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TAURAGĖ

LIETUVOJE

TAURAGĖJE PRADĖJO VEIKTI
KOLUMBARIUMAS

Valstybinės ligonių kasos
informacija gyventojams
Lietuvoje vis daugiau pacientų gali gauti reikiamą medikų pagalbą,
gydant infekcines ligas ir pasiskiepyti nemokamomis vakcinomis, kurios
padeda išvengti tokių sudėtingų ligų.
Tai akcentavo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) direktoriaus pavaduotoja Neringa Bernotienė, dalyvaudama
Užkrečiamų ligų ir AIDS centro konferencijoje.
„Štai šiemet sudaryta finansinė galimybė 15–16 metų paauglius skiepyti
nuo difterijos, stabligės ir kokliušo, 65-erių metų ir vyresnius žmones –
nuo pneumokokinės infekcijos, o nuo 2016 m. planuojama pradėti skiepyti
mergaites žmogaus papilomos viruso vakcina. Na, o siekiant užtikrinti
gerą augančios kartos sveikatą, šeimos gydytojai yra skatinami už vaikų
skiepijimą pagal profilaktinį skiepų kalendorių. Pavyzdžiui, nuo 2014 m.
pabaigos jie pradėti finansiškai skatinti už tuberkulino mėginio atlikimas
7 metų ir rizikos grupių vaikams“,– teigia N. Bernotienė.

Iškilmingai inauguruotas naujasis
Vilniaus miesto meras
Trečiadienio vakarą prie
Baltojo tilto buvo iškilmingai inauguruotas naujasis
Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius. Pirmą kartą
miesto vadovo inauguracija
vyko viešai – joje galėjo dalyvauti visi norintys. Panašu,
kad šis pasiūlymas vilniečiams patiko – prie Baltojo tilto susirinko keli šimtai žmonių.
Į savo inauguracijos iškilmes R. Šimašius atvyko po pirmojo savivaldybės tarybos posėdžio kartu su žmona Agne Matulaite.
Vilniečiai naująjį merą pasveikino ne tik plojimais, bet ir dovanomis. R.
Šimašius gavo gėlių, nuotraukų, ne vieną knygą, riestainių ir net paspirtuką bei įrankių miesto valdymui. Tiesa, jie buvo iš šokolado.
Savo ruožtu R. Šimašius nulipęs nuo scenos kalbėjosi ir fotografavosi su
kiekvienu to norinčiu, kvietė žmonės prisijungti prie pikniko, pasivaišinti
kareiviška koše, kava.

Pasitvirtino prognozės dėl išmokų
susirgus
Nuo šių metų pradžios padidinus ligos pašalpas maždaug trečdaliu
padidėjo ir ligos atvejų skaičius, ir išmokų sergantiems suma.
Pirmąjį šių metų ketvirtį iš viso užfiksuota 214,4 tūkst. laikinojo nedarbingumo atvejų. Tai yra 36,4 proc. daugiau nei atitinkamą praėjusių
metų laikotarpį.
Šiemet per tris mėnesius ligos pašalpoms išleista 50,5 mln. Eur – tai yra
32,6 proc. arba 12,4 mln. Eur daugiau nei prieš metus.
Primename, kad gydytojui išrašius nedarbingumo pažymėjimą, už pirmąsias 2 laikino nedarbingumo dienas ne mažesnę kaip 80 proc. vidutinio
darbo užmokesčio ligos pašalpą moka darbdavys. Nuo 3 dienos 80 proc.
užmokesčio dydžio pašalpa mokama „Sodros“ biudžeto lėšomis.
„Sodros“ išmokos dalis sumokama per 15 darbo dienų po to, kai gyventojas pateikia prašymą skirti pašalpą. Be kitų duomenų, jame privalu
nurodyti sąskaitą, į kurią bus pervesti pinigai.

Valstybės tarnautojų laukia pokyčiai
Seimas pradėjo svarstyti šalies vadovės Dalios Grybauskaitės teikiamas Valstybės tarnybos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma uždrausti
valstybės tarnautojams sudaryti papildomas darbo sutartis su savo darbovietėmis, taip pat gauti iš šios institucijos ar įstaigos kitas nei darbo
užmokestis pajamas.
Pasak projektą pristačiusios Prezidentės vyriausiosios patarėjos Rasos
Svetikaitės, papildomos sutartys su savo darboviete ir atitinkamai papildomas atlyginimas už tai, ką ir taip privalu atlikti valstybės tarnautojui,
diskredituoja visą valstybės tarnybą, sudaro prielaidas neskaidriam lėšų
panaudojimui ir sukuria situaciją, kai asmeniniai interesai yra iškeliami
aukščiau viešųjų ir neišvengiamai sukuria viešųjų ir privačių interesų
konfliktą.

Tauragėje Papušynės kapinėse prieš savaitę atidarytas kolumbariumas – urnų su mirusiojo palaikais laikymo vieta, o vakar (žinau,
kad ketvirtadienį bus palaidotas) buvo užimta pirmoji iš 72 kriptų.
Ji skirta Anapilin išėjusiam Mažonų kaimo gyventojui.
Kapinėse pastatyti ir pašventinti 4 kolumbariumo blokai. Vienoje
nišoje telpa keturios standartinės pelenų kapsulės. Skelbiama, kad
šeimos kriptą galima išsipirkti už 900 eurų neribotam laikui.
Iš viso Papušynės kapinėse bus suprojektuotos 324 kriptos. Bendra
viso savivaldybės projekto – 120 tūkst. Eur. Kol kas įgyvendintas
pirmasis projekto etapas – atlikta darbų už 35 tūkst. Eur. Ateityje,
pagal poreikį, bus įgyvendinti kiti etapai.

VOGTUS AUTOMOBILIUS GABENUSI GRUPUOTĖ
IŠGIRDO TEISMO SPRENDIMĄ
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Tauragės apskr.
VPK) pareigūnų išaiškinta bendrininkų grupuotė išgirdo teismo sprendimą dėl
nusikalstamu būdu įgytų automobilių iš užsienio.
2011 m. gegužės 30 d. Tauragės apskr. VPK pareigūnai sulaikė 3 vyrus iš Tauragės ir 2 iš Jonavos bei paėmė kratos metu rastus vogtus automobilius BMW
X5 ir BMW X6, kurie buvo ieškomi Vokietijoje kaip vogti. Kratos metu taip pat
rasta išardytų Lietuvoje vogtų automobilių detalės.
Pareigūnai, gavę informacijos, kad tauragiškių grupuotė į Lietuvą parveža vogtus automobilius, pradėjo tyrimą dėl didelės vertės turto įgijimo, žinant, kad tas
turtas gautas nusikalstamu būdu. 2011 m. tyrimo metu buvo nustatyta, kad. 29 m. tauragiškis subūrė bendrininkų
grupę, parengė nusikalstamos veikos planą: sutarė, kad jis organizuos ir kontroliuos automobilių įgijimą, kiti du,
25 m. ir 27 m. vyrai taip pat iš Tauragės atgabens juos į Lietuvą. Automobilių laikymo vietą organizatoriui surado
46 m. jonaviškis, ieškojęs automobilių pirkėjų. Jis už tam tikrą sumą automobilius laikyti sutarė 48 m. jonaviškio
nuomojamose ūkinės paskirties (lentpjūvės) patalpose, esančiose Kėdainių r., Nociūnų k.

JURBARKO R.

ARCHEOLOGIJOS PAVELDO LAUREATAS VELIUONOS SENIŪNAS
Jau tryliktus metus iš eilės Lietuvos archeologijos draugija kartu su Kultūros
paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos organizuoja archeologijos paveldo
išsaugojimo darbų konkursą.
Norime pasidžiaugti, kad Jurbarko rajono savivaldybės Veliuonos seniūnas
Egidijus Mikšta už atliktus Veliuonos piliavietės priežiūros darbus išrinktas 2014
metų laureatu geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurse, darbų
srityje „Archeologinių vertybių priežiūra“.

ŠILALĖ

BIBLIOTEKŲ SAVAITEI SKIRTI RENGINIAI
Šilalės rajono savivaldybęs viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose organizuojami Nacionalinei
Lietuvos bibliotekų savaitei skirti renginiai tema „Biblioteka: informacija ir žinios - kiekvienam“
Susitikimas su vaikų rašytoja Nijole Kepeniene Šilallės višojoje bibliotekoje, Žadeikių ir
Laukuvos bibliotekose. 23-25 d. - Nemokamų skaitytojų pazymėjimų dalijimo akcija „Išnaudok
galimybę“Skaitytojų aptarnavimo ir Vaikų literatūros skyriuose.. Spaudinių paroda „ Aukštaityjos nacionalinis parkas“ bei suvenyrinių puodelių ir bokalų iš įvairių pasaulio šalių ekspozicija
Bibliografijos ir kraštotyros skyriuje.

