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MEDICINOS BANKUI SKIRTA 235 TŪKST. EURŲ BAUDA, LAIKINAI TAIKOMI
APRIBOJIMAI

Skelbimus galite mums
perduoti per
www.pliusas.lt

Lietuvos banko valdyba, įvertinusi UAB Medicinos banko
inspektavimo ataskaitoje fiksuotus teisės aktų pažeidimus ir jų
pakartotinumą, skyrė bankui 235 tūkst. 350 eurų baudą, kuri
sudaro 1,5 proc. UAB Medicinos banko 2016 m. bendrųjų
metinių pajamų.
Laikinai, kol bankas pašalins teisės aktų pažeidimus, uždrausta skolinti UAB Medicinos banką kontroliuojančiam asmeniui
bei jo tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamoms įmonėms,
kadangi bankas, netinkamai vertindamas prisiimamą kredito
riziką, skolino minėtoms įmonėms ir taip sprendė kapitalo
bazės stiprinimo klausimus.
UAB Medicinos bankas įpareigotas iki rugsėjo 30 d. pašalinti
inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos
trūkumus. Inspektuojant UAB Medicinos banką, buvo tikrinamas banko valdymas ir vidaus kontrolė, kredito, likvidumo,
rinkos ir operacinės rizikos valdymas, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, kartu patikrinta, kaip vykdomos
Eurosistemos pinigų politikos operacijos.
Per inspektavimą išsiaiškinta, kad UAB Medicinos banko
paskelbtas 2016 m. finansinis rezultatas neparodo tikrosios
banko finansinės būklės, nes paskolų portfelio vertė nustatyta
neteisingai ir nepakankamai atskleista paskolų vertės sumažėjimo neigiama įtaka kapitalo bazei - 2016 m. gruodžio 31
d. kapitalo pakankamumo rodiklis siekė 12,8 proc., t.y. buvo
mažesnis nei bankui nustatytas minimalus reikalavimas. Lietuvos bankas ne kartą yra atkreipęs UAB Medicinos banko ir
jo pagrindinio akcininko dėmesį į poreikį stiprinti itin mažą
kapitalo bazę, kuri lemia banko jautrumą net ir nedideliems
nuostoliams.
Į kapitalo bazės stiprinimo būtinybę atkreiptas dėmesys ir per
kasmet atliekamą jo priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą
(angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP),
kurio rezultatai taip pat pristatyti Lietuvos banko valdybai.
Įvertinusi bendrą UAB Medicinos banko rizikos lygį, kuris
yra nepakitęs nuo praėjusių metų vertinimo, ir šiai rizikai padengti reikalingą papildomą kapitalo poreikį, Lietuvos banko
valdyba nustatė, kad bankas turi tenkinti 10,4 proc. bendro 1
lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientą ir 13,9 proc.
bendro kapitalo pakankamumo koeficientą.
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TEMA

TAURAGĖ

UŽ MĖSĄ PRANAŠESNĖ ANKŠTINĖ
KULTŪRA, MAŽINANTI CHOLESTEROLĮ,
SUTEIKIANTI ENERGIJOS

Nuo maisto parduotuvių lentynų avinžirniai
nedrąsiai žvilgčioja į pirkėjus. Deja, dauguma
jų nepastebi ir čiumpa įprastus žirnius. Juk
avinžirniai kainuoja gerokai brangiau ir yra
neįprasti. Tačiau nuo žirnių skiriasi savo skoniu, be to, yra gerokai maistingesni!
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Pranašesni už mėsą
Sėjamasis avinžirnis – valgoma ankštinė kultūra, kilusi iš pietvakarių Azijos. Daugiausia
jos užauginama Indijoje, Turkijoje, Pakistane
ir Australijoje. Tyrinėtojai šiuos maistinius
augalus skiria į keturis porūšius, kurie skiriasi
dydžiu ir spalva.
Avinžirnius reikia virti ilgiau negu žirnius,
tačiau jie gerokai naudingesni organizmui.
Šių augalų sėklose yra 18–26 % baltymų,
42–59 % angliavandenių ir 4–8 % riebalų.
Avinžirniuose gausu mangano, kuris suteikia
energijos, stiprina kaulus, gerina medžiagų
apykaitą ir greitina ląstelių atsinaujinimo
procesus.
Vegetarai šią ankštinę kultūrą vertina dėl
organizmui naudingų baltymų. Be to, šiuose
ankštiniuose augaluose mažiau riebalų ir
kalorijų, tačiau sotumo jausmas išlieka ilgai.
Pradėjus reguliariai valgyti avinžirnius, per

kelias savaites sumažėja cholesterolio kiekis
kraujyje.
Taip pat juose labai mažai natrio, todėl
ypač tinka besiskundžiantiems aukštu kraujospūdžiu ir širdies ligoniams. Avinžirniuose
gausu kalio, geležies, cinko ir fosforo. Pasak
britų botaniko Nichol’o Culpeper’io, palyginti su kitais ankštiniais augalais, avinžirniai žarnyne gamina mažiau dujų.

SAVANORĖ IŠ TAURAGĖS IEŠKO PARAMOS DAUGIAVAIKEI ŠEIMAI
Daugiau nei prieš metus Lietuvoje
veikianti paramą daiktais renkanti ir
nepritekliuje gyvenančioms šeimoms
teikianti asociacija „Lašelis meilės“
savanorių turi įvairiose miestuose. Savanorę asociacija jau turi ir Tauragėje.
Tai – 23 metų Rima Loveikienė. Labdaringa asociacija turi savo internetinę
svetainę www.laselismeiles.lt ir facebook profilį „Lašelis meilės“, kuriuose
skelbiami savanorių kontaktai. Šiuo
metu asociacija geros valios žmones
ragina prisijungti prie mokyklinių prekių rinkimo akcijos šeimoms, kurioms
sunku jas įsigyti. Daiktai nebūtinai turi
būti nauji.
Tauragės savanorė šiuo metu renka
paramą ir daugiavaikei šeimai iš Batakių. Apie sunkiai sergantį penkių
vaikų tėvą Rima sužinojo perskaičiusi
straipsnį vietos laikraštyje. Daugiavaikei šeimai labai reikia dviaukštės lovos
vaikams ir hidroforo, be kurio jie negali
naudotis skalbimo mašina.

JURBARKAS

NUO
BIŠPILIO
SKAMBĖJO „TAUTIŠKA
GIESMĖ“
Liepos 6-ąją jurbarkiečiai ir miesto svečiai sutiko ant
Bišpilio piliakalnio, kur sugiedotas Lietuvos himnas.
Taip rajonas prisijungė prie Valstybės atkūrimo šventės.
Kadangi 2017 metai paskelbti Lietuvos piliakalnių metais,
„Tautiška giesmė“ šiemet buvo giedama nuo 100 valstybei
svarbių piliakalnių, taip kartu simboliškai pažymint ir
Valstybės atkūrimo 100-mečio pradžią.
Susirinkę jurbarkiečiai iš pradžių stebėjo muzikinęteatrinę kompoziciją „Piliakalnių šviesa“, skirtą tautinio
kostiumo ir Lietuvos piliakalnių metams. Vėliau - giedojo
„Tautiška giesmę“.

Įdomu
Pasak astrologų, avinžirniai atstovauja
Veneros planetai, todėl senovėje buvo naudojami kaip vaistas, skatinantis spermos
ir motinos pieno gamybą. Šie ankštiniai
augalai naudojami gaminant vegetariškus
mėsainius.
Rytų šalių parduotuvėse populiaru pirkti
konservuotus avinžirnius. Dažniausiai jie
naudojami greitai pasigaminti humuso.
Virtus avinžirnius reikia laikyti sandariuose indeliuose. Tuomet juos galima vartoti
3–4 dienas.
Dėl didelio skaidulų kiekio ši ankštinė
kultūra naudojama ir kaip dietinis maistas.

NAUDINGA ŽINOTI

ĮSPĖJA DĖL BAUDŲ: SKLYPŲ SAVININKAI
RAGINAMI NAIKINTI SOSNOVSKIO
BARŠČIUS
90 žemės sklypų, kuriuose
auga pavojingi Sosnovskio
barščiai, savininkai Vilniuje raginami nušienauti
savo sklypus, nesusitvarkius
jiems gresia baudos.
Savivaldybė informavo,
kad šiemet jau nušienauta
aštuoni hektarai miesto teritorijų, kur buvo labiausiai
paplitę invaziniai augalai
- kovojant su jais išbandytas ir neseniai registruotas
herbicidas, skirtas naikinti
šiuos augalus.
Miesto teritorijas, kuriose želia šie atvežtiniai ir Lietuvoje paplitę augalai, šiuo metu
ruošiamasi šienauti jau antrą kartą, tačiau
sostinėje dar yra privačių nesutvarkytų
sklypų, kuriais turėtų pasirūpinti patys
savininkai.
„Savivaldybė patikrino privačius sklypus
sostinėje, kuriuose auga Sosnovskio barščiai ir įspėjo 90 žemės sklypų savininkus
nušienauti savo sklypus per nurodytą
terminą. Jei privačių sklypų savininkai ir
toliau neprižiūrės savo teritorijų, iš kurių
plis pavojingi augalai, savivaldybė skirs ir
baudas – iki 600 eurų“, - įspėjama savivaldybės pranešime.
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ŠILUTĖ

