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SUSIVIENIJO „BITĖ“,
„TELE2“ IR „TELIA LIETUVA“ BEI ĮKŪRĖ BENDRĄ
BENDROVĘ, KURI TEIKS LIETUVOJE DAR NEREGĖTĄ
PASLAUGĄ

DËL VERSLO REKLAMOS PLIUSE KREIPTIS TELEFONAIS:
Klaipëdoje, Ðiauliuose - 8 652 65 040. Tauragëje - 8 685 00 029.
Ðilutëje, Ðilalëje - 8 652 65 039. Jurbarke - 8 683 51 000.

Didžiausi Lietuvos mobiliojo ryšio operatoriai – „Bitė“,
„Tele2“ ir „Telia Lietuva“ – šiandien gavo Europos Komisijos
leidimą kurti bendrą mobiliųjų mokėjimų paslaugos teikimo
platformą. Lietuva yra pirmoji šalis pasaulyje, kurioje konkuruojantys mobiliojo ryšio operatoriai suvienija jėgas kuriant
vartotojams patogią nedidelės apimties atsiskaitymų sistemą
ir teikiant šią paslaugą, rašoma pranešime spaudai.
„Gavę leidimą jau galėsime pradėti konkrečius tolesnius
darbus platformos kūrimui.
Džiaugiamės, kad išnaudodami technologijų pažangą galėsime praplėsti savo paslaugų paketą už tradicinių telekomunikacinių paslaugų ribų, suteikdami dar daugiau vertės mūsų
klientams“, – sako Pranas Kuisys, bendrovės „Bitė Lietuva“
vykdomasis direktorius.
„Naujoji platforma bus viena pirmųjų tokio pobūdžio sprendimų pasaulyje. Ji ne tik atpigins atsiskaitymų paslaugas mūsų
klientams, bet ir garsins Lietuvos, kaip inovatyvių sprendimų
kūrėjos, vardą pasaulyje“, – komentuoja Petras Masiulis,
„Tele2“ generalinis direktorius.
„Šiandien jau įprasta savo išmaniajame telefone greitai
ir patogiai atlikti banko pavedimą, įsigyti norimą prekę ar
paslaugą interneto parduotuvėje.
Ateityje išmaniuosiuose įrenginiuose tilps vis daugiau ir
daugiau galimybių, palengvinančių mūsų visų kasdienybę.
Viena jų – momentiniai mokėjimai. Be to, išnaudodami Lietuvoje sukurtą labai kokybišką ryšio infrastruktūrą atveriame
naujas perspektyvas ir gyventojams, ir verslui.
Tikiu, kad momentiniai mobilūs mokėjimai užims svarbią
vietą atsiskaitymuose bei keis žmonių įpročius jau visai
netrukus“, – sakė Kęstutis Šliužas, „Telia Lietuva“ vadovas.
Momentiniams mokėjimams reikalingos platformos kūrimą
įgyvendins visų trijų operatorių bendrai valdoma bendrovė
„Mobilūs mokėjimai“. Ji taip pat bus pagrindinė būsimos
platformos valdytoja ir prižiūrėtoja.
Šių metų gegužės mėnesį bendrovei „Mobilūs mokėjimai“
Lietuvos bankas suteikė elektroninių pinigų įstaigos ribotos
veiklos licenciją, reikalingą vykdyti su momentiniais mokėjimais susijusią veiklą.
Momentiniai mokėjimai mobiliojo ryšio naudotojams leis
naudojantis mobiliuoju telefonu įvairiose prekybos vietose
atsiskaityti už prekes ir paslaugas bei tarpusavyje akimirksniu
atlikti piniginius pervedimus bet kuriuo paros metu – net ir
švenčių bei poilsio dienomis.
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TAURAGĖ

GYDYTOJA: APGAMAI VASARĄ REIKALAUJA DAUGIAU DĖMESIO
Kremas nuo saulės – svarbus vasaros palydovas ne tik
apsaugai nuo skaudžių odos
nudegimų, bet ir nuo piktybinių pokyčių apgamuose.
Turintiems apgamų, šiltuoju
metų laiku reikėtų jais rūpintis
atidžiau, skirti papildomo dėmesio. Vilniaus „Kardiolitos“
klinikų gydytoja dermatovenerologė Renata Kliunkienė
dalinasi patarimais, kurie palengvins apgamų priežiūrą ir
supažindins su jų šalinimo galimybėmis.
Kandus saulės poveikis
Saulė ne tik pamaitina organizmą reikalingais vitaminais, suteikia gražų įdegį, bet
ir suaktyvina apgamų vystymąsi neigiama
linkme. Pavasario, vasaros ir ankstyvo rudens saulė mūsų platumose yra aktyviausia,
todėl turintiems apgamų šiuo metu gydytoja
rekomenduoja sąžiningai juos tepti kremu nuo
saulės ir atidžiai stebėti. O padidintos rizikos
apgamus prižiūrėti reikėtų visus metus.
„Iš saulės mes gauname UVB ir UVA spindulių. UVB spinduliai veikia odos paviršinį
sluoksnį, o UVA spinduliai skverbiasi į gilesnę
odos dalį. Apgamai dažniausiai pereina per
abu šiuos sluoksnius. Nuo nepageidaujamų
saulės spindulių turime saugotis kremu, į kurį
įeina ir UVA, ir UVB spindulių filtrai. Tai
pirmoji profilaktika, sauganti nuo piktybinių
apgamų bei melanomos – agresyviausio,
sparčiai plintančio ir netgi mirtino odos vėžio
atsiradimo“, - saulės žalą apgamams komentuoja R. Kliunkienė.
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Svarbu nepanikuoti
Pasak Vilniaus „Kardiolitos“ klinikų Dermatologijos ir estetinės chirurgijos centro specialistės, tikrai ne visi apgamai yra piktybiniai,

todėl aptikus apgamą nereikėtų skubėti sau
diagnozuoti ligos. Kilus įtarimams, pirmiausia rekomenduojama darinį kurį laiką
stebėti. Surinkta informacija padės gydytojui
geriau susipažinti su situacija ir įvertinti
apgamo būklę.
„Kad išvengtų nepagrįstos panikos kilus
įtarimams, pacientams rekomenduoju
įtartinus apgamus ne tik kasdien apžiūrėti
veidrodyje, bet ir fotodokumentuoti. Kas
du mėnesius nuotraukas reikėtų palyginti,
o pastebėjus pokyčius – nedelsiant kreiptis
į gydytoją. Apžiūros metu darinys patikrinamas dermatoskopu. Piktybiniu atveju
operacija atliekama nedelsiant, o gerybiniu
– pagal paciento poreikius“, - apie procedūrų
eigą pasakoja gydytoja.
Inovatyvus šalinimas per 10 min.
Jeigu tyrimai nerodo, kad apgamas piktybinis, paciento prašymu atliekamas estetinis
apgamo šalinimas. Tai - neskausminga ir
praktiškai jokios žymės nepaliekanti procedūra lazeriu. Apgamų šalinimą lazeriu
šiaurės šalyse, tokiose kaip Lietuva, atlikti
galima visais metų laikais – laikotarpis nėra
ribojamas. Vasaros metu procedūra atidedama tik tuomet, jei apgamas yra kirkšnies ar
pažasties srityje dėl gausesnio prakaitavimo
sukeliamo pavojaus.

