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TA R P N E M O K A M Ų
PRAMOGŲ PALANGOJE –
NE TIK JŪRA

Žinodami, kaip gerai praleisti laiką Palangoje išnaudojant
nemokamas pramogas, sutaupysite išties daug pinigų. Didžiausiame šalies kurorte apstu pasiūlymų, kurie neišgąsdins
jūsų piniginės ir praturtins sielą. Jau trečius metus iš eilės
Palangos turizmo informacijos centro specialistai organizuos
nemokamas ekskursijas lietuvių ir rusų kalbomis. „Kartą per
savaitę surenkame grupę žmonių, kurie drauge su profesionaliu
gidu keliauja po lankytinas Palangos vietas. Turas prasideda
prie Palangos turizmo informacijos centro, dalyviai žygiuoja
Vytauto gatve, kurioje gausu istorinų pastatų, o tada pasuka į
Birutės parką, kuris yra Palangos pasididžiavimas. Ši pramoga
tikrai populiari, pernai susirinkdavo labai daug norinčių pažinti
miestą. Tikiu, kad ir šiemet tokių netrūks. Ekskursijas rengti
pradėsime nuo birželio pabaigos“, – pasakojo Palangos turizmo
centro vyriausiasis specialistas Mindaugas Surbys.
Nemokami koncertai ir parodos Palangos Birutės parkas
viena populiariausių ir gražiausių kurorto vietų, tačiau galbūt
dar kas nors nežino, kad čia vyksta nemokami koncertai.
Kiekvieną vasaros ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį
18.30 val. Birutės parkas vilioja nemokamais koncertais parko
rotondoje. „Dūdų vasara“ – taip vadinasi koncertų ciklas, kuris
šiemet prasidės nuo birželio 15 dienos ir tęsis iki pat rudens.
Šiuos nemokamus koncertus kiekvieną vasarą klausytojams
dovanoja profesionalus Palangos orkestras drauge su kviestiniais svečiais.
Palangos savivaldybės Kultūros skyriaus vyriasioji specialiste Jolanta Mažrimė teigė, kad kurorte organizuojama ir kitų
aukšto lygio nemokamų kultūrinių renginių. Vienas jų – nuo
liepos mėnesio vyksiantis klasikinės muzikos festivalis „Ave
Maria“. „Nemokami sakralinės muzikos koncertai Palangos ir
Šventosios bažnyčiose – viena sudėtinių šio festivalio dalių.
Festivalis Palangoje vyksta liepos – rugpjūčio mėnesiais. Visi
festivalio renginiai, kurie vyksta bažnyčiose, yra nemokami“,–
tikino J. Mažrimė.
Vienoje aktyviausiai veikiančių kurorto galerijų rasite parodų
sales, kūrybines dirbtuves. Pasivaikščiojimai parkuose ir kinas po žvaigždėmis Grafų Tiškevičių alėja – naujas Palangos
svečių traukos objektas. Tiškevičių alėja alsuoja ramybe, todėl
čia smagu pasivaikščioti, apžiūrėti skulptūras, o prisėdus ant
suoliuko neskubant skaityti knygą. M. Surbys siūlo aplankyti ir
skulptūrų parką, o šalia jo netrukus lauks ir daugiau nemokamų
pramogų. „Verta pasivaikščioti ir po miesto centre, Vytauto ir
J. Simpsono gatvių sankirtoje, įkurtą Skulptūrų parką – čia
galima pasigėrėti 28 žinomų menininkų sukurtomis skulptūromis, kurias Palangai perdavė Lietuvos dailės muziejus. Nuo
birželio 22 dienos čia bus galima pasimėgauti jau ne pirmus
metus Palangoje rengiamu projektu „I Love Palanga“. Tai –
kultūrinis veiksmas jaukiausioje Palangos pievoje.
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20 MAŽAI GIRDĖTŲ FAKTŲ APIE AKIS

Neįmanoma per daug stebėtis tuo, ką gali
žmogaus akys. Tai labai sudėtingas ir įdomus
organas. Mes visą pasaulį suvokiame per savo
akis, jos dažnai yra laikomos langu į mūsų
sielą! Tačiau ne visi žinome, kad akis yra kur
kas daugiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio,
rašo indianexpress.com.
Štai dvidešimt įdomių faktų apie akis, kurių
greičiausiai iki šiol nežinojote.

* Žmogaus akis pajėgi aptikti daugiau nei
10 milijonų skirtingų spalvų.

* Tai, esate trumparegis ar toliaregis, priklauso nuo jūsų akies ilgio. Trumparegiai
žmonės turi ilgesnius akies obuolius, o toliaregiai, priešingai – trumpesnius.

* 80 procentai visame pasaulyje nustatomų
regėjimo problemų yra išvengiamos ar net
pagydomos.

* Mokslininkai iš Kopenhagos universiteto
nustatė, kad visi mėlynas akis turintys žmonės
turi bendrus protėvius. Panašu, kad mėlynos
akys išsivystė dėl genų mutacijos.
* Esama žmonių, kurie bijo akių. Tai vadinama omatofobija.
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* Mūsų akių struktūra lemia, kad mes daiktus suvokiame aukštyn kojomis – regėjimą
koreguoja mūsų smegenys.
* Nors skamba sunkiai tikėtinai, tačiau akys
gali nudegti saulėje. Tai nutinka per ilgą laiką,
o akiniai nuo saulės užkerta tam kelią.
* Kasdien mes sumirksime apie 28 tūkstančius kartų.
* Mirksėjimo metu pašalinami ant akies
atsiradę nešvarumai – tuo metu jos nuvalomos
ašaromis. Ašaros taip pat padeda sudrėkinti
akis.
* Akių patikrinimas gali padėti nustatyti
diabetą. II tipo diabetas paprastai neturi jokių
simptomų, todėl juo sergantys žmonės neretai
apie tai net nenutuokia. Tačiau šio tipo diabetą
galima nustatyti apžiūrint akis – užpakalinėje
akies dalyje matosi nedidelės kraujosrūvos.

* Akys gyja labai greitai. Tinkamai prižiūrint akiai reikia vos 48 valandų, kad sugytų
ragenos įdrėskimas.
* Akių obuolių dydis nesikeičia – jis išlieka
toks pats nuo gimimo iki mirties.

* Šunys supranta žmonių siunčiamus vizualius signalus žiūrėdami jiems į akis.
* Naujagimių organizmas ašarų negamina.
Verkdami naujagimiai skleidžia tik garsą.
Kūdikiams ašaros gamintis pradeda tik
sulaukus 4–13 savaičių.
* Akies obuolio skersmuo yra apie pustrečio centimetro, o sveria jis apie 7 gramus.
* Kai kurie žmonės gimsta skirtingos spalvos akimis. Tai vadinama heterochromija.
* Akis sudaro daugiau kaip du milijonai
veikiančių dalių – tik taip jos gali pilnai
funkcionuoti.
* Žmonės gali iš pradžių matyti, o paskui
apakti, tačiau vistiek vėliau matyti dalykus
savo svajose. Tie žmonės, kurie gimė akli,
savo svajose nieko matyti negali.
* Nepaisant visų pažangių technologijų,
gydytojai dar nežino, kaip būtų galima persodinti akies obuolius.
* Katarakta yra liga, kurios neįmanoma
išvengti. Vidutinis amžius, kuriame žmonės
pirmą kartą susiduria su katarakta, yra apie
70 metų.

NAUDINGA ŽINOTI

VOKIEČIAI PALIKO DOVANŲ TAURAGĖS
SOCIALINĖMS ĮSTAIGOMS
Miesto šventės metu Tauragėje viešėjo užsienio delegacijos. Tauragės bičiulių iš Vokietijos, Rydštato
miesto atvykusi delegacija
Tauragę paliko tik praėjusios savaitės pabaigoje.
Priešpaskutinę vizito dieną lydimi Vokietijos bičiulių draugijos Tauragėje pirmininko Viliaus Petrausko
jie skyrė socialinių įstaigų
lankymui. Miesto svečiai
aplankė Tauragės ligoninę.
Po to viešėjo ir Tauragės
vaikų reabilitacijos centre-mokykloje „Pušelė“, vaikų globos namuose „Šaltinėlis“, Lauksargių
senelių globos namuose. „Pušelėje“ susitiko su organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Tauragės vaiko
dienos centro vadove. Minėtoms socialinėms įstaigoms svečiai išdalijo 2800 eurų.
Atsisveikinimo renginys svečiams surengtas Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre,
kur vokiečiai turėjo galimybę išsikepti lietuviškos duonos, mokėsi vėlimo meno.
Vizito metu svečiai Tauruose apžiūrėjo draugijos labdaros sandėlį, kur sandėliuojama iš jų
Tauragei gauta labdara.
2018-aisiais sukaks 25-eri metai, kai Tauragė bendradarbiauja su bičiuliais iš Vokietijos.

JURBARKAS

NEMUNO VANDUO UŽTERŠTAS, MAUDYTIS DRAUDŽIAMA
Birželio 5 d. Nacionalinės
visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno
skyriaus darbuotojai paėmė
vandens mėginių pavyzdžius
iš Nemuno prie Jurbarko,
Jurbarko karjero, Mituvos
užtvankos. Gauti vandens
mikrobiologinių tyrimų rezultatai rodo, kad vandens
telkinių Jurbarko karjero ir
Mituvos užtvankos vandens
kokybė atitinka higienos normos reikalavimus, keliamus maudyklų vandens kokybei, ir nekelia
grėsmės žmonių sveikatai (žarninių enterokokų ir žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius
leidžiamų normų neviršija). Tačiau prie Nemuno vandens nepatariama net artintis.
Nemune prie Jurbarko rasti padidėję žarninių enterokokų kiekiai.