NETRUKUS BUS SKELBIAMAS ESTAKADOS Į RUSNĘ STATYBOS RANGOVO
KONKURSAS
Rusnės gyventojams pavasarį surengus piketą
prie Seimo ir valdžiai pažadėjus iki 2018-ųjų
pabaigos pastatyti estakadą į kasmet potvynių
užliejamą salą, Lietuvos automobilių kelių
direkcija (LAKD) netrukus ketina paskelbti
estakados statybos rangos konkursą. Direkcija
praėjusią savaitę paskelbė jo techninių specifikacijų projektą. Netrukus bus skelbiamas
estakados į Rusnę statybos rangovo konkursas.
Direkcijos vadovas Egidijus Skrodenis BNS
sakė, kad konkursas tikriausiai bus paskelbtas
liepos pabaigoje, o jo laimėtojas galėtų būti
parinktas rudens pradžioje. „Tuomet vyktų
projektavimas ir kai baigsis potvynis, vasario – kovo mėnesiais, jie galėtų pradėti statybos
darbus“, – BNS teigė LAKD direktorius. Pasak jo, rekonstruoti kelią Šilutė-Rusnė ir pastatyti
estakadą įmanoma iki 2018 metų pabaigos, o projektas gali kainuoti apie 10 mln. eurų. Techninių
specifikacijų projektas numato, kad būsimi rangovai turės rekonstruoti beveik 5 kilometrus
kelio, įrengti dviračių taką. Vietos bendruomenės teigimu, dauguma gyventojų dirba, mokosi
Šilutėje, potvynių metu nelieka galimybių nuvykti į darbą, mokslo įstaigas, nėra užtikrinama
skubi medicininė pagalba, negali atvykti ugniagesiai.

PALANGA
Siekiant apsaugoti aplinkinius sklypus,
kad augalai neišplistų, savivaldybė žada
imtis šienavimo ir privačiuose sklypuose,
jei jų savininkai ignoruos raginimus - už
darbus jiems bus atsiųstos sąskaitos.
Sosnovskio barščių sultyse yra medžiagų, kurios gali smarkiai apdeginti
neapsaugotą žmogaus odą, sukelti ypač
stiprią organizmo alerginę reakciją – odos
paraudimus, dideles vandeningas pūsles,
kurios plyšusios virsta ilgai negyjančiomis
žaizdomis.
Šienaujant šiuos pavojingus augalus,
būtina užsidėti apsauginius akinius, apsirengti drabužius ilgomis rankovėmis,
naudoti pirštines ir guminius batus.

PALANGA VĖL SUKVIES LIETUVOS
VAIKUS PIRMĄ KARTĄ IŠVYSTI JŪRĄ
Paskutinį liepos savaitgalį (29-30 dienomis) Palanga vėl sukvies įvairiuose šalies miestuose
gyvenančius vaikus, nė karto nemačiusius jūros – kurorto Savivaldybė antrą kartą inicijuoja
socialinę akciją „Pasveikink jūrą Palangoje“. Ši akcija organizuojama jungiantis prie Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos „Už
saugią Lietuvą“.
Prezidentės inicijuojamos kampanijos tikslas – telkti visuomenę – NVO, bendruomenes,
savivaldybes, socialinius darbuotojus, valstybės institucijas, švietimo ir kultūros įstaigas,
socialiai atsakingo verslo įmones, žiniasklaidos kanalus ir žinomus žmones – bendromis
pastangomis keisti Lietuvą. To siekia ir Palangos miesto savivaldybė, inicijuodama socialinę
akcija „Pasveikink jūrą Palangoje“.
Palangos mero Šarūno Vaitkaus teigimu, Lietuvoje vis dar yra vaikų, kurie nėra matę jūros,
todėl kurortas šiais metais ir vėl kviečia mažuosius iš sunkiau besiverčiančių šeimų pirmą
kartą pamatyti jūrą.
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KLAIPĖDA

UŽ PUSLITRĮ VOVERAIČIŲ – 4 EURAI
Uostamiesčio turguose, prekybos vietose,
esančiose viešosiose erdvėse, pasirodė
pirmieji grybai. Šių miško gėrybių sezonas
pajūryje tradiciškai pradėtas voveraitėmis.
Tiesa, norintiesiems pasmaguriauti teks
pakratyti pinigines. Kai kurie prekeiviai
už pusę litro voveraičių prašo keturių eurų.
Vieno prekybos centro aikštėje paties surinktais grybais prekiavęs vyras teigė, kad
pajūrio miškuose jų, galima sakyti, nėra.
Tai lemia ir didelę šių miško gėrybių kainą.
Vyro parduodamos viename pajūrio
miške surinktos voveraitės labai smulkios.
Pro šalį ėję praeiviai paklausdavo kainos,
tačiau pirkti grybų nesiryžo.
„Kai tokia kaina, pauostai ir užtenka. Neprisimenu, kad kada nors grybai tiek atsieitų. Litais
puslitris kainuodavo penkis litus. Dabar vos ne tiek pat prašo eurais“, – lygino pro šalį ėję
klaipėdiečiai.
Naujojo turgaus direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Mickus teigė, kad prekyvietėje voveraitės buvo pasirodžiusios prieš kelias dienas. Penktadienį jomis neprekiavo niekas.
Senajame turguje prekiaujama iš Dzūkijos, Šilutės rajono atvežtomis voveraitėmis. Pasak
Senojo turgaus direktoriaus Arvydo Gaudiešiaus, rimtesnių grybų – raudonikių, lepšių, baravykų – dar nėra.

RASEINIAI

MOKESTIS UŽ ŽOLĖS NUPJOVIMĄ
Savivaldybės įmonė „Raseinių butų ūkis“ informuoja gyventojus, kad daugiabučių namų
administravimo sąskaitose bus įrašyta papildoma mokesčio eilutė už teritorijų nušienavimą.
Ši paslauga birželio mėnesį buvo suteikta du kartus.
Raseinių mieste yra keli daugiabučiai namai, kurių teritorijose nėra žalių plotų, todėl ši paslauga nesuteikta ir nereikės papildomai mokėti. Prie kitų pastatų žalieji plotai sudaro nuo 2
iki 20 arų. Priklausomai nuo jų dydžio kiekvienam butui bus suskaičiuotas mokestis, kuris gali
būti nuo 0,50 Eur iki 5,00 Eur per mėnesį.

KAUNAS

INOVATYVUS KAUNO SAVIVALDYBĖS
ŽINGSNIS: SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS SAVO
KLIENTUS APTARNAUS PER FEISBUKĄ
Kauno miesto savivaldybė
žengia svarbų žingsnį pertvarkant savo valdomų įmonių
klientų aptarnavimą. Antradienį pristatytas vieningas
kauniečių aptarnavimo centras „Mano Kaunas“, klientus
aptarnausiantis trimis būdais:
per feisbuką, nemokamu telefonu ir fiziniuose klientų
aptarnavimo centruose.
Nuo šiol kauniečiai atsakymus į visus klausimus, susijusius su savivaldybės valdomų
įmonių paslaugomis, operatyviai gali gauti parašę žinutę
į socialiniame tinkle veikiantį puslapį „Mano Kaunas“. Socialiniais tinklais nesinaudojantys
kauniečiai kviečiami skambinti nemokamu telefonu 8 800 20000. Šiuo numeriu pasiekiamas
automatinis atsakiklis, kalbantis žinomo kauniečio Ryčio Zemkausko balsu.
Nuo šiol bendrame kauniečių aptarnavimo centre „Mano Kaunas“, įsikūrusiame trijose miesto
vietose, gyvai aptarnaujami bendrovių „Kauno švara“ (Statybininkų g. 3), „Kauno energija“
(Raudondvario pl. 86 A) ir „Kauno vandenys“ (Aukštaičių g. 43) klientai.

ŠIAULIAI

BEVEIK 70 ŠIAULIŲ SOCIALDEMOKRATŲ
NUSPRENDĖ TRAUKTIS IŠ PARTIJOS
Šiaulių politinėje padangėje ir vėl kaupiasi audros
debesys – beveik 70 socialdemokratų Šiauliuose
priėmė sprendimą trauktis
iš Lietuvos socialdemokratų
partijos (LSDP).
Jų išplatintame pareiškime teigiama, kad skyriaus
narių susiskaldymas, narių
supriešinimas bei vadovybės
negebėjimas adekvačiai vertinti susidariusios situacijos
juos verčia imtis ryžtingų
sprendimų – išstoti iš LSDP.
Pasak Šiaulių miesto mero
pavaduotojo Domo Griškevičiaus, jis ir kiti jo kolegos nusprendė palikti LSDP dėl jau kurį
laiką nesikeičiančios situacijos, kuri, deja, nieko gero nežada.
„Stebint tą visą situaciją skyriuje ir matant, kad turbūt čia nelabai kas keisis, daugeliui mūsų
trūko ta kantrybė. Mes norime judėti į priekį, norime kurti, o ne gyventi negatyvioje atmosferoje“, – pagrindinius motyvus, paskatinusius pasitraukti iš partijos, įvardijo D. Griškevičius.
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SMULKUS VERSLAS