NAUDINGA ŽINOTI

EUROPOS PILIEČIŲ INICIATYVĄ ATSISAKYTI PESTICIDŲ LIETUVOJE PARĖMĖ
PER 700 GYVENTOJŲ
Naudingi patarimai nuomojantis automobilį Europoje
Vienas įdomiausių būdų
viską pamatyti yra savarankiška kelionė automobiliu,
tačiau nereikia iš anksto
džiaugtis gavus ypatingai
pigų automobilio nuomos
pasiūlymą, kadangi džiaugsmą dėl sutaupytų pinigų gali
apkartinti neįdėmiai perskaityta automobilio nuomos sutartis, o patirtos išlaidos gali
gerokai viršyti planuotą biudžetą.
Automobilio nuomos sutartis
Nors iš pirmo žvilgsnio ir gali pasirodyti,
kad nuomos sutarties pasirašymas yra
tik formalumas, kurį reikia atlikti, norint
gauti automobilį, tačiau šitas dokumentas
tampa ypač reikšmingas, kai tenka spręsti
ginčus, iškylančius tarp vartotojo ir nuomos kompanijos.
Nuomos sutartis dažniausiai susideda
iš dviejų dalių: bendrų nuomos sąlygų ir
konkrečios nuomos duomenų. Automobilio nuomos sutarties esmė, kad nuomos
kompanija duoda nuomininkui tvarkingą,
apdraustą automobilį ir atsiriboja nuo bet
kokių nesklandumų nuomos metu.
Tuo tarpu nuomininkas prisiima visą atsakomybę, kas dėl jo veiklos ar neveikimo

2

TAURAGĖJE ĮRENGTA ŠUNŲ DRESAVIMO AIKŠTELĖ
Tauragėje prie įvažiavimo
į Oko mišką, greta Žalgirių
mikrorajono, įrengta pirmoji
rajone šunų vedžiojimo ir dresavimo aikštelė.
Šios aikštelės įrengimą prieš
kelis metus iniciavo Tauragės
šunų mylėtojų klubas „Loja“.
Klubas parengė projektą, kokią
šunų dresavimo aikštelę norėtų
matyti – kokie ir kokio dydžio
įrenginiai joje turėtų būti. Prašymą dėl šios aikštelės įrengimo
buvo pasirašė 300 žmonių.
Šunų dresavimo aikštelė aptverta tvora. Aikštelėje pastatyti
įrenginiai šunims treniruoti: laipynės, estakada, žiedas šuoliams, tunelis. Aikštelėje yra šiukšliadėžės šunų ekskrementams. Aikštelės įrengimas Tauragės rajono savivaldybei atsiėjo per
14 tūkstančių eurų. Aikštelę eksploatuos Tauragės miesto seniūnija.
Tauragės šunų mylėtojų klubui „Loja“ vadovauja Justė Steponaitytė. Klubas turi apie 40
narių, ne tik iš miesto, bet ir rajono.

JURBARKO RAJ.

SMALININKUOSE ATIDENGTAS PAMINKLAS MINIATIŪROS MEISTREI LIDIJAI
MEŠKAITYTEI
Liepos 17 d. Smalininkuose
buvo atidengtas paminklas
garsiajai Mažosios Lietuvos
dailininkei, miniatiūros meistrei Lidijai Meškaitytei. Ji yra
neatsiejama šio miestelio dalis,
gimusi, augusi ir visą gyvenimą
nugyvenusi čia pat – netoliese
esančiame Antšvenčių kaime.
Paminklas - tai dekoratyvinės
kalvystės meistro iš Suvalkijos
Rigimanto Stanaičio kūrinys.
Šalia pagrindinės Smalininkų
gatvės, prie ne taip seniai atnaujinto miesto parko, iškilęs
paminklas – unikalus. Kaip ir
pati menininkės paliktų darbų
kolekcija – jis miniatiūrinis,
bet labai gražiai atspindintis L.
Meškaitytės palikimą. Tai jos
kėdutės, ant kurios sėdėdama ji tapydavo savo miniatiūras, kopija. Šalia - ir dailininkės dažų
dėžutė. Šį paminklą atidengė L. Meškaitytės palikimo saugotoja, sodybos prižiūrėtoja Ona
Burneikienė kartu su Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro renginių koordinatore
Gina Meškauskiene.
„Didelis ir gražus būrys žmonių prisidėjo prie šios idėjos įgyvendinimo. Siekis buvo įprasminti Lidijos Meškaitytės atminimą Smalininkuose. Kėdutė ir dažų dėžutė yra tikros originalių
menininkės daiktų kopijos. Kalvis ją padarė netgi taip pat kreivą. Pačios skulptūros vieta
buvo kruopščiai derinama su dailininkės gimtosios sodybos puoselėtoja Onute Burneikiene.
Norėjosi, kad ne tik pati skulptūra, bet ir parinkta vieta atspindėtų tikrąją istoriją. Žinoma, dėl
vietos buvo derinta ir su seniūnija, nes tai vieša miestelio teritorija“, - atidarymo metu kalbėjo
G. Meškauskienė. Prieš paminklo atidengimą Smalininkų kultūros centre koncertavo Jurbarko
krašto bardų klubo nariai.

ŠILUTĖ

KAD KRAŠTO SENBUVIŲ KAPINAITĖS
NETAPTŲ GYVULIŲ GANYKLOMIS…
atsitiks automobiliui nuomos laikotarpiu.
Todėl reikia atidžiai perskaityti nuomos
sutarties sąlygas, kad žinotumėte kaip
elgtis avarijos, automobilio vagystės ir
pan. atvejais, kadangi netinkamai elgiantis draudimo kompanija gali atsisakyti
kompensuoti žalą ir nuostolius turėsite
padengti Jūs.
Svarbiausia, kad pasirašydami sutartį,
patvirtinate, jog perskaitėte ir sutinkame su bendrosiomis nuomos sutarties
sąlygomis.
Bet kokiu atveju, prieš pasirašant sutartį
nepagailėkite laiko atidžiai perskaityti
nuomos sutarties sąlygas ir įsitikinkite,
ar viskas yra aišku (atkreipkite dėmesį
į draudiminius aspektus, kurą, leistiną
vairuotojo amžių, atsiskaitymą už paslaugas ir automobilio gražinimą), kad vėliau
nekiltų jokių nemalonių netikėtumų.

Pasaulio lietuvių bendruomenės
(PLB) Kultūros komisijos pirmininkė
Jūratė Caspersen ir Pagėgių savivaldybės administracija organizavo
forumą ir kapinių tvarkymo stovyklą,
kurios tema: „Evangelikų liuteronų
kapinės Mažojoje Lietuvoje – istorinis, kultūrinis paveldas, kurį reikia
išsaugoti“
Reformacijos 500-osioms metinėms skirtas renginys vyko Pagėgių
savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
Po diskusijų forumo dalyviai vyko
apžiūrėti Pagėgių savivaldybės teritorijoje esančių sutvarkytų neveikiančių kapinių.
Šeštadienį forumo dalyviai ir kiti savanoriai (iš viso 26 žmonės) rinkosi tvarkyti kapinių.
Tvarkytos Būbliškių, Mikytų ir Grigolaičių kapinės. Kapinių vietose trumpai kiekvienas kapinaites per istorijos prizmę apžvelgė doc. dr. Martynas Purvinas.
Anot jo, Nuo Reformacijos ir Martyno Mažvydo laikų plitęs lietuviškas raštas paliko tūkstančius lietuviškų įrašų antkapiniuose paminkluose, senųjų šnektų ir tarmių, anų laikų rašybos
pėdsakų. Ir vokiškai rašytuose tokiuose įrašuose dažnai aptinkama baltiškų vietovardžių ir
asmenvardžių (už kitataučio ištekėjusios moters antkapiniame paminkle dažnai būdavo įrašoma
ir jos mergautinė lietuviška pavardė).
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SMULKUS VERSLAS

