2017 07 18 Nr. 28 (1682) ANTRADIENIS

Kaina 0,40 Eur

VISUOTINIS ŠAUKIMAS Į
KARIUOMENĘ – NETOLIMOJE ATEITYJE
Dėl prastėjančios
Lietuvos demografinės
situacijos
vis mažėja
šaukiamojo
amžiaus jaunuolių, todėl,
pasak gynybos analitikų,
netrukus turės būti įvestas visuotinis šaukimas į kariuomenę. Kiekvienas jaunuolis
žinos, jog eis tarnauti iškart baigęs mokyklą. Tai gali įvykti
per artimiausius penkerius metus.
Apie visuotinio jaunuolių šaukimo įvedimą nuolatinei privalomajai pradinei karo tarnybai buvo kalbėta šių metų pradžioje.
Premjeras Saulius Skvernelis užsiminė, jog toks šaukimas į
kariuomenę turi būti įvestas per šią Seimo kadenciją, 2019-aisiais. Vadovaujantis šia sistema, tarnauti būtų šaukiami visi
mokyklas baigę vaikinai. Kasmet į kariuomenės gretas įsilietų
apie 6 tūkst. jaunuolių.
Pasak Krašto apsaugos ministro Raimundo Karoblio, didesniam šauktinių skaičiui reikės naujos infrastruktūros, karinio
personalo, kurie vykdytų mokymus. „Šauktinius reikės aprengti, pamaitinti, užtikrinti tinkamą jų mokymą poligonuose. Ir tai
negali būti daroma likusios kariuomenės sąskaita. Tinkamam
pasirengimui reikia laiko. Ankstyviausias terminas yra 2020ieji metai, bet nenorime galutinai užbrėžti šios datos. Gali būti
ir 2021-ieji, ir 2022-ieji. Kita vertus, jei saugumo situacija
pasikeistų į blogą, gali būti ir greitesni sprendimai“, – kalbėjo
ministras.
Krašto apsaugos ministras R.Karoblis anksčiau yra teigęs, jog
dėl visuotinio šaukimo analizuojami keli variantai. Labiausiai
tikėtinas scenarijus, kad iš pradžių privalomai bus šaukiami tik
vaikinai. „Mokėjimas ginti savo Tėvynę yra garbinga kiekvieno
Lietuvos piliečio Konstitucinė pareiga, tačiau visuotinis šaukimas neturi tapti savitiksliu dalyku ir šiam žingsniui turi būti
tinkamai pasiruošta. Turime užtikrinti, kad kariuomenė vystytųsi tvariai, išlaikant balansą tiek tarp šauktinių, profesinės karo
tarnybos karių ir karių savanorių, tiek tarp personalo augimo ir
tolimesnės kariuomenės modernizacijos“, – teigė R. Karoblis.
Šiuo metu į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pirmiausia šaukiami jaunuoliai, kurie patys pareiškia norą atlikti
tarnybą. Tik nesurinkus nustatyto skaičiaus savanoriškai atvykusių atlikti karo tarnybą, toliau privaloma tvarka yra šaukiami
karo prievolininkai nuo 19 iki 26 metų (imtinai).
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BIČIŲ PIKIS – STEBUKLINGA PRIEMONĖ
NUO ŠIMTO LIGŲ

geltonai gintarinį korį ir bičių
vašką. Bet tuo bičių gėrybių
sąrašas nesibaigia, egzistuoja
daugiau bičių gaminamų produktų, kurie kol kas nėra taip
plačiai naudojami ir žinomi,
kaip medus ar bičių vaškas.
Vienas iš tokių produktų yra
bičių pikis, dažnai dar vadinamas bičių propoliu.
Bičių sukurtas vaistas
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Liaudies medicinoje bičių pikis dažniausiai
vartojamas išoriškai, rečiau – kaip vaistas į
vidų. Juo gydytos votys, karpos, nuospaudos,
nudegimai. Bičių pikiu ištepta drobe žmonės
apvyniodavo skaudamus sąnarius – skausmai
sumažėdavo arba visai praeidavo. Juo gydydavo skrandžio opas, plaučių tuberkuliozę, tulžies pūslės ligas, parodontozę. Egipte pikį su
medumi vartodavo mirusiesiems balzamuoti.
Taip pat pikio sakai buvo naudojami smuikų
lakui gaminti. Sodininkystėje pikio tepalu
patariama tepti sužalotas vaismedžių vietas ir
paskiepytus medžius, nes jis nesušyla saulėje

JURBARKAS
ir nenuteka, o žiemą nesilupa.
Bičių pikis yra antimikrobinis, antivirusinis preparatas, mažinantis uždegimus,
skausmą, skatinantis audinių regeneraciją
ir stiprinantis imunitetą. Juo galima gydyti
slogą, gerklės ar balso stygų uždegimą, kitas viršutinių kvėpavimo takų ligas. Gydyti
geriausiai tinka 20 % aliejinis bičių pikio
tirpalas. Jį reikia lašinti į nosį. Pikiu galima
gydyti įvairius veido ir ausų uždegimus.

L I E T U VA I P A S A U L I O A R T O J Ų
VA R Ž Y B O S E 2 0 1 8 M . AT S TO VA U S
ŪKININKAS STANISLOVAS MARCINKUS
IŠ JUODAIČIŲ
Liepos 12 d. Liepų kaime (Dotnuvos sen.,
Kėdainių r.) įvyko Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) ir Lietuvos artojų
asociacijos (LAA) organizuojamos „Lietuvos artojų varžybos 2017“. Dėl geriausio arimo meistro
vardo varžėsi artojai iš visos Lietuvos. Devynioliktą kartą rengiamose varžybose dalyvavo trylika
artojų. Jurbarko rajonui atstovavo artojas Stanislovas Marcinkus ir jo sūnus Tadas Marcinkus iš
Juodaičių. Tradicinių plūgų grupėje Stanislovas
Marcinkus tapo absoliučiu nugalėtoju. Jam atiteko garbė atstovauti Lietuvai 2018 m. Vokietijoje
vyksiančiose Pasaulio artojų varžybose. Jo sūnus
Tadas Marcinkus šioje grupėje užėmė trečią vietą.

Geriant 100–500 mg spiritinio bičių pikio
tirpalo padidėja tulžies sekrecija, pagerėja
kepenų veikla, greičiau gyja skrandžio
opos, sveikstama po tulžies, kepenų ir odos
ligų, aterosklerozės. Spiritinia pikio tirpalas
gerai gydo grybelines odos ligas, egzemą,
neurodermatitus, odos tuberkuliozę, nušalimus ir nudegimus. Stomatologai pikiu gydo
stomatitą ir parodontozę.