ŠILUTĖ

PLAŠKIŲ PASIENIEČIAI BRAKONIERIUS
PALIKO BE TINKLŲ
Pirmadienį patruliuodami Šilutės rajono Šilininkų kaimo ribose, VSAT Pagėgių rinktinės
Plaškių užkardos pasieniečiai Veižo upėje pastebėjo du pastatytus tinklus. Juos pasieniečiai
ištraukė į krantą. Vienas tinklas buvo 15 metrų ilgio, kitas - 30 metrų.
Antradienį Plaškių užkardos pareigūnai Pagėgių savivaldybės Kucų kaime esančiame Kucų
ežere rado net keturis brakonierių pastatytus tinklus. Trys buvo 20 metrų ilgio, vienas - 15-os.
Juose Plaškių pasieniečiai rado 8 gyvas žuvis, kurias paleido į vandenį.
Tą pačią dieną kitas Plaškių užkardos ekipažas patruliavo Šilutės rajono Galzdonų kaimo
ribose. Ant Nemuno senvagės kranto VSAT pareigūnai pastebėjo apie 50 metrų žvejybinį tinklą
su plūdurais. Aplink žmonių nebuvo.
Visus 7 tinklus pasieniečiai perdavė gamtosaugininkams, kurie aiškinasi šių įvykių aplinkybes.

ŠVENTOJI

MANOTE, KAD KAVA - TIK GĖRIMAS? 10
NETIKĖTŲ, BET LABAI NAUDINGŲ KAVOS PANAUDOJIMO BŪDŲ BUITYJE
Sode. Panaudotus kavos
tirščius galima panaudoti
sode. Atbaido vabzdžius ir
gyvūnus. Jei norite apsaugoti savo gyvūną nuo blusų
tiesiog reikia maudant gyvūną į vandenį įpilti kavos.
Aromatai. Kavos pagrindu galite pasidaryti natūralų
namų gaiviklį. Uoslės atgaivinimui. Kvapai. Kava
turi savybę sugerti kvapus.
Odos valiklis. Panaudotais
kavos tirščiais patrinkite
veido odą ir ji atsinaujins.
Kava naudinga ir kovoje su celiulitu. Kavos tirščius sumaišius su kokosų aliejumi, šį
mišinį įtrinkite į odą. Dažai. Įprastai pagaminama kava gali būti panaudojama įvairių
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medžiagų dažymui. Valiklis. Kavos tirščius
drąsiai galima naudoti kaip indų šveitiklį.
Burnos gaiviklis. Įsidėkite keletą pupelių
į burną.Plaukams. Stiprios kavos puodeliu
įtrinkite plaukus.

SEZONĄ ŠVENTOJOJE ATIDARĖ BAIKERIAI
Šventojoje birželio
8-11 dienomis nugriaudėjo antrasis paplūdimio baikerių festivalis „Beach Bike Fest
2017“. Šiais metais
renginyje dalyvavo
perpus daugiau dalyvių nei pernai ir organizatoriai tikisi, jog
Šventoji taps baikerių
sostine.
Pasak Paplūdimio
baikerių festivalį organizuojančio Palangos
miesto baikerių klubo
„Saulė“ prezidento Vaido Šimaičio, festivalyje nebuvo oficialios dalyvių registracijos, preliminariais skaičiavimais į Šventąją atvyko apie pusantro tūkstančio baikerių.
Įspūdingi plieniniai žirgai ir odinėmis liemenėmis pasipuošę jų raiteliai suvažiavo ne tik iš visos
Lietuvos, bet ir iš užsienio: Vokietijos, Danijos, Olandijos, Anglijos, Airijos, Latvijos, Estijos,
Sakndinavijos šalių, buvo galima sutikti net legendinio „Hells Angels“ klubo atstovų iš JAV.
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PRIEKULĖ
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SMULKUS VERSLAS

PIRTIES DIENA PRIEKULĖJE SUVILIOJO
LIETUVIŲ PLAKTUVAS „MILLO”
PIRTININKUS IŠ VISOS LIETUVOS
PRITRAUKĖ DAUGIAU NEI 94 TŪKST.
Lietuviškos pirties bičiulių drauEURŲ „KICKSTARER” PLATFORMOJE
gija aštuntą respublikinę šventę

„Pirties diena 2017“ birželio 10
d. surengė Priekulėje, kuri šiemet
tituluota mažąja Lietuvos kultūros
sostine.
Šeštadienį nuo pat ryto pirtimi
pakvipo vaizdingame Priekulės
miestelio Vingio parke šalia Minijos upės. Pirtininkai suvažiavo iš
visos Lietuvos. Į didžiulę palapinę
vyrai sukrovė aštuonias tonas
akmenų, kurie buvo pernakt kaitinami, kad šeštadienį šalia akmenų
galėtų pirtyje 3-4 val. kaitintis
žmonės. „Tai vadinama šimtavietė pirtis, kurioje vienu metu gali kaitintis 100 žmonių. Pirtyje
laikosi apie 40 laipsnių šilumos, o kai duodama garo, pakyla ir iki 50 laipsnių„, - pasakojo
Pirties bičiulių draugijos vadovas Egidijus Žukauskas.
Tokia pirtis, anot pašnekovo, kuriama tik vieną kartą per metus, per Pirties dieną, kuri pradėta
rengti Rumšiškėse, o paskui ėmė keliauti iš vieno Lietuvos miestelio į kitą, buvo Elektrėnuose,
Anykščiuose ir kitur. „Pirties dieną organizuojanti Pirties bičiulių draugija susikūrė 2009 metais,
kai buvo nuspręsta keisti įsigalėjusią pirties kaip pasilinksminimo vietos kultūrą ir grąžinti
tradicinę pirtį - kaip sveikatos, atsipalaidavimo, švaros šaltinį. Šiuo metu draugijos veikloje
dalyvauja apie 150 pirtininkų“, - sakė draugijos įkūrėjas.

KAUNAS

„KAUNAS 2022” AMBASADORIŲ PREZIDENTE IŠRINKTA ARCHITEKTĖ AUDRA
KAUŠPĖDIENĖ
„Kaunas 2022” ambasadoriai rinkosi į
pirmąjį susitikimą išsirinkti vieną ambasadorių, vienerius metus eisiantį „Kaunas 2022“
ambasadorių prezidento pareigas. Žinomi
aktoriai, žurnalistai, menininkai, verslininkai
ir kiti visuomenės veikėjai beveik vienbalsiai
nusprendė, kad šios pareigos skiriamos Kauno
architektei Audrai Kaušpėdienei.
Naujoji „Kaunas 2022” ambasadorių prezidentė kartu su visa ambasadorių komanda ne
tik ieškos naujų, jaunų ir talentingų ambasadorių narių, tačiau taip pat prisidės prie projekto
sėkmės Lietuvos ir tarptautiniu mastu. Vienas
didžiausių ambasadorių siekių – suvienyti kultūrą, verslą, technologijas ir kitas sritis vienam
bendram tikslui – naujo Kauno miesto veido ir kultūros tempo atsiradimui.
Ambasadoriai taip pat kartu ieškojo būdų kaip didinti muziejų, įvairių kultūrinių renginių
lankomumą.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOJE – IŠSKIRTINĖ
TITULUOČIAUSIŲ KAČIŲ PARODA
Ar žinote, kur gražiausios katės? Pasirodo, Lietuvoje. Lietuvos pajūryje, Klaipėdoje, vyko
Lietuvoje dar nematytas reginys – 2-asis
BALTIC WINNER SHOW – Baltijos šalių
kačių nugalėtojų paroda. Į renginį susirinko
gražiausios ir tituluočiausios 2016 metų
katės, teigiama pranešime spaudai.
Šią parodą FIF`e (Tarptautinės felinologų
federacijos) Generalinė asamblėja patvirtino ir leido kasmet organizuoti vienoje iš
trijų Baltijos šalių – Latvijoje, Lietuvoje
ar Estijoje.
Lietuvos felinologų draugija „Bubastė“
yra vienintelis FIF`e atstovas Lietuvoje, tad
jai buvo suteikta garbė pakviesti kačių augintojus ir veisėjus iš viso pasaulio dalyvauti BALTIC
WINNER SHOW. Parodoje dalyvavo tituluočiausios katės, turinčios atitinkamą kvalifikaciją
ir nugalėjusios kitose parodose.
Šioje parodoje buvo 27 skirtingų veislių katės, pasaulinių parodų nugalėtojas, iš 13 pasaulio
šalių. Tai ne tik Egipto Mau, Nevos maskaradinės, Oksikat, Somalio, Šartrė, Manks katės, ir
ne tik iš Prancūzijos, Švedijos, Italijos ar net Meksikos... Tokios veislių įvairovės ir tiek daug
šalių murkiančių atstovių Lietuvoje dar nebuvo.

ŠIAULIAI

V TARPTAUTINIS SAULIAUS SONDECKIO JAUNŲJŲ SMUIKININKŲ,
VIOLONČELININKŲ IR PIANISTŲ
KONKURSAS
Birželio 14–17 dienomis jau penktą kartą šiauliečius ir miesto svečius pakvies tarptautinis
Sauliaus Sondeckio jaunųjų smuikininkų, violončelininkų ir pianistų konkursas, organizuojamas Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos. Konkurso iniciatorė – smuiko mokytoja
ekspertė Nijolė Prascevičienė, šalies ir tarptautiniame muzikos pasaulyje žinoma pedagogė.
Pirmieji trys tarptautiniai konkursai įvyko 2003, 2006 ir 2009 metais, kuriuos organizavo 1-oji
muzikos mokykla.
Nuo 2013 metų Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos organizuojamame konkurse
varžosi smuikininkai, violončelininkai ir pianistai iki 17 metų amžiaus.