PALANGOS KURHAUZE KONCERTUOS KILO IDĖJAGAMINTI BATUS IŠ NAUDOTŲ
JAUNIEJI KLASIKAI
AUTOMOBILIŲ PADANGŲ
Iš užsienio sugrįžę violončelininkas
Augustas Gocentas (Suomija) ir pianistė
Gabrielė Sutkutė (Didžioji Britanija) siūlo
kokybišką laisvalaikį su klasikine muzika.
Koncertai vyks:
Liepos 30 d. 17 val. Chodkevičių rūmuose, Vilniuje.
Rugpjūčio 3 d. 19 val. Palangos kurhauze.
Rugpjūčio 4 d. 18 val. Thomo Manno
muziejuje, Nidoje.
Rugpjūčio 6 d. 16 val. Paliesiaus dvare,
Ignalinos raj. koncerto svečias Viktoras Paukštelis.
Koncertuose skambės: J. Brahms, L. Boccherini, C. Debussy, P. Tchaikovsky, A. Piazzola ir
S. Rachmaninov.

KLAIPĖDA

PRASIDĖJO „KLAIPĖDA PIANO MASTERS 2017“
Vasaros akademija „Klaipėda Piano Masters 2017“
(KPM 2017) prasidėjo
skambiais muzikiniais fejerverkais. Pirmosios Akademijos dienos atskleidė,
kokio formato paskaitos
laukia dalyvių ateityje, o
Eduardo Balsio menų gimnazijos koridorius užsipildė
dvidešimties skambančių
fortepijonų garsais. Gintaras Januševičius, ilgai
lauktų meistriškumo pamokų meno vadovas, kursų atidarymo koncerte atliko tiek Lietuvoje,
tiek užsienyje ne kartą skambėjusią savo programą „Sapnų gaudyklė“. G. Januševičiaus koncertinė programa yra sudėliota iš daugybės žinomų ir mažiau girdėtų „košmariškų“ klasikinės
muzikos šedevrų. Programa buvo atlikta nauju akademijos rėmėjų „Bechstein“ fortepijonu.
Šiame koncerte G. Januševičius išsamiai atskleidė, kokios pamokos, paskaitos ir seminarai
laukia dvidešimties talentingų atlikėjų iš viso pasaulio.
Visi norintys stebėti G. Januševičiaus ir kitų KPM 2017 dėstytojų paskaitas bei meistriškumo
pamokas yra kviečiami būti kartu iki liepos 30 d.

KAUNAS

KAUNE ATIDARYTA VIENA KEISČIAUSIŲ
AIKŠČIŲ PASAULYJE
Ketvirtadienį vakare kauniečiams ir
miesto svečiams pristatytas naujausias
„Kauno akcentas“
– Jurgio Mačiūno
aikštė. Ji įsikūrė
trišalės sankryžos,
jungiančios Vytauto
prospektą bei K. Donelaičio ir Parodos
gatves, viduryje.
Minėtoji sankryža,
beje, šakojasi priešais Parodos gatvės
namą Nr. 1, kuriame
vaikystėje gyveno pats J.Mačiūnas – vienas „Fluxus“ judėjimo pradininkų. Naujoji erdvė Kaune
atitinka fluxiško absurdo dėsnius, kadangi tai pirmoji pasaulyje aikštė, į kurią negalima patekti
ir kurios pėstiesiems net nesimato. Tokią idėją miestui pasiūlė ir įgyvendino dailininkas Naglis
Rytis Baltušnikas.
„Man labiausiai patiko, kad nebuvo oficialaus aikštės atidarymo. Tai būtų prieštaravę fluxus
filosofijai. Šitą idėją galvoje nešiojausi apie penkerius metus. Vieną dieną susitikau su Kauno
vicemeru Povilu Mačiuliu, kuris paragino ją pasiūlyti „Kauno akcentų“ idėjų konkursui. Būtent
jo dėka šita idėja ir buvo įgyvendinta“, – teigė idėjos autorius bei dailininkas N. Baltušnikas.
Iki rugpjūčio 11 d. menininkai konkursui „Kauno akcentai“ kviečiami teikti vaizduojamojo
meno kūrinių idėjas, kurios simbolizuotų Lietuvos valstybingumą, įamžintų ir atspindėtų valstybės atkūrimo šimtmetį Kauno kontekste. Visa informacija apie konkursą „Kauno akcentai“
skelbiama internetinėje svetainėje http://akcentai.kaunas.lt

ŠIAULIAI

NAUJAS „ŠIAULIŲ DIENŲ“ ĮVAIZDIS IR
ŠVENTĖS KONCEPCIJA
2017 m. rugsėjo 7–9 d. Šiauliai švęs 781 miesto gimtadienį. Siekiant įprasminti Valstybės
atkūrimo šimtmetį ir įgyvendinti šimtmečio programos tikslus (skatinti didžiuotis savo valstybe, tapti svarbiais ir aktyviais jos gyvenimo dalyviais), tradicinės „Šiaulių dienos“ pavadintos
„MODERNŪS ŠIAULIAI. Šimtmečio istorijos vedami...“. Norint išgryninti Šiaulių identitetą
ir atskleisti kūrybinį jų potencialą, šventėje stilizuojamas Pirmosios Lietuvos Respublikos
laikotarpis (1918–1940) ir ieškoma šiandienos miesto „PIN kodo“.

„Tireless“ – tai batai iš automobilių padangų. Idėja gimė
konkurso „Futurepreneurs“ metu.
Į komandą susibūrė Vilniaus
Gedimino technikos universiteto
pramoninio dizaino studentai: iš
Gargždų kilęs Vilius Benetis (23),
šiaulietė Gretė Miltinytė (23),
panevėžietė Agnė Laužadytė (23),
šiaulietė Neringa Juknevičiūtė
(22) ir iš Kretingos kilęs Aivaras
Bončkus (21). Po du mėnesius
trukusio produkto vystymo, patyrusių verslininkų konsultacijų
ir tikslinių paskaitų paskutiniame
etape komanda pristatė komisijai realų
prototipą.
Konkurso tikslas – skatinti spręsti problemas
Konkurso metu dalyviams buvo pateikiamos visame pasaulyje aktualios problemos ir
raginama ieškoti sprendimų. V. Benetis teigia, kad tokio tipo koncepcija padėjo atrasti
kuriamo verslo kryptį. Padangų perdirbimas
– sudėtingas procesas: jas deginant išsiskiria
nuodingos medžiagos, o pjaustomos nesuyra
ir lieka atliekomis kitu pavidalu. Pramoninio
dizaino studentams kilo idėja kurti guminius
batų padus iš padangų. „Esame mate vaizdo
įrašą socialiniame tinkle „Facebook“, kaip
Afrikoje daromi batai iš padangų, būtent
padai. Kilo mintis: kodėl gi ne? Kodėl niekas to nedaro? Kas negerai?“ – prisimena
pašnekovas.
Pradėję domėtis šia sritimi, studentai
pamatė, kiek sunkumų kyla padangų apdirbimo srityje ir kodėl tiek mažai žmonių
nori tuo užsiimti. Vis dėlto pavyko rasti net
tris įmones, pasaulyje gaminančias batus iš
automobilių padangų: vieną Indonezijoje ir
dvi Amerikoje. Europoje ši rinka tuščia, o
liekančių nenaudojamų padangų daugybė.
Tai paskatino ieškoti būdų įgyvendinti idėją.
Sunkiausia – pats padangų apdirbimas
Sukūrus planą ir įtikinus padangų įmonės
atstovę, reikėjo sukurti veikiantį prototipą.
Tai kainavo daugiausia energijos ir laiko.
Jaunieji kūrėjai, išbandę keletą skirtingų
variantų, ėmėsi padangas pjauti metalo apdirbimo įrankiais. Tai buvo didelis iššūkis,
nes pjaunama padanga pradėdavo svilti. Pramoniniam apdirbimui komanda siūlo rinktis
pjovimą vandeniu, tačiau ruošdami prototipą
tokios įrangos neturėjo. Išpjautus padus jie
jungė su lengva, orui laidžia medžiaga, suvarstyta raišteliais. Pristatymo metu vienas
iš kūrėjų avėjo pirmąją batų porą. V. Benetis
tikina, kad kokybišką prototipą sukurti padėjo žinios, įgytos studijuojant naujoje VGTU