ŠILUTĖ

NAUDINGA ŽINOTI

EUROPOS PILIEČIŲ INICIATYVĄ ATSISAKYTI PESTICIDŲ LIETUVOJE PARĖMĖ
PER 700 GYVENTOJŲ
Europos piliečių iniciatyvą atsisakyti pesticidų Lietuvoje parėmė per
700 gyventojų
Per 700 Lietuvos gyventojų prisidėjo prie Europos piliečių iniciatyvos,
kuria siekiama uždrausti glifosatą
bei saugant žmones ir aplinką bendrai mažinti pesticidų vartojimą, kad
ateityje jų iš viso būtų atsisakyta.
Ši iniciatyva buvo registruota
sausio pabaigoje ir visoje Europos
Sąjungoje ją jau yra parėmę apie 1,3
mln. piliečių. Lietuvoje parašus rinkę iniciatyvos rėmėjai Vyriausiajai
rinkimų komisijai (VRK) liepą pateikė 730
parašų – 181 popierinėje formoje ir 549 internetu, paskelbė komisija. Parašų rinkimo
iniciatyvą Europoje pradėjo visuomeninės
organizacijos, kurios ragina Europos Komisiją siūlyti valstybėms narėms uždrausti
glifosato naudojimą, pertvarkyti pesticidų
leidimo patvirtinimo procedūrą ir Bendrijos mastu nustatyti prievolę valstybėms narėms mažinti pesticidų naudojimą siekiant,
kad ateityje jie apskritai būtų uždrausti.
Parašų rinkimo iniciatyvą Europoje pradėjo visuomeninės organizacijos, kurios
ragina Europos Komisiją siūlyti valstybėms
narėms uždrausti glifosato naudojimą,
pertvarkyti pesticidų leidimo patvirtinimo
procedūrą ir Bendrijos mastu nustatyti
prievolę valstybėms narėms mažinti pesticidų naudojimą siekiant, kad ateityje jie
apskritai būtų uždrausti.
Tam, kad ES institucijos nagrinėtų ini-

IŠKOVOJO 3 VIETĄ EUROPOS VANDENS
MOTOCIKLININKŲ ČEMPIONATE
Tauragiškis Alvydas Vasiliauskas sėkmingai pasirodė
Austrijoje vykusiame Europos
vandens motociklų čempionate.
Sportininkas į Tauragę parsivežė bronzos medalį.
Europos vandens motociklų
čempionate iš viso dalyvavo
220 sportininkų iš 26 šalių. Iš jų
– keturi lietuviai. Du pasidabino
aukso medaliais, o vienas, kaip
minėjome tauragiškis – bronza.
52 metų A.Vasiliauskas šiame
čempionate rungėsi dviejose
klasėse. Visą varžybų savaitę
varginant 32–36 C karščiui
A.Vasiliauskas bronzą iškovojo GO/Open + 35 Veteran klasėje. Pačioje galingiausioje GP
klasėje jis užėmė aukštą 8 vietą.
Vandens motociklų sportu šis tauragiškis užsiima 10 metų. Rugpjūtį A.Vasiliauskas dalyvaus
Rytų Europos šalių čempionate, kuris vyks Elektrėnuose.

Turbūt ne paslaptis, kad bitės
gamina ne tik medų. Dauguma
žmonių jau žino nuostabų,

Bičių pikis (propolis) – biologiškai aktyvi medžiaga,
kurią iš medžių pumpurų ir
jaunų šakelių lapų surenka
bitės darbininkės. Tai stipraus,
bet malonaus aromato tamsiai
pilka masė (cheminiu požiūriu
– labai sudėtingas junginys).
Ją sudaro įvairios kvapiosios medžiagos,
vaškas, eteriniai aliejai, žiedadulkės. Pikyje
taip pat yra mangano, cinko, vario, nikelio,
kobalto, kalcio, kalio, fosforo, sieros, natrio,
geležies bei magnio. Jau žiloje senovėje žmonės žinojo, kad propolis gydo žaizdas, mažina
skausmą ir tinimą, šalina blogą kvapą.
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ciatyvą, iniciatoriai per 12 mėnesių turi
surinkti mažiausiai 1 mln. ES piliečių
pritarimo pareiškimų iš ne mažiau kaip
septynių valstybių narių. Surinkus apie 1
mln. 320 tūkst. piliečių pritarimo pareiškimų, 11 valstybių pasiekė joms nustatytus
parašų minimumus. Jie kiekvienoje šalyje
priklausomai nuo gyventojų skaičiaus yra
skirtingi. Lietuva nesurinko minimalaus
reikalaujamo šaliai 8,2 tūkst. pritarimų
pareiškimų skaičiaus, tad nebus skaičiuojama į reikiamą valstybių narių ketvirtadalį, tačiau jos pateikti pritarimo pareiškimai bus įtraukti į bendrą pasirašiusiųjų
skaičių. Parašus dėl šios iniciatyvos galima
rinkti ir toliau – iki 2018 metų sausio 25
dienos. Pasak VRK, iniciatoriai per visą
Europą iki šio laiko ketina surinkti ne
mažiau kaip 2 mln. piliečių pritarimo pareiškimų. Pasirašyti už iniciatyvą galima
internetu arba specialiose popierinėse
formose.

ŠILUTĖS SAVIVALDYBEI BANKROTAS
NEGRESIA - GAVO DAUGIAU PAJAMŲ,
NEI PLANAVO
Savivaldybės turtas - dešimtis kartų
didesnis už skolas
Savivaldybės biudžeto pajamos po
kelerių metų pertraukos pradėjo didėti: per 2016 metus Savivaldybė gavo
1 mln. 266,4 tūkst. eurų neplanuotų
pajamų: planuota, kad biudžetas gaus
tik 37 mln. 294,0 tūkst. eurų pajamų, o
gavo 38 mln. 560,4 tūkst. eurų.
Šilutės r. savivaldybės tarybos
Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininką Steponą Kazlauską labai domino visa Savivaldybės valdomo turto
vertė. Biudžeto ir finansų skyriaus
vedėjos Janinos Valienės ir skyriaus vyriausiosios specialistės Doritos Mongirdaitės duomenimis, grynasis Savivaldybės turtas 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 42 mln. 608,61 tūkst. eurų.
Tai - tik balansinė likutinė vertė. Tikroji vertė gali būti dešimtis, o gal net šimtus kartų didesnė.
Tą vertę geriausiai parodytų privatizacijos aukcionai. Pats S.Kazlauskas priminė, kad Savivaldybei priklausančio ambulatorijos pastato, esančio Šilutės Rusnės gatvėje, likutinė balansinė
vertė buvo vos 150 tūkst. eurų, o pirkėjas aukcione už jį sumokėjo 0,5 mln. eurų.
Didėjo gyventojų pajamų ir žemės mokesčių įplaukos
Pasak D.Mongirdaitės, nors 2016 metų viduryje Šilutės r. savivaldybės taryba šiek tiek padidino savivaldybės biudžeto pajamų planą, tačiau 2016 gruodžio 31 dieną buvo užfiksuota,
kad neplanuotų pajamų gauta dar daugiau, nei tikėtasi, - 853,7 tūkst. eurų daugiau, negu buvo
numatyta patikslintame plane.
Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 819,6 tūkst. eurų daugiau, nei planuota, gyventojų
pajamų mokesčio. Į biudžetą gautos visos planuotos ir šiek tiek didesnės žemės mokesčio ir
žemės nuomos mokesčio įplaukos.