Išmanų, tyliai veikiantį ir lengvai valomą maisto ir gėrimų plaktuvą „Millo”
sukūrę ir užpatentavę lietuviai per 30
dienų minios finansavimo (angl. crowdfunding) platformoje „Kickstarter” startavę sėkmingai pasiekė užsibrėžtą tikslą
ir pritraukė užsakymų už daugiau nei 82
tūkst. svarų sterlingų (94,5 tūkst. eurų).
Puiki galimybė pritraukti finansavimą savo idėjai
„Kickstarter” platformos pagalba, jau
virš 125 tūkst. idėjų autoriams pavyko
sėkmingai pritraukti investicijas, o
bendra projektų surinktų pinigų suma - virš
3 milijardų JAV dolerių.
„Kickstarter” yra pasirinkimas #1 iš visų
minios finansavimo platformų dėl aukštos
projektų kokybės ir sėkmės istorijų. Projektai
kruopščiai atrenkami ir tikrinami ar idėjų autoriai gebės išpildyti savo pažadus. Gavome
pastabų ir mes, tačiau per porą dienų pavyko
viską suderinti. Pagal 2017 m. oficialią statistiką vos 1% Kickstarter startavusių projektų
pavyksta surinkti virš 100 tūkstančių JAV
dolerių. Todėl su visa komanda be galo
džiaugiamės pasiektu rezultatu“, - pasakoja
„Millo” išradėjas Ruslanas Trakšelis.
Lietuva nepatenka tarp valstybių, kurių
gyventojai gali registruoti savo kampanijas
„Kickstarter” platformoje, todėl „Millo”
projektą lietuviai leidžia iš naujai įkurtos
įmonės „Millo Appliances Limited“ Jungtinėje Karalystėje, Kembridže.
Daugiausiai finansuotojų iš JAV ir Lietuvos
Aktyviausiai lietuvių sukurtą trintuvą pirko
Jungtinių Valstijų, Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Kanados, Australijos, Vokietijos,
Didžiosios Britanijos gyventojai. Nustebino
tai, jog užsakymų buvo net iš Honkongo,
Indijos, Japonijos, Jungtinių Arabų Emyratų.
Pradžią finansavo 4 Lietuvos verslo
angelai
Išmanaus plaktuvo sukūrimui ir pilnam
produkto paruošimui reikalingus beveik 100
tūkst. eurų lietuviai nesunkiai gavo iš keturių
Lietuvos verslo angelų – V. Lašo bei dar trijų
šalies verslininkų.
„Investuotojai tiki šia idėja, nes mato, kad
„Millo” yra labai patogus įrankis, leisiantis
išsiugdyti sveikus mitybos įpročius. Jis
visiškai pritaikytas šiuolaikiniam, greitam
žmonių gyvenimo tempui ir neturi analogų
rinkoje“, - sako R.Trakšelis.
Lietuvių „Millo” kūrėjų komanda pradėjo
pasiruošimo darbus antrajam finansavimo
ciklui, kurio metu planuoja pritraukti 300
tūkst. eurų. Tokiu atveju, bendra investicijų
suma sudarys pusę milijono eurų. Lėšas

planuojama pritraukti iš verslo angelų.
Lietuviai užpatentavo konstrukciją ir
dizainą
Lietuviams patentas suteiktas už naujovišką
„Millo” magnetinės sankabos sprendimą peiliukų dangtelyje, kuris užsukamas tiesiogiai ant
gertuvės. Tokia konstrukcija leidžia itin patogiai nuimti, naudoti ir valyti plaktuvo „Millo”
dangtelį ir tokiu būdu sutaupyti daug laiko.
„Visi šiais laikais labai užsiėmę, kartais net
neturime laiko tinkamai papusryčiauti ar papietauti, bet vis tiek norime sveikai gyventi. Labai
dažnai sulčiaspaudės ar kokteilių plaktuvai
būna naudojami savaitę, o paskui atsiduria tolimiausioje lentynoje, nes yra nepatogūs: užima
daug vietos, garsiai veikia, ilgai užtrunka juos
išrinkti, išplauti ir vėl surinkti. Todėl ilgai kūrėme tokį maisto trintuvą, kuris išspręstų visus
šiuos nepatogumus ir visada būtų „po ranka“
– patogus naudoti kasdien“, - apie problemos
sprendimą pasakoja R.Trakšelis.
„Vieno „Millo” trintuvo baze gali naudotis neribotas kiekis vartotojų.“
R. Trakšelis.
Trintuvo valdymo funkcionalumą praturtina
„Millo” mobilioji programėlė bei išmanusis
peiliukų dangtelis (angl. „SmartLid“). Mobiliosios programėlės pagalba vartotojai lengvai
susiras naujų receptų arba pasidalins savaisiais.
Plaktuvas išsiskiria tuo, kad kiekvienam
maisto kokteiliui sukuriami unikalūs plakimo
nustatymai. Kad išsiugdytum įprotį sveikai
maitintis, svarbu ne tik susidaryti mitybos
planą, bet ir turėti galimybę nuolat sekti savo
rezultatą. Kaskart vartotojui pasinaudojus
trintuvu, „Millo” tai seka ir automatiškai išsaugo“, - analogų neturintį išmanųjį plaktuvą
apibūdina jo kūrėjas.
Lietuvių sukurtuoju trintuvu maisto kokteilio paruošimas, kartu su peiliukų nuplovimu,
trunka vos dvi minutes.
„Vieno „Millo” trintuvo baze gali naudotis
neribotas kiekis vartotojų, užtenka turėti
specialiai tam pritaikytas gertuves - todėl jis
idealiai tinka vartoti visiems šeimos nariams
ir biuruose“, - tikina R. Trakšelis.
Šaltinis: Bznstart.lt

RECEPTAS

KINIŠKA SALDŽIARŪGŠTĖ VIŠTIENA
Ingredientai:
600 g vištienos filė,
1 vnt. saldžiosios geltonosios
paprikos,
1 vnt. saldžiosios žaliosios
paprikos,
1 vnt. morkos,
1 vnt. svogūno,
200 g konservuotų ananasų.
Padažui
2 šaukštai sojos padažo,
2 šaukštai krakmolo,
1 šaukštas ryžių acto,
1 šaukštas cukraus,
0,5 šaukštelio džiovinto imbiero miltelių,
2 šaukštai konservuotų ananasų sulčių.
Gaminimas
Vištieną supjaustykite nedideliais gabaliukais. Paprikoms išimkite sėklas ir supjaustykite
nedideliais gabaliukais. Morkas supjaustykite trumpais, bet gana plačiais šiaudeliais. Svogūną
supjaustykite gana stambiais gabaliukais. Ananasų gabaliukus nusunkite. Sumaišykite visas
padažo dalis. Vištieną dėkite kepti į įkaitintą aliejų. Kepkite apie 10 minučių, kol ims gražiai
skrusti. Suberkite daržoves ir vis pamaišant kepkite dar 6 minutes. Suberkite ananasus ir
maišant kepkite dar 5 minutes. Supilkite padažą ir maišant kepkite dar kelias minutes, kol
padažas sutirštės. Patiekite su virtais ryžiais.
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Akmenëje ir rajone

k e i è i a
Keièia 2 k. butà Naujoje
Akmenëje (renovuotame name,
III a.) á butà kitame mieste. Tel.
8 684 66 993.

Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a

2

1 k. butà M. Valanèiaus g. 2 (I a.,
28,47 kv. m, renovuotame name,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 604 04 277.
1 k. butà Kauno g. (bendrojo
naudojimo patalpos, bendrabutis, 18,8 kv. m, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel.: 8 672 47 485, 8
447 51587.
1 k. butà daugiabutyje K.
Donelaièio g. (44 kv. m, ne
bendrabutis, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 24 104,
skambinti po 18 val.
1 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (III a., 44 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, 15 000 Eur, su
prieðkambariu, yra ástiklintas
balkonas, virtuvë, vonios kambarys). Jurbarkas, tel. 8 617 21 486.
1 k. butà Kæstuèio g. 24 ir garaþà
esanti adresu Mokyklos g. Tel. 8
650 49 29.
1 k. butà Kæstuèio g. (IV a., 37,3
kv. m, 6 m balkonas, atliktas dalinis remontas, parduoda su naujais virtuvës baldais). Jurbarkas,
tel. 8 658 86 023.
1 k. butà Kæstuèio g. 31 (su baldais, yra rûsys, iðstiklintas balkonas,
I a., padarytas remontas, kaina 16
500 Eur). Jurbarkas, tel.: 8 612 21
263, 8 674 90 217.
1 k. butà Þemaitës g. (renovuotas
namas, maþi mokesèiai, 30 kv.
m, III a., kaina 8 000 Eur, yra
visi patogumai). Jurbarkas, tel. 8
693 11 288.
2 k. butà (daliniai patogumai,
kûrenama krosnis malkomis,
kaina 10 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 606 78 107.
2 k. butà (daliniai patogumai,
vonia, tualetas, kaina 16 000 Eur).
Mediná namukà prie Nemuno (2
a þemës, kaina 25 000 Eur, galima
derëtis). Siûlyti keitimo variantus.
Jurbarkas, tel. 8 689 31 858.
2 k. butà (yra vandentiekis,
boileris, kanalizacija, kuriama
malkomis, II a., mûrinis sandëliukas, kaina 4 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 650 43 229.
2 k. butà Kiduliø sen. ( nebrangus
iðlaikymas, butas su patogumais).
Jurbarkas, tel. 8 642 68 767.
2 k. butà Lauko g. 11-35 (II a.,
plotas 54,56 kv. m, prieðkambaris,
2 balkonai). Jurbarkas, tel. 8 447
53 573.
2 k. butà su prieðkambariu (I
a., 50 kv. m, yra balkonas).
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
2 k. butà su prieðkambariu
Naujamiestyje (IV a., 54 kv. m,
plastikiniai langai, 2 ástiklinti
balkonai, parketas). Jurbarkas,
tel. 8 618 69 953.
2 k. butà Dariaus ir Girëno g. 39
(II a., 43 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis. Gera vieta. Plastikiniai
langai, ðarvo durys, yra rûsys).
Jurbarkas, tel. 8 656 49 915.
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 Algirdo g. prie
„Maximos“ parduotuvës (I a.,
59,9 kv. m, du balkonai, kurie
ástiklinti neseniai, padarytas remontas, gera ir rami aplinka, galima pirkti su baldais). Jurbarkas,
tel. 8 670 90 164.
3 k. butà Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.
3 k. butà Sodø g. (II a. mûrinis
namas, centrinis ðildymas, nuotekos miesto sistemoje, yra þemës,
garaþas, galima pirkti visà namà).
Jurbarkas, tel. 8 603 54 942.
3 k. butà Smalininkuose (su daliniais patogumais). Jurbarkas,
tel. 8 447 56 460.
3 k. butà Kauno g. 30 (III a., 70 kv.
m, V aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 25 000 Eur, vidinis,
tobulai sutvarkyta aplinka, centras). Jurbarkas, tel. 8 686 59 273.
4 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(II a., 79 kv. m, plastikiniai langai, durys ðarvuotos, kambariai
nepereinami, geras planavimas,
kaina 22 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 625 93 347.
Mûriná namà (600 kv. m, I a. kavinës patalpos, II a. gyvenamosios,
11 a sklypo

