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K E I Č I A M A L I E T U VO S
VAIRUOTOJŲ EGZAMINAVIMO TVARKA

Vidaus reikalų ministras pasirašė įsakymą, kuriuo keičiama vairuotojų egzaminavimo tvarka. Atsisakoma pratimų
aikštelėje, o būsimųjų vairuotojų įgūdžiai bus tikrinami
realiame eisme, rašoma ministerijos pranešime žiniasklaidai.
Tarptautinės vairuotojų egzaminavimo komisijos (CIECA –
International Commission for Driver Testing) ekspertai rekomendavo dar 2009 m. metais. Šios rekomendacijos jau kaip
pastabos buvo išsakytos ir 2015 m. Ši vairavimo praktikos
egzamino „Regitroje“ naujovė leis būsimiems vairuotojams
pademonstruoti tinkamų sprendimų priėmimo gebėjimus
bei skatins vairavimo instruktorius dėmesį mokymo proceso
metu sutelkti ne tik į transporto priemonės valdymo įgūdžių
meistriškumo mokymą, bet ir į pavojų kelyje atpažinimą,
ryžtingo ir atsakingo elgesio svarbą ir jo ugdymą. „Tokia sistema veikia daugelyje ES šalių. Įvedant naujoves baimintasi,
kad sumažės išlaikymo procentas, tačiau tokių tendencijų
nepastebėta. Tikiuosi, kad pakeitimas prisidės prie saugesnio
eismo ir ypač nepatyrusių vairuotojų atsakingo vairavimo“,
– aiškina vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. Pasak
vairavimo ekspertų, daug dabar aikštelėse atliekamų pratimų
realiame eisme neturi jokios prasmės, pavyzdžiui apsisukimas
ribotame plote: jis aikštelėje visiškai bereikšmis, nes iš tiesų
egzaminuojamasis turi gebėti teisingai įvertinti savo jėgas
apsisukti numatydamas, kaip jo sprendimas paveiks kitų
automobilių vairuotojų važiavimą: ar jis spės atlikti manevrą,
ar susitvardys jį tęsti, jeigu kas nekantraudamas panaudos
garsinį signalą, ar iš akių kontakto veidrodėlyje atskirs, jog
kitas vairuotojas leidžia baigti manevrą saugiai. Lengvųjų
automobilių (B kategorijos) egzaminavimo naujovė įsigalios
nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Pažymėtina, kad sunkvežimių, motociklų, lengvųjų automobilių su priekaba ir kitų tipų transporto
priemonių specialiųjų važiavimo manevrų atlikimo egzaminai
ir toliau vyks „Regitros“ aikštelėse. Pernai „Regitra“ priėmė
beveik 119,5 tūkst. vairavimo toerijos ir per 133,1 vairavimo
praktikos egzaminų. Palyginti su 2015 m. pernai vairavimo
mokyklas baigė apie 8 proc. daugiau B kategorijos vairavimo
teisę siekiančių įgyti vairuotojų.
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TAURAGĖ

PALYGINO CUKRŲ IR DIRBTINIUS
SALDIKLIUS: TAI BŪTINA ŽINOTI
VISIEMS
Kai pradėta kalbėti, jog dirbtiniai saldikliai tokie pat gardūs
kaip cukrus ir nedidina svorio,
buvo metas, kai dėl išaugusios
paklausos netgi buvo sunku
įsigyti sukralozės ir aspartamo.
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Neseniai į šiuos dirbtinius
saldiklius imta žvelgti įtariau:
atliktas ne vienas tyrimas, kurio
išvadose šie dirbtiniai saldikliai
siejami su pilvo srityje besikaupiančiais riebalais ir ligų rizika,
skelbia „The Independent“.
Tiek Amerikos diabetu sergančių asociacijos,
tiek Amerikos širdies ligų asociacijos ekspertai 2014 metais viešai išreiškė savo pritarimą
dirbtinių saldiklių vartojimui, tad amerikiečiai manė radę būdą, kaip ir toliau mėgautis
saldžiu gyvenimu, tačiau nekenkti sveikatai.
Tarptautinių ekspertų grupė nusprendė imti ir
patikrinti, ar dirbtiniai mažai kalorijų turintys
saldikliai iš tikrųjų tokie naudingi, kaip kad
teigiama. Manitobos universiteto mokslininkė
Meghan Azad kartu su kolegomis peržiūrėjo
dešimtis tyrimų, skirtų ilgalaikiam cukraus
pakaitalų poveikiui tirti, išvadas. Tyrimo
metu nustatyta, kad dirbtiniai saldikliai ne tik
kliudo kontroliuoti svorį, bet ir susiję su tuo,
jog jais gardintus gėrimus geriantys žmonės
labiau rizikuoja susirgti kraujagyslių ligomis,
padidėja ir jų kūno masės indeksas.
JAV gaiviųjų gėrimų rinka nuo 2011 iki
2016 metų susitraukė 0,6 proc., o amerikiečiai dažniau ėmė rinktis alternatyvas. Kaip
skelbia „Journal of the Academy of Nutrition
and Dietetics“, beveik pusė JAV suaugusiųjų
ir ketvirtadalis nepilnamečių dirbtinius saldiklius vartoja kiekvieną dieną. Dauguma
klaidingai mano, kad viena ar dvi dietinės
kolos porcijos per dieną – nieko tokio, tas
pats, kas gerti vandenį, tvirtina M. Azad. Kiti,
patys nežinodami, dirbtinių saldiklių gauna iš
jogurto ar pusryčių dribsnių.
Anot specialistų, ankstesnių tyrimų apžvalga atskleidė: maistinės vertės neturintys
dirbtiniai saldikliai dažnais atvejais siejami
su nuosaikiu kūno masės augimu, kūno masės
indekso ir liemens apimties didėjimu“. Pilvo
riebalai padidina širdies ligų, antrojo tipo
diabeto ir atsparumo insulinui riziką. Didelė

liemens apimtis taip pat gretinama su vadinamuoju metaboliniu sindromu – sveikatos
rizikos veiksnių sąrašu, tarp kurių padidėjęs
kraujo riebumas (trigliceridų skaičius), kraujo spaudimas ir gliukozės kiekis.
Anot M. Azad, neabejotinai egzistuoja
dirbtinių saldiklių ir svorio augimo ryšys,
tačiau apie jo priežastis dar žinoma nedaug.
Kaip teigia M. Azad, gali būti, kad žmogaus
organizmas jaučia saldumą ir mano valgantis
cukrų, tad atitinkamai prisitaiko jį apdoroti.
Dar vienas variantas – neįvardytas biologinis jungiklis, kurį aktyvuoja dirbtiniuose
saldikliuose esančios cheminės medžiagos.
Priežastis gali slypėti ir žmonių galvose:
reguliariai suvartodami tam tikrą kiekį dirbtinių saldiklių, žmonės gali paprasčiausiai
įprasti rinktis daugiau kaloringų saldumynų
(manydami, kad cukraus vengia rinkdamiesi
dirbtinius saldiklius).
Anot M. Azad, gali būti kalta ir virškinimo
sistema. Mokslininkė specializuojasi žarnyno bakterijų klausimais ir yra parengusi
teoriją, jog dietiniai gaivieji gėrimai keičia
mažų organizmų, gyvenančių virškinimo
trakte, formą, o tokie pokyčiai gali lemti
virškinimą ir bendrą savijautą. Anot specialistų, įmanomas ir kitoks priežastinis ryšys
– žmonės, priaugantys papildomo svorio
dėl kitų priežasčių, gali rinktis daugiau
dirbtiniais saldikliais gardintų produktų.
Kaip atskleidė kiti tyrimai, tie, kurie laikosi
dietų iš pradžių netenka dalies svorio, bet
jis galiausiai grįžta su kaupu. M. Azad su
kolegomis ieško konkrečių atsakymų. Bent
jau kol kas, anot mokslininkės, geriausias
patarimas – nesirinkti dirbtinių saldiklių kaip
vienintelės sveikos alternatyvos.