PALANGA

VAIKŲ PARKE – KELIAUJANČIOS PARODOS „GIMĘ SU GENIJAUS ŽYME“
PRISTATYMAS
Liepos 11 d. Vaikų parke vyko nuotaikingas ir muzikalus keliaujančios parodos „Gimę su
genijaus žyme“ pristatymas.
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Paroda bus eksponuojama visą likusią
vasarą, tentai su parodos herojais bus
eksponuojami palei dviračių taką bei
takus į jūrą – gerai matomoje vietoje.
Šia paroda siekiama skatinti tėvus atrasti neišnešiotuose kūdikiuose daugiau
negu ligas, tikėti ir pasitikėti savo vaiku,
skatinti bei ugdyti jame užgimusį talentą, kelti dvasią. Taip pat siekiama visuomenei formuoti pozityviąją poziciją apie
neišnešiotus naujagimius, sutelkti bendruomenę – šeimas, medikus, politikus,
rėmėjus – ir siekti pagerinti neišnešiotų
naujagimių priežiūrą regionuose.

KLAIPĖDA

CENTRINIO PAŠTO PASTATAS BUS PARDUOTAS
Valstybės valdoma akcinė bendrovė Lietuvos
paštas, siekdama realizuoti
veikloje nebenaudojamus
nekilnojamojo turto (NT)
objektus ar juose esančias
perteklines patalpas, viešo
konkurso būdu ketina parduoti Vilniaus, Kauno ir
Klaipėdos centrinių paštų
pastatus.
Racionalus ir ekonomiškas disponavimas nekilnojamuoju turtu yra vienas
iš strateginių valstybės valdomoms įmonėms keliamų tikslų. Šiuo metu Lietuvos paštas turi
nemažai NT, kuris yra nenaudojamas, nebereikalingas tiesioginei pašto veiklai arba naudojamas
neefektyviai.

KAUNAS

KAUNO UPIŲ PAKRANTES VADUOS NUO
BRŪZGYNŲ
Krūmokšniais ir
net pavojingais Sosnovskio barščiais
apaugusios Nemuno ir Neries upių
pakrantės netrukus
taps patrauklesnės.
Ateinančias kelias
savaites iš brūzgynų gniaužtų bus
vaduojama Neries
pakrantė prie Kauno
kempingo ir Nemuno kairioji pakrantė
žemiau Panemunės
tilto.
Viena iš miesto želdynais besirūpinančių specialistų stotelių – Jonavos gatvėje esančio Kauno
kempingo prieigos. Kelių šimtų metrų teritorijoje nuo Kleboniškio tilto iki miesto kempingo
bus iškirsti menkaverčiai krūmai, ligoti ir puvinio pažeisti medžiai. Sutvarkius pakrantę, tiek
kempinge kauniečiai ir kempinge apsistoję turistai galės mėgautis atsivėrusiais vienos iš gražiausių Lietuvos upių vaizdais. Darbus šioje vietoje ketinama pradėti kitą savaitę.
Analogiški darbai numatyti ir Panemunėje. Nuo Panemunės tilto iki senųjų žydų kapinių
besitęsianti apie 800 metrų ilgio pakrantė jau šią savaitę sulauks dėmesio.
„Paliksime perspektyvius ir sveikus medžius, o ligotus – pašalinsime. Taip pat pasirūpinsime
Sosnovskio barščiais ir kitais menkaverčiais augalais, kurie užgožia medžius bei darko pakrantės
vaizdą. Kitaip tariant, atversime miestiečiams langus į Nemuną ir Nerį“ , – šypsojosi Kauno
savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė.

ŠIAULIAI

NAUJIENA, KURI PATIKS TINKLINIO
GERBĖJAMS
Lieporių rajone
toliau naujinama
sporto infrastruktūra.
Šiauliečiai jau išbandė naują ir modernią
krepšinio-lauko teniso aikštelę, o dabar
čia sportuoti galės ir
visi paplūdimio tinklinio mėgėjai. Naujoji aikštelė įrengta
senosios, kažkada
asfaltuotos aikštelės
vietoje, kuri jau buvo
avarinės būklės. Paplūdimio tinklinio
aikštelė dabar atitinka tarptautinius standartus. Aikštelė įrengta aptvertame gimnazijos aikštyne,
teritorija stebima vaizdo kameromis.
„Labai smagu, kad greitai ir kokybiškai atlikti įrengimo darbai, vietoje grubaus išlūžusio
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SMULKUS VERSLAS

JAUNUOLIAI RADO BŪDĄ, KAIP
UŽDIRBTI – NUGVELBTĄ IDĖJĄ PAVERTĖ
VERSLU
„Jei žmonės dirbtų tiek pat sunkiai, kaip ir išvažiavę į užsienį,
jie puikiai gyventų ir Lietuvoje“,
– įsitikinęs Vilniaus Universiteto
taikomosios fizikos studentas
Povilas Kelbauskis (20 m.), kartu
su draugu Laurynu Alekna (19
m.) internete radęs būdą, kaip
uždirbti pinigų ir nebijoti ateities,
pastaruoju metu vis dažniau bauginančios tiek jaunus, tiek senus.
Nugvelbė idėją
Gargždiškiai vaikinai aptiko
mūsų šalyje niekur neįgyvendintą
ir nuo emigracijos išgelbėjusią idėją. Povilas
ir Laurynas nėrė į pramogų pasaulį ir tapo
jaunaisiais mūsų šalies verslininkais.
Vieną saulėtą gegužės sekmadienį vaikinai
surengė nemokamą šventę Gargžduose, kurioje vienai dienai pastatė pramogų parką. Jie
suskaičiavo, kad renginyje apsilankė daugiau
nei tūkstantis lankytojų.
„Tai – visiškas atsitiktinumas. Šis pramogų
parkas atsirado tiesiog po vakarinio pasisėdėjimo“, – žvelgdami į pramogaujančius
žmones juokavo studentai, papasakoję apie
savo verslo pradžią.
Nematyta pramoga – kelias į verslą
Laurynas kalbėjo, kad prieš 3 metus internete išvydo burbulinį futbolą – žaidimą,
kuriame rungtyniaujama su specialiais guminiais pripūstais kostiumais.
„Viskas prasidėjo po to, kai pamatėme tokį
dalyką kaip burbulinis futbolas. Panorome
jį išbandyti. Deja, supratome, jog tokio
Lietuvoje nėra.
Pamanėme, kad reiktų tai patiems parsisiųsti ir pasiūlyti šią pramogą kitiems. Nusipirkome savo pirmąjį burbulų komplektą.
Iš pradžių pramogas teikėme tik Klaipėdos
rajone, bet dabar tai darome jau visoje Lietuvoje“, – pasakojo jis.
Povilas prisiminė, kad po to, kai įsigijo
burubulus, pastebėjo didelį žmonių susidomėjimą. Taip abu vaikinai nusprendė
nusipirkti ir antrą jų komplektą, o štai šiais
metais siūlomų pramogų pagausėjo – Gargžduose vykusiame renginyje lankytojai šaudė
lankais, o vaikai šokinėjo ant dviejų batutų.
Pinigais nelyja
„Šis verslas gal atrodo pelningas. Nekalbant apie skaičius, kitiems sužinojus, kiek
kainuoja vienos ar kitos mūsų pramogos,
atrodo, jog tai gali būti labai pelninga. Bet
žmonės neįvertina, kiek reikia įdėti darbo ir
kokios sąnaudos.