aptverta, kaina 98
000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 676 79 689.
Mûriná namà
A. GiedraièioGiedriaus g. (yra
ûkiniai pastatai, 15 a
þemës, kaina 60 000
Eur). Jurbarkas, tel.
8 612 65 878.
Namà Birutës g. 17
(bendro ploto 202
kv. m, 119 kv. m
naudojamo ploto,
12,5 a, namas II a.,
visos komunikacijos,
ûkiniai pastatai, 2
garaþai, rûsys po visu
namu, 79 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
Namà Gedimino g. 11 (yra þemës,
8,3 kv. m, yra vandentiekis, medinis, ûkiniai pastatai, kaina 29 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
Namà Girdþiuose (II a., 150 kv.
m, 28 a sklypo, naujai pastatyta pirtis, kaina 61 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 77 503.
Namà Kauno g. 59 (172 kv.
m, medinis, tinkamas komercinei veiklai, 26 000 Eur, sklypo
plotas 8,66 arai. Iki Nemuno 150
m. Tinka komercinei veiklai).
Jurbarkas, tel. 8 682 42 008.
Namà Jurbarko r., Vytënuose,
Pilies I k. (115 kv. m, II a.,
mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 31 000
Eur, 0,33 ha þemës sklypas).
Jurbarkas, tel.: 8 600 31 663, 8
684 62 618.
Namà Jurbarko r., Girdþiø k. (64
kv. m, karkasinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
42 500 Eur). Sodybà su ûkiniu
pastatu, kuriame yra pagalbinës
patalpos, pirtis. Jurbarkas, tel. 8
618 71 987.
Namà Jurbarko rajone, Girdþiø
sen., Drebulynës k. Vilties g. 11
(I a., 73 kv. m, I a., mûrinis, 6 000
Eur, 3 k., ûkinis pastatas, 13 arø
sklypas, sodas, reikia remonto).
Jurbarkas, tel.: 8 628 03 497, 8
626 66 989.
Namà Jurbarko r., Smalininkuose
(288 kv. m, II a., mûrinis, graþi
vieta, 30 a, ûkinis pastas, 2 garaþai, tvartas, malkinë. Kiemo
rûsys. Namas pastatytas 2003 m.).
Jurbarkas, tel.: (8 447) 56 406, 8
656 80 308.
Namà S. Daukanto g. (104 kv.
m, medinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 45 000
Eur, 13 a) ðalia Jaunimo parko.
Jurbarkas, tel. 8 618 65 866.
Namà Skirsnemunëje (137 kv.
m, mûrinis, yra centrinis ðildymas, kanalizacija, rûsys, trifazis,
mûrinë vasarinë, garaþas, ûkinis
pastatas). Jurbarkas, tel. 8 600
29 047.
Patalpas Kauno g. 35 (I a., 220 kv.
m, II aukðtø name, mûrinis, tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai, 19 a þemës sklypas,
106 kv. m butas). Jurbarkas, tel.
8 618 26 299.
Puiki investicija! Parduodame
sodybà Dainiø k., P. Povilaièio 42
g. (su 3 ha þemës, netoli miesto,
graþioje vietoje, ðalia gero kelio,
galima statytis namà ir pradëti
savo verslà, 17 000 Eur. + 5 000
Eur). Tel. 8 658 81 656.
Sklypà Jurbarko „trikampyje“
(komunikacijos, 11 900 Eur, 10,5
arø, su visomis komunikacijomis,
kraðtinis). Jurbarkas, tel. 8 685
39 089.
Sklypà Jurbarke A. GiedraièioGiedriaus g. (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 14
999 Eur. Ramioje vietoje, 15 a,
namø valda). Jurbarkas, tel. 8
640 15 999.
Sklypà Jurbarkø sen. Lukðiø k.
(1,14 ha, þemë ûkio paskirties).
Jurbarkas, tel.: (8 447) 51 620, 8
685 27 238.
Namà skubiai Girdþiuose (suremontuotas, mûrinis, sublokuotas,
II a., 15 a þemës, ûkiniai pastatai,
104 kv. m, yra WC, centrinis ðildymas, kanalizacija, vandentiekis,
rûsys, trifazis, sodas, kaina 27 000
Eur, kaina derinama). Jurbarkas,
tel. 8 685 35 342.
Skubiai þemës sklypà Vasaros g.
(13 a, yra komunikacijos, pamatai,
yra projektas). Jurbarkas, tel. 8
650 80 526.
Smulkuèiuose sodo sklypà
„Ðaltinëlio“ bendrijoje Nr. 436
(12 a, maþas namelis, 700 m nuo
plento). Jurbarkas, tel. 8 622
22 870.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje Nr. 347 (medinis
namelis, yra veranda, árankiø
priestatas, 6 a þemës, ðulinys).
Tel. 8 650 50 228.
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.

4

Sodà Kalnënø sodø bendrijoje
prie Nemuno (6 a, namelis, ðiltnamis, vaismedþiai). Jurbarkas,
tel. 8 685 01 287.
Sodybà Kalnënuose (namas ràstinis, gera vieta, asfaltuotas privaþiavimas, galima pirkti pusæ arbà
visà). Jurbarkas, tel. 8 641 56 231,
skambinti po 18 val.
Sodybà Rotuliuose (namas II
a. mûrinis, ûkiniai pastatai, garaþas, þemës, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 605 82 505.
S o d y b à Ve n s l o v i ð k i ø k . ,
Raudonës sen., Jurbarko r. (graþi
aplinka, komunikacijos, 7 900
Eur). Jurbarkas, tel. 8 657 42 293.
Þemës sklypà Greièiø sodø bendrijoje (35 a, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 618 49 853.
Þemës sklypà Jurbarke (12,6
a, komunikacijos, 8 0000 Eur)
Sodø-Rûtø g. rajone. Jurbarkas,
tel. +370 699 35 680.
Þemës sklypà Kiduliuose (15 999
Eur, 50 a, komercinës paskirties,
geroje vietoje. Tinka degalinei,
kavinei, angarams, sandëliams
statyti). Jurbarkas, tel. 8 656
88 332.

p e r k a
Perka 2 k. butà renovuotame
name, IV ir V a. nesiûlyti.
Jurbarkas, tel. 8 641 88 020.
Sodo sklypà arbà sodybà Jurbarko
r. Jurbarkas, tel. 8 624 41 106.

n u o m o j a
Tvarkinga, rami pora iðsinuomotø butà, namà Jurbarke ar
netoli Jurbarko. Jurbarkas, tel.
+370 662 83 960.
Iðnuomoja sodybà Skirsnemunës
sen. Naukaimio k. (vienkiemis,
prie gero kelio, trifazis elektros
ávadas, namas su patogumais, yra
11 ha þemës). Jurbarkas, tel.: 8
605 40 242, 8 447 41653.

Kaune ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà K. Donelaièio g. 64
(31,5 kv. m, IV a., IV a. name,
plastikiniai langai, ástiklintas 6 m
balkonas, ðarvo durys). Kaunas,
tel. 8 657 93 854.

Kituose miestuose ir
rajonuose

p e r k a
+Brangiausiai Lietuvoje miðkus
(brandþius, jaunus, malkinius,
iðkirstus), þemæ, sodybas. Tel. 8
651 39 039.
+Miðkà (jaunà, brandø). Galiu
konsultuoti nustatant miðko
vertæ. Brangiai moku. Tel. 8 699
12 013.
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui arba
su þeme. Atsiskaitome ið karto.
Tel. 8 647 42 210.

Klaipëdoje ir rajone

p a r d u o d a
Mediná namà (5x10 m, ið lauko apkaltas storomis lentomis,
apðiltintas, plastikiniai langai, tik
iðardymui, su baldais, 1 200 Eur).
Klaipëda, tel. 8 612 31 184.
Mediná namà be þemës (5x10
m, ið lauko apkaltas lentomis, ið
vidaus - dailylentës, nudaþytos,

plastikiniai langai, vieno aukðto,
su palëpe, galima árengti du kambarius, 2 000 Eur). Klaipëda, tel.
8 612 31 184.
Þemës sklypus (namø valda po
25 a, 11 km iki Klaipëdos, Pipirø
k., geras privaþiavimas, netoli
elektros linija, kaina sutartinë).
Tel. 8 689 48 739.

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
Gyvenamà sodybà su ûkiniais
pastatais su þeme (8,7 ha, kaina
derinama) Karaliðkiuose, Ðakiø
r., tel. 8 620 38 092.

Ðilalëje ir rajone

p a r d u o d a
Namà Draugystës g. (110 kv. m, 6
kambariai, apðiltintas, pakeistas
stogas, plastikiniai langai, ðildomas kietuoju kuru, su baldais, su
ûkiniu pastatu ir garaþu, 6,2 aro
sklypas, asfaltuotas privaþiavimas, 65 000 Eur). Ðilalë, tel.: 8
605 20 506, 8 612 41 017.
Þemës sklypà Didkiemio k., prie
Balskø vandens telkinio (50 arø).
Ðilalës r., tel. 8 699 47 615.
Þemës ûkio paskirties sklypà ant
upës Jûros kranto Didkiemio
kaime. Ðilalës r., tel. 8 685 62 983.
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Ðilutëje ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà (su 10, 5 ha þemës sklypu)
Vainuto kaime. Ðilutës r., tel. 8
675 44 096.
Sodybà su pastatais Ðilutës raj.
(134 kv. su 67 a. sklypu ir 5.65
ha. þeme aplink sodybà iki miðko,
vienkiemis, gyvenvietës centre
prie plento). Tel. 8 623 13 698.
Þemæ Budvyèiø k. (1 ha 70 arø).
Ðilutës r., tel. 8 654 43 896.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a

1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
120 (III a.) arba keièiu á 2 k. butà.
Tauragë, tel. 8 630 24 995.
1 k. butà Ateities take 3 (III a., 36
kv. m). Tauragë, tel. 8 699 27 173.
1 k. butà Eièiuose (IV a., po kapitalinio remonto). Tauragë, tel.
8 653 26 135.
1 k. butà Gedimino g. 32 (III a.,
su baldais, 38,27 kv. m). Tauragë,
tel. 8 686 66 861.
1 k. butus Birutës g. 20 (I a.,
mediniame name, 2 vnt., jø vienas
bendras áëjimas, miesto centre,
vietinis ðildymas krosnimi, tvarkingas, yra dalis baldø, po 14 500
Eur). Tauragë, tel. 8 614 27 270.