ŠILUTĖS R.

LR PREZIDENTĖS VIZITAS ŠILUTĖS KRAŠTE
Šilutės krašte pirmą kartą apsilankė Jos Ekscelencija Lietuvos Respublikos
Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šio vizito tikslas – Švėkšnos specialiojo ugdymo centras, susipažinimas su jame gyvenančių vaikų ugdymo ir gyvenimo
sąlygomis. Taip pat susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministras Dainius Pavalkis bei viceministrė Natalja Istomina,
Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis bei Administracijos
direktorius Sigitas Šeputis. Prezidentė apžiūrėjo Ugdymo centro vaikų gyvenamąsias patalpas, įvairius terapijos ir nusiraminimo kambarius, lankėsi
klasėse, bendravo su čia gyvenančiais ir besimokančiais vaikais.

MARIJAMPOLĖ

Darom 2015

„MIESTO DIENŲ 2015“ ŠVENTĖ

Kviečiami visi Lietuvos gyventojai
aktyviai sudalyvauti akcijoje DAROM 2015, kuri vyks balandžio 25
d. visoje Lietuvoje! Pradžia 10 val.
Kadangi, miestai, miesteliai ir
miškai Lietuvoje per 7 – erių metų
DAROM egzistavimą, tapo ne tik
gražesni, bet ir švaresni, DAROM
komanda, kelia sau naują tikslą – valykim vandens telkinius. Juk maudytis
švariame vandenyje – daug maloniau ir sveikiau.
Mūsų šūkis: „Vanduo - Lietuvos auksas“. Bendrai naudojamos erdvės
miestuose bei miškai vis dar bus tarp tvarkytinų taškų! Tvarkytinų taškų
žemėlapis bus paskelbtas iki balandžio 2 d. Kviečiame didesnes įmones
bei organizacijas registruotis iš anksto.
Šaltinis: Delfi.lt

Gegužės 29–31 dienomis Marijampolę vėl drebins tradicinė miesto šventė „Miesto
dienos 2015“.
Dalyvauti didžiojoje sūduvių prekymečio mugėje J. Basanavičiaus aikštėje kviečiame registruotis tautodailininkus, amatų puoselėtojus, kulinarinio paveldo gamintojus,
liaudies meistrus, smulkiojo verslo atstovus - visus nagingus ir kūrybingus žmones,
ypač tuos, kurių gaminiai pripažinti tautinio paveldo produktais ir yra sertifikuoti.
Poezijos parke Sveikatos oazėje kviečiame prekiauti ekologiškų produktų ir natūralios produkcijos mugėje, organizuoti ekologines dirbtuvėles, įvairių treniruočių ir
sveikatinimo programas, rengti meditacijas, masažų seansus ir kitas kūno lavinimo,
ilgaamžiškumą bei jaunystės puoselėjimo procedūras, pristatyti sveikatą stiprinančias
organizacijas ir jų teikiamas paslaugas, siūlyti kitus produktus ir paslaugas gerai savijautai ir sveikai gyvensenai.
Norinčiuosius prekiauti, pristatyti savo gaminius, organizaciją, įmonę ar įstaigą, kviečiame registruotis nuo
balandžio 20 d. iki gegužės 11 d. Marijampolės savivaldybės administracijos Mokesčių administravimo skyriuje,
tel. (8 343) 90 023, mob. 610 40 415 (Dana), el. p. dana.makauskiene@marijampole.lt.
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ŠAKIAI

LANKĖSI ŠAKIŲ MIESTO GARBĖS PILIETIS
VOKIETIS GIUNTERIS TIOPFERIS
Šiemet tai pirmasis jo vizitas Lietuvoje ir mūsų rajone. Svečias saldžiomis lauktuvėmis pamalonino Sintautų
vaikų darželio auklėtinius, Šakių ir Jurbarko ligoninėms jis padovanojo po 7500 operacinių kaukių, Kudirkos
Naumiesčio seniūnijos socialiai remtiniems asmenims atvežė drabužių, batų, patalynės. Geradaris taip pat susitiko
su Lukšių Vinco Grybo gimnazijos auklėtiniais, kalbėjosi patriotinėmis, gyvenimo kelio pasirinkimo temomis.

KLAIPĖDA

LAIVŲ PARADAS SKELBS VASAROS PRADŽIĄ
Gegužės 16-ąją, prie jūros kvies jūriškas, pramoginis ir šeštasis Klaipėdos laivų
paradas. Sutapus svarbioms, visame pasaulyje minimoms datoms, gegužės 16-ąją
klaipėdiečių ir miesto svečių lauks Kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos
renginiai, Muziejų naktį skelbiantys Pajūrio muziejai bei Gatvės muzikos dienos
koncertai.
Laivybos sezoną skelbiantis Klaipėdos laivų paradas į savo gretas kviečia jungtis
didelių ir mažų laivelių, kitų vandens transporto priemonių savininkus.

RASEINIAI

VIDUKLĖS GIMNAZIJAI – GEROS MOKYKLOS
NOMINACIJA
Vakar Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje vyko graži šventė –
gimnazijai iškilmingai įteikta Geros mokyklos nominacija. Tokia iškilminga
proga kolektyvo pasveikinti atskubėjo mero pavaduotoja Gitana Rašimienė,
Švietimo ir socialinių reikalų direktorė Jolita Jablonskienė, visas būrys
rajono švietimiečių, kolegos, mokyklos draugai, buvę mokiniai, Viduklės
parapijos klebonas Albertas Stanulis, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktorius Gražvydas Kazakevičius, kuris savo kalboje pabrėžė, kad
Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija yra pirmoji iš aštuonių mokyklų,
kurioje bus atidengtas Geros mokyklos nominacijos ženklas: „Geros mokyklos nominacija Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijai yra skirta ne už praeities nuopelnus, kad ir kokie jie
įspūdingi būtų, bet už tai, kaip jie gyvena šiandien ir kaip gyvens toliau. Ši nominacija – atspirties taškas į ateitį. “

KAUNAS

BALANDĮ ŠILUMOS KAINA KAUNE – MAŽIAUSIA
LIETUVOJE
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) paskelbė
2015 m. balandžio mėnesio šilumos kainų statistiką, kuri rodo, kad šilumos kaina
Kaune balandį – mažiausia Lietuvoje. Ji sudaro tik 4,96 euro ct/kWh su PVM.
Tai tapo įmanoma akcinei bendrovei „Kauno energija“ savo gamybos šaltiniuose
įdiegus 6 naujus biokuro katilus bei sukūrus įtemptą konkurencinę aplinką šilumos
gamybos sektoriuje Kaune.
2015 m. balandžio mėn. mažiausia šilumos kaina buvo Kaune, didžiausia – Prienuose. Pateikiame Komisijos
paskelbtus Lietuvos šilumos kainų grafikus, kuriuose raudona spalva apvesta šilumos kaina Kaune 2013, 2014 ir
2015 metų balandžio mėnesiais. Duomenys pateikiami su 9 % PVM:

ŠIAULIAI

PASKIRTI MERO PAVADUOTOJAI IR
PATVIRTINTI KOMITETAI
Balandžio 16 d. miesto Tarybos posėdyje paskirti mero pavaduotojai. Jais tapo
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Stasys Tumėnas ir socialdemokratas Domas
Griškevičius.
Domas Giškevičius prisistatė Tarybos nariams informuodamas, kad yra baigęs
Šiaulių universitete filosofijos ir visuomenės mokslų edukologijos bakalauro studijas,
o Kauno Vytauto Didžiojo universitete įgijo politikos mokslų magistro diplomą.
Stasys Tumėnas save įvardijo edukologinės edvės žmogumi. Ilgametis Šiaulių
universiteto docentas, humanitarininių mokslų daktaras, kalbininkas, leidėjas ir
žurnalistas S. Tumėnas turi ir tarptautinio bendradarbiavimo patirties, o praėjusią kadenciją buvo vienas iš dviejų
nepartinių Tarybos narių.
Vicemeras S. Tumėnas dirbs švietimo, kultūros, sporto ir socialinėje srityje.