NAUDINGA ŽINOTI

LIETUVOS BANKAS ĮSPĖJA – SIŪLYDAMI
„PELNINGAI INVESTUOTI“ SUKČIAI VILIOJA PINIGUS
Lietuvos bankas įspėja, kad
pastaruoju metu padažnėjo
įtartinų pasiūlymų investuoti. Brokeriais apsimetantys
sukčiai siūlo investuoti internetinėse platformose, kuriose
realiai jokia prekyba nevyksta, – klientai nukreipiami į
suklastotas internetines svetaines, skirtas nusikalstamu
būdu jų lėšoms pasisavinti.
Minėtos „paslaugos“ paprastai siūlomos telefonu.
Žmonėms siūloma „greitai ir lengvai“
pasipelnyti prekiaujant „valiutų poromis“, „tauriųjų metalų poromis“, „žaliavų
poromis“, „opcionais“ ir pan. Pasiūlymas
pateikiamas kaip „ypač patrauklus“, nes
prekybai siūloma suteikti finansinį svertą,
todėl investuotojas turi sumokėti tik dalį
sandoriui sudaryti reikiamos sumos.
Susivilioję patraukliu pasiūlymu žmonės
dažnai pamiršta elementarų atsargumą –
nepasidomi paslaugos teikėju, nepatikrina,
ar jis apskritai turi teisę teikti investicines
paslaugas, nepaieško atsiliepimų internetinėje erdvėje. Dažniausiai ši informacija
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pradeda dominti tik po to, kai „brokeris“
negrąžina pinigų.
Lietuvos bankas pateikia nebaigtinį,
nuolat pildomą interneto svetainių, kuriose prekiaudami investuotojai prarado
pinigus, sąrašą:
xtrade.ru
https://armax.trade/en/
www.gfbroker.com
http://mrtmarkets.com/fx/ru
https://gftinternational.com/
Būkite budrūs ir neužkibkite ant sukčių
kabliuko – galite prarasti savo pinigus.

PARDUOTI BUVUSIO DARŽELIO
PASTATĄ SAVIVALDYBEI NESISEKA
Tauragės rajono savivaldybei
nepavyksta parduoti buvusio
vaikų lopšelio-darželio „Ereliukas“ pastatą. Praėjusią savaitę
buvo surengtas ketvirtas aukcionas, tačiau Tauragėje, Žalgirių
mikrorajone stūksančio apleisto
buvusio vaikų darželio pastato
su garažu bei žemės sklypu niekas pirkti nepanoro. Aukcione
ir vėl neužsiregistravo nei vienas
dalyvis.
Pirmasis aukcionas buvo surengtas šių metų balandį. Sumažinus pradinę pardavimo kainą
dešimčia procentų pradinė aukciono kaina nukrito iki 218 505 Eur.
Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys Arūnas
Beišys vietos politikams siūlė buvusio lopšelio-darželio nebeparduoti, nes darželiuose trūksta
vietos vaikams.
Yra buvę, kad nekilnojamą turtą – ūkinį pastatą su žemės sklypu Skaudvilės seniūnijoje,
Pilsūdo kaime – savivaldybė pardavė tik iš dvylikto karto. Aukcionai šio pastato pardavimui
buvo rengiami nuo 2015 metų, parduota tik šiemet.

JURBARKAS

LIŪTIS UŽTVINDĖ MIESTO GATVES
Praėjusią savaitę, liepos 24
d., pirmadienį, ir liepos 26,
trečiadienį, Jurbarko miestą užtvindė lietaus vanduo. Atkarpa
pagrindinėje Dariaus ir Girėno
gatvėje nuo IKI prekybos centro iki sankryžos su Vytauto
Didžiojo gatve buvo apsemta
ne tik gatvėje, bet užtvindė
ir šaligatvius - tyvuliavo nuo
namo iki namo. Vairuotojai
piktinosi, kad didesnių liūčių
metu ši atkarpa nuolatos skęsta.
Taip pat buvo apsemtas ir šioje
gatvėje esantis „Alaus rūsys“. Nukentėjo ir naujai įrengtos Nemuno gatvės gyventojai - buvo
užtvindyti beveik visų namų rūsiai. Liūtis džiugino tik vaikus - jie puolė maudytis tiesiog
gatvėje, kiti jaunuoliai net puolė plaukioti guminėmis valtimis.

ŠILUTĖ

STOVYKLOJE NETRŪKO GEROS ENERGIJOS
Šeimos ir jaunimas buvo kviečiami
keletą dienų praleisti šalia Nemuno
senvagės įsikūrusioje poilsiavietėje
Šilininkuose, Šilutės rajone. Čia
buvo surengta krikščioniška stovykla
šeimoms ir jaunimui. Ją organizavo
kunigas R. Moras.
Daugiausia stovyklautojų buvo
vaikai. Dalis atvyko kartu su savo tėveliais ir net seneliais. Pasidžiaugėme
ne tik geru oru ir nuostabia gamta,
bet stovyklos metu skleidžiama gera
energija. Dvasinio peno sielai atrado
visi atvykę - tiek jaunas, tiek senas,
tiek mažas vaikas. Stovyklautojų susirinko nemažas būrys.
Užsiėmimų metu netrūko maldos, giesmių. Prisiminta, jog Reformacijai jau 500. Jos pradžia
tapatinama su Martyno Liuterio 95 tezių („Iš meilės tiesai ir noro ją išsiaiškinti“) paskelbimu
1517 spalio 31-ąją. Jaunam idealistui vienuoliui M. Liuteriui atrodė, kad XVI a. bažnyčia nutolo
nuo apaštališkosios tiesos, popiežiai ir vyskupai skendi prabangoje, atleidimai už nuodėmes
pardavinėjami už pinigus, o paprasti žmonės nesupranta lotyniškų maldų... Protestuojantis
vienuolis dėl savo reikalavimų reformuoti bažnyčią sulaukė jos tėvų pasipriešinimo.
Stovykloje jaunimui buvo suplanuota sporto, žaidimų, būrelių, koncertų ir kitokių užsiėmimų.
Vyresnio amžiaus žmonėms numatytoje programoje pakankamai daug laiko buvo skiriama
poilsiui.