1 k. butà miesto centre (V a., yra
balkonas, 28 kv. m, 12 000 Eur.
galima atsiskaityti ir dalimis patvirtinus notariðkai). Tauragë, tel.
8 685 62 036.
1,5 k. butà miesto centre Vytauto
g. 76 (III a., bendrabutyje, árengtas, 29,5 kv. m, 12 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 689 91 663.
2 k. butà Ateities take 5 (II a.,
28 000 Eur). Tauragë, tel. 8 671
32 145.
2 k. butà Dainavos g. 10 (III a., be
remonto) arba keièiu á 1 k. butà,
Miðko g. ir IV-V aukðtuose nesiûlyti. Tauragë, tel. 8 655 10 457.
2 k. butà su patogumais Ðilalës g.

166, Papuðinës k. (yra didelis garaþas, kaina sutartinë). Tauragë,
tel. 8 658 05 441.
2 k. butà Tauragës Dvaro g. (I
a., 46 kv. m, III aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, 22
000 Eur, remontas, ðarvuotos
durys, ðildymo katilas rûsyje).
Tauragë, tel. 8 635 24 093.
2 k. butà Tauragës Dvaro g. (II
a., 41 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, 20 000 Eur, po
renovacijos, pakeisti vamzdþiai,
radiatoriai, pigu). Tauragë, tel. 8
651 15 283.
2 k. butà Tauragës Dvare (7 name,
II a., vietinis ðildymas). Tauragë,
tel.: 8 656 36 571, 8 650 29 025.
2 k. butà Tauragës Dvare (prieð
kelis metus, atliktas remontas).
Tauragë, tel.: 8 652 75 012, 8 652
56 723.
2 k. butà Gedimino g. 29a (IX a.,
54 kv. m, IX aukðtø name, blokinis, 19 900 Eur. Ðalia prekybos
centrai, mokyklos ir keli vaikø
darþeliai). Tauragë, tel. +370
613 50 305.

2 k. butà Moksleiviø al. (III a.).
Tauragë, tel. 8 658 80 974.
22 arø þemës sklypà Þemaièiø
skersgatvyje. Tauragë, tel. 8 686
67 586.

3 k. butà Gedimino g. 29A (IX
a., 64 kv. m, IX aukðtø name,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 20 000 Eur.
Butas priklauso bendrijai. Kodinë
laukiniø durø spyna. 2 balkonai).

3 k. butà Dainavos g. (III a., 35
000 Eur). Tauragë, tel. 8 653
21 961.
3 k. butà Gedimino g. (IV a., 65
kv. m). Tauragë, tel. 8 607 10 774.
3 k. butà Miðko g. (V a., 64 kv.
m, plastikiniai langai, ðarvo durys, laminato grindys, ástiklintas
balkonas). Tauragë, tel.: 8 657 85
746 (8446) 70731.
3 k. butà Tauragës Dvaro g. 34a
(III a., 55 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, 25
500 Eur. Renovuotas namas.
Parduodame su baldais ir buitine
technika). Tauragë, tel.: 8 685 69
810, 8 634 59 581.

Tauragë, tel. 8 652 46 218.
Butus: 1 butas Dauglaukio k.
Baþnyèiø g. 2-1 (235,04 kv.
m, su 11,44 a þeme), 2 butas
Dauglaukio k. Baþnyèiø g. 2-2
(205,80 kv. m, su 7,14 a þeme).
Tauragë, tel. 8 655 20 182.
Gamybiná pastatà (1500 kv. m,
miesto komunikacijos, galima
nuoma). Tauragë, tel. 8 699 47
615.
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. „Rato“
bendrijoje (pakeistas stogas,
iðtinkuotas, rûsys po visu garaþu,
saugomas, 3 200 Eur). Tauragë,
tel. 8 607 96 606.
Garaþà T. Ivanausko g. 98
(mûrinis, 2 700 Eur, rûsys po
visu garaþu, yra trifazë elektros
instaliacija). Tauragë, tel. 8 686
08 188.
Mûriná garaþà „Jovaro“ bendrijoje Nr. 112 (tvarkingas, saugomas,
vaizdo kameros, 1990 m. statybos, trifazis, duobë, sandëliukas,
vanduo, apðvietimas, talpykla
dyzelinui, 31,33 kv. m, pagr. 18,21
kv. m, 3 200 Eur). Ðalia parduodamas dar 1 garaþas. Tauragë, tel.
8 636 37 713.
Mûriná namà (vieno aukðto,
miesto komunikacijos, tvarkingas, galima gyventi, 6,037 aro
þemës, 2 garaþai, malkinë, kiemas
trinkelëmis) arba keièia á 1 k. butà
iki III a., su priemoka. Tauragë,
tel. 8 611 14 025.
Namà Knygneðio g. 1 (mûrinis,
vieno aukðto, 120 kv. m, 12 arø
þemës, ûkinis pastatas, 2 garaþai,
ðiltnamis). Tauragë, tel. 8 650
77 252.

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 (mûrinis, su dviejø vietø
garaþu, treèias garaþas po namu,
12 a þemës) arba keièiu á 1-2 k.
butà Debreceno arba Dragûno
gatvëse Klaipëdoje. Tel. 8 671
87 723.
Namà Alyvø g. 4 (po remonto,
gera, rami vieta). Tauragë, tel. 8
679 92 533.
Namà Gaurës sen., Milgaudþiø
k. (reikalingas remontas, 28 arai,
sodybinis sklypas). Tauragës r.,
tel. +370 630 44 832.
Namà Þygaièiuose (2 aukðtø,
mûrinis, 16 arø þemës, labai
patogioje vietoje, 25 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 682 39 489.
Nuosavà sodybà (sklypas 15 a,
medinis namas 106 kv. m, ûkinis
pastatas 68 kv. m, malkinë 30
kv. m. Sutvarkyta aplinka, vaismedþiai. Miesto vandentiekis,
vietinë kanalizacija, interneto
ávadas, telefono linija, 39 999
Eur). Tauragë, tel. 8 645 11 011.
Sklypà Bernotiðkëje (graþi aplinka, ðalia miðkas, 0,12 ha, graþioje
vietoje, prie miðko, ðalia tvenkinys). Tauragë, tel. 8 698 02 670.
Sodà Bernotiðkëje, Jurginø g.
10 (6 arai þemës, graþi aplinka,
medinis sutvarkytas namelis, 31,5
kv. m, su baldais, yra ðiltnamis,
yra sodo árankiai, yra malkinë su
malkomis, yra pavësinë, atlikti
geodeziniai matavimai). Tauragë,
tel. 8 682 42 597.
Sodà Joniðkëje „Aido“ bendrijoje (nebaigta statyba, gyvenamas
plotas 83,34 kv. m, yra elektra,
7,6 aro þemës, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 634 46 116.
Sodà Joniðkëje „Keramikos“
bendrijoje (12 arø, 2 nameliai).
Tauragë, tel. 8 658 49 544.
Sodà Joniðkëje „Keramikos“ bendrijoje Saulës g. 8 (6 arai, elektra,
yra namelis, 4 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 614 98 492.
Sodà Joniðkëje „Keramikos“ bendrijoje (medinis namelis, priþiûrëti vaismedþiai, vaiskrûmiai, daug
dekoratyviniø augalø, vanduo,
elektra, aptvertas, 3 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 79 493.
Sodà Joniðkëje „Puðyno“ bendrijoje (18 arø þemës). Tauragë, tel.
8 652 41 218.
Sodà Joniðkëje „Aido“ bendrijoje
(mûrinis namelis, po visu nameliu
rûsys, galima gyventi þiemà, naujas centrinis ðildymas, plastikiniai

5

langai, garaþas, ðulinys, signalizacija, beveik 2 sklypai þemës, ðalia
miðko, kaina sutartinë). Tauragë,
tel.: 8 653 51 614, 8 631 68 816.
Sodybà 5 km nuo Tauragës, kaina
sutartinë. Tel. 8 644 71 054.
Sodybà Adakavo kaime (su
baldais, ûkiniai pastatai, trifazës,
vanduo, kanalizacija, prie namø
þemës 0,92 ha, kaina derinama).
Tauragë, tel. 8 615 82 627.
Sodybà Batakiø k. Kaina sutartinë. Tauragës r., tel. 8 689 41 532.
Sodybà Jurbarko r. (graþi aplinka,
ðalia miðkas, 5 500 Eur, 57 a visas
bendras plotas sodybos. Galima
iðsimokëtinai). Tauragë, tel. +370
690 82 635.
Sodybà Ðakvieèio k. (mûrinis
namas, 48 arai þemës, kaina
sutartinë). Tauragës r., tel. 8 634
98 406.
Sodybà Þygaièiuose (mûriniai
pastatai, graþi vieta, ðalia puðynas, tvenkinys, 2 km iki eþero).
Tauragës r., tel. 8 638 29 783.
Þemës sklypà (10 arø, yra ûkinis
pastatas, pamatas namui, visos
miesto komunikacijos, asfaltuota
gatvë, kaina sutartinë). Tauragë,
tel. 8 652 89 949.
Þemës sklypà (2,62 ha, su pakrante). Tauragës r., tel. 8 658
57 787.
Þemës sklypà Didkiemio k., prie
Balskø vandens telkinio (50 arø).
Tauragë, tel. 8 699 47 615.
Þemës sklypà Jovaruose (13 arø).
Tauragë, tel. 8 685 62 983.
Þemës sklypà Laukø g. 15
Dauglaukio k. (paèiame miestelyje, 10 km nuo Tauragës,
gyvenamosios paskirties, 25,87
a, namo statybai, gera vieta,
privaþiavimas, komunikacijos,
elektra, vanduo). Tauragë, tel. 8
655 20 182.
Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.
Þemës sklypà Tauragës r.,
Lauksargiuose (ûkio paskirties,
1,02 ha). Tel.: 8 633 93 237, 8
638 78 355.

p e r k a
2 k. butà. Siûlyti ávairius variantus. Tauragë, tel. 8 650 40 842.

k e i è i a
Keièia namà Skaudvilëje, graþioje vietoje á gyvenamàjá namelá
Joniðkio sodø bendrijoje arba á
namà kaime su sodybiniu sklypu.
Tauragës r., tel. 8 670 28 404.
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p a r d u o d a
CITROEN XOAZA (2002 m.,
geltona sp., techniðkai labai tvarkingas, benzinas, taðkinës dujos,
23 durø, kaina 1 250 Eur). Tel. 8
615 90 904.