Tarkim, turime didelę šventę, kurioje yra
40 burbulinių kostiumų. Aš galiu garantuoti,
kad po tokio srauto žmonių ne vienas jų plyš.
Mes juos klijuosime ir atiduosime tam daug
laiko – nuo ryto iki vakaro“, – kalbėjo Povilas.
Jis pabrėžė, kad uždarbis viso labo nėra pats
svarbiausias. Anot Povilo, pramogų verslas –
tai ta sritis, kurioje reikia mylėti savo darbą.
Planuoja ateitį
„Atiduodame visą savo energiją. Kai matysime, kad esame įvaldę pramogas, imsime
toliau vystytis“, – sakė studentas. Povilas
kalbėjo, kad šiuo metu jų turimas apie toną
sveriantis kliūčių ruožas, pristatytas renginio
Gargžduose metu, yra skirtas suaugusiesiems,
tačiau, akivaizdu, jame linksma ir vaikams.
Tai – potenciali galimybė plėstis.
„Kitais metais planuojame įsigyti kitų įvairių
kliūčių ruožų, pripučiamų atrakcionų, tad kol
kas tikrai to nenutrauksime“, – šypsodamasis
pridūrė Laurynas.
Prakalbo apie emigraciją
Žinia, Lietuvos jaunimas susiduria su
skauduliais – neranda darbo, nemato ateities,
naujų perspektyvų, todėl dalis jaunų žmonių
pasirenka emigraciją. 2016 m. savo išvykimą
iš Lietuvos deklaravo 51 tūkst. emigrantų. Kaip
tai vertina mūsų jaunieji verslininkai?
„Dažniausiai į užsienį išvažiavę žmonės dirba po 14 valandų, nemiega nevalgo, o grįžę į
Lietuvą išlaidauja. Jei dirbsime čia Lietuvoje
lygiai tiek pat, kiek išvažiavę į užsienį, mes
tikrai gyvensime puikiai.
Tiesiog reikia neskaičiuoti laiko ir daryti
viską nuoširdžiai. Jei darysi tai nuoširdžiai,
įmonės apyvarta gali kilti ir tai atsiliepia atlyginimams. Tad emigracijos neplanuoju“, – savo
mintimis dalijosi Povilas.
O Laurynas patikino taip pat artimiausiu
metu neemigruos. Nuo šių metų rugsėjo vaikinas planuoja studijuoti ekonomiką Vilniaus
universitete.

RECEPTAS

CUKINIJŲ PYRAGAS SU VIŠTIENA
Šis pyragas – sotus, lengvai pagaminamas ir labai skanus. Galite jį kepti ir
be jokio įdaro ar, pavyzdžiui, su faršu
ar grybais.
Reikės:
460 g cukinijų, 100 g tarkuoto sūrio,
3 didelių kiaušinių, 1 svogūno, 140 g
miltų, 1-2 v. š. aliejaus, 1 a. š. kepimo
miltelių, druskos, 1 a. š. itališkų džiovintų žolelių mišinio arba naudokite
savo mėgstamus žalumynus.
Įdarui: 2 nedidelių virtų vištų šlaunelių, 1 didesnės morkos, 1 svogūno,
1-2 skiltelių česnako, 3-4 v. š. grietinės, druskos, pipirų, smulkintų krapų, aliejaus kepti.
Gaminame įdarą
Nuo kaulų nuimti mėsą, supjaustyti nedideliais gabalėliais. Morką nuskusti, sutarkuoti
burokų trintuve. Svogūną ir česnaką nulupti, supjaustyti - viską apkepti kelias minutes keptuvėje, kol suminkštės). Tada dėti grietinę, berti prieskonius, išmaišyti, nuimti nuo viryklės,
suberti smulkintus krapus ir sudėti supjaustytą vištieną. Palikti atvėsti.
Gaminame tešlą
Cukinijas sutarkuoti burokų trintuve, lengvai nuspausti rankomis nereikalingą skystį, įmušti
kiaušinius, pilti aliejų, sudėti susmulkintą svogūną, tarkuotą sūrį, berti prieskonius, žoleles ir
miltus, sumaišytus su kepimo milteliais – viską gerai išmaišyti. Kepimo formą iškloti kepimo
popieriumi, supilti pusę cukinijų tešlos, ant jos dėti įdarą, ant viršaus supilti likusią tešlą.
Kepti 180 laipsnių orkaitėje apie 40-45 min.
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
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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 ðalia elektros tinklø (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 k. butà Kæstuèio g. 24 (11 000
Eur). Tel. 8 650 49 291.
1,5 k. butà K. Donelaièio g. 70
(V a., 43 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 holu, 54
kv. m, plastikiniai langai, ðarvo
durys, du ástiklinti balkonai,
I a., kaina 19 000 Eur, galima
iðsimokëtinai). Tel. 8 658 54 808.
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, geroje vietoje (II a., 43 kv.
m, II aukðtø name, mûrinis,
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 (67,70
kv. m, ðalia Naujamiesèio m-klos,
atliktas kapitalinis remontas,
yra baldø). Jurbarkas, tel. 8 683
94 038.
3 k. butà Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.
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.
4 k. butà Kauno g. 30 (II a.,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 673 01 922.
4 k. butà Dariaus ir Girëno g.,
plastikiniai langai, durys ðarvuotos, kambariai nepereinami,
geras planavimas, kaina 22 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 625 93 347.
4 k. butà K. Donelaièio g. (IV a.,
88 kv. m, V aukðtø name, blokinis, 28 000 Eur. Idealus butas
ðeimai! Puikûs kaimynai, patogi
ir graþi vieta! Domina keitimas
á 1-2 k. butà). Jurbarkas, tel. 8
638 59 678.

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 keièia 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 JurbarkasSkaudvilë). Jurbarkas, tel. 8 699
48 282.
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 Jurbarko r. Girdþiø sen.
Drebulynës k. Vilties g. 11 (I
a., 73 kv. m, I a., mûrinis, 6 000
Eur. 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 pastas, 2 garaþai, tvartas, malkinë, kiemo
rûsys. Namas pastatytas 2003
m.). Jurbarkas, tel.: 8 447 56 406,
8 656 80 308.
Namà Rotuliuose (II a., 26 a
þemës, pakeisti langai, rûðys
elektros, 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.
Sklypà Dainiø g. (16,8 a, yra visos komunikacijos, kaina 16 000
Eur). Tel. 8 658 83 162.
Sklypà Jurbarke A. GiedraièioGiedriaus g. (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 14
999 Eur. Ramioje vietoje, 15 a,
namu valda). Jurbarkas, tel. 8
640 15 999.
Sklypà Vasario g. Jurbarkas, tel.
8 618 26 299.
Skubiai sodybà 40 a sklype
Endriuðiø k. Smalininkø sen.
Jurbarkas, tel.: 8 687 92 354, 8
603 26 852.
Smukuèiuose 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 „Vieversio“
bendrijoje Nr. 254 (medinis II
a. namelis su baldais, garaþas
mûrinis, tvarkingas ðulinys, sklypas aptvertas). Jurbarkas, tel. 8
683 94 038.
Sodà Kalnënø sodø bendrijoje,
prie Nemuno (6 a, namelis, ðiltnamis, vaismedþiai). Jurbarkas,
tel. 8 685 01 287.
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Sodybà Kalnënuose (namas ràstinis, asfaltuotas privaþiavimas,
geroje vietoje, galima pirkti pusæ
namo. Jurbarkas, tel. 8 641 56
231, skambinti po 18 val.
Sodybà Pavidaujo k. (30 a þemës,
kaina 15 000 Eur). Tel. 8 681
56 704.
Sodo sklypà Dainiø k. 2 (graþi
aplinka, 2 2000 Eur. Svajoniø
sodyba – vienkiemis, 4 kambariai,
5 km nuo Jurbarko). Galimybë
nusipirkti papildomai þemës.
Yra ûkiniai pastatai. Jurbarkas,
tel. +370 673 16 210.
Sodo sklypà Smukuèiø k. (ðalia
miðkas, 2 500 Eur, 8 a, netoli
uþtvanka). Jurbarkas, tel. 8 610
29 267, 8 687 83 624.
Sodø sklypus be nameliø (6,8
a ir 6 a) Kalnënuose, Nemuno
sodø bendrijoje. Ðalia Nemunas,
eþeras, miðkas, ðaltinis.
Jurbarkas, tel.: 8 644 32 140, 8
477 54940.
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.
Du þemës sklypus Jurbarke (1,4
ha ir 1,03 ha). Jurbarkas, tel. 8
650 21 944.
Þemës sklypà Jurbarke (graþi
aplinka, komunikacijos, 9 500
Eur, namø valda, 15 a, komunikacijos, vieta gera - nuo sodø
gatvës apie 500 m). Jurbarkas,
tel. 8 695 43 170.
Þemës sklypà Jurbarke SodøRûtø g. r. (komunikacijos, 8
000 Eur, 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.