PALANGA

PREZIDENTĖS INICIATYVA ŠIMTAI
VAIKŲ PIRMĄ KARTĄ PAMATĖ JŪRĄ
Prezidentė Dalia Grybauskaitė
šeštadienį lankėsi Palangoje,
kur susitiko su iš visos šalies į
vasaros stovyklą suvažiavusiais
vaikais. Tarp jų buvo ir apie 500
vaikų, iš sunkiai besiverčiančių
arba socialinės rizikos šeimų,
kurie pirmą kartą pamatė jūrą.
Tai yra Palangos savivaldybės
dovana, padaryta atsižvelgiant į
šalies vadovės raginimą.
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Į kvietimą dovanoti vaikams turiningas vasaros atostogas atsiliepusi Palangos miesto savivaldybė į savaitgalio stovyklą sukvietė per 500 vaikų iš 53 savivaldybių. Beveik visi vaikai
čia lankėsi ir jūrą matė pirmą kartą, rašoma Prezidentūros išplatintame pranešime spaudai.
Primenama, kad šalyje yra 19.000 socialinės rizikos šeimose augančių vaikų. Didžioji jų
dalis neturi jokių galimybių vykti į vasaros stovyklas ar užsiimti kita turininga veikla, todėl
yra priversti laiką leisti žalingoje ar netinkamoje aplinkoje.
Prezidentė pažymėjo, kad Palanga – puikus pavyzdys, kaip galima pasirūpinti ne tik savo,
bet ir visos šalies vaikais, tereikia tik noro ir iniciatyvos. Vaikų vasaros užimtumui užtikrinti
būtina visų savivaldybių iniciatyva.

PLUNGĖ

OREIVIAI KVIEČIA PLUNGIŠKIUS
RUGPJŪČIO PRADŽIOJE DAŽNIAU PAKELTI AKIS Į DANGŲ
Rugpjūčio 2-6 dienomis
Plungėje vyks XXV Lietuvos
Respublikos karšto oro balionų čempionatas, kuriame
dalyvaus net 38 komandos.
Tomis dienomis oreiviai
kviečia plungiškius ir miesto
svečius dažniau pakelti akis
į dangų ir pasigrožėti išskirtiniu reginiu.
Gavęs Plungės rajono savivaldybės mero Audriaus
Klišonio kvietimą, Telšių
oreivių klubas jubiliejinį –
XXV – Lietuvos Respublikos
karšto oro balionų čempionatą nusprendė surengti Plungėje. Renginio direktorius
Alfredas Vauras tikisi, kad oro sąlygos skrydžiams bus palankios ir varžybų dalyviai iš Plungės
išsiveš vien malonius prisiminimus.
Stengtis verta, nes garsas apie mūsų mieste surengtą oreivių šventę žmonių akims pasklis gana
plačiai, mat norą dalyvauti čempionate pareiškė net 38 komandos. Be Lietuvos oreivių įgulų,
dėl čempionato geriausiųjų vardo varžysis pilotų komandos iš Vokietijos, Ukrainos, Moldovos,
Latvijos, Norvegijos, Rusijos, Lenkijos.
Rytinių skrydžių pradžia – nuo 6.30 val., vakarinių – nuo 18.30 val. Čempionato nugalėtojai
paaiškės tik sekmadienį per iškilmingą ceremoniją, kai teisėjai įvertins ir paskelbs, kurios
komandos geriausiai ir greičiausiai įveikė skirtas užduotis.
Čempionato organizatorių ir jo dalyvių dovana Plungei – rugpjūčio 4 dienos vakare (nuo 21
valandos) numatytas „Ugnies paradas“ Plungės miesto gatvėmis.

KAUNAS

MIESTĄ PAPUOŠ 7 DIZAINO OBJEKTAI
Antrus metus iš eilės vykstantį idėjų konkursą „Kauno
akcentai“ organizuojanti
Kauno miesto savivaldybė
paskelbė dizaino objektų
srities nugalėtojus. Iš 22
konkursui pateiktų idėjų
į miesto ritmą įsilies ir jį
papildys 7 dizaino akcentai.
Šį kartą visi menininkai ir
kūrybiški kauniečiai buvo
kviečiami teikti dizaino
objektų idėjas, kurios būtų
funkcionalios, atspindėtų
Kauno savitumą, jo tradicijas ir šiandieninį miesto ritmą.
Šiame konkurso etape laimėtojais paskelbti Dariaus Augulio įmonės dizaino idėja „Diafragma“,
Tado Vosyliaus idėja „Saulutė“, Švento Jokūbo kelio draugų asociacijos dizaino objektų idėja
„Kaunas – Šv. Jokūbo kelio perlas“, Renato Šukio ir Karolio Kasikausko („Idwhite“ dizaino
studija) dizaino objekto idėja „Sala“, viešosios įstaigos „Ars et mundus“ idėja „Skulptūrinė
kompozicija Abraomui Mapu“ ir VšĮ „Inovatyvūs kūrybiniai projektai“ dizaino objekto idėjos
„Fontanas“ ir „Ekomobilis“.

ŠIAULIAI

ŠIAULIUOSE ATGIMS MONMARTRO RESPUBLIKA
Rugpjūčio 2 – 5 dienomis Šiauliuose įsikurs
14-asis tarptautinis festivalis „Šiaulių Monmartro Respublika – 2017“.
Dailė.Poezija.Muzika
Tradicinės ir netradicinės „Šiaulių Monmartro
Respublikos festivalio“
erdvės: Laiptų galerija, P.Bugailiškio sodas,
šv. Jurgio bažnyčia,
P.Višinskio aikštė, erdvė
prie „Žiburio“ knygyno.
Įvairovė: 24 menininkai
iš Lietuvos ir užsienio šalių, parodų atidarymai, pleneras, mimų pasirodymai, koncertai, performansai, šviesos, muzikos ir vaizdo projekcijų naktis, kūrybinės dribtuvės Šiaulių bulvare,
modernaus meno centro ekspozicija „Ale Pompidou“, literatūros ir muzikos dienos ir vakarai.