TELŠIAI

KVIEČIAME IŠREIKŠTI NUOMONĘ DĖL TELŠIŲ
MIESTO GARBĖS PILIEČIO
Iki š. m. balandžio 20 dienos buvo galima teikti siūlymus dėl Telšių miesto
Garbės piliečio vardo suteikimo. Iš viso buvo pateiktos 8 kandidatūros. Gyventojai kviečiami išreikšti savo nuomonę elektroniniu balsavimu internetinėje
svetainėje www.telsiai.lt (DIENOS KLAUSIMAS) iki š. m. gegužės 1 d.,
pasirenkant vieną kandidatūrą:
1. Petras Gintalas – dailininkas, poetas.
2. Nerijus Juška – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro baleto
primarijus. Vienas garsiausių solistų Lietuvos baleto istorijoje, apdovanotas
Auksiniu scenos kryžiumi.
3. Adolfas Kišonas – tapytojas, dendrologas, dekoratyvinių augalų specialistas.
4. a. a. Rimas Linkus – atkurtos nepriklausomos Lietuvos pirmosios Telšių rajono tarybos pirmininkas. Prisidėjo
prie Panų kalno, Mergakalnio koplytėlių atstatymo.
5. Vytautas Stulpinas – poetas.
6. Nijolė Narmontaitė – lietuvių kino ir teatro aktorė.
7. Nijolė Sadūnaitė – vienuolė, Lietuvos laisvės gynėja, disidentė
8. Algirdas Žebrauskas – profesorius, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto Dizaino katedros vedėjas.
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Įspėja: Rusija stiprina pajėgas prie
Ukrainos sienos
Trečiadienį Jungtinės Valstijos apkaltino Rusiją Rytų Ukrainoje dislokavus oro erdvės gynybos sistemas, be to, JAV teigimu, Rusija dalyvauja
prorusiškų separatistų mokymo pratybose, taip pažeisdama paliaubas,
kurioms tarpininkavo Europa, skelbia „Reuters“.
„Šiuo metu Rytų Ukrainoje esantis Rusijos oro erdvės gynybos įrangos
kiekis yra didžiausias nuo rugpjūčio mėnesio“, - pranešime pareiškė
valstybės departamento atstovė Marie Harf.
Jos teigimu, pratybos tampa vis sudėtingesnės, tad „nebėra jokių abejonių dėl Rusijos dalyvavimo“.

Išsiveržė vienas pavojingiausių
ugnikalnių
Pirmą kartą per 42 metus
išsiveržė Kalbuko ugnikalnis,
virš kalnuotos ir tankiai apgyvendintos Pietų Čilės vietovės
išspjaudamas milžinišką pelenų debesį.
Ugnikalnio prasiveržimas
įvyko staiga, maždaug 18 val.
vietos (00 val. Lietuvos) laiku,
apie 1 tūkst. km į pietus nuo
sostinės Santjago, netoli turistinių Puerto Varaso ir Puerto Monto miestų.
Čilės nelaimių tarnyba „Onemi“ paskelbė raudoną įspėjimą, rašo „The
Guardian“.
Paskutinį kartą Kalbukas buvo išsiveržęs 1972 metais ir yra laikomas
vienu iš trijų pavojingiausių Čilės ugnikalnių. Iš viso šioje šalyje yra 90
aktyvių vulkanų.

Austrijos parlamentas pripažino
armėnų žudynes genocidu
Austrijos įstatymų leidėjai trečiadienį pirmą kartą pasmerkė kaip „genocidą“ armėnų žudynes paskutiniais Osmanų imperijos gyvavimo metais.
Šis žingsnis žengtas Armėnijai rengiantis minėti 100-ąsias tragedijos
metines.
„1915 metų balandžio 24-ąją buvo pradėtas persekiojimas, kuris baigėsi genocidu“, - sakė parlamento pirmininkė Doris Bures ir pakvietė
deputatus atsistoti bei tylos minute pagerbti aukų atminimą.
Šešių didžiųjų šalies politinių partijų vadovai taip pat paskelbė pareiškimą, kuriame pažymėjo, kad Austrijos, kaip buvusios Osmanų imperijos
sąjungininkės, „pareiga yra pripažinti ir pasmerkti kaip genocidą šiuos
siaubingus įvykius“.
Jie paragino Turkiją, kuri atsisako pripažinti armėnų žudynes genocidu,
prisiimti atsakomybę už savo vaidmenį.

Ukrainos krizė: suskaičiavo daugiau
nei 2 mln. pabėgėlių
Remiantis Jungtinių Tautų (JT) pateikta statistika,
dėl krizės Ukrainoje iš
šalies išvyko daugiau nei
800 tūkstančių gyventojų,
praneša „euronews“.
Manoma, kad iš viso yra
daugiau nei 2 milijonai
pabėgėlių. Kijevo atstovai
turi duomenų apie 1,2 milijono registruotų gyventojų, kurie paliko namus ir išsikėlė gyventi pas
draugus ar šeimos narius į kitas šalies dalis.
65 9143 ukrainiečių prašė prieglobsčio arba kitokios formos leidimo
gyventi Rusijoje. Be to, yra daug žmonių, kurie kirto sieną ir leidimo
neprašė, arba gyveno rytų Ukrainoje turėdami Rusijos pilietybę.
Maždaug 81 100 ukrainiečių paprašė leidimo gyventi Baltarusijoje,
tūkstančiai kitų glaudžiasi kaimyninėse šalyse.

Vakarų ir Rusijos santykiai kelia
nerimą JAV: pažėrė kritikos Europai
Konfrontacija tarp Rusijos ir Vakarų kelia nerimą Jungtinėms Valstijoms. Pentagono vadovas Ashtonas Carteris savo kalboje Džordžtauno
universitete kritikavo Europos šalis, kad jos per mažai lėšų skiria savo
gynybai. Karinių išlaidų dalis bendruose biudžetuose pastaraisiais metais
mažėjo, sakė jis, informuoja agentūra AP.
Jei Europa nori vaidinti deramą vaidmenį kaip JAV sąjungininkė, turi
didinti savo karinį biudžetą, pabrėžė A. Carteris. Europa esą turi būti
stipri ne tik morališkai, politiškai ir ekonomiškai. Ji turi turėti ir karinės
stiprybės.
Nuo savo kadencijos pradžios vasarį A. Carteris dar nėra lankęsis
Europoje. Tikimasi, kad jis dalyvaus birželį Briuselyje vyksiančiame
NATO gynybos ministrų susitikime.
JAV išlaidos gynybai 2014 metais mažėjo 6,5 proc., tačiau vis dar sudarė
trečdalį pasaulio išlaidų ginkluotei.
Šaltinis: Delfi.lt
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RECEPTAS

SMULKUS VERSLAS

Apkepas su grybais ir šonine

IŠ STATYBŲ VERSLO NĖRĖ Į VAIKŲ PRIEŽIŪRĄ

INGREDIENTAI:
400 g pievagrybių, 8 bulvės, svogūnas, 2
kiaušiniai, 200 g šoninės, 500 ml neriebios
grietinėlės, 100 g brandinto sūrio, sviesto,
ryšulėlis šviežių krapų, petražolių, druskos,
pipirų.
GAMINIMAS:
Keptuvėje įkaitinkite šaukštą sviesto, suberkite smulkintus svogūnus, šiek
tiek vėliau sudėkite šiaudeliais pjaustytą šoninę, trumpai pakepinkite, sudėkite
pievagrybius ir dar šiek tiek pakaitinkite, pasūdykite ir pagardinkite pipirais.
Nuskuskite bulves ir supjaustykite plonais griežinėliais. Jei ruošiate patiekalą
iš ankstyvųjų bulvių, jų nelupkite, tik gerai nuplaukite. Dubenyje suplakite
kiaušinius, įmaišykite grietinėlę, pagal skonį pasūdykite. Kepimo indą patepkite
sviestu, dėkite sluoksnį griežinėliais pjaustytų bulvių, ant viršaus - sluoksnį
apkeptų pievagrybių su šonine. Apibarstykite kapotomis žolelėmis, tada vėl
dėkite sluoksnį bulvių. Viršuje turėtų būti pievagrybių sluoksnis. Supilkite
grietinėlę. Uždenkite indą folija ir kepkite 200 laipsnių orkaitėje 35-45 min.
Foliją nuimkite, apkepą apibarstykite tarkuotu sūriu ir kepkite dar 5 min.