pramoninio dizaino programoje.
Verslo žinių trūkumas
Inžinerinės žinios leido sukurti kokybišką
produktą, tačiau konkurso tikslas buvo parodyti, kad, norint į rinką sėkmingai paleisti naują
produktą, reikia ir daug verslo vadybos žinių.
V. Benetis tikina, kad verslininkų patarimai
ir tikslingos paskaitos padėjo verslo kūrimo
pagrindus. „Visi esame pramonės dizaineriai,
suprantame, kaip kurti produktą, bet verslo
srityje buvome žali. Nežinojome, nei kaip
įvesti produktą, nei kaip susidaryti savo rinką“,
– teigia pašnekovas.
Ekologiškas produktas už 50–60 eurų
„Jie leidžia eiti per viską: bandžiau lipti ant
plaktuko, atsuktuvo“, - sako V. Benetis.
Projekto metu jaunuoliai ne tik kūrė produktą,
bet ir ieškojo jo pranašumų bei skaičiavo savikainą. 50–60 eurų – tai kaina, už kurią galima
būtų parduoti aplinkai nekenksmingu būdu
gamintą produktą. „Pjovimas vandeniu yra
ekologiškas, apsiuvimas rankomis arba prietaisais – švarus procesas. Turime žalią gaminį,
kuris padarytas iš perdirbtų medžiagų“, – tikina
konkurso dalyvis.
Jis džiaugiasi ir tuo, kad taip gaminamas
produktas atsparus aplinkos poveikiui ir tai
gali būti puikus pasirinkimas keliaujantiems
žmonėms. Jaunuoliai tiki savo projekto sėkme
ir tikina, kad projektas galėtų būti įgyvendintas,
tad šiuo metu ieško investuotojų.
Lietuviškas dizainas
Ne tik funkcionalumas, bet ir dizainas turi
įtakos batų patrauklumui. V. Benetis džiaugiasi, kad pavyko sukurti patrauklų produktą.
Tikina, kad dalis pirkėjų vertina tai, kad
produktas pagamintas ir sukurtas Lietuvoje.
V. Benetis tikina, kad, pradėję kurti prototipą,
turėjo keičiamo priekio idėją – tie patys batai,
keletas skirtingų dizainų, tačiau ne visas idėjas
spėjo įgyvendinti. Šis konkursas ir pirmasis
prototipas – tik pradžia kuriant ekologišką,
analogų Lietuvoje neturintį produktą.

RECEPTAS

VIŠTIENOS KEPSNYS SU TARKUOTŲ
BULVIŲ KARŪNA
Ingredientai:
2 vnt. vištų krūtinėlių,
3 vnt. bulvių,
1 vnt. pomidorų,
50 g fermentinio
sūrio,
1 šaukštas majonezo,
pagal skonį druskos,
pagal skonį pipirų.
Gaminimas
Vi š t ų k r ū t i n ė l e s
perpjaukite išilgai
per pusę ir uždengus
maistine plėvele gerai išmuškite.
Jei kepsniai atrodo per dideli, perpjaukite pusiau. Pabarstykite druska, pipirais abi puses.
Kepsnius sudėkite į kepimo popieriumi ištiestą skardą. Ant viršaus uždėkite po vieną-du
pomidoro griežinėlius. Bulves sutarkuokite stambia burokine tarka, sūrį smulkia ir sumaišykite su majonezu. Bulvių masę šaukštu sudėkite ant kepsnių ir švelniai spustelėkite, kad
šiek tiek susiplotų.
Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 45 minutes. Patiekiant ant viršaus dar
galite uždėti po pomidoro ir saldžiųjų paprikų griežinėlį.
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4 k. butà Kauno g.
30 (II a., kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 673 01 922.

Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
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 prie elektros tinklø (III
a.). Tel. 8 639 42 298.
1 k. butà Gedimino g. 23 (IV
a., namas renovuotas, kaina
sutartinë). Tel.: 8 674 43 051, 8
377 60 384.
1 k. bu tà 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,
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.
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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 su holu ( 62 kv. m.,
Dariaus ir Girëno g., kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 614 18 345.
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.

4 k. butà Dariaus ir
Girëno g. (II a., 79
kv. m, plastikiniai
langai, durys ðarvuotos, kambariai
nepereinami, geras
planavimas, kaina 22
000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 625 93 347.
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.
4 k. butà ( V a., miesto centre
arba keièiu á 2 k. butà centre).
Tel. 8 655 54 125.
Autoservisà Skiersnemunëje
su 34 a. iðpirktu þemës sklypu,
visa reikalinga maðinø remontui
áranga. Tel. 8 640 32 441.
Gyvenamà namà ( 2 a., 2008
m. statyba, 271 kv. m. plotis,
Mokyklos g., priþiûrimas, sklypas
10a.) Tel. 8 640 32 441.
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.
Mûriná neárengtà namà ( 80 kv.
m. ploto, Paulaièio g., ramioje
vietoje, miðko ir vandens apsuptyje). Tel. 8 640 32 441.
Mûriná namà (600 kv. m, I a.
- kavinës patalpos, II a. - gyvenamosios, 11 a sklypo aptverta,
kaina 98 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 676 79 689.
Mediná namà bendras þemës
sklypas 01456 ha., plotas, vasarinë, garaþas, darþinë, malkinë,
trifazis, 2 k., virtuvë, vonia, tualetas, koridorius, bendras plotas
67,61, naudingas plotas 55, 13.
Jurbarkas, tel. 8 679 65 686, 8
646 56 903.
Mûriná ( 196 kv. m.) namà
Vytënuose ( yra ûkiniai pastatai,
trifazë, elektra, garaþas su duobe,
sklypas 17 a.) Tel. 8 640 32 441.
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, 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. namas, karkasinis, plastikiniai
langai, 37 500 Eur. Su ûkiniu
pastatu, kuriame yra pagalbinës
patalpos, pirtis, 10 a). Jurbarkas,
tel. 8 618 71 987.

3 k. butà Kæstuèio g. (renovuotas, iðmokëtas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 637 20 766.

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.

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.

Namà Vieðvilëje (130 kv. m, II
aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 50 000 Eur. Ðalia
upelis, parduotuvës, mokykla,
þuvitakio slënis). Jurbarkas, tel.
8 652 03 937.