LIETUVOJE NEMATYTI ŽAISLAI ATVĖRĖ
VERSLO NIŠĄ
Užsidegusi idėja metė samdomą darbą
„Buvau iš tų žmonių, kurie svajoja: „Jeigu turėčiau gerą idėją,
tikrai pradėčiau savo verslą“.
Toks noras buvo visada, bet kartu
baiminausi, kad nesugebėsiu,
todėl daug metų dirbau samdomą
darbą. Dirbau didelėse įmonėse
finansų, strategijos srityse, tačiau
perpratus funkcijas, kurias turiu
atlikti, tapdavo nebeįdomu. Mat
esu iš tų žmonų, kuriems nuolat
reikia iššūkių, todėl esu pakeitusi
ne vieną darbą. Augindama sūnų,
kuriam šiuo metu devyneri, ne vienus metus mąsčiau, kodėl nėra žaislų, kurie ne tik
džiugintų, bet ir ugdytų vaikus. Vis laukiau,
kas imsis tai padaryti, kol galiausiai nusprendžiau – o kodėl ne aš? Tokio entuziazmo pagauta ir pradėjau verslą“, – atvirauja įmonės
„Innospark“ savininkė.
V. Markevičiūtės verslo idėją labai palaikė
mama – ilgametė pavyzdinio vaikų darželio
vadovė. Būtent ji iš užsienio parvežė populiariausios įmonės prekės – šviesos staliuko
– idėją.
„Šviesos staliukas – vienintelis produktas,
kurio originali idėja nėra mūsų. Šių staliuko
gimtinė – vienas Italijos miestelis, kurio
gyventojai, augindami vaikus, remiasi šiuo
metu labai paplitusia filosofija, pagal kurią
aplinka yra trečiasis pedagogas. Tai reiškia,
kad visi daiktai, kurie yra aplink, daro mums
didžiulę įtaką, formuoja pasaulėžiūrą, todėl
labai svarbu, kokie jie. Šviesa turi svarbią
ugdomąją funkciją – ji padeda pritraukti
dėmesį ir jį išlaikyti, be to, reikalinga mums
ir biologiškai, ir fiziologiškai. Kai stebi, kas
vyksta aplinkui, idėjos gimsta savaime“, –
pasakoja V. Markevičiūtė.
Kuria žaislus, skatinančius vaikų kūrybingumą
Verslininkės kredo – kurti daiktus, žaislus,
kurie neturi baigtinio naudojimo instrukcijos,
kai pastatei, surinkai, ir viskas. Tai žaidimo
platformos, kuriose daug edvės palikta pačių vaikų vaizduotei, įkvepiančios ieškoti ir
atrasti, skatinančios žaisti, kurti ir mokytis
vienu metu.
„Mūsų filosofija – ne žaislas turi būti aktyvus, o vaikas, t. y. žaislas turi skatinti vaiką
būti aktyvų. Mūsų žaislai gali „augti“ kartu
su vaikais, t. y. kiekviena amžiaus grupė juos
gali naudoti šiek tiek kitaip. Man geriausias
darbo įvertinimas yra tai, kad mano vaikas
visų šių žaislų nori, kaskart prašo gimtadieniui padovanoti ką nors nauja“, – aiškina
moteris.

Šviesos staliukas prisitaiko prie mūsų
bioritmo
Naujausias verslininkės produktas, kuriuo ji
didžiuojasi, – staliukas su ypatingu cirkadiniu
apšvietimu, kuris atitinka biologinį žmogaus ritmą: ryte jis skleidžia daugiau mėlynos šviesos,
kuri padeda išsiskirti hormonui kortizoliui, susijusiam su aktyvia mūsų smegenų ir apskritai
viso organizmo veikla. Vakare mėlynos šviesos
natūraliai nelieka, todėl organizme pradedamas
gaminti melatoninas, kuris reikalingas kokybiškam miegui. Taigi staliuko apšvietimas
užprogramuotas taip, kad jo šviesos kokybė
per dieną kistų.
Dar vienas šio staliuko privalumas – jis atrodo kaip gražus, šiuolaikiškas baldas, kurį bet
kada galima panaudoti kaip ugdymo priemonę.
Pirmą kritinę ribą peržengė
Paklausta, kaip sekasi suderinti verslą ir
šeimą, moteris neslepia: verslas kuo toliau,
tuo daugiau atima laiko, nes veiklos daugėja.
Tačiau būtent todėl nenuobodu.
„Dažnai žmonės klausia, ar man, dirbusiai didelėse bendrovėse ir ėjusiai gana aukštas pareigas, įdomus toks smulkusis verslas. Įdomiausia
tai, kad kiekvieną dieną turiu kažką suprasti,
išsiaiškinti, padaryti vis naujų dalykų. Pirmas
mano pasamdytas žmogus buvo dizainerė.
Visos kitos verslo funkcijos, išskyrus dizaino,
yra mano rankose. Galiu pasidžiaugti, kad treji
įdirbio metai jau duoda vaisių – klientai mus
atranda patys“, – pasakoja V. Markevičiūtė.
„Šiuo metu vyksta didelės plėtros etapas.
Bendradarbiaujame su Lenkija, Vokietija,
Ispanija. Greitai neišvengiamai teks plėsti komandą, nes jau nepatempiu – žuvę visi vakarai,
savaitgaliai. Kita vertus, valdyti komandą –
dar viena laiko atimanti funkcija“, – svarsto
pašnekovė.
Ji buvo pristatyta net kelioms nominacijoms:
„TOP 50 inovatyviausių jaunų verslų, sukurtų
moterų“ ir Ūkio ministerijos projekto, pagerbiančio šalies ekonomikai svarbią veiklą plėtojančius verslininkus, „Verslios moters“ titului.

RECEPTAS

KEPTA KALAKUTIENOS KRŪTINĖLĖ SU
KARAMELIZUOTAIS BANANAIS
Ingredientai:
1 kalakutienos krūtinėlė,
1 šaukštas medaus,
2 šaukštai apelsinų sulčių,
2 šaukštai aliejaus,
1 česnako skiltelė,
1 bananas,
3 šaukštai cukraus,
pusė stiklinės vandens,
2 bulvės,
rozmarinų,
druskos,
5 rūšių pipirų mišinio.
Gaminimas
Į dubenį įpilti aliejaus, medaus, apelsinų sulčių, įberti druskos, pipirų mišinio ir sutarkuotą
česnako skiltelę. Viską išmaišyti. Įkaitinti orkaitę iki 180°C temperatūros. Bulves nulupti ir
supjaustyti skiltelėmis į keturias dalis. Užpilti vandeniu ir apvirti. Tada vandenį nupilti, pagardinti rozmarinais, druska, pipirais. Kalakutienos kepsnelius apkepti įkaitintoje keptuvėje
iš abiejų pusių. Dėti į kepimo skardą kartu su bulvėmis ir kepti 15–20 minučių. Po to galima
paruošti karamelizuotus bananus: įkaitinti keptuvę, įberti cukraus ir po kelių minučių supilti
vandenį. Bananą nulupti, perpjauti išilgai ir įdėti į keptuvę. Karamelizuoti po minutę kiekvieną banano pusę. Patiekti kalakutieną su keptomis bulvėmis ir karamelizuotais bananais.
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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 daugiabutyje K.
Donelaièio g. (44 kv. m, ne
bendrabutis, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 24 104,
skambinti po 18 val.
1 k. butà elektros tinklø gyv. (III
a.). Tel. 8 639 42 298.
1 k. butà Kæstuèio g. (II a., butas
vidinis, balkonas ástiklintas, 6 m
ilgio, 39 kv. m, bendras plotas,
kaina 12 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 90 361.
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 (I a., yra
rûsys, ástiklintas balkonas, butas
tvarkingas, su baldais, kaina 14
500 Eur). Jurbarkas, tel.: 8 674
90 217, 8 612 21 263.
1 k. butà Þemaitës g. (renovuotas, maþi mokesèiai, 30 kv. m,
III a., kaina 8 000 Eur, yra visi
patogumai). Jurbarkas, tel. 8
693 11 288.
1 k. butà Gedimino g. (III a.,
44 kv. m, V aukðtø name, blokinis, 16 000 Eur, renovuotas ir
iðmokëtas, reikalingas remontas, butas vidinis, pietø pusë).
Jurbarkas, tel. +370 674 77 036.
1,5 k. butà K. Donelaièio g. 70
(V a., 47 kv. m, butas tvarkingas).
Jurbarkas, tel. 8 671 53 210.
2 k. butà (daliniai patogumai,
kûrenama krosnis malkomis,
kaina 10 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 606 78 107.
2 k. butà ( vietinis ðildymas, su
patogumais, yra malkinë, garaþas, uþ 100 m. yra poliklinika,
seniûnija, parduotuvë, kaina 5
000 Eur.) Jurbarkas, tel. 8 636
26 441.
2 k. butà Lauko g. 11 (su
prieðkambariu, 54 kv. m, plastikiniai langai, ðarvo durys, durø,
ástiklinti balkonai, I a., kaina 19
000 Eur, galima iðsimokëtinai).
Tel. 8 658 54 808.
2 k. butà Lybiðkiuose (II a., su
baldais). Tel. 8 650 60 126.
2 k. butà Kauno g. (I a., II aukðtø
name, medinis, tinkamas komercinei veiklai, be patogumø, reikia
remonto). Jurbarkas, tel. 8 614
40 595.
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.
2 k. butà Lauko g. (II a., 43 kv. m,
III aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 17 000 Eur. Namas
po renovacijos). Jurbarkas, tel.
8 630 73 700.
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 Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.
3 k. butà Jurbarko r. Vieðvilëje,
Klaipëdos g. (II a., III aukðtø
name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
15 000 Eur, 71 kv. m. Tualetas ir
vonia atskirai). Jurbarkas, tel. 8
652 03 937.
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, pigus ðildymas, centras).
Jurbarkas, tel. 8 686 59 273.
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 Kauno g. 30 (II a.,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 673 01 922.
4 k. butà Dariaus ir Girëno g. (II
a., 79 kv. m, plastikiniai langai,
durys ðar