TEMA

Galime atsisveikinti su gyvenamaisiais klasikiniais rąstų namais:
Lietuvoje jie tapo „nelegalais“
Bent trumpam apsistoti rąstiniame name tikriausiai svajoja
daugelis, tačiau jei tokio namo
sienos nėra apšiltintos, o jame
gyvenama nuolat – tai jau įstatymo pažeidimas. Vis dėlto patys
valdininkai pripažįsta, kad nubausti prasižengėlių jie nelabai
gali ir puoselėja viltį, kad patys
žmonės geranoriškai išsikels į
kitus būstus.
Yra būdų, kaip rąstinuką padaryti nuolat gyvenamu
Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Projektavimo,
statybos produktų ir proceso normavimo skyriaus vedėjas Dangyras Žukauskas, paklaustas, kokį statusą turi rąstiniai namai ir kada juose nuolat
gyventi galima, o kada ne, pirma pabrėžė, kad visoje Europoje einama
link to, kad būtina kelti naujai statomų pastatų energetinį efektyvumą,
taigi to siekti privalo ir Lietuva.
Anot pašnekovo, keliami europiniai reikalavimai dėl energetinio efektyvumo reikalingi tam, kad kuo daugiau žmonių naudotų kuo mažiau papildomų išteklių šilumos gamybai. Tokiu būdu mažinami CO2 išmetimai,
kurie sukelia šiltnamio efektą.
Nors už pastato naudojimą ne pagal paskirtį baudos yra numatomos, jas
pritaikyti praktikoje labai sudėtinga, nes pirma, reikėtų įrodyti patį laikino
ar nuolatinio gyvenimo faktą.
„Griežtų administracinių nuobaudų praktikos nėra. Matyt, kad jos ir
nebus“, - teigė D. Žukauskas.
Visgi viliamasi, kad ateityje keliant griežtus reikalavimus naujai statomiems namams, energetiškai neefektyvių namų mažės savaime, nes jų
statyti tiesiog neapsimokės.
Buvo šimtai statytojų, beliko dešimtys
Savo ruožtu rąstinių namų statytojai pastebi, kad rąstinukų, tiek kaip
vasarnamių, tiek ir kaip gyvenamųjų namų, lietuviai vis dėlto neatsisako.
Tiesa, tokių statybų sektorių stipriai paveikė krizė ir jis tuomet nemenkai
„nukraujavo“: jei prieš krizę rąstinius namus statė keli šimtai įmonių,
sunkmečiui pasibaigus jų beliko 60-70.
Medinių namų asociacija yra parengusi rąstinių namų standartą, kuris
standartizacijos departamento buvo patvirtintas dar 2006 metais. Tačiau,
deja, jis nėra privalomas teisės aktas - labiau yra savanoriškas, veikiantis
laisva valia.
Gyventi nuolat sunkiau, bet įmanoma
T. Braškys konferencijos metu aptarė ir nuolatinio gyvenimo rąstiniame
name klausimą. Jo teigimu, vertinant rąstinukų energetinį efektyvumą,
žiūrima ne tik į sienų apšiltinimą, bet namo visumą.
Jeigu rąstinis namas statomas kaip vasarnamis arba neviršija 80 kv. m
ploto, jam keliami mažesni reikalavimai, o jeigu namas didesnis ir jame
norima nuolat gyventi, tai padaryti sunkiau, tačiau vis tiek įmanoma.
Esama tvarka ir keliami reikalavimai energetiniam efektyvumui bei naujai statomiems rąstiniams namams kylančios problemos erzina gyventojus.
Gyvenantieji rąstiniuose namuose piktinosi valdininkų užmoju suvaržyti
jų asmeninę pasirinkimo laisvę, kokiame name jie turi gyventi. Kiti tokią
tvarką gyrė ir pritarė, kad tokie dalykai turi būti griežtai reguliuojami
valstybiniu lygmeniu.
Savo ruožtu pritariantys esamai tvarkai teigė, kad tai, kuo kvėpuojame
mes visi, yra mūsų visų reikalas, todėl keliami reikalavimai yra sąmoningi
ir pagrįsti.
Pagal šiuo metu galiojantį Statybos įstatymą, yra taikomos 7 išimtys,
kurie pastatai neprivalo atitikti energetinio efektyvumo reikalavimų. Minimalūs privalomi pastatų energetinio efektyvumo reikalavimai nenustatomi
pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai; maldos namai ir kitos
religinės paskirties pastatai, laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne
ilgiau nei du metus; nedaug energijos suvartojantiems gamybos ir pramonės sandėliams; atskirai stovintiems pastatams, kurių bendras naudingasis
vidaus patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kv. m; poilsio paskirties – sodų
paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per
metus ir nešildomiems pastatams.
Info: Technologijos.lt

„Menu daug bemiegių naktų, kai
teko išgyventi nemandagius skambučius, skundus, bandymus neleisti
vykdyti veiklos ir kitus grasinimus.
Ir visa tai tik dėl lietuviams būdingo pavydo. Džiaugiuosi, kad dėl
užsispyrimo ir advokatų patarimų
dirbame jau trečius metus“, – dalijasi privačių darželių tinklo „Vaiko
šypsena“ įkūrėja Indrė Rutavičienė
(32). Baigusi Trakų Vytauto Didžiojo gimnaziją, vėliau Vilniaus
Gedimino technikos universitete
įgijusi statybos inžinerijos magistro
laipsnį, moteris kurį laiką sukosi
statybų versle. Tačiau moteriška
prigimtis ir noras ne tiek dirbti,
kiek gyventi veikla, vadinama
darbu, moterį pastūmėjo nuosavo
verslo link.
Garsiai svajokite ir rasite palaikymą
„Kai pradėjau dirbti statybų srityje, maniau, kad pagaliau atradau
tai, kas džiugina, dėl ko galiu
neskaičiuoti darbo valandų. Tačiau
klydau. Čia neturi pasireikšti jausmai, reikia vien aiškios ir griežtos
pozicijos“,– atvirauja I. Rutavičienė
apie nuotaikas darbe.
Tačiau vieną lemtingą sekmadienio popietę, prie pietų stalo
pas anytą garsiai prašnekus apie
svajones, netikėtai gimė idėja, kurią sumani moteris pavertė verslu:
„Ėmėme kalbėti apie savo norus ir,
pasirodo, radome šį tą bendra. Taip
supratome, kad sujungusios mintis
galėtume įkurti darželį, kuriame
teiktume ne tik įvairias priežiūros
paslaugas, bet ir vyro mama vestų
logopedo konsultacijas. Tokį sumanymą gvildenau dar gerus metus,
daug skaičiavau, analizavau, lyginau, skaičiau, klausinėjau. Tai nėra
verslas, kuriame uždirbama krūva
pinigų, veikiau darbas, kuriuo gyveni, mėgaujiesi ir vadini iš dalies
net ir pomėgiu.“
Sėkmė aplanko, tik reikia mokėti išlaukti
„Viską dariau pati su tokiu užsi-

degimu ir tikėjimu, kad aplinkinių
abejonių net negirdėjau“, – apie
tvirtą apsisprendimą įkurti privatų
vaikų darželį pasakoja I. Rutavičienė.
„Vis dėlto dvejonių buvo: viskas
labai daug kainuoja, o svarbiausia,
kad negali apskaičiuoti ir išmatuoti
rizikos. Atrodė, jei bus iš karto
dešimt vaikų, bus gerai, jei penkiolika – laimės bus pilnos kelnės ir
papildoma kapeika nukris į kišenę.
Bet ką darysime, jei pradžioje bus
tik du vaikai? Turbūt likimui mes
patikome ir jis mums buvo palankus“, – šypsosi verslininkė.
„Pirmąjį pusmetį po darželio
atidarymo dar negalėjau išeiti iš
valdiško darbo. Samdžiau vieną
auklėtoją, o pati dirbau po savo
pagrindinės veiklos. Su jauduliu
dar dabar menu rugsėjo antrosios
rytą, kai po atidarymo šventės
laukėme pirmųjų lankytojų. O jų
buvo tik trys. Vėliau vaikučių vis
daugėjo“ – apie verslo įsibėgėjimą
pasakoja „Vaiko šypsenos“ įkūrėja
I. Rutavičienė.
Konkuruoti ar vienytis dėl bendrų tikslų?
„Iš tiesų Vilniuje yra daug privačių darželių, siūloma įvairių
ugdymo programų, bet per daug
gerų darželių nebus. Ne paslaptis,
jog daugybė tėvų veda vaikus į

privatų darželį, nes negavo valstybinio. Auklė irgi ne visada išeitis,
nes vaikui reikia socializuotis tarp
bendraamžių. Visada kartoju, jog
vaikui svarbiausia auklėtoja, o ne
dailios sienos, naujos spintos ar
geriausias parketas. Manau, svarbiausia investuoti į darbuotojų ugdymą, tada suteikiamos paslaugos
bus kokybiškai patrauklios. Nors
apskritai tikiu, kad šioje srityje konkuruoti mažų mažiausiai kvaila. Juk
visi privačių darželių steigėjai turi
siekti bendro tikslo – tinkamai išauklėti mažuosius Lietuvos piliečius.
Deja, taip mąsto ne visi. Tokiame
darbe negali meluoti, apsimetinėti,
atmestinai į jį žiūrėti“, – apie nuoširdumą pasirinktoje verslo srityje
samprotauja verslininkė.
Svarbiausia tikėti tuo, ką darai,
ir daryti tai, kuo tiki
„Mes gyvename tik vieną kartą!“ – skambiai primena moteris ir
patikina, kad tik suvokę, jog patys
esame savo gyvenimo kalviai, galėsime nusikalti tokį, kuriame gera
gyventi. O, labai panorėjus ir įdėjus
daug pastangų, gyvenimas nepašykštės ir tinkamų žmonių, kurie
jums išties pagalbos ranką“, – sako
verslininkė I. Rutavičienė, tikinti,
jog laimingų vaikų šypsenos – vienas svarbiausių jos tikslų.
Šaltinis: Bznstart.lt