3 k. butà Smalininkuose (su daliniais patogumais). Jurbarkas,
tel. 8 447 56 460.

Garaþà Jurbarke Mokyklos g.,
prie statybiniø medþiagø parduotuvës (su rûsiu). Tel. 8 650 70 420.

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). Jurbarkas, tel. 8
686 59 273.

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,

namø valda). Jurbarkas, tel. 8
640 15 999.
Sklypà Vasario g. Jurbarkas, tel.
8 618 26 299.
Sklypà Vëjø g. (11 a). Tel. 8 602
78 450.
Skubiai sodybà Endriuðiø
k. Smalininkø sen. (40 a).
Jurbarkas, tel.: 8 687 92 354, 8
603 26 852.
Sodo sklypà Smukuèiuose
„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.
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, 22 000 Eur, vienkiemis,
4 kambariai, 5 km nuo Jurbarko,
ûkiniai pastatai). Galimybë
nusipirkti papildomai þemës.
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.
Þemës sklypà Greièiø sodø

bendrijoje (35 a, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 618 49
853.
Þemës sklypà Jurbarke (du
sklypai, 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 Endriuðiø k.,
Smalininkø sen. (50 a, galima
gyvenamøjø namø statyba, ant
Nemuno kranto, netoli pagrind
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inio kelio). Jurbarkas, tel. 8 687
92 354.
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

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
2 k. butà Kæstuèio g. 13/2 (I a., 50
kv. m, II aukðtø name, blokinis,
15 000 Eur, sudëti plastikiniai
langai, kambariai nepereinami,
didelis balkonas, ðildymas elektra). Ðakiai, tel. 8 650 67 728.

Ðilalëje ir rajone

statybai, kaina 3 000 Eur). Tel. 8
686 04 999.

p a r d u o d a

Kituose miestuose ir
rajonuose

Þemës ûkio paskirties sklypà ant
upës Jûros kranto Didkiemio k.
Ðilalës r. Tel. 8 685 62 983.

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 (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.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
120 (III a.) arba keièia 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. butus Birutës g. 20 (I a., mediniame name, 2 vnt., jø vienas
bendras áëjimas, miesto
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centre, vietinis ðildymas krosnimi, tvarkingas, yra dalis baldø,
yra mûriniai ûkiniai pastatai,
po 14 500 Eur). Tauragë, tel. 8
614 27 270.
2 k. butà Vasario 16-osios g. (III
a., 46 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, 25
000 Eur). Tauragë, tel. 8 620
50 265.
2 k. butà Dainavos g. 10 (III a.)
arba keièia á I k. butà. Tauragë,
tel. 8 655 10 457.
2 k. butà Papuðyio 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 kv. m, IX aukðtø name, bloki-

Þemës sklypus 11 km iki
Klaipëdos, Pipirø k. (namø valda
po 25 a, geras privaþiavimas,
netoli elektros linija, kaina sutartinë). Tel. 8 689 48 739.

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.

nis, 19 900 Eur. Ðalia prekybos
centrai, mokyklos ir keli vaikø
darþeliai). Tauragë, tel. +370
613 50 305.
3 k. butà Skaudvilëje (II a.
60,5 kv. m, yra rûsys 22 kv. m).
Tauragës r., tel. 8 607 09 615.
4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
120a (IV a., 72 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, 35 000 Eur.
Ðiltas, jaukus, patogioje vietoje).
Tauragë, tel. 8 675 61 688.
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 (mûrinis, su dviejø vietø
garaþu, treèias garaþas po namu,

12 a þemës) arba keièiu á 1-2 k.
butà Debreceno arba Dragûno
gatvëse Klaipëdoje. Tel. 8 671
87 723.

Namà Gaurës sen. Milgaudþiø
k. (reikalingas remontas, 28 arai
sodybinis sklypas). Tauragës r.,
tel. +370 630 44 832.

Namà Alyvø g. 4 (po remonto,
gera, rami vieta, 75 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 679 92 533.

Namà J. Tumo-Vaiþganto g. (75
m gyvenamojo ploto, plastikiniai
langai, rami vieta, kapitalinis remontas, galimybë pirkti su bald
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ais). Tauragë, tel. 8 642 86 645.
Namà Mariø g. 25 (101 kv. m, II a.,
mûrinis, 39 900 Eur, su sklypu 10,8
a, ávesta elektra, vanduo, miesto
kanalizacija). Tauragë, tel. +370
638 17 368.
Namà Tauragës r. Þygaièiø k. (157
kv. m, II a., medinis, 17 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 643 91 035.
Namà Tauragës r. Þygaièiø k. (II
a., mûrinis, 16 arø þemës, labai
patogioje vietoje, 25 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 682 39 489.
Namo II-àjá aukðtà. Garaþà bendrijoje. 10 a þemës sklypà. Tauragë,
tel. 8 698 79 236.
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., gyvenamasis,
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.
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.

gyvenamasis namas 73 kv. m.
Kaina sutartinë). Tauragës r., tel.
8 676 43 594.
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 Lomiø k. Astrø g. (16 000
Eur). Tauragë, tel. 8 650 11 327.
Sodybà Pagramantyje Akmenos
g. 12 (25 arai, pastatai mûriniai,
1995 m. statybos) graþioje vietoje,
ðalia Akmenos upës. Tauragë, tel.
8 656 24 052.
Sodybà Stragutës k. (prie gero
kelio, yra projektas ir leidimas
namo statybai, 13 arø þemës
sklypas namo statybai). Tauragës
r., tel. 8 699 98 041.
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
Vilkyðkiø miestelyje (64 kv. m,

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

n u o m o j a

Sodà Joniðkëje „Puðyno“ bendrijoje (18 arø þemës). Tauragë, tel.
8 652 41 218.

Sodybà 5 km nuo Tauragës, kaina
sutartinë. Tel. 8 644 71 054.
Sodybà Batakiø k. Kaina sutartinë.
Tauragës r., tel. 8 689 41 532.
Sodybà Batakiø sen. Bildeniø k.
Ðeðuvies g. 12 (25 arai, yra ûkinis,

ûkiniai pastatai). Tel. 8 684 61
863.
Þemæ Staiginës k. (1 ha).
Grëbiamàjà (7 þvaigþduèiø).
Tauragës r., tel. 8 688 49 791.
Tris þemës sklypus kartu (1,6 ha,
06 ha, 04 ha) Lankininku k.

p e r k a
Bièiø ðeimas, gali bûti su senais
aviliais. Tauragë, tel. 8 658 36 822.

„Ryterna“ (plotis 3,30 m, aukðtis
2,60 m, 1 100 Eur). Ðilalë, tel. 8
690 29 090.

+Iðnuomoja 1 kambará nuosavame name, su visais patogumais, miesto centre, biurui arba
vieniðam dirbanèiam vyrui be
þalingø áproèiø. Tauragë, tel. 8
654 49 012.
+Iðnuomoja 2 k. butà Vasario
16-osios g., dirbantiems asmenims, be baldø. Tauragë, tel. 8 614
36 539.
+Iðnuomoja 3 k. butà Baþnyèiø g.
13-15 (nuoma 150 Eur). Tauragë,
tel. 8 634 36 328.
+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.
Dirbanti pora iðsinuomotø 1 k.
butà Tauragëje, norëtøsi, kad
bûtø su baldais ar nors dalimi jø.
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.