vuotos, kambariai
nepereinami, geras
planavimas, kaina 22
000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 625 93 347.
Þemës sklypà
Endriuðiø k.,
Smalininkø sen.
(50 a, galima gyvenamøjø namø
statyba, ant Nemuno
kranto, netoli pagrindinio kelio).
Jurbarkas, tel. 8 687
92 354.
Garaþà prie
„Lytagros“ (34 kv.
m, kaina 2 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 670
43 333.
Kavinës patalpas su gyvenamosiomis patalpomis (600 kv. m,
teritorija aptverta, kaina 98 000
Eur) arba keièiama á Klaipëdà.
Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.
Miðkà Jurbarko r., Velëniðkiø
k. (17 000 Eur, 5,2 ha, su þeme,
yra miðko projektas. Unikalus
nr. 9495-0007-0013. Miðkas yra
prie asfaltuoto kelio Jurbarkas–
Skaudvilë). Jurbarkas, tel. 8 699
48 282.
Dalá namo (skubiai ir pigiai, 2 k.,
duðas, 45 kv. m, miesto ðildymas,
tvarkingas, 15 000 Eur, galimas
keitimas Tauragëje). Tel. 8611
48 443.
Mûriná namà (600 kv. m, I a.
kavinës patalpos, II a. gyvenama,
11 a sklypo aptverta, kaina 98 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.
Sodybà Skirsnemunëje (38 a,
namas 84 kv. m, apmûrytas,
centrinis ðildymas, kanalizacija,
trifazis, rûsys, ûkinis pastatas,
vasarinë. Ðalia galima ásigyti 21
a). Jurbarkas, tel.: 8 672 27 298,
8 600 29 047.
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 Jurbarko r. Girdþiø sen.,
Drebulynës k. Vilties g. 11 (I a.,
73 kv. m, I aukðtø name, 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. Girdþiø k. (I
a., karkasinis, plastikiniai langai,
37 500 Eur, su ûkiniu pastatu,
kuriame yra pagalbinës patalpos,
pirtis, 10 a). Jurbarkas, tel. 8 618
71 987.
Namà Jurbarko r. Smalininkuose
(288 kv. m, II a., mûrinis, graþi
vieta, 30 a, ûkinis pastatas, 2
garaþai, tvartas, malkinë, kiemo
rûsys. Namas pastatytas 2003 m.).
Jurbarkas, tel.: 8 447 56 406, 8
656 80 308.
Namà Mokyklos g. (2008 m.
statybos, 270 kv. m, tvarkingas,
10 a sklypas su dekoratyviniais
augalais, 1 a. pritaikytas komercinei veiklai). Tel. 8 640 32 441.
Namà P. Paulaièio g. (80 kv.
m, nauja statyba, neárengtas,
ramioje vietoje, miðko apsuptyje, vandens telkinys, sklypas
30 a, aptvertas tvora). Tel. 8 640
32 441.
Namà Rotuliuose (II a., 26 a
þemës, pakeisti langai, rûsys, du
balkonai, garaþas, vasarinë ir
kt. pastatai, kaina 38 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 605 82 505.
Namà Vieðvilëje (130 kv. m, II
a., blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 50
000 Eur. Ðalia upelis, parduotuvës, vaikø darþelis, mokykla,
þuvitakio slënis). Jurbarkas, tel.
8 652 03 937.
Namà Vytënuose (196 kv. m,
ûkiniai pastatai, lauko þidinys,
trifazis, tvarkingai priþiûrimas,
18 a sklypas). Tel. 8 640 32 441.
Nedidelá mûriná namà
Smalininkuose (ûkiniai pastatas,
garaþas, malkinë, visi patogumai,
sodas, graþiai tvarkoma, ðiltnamis, kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 608 16 823.
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 yra ûkio
paskirties). Jurbarkas, tel.: 8 447
51620, 8 685 27 238.
Sklypà Vasario g. Jurbarkas, tel.
8 618 26 299.
Skubiai sodybà Endriuðiø k.
Smalininkø sen. (40 a sklype).
Jurbarkas, tel.: 8 687 92 354, 8
603 26 852.
Smulkuèiuose sodo sklypà
„Ðaltinëlio“ bendrijoje Nr. 436
(12 a, maþas namelis, 700 m
nuo plento). Jurbarkas, tel. 8
622 22 870.
Sodà be namelio Greièiuose,
„Serbentos“ bendrijoje (þemës
sklypas 8 a, geroje, saugioje vietoje, ðalia gyvenamasis namas,
kaina 1 600 Eur). Jurbarkas, tel.
8 612 88 198.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje Nr. 347 (medinis
namelis, yra veranda, árankiø
priestatas, 6 a þemës, ðulinys).
Tel. 8 650 50 228.
Sodà Greièiuose (6 a þemës,
namelis neseniai apkaltas, nauja
pavësinë prie namelio, gera vieta,
prie pat karjero, kaina 9 500
Eur). Tel. 8 605 28 186.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje Nr. 254 (medinis II
a. namelis su baldais, garaþas
mûrinis, tvarkingas ðulinys, sklypas aptvertas). Jurbarkas, tel. 8
683 94 038.
Sodybà Kalnënuose ( namas ràstinis, asfaltuotas privaþiavimas,
geroje vietoje, galima pirkti pusæ
namo. Jurbarkas, tel. 8 641 56
231, skambinti po 18 val.
Sodà Kalnënø sodø bendrijoje
prie Nemuno (6 a, namelis, ðiltnamis, vaismedþiai) Jurbarkas,
tel. 8 685 01 287.
Sodybà Paðaltuonio k. (ðalia
pagrindinio kelio, yra trifazis, 71
aras þemës). Jurbarko r., tel.: 8
620 88 036, 8 657 91 534.
Sodybà Pavidaujo k. (30 a þemës,
kaina 15 000 Eur). Tel. 8 681
56 704.
Sodo sklypà Dainiø 2 k. (graþi
aplinka, 22 000 Eur. Svajoniø
sodyba – vienkiemis, 4 kambariai,
5 km nuo Jurbarko. Galimybë
nusipirkti papildomai þemës. Yra
ûkiniai pastatai). Jurbarkas, tel.
+370 673 16 210.
Sodø sklypus be nameliø
Kalnënuose, Nemuno sodø bendrijoje, ðalia Nemuno, eþero,
miðko, ðaltinio (6,8 a ir 6 a).
Jurbarkas, tel.: 8 644 32 140, 8
477 54940.

4

Þemes sklypà V. Grybo g.
(visos komunikacijos, geroje
vietoje, kaina 19 000 Eur, su
rimtu pirkëju kaina derinama).
Jurbarkas, tel. 8 670 43 333.
Þemës sklypà Greièiø sodø
bendrijoje (35 a, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 618 49
853.
Þemës sklypà Jurbarke. Þemës
ûkio paskirties, du sklypai (1,4
ir 1,03 ha). Jurbarkas, tel. 8
650 21 944.
Þemës sklypà Jurbarke (graþi
aplinka, komunikacijos, 9 500
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Eur, namø valda, 15 a, komunikacijos. Vieta gera, nuo Sodø
g. apie 500 m). Jurbarkas, tel. 8
695 43 170.
Þemës sklypà Jurbarke (komunikacijos, 8 000 Eur) Sodø-Rûtø
g. rajone (12,6 a, komunikacijos).
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.
Þemës sklypà Smukuèiuose ( 9
a., sutvarkyti dokumentai namo
statybai, kaina 3 000 Eur.) Tel. 8
686 04 999.

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 (5 x 10 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 (5 x 10
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.

Raseiniuose ir rajone

p a r d u o d a
Mediná namà Ariogaloje Vytauto
g. (yra sklypas 3 a, mûrinis garaþas, 50 km iki Kauno, tinka
komercijai, geras susisiekimas,
kaina 9 200 Eur). Tel. 8 645
68 280.

2 k. butà (miesto centre, be patogumø, reikalingas remontas,
kaina derinama). 1 k. butà (II
a., su patogumais, renovuotas
namas, 17 000 Eur). Tauragë, tel.
8 681 72 723.
2 k. butà Papuðynio k. Ðilalës g.
(II a., 54 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, 16 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 655 82 500.

Garaþà T. Ivanausko g. „Jûros
3“ bendrijoje (pakeistas stogas,
iðtinkuotas, rûsys po visu garaþu,
yra vanduo, saugomas, 3 000 Eur,
kaina derinama). Tauragë, tel. 8
607 96 606.
Gyvenamojo namo dalá Ðilalës
g. (I a., 31,4 kv. m, 6 arai þemës,
atskiras áëjimas, kiemas, garaþas,
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Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà Ðakiø r. Pervazninkø k.,
2 km uþ Kiduliø (medinë, 21 a
þemës). Tel. 8 620 49 056.

Ðilalëje ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà Koðiø k. (mûriniai
pastatai, yra þemës, gyvenvietëje, netoli Þemaièiø plento, visa
gatvë asfaltuota). Ðilalës r., tel. 8
689 94 024.
Þemës ûkio paskirties sklypà ant
upës Jûros kranto Didkiemio k.
Ðilalës r., tel. 8 685 62 983.

Ðilutëje ir rajone

p a r d u o d a
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 Gedimino g. 32 (III
a., 38,27 kv. m, su balkonu, su
baldais, tvarkingas). Tauragë, tel.
8 686 66 861.
1 k. butà M. Maþvydo g. 47 (I a.,
34,33 kv. m, gerai árengtas, su
dideliu 6 m balkonu). Tauragë,
tel. 8 688 77 002.
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,
yra mûriniai ûkiniai pastatai,
po 14 500 Eur). Tauragë, tel. 8
614 27 270.
1 k. butà Ateities take (I a.). Tel.
8 616 13 373.