SVEIKATA

DĖL KOKIŲ PRIEŽASČIŲ PADIDĖJA
LIMFMAZGIAI
Daugelis nekreipiame dėmesio
į padidėjusius limfmazgius. Nebent peršalus jie labai patinsta ir
tampa skausmingi. Anot gydytojų,
padidėję limfmazgiai gali būti ne
tik infekcijos, bet ir rimtos ligos
požymis. Tad nenumokite ranka.
Mūsų kūne (kakle, kirkšnyse,
pažastyse ir kt.) yra apie 700–800
įvairaus dydžio, nuo 1 iki 30 mm
skersmens, limfmazgių. Jie atlieka
labai svarbią funkciją – naikina mikroorganizmus, bakterijas, virusus,
vėžines ląsteles – visus per limfagysles plintančius svetimkūnius.
Limfmazgiai yra mūsų imuninės
sistemos dalis – tarsi infekcijų
barjeras, trukdantis jai plisti organizme. Limfmazgiuose esantys
limfocitai, atpažinę „svetimšalius“,
išskiria antikūnius ir juos neutralizuoja. Ši kova su virusais, bakterijomis vyksta nepaliaujamai, bet mes
to net nepastebime. Į organizmą
patekus rimtai infekcijai (pavyzdžiui, susirgus gripu ar plaučių
uždegimu), limfinei sistemai tenka
didelis krūvis, nes ji turi „dirbti
viršvalandžius“. Kai ji viršija savo
galimybių ribas ir nebesugeba susidoroti su „įsibrovėliais“, limfmazgiai padidėja ir tampa skausmingi.
Tai vadinama limfadenopatija.
Padidėję limfmazgiai kirkšnyse
gali signalizuoti apie lėtinį apen-

dicitą, moteriškas ligas, kojų ar
vietinę infekciją. Pažastyse – apie
krūtų vėžį. Kaklo srityje atsiradę
limfmazgiai paprastai būna viršutinių kvėpavimo takų ar burnos
ertmės, dantų bei dantenų infekcijos
simptomas. Viso kūno limfmazgių
padidėjimas gali įspėti apie ŽIV,
mononukleozę arba kitokį autoimuninės sistemos sutrikimą (vilkligę
ar reumatoidinį artritą). Padidėję
paausio limfmazgiai byloja apie
ausų, akių infekciją.
Anot medikų, kieti, nepaslankūs,
greitai didėjantys limfmazgiai būdingi onkologinėms ligoms. Staiga
atsiradę minkšti, skausmingi, judrūs
– ūminei infekcijai.
Kas mėnesį vertėtų apsičiuopti
ne tik krūtis, bet ir limfmazgius.
Tai padėtų užbėgti rimtoms ligoms
už akių.
Limfmazgiai gali padidėti dėl:
• vietinės ūminės ir lėtinės infekcijos;
• onkologinių ligų (ypač krūties,
plaučių, inkstų, priešinės liaukos);
• virusinių ir bakterinių infekcijų
(ŽIV ir AIDS, anginos, mononukleozės, gripo, tuberkuliozės, sifilio
ir kt.);
• autoimuninės sistemos ligų ir kt.
Pavojingas ir gyvūno įdrėskimas
Įdrėskus katei, įkandus šuniui
ar patekus rakščiai, taip pat gali

padidėti limfmazgiai (dažniausiai
pažasties, alkūnės vidinėje pusėje).
Profilaktika
Norint išvengti infekcijos, kuri
gali sukelti limfadenopatiją, būtina
didinti organizmo atsparumą.
• Kuo sveikiau maitinkitės, venkite produktų, kuriuose gausu
sintetinių maisto priedų. Taip pat
greitojo, konservuoto, rūkyto ar
riebaus maisto.
• Kasdien mankštinkitės, prauskitės po kontrastiniu dušu – aktyvus
gyvenimo būdas gerina imuninės
sistemos veiklą.
• Jeigu su maistu negaunate pakankamai maisto medžiagų, laikotės dietų, mažai vartojate daržovių,
žuvies ir vaisių, papildomai kelissyk per metus pagerkite natūralių
augalinių maisto papildų.
• Stenkitės atsikratyti žalingų
įpročių.
Šaltinis: Ji24.lt
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AUTONAUJIENOS

LIETUVOJE PASIRODĖ NAUJASIS „HYUNDAI I20“
Antradienį Vilniuje pristatytas naujos kartos kartos „Hyundai
i20“. Su tokiais modeliais kaip „Volkswagen Polo“ ir „Ford Fiesta“
konkuruojantis korėjiečių markės atstovas yra vienas geriausiai
parduodamų „Hyundai“ automobilių Europoje.
Naujojo „Hyundai i20“ kaina Lietuvoje prasideda nuo 11 490 eurų.
Šio modelio pirkėjai galės rinktis iš trijų įrangos lygių: „Classic“,
„Comfort“ ir „Style“.
Modeliuose su „Comfort“ įrangos lygiu bazinę įrangą papildo nukrypimo iš važiavimo juostos įspėjimo sistema, LED dienos šviesos
žibintai, posūkio kryptimi šviečiantys žibintai, statymo jutikliai
gale ir pastovaus greičio palaikymo sistema. Modeliuose su aukščiausiu įrangos lygiu „Style“ papildomai dar yra
16 colių lieti ratlankiai, statymo jutikliai ne tik gale, bet ir priekyje, automatinė klimato kontrolės sistema, galiniai
žibintai su LED ir lietaus jutiklis. Naująjį „i20“ galima rinktis iš 8 kėbulo spalvų, o salono apdailą – iš keturių spalvų.
Variklių gamoje yra du benzininiai (1.2 l/75 AG ir 1.4 l/100 AG) ir vienas dyzelinis (1.1 l/75 AG) motorai.

ŠIAULIUOSE – NAUJAS „FIAT“ CENTRAS
Italijos automobilių koncerno „Fiat“ atstovė Lietuvoje „Autobrava“
pasirinko naujus serviso partnerius Šiauliuose. Jais tapo automobilių
centras „Autlit“, kuris teiks garantinio ir pogarantinio aptarnavimo
bei remonto paslaugas visiems „Fiat“ automobiliams, kurių Lietuvoje
registruota daugiau nei 11 tūkstančių.
Pramonės g. 24G įsikūręs „Autlit“ tapo 5-tuoju autorizuotu „Fiat“
servisu Lietuvoje ir aptarnaus visą Šiaurės Lietuvą. Be Šiaulių, tokie
servisai veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Marijampolėje.
Autorizuotame „Fiat“ servise pagal gamintojo reikalavimus bus
vykdomas automobilio garantinis ir pogarantinis aptarnavimas, techninė profilaktika, automobilio priežiūros ir
remonto paslaugos.

KIRTIS VOKIŠKIEMS AUTOMOBILIAMS:
JIE – TARP NEPATIKIMIAUSIŲ
Vokiški automobiliai yra tarp dažniausiai gendančių, o japoniški – tarp
patikimiausių, rodo naujas automobilių pramonės tyrimas.
Tyrimo rezultatai pateikti remiantis 50 000 britų vairuotojų ataskaitomis. Tai – kirtis Vokietijos gamintojams, garsėjantiems patikimumu ir
inžineriniais pasiekimais.
Tarp 37 markių absoliučiai blogiausiai įvertintas „Bentley“ automobilių,
kuriuos gamina „Volkswagen AG“ koncernas, patikimumas. „MercedesBenz“, „Audi“ ir „Porsche“ taip pat atsidūrė dugne.
Patikimiausių markių viršūnėje atsidūrė „Honda“, „Suzuki“ ir „Toyota“.
Į patikimiausiųjų dešimtuką taip pat pateko „Lexus“, „Škoda“, o devintą vietą pasidalino „Hyundai“, „Nissan“
ir „Subaru“.