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.
+Nebrangiai malkas (lapuoèiø,
skaldytos, sausos). Tauragë, tel.
8 658 27 253.
Lapuoèiø malkas. Tauragë, tel. 8
600 02 679.
Naudotus segmentinius, pakeliamus garaþo vartus. Gamintojas

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

d o v a n o j a
Mëðlà (apie 100 tonø). Tauragës
r., tel. 8 699 98 041.

p a r d u o d a
Duðo kabinà (pigiai, 90x90 cm).
Tauragë, tel. 8 650 325 16.
Elektrinæ siuvamàjà maðinà
„Tula“ (siuva ir mëto). Tauragë,
tel. 8 446 51 916.
Naujà ðaldytuvà „Candy 542WH“
(gali atveþti á kitus miestus, 120
Eur). Jurbarkas, tel. 8 677 95 886.

1 k. butà (nebrangø, mieste,
bendrabuèio tipo ar panaðaus,
su miesto komunikacijomis).
Siûlykite, gali bûti apleistas..
Tauragë, tel. 8 689 04 021.

4 k. butà. Tauragë, tel. 8 681 63
156.

Sodà Joniðkëje „Keramikos“ bendrijoje Saulës g. 8 (6 arai, elektra,
yra namelis, 4 400 Eur). Tauragë,
tel. 8 614 98 492.

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.

p e r k a

2 k. butà. 2-3 k. butà nuomai, gali
sumokëti á prieká. Tauragë, tel. 8
643 87 902.

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.
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Batakiø sen. Tauragë, tel. 8 604
18 178.
Þemës sklypà (10 arø, yra ûkinis
pastatas, pamatas namui, visos
miesto komunikacijos, asfaltuota
gatvë, kaina sutartinë). Tauragë,
tel. 8 652 89 949.
Þemës sklypà (12 arø, visos
komunikacijos, geroje vietoje. 1
aras - 1 100 Eur). Tauragë, tel.: 8
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 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 Lauksargiø k.
(dirbama þemë, 1,37 ha), 5 vnt.
akëèias (trijø daliø). Tauragë, tel.
8 615 11 688.

p a r d u o d a
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios kambariui),
skalbiniø dëþæ (pinta). 4 këdes su
atloðais. Tauragë, tel. 8 446 72 033.

p a r d u o d a
Dëvëtus drabuþius maiðais
(100 kg kaina 25 Eur). Atveþa.
Jurbarkas, tel. 8 656 38 610.
Du ðaldytuvus-vitrinas, 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.
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.
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Naudotus ðaldiklius ledams
CARAVELL ir ðaldytuvà-vitrinà
CARAVELL. Jurbarkas, tel. 8
616 32 970.
Klausos aparatà (naujas, èekø
g-bos, 40 Eur), þvejybos tinklà
(naujas, 40 Eur). Atsiunèia. Tel.
8 670 99 923.
Plastikines taras 1000 l, su metaliniais padëklais. Ðvarios, tvarkingos. Tinka vandeniui, kurui,
skystoms tràðoms ir t.t. (37-43
Eur, kanalizacijai 18 Eur, rëmai
15 Eur, pûslës 3 Eur). Gali atveþti.
Tauragë, tel. 8 673 27 937
Plastmasinæ talpyklà (1000 l, nuo
32 iki 45 Eur). Tauragë, tel. 8 657
96 952.
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.
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.
Ðuns bûdà (nauja, apðiltinta).
Tauragë, tel. 8 616 00 801.

Metaliná darbo stalà su spaustuvais. Tauragë, tel. 8 656 21 154.
Pietø stalà. Tauragë, tel. 8 636
95 515.
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.

d o v a n o j a
Fotelius ir gobelenà. Iðsiveþti
patiems. Tauragë, tel. 8 636 56 920.

p a r d u o d a
Vaikiðkà 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.

p a r d u o d a
Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.
Karvæ (mësinë). Tauragë, tel. 8
622 77 966.
Kiaulæ (170 kg). Tauragë, tel. 8
638 40 639.
Kumele (15 m., 900 Eur). Tel.
8673 80 016.
Telyèià (juodmargë, 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.
Melþiamà karvæ (dviejø verðiø,
verðinga, 750 Eur). Tauragë, tel.
8 635 55 612.
Ðeðiø verðiø karvæ. Tel. 8 621
81 632.
Telyèià (pieninga, verðiuosis rugpjûèio mën.). Tauragë, tel. 8 684
62 828.

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

APIBRAUKTAS SKELBIMAS
4,00 Eur (papildomai uþ verslo

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

Tel. 8-652 65 039.
El. paðtas: pliusassilute@gmail.com
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Valtá (pagaminta ið faneros,
nesunki ir patogi transportavimui, ilgis 3,85 m, plotis 1,28,
500 Eur). Ðilalë, tel. 8 690 29 090.
Vandens baèkà ant ratø (talpa 2
tonos, 500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 610 20 755.
Vyriðkà el. miesto dviratá (varomas akumuliatoriumi, ákraunamas, prie dviraèio yra instrukcija,
kaina sutartinë). Tel. 8 610 37
848.

balta sp., 4/5, TA iki 2017-07, 300
Eur). Tauragë, tel. 8 620 97 641.

bilinës priekabëles „Zubrionok“
këbuliukà. Tel. 8 650 35 586.

FORD

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 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.

Profesoriaus Jono Krikðèiûno
knygà „Bitininkystë“, 1961 arba
1947 metø leidybos. Tauragë, tel.
8 658 36 822.

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.

d o v a n o j a

MERCEDES-BENZ

p e r k a

Dovanoja naudotà ðiferá. Tel. 8
685 32 309.

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). Tel. 8 687 66 736.

p a r d u o d a
2 naujas padangas M-21
VOLGA. Tauragë, tel. 8 651
61 289.
AUDI A4 B7 (2006 08 mën.) dalimis. Klaipëda, tel. 8 627 84 804.
Pigiai du komplektus padangø.
Tauragë, tel. 8 633 63 064.
Priekabà 2PTS (maþoji, tvarkinga, yra TA, veikia elektra,
kaina 900 Eur). Tel. 8 640 28 409.

NISSAN

p a r d u o d a

Pamestas Saidos Skarbaliutes
brandos atestatas Nr. 45(07),
iðduotas 1995 05 20. Tauragë, tel.
8 650 40 615.

NISSAN PRIMERA (2000 m., 2
l, benzinas, TA iki 2018 m., 600
Eur). Tauragë, tel. 8 684 04 001.

Pjaunu þolæ trimeriu Tauragës r.
Tauragë, tel. 8 650 54 019.

OPEL

Atiduodu pievà ðienavimui.
Tauragës r., Maþonø sen., tel. 8
642 30 061.

p a r d u o d a
OPEL ASTRA (1999 m., dyzelinas, TA, iki 2018 m). Tauragë, tel.
8 679 28 440.

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

PEUGEOT

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.
Klaipëda, tel. 8 603 10 867.
Centrinio ðildymo katilà
(Skaudvilës g-bos, su rinkëmis,
naudotas). Tauragës r., tel. 8
699 98 041.
Græþimo stakles ir staklinius
spaustuvus. Tauragë, tel. 8 652
01 049
Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.
Senovines raudonas plytas (1 vnt.
kaina 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.

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

PEUGEOT 206 (2000 m., 1100
cm3, benzinas, dujos, mechaninë,
heèbekas, juoda sp., 4/5, 212 000
km, TA iki 2018-03, 750 Eur,
tvarkingas). Tauragë, tel. 8 690
26 082.