3

SMULKUS VERSLAS

PIRMASIS BALTIJOS ŠALYSE JAPONIŠKŲ
KOLDŪNŲ BARAS IT MAGNETAS TRAUKIA LANKYTOJUS
Japonų virtuve ir kultūra
besidominčius gyventojus
jau kurį laiką užsukti vilioja
pirmasis Baltijos šalyse japoniškų koldūnų baras „Gyoza“.
Rytietiška kultūra dvelkiantis
baras klientams siūlo paragauti ne tik tradicinių japonų
virtuvės patiekalų, bet ir išskirtinių japoniškų koldūnų
– gyoza.
Verslo idėja kilo studijuojant Japonijoje
Baro „Gyoza“ įkūrėjas –
išradingumo ir užsispyrimo
nestokojantis vilnietis Mantas Petrauskas
(23). Verslo įkūrimo idėja vaikinui kilo studijuojant Japonijoje, kur japoniškos virtuvės
paslapčių jis mokėsi pas garsų virtuvės šefą
Mr. Matsutaką.
„Idėja kilo, kai kelerius metus mokiausi ir
gyvenau Japonijoje. Kadangi nuo vaikystės
domėjausi maistu ir mėgau gaminti, gyvendamas Japonijoje itin domėjausi maisto
kultūra, tradicinių patiekalų ruošimo būdais,
buvau sužavėtas japonų virtuvės patiekalų
įvairove (gyoza, tempura, sušiai, tonkatsu ir
t. t.) ir tuo, kad visas maistas čia itin šviežias.
Kadangi japonų kultūra mane labai žavėjo, pradėjau dirbti su japonų šefais ir mano
tikslas buvo perduoti lietuviams kuo dagiau
japoniško skonio bei tradicinės Japonijos.
Taip gimė idėja atidaryti barą „Gyoza“, –
pasakoja jo įkūrėjas.
Nuo mažens maisto ruošimu besidomintis
vaikinas savo svajonės siekė kryptingai.
Pirmasis jo darbas buvo privačių vakarienių
organizavimas. Visgi, norint atidaryti nuosavą verslą, meilės savo darbui ir pradinės
idėjos nepakanka.
Plėtojant baro „Gyoza“ veiklą, vaikinui
pravertė ISM Vadybos ir ekonomikos universitete įgytos verslo vadybos ir analitikos
žinios.
Ypatingas patiekalas – koldūnai gyoza
Idėja, kaip pavadinti savo barą, įkūrėjui
kilo iš čia siūlomų japoniškų koldūnų. „Pavadinimas kilo iš pagrindinio mūsų patiekalo
– koldūnų gyoza. Kaip ir Japonijoje gyoza
kavinės vadinamos barais, todėl ir mūsiškis
taip pat baras“, – atskleidžia M. Petrauskas.
Šių koldūnų asortimentas gana didelis.
Galima rinktis koldūnus su daržovėmis, antiena, kiauliena, krevetėmis ir kt. Koldūnai
gaminami tik rankomis ir iš itin plonos tešlos.
Jie nešaldomi.
Japoniškų koldūnų kainos svyruoja nuo 4
iki 6 eurų. Senamiesčio širdyje (Vokiečių
g.) įsikūrusiame bare galima įsigyti ir kitų
tradicinių japoniškos virtuvės patiekalų.

Pasak M. Petrausko, tinkamos vietos barui
paieškos užtruko. „Atsidarėme šių metų
vasario 14 dieną. Baro įkūrimas vyko gana
sklandžiai, idėja gimė gana seniai, tačiau ilgai
ieškojau tinkamos vietos barui atidaryti. Buvo
daug svarstymų, kur įsikurti, o kai suradau šią
nedidelę vietą Vokiečių gatvėje, supratau, kad
tai yra būtent tai, ko ieškojau“, – tikina jis.
Japonai virtuvės paslaptis atskleidžia ne
visiems
Tradicinių patiekalų receptus ir gaminimo
būdus Japonijos virtuvės šefai linkę laikyti
paslaptyje. Virtuvė – šefų tvirtovė, tad, gerai
nepažinę mokinio, receptų jie neatskleis.
M. Petrausko teigimu, virtuvės šefo mokiniu
tapti gali ne visi norintieji: „Sunkiausia buvo
stažuojantis pas Japonijoje garsų šefą Mr.
Matsutaką. Kai atvažiavau, pirmas dvi savaites
mes susitikdavome kiekvieną dieną ir kalbėdavomės apie mano šeimą, verslo idėją, patirtį.
Šefas man taip pat pasakojo apie save. Tik
po kurio laiko, kai šefas mane pažino, leido
įeiti į savo restorano virtuvę. Šis laikotarpis
buvo pilnas nežinomybės ir sunkumų, tačiau
viskas galiausiai buvo puiku, o įgyta patirtis
neįkainojama.“
Lietuviai klientai santūresni už japonus
M. Petrauskas barą „Gyoza“ stengėsi įrengti
pagal japoniškas tradicijas, tačiau ne visiems
lietuviams ši idėja pasirodė patraukli.
„Turbūt didžiausia pamoka, kurią išmokau,
– atsižvelgti į klientų poreikius. Pavyzdžiui,
mūsų bare pagal japoniškas tradicijas įrengtas
didelis baras, prie kurio sėdint galima stebėti,
kaip kepami koldūnai. Tačiau, kaip pastebėjome, lietuviams šiek tiek nejauku sėdėti prie
baro su nepažįstamais žmonėmis. Jie mieliau
renkasi dviviečius staliukus“, – pasakoja jaunasis verslininkas.
Baro „Gyoza“ įkūrėjas džiaugiasi sėkminga
verslo pradžia ir tikisi, kad pradinės investicijos atsipirks jau artimiausiu metu.
Visiems pradedantiesiems ar dar tik apie savo
verslo pradžią svajojantiems jaunuoliams M.
Petrauskas linki patikėti savo idėja, o suklupus
ir padarius klaidą ragina nesustoti ir toliau
ryžtingai siekti svajonės įgyvendinimo.

RECEPTAS

VASAROS SPALVŲ SALOTOS - PER 10
MINUČIŲ
Ingredientai:
6 vnt. pomidorų,
2 vnt. avokadų,
1 vnt. raudonųjų
svogūnų,
1 indelis konservuotų kukurūzų,
2 šaukštai alyvuogių
aliejaus,
1 šaukštelis citrinų
sulčių,
pagal skonį pipirų,
pagal skonį druskos,
1 šaukštelis bazilikų.
Gaminimas:
Gana smulkiai supjaustykite raudonąjį svogūną. Avokadus ir pomidorus supjaustykite vidutinio dydžio gabaliukais. Kukurūzus nusunkite. Viską sumaišykite, pagardinkite alyvuogių
aliejumi, citrinų sultimis, pipirais, druska ir bazilikais.
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà Gedimino g. 23 (IV
a., namas renovuotas, kaina
sutartinë). Tel.: 8 674 43 051, 8
377 60 384.
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 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 (IV a., du balkonai,
tvarkingas, 45 kv. m, kaina 18 200
Eur). Jurbarkas, tel. 8 682 95 300.
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