VIENA IŠ SVARBIAUSIŲ NIUJORKO
AUTOMOBILIŲ PARODOS NAUJIENŲ
„Lexus RX“
„Premium“ klasės automobilius gaminanti japonų kompanija
Niujorke pirmąsyk pristatė naujos kartos RX. Iki parodos „Lexus“
– tiksliau, „Toyota“, – buvo paviešinusi tik fragmentiškas RX nuotraukas, taigi buvo labai sudėtinga pamatyti, ar smarkiai pasikeitė
modelio išvaizda.
Apie techninius pokyčius gamintojas, tarp kitko, irgi tylėjo. Niujorke paaiškėjo, kad dabar „Lexus RX“ bus galima rinktis su patobulintu
V6 3,5 l varikliu, kurio galia sieks 300 AG. Be to, bus ir hibridinė modifikacija: su tuo pačiu 3,5 l darbinio tūrio
atmosferiniu varikliu ir su elektriniu motoru.
Info: Delfi.lt

TEMA

KAIP NESUNKIAI GAUTI NUOLAIDĄ NAUJAM
AUTOMOBILIUI?
Vairuotojai vis dažniau renkasi
naujų automobilių pardavėjų siūlomą paslaugą: oficialūs gamintojų
atstovai nuperka naudotą mašiną ir
už tą sumą suteikia nuolaidą perkamam naujam automobiliui.
Nauda – sutaupytas laikas
Ne tik naujų, bet ir naudotų automobilių verslą valdančios įmonės
„Inchcape Motors“ rinkodaros
vadovės Miglės Makauskaitės teigimu, toks procesas yra paprastas:
klientui tereikia išsirinkti norimą
automobilį jų salonuose – nesvarbu, naują ar naudotą, o savąjį parodyti įmonės specialistams, kurie
kone iš karto jį įvertina.
Keičia 4-8 metų amžiaus automobilius
Dažniausiai klientai nori keisti
4-8 metų amžiaus automobilius.
Senesnius ir daugiau nuvažiavusius
automobilius gana sudėtinga priimti, nes tokiu atveju įsiveliama į kon-
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kurenciją su turgaus prekeiviais.
Pasak M. Makauskaitės, klientams jų bendrovė siūlo maksimaliai
gerą rinkos kainą, nekonkuruodami
su turguose parduodamais automobiliais.
Svarbu gauti garantiją
Per mėnesį minėtos bendrovės
salonai parduoda nuo 45 iki 60
nenaujų automobilių. Pasak atstovų, paklausa yra nemaža. M.
Makauskaitės pastebėjimu, ypač
svarbus dalykas pirkėjams yra garantija, kuri suteikiama nenaujiems
automobiliams.
Bene paklausiausi nenauji automobiliai yra salono demonstraciniai arba kitaip vadinami
bandomieji. Įprastai jie būna pačių
geriausių komplektacijų, nes naujų
automobilių pirkėjams norima
pademonstruoti visus privalumus,
būna iki metų amžiaus ir su simboline rida.

Išmanusis stiklas automobilyje keis
spalvą ir gamins elektrą
Džordžijos technologijos instituto
(JAV, Georgia Institute of Technology) mokslininkų grupė sukūrė naujo
tipo langų stiklą, kuris gali ne tik
pakeisti spalvą, bet ir gaminti elektros energiją. Jie paskelbė apie savo
darbą žurnale „ACS Nano“, taip pat
ir keletą idėjų apie tai, kaip naujo
tipo stiklas gali būti panaudojamas.
Elektros gamybos būdas pasirinktas gana originalus, visų pirma galvojant
apie priekinius automobilių stiklus. Jie dažniausiai yra veikiami vėjo ir lietaus, todėl mokslininkai pamėgimo išnaudoti triboelektros – trinties elektros,
kuomet elektros srovė sukuriama dviems paviršiams trinantis vienas į kitą,
ir statinės elektros, kurios turi lietaus lašai, potencialą.

Baltaodžiai Europoje atsirado tik
prieš 8 tūkst. metų
Pirmųjų europiečių išvaizda, o konkrečiau –
odos spalva – dalį dabartinių Senojo žemyno
gyventojų galbūt net ir šokiruotų. Mat, kaip
byloja tyrimų rezultatai, pirmieji europiečiai
buvo juodaodžiai, o dominavo jie Europoje gerus 30 tūkst. metų. Pirmieji baltaodžiai Europoje
pasirodė vos prieš 8 tūkst. metų.
Jie atklydo iš Kaukazo regiono ir įsimaišė tarp
gerokai tamsesnio gymio migrantų iš Afrikos,
kurie Europoje apsigyveno prieš 40 tūkst. metų.
Tyrėjai priėjo išvadą, kad prieš 8,5 tūkst. metų
ankstyvieji medžiotojai-rinkėjai Ispanijoje,
Liuksemburge ir Vengrijoje buvo gerokai tamsesnės odos nei dabar. Šviesios
odos genų į Europą atnešė čia atsikėlę pirmieji žemdirbiai iš Artimųjų Rytų.

2014 metais į sąvartynus išmesta 300
tonų aukso
Praėjusiais metais visame pasaulyje buvo išmesta apie 41,8
mln. tonų elektronikos ir buitinių
prietaisų, o kartu su jais ir milžinišką kiekį aukso.
Apie tai byloja naujausia JTO
Universiteto ataskaita, rašo BBC.
Specialistų skaičiavimai rodo,
kad šiuo šiukšlių kiekiu galima
užpildyti 1,15 mln. sunkvežimių,
kurie vienas šalia kito sudarytų
23 tūkst. kilometrų eilę.
Perdirbimui tinkamų elektronikos atliekų (e-waste) yra už maždaug 52
mlrd. JAV dolerių, tačiau perdirbta vos šeštadalis viso kiekio.
Vartotojai per metus į šiukšlynus kartu išmetė apie 300 tonų aukso – tai
yra 11% viso kiekio, kurį pasaulinė aukso pramonė išgavo 2013 m.

Japonija vėl pagerino pasaulio
traukinių greičio rekordą
Japoniškas magnetinės levitacijos traukinys vėl pagerino
pasaulio traukinių greičio rekordą bandomajame važiavime
netoli Fudžijamos pasiekęs
603km/h greitį.
Centrinės Japonijos geležinkelis (CJG), kuriam traukinys
priklauso, nori įrengti magnetinių traukinių liniją tarp Tokijo
ir centrinio Nagojos miesto iki 2027.
280 km kelionė truktų vos apie 40 minučių, trumpiau nei pusę dabartinio
laiko. Iki 2045 m., maglev traukiniai iš Tokijo į Osaką nuvažiuos vos per
valandą, kelionės laiką sutrumpindami perpus.

Patikimiau negu turguje
Paprastai, jei gerokai skiriasi automobilio savininko ir pirkėjo lūkesčiai, jam pasiūloma automobilį
bandyti realizuoti komiso pagrindais. Tokiu atveju savininkas gali
nurodyti savo kainą ir automobilis
bandomas parduoti už ją.
Daugumą atpirktų automobilių
pavyksta realizuoti sėkmingai:
pardavimo sėkmė priklauso nuo
modelio geidžiamumo rinkoje,
automobilio būklės, suteikiamų
garantijų ir kainos.
Šaltinis Delfi.lt

Geriausias pasaulyje oro uostas
Singapūro „Changi“ oro uostui
neseniai buvo suteiktas 2015
metų geriausio pasaulyje oro
uosto apdovanojimas.
Šiame tarptautiniame oro uoste yra daugybė patogumų ir paslaugų, įskaitant drugelių sodą,
baseiną ant stogo, kino teatrus,
viešbučius, SPA salonus ir net
keturių aukštų čiuožyklą vaikams.
Oro uoste yra įrengtos ir nemokamo interneto zonos bei elektroninių įrenginių įkrovimo stotelės. Viskas čia technologiškai yra pažengę, net ir tualetai.
Šaltinis: Technologijos.lt

3,50$',(1,6)+!ě&,'

6(.0$',(1,6)+!ě&,'

ª(ª7$',(1,6)+!ě&,'

Balandžio 25 d. - gegužės 1 d.