RENAULT

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

TOYOTA

p a r d u o d a
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.

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 PASSAT (1996 m., 1,9 l,
TDI, universalas, kablys, TA,
signalizacija, gera bûklë, 1 200
EUR). Tel. 8 608 93 159.

AUDI

p a r d u o d a
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 (1998 m., dyzelinas, 81
kW, mechaninë, sedanas, juoda
sp., 4/5, 280 000 km, TA iki 201907, Lietuvoje neeksploatuotas, 2
400 Eur, 1,9 TDI, ið Vokietijos).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.
AUDI A6 (2000 m., 1800 cm3,
benzinas, 110 kW, automat
inë, sedanas, sidabrinë sp., 4/5,
180 000 km, TA iki 2019-06,
Lietuvoje neeksploatuotas, 2 600
Eur, ið Vokietijos). Jurbarkas, tel.
8 687 98 393.

VW PASSAT (2005 m., klimato
kontrolë, visi privalumai, TA,
kaina sutartinë). Tauragë, tel. 8
652 73 575.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø

p a r d u o d a
Lengvojo automobilio priekabà
ZUBRIONOK, geros bûklës,
kaina sutartinë. Tauragë, tel. 8
652 01 049

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

CITROEN

Perka vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiima

p a r d u o d a

pats ir atsiskaito iðkart. Tel. 8
638 65 628.

CITROEN XSARA (1999 m.,
1800 cm3, benzinas, dujos, 81
kW, mechaninë, universalus,

Senovës technikos muziejus
Smalininkuose perka automo

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.
MASSEY FERGUSSON-525,
3 500 Eur. Traktoriø JOHN
DEERE-3130, 3 200 Eur.
Traktoriø JOHN DEERE-2030
dalimis ir FORSTSHRITT-3030
dalimis. Tel. 8 634 10 293.
Javø kombainus dalimis:
CLAAS DOMINATOR-105,
85, 80; CLAAS MERKATOR,
DON-1500, MASSEY
FERGUSSON-625, 525, 31;
DRONINNGBORG-2250,
900; NEW HOLAAND
CLAYSON-140, 135. Tel. 8 621
99 794.
Kombainà E516B, kaina 3 500
Eur. Maþai naudotà lenkiðkà 3
korpusø, vartomàjá plûgà, kaina
1 100 Eur. Raseiniai, tel. 8 612
14 121.
Labai gerà dviejø galø, 8 kub. m
cisternà, 600 Eur. Tauragë, tel. 8
652 14 680.
Mëðlo pakrautuvà, mëðlo kratytuvà, vienaaðæ priekabà. El.
variklius (ávairaus galingumo),
elektriná-obliavimo stakles, 3
cilindrø traktoriukà, gaisriná
vandens siurblá. Tauragë, tel. 8
647 36 183.
Tràðø barstytuvà. Ðilalë, tel. 8
688 56 284.
Ryðuliná presà NEW
HOLLAND, rusiðkà sëjamàjà
SZ-3,6 , bulviø sodinamàjà,
dviejø korpusø plûgà. Jurbarkas,
tel. 8 662 35 299.
Kvieèius. Tel. 8 600 23 072.
Traktoriø T-16 (1985 m., tvarkingas, sutvirtinta priekaba,
draudimas iki 2018-05-08, 1 300
Eur). Tauragë, tel. 8 656 29 996.
Traktoriø su T-24 varikliu ir visà
þemës ûkio dirbimo technikà.
Tauragë, tel. 8 616 53 955.
Rankiná grûdø ir tràðø barstytuvà. Ðilalë, 8 688 56 284.
Ðieno presà FORSTSHRITT, 1
000 Eur. Ðilalë, tel. 8 623 22 162.
Ðienapjovæ (135), vartytuvà,
purkðtuvà, grûdø pûstuvà, lenkiðkà ryðuliná presà, plûgà, kultivatoriø, autokaro strëlæ, bulviø
kasamàjà, T-25 traktoriø. Tel. 8
612 78 366.
Ðieno-ðiaudø presà JOHN
DEERE 550, rulonø pakrau
tuvà, 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.
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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 MTZ-82 arba keièiu á
T-25. Tauragë, tel. 8 639 27 102.
Traktoriø su T-24 varikliu ir visà
þemës ûkio dirbimo technikà.
Jurbarkas, tel. 8 616 53 955.
Tràðø barstytuvà ir grûdø valomàjà. Tel. 8 688 56 284.
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.

p e r k a
+Perkame þ.û. technikà ir transportà: traktorius, kombainus,
plûgus, presus, automobilius,
mikroautobusus, sunkveþimius.
Tel. 8 623 55 702.
Senovës technikos muziejus
Smalininkuose perka kaip eksponatà vikðriná traktoriø T-74.
Yra galimybë, jei pardavëjas
pageidautø, kad prie paruoðto
eksploatavimui traktoriaus bûtø
pritvirtinta lentelë su traktoriumi dirbusio þmogaus duomenimis. Tel. 8 650 35 586.

+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, socialinës garantijos. Tel.: 8
652 45 521, 8 619 39 533.
Reikalinga slaugytoja moteriai.
Tauragë, tel. 8 637 28 767.
Reikalingas betonuotojas ar norintis iðmokti darbui Anglijoje.
Tauragë, tel. 8 655 23 336.
Reikalingas vyras Jurbarke
priþiûrëti sodybà, joje gyventi ir
dirbti. Tel. 8 608 22 800.
Reikalingi 12 klasës specialistai
korepetitoriai. Matematikos
ir anglø kalbos pamokoms
Tauragëje. Tauragë, tel. 8 652
05 748.
Reikalingi miðko pjovëjai ir
pagalbiniai darbininkai. Tel. 8
652 90 111.
Siûlome darbà pagalbiniam darbininkui pieno ûkyje Tauragës
rajone. Maitinimas ir apgyvendinimas nemokamai. 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, 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, galintys klijuoti plyteles,
darbo. Tauragë, tel. 8 678 81 315.
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+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.
+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
+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.
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 poreiká (butui, namui, rûsiui, garaþui, 250
Eur). Tauragë, tel. 8 686 90 666.

2017 07 25 Nr. 29

8

ĮVAIRENYBĖS

S A K O M A , J O G TA I
LAIMINGIAUSIA TAUTA, O ŽMONĖS ČIA GYVENA ILGIAUSIAI: NET
SULAUKĘS 100 METŲ ČIA
NELAIKOMAS NUSENUSIU ŽMOGUMI
Aukštai Himalajų kalnuose, viename iš atšiauriausių
šiaurinių Indijos taškų, kuris ribojasi su Kašmyru, Kinija ir Afganistanu, gyvena tauta, įminusi ilgaamžiškumo
paslaptį – hunzai.

DËL VERSLO REKLAMOS PLIUSE KREIPTIS TELEFONAIS:
Klaipëdoje, Ðiauliuose - 8 652 65 040. Tauragëje - 8 685 00 029. Ðilutëje, Ðilalëje - 8 652 65 039.
Jurbarke - 8 683 51 000.