2 k. butà Ðilalës g. 166, Papuðynio
k. (su patogumais, yra didelis
garaþas su duobe). Tauragës r.,
tel. 8 658 05 441.
2 k. butà Tauragës Dvare (prieð
kelerius 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.
3 k. butà Baþnyèiø g. (V a., 52 kv.
m, 28 000 Eur), galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 634 36 328.
3 k. butà Dainavos g. (III a., 35
000 Eur). Tauragë, tel. 8 653
21 961.
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).
Tauragë, tel. 8 652 46 218.
Garaþà „Draugystës“ bendrijoje
Bernotiðkës g. 14 a, Nr.96 (su
duobe, nebrangiai). Tauragë, tel.
8 612 29 104.

kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
651 77 763.
Mûriná namà (renovuotas, miesto komunikacijos, tvarkingas,
galima gyventi, 6,037 aro þemës,
2 garaþai, malkinë, kiemas trinkelëmis). Tauragë, tel. 8 611
14 025.
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 Gaurës sen. Milgaudþiø
k. (reikalingas remontas, 28 arai
sodybinis sklypas). Tauragës r.,
tel. +370 630 44 832.
Namà J. Tumo-Vaiþganto g. (75
kv. m gyvenamojo ploto, plastikiniai langai, rami vieta, kapitalinis
remontas, su baldais). Tauragë,
tel. 8 642 86 645.
Namà Sartininkø k. („alytnamio“
tipo, 4 kambariø, 19 arø sklypas).
Tauragës r., tel. 8 641 54 487.
Namà Senvagës g. (gyvenamasis,
vieno aukðto su mansarda ir rûsiais, 105 kv. m, 2003 m statybos,
13 arø þemës, miesto kanalizacija, ûkinis pastatas). Tauragë,
tel. 8 612 12 807.
Namà Þygaièiuose (2 aukðtø,
mûrinis, 16 arø þemës, labai
patogioje vietoje, 25 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 682 39 489.
Naujos statybos pastatà
Bernotiðkës soduose (yra pirtis,
kubilas, sveèiø kambarys, du
garaþai, didelis biliardas, miegamasis, 21,5 arø þemës, tinka
gyvenimui ir verslui). Tauragë,
tel. 8 616 72 540.
Plytinæ sodybà Docijonø k.
Mokyklos g. 3 (II a., namas
naudingo plotas 100,44 kv. m,
yra pusrûsis, 5 k., su baldais,
ûkinis pastatas, su trim garaþo
tipo patalpomis, yra sodas, ðalia
parduotuvë, kaina 43 000 Eur).
Tel. 8 650 35 586.
Sklypà Bernotiðkëje (graþi aplinka, ðalia miðkas, 0,12 ha, graþioje

vietoje, prie miðko, ðalia tvenkinys). Tauragë, tel. 8 698 02 670.
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, Saulës g. 8 (6 arai,
elektra, yra namelis, 4 400 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 98 492.
Sodà Joniðkëje „Puðyno“ bendrijoje (18 arø þemës). Tauragë, tel.
8 652 41 218.
Sodà Joniðkëje „Ðvyturio“ bendrijoje (senos statybos namelis,
atlikti geodeziniai matavimai,
yra elektra, 6,1 aro þemës, 3 300
Eur). Tauragë, tel. 8 685 56 276.

Sodà Joniðkëje „Aido“ bendrijoje (mûrinis namelis, po visu
nameliu rûsys, galima gyventi
þiemà, naujas centrinis ðildymas, plastikiniai langai, garaþas,
ðulinys, signalizacija, beveik 2
sklypai þemës, ðalia miðko, kaina
sutartinë). Tauragë, tel.:8 653 51
614, 8 631 68 816.
Sodybà Adakavo k. (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 Bernotiðkëje (mûrinis
namas, mûrinis garaþas ir mûrinis
ûkinis pastatas, 11,21 aras þemës

su sodu, prie vandens telkinio)
arba keièia á 1 k. butà su patogumais (II-III a., plytiniame name).
Tauragë, tel. 8 688 94 328.
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 Kunigiðkiø k. (renovuota,
15 arø sklypas). Darþinæ (28 m
ilgio, 26 arai, 100 m iki plento).
Tauragë, tel. 8 643 49 607.
Þemæ Vilkyðkiø k. Pagëgiø sav.
(2 ha) ir 2 k. butà Vilkyðkiø
miestelyje (64 kv. m, ûkiniai
pastatai). Tel. 8 684 61 863.
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Þemës sklypà (10 arø, yra ûkinis
pastatas, pamatas namui, visos
miesto komunikacijos, asfaltuota
gatvë, kaina sutartinë). Tauragë,
tel. 8 652 89 949.
Þemës sklypà Aukðtaièiø g. 8
(14,11 aro, yra vandentiekis,
kanalizacija, elektra, 16 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 672 29 926.
Þemës sklypà Didkiemio k., prie
Balskø vandens telkinio (50 arø).
Tauragë, tel. 8 699 47 615.
Þemës sklypà Didkiemio sen.
(graþi aplinka, ðalia miðkas, 22 a
ir 21 a þemës sklypai, prie Balskø
tvenkinio. Yra kadastriniai matavimai). Tauragë, tel. 8 699 80 852.
Þemës sklypà Joniðkëje Tëviðkës
g., 3 km iki Tauragës, link
Kryþkalnio, prie pagrindinio kelio
(uþdaras kvartalas, elektra, kaina
sutartinë). Tel. 8 654 87 362.
Þemës sklypà Maþonuose (2,5
ha). Tauragës r., tel. 8 671 48 204.
Þemës sklypà Skaudvilës g. (15
arø, prie pat miðko, 25 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 656 03 928.

p e r k a
1 arba 2 k. butà. Siûlyti ávairius
variantus. Tauragë, tel. 8 606 58
930.
1 k. butà Taurage r. (5 555 Eur).
Ieðko nebrangaus buto Tauragës
mieste, bendrabuèio tipo ar panaðaus. Su miesto komunikacijomis. Siûlykite. Gali buti apleistas. Tauragë, tel. 8 689 04 021.
Iðsinuomotø 2-3 k. butà, gali
sumokëti á prieká. Tauragë, tel. 8
643 87 902.

Patalpas Vasario 16-osios 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.

Vilniuje ir rajone

p a r d u o d a
Þemæ Vilniaus r. Raudonvario k.,
netoli Vilniaus, prie pagrindinio
kelio Vilnius-Nemeèinë (200 a,
kaina 200 Eur/1 a). Tel. 8 608
16 823.

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.
Lapuoèiø malkas. Tauragë, tel. 8
600 02 679.
Naudotus segmentinius, pakeliamus garaþo vartus. Gamintojas
„Ryterna“ (plotis 3,30 m, aukðtis
2,60 m, 1 100 Eur). Ðilalë, tel. 8
690 29 090.

2

+Iðnuomoja 1 k. butà (renovuotame name). Tauragë, tel. 8 654
11 469.
+Iðnuomoja 1 k. butà bendrabutyje, miesto centre, yra baldø.
Tauragë, tel. 8 682 34 047.
+Iðnuomoja Veterinarijos g.
40 kv. m patalpà, tinka garaþui,
servisui (yra duobë, yra montavimo balansavimo staklës, vanduo,
ðildymas, tualetas. Palankiomis
sàlygomis). Tauragë, tel. 8 699
12 014.
Dirbantis vyras iðsinuomotø vienà
kambará nuo liepos mënesio, gali
bûti be patogumø. Siûlyti ávairius
variantus. Tauragë, tel. 8 643 72
789.
Iðsinuomotø 1-2 k. butà Tauragëje.
Tel. 8 699 01 069.
Iðnuomoja 1 k. butà Vytauto g. 14.
Tel. 8 630 50 728.

p a r d u o d a
Baldus: 2 senovines lovas, 2 senovines skrynias. Naujus: sulankstomà stalà, batø dëþæ. Tauragë,
tel. 8 638 07 991.
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ
(tinka vonios kambariui), skalbiniø
dëþæ (pinta). 4 këdes su atloðais.
Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Sekcijà (kampinë, su rûbø spinta,
tvarkinga, geros bûklës, vyðninës
sp., 135 Eur). Tauragë, tel. 8 634
01 067.
Skubiai, pigiai virtuvës baldus,
sekcijà, prieðkambario spintà.
Tauragë, tel.: 8 667 86 231, 8 670
93 448.
Sofà-lovà (1,15 m ilgio, iðskleidþiama iki 1,50 m ilgio, su papildomu
èiuþiniu, geros bûklës, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 699 56 414.
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.
Stalà su këdëmis, kompiuteriná
stalà, veidrodþius (4 vnt., 52 x
100), dvivietá fotelá, dvi dvigules
antklode, du dvigulius uþtiesalus.
Tauragë, tel. 8 654 59 973.

p a r d u o d a

n u o m o j a
p a r d u o d a
Kondicionieriø SAMSUNG
SMART INVERTER (maþai
naudotas). Tauragë, tel. 8 682
52 925.
Maþai naudotà „Yamaha Psr550“ (350 Eur). Jurbarkas, tel.
+370 621 33 079.
Naujà ðaldytuvà „Candy 542WH“
(gali atveþti á kitus miestus, 120
Eur). Jurbarkas, tel. 8 677 95 886.
Skubiai, pigiai dujinæ viryklæ,
dujø balionà ir ðaldiklá „Snaigë“.
Tauragë, tel.: 8 667 86 231, 8 670
93 448.
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Vaikiðkà veþimëlá „Zippy classic“ (3 dalys, lopðys, sëdimoji
dalis ir këdutë, odinis, baltos spalvos, bûklë puiki maþai naudotas,
priedai mamos krepðys, 230 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 69 087.