ġ)/DEIJ=O
ġ+=?EKJ=HEJáL=EAĊGĕ
P=NJU>=ĠG 
ġ"IECN=JP=EĠG 
ġ0LA?E=HQOPUNEI=OĠG 
ġ$EIPKFEĜAIá
ġ*ďOĕG=EIUJ=EI=NOQLE
H=IE=E
ġ-=OEI=PQKGLNKBAOEFØ
ġ/UPKOQGPEJEOOQ7EP=
(AHIE?G=EPA
ġ!QNUO=POE@=NK
ġ*KGOHKAGOLNAO=O
ġ-=O=QHEK@KGQIAJ
PEG=-NAIFAN=!E
@EAFEL=O=QHEKEĊN=@EI=E
!=JCKN=EĜE=E
ġ&JOLAGPKNEQO)QEO=O
ġ-KLEAPáOQHCEI=JPQ
ÛAGQKHEQ
ġ)EAPQRKO
JALNEGH=QOKIU>áO
=PGďNEIKIAÜEQE
ġěEJEKO
ġ0=QCKGEIAF=QJ=O
CURU>AOGAHEQKOAĠG 
ġ0RAEGEJEIĕGKJ?ANP=O
ġ(NALĊEJEO)()
ÜAILEKJ=P=O(=QJK
Ľě=HCENEOļ3EHJE=QOĽ)E
APQRKONUP=Oļ1EAOEKCEJá
PN=JOHE=?EF=EĊ(=QJK
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġ-=JKN=I=
ġ*QVEGEJEOLNKFAGP=O
Ľ!=EJĕ@=EJ=ļ
ġ!=3EJÜEK@AIKJ=E
ġ/KOEP=ÛEREHUPáĽ!=EJQKFQ
IAEHãļ
ġ&JOLAGPKNEQO)QEO=O
ĠG 
ġ*QVEGEJEOLNKFAGP=O
Ľ!=EJĕ@=EJ=ļĠG 

ġ3EOQC=NOQĠG 
ġ(QHPďNĕGNUĜGAHáĠG 
ġ(NEGĊÜEKJEKĜK@EOĠG 
ġ(AHE=O)=E@=AR=JCA
HEG=IO
ġ(AHE=QGEI
ġ-KOďGE=EOQ3EGPKNQ
$ANQH=EÜEQ
ġěEJEKO2GN=EJ=
ġ1=HAJPĕNEJC=O
ġďPKRáOOHáLEJE=E
)EAPQRKOíR=EV@EO
R=G=NQKOA
ġ(QHPďN= ĠG 
ġ/=ĊUPKFKLNKBAOK
NE=QO(=VEKHIAJK
IAÜEQE*=NEQO
ġ-NEOEIEJGEIA
"EHAOOG=EPK*KJEG=
*ENKJ=EPá
ġ)EAPQREĕ@KGQIAJPEGKO
IAEOPN=E(=VEIEAN=O
*QOJE?G=O*=ĜKFE
LANPN=QG=
ġěEJEKOĠG 
ġ)ACAJ@KOĠG 
ġGPKNáO*=NE
FKO/=OPAEG=EPáO
KOEKIOCEIEIK
IAPEJáIO
ġ1ANIEJ=PKNEQOĠG 
ġ-=JKN=I=ĠG 
ġ*=JPK'=JG=REÜE=QO
=GQOPEJEOGKJ?ANP=O
ġ)EAPQREĕGEJKGH=OEG=E
*=NEFKJ=O$EA
@NUO+AOáPĕNQCEĕ
ĜU@áFEI=OĠG 

ġļĉAEIUJáHá
ġļĉAEIUJáHá
ġļĉAEIUJáHá
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġļ!=GP=N=O,V=O
ĉAEIKOCU@UPKFK
L=P=NEI=E
ġļ!=GP=N=O,V=O
ĉAEIKOCU@UPKFK
L=P=NEI=E
ġļ1=E>AJPĜRáNUJáHEO
ġļ*ďOĕI=ĜEAFE
@N=QC=E
ġļĉ=QJEAFEGAPQNGKF=E
ġļ+=E@ĜAHK0HAEPANEK
L=PEAG=H=E
ġļ-AJGEEJCNA@EAJP=E
ġļ0K@EJEJGĕL=O=QHEO
ġļěEA@ĕNEPI=E
ġļ0QLAN=QGHá
/A=HU>áOOANE=H=O
ġļ-=O=QHEK>QNPEJEJG=E
ġļďNáF=/A=HU>áO
@KGQIAJPEG=
ġļďNáF=/A=HU>áO
@KGQIAJPEG=
ġGHKFE
ġ/,*+
1&(/KO=IQJ@A
-EH?DAN"REPKOGANĊP=O
/KI=JPEJá@N=I=
ġ+AI=NQOGEJ=O
PE@=NUGEPA LKHE?EF=
(KIA@EF=
ġ(QNO=OíG=P=OPNKBØ
1NEHANEO
ġļPLEH@=O0ANE=H=O
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġ-AHEQG=O0PEQ=NP=O
)EPHEO
ġěIKCQORKN=O
ġļ+E?GAHK@AKJR=H
=J@=0I=HOQPá!KN=
ġ!AJEO3=E@QKGHEQG=O
ġ*=@=C=OG=NK
LEJCREJ=E
ġ1KIKEN!ĜANEK
L=O=GKO
ġ0P=NP=O
ġ*=ĜUHEOEN(=NHOKJ=O
ġ(&+,-20/6Û&&
1KI=OEN!ĜANEOHK>Eĕ
O=HKFA
ġ%=NEO-KPANEOEN
#AJEGOK>NKHEF=
ġ-KJ=OUJ=O
ġ-KJ=OUJ=O
ġÛE=QĊGQPá
ġ-/"*'"/*KPANUO 
L=GAEPQOEKOL=O=QHí
(HAKL=PN=
ġěEJEKO
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ02-"/(&+0)=EORáO
PNKĊGEI=O
ġ-/"*'"/ĉAEIKO
O=R=EPC=HEO(KIA@EF=
ġ-/"*'"/PNAIPE
=P=GØ
ġ0QLANIAJ=O
0QCNíĜEI=OĠG 
3AEGOIKłHI=O
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=
ġ)EAPQR=1=RK@AHJA

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ*KJOQJ=O
ġ*=ĜUHEĕJQKPUGE=E
ġ0@=HAHEĕL=OH=L
PUO
ġ0R=FKJEĕďGEO
ġ)=EG=OGAEOPEO
ġ*=IUÜEĕGHQ>=O
ġ*EPU>KOENOLKNPK
>=H=JO=O
ġ!E=CJKVáġREHPEO
ġ$NAEPEO)=ERK
QĜCNK>EI=O
ġ$URAJEIK>=JCKO
ġ"GOPN=OAJO=E
@APAGPUR=E
ġ"GOPN=OAJO=E
@APAGPUR=E
ġ13ĜEJEKO
ġ13OLKNP=O
ġ13KN=E
ġ(=NE>ĕLEN=P=E
-=O=QHEKL=GN=ĊPU
ġ#EHIKLANPN=QGKFA
"QNKF=?GLKP
ġ-=RKF=ECAHIáOA
ġ0G=I>QPEO
ġ+AL=@KNEGK
IA@EF=
ġ3EHBNA@=O
ġ3EHBNA@=O
ġ-NKCN=IKO
L=>=EC=

ġļIANEGKOP=HAJP=E
ĠG /A=HU>áOĊKQ
ġļIANEGKOP=HAJP=E
ĠG /A=HU>áOĊKQ
ġ)=>=@EAJ=
ġLEAĜďGHã
ġ-=@áGEIA=QCPE
ġĉAB=ONAGKIAJ@QKF=
ġ-=O=QHEKC=HEďJĕ
ÜAILEKJ=PKAP=L=O
0AN>EFKFA0LKNPKH=E@=
ġNÜE=QIďOĕ
&JBKNI=?EJáH=E@=
ġ0P=PUG-N=GPEJEO
>ďOPKR=@KR=O
ġļ!ĜEQJCHEĕLNEJ?AOá
ĉEJ=+QKPUGEĕ
OANE=H=O
ġļ'=QJ=RA@ĜE=E
ġļ'=QJ=RA@ĜE=E
ġļ'=QJ=RA@ĜE=E
ġļ'=QJ=RA@ĜE=E
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ġļ)=QGEJEO
ġļ*EOPEJáOEOPKNEFKO
0AJO=?EFĕĊKQ
ġ!=EJQKGI=JK@=EJØ
*QVEGEJEOĊKQ
ġ*+,%"/,'20
-NAVE@AJPKOLNAJ@E
I=O3AEGOIKłHI=O
ġĉ1/20(&+0%E>NE
@=O0E=Q>KPNEHANEO
ġļ!E@ĜEKFKOLNKCEIK
PAKNEF=
ġļ!E@ĜEKFKOLNKCEIK
PAKNEF=
ġ=I>=130

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ3EAJ=IC=HA
G=>HUO
ġ2JERANOEPAP=EPR
ġ&ĊLAPEAO
ġ(NKGK@EHĕC=Q@U
PKFK@EAJKN=ĊPEO
ġ(NKGK@EHĕC=Q@U
PKFK@EAJKN=ĊPEO
ġ0QJPDKJU
KQN@=EJQ>A
NAVANR=?EFKO
ġ1=QLKIAOQ
!ĜAEIEQ
ġ'KGEĕGHEďÜEĕ
ġ)A@KGAHE=O
ġ$N=ĜE=QOEĜAIáO
G=ILAHE=E
ġ$N=ĜE=QOEĜAIáO
G=ILAHE=E
ġ'KGEĕGHEďÜEĕ
ġG=@N=E
ġG=@N=E
ġ/K>EJVKJ=O
(NQV=O
ġ-=RKFEJCE=QOE=O
G=NUO
ġIANEGEAÜE=E
ġ(AHEKJáLK
"QNKLØ
ġ1EAONE>=
ġ%Q>ANP=OEN
0P=HANEO
ġ-NKCN=IKO
L=>=EC=