2 k. butà Lauko g. (IV a., 54 kv.
m, V aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
25 000 Eur, su prieðkambariu,
yra 2 balkonai, abu ástiklinti).
Jurbarkas, tel. 8 618 69 953.
2 k. butà su prieðkambariu
Dariaus ir Girëno g. (62 kv. m,
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 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 Jurbarko r. Lybiðkiø k.
Mokyklos g. 1 (III a., 60 kv. m,
IV aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, 6 800 Eur. Prie
namo yra þemës, ûkinis pastatas).
Jurbarkas, tel. +370 643 02 499.
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, centre).
Jurbarkas, tel. 8 686 59 273.
4 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(II a., 79 kv. m, plastikiniai langai, durys ðarvuotos, kambariai
nepereinami, geras planavimas,
kaina 22 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 625 93 347.
4 k. butà (V a., miesto centre)
arba keièia á 2 k. butà centre. Tel.
8 655 54 125.
4 k. butà K. Donelaièio g. (IV a.,
88 kv. m, V aukðtø
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name, blokinis, 28
000 Eur, patogi ir
graþi vieta). Domina
keitimas á 1-2 k.
butà. Jurbarkas, tel.
8 638 59 678.
50 a sklypà Endriuðiø
k., Smalininkø sen.,
galima gyvenamøjø
namø statyba, ant
Nemuno kranto
netoli pagrindinio
kelio. Jurbarkas, tel.
8 687 92 354.
Autoservisà
Skirsnemunëje su
34 a iðpirktu þemës
sklypu, visa reikalinga maðinø remontui
áranga. Tel. 8 640 32 441.
Gyvenamàjá namà Mokyklos g.
(2 a., 2008 m. statyba, 271 kv. m,
priþiûrimas, sklypas 10 a). Tel. 8
640 32 441.
Butà Gedimino g. 23 (IV a., namas renovuotas, kaina sutartinë).
Tel.: 8 674 43 051, 8 377 60 384.
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.
Miðkà Jurbarko r. Velëniðkiø
k. (17 000 Eur, 5,2 ha miðkas
su þeme, yra miðko projektas.
Unikalus nr. 9495-0007-0013.
Miðkas yra prie asfaltuoto
kelio Jurbarkas – Skaudvilë).
Jurbarkas, tel. 8 699 48 282.
Mûriná namà (600 kv. m, I a. kavinës patalpos, II a. gyvenamas, 11
a sklypo aptverta, kaina 98 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.
Mûriná neárengtà namà P.
Paulaièio g. (80 kv. m, ramioje
vietoje, miðko ir vandens apsuptyje). Tel. 8 640 32 441.
Mûriná namà Vytënuose (196 kv.
m, 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 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., karkasinis, plastikiniai langai,
37 500 Eur, su ûkiniu pastatu,
kuriame yra pagalbinës patalpos,
pirtis, 10 a). Jurbarkas, tel. 8 618
71 987.
Namà Rotuliuose (II a., 26 a
þemës, pakeisti langai, rûðys
elektros, durø, 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, v. darþelis, mokykla, þuvitakio slënis). Jurbarkas, tel. 8
652 03 937.
G araþà su rûsiu Jurbarke
Mokyklos g., prie statybiniø
medþiagø parduotuvës. Tel. 8
650 70 420.
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 Vëjø g. (11 a). Tel. 8 602
78 450.
Skubiai sodybà Endriuðiø k.
Smalininkø sen. (40 a sklypas).
Jurbarkas, tel.: 8 687 92 354, 8
603 26 852.
Smulkuèiuose sodo sklypà
„Ðaltinëlio“ bendrijoje Nr. 436
(12 a, maþas namelis, 700 m
nuo plento). Jurbarkas, tel. 8
622 22 870.
Sodà Greièiuose „Vieversio bendrijoje Nr. 347 (medinis namelis,

yra veranda, árankiø priestatas,
6 a þemës, ðulinys). Tel. 8 650
50 228.
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 Paðaltuonio k. (ðalia
pagrindinio kelio, yra trifazë
elektra, 71 aras þemës). Jurbarko
r., tel.: 8 620 88 036, 8 657 91 534.
Sodybà Pavidaujo k. (30 a þemës,
kaina 15 000 Eur). Tel. 8 681
56 704.
Sodo sklypà Dainiø k. 2 (graþi
aplinka, 22 000 Eur, 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 arai, netoli
uþtvanka). Jurbarkas, tel.: 8 610
29 267, 8 687 83 624.
Þemës sklypà (35 a) Greièiø
sodø bendrijoje. Kaina sutartinë.
Jurbarkas, tel. 8 618 49 853.
Þemës sklypà Jurbarke. Þemës
paskirties þemæ (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 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.

n u o m o j a
Iðsinuomotø 1 k. butà su daliniais
patogumais, nebrangiai Jurbarke
arba Jurbarko priemiestyje. Tel.
8 601 51 502.

Kaune ir rajone

p a r d u o d a
Mûriná namà prie Vilkijos (44
a þemës, nauji langai, centrinis
vandentiekis, kaina 38 000 Eur).
Arba keièiu á 2 k. renovuotà
butà, I-III a. Jurbarke. Tel. 8
618 71 751.

Kituose miestuose ir
rajonuose

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

apðiltintas, plastikiniai langai,
tik iðardymui, su baldais, 1
200 Eur). Klaipëda, tel. 8 612
31 184.
Mediná namà be þemës (5 x 10
m, ið lauko apkaltas lentomis, ið
vidaus - dailylentës, nudaþytos,
plastikiniai langai, vieno aukðto, su palëpe, galima árengti
du kambarius, 2 000 Eur).
Klaipëda, tel. 8 612 31 184.

Pagëgiuose ir rajone

p a r d u o d a
Þemës sklypà Pagëgiuose (48
000 Eur, 16 ha, þemës ûkio
paskirties sklypas. Yra raudonø
plytø pastatai). Pagëgiai, tel. 8
684 56 730.

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.

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a

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.

Mediná namà (5 x 10 m, ið lauko
apkaltas storomis lentomis,

Ðilalëje ir rajone

Klaipëdoje ir rajone

cm
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p a r d u o d a
Þemës ûkio paskirties sklypà ant
upës Jûros kranto Didkiemio
kaime. Ðilalës r., tel. 8 685 62 983.

Ðilutëje ir rajone

p a r d u o d a
Sodybà Vainuto k. (prie gero
kelio, su 10, 5 ha þemës ûkio
paskirties sklypu). Ðilutës raj, tel.
8 675 44 096.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a

2 k. butà Vasario 16-ios g. (III
a., 46 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, 25
000 Eur). Tauragë, tel. 8 620
50 265.

3 k. butà Miðko g. (V a., 64 kv.
m, plastikiniai langai, ðarvo durys, laminato grindys, ástiklintas
balkonas). Tauragë, tel.: 8 446 70
731, 8 657 85 746.

2 k. butà Dainavos g. 10 (III a.)
arba keièia á I k. butà. Kaina
sutartinë. Tauragë, tel. 8 655
10 457.

3 k. butà Skaudvilëje (II a.
60,5 kv. m, yra rûsys 22 kv. m).
Tauragës r., tel. 8 607 09 615.

2 k. butà Papuðynës 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. Gaurës
k. (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
kelis metus atliktas remontas).
Tauragë, tel.: 8 652 75 012, 8
652 56 723.

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 nuosavoje valdoje (3
ðeimø namas, II a., medinis namas, 4 000 Eur), galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 699 94 610.
1 k. butà Pagëgiuose, Þemaièiø
g. 3-3 (I a., padarytas remontas, plastikiniai langai, atskiras
centrinis ðildymas, 5 000 Eur).
Þemës sklypà Þukuose, Eþero g.
2 (apie 30 arø, visos komunikacijos, 5 000 Eur). Tel. 8 630 22 306.
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.

2 k. butà Gedimino g. 29a (IX a.,
54 kv. m, IX aukðtø name, blokinis, 19 900 Eur. Ðalia prekybos
centrai, mokyklos ir keli vaikø
darþeliai). Tauragë, tel. +370
613 50 305.
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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.
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 Àþuolø g.1 A (tinka
komercinei veiklai, 90 000 Eur).
Þemës sklypà Linø g. 19 (namo
statybai, 9,3 aro, 25 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 655 71 191.
Namà J. Tumo-Vaiþganto g.
(75 kv. m gyvenamojo ploto,
plastikiniai langai, rami vieta,
kapitalinis remontas, galimybë
pirkti su baldais). Tauragë, tel. 8
642 86 645.