Perka baravykus, voveraites,
raudonvirðius, mëlynes. Moka
brangiai ir atsiskaito iðkart. Tel.
8 634 18 311.

p a r d u o d a
Dëvëtus drabuþius maiðais (100
kg, 25 Eur). Atveþa. Jurbarkas,
tel. 8 656 38 610.

p a r d u o d a

p e r k a
Bièiø spieèiø. Tauragë, tel. 8 656
03 928.

p a r d u o d a
CITROEN XSARA (1999 m.,
1800 cm3, benzinas, dujos, 81 kW,
mechaninë, universalus, balta sp.,
4/5, TA iki 2017-07, 300 Eur).
Tauragë, tel. 8 620 97 641.

FORD

p a r d u o d a
Pamestas Saidos Skarbaliutës
brandos atestatas Pr. Nr. 45(07),
iðduotas 1995 05 20. Tauragë, tel.
8 650 40 615.
Pjaunu þolæ trimeriu Tauragës r.
Tauragë, tel. 8 650 54 019.
Telferis-elektrinis keltuvas (keliamoji galia 500 kg). Tauragë, tel.
8 698 23 618.

FORD FIESTA (1998 m., 1,8
l, dyzelinas, TA iki 2018 m.,
Lietuvoje neeksploatuotas, kaina
sutartinë). Tauragë, tel. 8 601 43
532, skambinti po 18 val.

MERCEDES-BENZ

p a r d u o d a

Du ðaldytuvus-vitrinas (kaina 500
Eur). Tel. 8 635 82 095.
El. generatoriø HONDA (maþai
naudotas, 3 kW, keturtaktis,
benzinas, su garantija, gera kaina,
tik 400 Eur). Tauragë, tel. 8 682
27 319.
Elektrinæ talæ (1 vnt. - 150 Eur),
metalo pjovimo stakles (1 t, 1
vnt. - 1 250 Eur). T-16 uþpakalinius ratlankius (2 vnt. po 15
Eur). Ekskavatoriaus JUMZ
posûkio cilindrà (1 vnt. - 30 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 676 97 485.
Grûdø malûnà (7,5 kW), betono
maiðyklæ, obliavimo stakles (4,5
kW). Jurbarkas, tel. 8 653 78 779.
Knygas: „Horizontø“ serijos (55
knygos), „Siluetø“ (37 knygos).
Þ. Verno (9 knygos) bei komplektà su 53 ávairiomis pasaulio
ðalimis „Pasaulis arèiau tavæs“.
O. Balzako ir È. Dikenso (rusø k.,
po 10 knygø). E. Zola (11 knygø).
Kaina sutartinë. Tauragë, tel. 8
609 37 319.
Metaliná seifà. Jurbarkas, tel. 8
618 26 299.

Karvæ (5 verðiø, su 3 savaièiø telyèaite, 900 Eur). Jurbarkas, tel. 8
652 30 335.
Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.
Karvæ (dviejø verðiø, 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 699 49 900.
Grynaveislá Vokietijos merinosø
veislës avinà (1 metø), jaunas avis,
ëringas avis ir avis su ëriukais. Tel.
8 657 86 212.
Jagdterjerø veislës ðuniukus (kalytës, 60 Eur). Pagëgiai, tel. 8 637
25 870.
Juodmargiø veislës telyèià (16
mën., 600 Eur). Jurbarkas, tel. 8
656 20 741.
Karves (vieno, dviejø, trijø ir keturiø verðiø). Ðienainá plëvelëje.
Tauragë, tel. 8 643 49 607.
Karves (4 ir 7 verðiø). Tauragë, tel.
8 610 36 224.
Karvæ (mësinë). Tauragë, tel. 8
622 77 966.
Karvæ (su antru verðiu). Jurbarkas,
tel. 8 611 28 627.
Karvæ. Tauragë, tel. 8 688 49 791.
Paauginti þàsiukus, parðelius
“Mongolica” 1 vnt. - 80 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 648 26 806.
Ðeðiø verðiø karvæ. Tel. 8 621 81
632.
Telyèià (pieninga, verðiuosis rugpjûèio mën.). Tauragë, tel. 8 684
62 828.
Telyèias (2 vnt., apsiverðiavusios,
su verðiukais). Tauragë, tel. 8 623
69 174.
Telyèià (verðinga). Tauragë, tel. 8
604 62 939.
Viðtas („bramai“, 2 ið jø perekðlës).
Tauragë, tel. 8 654 80 287.

d o v a n o j a
Dovanoja naudotà ðiferá. Tel. 8
685 32 309.

Modemà internetui (naujas, visai
nenaudotas, neðiojamas) ir treniruoklá mankðtai (pilvo presui,
50 Eur, geros bûklës). Jurbarkas,
tel. 8 699 56 414.
Naudotus 2 ðaldiklius ledams
“CARAVELL” ir ðaldytuvà - vitrinà “CARAVELL”. Jurbarkas,
tel. 8 616 32 970.
Originalios kalviðkas sûpuokles
visai ðeimai (2 suoliukai ir staliukas). Kalviðki sodo ir terasos
baldai su àþuolu ir uosiu. Tel. 8
623 45 752.
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.

p a r d u o d a
+YPATINGOS NUOLAIDOS!
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. VIDAUS IR
LAUKO DURYS: MEDINËS,
METALINËS, NAUJOS IR
PANAUDOTOS. MUZIKINIAI
I N S T R U M E N T A I
(BAJANAI, AKORDEONAI,
ARMONIKOS). Klaipëda, tel.
8 603 10 867.
Betono maiðyklæ (0,25 kub. m,
150 Eur), nivelyrà (su pakojomis
ir liniuote, maþai naudotas, 200
Eur). Tauragë, tel. 8 699 59 692.
Elektros variklius (2 vnt., 2 kW).
Duris namui (eglinës, vidaus).
Tauragë, tel. 8 638 07 991.
Juostinius mobiliuosius 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.
Perdavimo plokðtes (1,50 x 4
m), Gelgaudiðkio g-bos plytas,
raudonas blokelius, sausas lentas
(ávairiø storio), akmenis. Tel. 8
673 52 963.
Senoviðkas raudonas plytas (1
vnt. - kaina 0,20 ct). Tel. 8 685
49 155.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.
El. pjûklo rëmus su obliavimo
staklëmis. Tauragë, tel. 8 654
59 973.

p e r k a
Priimu statybines atliekas). Tel.
8 647 42 210.
Ðiferá (naudotà). Tauragë, tel. 8
654 11 469.

Vandens statinæ ant ratø (talpa
2 t, 500 Eur). Jurbarkas, tel. 8
610 20 755.
Vinilines 80-90-øjø m. plokðteles
(lietuviø ir uþsienio atlikëjai, 150
vnt.). Tauragë, tel. 8 690 76 767.
Viðtø broileriø automatiná namelá
su visais árenginiais, 19 a sklypà,
„barþiûrká“ ðiltnamá ar garaþà
ðildyti, pjovimo „klimerá“, þoliapjovæ, frezà. Tel. 8 673 52 963.
Vyriðkà dviratá „Canoga“ (ilgas rëmas, ratai R-28, 21 pavara, naujos
padangos, priekyje ir gale amortizatoriai, visos detalës „Shimano“,
kaina 110 Eur). Jurbarkas, tel. 8
633 53 775.
Vyriðkà elektriná miesto dviratá (varomas akumuliatoriumi,
ákraunamas, prie dviraèio yra
instrukcija, kaina sutartinë). Tel.
8 610 37 848.

NISSAN

p a r d u o d a
NISSAN ALMERA (2002 m.,
2,2 dyz., 81 kW, TA iki 2019 05
mën., kaina 1350 Eur). Ðakiai, tel.
8 676 48 713.
NISSAN PRIMERA (1995 m.,
1,6 l, benzinas, tvarkingas, TA
iki 2019 m., kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 636 33 219.

OPEL

p a r d u o d a
OPE ZAFIRA (2005 m., 2,0 dyz.,
Lietuvoje neeksplotuotas, kaina 1
650 Eur). Tel. 8 621 78 328.
OPEL ASTRA (1999 m., dyzelinas, TA iki 2018 m). Tauragë, tel.
8 679 28 440.
OPEL MERIVA (2010 m., 1,4
l, benzinas, taðkinës dujos, TA
iki 2018 m., draudimas, l. geros
bûklës, maþai Lietuvoje eksploatuotas, 3 500 Eur). Tauragë, tel. 8
639 68 832.

PEUGEOT

Ðalmà “Schuberth” 58/59 dydis,
kaina 100 Eur. Tel. 8 633 69 337.
Valtá (pagaminta ið faneros,
nesunki ir patogi transportuoti,
ilgis 3,85 m, plotis 1,28 m, 500
Eur). Ðilalë, tel. 8 690 29 090.