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.

Kituose miestuose ir
rajonuose

p a r d u o d a

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

Klaipëdoje ir rajone

p a r d u o d a
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.
Medinis namas 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.
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.

Raseiniuose ir rajone

p a r d u o d a

Ðakiuose ir rajone
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
Þemës ûkio paskirties
sklypà ant upës Jûros kranto
Didkiemio kaime. Ðilalës raj.,
tel. 8 685 62 983.

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.
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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 Dainavos g. 10 (III a.)
arba keièia á 1 k. butà. Kaina
sutartinë. Tauragë, tel. 8 655
10 457.
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.
2 k. butà Tauragës r. Gaurëje
(II a., 47 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta.
Butui priklauso sodas, malkinë,
rûsys. Ðildomas kietuoju kuru).
Tauragë, tel. 8 653 63 173.
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., 54.00 kv. m, IX aukðtø name,
blokinis, 19900.00 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 Skaudvilëje (II a.
60,5 kv. m, yra rûsys 22 kv. m).
Tauragës r., tel. 8 607 09 615.
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.
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.

Sodà Joniðkëje „Puðyno“ bendrijoje (18 arø þemës). Tauragë, tel.
8 652 41 218.
Sodybà Batakiø k. Kaina sutartinë. Tauragës raj., tel. 8 689
41 532.
Sodybà Batakiø sen. Bildeniø k.
Ðeðuvës g. 12 (25 arai, yra ûkinis,
gyvenamasis namas 73 kv. m.

Vilkyðkiø miestelyje (64 kv. m,
ûkiniai pastatai). Tel. 8 684 61
863.
Þemæ Staiginës k. (1 ha).
Grëbiamàjà (7 þvaigþduèiø).
Tauragës r., tel. 8 688 49 791.
Þemës sklypà (12 arø, visos
komunikacijos, geroje vietoje. 1
aras - 1 100 Eur). Tauragë, tel.: 8
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Namà Mariø g. 25 Tauragëje (101
kv. m, II aukðtø name, mûrinis,
39 900 Eur, 101 kv. m, su sklypu
10,8 a, ávesta elektra, vanduo,
miesto kanalizacija). Tauragë,
tel. +370 638 17 368.
Namà Tauragës r., Þygaièiuose
(157 kv. m, II aukðtø name,
medinis, 17 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 643 91 035.
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.
Plytø mûro sodybà Docijonø k.
Mokyklos g. 3 (II a. gyvenamas
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 sodo
sklypas. Sklypas 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, gyvenamasis
plotas 83,34 kv. m, yra elektra,
7,6 aro þemës, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 634 46 116.
Sodà Joniðkëje „Keramikos“
bendrijoje Saulës 8 (6 arai, elektra, yra namelis, 4 400 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 98 492.

Kaina sutartinë). Tauragës r., tel.
8 676 43 594.
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.
Sodybà Pagramantyje, Akmenos
g. 12 (25 arai, pastatai mûriniai,
1995 m. statybos, graþioje vietoje,
ðalia Akmenos upës. Tauragë, tel.
8 656 24 052.
Sodybà Þygaièiuose (mûriniai
pastatai, graþi vieta, ðalia puðynas, tvenkinys, 2 km iki eþero)
arba keièiu á gyvenamàjá bûstà
mieste. Tauragës r., tel. 8 638
29 783.
Þemæ 2 ha. Vilkyðkiø k. , Pagëgiø
sav., Tauragës apskr. ir 2 k. butà

656 38 892, 8 652 01 049.
Þemës sklypà Aukðtaièiø g. 8
(14,11 aro, yra vandentiekis,
kanalizacija, elektra, 16 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 672 29 926.
Þemës sklypà Didkiemio sen.
(graþi aplinka, ðalia miðkas, 22
a ir 21 a. 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.

p e r k a
1-2 k. butà. Siûlyti ávairius variantus. Tauragë, tel. 8 606 58 930.
1 k. butà Tauragëje mieste,
bendrabuèio tipo ar panaðaus.
Su miesto komunikacijomis.
Siûlykite, gali bûti apleistas.
Tauragë, tel. 8 689 04 021.
2-3 k. butà nuomai, gali sumokëti
á prieká. Tauragë, tel. 8 643 87
902.
4 k. butà. Tauragë, tel. 8 681
63 156.

k e i è i a
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
+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 2 k. butà Dariaus ir
Girëno g. (su baldais, ástiklintas
balkonas, plastikiniai langai).
Tauragë, tel. 8 684 50 013.

+Iðnuomoja Veterinarijos g.
patalpà (40 kv. m, tinka garaþui,
servisui. Yra duobë, yra montavimo balansavimo staklës, vanduo,
ðildymas, tualetas. Palankiomis
sàlygomis). Tauragë, tel. 8 699
12 014.
Dirbanti pora iðsinuomotø 1
k. butà Tauragëje (norëtø, kad
bûtø su baldais ar nors dalimi).
Tauragë, tel. 8 699 79 382.
Iðsinuomotø 1-2 k. butà
Tauragëje. Tel. 8 699 01 069.
Patalpas Vasario 16-osios g. 4
(II a., 60 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, tinka komercinei veiklai,
plastikiniai langai, suremontuotos, graþi vieta, 230 Eur).
Tauragë, tel. 8 659 00 689.

Naudotus segmentinius, pakeliamus garaþo vartus (gamintojas
„Ryterna“, plotis 3,30 m, aukðtis
2,60 m, 1 100 Eur). Ðilalë, tel. 8
690 29 090.

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.

p a r d u o d a
Duðo kabinà (pigiai, 90x90).
Tauragë, tel. 8 650 325 16.
Elektrinæ siuvamàjà maðinà
„Tula“ (siuva ir mëto). Tauragë,
tel. 8 446 51 916.
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Naujà ðaldytuvà „Candy 542WH“.
Gali atveþti á kitus miestus.
Jurbarkas, tel. 8 677 95 886.
Skalbimo maðinà „Riga“. Tauragë,
tel. 8 636 95 515.