JŪROS
ŠVENTĖ 2017
58-osios Jūros šventę į Klaipėdos miestą pakvies ir išlydės
dvi įspūdingos jūrinės eisenos.
Pirmoji tradiciška keliasdešimt įmonių, įstaigų bei organizacijų,
stebins spalvomis ir energingomis orkestrų melodijomis. Antrąją,
kuri miesto gatvėmis žygiuos sekmadienio popietę, užpildys „The
Tall Ships Races 2017“ burlaivių įgulos.
Liepos 28-ąją, penktadienį, 18 val., eisena startuos iš J. Janonio gatvės. Toliau eisenos dalyviai keliaus Herkaus Manto
gatve, pasuks į Naujojo Sodo g., Naujoji Uosto g., Pilies g. ir
pasieks Kruizinių laivų terminalą. Eisenos dalyvių pristatymas
numatytas už Pilies tilto. 19 val., tradiciškai pasiekus Kruizinių
laivų terminalą, bus pakelta Jūros šventės vėliava ir paskelbtas
šventės startas.
Liepos 30-ąją, sekmadienį sudrebins „The Tall Ships Races
2017“ įgulų eisena. Sekmadienį, 17 val., beveik 3000 dalyvių
pajudės didžiosios Jūros šventės eisenos keliu – nuo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos. Eiseną spalvins vėjaračiai,
skambės studijos „GROCK“ muzika, eiseną ves Karinių jūrų
pajėgų orkestras.
Tarp daugybės Jūros šventės renginių ir išskirtiniai muzikiniai
projektai. Didieji šventiniai koncertai kaip jau įprasta užpildys
Kruizinių laivų terminalo didžiąją sceną. Penktadienio muzikinėje programoje – grupė „Lemon Joy“, klaipėdiečiai „Royce“,
„Eurovizijos“ dainų konkurse abejingų neplikusi, įspūdinga
ne tik savo išvaizda, bet ir balsu, Latvijos atlikėja „Aminata“.
Šeštadienį, Kruizinių laivų terminale - Jūros šventės mecenato
„Švyturys-Utenos alus“ koncerte - Saulius Prūsaitis, projektas
„Mantas Queen Show“ ir didžioji vakaro vinis – grupė „Brainstorm“, kurių koncertas Jūros šventėje bus vienintelis koncertas
Lietuvoje šiais metais.
Teatro aikštės penktadieninę programą pristatys telekomunikacijų bendrovė „Balticum“. Programoje grupių „SUBTILU-Z“,
„Biplan“ bei atlikėjos Girmantės pasirodymais. Vakarą vainikuos
diskoteka su Vladu Straupu ir „Visų laikų geriausia muzika!“.
Šeštadienį svajingoje Teatro aikštėje - Jurga Šeduikytė ir grupė, šarmingas „Sabor Latino LT“ koncertas. Didžiausiu vakaro
akcentu taps vieno populiariausių Lietuvos atlikėjų „DADDY
WAS A MILKMAN“ pasirodymas.
Daugiau informacijos rasite: www. jurossvente.lt

KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
RUGPJŪČIO MĖNESIO REPERTUARAS
Adresas: Teatro g. 2, Klaipėda/Daugiau informacijos
www.kldt.lt/Bilietus platina www.tiketa.lt /Tiketos kasa
teatre tel.: 8 (46)314453
Teatras pasilieka teisę keisti repertuarą.
11 d. (penktadienis), 12 d. (šeštadienis) 18.30 val. Mažoji
salė /Trukmė 2:10
August Strindberg TĖVAS 2dalių drama
Režisierė Māra Ķimele
22 d. (antradienis), 23 d. (trečiadienis) 18.30 val. Mažoji
salė/Trukmė 2:00
Jaroslava Pulinovič ELZĖS ŽEMĖ 2 dalių drama
Režisierius Povilas Gaidys
24 d. (ketvirtadienis) 18.30 val. Didžioji salė/Trukmė 1:15
Sławomir Mrożek PETRO OHĖJAUS KANKINYSTĖ 1
dalies spektaklis
Režisierius Darius Rabašauskas
26 d. (šeštadienis) 18.30 val. Didžioji salė/Trukmė 3:00
Gintaras Grajauskas PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA 2
dalių spektaklis
Režisierius Oskaras Koršunovas
27 d. (sekmadienis) 12.00 val. Mažoji salė /Trukmė 1:40
Samuil Maršak KATĖS NAMAI 2 dalių pasaka
Režisierius: Darius Rabašauskas
30 d. (trečiadienis), 31 d. (ketvirtadienis) 18.00 val. Didžioji salė/Trukmė 4:00
Arvydas Juozaitis KARALIENĖ LUIZĖ 2 dalių istorinė
drama
Režisierius Gytis Padegimas
Bilietai parduodami Dramos teatro kasoje (Teatro g. 2) I-V 10-19
val., VI-VII 1 val. iki spektaklio pradžios. Tel. 8 (46) 31 44 53. www.
kldteatras.lt ir www.tiketa.lt

Tai ne mitinė visuomenė, o reali tauta, gyvenanti ant
„pasaulio stogo“ – vietiniai skaičiuoja, kad čia žmonės
dažnai sulaukia net 145 m., rašoma wakingtimes.com.
Tiesa, moksline prasme šie duomenys nėra įrodyti,
nes dažniausiai tokie žmonės neturi nepaneigiamais
įrodymais laikomų gimimo liudijimų, tačiau niekam iš
bendruomenės šie skaičiai abejonių nekelia.
Šioje mažoje taikioje bendruomenėje, kurią sudaro vos
30 tūkst. žmonių, gyvenančių sunkiai pasiekiamame slėnyje apytikriai 3 km aukštyje virš jūros lygio, pasitaiko
moterų, kurios pagimdė būdamos vyresnės nei 60-ies,
ir vyrų, kurie sulaukę aštuoniasdešimties metų atrodo
lyg 40-ies. Tad kokia jų paslaptis?
1. Kuklus maistas, vartojamas kaip vaistai. Paprastai
jie vartoja mažai mėsos, o per dieną valgo tik du kartus,
po nedaug.
2. Švarus maistas, vanduo, dirvožemis ir oras. Hunzų
maistas yra visiškai natūralus, jame nėra jokių cheminių priedų.
3. Mažiau mėsos. Jie valgo daugiausiai vaisius ir
daržoves, grūdinius produktus iš rugių, sorų ir grikių.
Daugiausiai jie valgo žalią ir šviežią maistą.
4. Stebuklinga priemonė nuo vėžio. Hunzai valgo daug
abrikosų kauliukų. Šiose sėklose yra laetrilo – vitamino
B17, kuris žudo vėžines ląsteles.
5. Apsaugo žarnyno sveikatą. Hunzai paprastai valgo
jogurtą, kuris padeda palaikyti sveiką žarnyno florą.
6. Kasdienė mankšta lauke. Hunzai daugiausiai laiko
praleidžia gamtoje – lauke, gryname ore, kasdien nueina
apie 20 kilometrų.
Paskutinė hunzų paslaptis? Meditacija ir dažnas poilsis. Jie įsiklauso į savo instinktus – visada ilsisi tada, kai
pajunta, kad jau pavargo. Jie būna vieni, susitelkę į savo
vidų, bendrauja su savo siela – todėl jaučiasi laimingi.

RENGINIAI
JURBAKE IR RAJONE

LIEPOS 29-30 D. Oninės Girdiuose.
TAURAGĖJE IR RAJONE

LIEPOS 28 D. 19 VAL. Prie garažų: poetas Mantas
Balakauskas, Gytis Ambrazevičius ir Grupė, Kostas Smoriginas. Tauragės rajono savivaldybės B.Baltrušaitytės
viešosios bibliotekos kieme.
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