MERCEDES-BENZ C klasës
(2002 m., universalus , 2,2 l, dyz.,
kaina 2 500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 630 50 728.

p a r d u o d a
AUDI

PEUGEOT PARTNER (1998
m., keleivinis, TA iki 2018 m.).
Tauragë, tel. 8 681 72 723.

p a r d u o d a

TOYOTA

AUDI A6 (1998 m., dyzelinas, 81
kW, mechaninë, 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, sedanas, sidabrinë sp., 4/5,
180 000 km, TA iki 2019-06,
Lietuvoje neeksploatuotas, 2 600
Eu, ið Vokietijos). Jurbarkas, tel.
8 687 98 393.

TOYOTA AVENSIS (2004 m.,
2,0 dyz., 85 kW, Lietuvoje neeksplotuotas, kaina 2 900 Eur). Tel.
8 621 78 328.
TOYOTA YARIS VERSO (2001
m., benzinas, mechaninë, vienatûris, mëlyna sp., 4/5, TA iki
2018-00, 1500 Eur. Komplektas
þieminiø padangø ir daug atsarginiø daliø, kablys). Jurbarkas,
tel. 8 698 75 968.

BMW

VAZ

p a r d u o d a
BMW 525 (2002 m., 120 kW,
universalus, Lietuvoje neeksploatuotas, TA iki 2018 10
mën.). Ðakiai, tel. 8 676 48 713.

CITROEN

p a r d u o d a

p a r d u o d a
VAZ2003 (1974 m., su „treèiuko“
varikliu, geros bûklës, TA iki
2018 m., raudonos sp., kaina
sutartinë). Tauragë, tel. 8 658
05 441.

cm
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VOLKSWAGEN

p a r d u o d a

Superkame automobilius, autobusus, sunkveþimius, visureigius
aukðèiausia kaina. Sutvarkome
dokumentus ir pasiimame jums
patogiu laiku. Tel. 8 624 36 612.

p a r d u o d a

FORD TRANSIT mikroautobusà (2007 m., 2,2 l, TDI, rida
169 000 km, 8 vietø, visi privalumai, TA iki 2019 04 mën., pritaikytas ir neágaliesiems veþioti,
6 200 Eur). Tel. 8 603 10 867.
WV GOLF (2001 m., 1,9 TDI, 66
kW, universalus, tvarkingas, TA
iki 2018 03 mën.). Ðakiai, tel. 8
676 48 713.
VW BORA (benzinas, 1998 m.,
rida 186 000, 2,3 kub. cm, 110
kW, TA iki 2018 10, yra draudimas iki 2018 01 mën.). Jurbarkas,
tel. 8 698 05 752.
VW GOLF (1990 m., 1,8 l, benzinas, automatinë pavarø dëþë).
Tauragë, tel. 8 641 54 340.
VW GOLF (1999 m., 4 durø,
1,9 l, dyzelinas, juodos sp., kà
tik ið Vokietijos). Tauragë, tel. 8
682 24 545.
VW PASSAT (1996 m., 1,9 l,
TDI, universalus , kablys, TA,
signalizacija, gera bûklë, 1 200
EUR). Tel. 8 608 93 159.
VW PASSAT (2005 m., klimato
kontrolë, visi privalumai, TA,
kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
652 73 575.

p a r d u o d a
AUDI A4, B7 (2006 08 mën.)
dalimis. Klaipëda, tel. 8 627
84 804.
Lietus ratlankius su padangomis nuo AUDI A4 AUDI A3.
Tauragë, tel. 8 682 24 545.
Pigiai du komplektus padangø.
Tauragë, tel. 8 633 63 064.
Priekabà 2PTS-4 (didþioji, tvarkinga, yra TA, dvejiems metams,
yra stabdþiai, 1 400 Eur), priekabos (maþosios) 2PTS-4 aðis su
stabdþiais (220 Eur), padangas
(priekabos, su ratlankiais, 60
Eur/vnt.). Tel. 8 640 28 409.
VAZ 2006 dalimis. Tauragë, tel.
8 658 05 441.
VW GOLF (1992 m., 1,4 l,
benzinas) dalimis. Ðilalë, tel. 8
682 68 290.

p e r k a
Automobiliø, mikroautobusø
supirkimas aukðèiausia kaina.
Dokumentus tvarkome vietoje, dirbame be iðeiginiø.
Atsiskaitome iðkarto. Jurbarkas,
tel. 8 681 33 226.
Perka vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiima
pats ir atsiskaito ið karto. Tel. 8
638 65 628.

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

skelbimà mokëti nereikia, dydis 10
kv. cm skelbiantis 5 kartus + 1 kartas
nemokamas).
SKELBIMO KAINA – 1,50 Eur
(skelbiama 2 kartus ir internete 2 savaites).
SKELBIMAI PRIIMAMI:
Redakcijos biuruose, internetinëje
svetainëje.
Arba SMS þinute 1398 visiems operatoriams. SMS þinutëje á laukelá raðyti:
Pliusas4sk palikus tarpà – skelbimo
tekstas. (Á SMS þinutæ galima raðyti tik
160 simboliø, kartu su raktaþodþiu. SMS
kaina 3,00 Eur).
SKELBIMAI IKI 20 ÞODÞIØ
(áskaitant miesto pavadinimà ir vieno
telefono numerá). Kai nurodoma parduodamo nekilnojamojo turto, automobiliø
ir mobiliøjø telefonø kaina.
Laikraðtyje - 2,00 Eur (1 kartas).
Skelbiantis 5 kartus + 1 kartas
nemokamai.

Skelbimai, kuriuose yra daugiau nei
20 þodþiø. Paslaugø, verslo skelbimai,
nuolatinio darbo ir darbo uþsienyje
pasiûlymai. Jeigu nuolatos perka, parduoda þemæ, medienà (lentas, ràstelius,
taðus, malkas dideliais kiekiais). Superka kiaules, galvijus. Veþa keleivius á
uþsiená (nurodant arba nenurodant datos).
Iðnuomoja: nekilnojamàjá turtà, árangà,
transporto priemones. Skelbimai dël
dingusiø dokumentø (kurie privalo bûti
paskelbti laikraðtyje), perkamø, parduodamø dokumentø. Parduodamø, perkamø
ginklø. Þemës ûkio, gyvulininkystës
produktai: grûdinë kultûra; daigai, sodinukai, skerdiena, rûkyti, sûdyti mësos
gaminiai (2,00 Eur – skelbiame 2 kartus).
Skelbimai, kai nurodomi atliekami darbai
(pvz.: mûrija, betonuoja, atlieka apdailos
darbus ir t.t.).
VERSLO PASLAUGØ SKELBIMAI
PRIIMAMI:
Laikraðèio redakcijos biuruose.
Arba SMS þinute 1398 (pliusas1 palikus
tarpà - skelbimo tekstas). (Á SMS þinutæ
galima raðyti tik 160 simboliø kartu su
raktaþodþiu). SMS kaina 2,00 Eur

IÐANKSTINË INFORMACIJA
4,00 Eur.

Visi skelbimai tik internetinëje svetainëje
nemokami (skelbiame 2 arba 4 savaites).
Internetinës svetainës adresas: www.
pliusas.lt

Vaistø, þmoniø organø, kuro, automobiliø
dokumentø, ginklø be leidimo, narkotiniø
medþiagø pardavimo ir pirkimo, kritusiø
gyvûnø pirkimo, susijæ su draudþiama
LR veikla.
Laikraðèio prenumerata priimama
visuose Lietuvos paðto skyriuose. 1 mën. –
2,00 Eur.
Reklamà galima uþsakyti: elektroniniu

paðtu, faksu, telefonu, pas reklamos
vadybininkus. Kontaktai nurodyti þemiau
esanèioje skiltyje: ADRESAI, TELEFONAI.
Reklamos kainos skelbiamos svetainëje:
www.pliusas.lt.

p e r k a
+Perkame þ.û. technikà ir transportà: traktorius, kombainus,
plûgus, presus, automobilius,
mikroautobusus, sunkveþimius.
Tel. 8 623 55 702.
Traktoriø BELARUS (su didþiàja kabina, geros bûklës). Tauragë,
tel. 8 631 82 118.

JURBARKE Kranto g. 7.
Tel. 8-683 51000.
El. paðtas: pliusas@pliusas.lt
reklama.pliusas@gmail.com
Pasiûlymus, pageidavimus, skundus
siøskite: info@pliusas.lt
TAURAGËJE Vasario 16-osios g. 3.
Tel.: 8-446 72 121, 8-685 00 029.
El. paðtas: taurage@pliusas.lt
KLAIPËDOJE Priestoèio g. 1 a.
Tel. 8-652 65 040.
El. paðtas: pliusoreklama@gmail.com
ÐIAULIUOSE Tel. 8-652 65 040.
El. paðtas: pliusoreklama@gmail.com