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.
Metaliná darbo stalà su spaustuvais. Tauragë, tel. 8 656 21 154.
Pietø stalà. Tauragë, tel. 8 636
95 515.
Sekcijà (kampinë, su rûbø spinta,
tvarkinga, geros bûklës, vyðninës
sp., 135 Eur). Tauragë, tel. 8 634
01 067.
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.

Karvæ (mësinë). Tauragë, tel. 8
622 77 966.
Karvæ su antru verðiu. Jurbarkas,
tel. 8 611 28 627.
Kumele (15 m., 900 Eur). Tel.
8673 80 016.
Paaugintus þàsiukus, parðelius
„Mongolica“ (1 vnt. - 80 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 648 26 806.
Karvæ (dviejø verðiø, 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 699 49 900.
Juodmargës veislës telyèià (16
mën., 600 Eur). Jurbarkas, tel. 8
656 20 741.
Karves (4 ir 7 verðiø). Tauragë, tel.
8 610 36 224.
Kvieèius, aviþas ir ðienà rulonais.
Tel. 8 600 23 072.
Ðeðiø verðiø karvæ. Tel. 8 621
81 632.
Telyèià (pieninga, verðiuosis
rugpjûèio mën.). Tauragë, tel. 8
684 62 828.
Viðtas („bramai“, 2 ið jø
perekðlës). Tauragë, tel. 8 654
80 287.

p e r k a
Perka baravykus, voveraites,
raudonvirðius, mëlynes. Moka
brangiai ir atsiskaito iðkart. Tel.
8 634 18 311.

Grûdø malûnà (7,5 kW), betono
maiðyklæ, obliavimo stakles (4,5
kW). Jurbarkas, tel. 8 653 78 779.
Metaliná seifà. Jurbarkas, tel. 8
618 26 299.
Naudotus 2 ðaldiklius ledams
CARAVELL ir ðaldytuvà-vitrinà
CARAVELL. Jurbarkas, tel. 8
616 32 970.
Originalias 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 kt., 37-43
Eur, kanalizacijai 18 Eur, rëmai
15 Eur. pûslës 3 Eur). Galime
atveþti. Tauragë, tel. 8 673 27 937.

Skuterá „Invacare Comet“, metaliná seifà (tinka medþioklinio ðautuvo apsaugai), melþimo aparatà,
3 buitinius balionus. Tauragë, tel.
8 636 95 515.
Ðalmà „Schuberth“ (58/59 dydis,
kaina 100 Eur). Tel. 8 633 69 337.

p a r d u o d a
Karvæ (5 verðiø, su 3 savaièiø telyèaite, 900 Eur). Jurbarkas, tel. 8
652 30 335.
Dedekles viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.

Elektriná keltuvà (1 vnt. - 150
Eur), 1 t metalo pjovimo stakles
(1 vnt. - 1 250 Eur), T-16 uþpakalinius ratlankius (2 vnt. po
15 Eur), ekskavatoriaus JUMZ
posûkio cilindrus (1 vnt. - 30 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 676 97 485.

Reduktorius (30-50 Eur).
Grëbtuvà (patr. 200 mm, 50
Eur). Statinæ (nerûd. met., 40
Eur). Ciferblatines svarstykles (30
Eur). Obliavimo velenà (naujas,
40 Eur). Dujø balionà (20 Eur).
Galàstuvà (50 Eur). Akordeonà
(120 bosø, 200 Eur). Siuvamàjà
maðinà „Veritas“ (130 Eur).
Tauragë, tel. 8 636 56 801.

Veþimëlá „Zippy classic“ (3 dalys,
lopðys, sëdima dalis ir këdutë,
odinis, baltos spalvos, bûklë puiki
maþai naudotas, priedai mamos
rankinë, 230 Eur). Jurbarkas, tel.
8 650 69 087.

Ðuns bûdà (nauja, apðiltinta).
Tauragë, tel. 8 616 00 801.

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

OPEL

RENAULT CLIO (1995 m., benzinas, 44 kW, mechaninë, pilka,
2/3, TA iki 2018-09, 305 Eur).
Tauragë, tel. 8 652 66 789.
RENAULT SCENIC (2000 m.,
2,6 dyzelinas, TA iki 2018 10 mën,
pilka, geros bûklës). Tauragë, tel.
8 678 14 765.

p a r d u o d a

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.
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.
Senovines raudonas plytas (1 vnt. 0,20 cnt). Tel. 8 685 49 155.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.
Ðiltnaminá stiklà (4 mm), akmenis
(4 kub. m, ávairaus dydþio), obliø
(maþai naudotas). Pagramantis,
tel. 8 656 24 052.

OPE ZAFIRA (2005 m., 2,0 dyz.,
Lietuvoje neeksploatuotas, kaina
1 650 Eur). Tel. 8 621 78 328.
OPEL ASTRA (1999 m., dyzelinas, TA iki 2018 m). Tauragë, tel.
8 679 28 440.

TOYOTA

p a r d u o d a

El. generatoriø HONDA (maþai
naudotas, 3 kW, keturtaktis,
benzinas, su garantija, gera kaina,
tik 400 Eur). Tauragë, tel. 8 682
27 319.

Plastmasinæ talpyklà (1000 l, nuo
32 iki 45 Eur). Tauragë, tel. 8 657
96 952.

p a r d u o d a
2

Du ðaldytuvus-vitrinas, kaina 500
Eur. Tel. 8 635 82 095.

Valtá, pagamintà ið faneros
(nesunki ir patogi transportavimui, ilgis 3,85 m, plotis 1,28,
500 Eur). Ðilalë, tel. 8 690 29 090.
Vandens statinæ ant ratø (talpa 2
tonos, 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.
Vyriðkà el. miesto dviratá, varomas akumuliatoriumi, pakraunamas, prie dviraèio yra instrukcija,
kaina sutartinë. Tel. 8 610 37 848.

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

NISSAN PRIMERA (1995 m.,
1,6 l, benzinas, tvarkingas, TA
iki 2019 m., kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 636 33 219.

PEUGEOT

p a r d u o d a
PEUGEOT 206 (2000 m., 1100
cm3, benzinas, dujos, mechaninë,
heèbekas, juoda, 4/5, 212000
km, TA iki 2018-03, 750 Eur).
Tauragë, tel. 8 690 26 082.
PEUGEOT PARTNER (1998
m., keleivinis, TA iki 2018 m.).
Tauragë, tel. 8 681 72 723.

RENAULT

p a r d u o d a
RENAULT ESPACE (1993 m.,
benzinas, dujos, TA iki 1,5 m.).
Tauragë, tel. 8 643 00 973

p a r d u o d a
TOYOTA AVENSIS (2004 m.,
2,0 dyz., 85 kW, Lietuvoje neeksploatuotas, kaina 2 900 Eur). Tel.
8 621 78 328.
TOYOTA YARIS VERSO (2001
m., benzinas, mechaninë, vienatûris, mëlyna, 4/5, TA iki
2018-00, 1 500 Eur). Komplektas
þieminiø padangø ir daug atsarginiø daliø, kablys. Jurbarkas,
tel. 8 698 75 968.