6

sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 680
46 445.

FIAT

Pusæ medinio namo (be remonto,
9 arai þemës, plytinis ûkinis pastatas, daliniai patogumai) á 1-1,5 k.
butà su visais patogumais (I-II a.).
Tauragë, tel. 8 638 69 468.

n u o m o j a

2

+Iðnuomoja 1 k. butà Þemaitës g.
(III a., yra dalis baldø). Tauragë,
tel. 8 658 80 974.
+Iðnuomoja 1 k. butà J. TumoVaiþganto g. (dirbantiems moteriai
ar jaunai ðeimai). Tauragë, tel. 8
652 00 831.
+Iðnuomoja 1 k. butà miesto
centre, su baldais. su balkonu.
Tauragë, tel. 8 685 62 036.
+Iðnuomoja 2 k. butà Birutës g.
20 (padarytas remontas, be baldø).
Tauragë, tel. 8 658 88 022.
+Iðnuomoja komercines patalpas
miesto centre Vasario 16-osios g.
Tauragë, tel. 8 650 66 113.
1 k. butà. Dirbantis vyras iðsinuomotø vienà kambará nuo liepos
mënesio. Gali bûti be patogumø.
Siûlyti ávairius variantus. Tauragë,
tel. 8 643 72 789.
Tvarkingas, turintis nuolatiná darbà vyriðkis iðsinuomotø 1-2 k. butà
su baldais Tauragëje. Garantuoja
gerà buto prieþiûrà. Tauragë, tel.
8 687 91 836.
2 k. butà Ateities take (V a.).
Tauragë, tel. 8 623 43 596.
Iðnuomojamas 1 k. butas Vytauto
g. 14. Tel. 8 630 50 728.
Iðnuomojamos gamybinës patalpos
ir komercinës patalpos Stoties g.
Tauragë, tel. 8 684 61 318.
Iðnuomojamos komercinës patalpos J. Tumo-Vaiþganto g. 126,
Tauragëje. Tel. 8 652 21 654.
Iðsinuomotø 1-2 k. butà Tauragëje.
Tel. 8 699 01 069.
Iðsinuomotø 2 k. butà arba
namà Tauragëje ilgesniam laikui.
Pageidautina su baldais ir visais
patogumais. Tauragë, tel. 8 607
70 072.
Patalpas Vasario 16-osios g. 4
(II a., 60 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, tinkamas komercinei
veiklai, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 230 Eur).
Tauragë, tel. 8 659 00 689.

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

+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus. Atveþa. Tel. 8 674 24 111.
El. generatoriø (200 Eur).
Panaudotas þoliapjoves (geros
bûklës, veikianèios). Tauragë, tel.
8 658 57 647.
Supjautas malkas (miðrus lapuotis). Greitas pristatymas! Tel. 8
607 88 448.
Naudotus segmentinius, pakeliamus garaþo vartus (gera bûklë,
gamintojas „Ryterna“, plotis 3,30
m, aukðtis 2,60 m, 1 100 Eur).
Ðilalë, tel. 8 690 29 090.

d o v a n o j a
Dovanoja þvyrþemá. Reikia
pasikrauti ir iðsiveþti. Jurbarkas,
tel. 8 673 48 901.

Dviejø verðiø karvæ, 500 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 699 49 900.
Grûdus: aviþø-peliuðkø miðiná ir
sëklinius mieþius. Jurbarkas, tel. 8
610 07 183.
Jagdterjerø veislës ðuniukus (kalytës, 60 Eur). Pagëgiai, tel. 8 637
25 870.
Karvæ (pirmaverðë, labai gera).
Tauragë, tel. 8 446 44 905.
Kiaulæ (uþauginta kaimiðkais
paðarais, kaina 1,70 Eur/kg). Tel.
8 675 06 765.
Parðiukus. Skaudvilë, tel. 8 641
87 481.
Telyèià (verðinga). Tauragë, tel. 8
604 62 939.
Verðingà telyèià (verðiuosis birþelio
gale) arba verðingà karvæ. Tauragës
r., Skaudvilë, tel. 8 603 10 646.

Reikalingas þmogus ar ðeima,
galintis gyventi ir priþiûrëti sodà.
Tauragë, tel. 8 689 76 899.
Sodyboje priimtø gyventi senyvo
amþiaus vyriðká, mokantá vairuoti
traktoriø, pagalba maþame ûkyje.
Tik rimti skambuèiai. Tel. 8 688
56 284.
Telferis (elektrinis keltuvas, keliamoji galia 500 kg). Tauragë, tel.
8 698 23 618.

d o v a n o j a
Dovanoja oþiukà ir oþkytæ (èekø
veislës). Tel. 8 636 11 577.

p a r d u o d a
Maþai naudotà „Yamaha Psr-550“
(350 Eur). Jurbarkas, tel. +370
621 33 079.

p a r d u o d a

p a r d u o d a
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios kambariui),
skalbiniø dëþæ (pinta). 4 këdes su
atloðais. Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Dviejø durø rûbø spintà, knygø
spintà, lenkiðkà virtuvës komplektà, bufetà, pietø stalà su ðeðiomis
këdëmis. Visi baldai yra nenauji.
Tel. 8 615 85 793.
Fotelá (iðtiesiamas, su miegama
funkcija, juodos sp., dermantininis, 60 Eur). Tauragë, tel. 8
675 60 788.
Svetainës baldus: 8 këdës, stalas,
sofà su foteliais. Pigiai. Kitus
baldus dovanoju. Tauragës r., tel.
8 656 24 052.
Sekcijà, virtuvines spinteles, vidaus duris, garinæ, linoleumà,
karnizus, gëliø stovà su spintele.
Skubiai ir pigiai. Tauragë, tel. 8
656 32 529.
Spintelæ (prie lovos), svetainës
komplektà „Strazdas“, uþuolaidas
(kakavos sp., naktinës), medþiagà
uþuolaidoms (kakavos sp.), lininius siûlus, pagalves (2 vnt.),
medþiagà impilams. Tauragë, tel.
8 446 72 033.

Armonikà „Tulskaja“ (geros bûklës, kaina 43 Eur). Jurbarkas, tel.
8 645 67 393.
El. generatoriø HONDA (maþai
naudotas, 3 kW, keturtaktis, benzinas, su garantija, gera kaina, tik
400 Eur). Tauragë, tel. 8 682 27 319.
Elektriná pjûklà (trifazis).
Jurbarkas, tel. 8 699 93 086.
Ryðuliná presà „New Holland“
(tvarkingas). Du elektros variklius:
11 kW, 1000 aps./min., 4,5 kW,
2800 aps./min. Dvi ZIL padangas
su ratlankiais. Jurbarkas, tel. 8
662 35 299.
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). Galime atveþti. Tauragë, tel.
8 673 27 937.
Plastmasinæ talpyklà (1000 l, nuo
32 iki 45 Eur). Tauragë, tel. 8 657
96 952.
Rieduèius (40 dydis), buksyrinius
trosus, krovinio tvirtinimo dirþus
(6, 8, 10 m), apynaujus BMW 530
stiklo pakëlimo mechanizmus.

p a r d u o d a
+Eglës ràstus (7 kub. m, pigiai).
Àþuolo ràstus (10 kub. m, pigiai). Àþuolo plonus ràstus, pigiai.
Tauragë, tel. 8 618 15 245.
+YPATINGOS NUOLAIDOS!
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. VIDAUS IR
LAUKO DURYS: MEDINËS,
METALINËS, NAUJOS
IR
PANAUDOTOS.
ÁVAIRÛS MUZIKINIAI
INSTRUMENTAI. Klaipëda,
tel. 8 603 10 867.
+Sausuolius eglës ràstus (6 m, 20
kub. m, 800 Eur). Tauragë, tel. 8
658 03 315.
+Viengubo ir dvigubo pjovimo puðies medienà (40 kub.m,
natûraliai iðdþiovinta). Tauragë,
tel. 8 682 58 593.
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.
Ávairaus dydþio akmenis (apie
4 kub. m). Presuoto popieriaus
plokðtes (4 mm storio, didieji
lapai). Fanierà (2,5 x 1,20 x 0,10
m, 5 vnt.). Stiklà (ávairaus dydþio,
pigiai). Obliavimo stakles (per
virðø ir per apaèià). Tauragës r.,
tel. 8 656 24 052.
Græþimo stakles (naujos, vokieèiø
g-bos). Tauragë, tel. 8 650 84 569.
Juostinius mobilius gaterius
(elektra, benzinas, dyzelinas).
Dyzelinæ 20 kW elektros stotá.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.
Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.

Perka naudotas grindines lentas.
Tel. 8 686 93 410.
Perka berþo taðus (3,5 ir 7 cm
storio siûlyti). Tel. 8 679 68 427.
Priimu statybines atliekas. Tel. 8
647 42 210.
Ðiferá (naudotà). Tauragë, tel. 8
654 11 469.

p a r d u o d a

Tauragë, tel. 8 655 44 286.
Rudeninius batelius su auliukais
(nauji, 39 dydis, 15 Eur) ir ðiltesniø
batø, batø ðlapiam orui. Vyriðkas
apatines kelnes (vyresniems
þmonëms), sukneles ir ðvarkus,
vyriðkas kelnes, ðiltus marðkinëlius.
Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Sauskelnes „Tena“ (M dydis, 24
pakuotës), „Seni“ (M dydis, 10 pakuoèiø). Yra praimtø pakuoèiø, yra
likusiø naujø higienos priemoniø.
Kaina sutartinë. Tauragë, tel. 8
670 28 404.
Ðaðlykinæ-rûkyklà (garveþys).
Tauragë, tel. 8 652 89 912.
Valtá (pagaminta ið faneros, nesunki ir patogi transportavimui, ilgis
3,85 m, plotis 1,28 m, 500 Eur).
Ðilalë, tel. 8 690 29 090.
Visuotinæ lietuviø enciklopedijà
(24 tomai). Þalvariniø àsotëliø
ir þalvariniø þvakidþiø rinkinius. Aðtuonnyèius raðtuotus
lino rankðluosèius, puoðti ðilku.
Tauragë, tel. 8 611 84 354.

p a r d u o d a

FIAT BRAVA (2000 m., 1600
cm3, benzinas, mechaninë pavarø
dëþë, heèbekas, mëlyna sp., 4/5,
156 231 km, TA iki 2019-04, 650
Eur, labai gera bûklë, cinkuotas
këbulas, be rûdþiø, TA iki 2019
04). Tauragë, tel. 8 655 44 286.