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, Dragûnø
gatvëse Klaipëdoje. Tel. 8 671
87 723.
Namà Alyvø g. 4 (po remonto,
gera, rami vieta, 75 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 679 92 533.
Namà Gaurës sen., Milgaudþiø
k. (reikalingas remontas, 28 arai
sodybinis sklypas). Tauragës r.,
tel. +370 630 44 832.

Namà 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 aukðtø name,
medinis, 17 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 643 91 035.
Namà Þygaièiuose (2 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 arø 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. gyvenamas
namas naudingo ploto 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.
SKUBIAI dalá namo (3 kambariai ir virtuvë, daliniai patogumai,
graþioje vietoje, prie Jûros upës).
Tauragë, tel. 8 601 51 502.
Sodà Bernotiðkëje (yra 80 kv.
m namas, ðalia miðkas, ðalia
vandens telkinys, 6 arai, elektra,
trifazis, 9 500 Eur). Tauragë, tel.
8 604 19 180.
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 g. 8 (6 arai,
elektra, yra namelis, 4 400 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 98 492.
Sodybà 5 km nuo Tauragës, kaina
sutartinë. Tel. 8 644 71 054.
Sodybà Batakiø kaime. Kaina
sutartinë. Tauragës r., tel. 8 689
41 532.
Sodybà Batakiø sen. Bildeniø k.
Ðeðuvies g. 12 (25 arai, yra ûkinis,
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 Kæsèiuose (71 % statybos
baigtumo, praeina miesto komunikacijos, 82 arai þemës, prie
pagrindinio kelio, 45 000 Eur).

2017 08 01 Nr. 30

Tauragës r., tel. 8 685 40 657.
Sodybà Lomiø k. Astrø g. (16 000
Eur). Tauragë, tel. 8 650 11 327.

Su miesto komunikacijomis, gali
bûti apleistas. Tauragë, tel. 8 689
04 021.

Sodybà Pagramantyje Akmenos
g. 12 (25 arai, pastatai mûriniai,
1995 m. statybos, graþioje vietoje,
ðalia Akmenos upës). Tauragë, tel.
8 656 24 052.

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

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.

Namukà arba 2 k. butà miesto
centre, IV ir V aukðtø nesiûlyti.
Tauragë, tel. 8 672 47 134.

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.

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.

Þemæ (2 ha) Vilkyðkiø k. , Pagëgiø
sav., Tauragës apskr. ir 2 k. butà
Vilkyðkiø mietelyje (64 kv. m,
ûkiniai pastatai). Tel. 8 684 61 863.

n u o m o j a

Þemës sklypà. Tris þemës sklypus kartu (1,6 ha, 06 ha, 04 ha)
Lankininkø k. Batakiø sen.
Tauragë, tel. 8 604 18 178.
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.

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

+Iðnuomoja Veterinarijos g. (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 su baldais
ar nors dalimi jø. Tauragë, tel. 8
699 79 382.

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 Jatkanèiø k. Pievø
g. Tauragës r., tel. 8 699 42 715.
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Þemës sklypà Joniðkëje Tëviðkës g.
(3 km iki Tauragës link Kryþkalnio,
prie pagrindinio kelio, uþdaras
kvartalas, elektra, kaina sutartinë). Tel. 8 654 87 362.
Þemës sklypà Maþonuose (prie
pagrindinio kelio, 34 arai, namø
valda, 12 000 Eur). Tauragës r.,
tel. 8 630 43 657.
Þemës sklypà Lauksargiø k.
(dirbama þemë, 1,37 ha). 5 vnt.
vamzdþius. Akëèias (trijø daliø).
Tauragë, tel. 8 615 11 688.

p e r k a
1 k. butà, nesiûlyti Miðko g. ir
IV-V aukðtuose. Tauragë, tel. 8
655 10 457.

p a r d u o d a
El. siuvamàjà maðinà (rusø g-bos,
geros bûklës). Tauragë, tel. 8 657
64 256.
Naujà ðaldytuvà „Candy 542WH“.
Gali atveþti á kitus miestus.
Jurbarkas, tel. 8 677 95 886.
Ðaldiklá BAUKNECHT (4 stalèiø,
su kamera, nebrangiai). Tauragë,
tel. 8 446 55 774.

p e r k a
p a r d u o d a
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios kambariui),
skalbiniø dëþæ (pinta). 4 këdes su
atloðais. Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Naujà duðo kabinà, vonios spintelæ - veidrodá, svetainës staliukà
( vokiðkas, pasididina), fotelá (
vokiðkas), didelá kilimà ( 3x4). Tel.
8 652 07 259.
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.
Svetainës baldus: 8 këdes ir stalà,
pigiai. Tauragës r., tel. 8 656 24
052.

p a r d u o d a
+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8 686
09 222.
+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8 674
24 111.
Lapuoèiø malkas. Tauragë, tel. 8
600 02 679.
Naudotus segmentinius, pakeliamus garaþo vartus. Gamintojas
„Ryterna“. Plotis 3,30 m, aukðtis
2,60 m, 1 100 Eur). Ðilalë, tel. 8
690 29 090.

Ðeðiø verðiø karvæ. Tel. 8 621
81 632.
Telyèià (pieninga, verðiuosis rugpjûèio mën.). Tauragë, tel. 8 684
62 828.

k e i è i a

+Iðnuomoja 3 k. butà Baþnyèiø g.
13-15 (nuoma 150 Eur). Tauragë,
tel. 8 634 36 328.
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Bièiø ðeimas, gali bûti su senais
aviliais. Tauragë, tel. 8 658 36 822.
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.

Galiu priþiûrëti sodybà Jurbarke
arba Jurbarko priemiestyje. Tel.
8 601 51 502.
Pamestas Saidos Skarbaliutes
brandos atestatas Nr. 45(07)
iðduotas 1995 05 20. Tauragë, tel.
8 650 40 615.
Pamesti Rolando Þebrausko
dokumentai. Radusiems atsilyginsiu. Tauragë, tel. 8 657 46 178.
Pjaunu þolæ trimeriu Tauragës r.
Tauragë, tel. 8 650 54 019.
Senà ketaus vonià. Jurbarkas, tel.
8 691 47 655.
Atiduodu pievà ðienavimui.
Tauragës r., Maþonø sen., tel. 8
642 30 061.

p a r d u o d a

Asfalto betono daþus (aukðtos
kokybës, pasiþymintys puikiomis
dengiamumo, spalvos parinkimo
savybëmis, tinka aikðteliø, fasadø,
patalpas, kur daug tranzito, garaþø daþymui, baltos sp. 40 kg ir
geltonos sp., 40 ir 25 kg). Tauragë,
tel. 8 673 02 428.
Centrinio ðildymo katilà
(Skaudvilës g-bos, su rinkëmis,
naudotas). Tauragës r., tel. 8 699
98 041.
Èerpes (naudotos, vokieèiø g-bos,
apie 100 kv. m). Tauragë, tel. 8
630 22 306.
Dumples (senovinës, tinka suvirinimui). Tauragë, tel. 8 657 64 256.
Græþimo stakles ir staklinius
spaustuvus. Tauragë, tel. 8 652
01 049

p a r d u o d a
4 akustines gitaras (naujos ir
naudotos, kaina nuo 45 Eur iki
90 Eur). Medþio tekinimo stakles
(vienfazës). Jurbarkas, tel. 8 690
12 673.