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW BORA (benzinas, 1998 m.,
rida 186 000, 2,3 kub. cm, 110
kW, TA iki 2018 10, yra draudimas iki 2018 01, kaina 1 500 Eur,
galima derëtis). Jurbarkas, tel. 8
698 05 752.
VW GOLF (1990 m., 1,8 l, benzinas, automatinë pavarø dëþë).
Tauragë, tel. 8 641 54 340.

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

AUDI

p a r d u o d a
AUDI A6 (1998 m., dyzelinas, 81
kW, mechaninë, sedanas, juoda,
4/5, TA iki 2019-06, Lietuvoje
neeksplotauotas, 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, 4/5, 180 000
km, TA iki 2019-06, Lietuvoje
neeksploatuotas, 2 600 Eur. Ið
Vokietijos). Jurbarkas, tel. 8 687
98 393.

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.

CITROEN

p a r d u o d a
CITROEN C2 (2005 m., 1,1 l,
dauþtos priekinës durelës, 1 000
Eur). Tauragë, tel. 8 643 00 973.
CITROEN XSARA (1999 m.,
1800 cm3, benzinas, dujos, 81 kW,
mechaninë, universalus, balta, 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 Skarbaliutes
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.
Atiduodu pievà ðienavimui.
Tauragës r., Maþonø sen. Tauragë,
tel. 8 642 30 061.
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FORD FIESTA (1998 m., 1,8
l, dyzelinas, TA iki 2018 m.,
Lietuvoje neeksploatuotas, kaina
sutartinë). Tauragë, tel. 8 601 43
532, skambinti po 18 val.
FORD 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.

MERCEDES-BENZ

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

p a r d u o d a
MERCEDES BENZ 200 (klasë
M1-AA, galia 74 kW, benzinas,
dujos, variklio darbinis tûris 1977
kub. cm, pagaminimo metai 1982
m.). Tel. 8 687 66 736.

NISSAN

IÐANKSTINË INFORMACIJA
4,00 Eur.

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

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

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

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

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

Tel. 8-652 65 039.
El. paðtas: pliusassilute@gmail.com
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VW PASSAT (1996 m., 1,9 l,
TDi, universalas, 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 e r k a
Automobiliø, mikroautobusø
supirkimas aukðèiausia kaina.
Dokumentus tvarkome vietoje, dirbame be iðeiginiø.
Atsiskaitome iðkarto. Jurbarkas,
tel. 8 681 33 226.
Superka vaþiuojanèius ir
nevaþiuojanèius automobilius.
Pasiima pats ir atsiskaito iðkart.
Tel. 8 638 65 628.
Superka automobilius, autobusus, sunkveþimius, visureigius
aukðèiausia kaina. Sutvarko
dokumentus ir pasiima jums
patogiu laiku. Tel. 8 624 36 612.

p a r d u o d a
1,2 metro ilgio ðakes mëðlui ir
silosui prie frontalinio krautuvo.
Tel. 8 656 21 524.
88 vnt. ðieno rulonus. Kiduliai,
tel. 8 652 48 182.
Javø kombainà CLAAS
DOMINATOR-85 su ðiaudø
smulkintuvu (4 500 Eur) ir
MASSEY FERGUSSON-525
(kaina 3 500 Eur), traktoriø
JOHN DEERE-3130 (kaina
3 200 Eur), traktoriø JOHN
DEERE-2030 dalimis ir
FORSTSHRITT-3030 dalimis.
Tel. 8 634 10 293.
Javø kombainus dalimis:
CLASS DOMINATOR - 105,
85, 80; CLAAS MERKATOR,
DON-1500, MASSEY
FERGUSSON - 625, 525, 31;
DRONINNGBORG - 2250, 900;
NEW HOLLAND CLAYSON 140, 135. Tel. 8 621 99 794.

p a r d u o d a

Kombainà E516B, kaina 3 500
Eur. Maþai naudotà lenkiðkà 3
korpusø plûgà, kaina 1 100 Eur.
Raseiniai, tel. 8 612 14 121.

AUDI A4, B7 (2006 08 mën.)
dalimis. Klaipëda, tel. 8 627
84 804.

Labai gerà dviejø galø, 8 kub. m
cisternà (600 Eur). Tauragë, tel.
8 652 14 680.

Pigiai du komplektus padangø.
Tauragë, tel. 8 633 63 064.

Mëðlo pakrautuvà, mëðlo kratytuvà, vienaaðæ priekabà. El.
variklius, ávairaus galingumo.
Elektriná pjûklà-obliavimo stakles, 3 cilindrø traktoriukà, gaisriná vandens siurblá. Tauragë, tel.
8 647 36 183.

Priekabà 2PTS (maþoji, tvarkinga, yra TA, veikia elektra,
kaina 900 Eur). Tel. 8 640 28 409.
VW GOLF (1992 m., 1,4 l,
benzinas) dalimis. Ðilalë, tel. 8
682 68 290.

Presà NEW HOLLAND, rusiðkà
sëjamàjà SZ-3,6 , bulviø sodinamàjà, dviejø korpusø plûgà.
Jurbarkas, tel. 8 662 35 299.
Traktoriø su T-24 varikliu ir visà
þemës ûkio dirbimo technikà.
Tauragë, tel. 8 616 53 955.

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.

Rankinæ grûdø ir tràðø barstytuvà. Ðilalë, 8 688 56 284.
Ðieno presà, 1000 Eur. Ðilalë, tel.
8 623 22 162.
Ðienapjovæ (135), vartytuvà,
purkðtuvà, grûdø pûstuvà, lenkiðkà presà, plûgà, kultivatoriø,
autokaro strëlæ, bulviø kasamàjà,
T-25 traktoriø. Tel. 8 612 78 366.

Ðieno-ðiaudø presà JOHN
DEERE 550, rulono pakrautuvà,
ðienapjovæ (lenkiðka), melþimo
aparatà. Jurbarkas, tel. 8 615
311 55.
Tarybiná dvifazá suvirinimo
aparatà, ZIL ratus (2 vnt.),
elektros variklius (2 vnt.). Kaina
sutartinë. Jurbarkas, tel. 8 662
35 299.
Traktoriø MTZ, T-25. Tel. 8
614 94 560.
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.
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), bulvasodæ (180 Eur). Tel.
8 698 55 344.

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

+Reikalinga manikiûrininkë
miesto centre esanèioje kirpykloje. Tauragë, tel. 8 652 73 453.
+Ûkininko ûkiui reikalingas
geras darbininkas. Tauragë, tel.
8 677 09 824.
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.
Aprûpiname gyvenamuoju plotu
ir socialinës garantijos. Tel.: 8
652 45 521, 8 619 39 533.
Reikalingas betonuotojas ar
norintis iðmokti darbui Anglijoje.
Tauragë, tel. 8 655 23 336.
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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.
Ûkininkui reikalingas darbininkas, turintis B kategorijà, apgyvendinimas, maitinimas, soc.
garantijos, atlyginimas. Tel. 8
699 55 304.

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.
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.

+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

1

+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.
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.
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.
Statome lauko ir vidaus þidinius.
Dedame plyteles. Tauragë, tel. 8
643 25 899.
Ðarvuotos durys tiesiai ið gamintojo pagal kiekvieno poreikius
(butui, namui, rûsiui, garaþui).
Tauragë, tel. 8 686 90 666.
Teikiu kroviniu perveþimo paslaugas su krovininiu mikroautobusu, kaina sutartinë. Jurbarkas,
tel. 8 636 87 917.