Motorolerá GILERA RUNNER
(2003 m., 49 kub. cm, kuro padavimo sistema ápurðkimas, raudonos
sp., rida 72 89 km. Pakeitimai:
paskutinë nauja grupë, naujos
galinës stabdþiø kaladëlës, naujas
oro kompresorius). Tauragë, tel.
8 614 98 125.

MERCEDES-BENZ

p a r d u o d a
MB C klasës (2002 m., variklis 2,2
l, starteris, auðinimo radiatorius,
kaina 2 500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 630 50 728.

NISSAN

p a r d u o d a

Motorolerá SUZUKI KATANA
(49 kub. cm, su dokumentais).
Tauragë, tel. 8 683 50 300.

p e r k a
Rusiðkus motociklus, gali buti
netvarkingi, be dokumentø, bûklë
nesvarbi, jø dalis. Siûlyti ávairius
variantus. Kaunas, tel. 8 622 54
097.

NISSAN ALMERA TINO (2002
m., 2,2 l, TA iki 2018 09 mën.,
draudimas, tvarkingas, kaina 1
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 614
82 154.

OPEL

p e r k a

+Tujas (nebrangiai). Tauragë, tel.
8 651 21 821.
3 verðingas telyèias, verðiuosis
balandþio, geguþës mënesá, 650
Eur. Ðilalë, tel. 8 605 60 850.
5 verðiø karvæ su 3 savaièiø telyèaite, 900 Eur. Jurbarkas, tel. 8
652 30 335.
Bulves (ekologiðkai uþaugintos).
Tauragë, tel. 8 698 03 012.
Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.

p a r d u o d a

AUDI

p a r d u o d a

p a r d u o d a

OPEL VECTRA (1997 m., 2,0
l, dyz., universalas, þalios sp.,
yra kablys, TA iki 2019 05 16 d.,
yra draudimas, kaina 850 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.

BUCHER GUJER TR-1500, tipas LDA 672, savaeigë vaþiuoklë.
Tel. 8 690 52 762.

PEUGEOT

p a r d u o d a
PEUGEOT 206 (2003 m., 1,9
l, HDI, 66 kW, 4/5 durys, juoda
spalva, TA iki 2019 m., kaina 950
Eur). Tel. 8 638 50 565.
PEUGEOT 307 (2003 m., 2 l,
HDi, karavanas, daug privalumø,
TA). Tauragë, tel. 8 658 80 974.

RENAULT

p a r d u o d a
RENAULT MEGANE (1998 m.
benzinas, dujos, 1,6 l, kaina 800
Eur). Tel. 8 618 03 711.

TOYOTA

p a r d u o d a
TOYOTA AVENSIS VERSO
(2001 m., 2,0 l, dyz., 7 vietø, TA
iki 2018 08 mën., tvarkingas automobilis, viskas pakeista laiku:
tepalai, filtrai, kaladëlës; tepalø
nedegina, rûdþiø nëra, kaina 2
100 Eur). Jurbarkas, tel. 8 615
95 618.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW GOLF IV (2001 m., 1,9 l,
TDi, juodos sp., TA iki 2018 m.,
2 050 Eur). Tauragë, tel. 8 650
32 516
VW PASSAT (1996 m., 1,9 l,
TDi, universalas, kablys, TA,
signalizacija, gera bûklë, 1 200
Eur). Tel. 8 608 93 159.
VW SHARAN (1997 m., 1,9
l, 84 kW, „ragai“, TA iki 2018
07, kaina 1250 Eur). Tel. 8 677
94 779.

p e r k a
+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.
Automobiliø, mikroautobusø supirkimas aukðèiausia
kaina. Dokumentus tvarkome
vietoje, dirbame be iðeiginiø.
Atsiskaitome iðkarto. Jurbarkas,
tel. 8 681 33 226.

p a r d u o d a
AUDI A4 (1999 m., 1,9 l, dyzelinas, mechaninë pavarø dëþë,
sedanas, sidabro sp., 1 450 Eur).
Tauragë, tel. 8 607 77 877.
AUDI A6 (1998 m., dyzelinas,
81 kW, mechaninë pavarø dëþë,
sedanas, juoda sp. , 4/5, TA iki
2019-06, Lietuvoje neeksploatuotas, 2 600 Eur, ið Vokietijos, 1,9
TDI). Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.
AUDI A6 (2000 m., 1800 cm3,
benzinas, 110 kW, automatinë
pav. dëþë, sedanas, sidabrinë sp.,
4/5, 180 000 km, TA iki 2019-06,
Lietuvoje neeksploatuotas, 2 600
Eur, ið Vokietijos). Jurbarkas, tel.
8 687 98 393.

CITROEN

p a r d u o d a
FORD originalius lietus R18
ratlankius MONDEO, S-MAX.
Tauragë, tel. 8 683 50 300.
Priekabas ZUBRIONOK, MAZ
8114 (lengvosios maðinos, 2 vnt.).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.
VW GOLF (1992 m., 1,4 l, benzinas) dalimis. Ðilalë, tel. 8 682
68 290.
VW GOLF 3 (1993 m., benzinas,
tvarkingas, TA iki 2018 06, kaina

Dirvos lygintuvà PAP8-200 Eur,
2 korpusø plûgà ant trikampio
(sraigtinës verstuvës, kamporaiþiai, 100 Eur), kultivatoriø
KPG4 (pritaikytas MTZ, 200
Eur), gnybtus rulonams ant hidraulo (1500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 662 35 299.
Diskinæ ðienapjovæ, bulviø
kasamàjà, T-25. Tel. 8 612 78 366.
Grûdø valymo arbà (metalinis),
dirvos lygintuvà (3 m ploèio, su
peiliais ir akëèioms, sunkioms
dirvoms), „umbliavimo“ stakliø
volà (34 cm ploèio, dviejø peiliø).
Tel. 8 662 35 299.
Kultivatoriø (2,8 m), melþimo
aparatà, maþai naudotà. Tel. 8
630 49 607.
Labai gerà, dviejø galø, 8 kub. m
cisternà, 600 Eur. Tauragë, tel. 8
652 14 680.
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.
MTZ 80 kitkiná presà “New
Holland” su centriniu tepimu,
gyvuliø priekabà, kultivatoriø
su sunkiomis akëèioms, grûdø
malûnà, dvi padangas GAZ 53.
Tel. 8 623 13 698.
Naudotà þ.û. technikà ið Ðvedijos,
techniðkai tvarkinga. Tel. 8 601
60 880.
Presà CLAAS ryðuliams gaminti
(gera bûklë, veikiantis, 1 400 Eur).
Tauragë, tel. 8 689 85 071.
Priekabà gyvuliams veþti. Tel. 8
636 11 577.
Ðakø smulkintuvà, 200 Eur.
Tauragë, tel. 8 650 2867.
Ðienapjovæ, lenkiðka. Tel. 8 652
96 089.
T-16 (1985 m., 18,4 kW, pastiprinta priekabëlë, dugnas 4 mm
skarda). Prideda naujà tràðø
barstytuvà (draudimas, 1 550 Eur).
Tauragë, tel. 8 656 29 996.
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.
Traktorinæ dalginæ ðienapjovæ
(tvarkinga), el. variklá (10 kW,
1500 aps./min.), dujø balionà.
Tauragë, tel. 8 610 19 917.
Traktoriø T-25 (1993 m., 1300
motoval.). Tel. 8 652 96 090.
Tvarkingà dalginá lenkiðkà ðienapjovæ, KEMP (trifazis, Tauragës
gamyba, be baliono, 150 Eur), dvifazá suvirinimo aparatà (rusiðkas).
Jurbarkas, tel. 8 662 35 299.
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p e r k a
+Perkame þ.û. technikà ir
transportà: traktorius, kombainus, plûgus, presus, automobilius, mikroautobusus,
sunkveþimius. Tel. 8 623 55 702.
Þolës pjaunamàjà traktoriui
T-16. Tauragë, tel. 8 631 82 118.

+Reikalingas pagalbinis darbininkas ûkyje. Apgyvendina.
Pagëgiai, tel. 8 685 02 831.

