
tel. 8 614 83 688.
Kokybiðkai klojame trinkeles,
kaina sutartinë. Darbi patirtis 10
metø. Priimami uþsakymai tel. 8
641 19 189. Neatsiliepus raðykite
SMS, tada perskambinsiu.
Parduodu ir atveþu miðkaveþiu
malkas, maþiausias kiekis 25 m,
kaina nuo 17 Eur uþ metrà. Tel.
8 623 52 454.
Pilame pamatus tvoroms ir
namams su savo ar uþsakovo
medþiagomis, naudojame skydus. Tauragë, tel. 8 658 46 966.
Valome medþiais ir krûmais
apþëlusius laukus, pievas,
griovius, pakeles ir pamiðkes.
Susidariusias kirtimo atliekas
susmulkiname. Parduodame
biokurà, mulèà. Tauragë, tel. 8
602 62 640.

Kaime gyvenantis ir 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

Europoje bus supilta dirbtinė
sala jūros viduryje

Danija, Vokietija ir Olandija paskelbė planus statyti šešių
kilometrų dydžio dirbtinę salą, apsuptą tūkstančiais vėjo
jėgainių. Jų pagaminama energija užtikrins švarią elektros
energiją Šiaurės Europos šalims.
Dirbtinę salą planuojama supilti Šiaurės jūros viduryje,
tarp Danijos ir Didžiosios Britanijos. Pati vieta pasirinkta
labai kruopščiai, ten, kur jūros dugnas negilus ir visus metus
pučia stiprūs vėjai.
Kol kas dar nežinoma, kiek vėjo jėgainių salą apsups,
tačiau skelbiami planai vienu metu tiekti iki 100 gigavatų
energijos reiškia, jog jų bus mažiausiai keli tūkstančiai.
Salos tikslas bus kaupti ir paskirstyti jėgainių gaminamą
energiją, ten bus vietos remonto įrangai ir aptarnaujančiam
personalui apgyvendinti.

Žiedinis kilimo ir tūpimo
takas

Kai stulbinami mokslo atradimai ir technologiniai
sprendimai pateikiami vos ne kasdien, darosi sunku
kuo nors nustebinti, tačiau ši naujoviška oro uosto
koncepcija išsižiojusį paliks ne vieną.
Žiedinis oro uostas tą pačią erdvę leistų išnaudoti
maždaug tris kartus efektyviau. Tai labai ilgam išspręstų
oro uostų augimo problematiką. Šiuo metu dažniausiai
augti nėra kur, nes iš visų pusių oro uostas yra apribotas
pašalinių statinių.
Pritaikius šią koncepciją praktiškai, ji paverstų oro
uostus draugiškesniais aplinkai, bei sukūrus tam tikras
strategijas, netgi mažiau triukšmingas, taip pat tai leistų
sumažinti sudeginamo kuro kiekį.

Išmanioji pėsčiųjų perėja
Kaune fiksuoja, kada per ją
eina pėstieji
Dažnomis eismo nelaimėmis pasižyminčioje Kovo
11-osios gatvėje Kaune pritaikyta unikali technologija.
Ties Taikos prospekto žiedu ir „Girstučio“ kultūros centru esančiose pėsčiųjų perėjose įrengta moderni įranga,
fiksuojanti einančius žmones ir apie juos perspėjanti
vairuotojus, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Pėsčiųjų perėjose įrengtos specialios kameros, fiksuojančios pėsčiuosius. Kamerų siunčiamas signalas
perduodamas į gatvėje ir pėsčiųjų perėją žyminčiuose
kelio ženkluose įrengtas LED sistemas.
Prie perėjos prisiartinus žmogui, atvažiuojantis vairuotojas mato geltonai žybsinčius kelio ženklus ir kelio
dangą. Toks įspėjimas – efektyvi priemonė, leisianti
sumažinti nelaimių tikimybę.

Kas dėtųsi pasaulyje, jei
neliktų šių mažylių

Visi pasaulio vorai per metus kartu paėmus sudoroja
nuo 400 iki 800 mln. tonų vabzdžių ir kitų mažų gyvių.
Atlikdami tyrimą, mokslininkai naudojosi 65 ankstesnių studijų rezultatais bei patys vykdė stebėjimus. Jų
išvados pabrėžia vaidmenį, kurį gamtoje vaidina vorai.
Pirmiausiai miškuose ir pievose, kur gyvena daugiausiai
vorų, jie užkerta kelią vabzdžių siautėjimui.
Vorai svarbūs ir kaip grobis. Nuo 8 000 iki 10 000
grobuonių ir parazitų minta vien tik vorais Be to, aštuonkojai yra svarbi maždaug 3 000–5 000 paukščių
rūšių valgiaraščio dalis.

Šaltinis: Technologijos.lt

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

KOVO 22 D. 18 VAL. INTERAKTYVUS JUODOJO
HUMORO ŠOU „SEX TABU BE/NE TABU“ Jurbarko
kultūros centre.
KOVO 24 D. 10.30 VAL. Meno terapijos diena „Teatro
karštinė“ Jurbarko kultūros centre.
KOVO 24 D. 18 VAL. Jurbarko kultūros centro vaikų
ir jaunimo teatro „Vaivorykštė“ spektaklio premjera
L. Razumovskaja „NAMO“ Jurbarko kultūros centre.
KOVO 25 D. 13 VAL. Gandrinės Jurbarko dvaro
parke.
KOVO 29 D. 18 VAL. Kocertas 25 metai su Nerija
Jurbarko kultūros centre.
TAURAGĖJE IR RAJONE

KOVO 22 D. 18 VAL. Projektas „Kultas“ su Mantu
Stonkumi ir gyvo garso grupe Tauragės kultūros rūmuose.
KOVO 23 D. 18 VAL. INTERAKTYVUS JUODOJO
HUMORO ŠOU „SEX TABU BE/NE TABU“ Tauragės
kultūros rūmuose.
KOVO 24 D. 18 VAL. Korupcinė veiksmo komedija
„Zero 3“ Tauragės kultūros rūmuose.
KOVO 25 D. 17 VAL. Koncertas. Rolandas Kazlas ir
pakeleiviai Tauragės kultūros rūmuose.
KOVO 28 D. 18 VAL. Kocertas 25 metai su Nerija
Tauragės kultūros rūmuose.
KOVO 29 D. 18 VAL. Cirko šou Anos ir Elzos nuotykiai
pasakų karalystėje Tauragės kultūros rūmuose.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

KOVO 22 D. 18 VAL. Vakaras su Juozu Erlicku Šilutės
kultūros ir pramogų centre.
KOVO 23 D. 18 VAL. Korupcinė veiksmo komedija
„Zero 3“ Šilutės kultūros ir pramogų centre.
KOVO 30 D. 18 VAL. KITAVA Teatralizuotas gyvo
garso koncertas BALSAS VANDENY Šilutės kultūros
ir pramogų centre.
ŠAKIUOSE IR RAJONE

KOVO 22 D. 18 VAL. Grupė „Tabasco“ gyvo garso
koncertas Šakių kultūros centre.
KOVO 24 D. 18 VAL. Teatro dienos Šakiuose Šakių
kultūros centre.
KOVO 25 D. 12 VAL. Teatro dienos Šakiuose Šakių
kultūros centre.
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