Naðlë, mëgstanti ðvarà ir
tvarkà, susipaþintø su 65-73
m. tvarkingu vyriðkiu graþiai
draugystei, o gal ir gyvenimui.
Raseiniø r., tel. 8 610 90 763.
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.

2017 07 18 Nr. 28

8

ĮVAIRENYBĖS

NEUŽMUŠAMAS
FORMULĖS 1 PILOTO
ŠALMAS, SVERIANTIS
TIK 1250 GRAMUS
Formulės 1 šalmas sveria vos daugiau nei 1,2 kg. Ar
įmanoma įveikti jį kūju?
Iš karto atsakysime - taip, įmanoma, jei trenksite bent
kelis kartus. Formulės 1 šalmas turi būti ne tik tvirtas,
bet ir lengvas. Šalme yra oro filtrai, kurie neleidžia
smulkioms dalelėms ir nešvariam orui prasibrauti iki
vairuotojo.
Beje, kūju sudaužytas autentiškas Formulės 1 šalmas
kainuoja daugiau nei 3000 dolerių. Nudažyti ir specialiai
pritaikyti vairuotojui jie yra brangesni.

PR

„TELE2“ REKORDIŠKAI MAŽINA
KAINAS: IKI 100 KARTŲ PIGESNI DUOMENYS DAUGUMOJE PASAULIO ŠALIŲ
Lietuvos mobiliojo ryšio lyderė „Tele2“
ir toliau mažina mobiliojo ryšio paslaugų
kainas savo vartotojams. Sutaupys ne tik
Europos Sąjungos (ES) šalyse keliaujantys
klientai: kitose pasaulio šalyse tarptinklinio interneto duomenų perdavimo kainas
bendrovė sumažino net iki 100 kartų.
Nauja įmonės tarptinklinio duomenų
perdavimo kainodara įsigalioja nuo liepos
13 dienos.
„Norime, kad mūsų klientai sutaupytų
ne tik Lietuvoje. Džiaugiamės, kad jie
mažiau mokės Europos Sąjungoje, tačiau
matome, kad to negana – klientai nori
laisvai jaustis ir kitose pasaulio šalyse.
Ilgai derėjomės su partneriais ir esame
laimingi, kad galime užtikrinti ypač žemas
kainas”, – sakė Petras Masiulis, „Tele2“
generalinis direktorius.
Išvykę į užsienį „Tele2“ klientai apie
skambučių, SMS ir MB kainas bus informuojami trumpąja žinute. Klientams bus
siūlomi ir specialūs duomenų perdavimo
paketai, kuriuos pasirinkus galios sumažintos tarptinklinio interneto duomenų
perdavimo kainos.
Kai kuriose šalyse kainos smuko net
daugiau nei 100 kartų. Štai JAV ir Šveicarijoje keliaujantys klientai naršys 145
kartus pigiau. Kaina nukrito nuo 4,34 Eur
/ MB iki 0,03 Eur / MB.
Bendrauti ir atostogų įspūdžiais nevaržomai dalintis galės ir egzotiškuose kraštuo-

se besilankantys: Tailande „Tele2“ klientai
už duomenis mokės 92 kartus (0,06 Eur /
MB), Izraelyje 86 kartų (0,05 Eur / MB), o
Jungtiniuose Arabų Emyratuose - 67 kartus
(0,15 Eur / MB) pigiau.
Apsidžiaugs ir atostogas itin lietuvių
mėgstamoje Turkijoje susiplanavę klientai
– duomenys čia atpigs daugiau nei 36 kartus – nuo 1,45 Eur / MB iki 0,04 Eur / MB.
Atpigusiu mobiliuoju internetu mėgausis
ir artimųjų ne tik Vakaruose, bet ir kaimyninėje Baltarusijoje turintys lietuviai. Čia
duomenys pinga iki 10 kartų, nuo 1,45 Eur
/ MB iki 0, 14 Eur / MB.
Rusijoje artimųjų ar verslo partnerių
turintys tautiečiai naršys iki 20 kartų (0,07
Eur / MB) pigiau. 62 kartus (0,07 Eur / MB)
pigiau naršys Kanadoje, o 48 kartus (0,03
Eur / MB) pigiau Australijoje keliaujantys
lietuviai.
„Tele2“ paslaugomis naudotis galima
167-ose pasaulio šalyse.

ATRADIMAS AMŽIAMS
PAKEIS AUKŠČIAUSIOS
KOKYBĖS VYNO REIKALAVIMUS

Prancūzijos pietinio Bandolio regiono vyndariai – jie
atliko vienerių metų trukmės eksperimentą kartu su
viena narų mokykla.
Pasirinkę ramią vietą jūrų draustinyje prie Rivjeros
krantų, jie į 40 m gylį panardino 120 butelių Bandolio
vyno ir paliko juos ten metus bręsti. Dar 120 butelių
buvo laikomi rūsiuose, siekiant palyginti abiejų vyno
brandinimo metodų rezultatus.
Manoma, kad sąlygos po vandeniu – visiška tamsa ir
pastovi temperatūra – iš pradžių spartina brendimo
procesą ir suteikia vynui turtingesnį skonį.

NAUJASIS „AUDI A8“

„Audi A8“ taip pat yra pirmasis pasaulyje automobilis,
specialiai sukurtas itin automatizuotam važiavimui.
Nuo 2018 metų „Audi“ automobilyje bus diegiama vis
daugiau autonominio važiavimo funkcijų, tokių kaip
autonominis statymas, įvažiavimas į garažą ir važiavimas spūstyse.
„Audi A8“ yra stiliaus pranašas – jo išvaizdoje galima
įžvelgti būsimą visos „Audi“ modelių gamos ateities
dizainą. Priekinės plačios ir statmenos vientisos grotelės ir aptakios atletiškos formos suteikia automobiliui
sportiškos elegancijos, rafinuotumo ir pažangos.

Dėl ekonominių arba politinių priežasčių
tarptinklinio interneto duomenų kainos
nemažėjo tik 13-oje šalių – pvz., Sudane,
Libijoje, Libane bei kitose.
„Tele2“ kainas mažinti pradėjo birželio
viduryje, atsakydama į konkurentų kainos
iššūkį. Bendrovė panaikino Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) skirtas priemokas
tarptinklinio ryšio vartotojams Europos
Sąjungoje populiariausiems mokėjimo
planams. Šie pokyčiai įsigaliojo nuo birželio 15 d.

RENGINIAI
TAURAGĖJE IR RAJONE

LIEPOS 20 D. 18 VAL. VII TARPTAUTINIS TAURAGĖS MUZIKOS FESTIVALIS. Tauragės pilies kiemelyje.
JURBARKE IR RAJONE

Liepos 20 D. 14 VAL. Poezijos ir muzikos popietė „Aš dainą tau nupyniau“ . Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
LIEPOS 23 D. 16 VAL. Respublikinė liaudiškų kapelų šventė, Oninės. Raudonės
pilies parke.
ŠAKIUOSE IR RAJONE

LIEPOS 21 D. 20 VAL. Bardų vakaras. J. Lingio parke.
LIEPOS 22 D. 20 VAL. Slavikų miestelio šventė. Skvere prie Slavikų LC.
LIEPOS 22 D. 21:30 VAL. Muzikinio fontano vakaras. Sintautų KC aikštėje.
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