+Reikalingas vairuotojas dirbti
su automobilveþiu ratais. Tel.: 8
699 84 154, 8 685 75 872.
+Ûkininko ûkiui reikalingas
geras darbininkas. Tauragë, tel.
8 677 09 824.
+Vasaros sezonui reikalingi:
virëjai, picø kepëjai, padavëjai,

„TELE2“ PIGINA INTERNETĄ:
„PILDYK“ SIŪLO PENKISKART DAUGIAU GIGABAITŲ
PR

Daugiausia išankstinio mokėjimo paslaugos vartotojų turintis „Pildyk“ vasarą
siūlo mobiliuoju 4G internetu naudotis
pigiau. Užsisakę pamėgtą interneto duomenų paketą, vartotojai gali padauginti
gigabaitų skaičių iš penkių – toks pasiūlymas galioja visą vasarą.
Pasak „Pildyk“ prekės ženklo vadovės
Dominykos Jonušienės, šiuo metu bendrovės tiekiamu mobiliuoju 4G internetu
naudojasi beveik milijonas vartotojų.
„Pagal 4G ryšio pasiekiamumą Lietuva
pasaulyje užima trečią vietą. Mūsų šalis
garsėja sparčiu, kokybišku interneto ryšiu,
kuriuo galime didžiuotis – todėl dalijamės
juo su vartotojais“, – sako D. Jonušienė.
Nauja „Pildyk“ vartotojams skirta akcija
galioja iki rugpjūčio 31-osios. Pagal akcijos taisykles, užsisakę vieną iš interneto
duomenų paslaugų „Naršyk“ mėnesiui,
už papildomą 0,99 Eur mokestį „Pildyk“
vartotojai turi galimybę pasirinktą inter-

neto duomenų skaičių padauginti iš penkių.
4G interneto vartotojams siūloma už
iki šiol įprastą kainą užsisakyti norimą
duomenų kiekį: 1,5 GB, 3 GB, 5 GB arba
10 GB. Užsisakius duomenis vartotoją
pasiekia SMS žinutė su raktažodžiu. Jį
išsiuntus trumpuoju numeriu 1556, už
papildomą – vos 0,99 Eur mokestį gautą
interneto duomenų kiekį galima padidinti
net penkis kartus.
Pavyzdžiui, jei už įprastą 3 Eur mokestį
užsisakote 1,5 GB interneto mėnesiui,
susimokėję papildomą 0,99 Eur mokestį –
gaunate mėnesiui net 7,5 GB ir išleidžiate
– 3,99 Eur.
Tokiu būdu 3 GB interneto duomenų gali
virsti 15 GB, 5 GB – 25 GB, o 10 GB – net
50 GB duomenų.
Penkiskart daugiau interneto duomenų
galima naudoti visą parą ir ištisą mėnesį,
skaičiuojant nuo užsakymo dienos.
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virtuvës pagalbiniai darbuotojai. Tauragë, tel. 8 612 52 050,
skambinti po 17 val.
Automobiliø lauþyne reikalingas
automobiliø ardytojas. Tauragë,
tel. 8 655 44 919.
Darbas pagalbiniam darbininkui pieno ûkyje Tauragës
r. Maitinimas ir apgyvendinimas
nemokami. Patirtis nebûtina, bet
bûtø privalumas. Tauragë, tel. 8
618 10 349.
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 melþëjai, kombainininkai ir traktorininkai.
Aprûpiname gyvenamuoju ploto
ir socialinës garantijos. Tel.: 8
652 45 533, 8 619 39 533.
Reikalingas mësininkas,
apmokome. Tauragë, tel. 8 610
06 918.
Reikalingi vairuotojai su
CE kategorija vaþinëti ratais
Lietuva-Skandinavija-Lietuva.
Tauragë, tel. 8 650 34 955.
Statybø ámonë UAB „Ikema“
ieðko mûrininkø, laiptiniø daþytojø, atlyginimas nuo 1 0001 500 Eur. Darbas Vilniuje.
Apgyvendiname. Tel. 8 676
63 922.
Stogdengiø brigadai reikalingas
stogdengys. Jurbarkas, tel. 8 614
83 688.
Ieðko þmoniø trimeriu pjauti
melioracijos grioviø. Tel. 8 682
30 880.
Ieðkomas autokrautuvo vairuotojas. Tauragë, tel. 8 652 55 588.
Reikalingi þmones, gebantys
paruoðti medinio namo pagrindus lentelëmis apkalti. Namas
vienkiemyje, ðalia Ðilalës. Ðilalë,
tel. 8 615 95 331.
Stogdengiø brigadai reikalingas
stogdengys bei pagalbinis darbininkas. Darbas Tauragës bei
Jurbarko rajonuose. Tauragë, tel.
8 614 83 688.
Ûkininkas ieðko darbuotojo
melþëjo. Pagëgiai, tel. +370 641
24 795.

Atliekame statybos ir remonto darbus (pavësinës, tvoros,
keièiami stogai, skardinimas ir kt.
lauko ir vidaus darbai). Tauragë,
tel. 8 637 25 870.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 698 13 906.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 690 83 046.
Ieðkau darbo, galiu valyti langus
gyventojø namuose ir butuose.
P.s. nevalau aukðtai esanèiø
langø, kurie neatsidaro á vidaus
pusæ. Tauragë, tel. 8 600 18 562.
Ieðko darbo, gali atlikti visus
vidaus ir lauko apdailos darbus.
Tel. 8 636 31 002.
Moteris ieðko auklës darbo, gali
priþiûrëti vaikus. Tauragë, tel. 8
603 97 871.
Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti vaikus, dirbti pagalbinius darbus. Tauragë, tel. 8
657 54 099.
Mûrininkas, stogdengys, vidaus
apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
Siûlome savo paslaugas - lauko
darbai (stogai, skardinimas, tvoros, pavësinës, pirtys). Esame su
patirtimi. Dirbame su patentu.
Tauragë, tel. 8 637 25 870.
Skardininkas ieðko darbo, lanksto vëjalentes, palanges, kraigus, ðarvo durø slenksèius ir kt.
Tauragë, tel. 8 699 98 268.
Vyras ieðko darbo, gali statyti
krosnis, mûryti. Tauragë, tel. 8
631 82 118.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19
876.
+Atlieku visus vidaus apdailos
darbus. Tauragë, tel. 8 673 02
428.
+Miðko ir avariniø medþiø pjovimas. Medienos ir malkø ruoðimas. Tauragë, tel. 8 637 72 785.

+PIRÈIØ STATYBA,
SAUNØ ÁRENGIMAS,
KARKASINIAI NAMUKAI,
NAMAI. PAVËSINËS,
TERASOS, SANDËLIUKAI,
PRIESTATAI, GARAÞAI.
GARANTIJOS. Klaipëda,
Kretingos g. 161, tel. 867796 000,
www.karkasinespirtys.lt
+Pjauna medienà mobiliaisiais
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.
Atliekame kokybiðkai namø
daþymà, grindø dëjimà, lentuèiø
kalimà, sienø ðildymà ir kiti
statybos darbai. Tel. 8 652 06 026.
Atliekame visus statybos darbus:
stogø remontas, vidaus apdaila,
staliaus darbai, durø, langø montavimas, smulkûs santechnikos
ir elektros darbai. Vilnius, tel. 8
627 14 988.
Atsakymai á ávairius klausimus
taro kortø ir numerologijos pagalba. Tel. 8 686 60 763.
Buria, padeda dël sveikatos problemø ir verslo reikalais, padeda
su ðeimos problemas, nuima
uþkeikimà. Tel. 8 662 52 326.
Dengiame stogus, atliekame visus
namø skardinimo darbus. Tel. 8
687 13 630.
Krovinio perveþimo paslaugos iki
12 t ir BOBCAT paslaugos. Tel.
8 647 19 060.
Mûriju klinkerá, krosnis, kaminus, þidinius, ðildymo sieneles,
atlieku kitus statybinius darbus.
Patirtis uþsienyje ir Lietuvoje.
Tauragë, tel. 8 650 29 025.
Nebrangiai atveþame kokybiðkà
þvyrà, smëlá, plautà smëlá, skaldà, akmenukus, juodþemá, asfalto droþles ir kt. (5, 10, 25 t).
Savivarèiø nuoma. www.nprekyba.lt Tel. 8 662 44 940.
Remontuojame buitinius ir pramoninius ðaldytuvus, pildome
maðinø ir traktoriø kondicionierius. Jurbarkas, tel. 8 698
39 839.
RENGIAMI
VISØ
K A T E G O R I J Ø
VAIRUOTOJØ MOKYMAI.
BEI TRAKTORININKØ,
K R A U T U V Ø
I R
HIDROMANIPULIATORIØ
K U R S A I - T E O R I JA
EKSTERNU. Tel. 8 603 10 867.
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RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE
Gedulo ir vilties dienos minėjimas:
BIRŽELIO 13 D. 13 VAL. „Ant geležinkelio bėgių“.
Atminimo valanda prie Lybiškių geležinkelio stoties.
BIRŽELIO 14 D.
10.30 VAL. Šv. Mišios Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje.
12 VAL. Atminimo valanda prie tremtinių paminklo
Jurbarko kapinėse.
13.30 VAL. Jurbarko rajono moksleivių piešinių
konkurso „Ant geležinkelio bėgių“ apdovanojimai
Jurbarko rajono viešojoje bibliotekoje.
BIRŽELIO 14 D. 12 VAL. Gedulo ir vilties diena
Girdžiuose.
BIRŽELIO 14 D. 17 VAL. Gedulo ir vilties dienos
minėjimas Skirsnemunėje.
BIRŽELIO 15 D.
16 VAL. Rankdarbių, sukurtų tremtyje, parodos
atidarymas.
Parodos „Prezidento Kazio Griniaus gyvenimas istoriniuose dokumentuose ir nuotraukose“ atidarymas
Jurbarko krašto muziejuje
BIRŽELIO 16 D. 12 VAL. Edukacinis - pažintinis
renginys „Vasarvižio taku prie Mituvos“.
BIRŽELIO 16 D. 18 VAL. Jurbarko kultūros centre
Eligijus Jukna „DANGUS TAU DOVANOJO AUKŠTĮ
2“.

Savivarèiu sunkveþimiu veþame
ávairius krovinius, þvyrà, skaldà
smëlá, juodþemá. Yra kranas.
Jurbarkas, tel. 8 676 87 593.
Stogø dengimas, mediniø karkasiniø pastatø statymas, skardø
lankstymas. Tel. 8 628 52 537.
Kaimo turizmo sodyboje, esanèioje vos 3 km uþ Tauragës,
nuomojami kambariai su visais
patogumais, trumpalaikiam bei
ilgalaikiam apgyvendinimui. Dël
kainø teirautis telefonu. Tauragë,
tel. 8 616 14 989.

TAURAGĖJE IR RAJONE
BIRŽELIO 15 D. 18 D. VAL. Tauragės muzikos mokykloje rankų šešėlių teatras „Budrugana“ „Keturi
metų laikai“ .
BIRŽELIO 17 D. 16 VAL. Eičių kultūros namuose
kraštiečių šventė Vasarvydžio balsai 2017.

Tvarkinga naðlë nori susipaþinti
su senjoru nuo 65 iki 75 m. draugystei, o gal gyvenimui. Tik rimti
skambuèiai.

Norintys gauti pasiskelbusiojo telefono numerá turi skambinti redakcijai tel. 8 446 72121.
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