ÐILUTËJE, ÐILALËJE
APIBRAUKTAS SKELBIMAS
4,00 Eur (papildomai uþ verslo

Buldozerio peilá (8 mm storio skarda, noragas originalus,
150 Eur). Plûgus (3 korpusø,
tinka prie T-25 ir T-40, 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 59 692.
Javø kombainà CLAAS
DOMINATOR-85 su ðiaudø
smulkintuvu (4 500 Eur) ir
MASSEY FERGUSSON-525
(3 500 Eur), traktoriø JOHN
DEERE-3130 (3 200 Eur), traktoriø JOHN DEERE-030 dalimis
ir FOSCHTSHRITT-3030 dalimis. Tel. 8 634 10 293.
Javø kombainus dalimis:
CLAAS DOMINATOR-105,
85, 80; CLAAS MERKATOR,
DON-1500, MASSEY
FERGUSSON-625, 525, 31;
DRONNINGBORG-2250,
900; NEW HOLLAND
CLAYSON-140, 135. Tel. 8 621
99 794.
Ryðiliná presà NEW HOLLAND,
rusiðkà sëjamàjà SZ-3,6, bulviø
sodinamàjà, dviejø korpusø
plûgà. Jurbarkas, tel. 8 662 35
299.
Kombainà E516B (3 500 Eur)
ir maþai naudotà lenkiðkà 3
korpusø, plûgà (1 100 Eur).
Raseiniai, tel. 8 612 14 121.
Kratytuvo ratlankius (25 Eur/
vnt.) ir MTZ-82 „brusà) (kaina
55 Eur). Tel. 8 640 28 409.
Labai cisternà (dviejø galø, 8
kub. m, 600 Eur). Tauragë, tel. 8
652 14 680.
Mëðlo pakrautuvà, mëðlo kratytuvà, vienaaðæ priekabà. Elektros
variklius (ávairaus galingumo),
elektriná pjûklà-obliavimo stakles, 3 cilindrø traktoriukà, gaisriná vandens siurblá. Tauragë, tel.
8 647 36 183.
Ðieno presà FOSCHTSHRITT
(1 000 Eur). Ðilalë, tel. 8 623
22 162.
Ðakø smulkintuvà, 200 Eur.
Tauragë, tel. 8 65 02867.
Ðienapjovæ (135), vartytuvà,
purkðtuvà, gnybtus rulonams,
grûdø pûstuvà, lenkiðkà ryðuliná
presà, plûgà, kultivatoriø, autokaro strëlæ, bulviø kasamàjà,
T-25 traktoriø. Tel. 8 612 78 366.
Tarybiná dvifazá suvirinimo
aparatà, ZIL ratus (2 vnt.), elektros variklius (2 vnt.). Jurbarkas,
tel. 8 662 35 299.
Traktorius dalimis. DT-20,
T-25, MTZ, T-40AM, JUMZ.
Traktoriø T-25 (1 800 Eur), traktoriø T-16 (1 400 Eur), traktoriø
MTZ-80 (1 700 Eur), traktoriø
MTZ-82 (5 500 Eur). Tel. 8 646
39 686.
Traktoriø su T-24 varikliu ir visà
þemës ûkio dirbimo technikà.
Tauragë, tel. 8 616 53 955.
Traktoriø su T-24 varikliu ir visà
þemës ûkio dirbimo technikà.
Jurbarkas, tel. 8 616 53 955.
Vokiðkà ðieno rinktuvà (4 m, 600
Eur), purkðtuvà (2 t talpos, 1 500
Eur), tràðø barstytuvà (0,5 t - 150
Eur), bulviasodæ (180 Eur). Tel.
8 698 55 344.

Tel. 8-652 65 039.
El. paðtas: pliusassilute@gmail.com
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+Reikalinga manikiûrininkë
miesto centre esanèioje kirpykloje. Tauragë, tel. 8 652 73 453.
+Reikalingas vairuotojas darbui
su autoveþiu ratais. Tel.: 8 699 84
154, 8 685 75 872.
Ieðkau þmoniø trimeriu pjauti
melioracijos griovius. Tel. 8 682
30 880.
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.
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Aprûpiname gyvenamuoju ploto
ir socialinës garantijos. Tel.: 8
652 45 521, 8 619 39 533.
Reikalinga moteris arba
vyriðkis, neturintys kur gyventi.
Suteikiamas visas iðlaikymas.
Tauragë, tel. 8 643 93 090.
Reikalingas vyras Jurbarke
priþiûrëti sodybà, joje gyventi ir
dirbti. Tel. 8 608 22 800.
Reikalingi miðko pjovëjai ir
pagalbiniai darbininkai. Tel. 8
652 90 111.
Siûlome darbà pagalbiniam darbininkui pieno ûkyje Tauragës
rajone. Maitinimas ir apgyvendinimas nemokamai, 300 Eur.
Tauragë, tel. 8 618 10 349.
Ûkininkas ieðko darbuotojomelþëjo. 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.
58 m. vyras ieðko traktorininko
darbo. Tauragë, tel. 8 635 55 113.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 698 13 906.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 690 83 046.
Ieðko darbo, gali atlikti visus
vidaus ir lauko apdailos darbus.
Tel. 8 636 31 002.
Mûrininkas ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 652 01 184.
Mûrininkas, stogdengys, vidaus
apdailos meistras ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 642 51 196.
Siûlome savo paslaugas, atliekame lauko remonto darbus
(stogø keitimas, skardinimas,
tvoros, pavësinës ir kiti darbai).
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. Tinkuoja,
mûrija, klijuoja polistirolá, armuoja, suka gipsà ir atlieka
kitus darbus. Tauragë, tel. 8 636
26 517.
Siûlome savo paslaugas (stogai,
tvoros, pavësinës, supynës, priestatai ir kt.). Esame su patirtimi.
Tauragë, tel. 8 637 25 870.
Vyras, galintis klijuoti plyteles,
darbo. Tauragë, tel. 8 678 81 315.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19
876.
+Pavësiniø nuoma (staèiakampë, 3 x 6 m, þvaigþdë, skersmuo
14 m, stalai, këdës). Tel. 8 600
51 591.
+PIRÈIØ STATYBA,
SAUNØ ÁRENGIMAS,
KARKASINIAI NAMUKAI,
NAMAI. PAVËSINËS,
TERASOS, SANDËLIUKAI,
PRIESTATAI, GARAÞAI.
GARANTIJOS. Klaipëda,
Girininkijos g. 14, tel. 8 677 96 000,
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.
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.
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.

1

Perveþame pigiai þemës ûkio
technikà. Jurbarkas, tel. 8 699
29 316.
Remontuojame buitinius ir pramoninius ðaldytuvus, pildome
maðinø ir traktoriø kondicionierius. Jurbarkas, tel. 8 698
39 839.
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.
Ðarvuotos durys tiesiai ið gamintojo pagal kiekvieno poreikius
(butui, namui, rûsiui, garaþui,
250 Eur). Tauragë, tel. 8 686
90 666.
Teikiu kroviniu perveþimo paslaugas su krovininiu mikroautobusu, kaina sutartinë. Jurbarkas,
tel. 8 636 87 917.

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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ĮVAIRENYBĖS

„FACEBOOK“ NEBEBUS
TIK SOCIALINIS TINKLAS

Šią savaitę paaiškėjo, kad „Facebook“ traukia sunkiąją artileriją – jau vasaros pabaigoje „eterį“ turėtų
išvysti pirmieji TV produktai.
Šiuo metu interneto gigantas tariasi su įvairiais Holivudo kūrybos namais dėl kelių originalių projektų,
pranešė „Wall Street Journal“. Teigiama, kad „Facebook“ jau konstruoja dvi programas naujam „televizijos“
sezonui: draminį serialą „Strangers“ ir TV žaidimą
„Last State Standing“.
Kalbama, kad „Facebook“ TV planuose – dviejų tipų
formatas: vienas – apie 10 minučių trukmės, kitas – bent
pusvalandžio.

PIRMASIS LIETUVIŠKAS
ELEKTRINIS AUTOBUSAS
BUS NEUŽMUŠAMAS

Pirmojo lietuviško elektrinio autobuso „Dancer“
gamintojai jau pasirašė kontraktą su Palangoje keleivius vežančios įmonės „Vlasava“ vadovais. Iš pradžių
pajūryje įsikūrusi įmonė žada nupirkti vieną elektrinį
autobusą.
„Autobusą žadame pristatyti Palangos vežėjams kitų
metų balandį“, – sako bendrovės „Vėjo projektai“
projektų vadovas Tadas Kubilius.
Planuojama, kad lietuviškas elektrinis autobusas jau
kitą sezoną veš keleivius maršrutu Klaipėda-Palanga
bei kitais pajūrio maršrutais.

IŠGERI TABLETĘ: TAI
TIKRAI VEIKIA, BET GYDYTOJAI SIŪLO BŪTI ATSARGIEMS

Praryti piliulę ir akimirksniu padidinti savo protinių
galimybių ribas – ši idėja skamba tarsi iš fantastinio
filmo. Beveik prieš pusšimtį metų buvo susintetintas
piracetamas – preparatas skirtas nervų, psichikos ir
narkologijos ligoms gydyti. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad
jis dar gerina ir smegenų integracinę funkciją, didina
smegenų ląstelių atsparumą, stimuliuoja centrinę nervų sistemą, gerina atmintį, o stengiantis išmokti naują
informaciją, lengvina jos supratimą ir įsisavinimą.
Deja, kaip ir daugelis kitų medicininėje praktikoje
naudojamų vaistų, nootropų vartojimas gali pasireikšti
ir tam tikru kasdienę veiklą sutrikdančiu poveikiu.
Vienas dažniausių šių medikamentų šalutinių reiškinių
yra galvos skausmas. Kur kas rečiau jų vartojimas
pasireiškia virškinimo sistemos sutrikimais.
Šaltinis: Technologijos.lt

RENGINIAI
JURBAKE IR RAJONE

LIEPOS 15 D. 19 VAL. „Škaplierinė“. Prie Eržvilko
piliakalnio.
TAURAGĖJE IR RAJONE
LIEPOS 13-15 D. Džiazo dienos.
ŠAKIUOSE IR RAJONE
LIEPOS 14 D. 22 VAL. Nemokamas geriausio Europos jaunimo filmo „Bėgam iš Berlyno“ seansas. Šakių
J. Lingio parkas.
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