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.

+YPATINGOS NUOLAIDOS!
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. VIDAUS IR LAUKO
DURYS: MEDINËS,

Ávairaus dydþio akmenis (apie 4
kub. m). Senovines glazûruotas
plyteles (apie 30 kv.m). Aliejinius
daþus (30 l). El. kabelá (naudotà
ir naujà). Obliavimo stakles (per
virðø ir per apaèià). Tauragës r.,
tel. 8 656 24 052.

Grûdø malûnà (7,5 kW), betono
maiðyklæ, obliavimo stakles (4,5
kW). Jurbarkas, tel. 8 653 78 779.

p a r d u o d a
Vaikiðkà veþimëlá „Zippy classic“
(3 dalys, lopðys, sëdimoji dalis ir
këdutë, odinis, baltos spalvos,
bûklë puiki maþai naudotas,
priedas mamos rankinë, 230 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 69 087.

p a r d u o d a

Nebrangø butà Tauragës mieste,
bendrabuèio tipo ar panaðaus.

Naudotus ðaldiklius ledams
CARAVELL ir ðaldytuvà-vitrinà
CARAVELL. Jurbarkas, tel. 8
616 32 970.
Naujà klausos aparatà (èekø
g-bos, 40 Eur). Naujà þvejybos
tinklà (40 Eur). Atsiunèia. Tel. 8
670 99 923
Naujus elektrinius prietaisus nuo
kurmiø ir kurkliø (18 Eur), naujus garso prietaisus paukðèiams
baidyti (40 Eur). Tel. 8 675 06 330.
Plastikines taras 1000 l, su metaliniais padëklais. Ðvarios, tvarkingos. Tinka vandeniui, kurui,
skystoms tràðoms (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 (patronas 200 mm,
50 Eur). Statinæ (nerûdijanèio
metalo, 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.
Ðalmà „Schuberth“ (58/59 dydis,
kaina 100 Eur). Tel. 8 633 69 337.
Ðuns bûdà (nauja, apðiltinta).
Tauragë, tel. 8 616 00 801.

Dedeklës viðtas, kaimiðkus gaidþius ir bulves. Jurbarkas, tel. 8
610 91 792.
Juodmargës veislës telyèià (16
mën., 600 Eur). Jurbarkas, tel. 8
656 20 741.
Karves (4 ir 7 verðiø). Tauragë, tel.
8 610 36 224.
Kiaulæ (170 kg). Tauragë, tel. 8
638 40 639.
Kumelæ (15 m., 900 Eur). Tel. 8
673 80 016.
Karvæ (dviejø verðiø, verðinga, 750
Eur). Tauragë, tel. 8 635 55 612.
Natûralios pievos ðieno rulonus.
Tauragë, tel. 8 614 02 455.
Kvieèius, aviþas ir ðienà rulonais.
Tel. 8 600 23 072.

Valtá (pagaminta 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.
VIASAT antenà. 10 vnt. lininiø
austø drobuliø, labai pigiai.
Tauragë, tel. 8 671 03 079.
Vyriðkà el. miesto dviratá (varomas akumuliatoriumi, ákraunamas, prie dviraèio yra instrukcija,
kaina sutartinë). Tel. 8 610 37 848.

p e r k a
Profesoriaus Jono Krikðèiûno
knygà „Bitininkystë“ (1961 arba
1947 metø leidybos). Tauragë, tel.
8 658 36 822.

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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Lauko, vidaus dailylentes, grindines, terasines lentas. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.
Plytas (raudonos sp., korëtos,
tarybiniø laikø g-bos, kaina
sutartinë). Tauragë, tel. 8 699
42 715.
Senovines raudonas ir geltonas
plytas (40 000 vnt.) ir kvadratinius akmenis (100 kv. m). Kaunas,
tel. 8 699 99 395.
Statybinæ medienà (viengubas,
dvigubas pjovimas). Atraiþas.
Pristatome. Tel. 8 647 42 210.

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

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.

TOYOTA

p a r d u o d a
TOYOTA YARIS VERSO
(2001 m., benzinas, mechaninë,
vienatûris, mëlyna, 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.

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
neeksploatuotas, 2 600 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.

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.

AUDI A6 (1998 m., dyzelinas, 81
kW, mechaninë, sedanas, juoda,
4/5, 280 000 km, TA iki 2019-07,
Lietuvoje neeksploatuotas, 2 400
Eur). Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø

AUDI A6 (2000 m., 1800 cm3,
benzinas, 110 kW, automatinë,
sedanas, sidabrinë, 4/5, 180000
km, TA iki 2019-06, Lietuvoje
neeksploatuotas, 2 600 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.

Lengvojo automobilio priekabà
ZUBRIONOK, geros bûklës,
kaina sutartinë. Tauragë, tel. 8
652 01 049

CITROEN

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

p a r d u o d a
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
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.

p a r d u o d a

p e r k a

Perka vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiima
pats ir atsiskaito iðkart. Tel. 8
638 65 628.
Senovës technikos muziejus
Smalininkuose perka automobilinës priekabëles „Zubrionok“
këbuliukà. Tel. 8 650 35 586.
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

p a r d u o d a

MAZDA 929 (antikvaras).
Tauragë, tel. 8 646 71 960.

2 naujas padangas M-21
VOLGA. Tauragë, tel. 8 651
61 289.

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.

AUDI A4 B7 (2006 08 mën.) dalimis. Klaipëda, tel. 8 627 84 804.
Ratø montavimo ir balansavimo
árangà HOFMAN (vokieèiø gbos, nebrangiai). Tauragë, tel. 8
646 71 960.

p a r d u o d a
OPEL ASTRA (1999 m., 1,6 l,
benzinas, geros bûklës, TA iki
2019 m., rida 180000, 650 Eur).
Tauragë, tel. 8 690 60 939.

PEUGEOT

Presà NEW HOLLAND, rusiðkà
sëjamàjà SZ-3,6 , bulviø sodinamàjà, dviejø korpusø plûgà.
Jurbarkas, tel. 8 662 35 299.
Kombainà VOLVO 800 (dyz.,
2,20 m ploèio kederis). Tauragë,
tel. 8 651 26 522.
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 pjûklà-obliavimo stakles,
3 cilindrø traktoriukà, gaisriná
vandens siurblá. Tauragë, tel. 8
647 36 183.
Rankinæ gûdø valomàjà ir tràðø
barstytuvà. Ðilalë, tel. 8 688 56
284.
Parduoda kvieèius. Tel. 8 600
23 072
Rusiðkà traktorinæ ðienapjovæ
KS-2,1 yra atsarginiø detaliø,
maþai naudota. Tel. 8 677 15 149.
Ðieno presà FORSTSHRITT.
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
31 155.
Tarybiná dvifazá suvirinimo
aparatà, ZIL ratus (2 vnt.),
elektros variklius (2 vnt.). Kaina
sutartinë. Jurbarkas, tel. 8 662
35 299.
Traktoriø T-16 (1985 m., tvarkingas, sutvirtinta priekaba,
draudimas iki 2018-05-08, 1300
Eur). Tauragë, tel. 8 656 29 996.

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.
Tauragë, tel. 8 616 53 955.

p e r k a

p a r d u o d a

OPEL

Javø kombainus dalimis:
CLAAS DOMINATOR-105,
85, 80; CLAAS MERKATOR,
DON-1500, MASSEY
FERGUSSSON-625 ,525, 31;
DRONNINGBORG-2250,
900; NEW HOLLAND
CLAYSON-140, 135. Tel. 8 621
99 794.

Tràðø barstytuvà ir grûdø valomàjà. Tel. 8 688 56 284.

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

Javø kombainà CLAAS
DOMINATOR-85 su ðiaudø
smulkintuvu (4 500 Eur) ir
MASSEY FERUSSON-525
(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.

Traktoriø MTZ, T-25. Tel. 8
614 94 560.

MAZDA

MERCEDES-BENZ

Bulviø sëjamàjà (4 vagø, rusø
g-bos), bulviø rûðiuotuvas (rankinis, lenkø gbos), geros bûklës.
Ðilalës r., tel. 8 652 36 270.

p e r k a
Perka rusiðkus motociklus
URAL ir DNEPR su lopðiais,
gali bûti iðardyti ir nevaþiuojantys. Tel. 8 677 15 149.
Rusiðkus motociklus, gali bûti
netvarkingi, be dokumentø,
bûklë nesvarbi, jø dalis. Siûlyti
ávairius variantus. Kaunas, tel. 8
622 54 097.

+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
pagëdautø, kad prie paruoðto
eksponavimui traktoriaus bûtø
pritvirtinta lentelë su traktoriumi
dirbusio þmogaus duomenimis.
Tel. 8 650 35 586.

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

RENAULT

p a r d u o d a

p a r d u o d a

1,2 metro ilgio ðakes mëðlui ir
silosui prie frontalinio krautuvo.
Tel. 8 656 21 524.

RENAULT CLIO (1995 m.,
benzinas, 44 kW, mechaninë,

88 vnt. ðieno rulonus. Kiduliai,
tel. 8 652 48 182.

+Kebabinëje reikalinga darbuotoja. Tauragë, tel. 8 658 08 913.
+Reikalingas darbininkas be
þalingø áproèiø netoli Tauragës,
nedideliame ûkyje, mokantis
melþti karvæ. Tel. 8 636 50 073.
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+Ûkininko ûkiui reikalingas
geras darbininkas. Tauragë, tel.
8 677 09 824.
Ieðkau þmoniø trimeriu pjauti
melioracijos griovius. Tel. 8 682
30 880.
Ieðkome darbuotojø statybose,
betonuotojai, staliai, pagalbiniai.
Tel. 8 620 43 525.
Á restorano „Prezidento 50“ pozityvià ir gerà maistà mëgstanèià
komandà norime pakviesti prisijungti naujus narius – VIRËJUS
ir PADAVËJUS. Susidomëjai?
Tauragë, tel. 8 686 50 6493.
Raseiniø r. reikalingas traktorininkas, melþëja, ávairûs darbininkai (-ës), gali bûti ðeima,
apgyvendiname soc. garantija,
mokamas atlyginimas. Raseiniai,
tel.: 8 677 17 012, 8 606 46 462.
Reikalinga melþëjai, kombainininkai ir traktorininkai.
Aprûpiname gyvenamuoju ploto
ir socialinës garantijos. Tel.: 8
652 45 521, 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.
Statybø darbams Danijoje reikalingi statybininkai, apdailininkai,
daþytojai, staliai. Tel. +370 611
34 323, +45 528 22 303.
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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.
Ieðko vairuotojo darbo
Lietuvoje. Tel. 8 671 94 570.
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.

iðtisus metus! Garantija, aptarnavimas. www.Melkerlita.lt. Tel.:
8 686 83 265, 8 616 08 020.
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.
Ðarvuotos durys tiesiai ið gamintojo pagal kiekvieno poreiká (butui, namui, rûsiui, garaþui, 250
Eur). Tauragë, tel. 8 686 90 666.

+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

Naðlë, mëgstanti ðvarà ir tvarkà,
susipaþintø su 65-73 m. tvarkingu
vyriðkiu graþiai draugystei, o gal
ir gyvenimui. Raseiniø r.
Tvarkinga naðlë nori susipaþinti
su senjoru nuo 65 iki 75 m. draugystei, o gal gyvenimui. Tik rimti
skambuèiai.

Norintys gauti pasiskelbusiojo telefono numerá turi
skambinti redakcijai tel. 8
446 72121.
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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) 314 453.
Teatras pasilieka teisę keisti repertuarą.
11 d. (penktadienis), 12 d. (šeštadienis) 18.30 val. Mažoji
salė /Trukmė 2.10 val.
August Strindberg TĖVAS. 2 dalių drama.
Režisierė Māra Ķimele.
22 d. (antradienis), 23 d. (trečiadienis) 18.30 val. Mažoji
salė/Trukmė 2.00 val.
Jaroslava Pulinovič ELZĖS ŽEMĖ. 2 dalių drama.
Režisierius Povilas Gaidys.
24 d. (ketvirtadienis) 18.30 val. Didžioji salė/Trukmė 1.15
val.
Sławomir Mrożek PETRO OHĖJAUS KANKINYSTĖ. 1
dalies spektaklis.
Režisierius Darius Rabašauskas.
26 d. (šeštadienis) 18.30 val. Didžioji salė/Trukmė 3.00
val.
Gintaras Grajauskas PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA. 2
dalių spektaklis.
Režisierius Oskaras Koršunovas.
27 d. (sekmadienis) 12.00 val. Mažoji salė /Trukmė 1.40
val.
Samuil Maršak KATĖS NAMAI. 2 dalių pasaka.
Režisierius: Darius Rabašauskas.
30 d. (trečiadienis), 31 d. (ketvirtadienis) 18.00 val. Didžioji salė/Trukmė 4.00 val.
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

Skelbimus galite
įdėti www.pliusas.lt

RENGINIAI
JURBAKE IR RAJONE

RUGPJŪČIO 9 D. 11 VAL. Animacinis filmas vaikams
„Kria - Kria - Keriai“. Jurbarko kultūros centre.
RUGPJŪČIO 9 D. 15 VAL. Animacinis filmas vaikams
„Didysis gerulis milžinas“. Jurbarko kultūros centre.
TAURAGĖJE IR RAJONE

RUGPJŪČIO 2 D. 16 VAL. Dailininkės Emos Šturmaitės
tapybos darbų parodos „Spalvotos mintys“ atidarymas
Tauragės krašto muziejuje.
RUGPJŪČIO 2 D. 18 VAL. Keturakio muzikinė komedija „Ar amerika pirtyje?“ Tauragės pilies kiemelyje.
RUGPJŪČIO 19 D. Tradicinės vasaros palydos Tarailiuose 2017.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

RUGPJŪČIO 7 D. 18.30 VAL. Burbuliatorius prie Šilutės kultūros ir pramogų centro.
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