-NKCN=I=
13L=N@QKPQRá
Ľ+ALNEHUCOP=IEAFE
CURďJ=Eļ
(EPKGOLKG=H>EO
1=ELCURAJ=
ĜR=ECĜ@áO
!NØOďO0PELNďO
3EGNďO
Ľ3AOPQREĕGKRKOļ
Ľ'ANIKHKR=E
$EIEJáOLN=GAEGO
I=Oļ
ěEJEKO
Ľ1ECNĕO=H=ļ
ěEJEKO
+QKC=PEAO=
Ľ)=QGEJEOL=O=QHEOļ
ěEJEKO
Ľ&ĊCURAJPEBNEGKFAļ
Ľ&ĊĊďGEOļ
ěEJEKO
Ľ(NQREJ=ĜEJQPáļ
Ľ0RAPEIEļ
Ľ+ALNEHUCOP=IEAFE
CURďJ=Eļ
Ľ(NQREJ=ĜEJQPáļ
Ľ0RAPEIEļ
Ľ)=QGEJEOL=O=QHEOļ
Ľ3AOPQREĕGKRKOļ

ġ)/DEIJ=O
ġ!QNUO=POE@=NKĠG 
ġ-KLEAPáOQHCEI=JPQ
ÛAGQKHEQĠG 
ġĉRAJP=@EAJEKIEJPUO
ġ/UPKOQGPEJEOOQ7EP=
(AHIE?G=EPAĠG 
ġ$ENEĕDKNEVKJP=E
ġJEI=HEF=
ġ-NAIFAN=3=G=REHEO
ġ!ĜANKJEI=O
ġREQG=OĉKJ=O
ġ$QOP=RKAJ?EGHKLA@EF=
ġ)AKJ=N@=
ġ-=O=QHEK@KGQIAJPEG=
-NAIFAN=ìOP=>EKFE&J@EF=
!EJCãO&J@EFKOL=O=QHEO
ġQGOEJáC=PKO(NEOPE
GKHAG?EF=*EO*=NLH
ġQGOEJEOLNKP=OĠG 
ġěEJEKO
ġ!AHłJ=EENĜR=ECĜ@áOĠG 
ġ(AHE=E*=ĊEJKOěIKJáO
ġ)EAPQRKOPďGOP=JPIAÜEK
R=EG=E
ġ-=O=QHEKL=JKN=I=
ġ0=R=EPá
ġ-=JKN=I=
ġ$EIEJáOLKIAPĕ
ġ+QIUHáPEJEO
ġĉRAJPá(Rá@=NJKFA
ġQGOEJáC=PKO(NEOPE
GKHAG?EF=*EO*=NLH
ĠG 
ġ(AHE=E*=ĊEJKOěIKJáO
ĠG 
ġ)EAPQRKOPďGOP=JPIAÜEK
R=EG=EĠG 
ġ$EIEJáOLKIAPĕĠG 

ġ-NKCN=IKOLN=@ĜE=
ġ!QKGEIC=NK
ġBNEG=)1
ġ-=O=QHEKNAC>EKOALPU
JAPĕP=QNáOCANE=QOEKO
NQJCPUJáO
ġ)/1OPQ@EF=3EHJE=QO
GJUCĕIQCáFA
ġěEJEKO2GN=EJ=
ġ1=HAJPĕNEJC=O
ġ*ďOĕIEAOPAHE=E/QOJá
ġĉRAJP=@EAJEKIEJPUO
ġBKNI=P=OĠG 
ġ#QP>KH=O0*0?NA@EP
HPHUC=Ľ2PAJEOļ
3EHJE=QOĽě=HCENEOļ
1EAOEKCEJáPN=JOHE=?EF=EĊ
2PAJKO
ġ)EAPQREĕGEJ=OPNQIL=E
"CVEOPAJ?EF=ĠG 
ġ0ALPUJEKO(=QJK
@EAJKO
ġěEJEKOĠG 
ġ/QOĕC=PRáěEJEKO
ġ"QNKREVEF=+=?EK
J=HEJá=PN=JG=
ġ1A=PN=OQP*=NC=NEP=
HLANĠG 
ġ(QHPďNKOO=R=JKNE=EĠG 
ġ3EOQC=NOQĠG 
ġ-=JKN=I=ĠG 
ġ0LKNP=OĠG 
ġ,N=EĠG 
ġ!ĜE=VKIQVEGKO
R=G=N=O
ġ"@IQJ@K(QÜEJOGK
FQ>EHEAFEJEOGKJ?ANP=O

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġļĉAEIUJáHá
ġļĉAEIUJáHá
ġļĉAEIUJáHá
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġļ!=GP=N=O,V=OĉAEIKO
CU@UPKFKL=P=NEI=E
ġļ!=GP=N=O,V=OĉAEIKO
CU@UPKFKL=P=NEI=E
ġļ1=E>AJPĜRáNUJáHEO
ġļ*ďOĕI=ĜEAFE@N=QC=E
ġļĉ=QJEAFEGAPQNGKF=E
ġļ+=E@ĜAHK0HAEPANEK
L=PEAG=H=E
ġļ-AJGEEJCNA@EAJP=E
ġļ*UHáGO=RKOK@Ø
ġļ0QLAN=QGHá
ġļ-=O=QHEK>QNPEJEJG=E
ġļďNáF=
ġļďNáF=
ġļĉAĊP=OEOLKFďPEO
ġļĉAĊP=OEOLKFďPEO
ġļ(=O=LNAJCOJQKP=
GØ/A=HU>áOĊKQ
ġļ*=CEĊG=OEO/EK
ġļ+QOPA>EJGI=JA
*=CEFKOĊKQ
ġ0"(*!&"+&,
!"1"(1630+ENK
3QHBKIíOHáOPOL=
NQI=OĜIKCĜQ@UOPAE
!APAGPUR=O
ġ*ENQOEĕFĕJ=I=E
0E=Q>KłHI=O
ġļ1EGN=OEOOAGO=OEN
IEAOP=O+EQFKNG=O
/A=HU>áOĊKQ
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġ-EJGEO "HIEN=EN
*=G=QHá
ġ*=JK@N=QCá>AĜ@ĜEK
JáHá
ġļ+E?GAHK@AKJR=H=J@=
0I=HOQPá!KN=
ġ!AJEO3=E@QKGHEQG=O
ġ*=@=C=OG=NKLEJCREJ=E
ġ1KIKEN!ĜANEK
L=O=GKO
ġ0RAEG=PKO PAHAREPNE
J=)=E@==LEAORAEG=PØ
ġ*AOL=ÜEKO
ġ(&+,-20/6Û&&
-=OGQPEJáIEIVá
ġ-/"*'"/%=NHEK
G=HR=#EHI=OĊAEI=E
ġ+QKC=OCEJGH=OġEĊ
LKHE?EFKOIAPN=ĊÜEĕ
ġÛE=QĊGQPá!=QCE=OANEFE
JEOłHI=O
ġ+AREAJ=OGAHUFA
ġ1AHAHKPK13Ĝ=E@EI=O
ġěEJEKO
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ-/"*'"//UPKFQO=P
áFKR=G=N!KGQIAJPEJá
@N=I=
ġ)EAPQRKOOQLANIEAO
P=O-N=IKCEJEOĊKQ
!E@UOEOłJ=H=O
ġ-/"*'"/NAJ=
ġANJEO(NEIEJ=HEJá
GKIA@EF=
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=
ġ)EAPQR=1=RK@AHJA

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ*KJOQJ=O
ġ*=ĜUHEĕJQKPUGE=E
ġ0@=HAHEĕL=OH=L
PUO
ġ'QKGEJCE=QOE
IANEGKOJ=Iĕ
R=EV@AHE=E
ġ0P=PU>ĕ13
ġ+AL=LN=OPE@=EGP=E
ġ3ENPQRáOEOPKNEFKO
ġ0R=FKJEĕOK@=E
ġPKOPKCKOOQ
!ANAGQ
ġ$URAJEIK>=JCKO
ġ"GOPN=OAJO=E
@APAGPUR=E
ġ"GOPN=OAJO=E
@APAGPUR=E
ġĊOPEHEOP=O
ġ13ĜEJEKO
ġ13OLKNP=O
ġ13KN=E
ġ0=R=EPáOGKIAJ
P=N=E
ġ DKNĕG=N=E
ġ0=>KP=Ĝ=O
ġ'QK@=OEOĊQK
ġ3=G=N=O
ġ-NKCN=IKO
L=>=EC=

ġļ*EOPEJáOEOPKNEFKOĠG 
0AJO=?EFĕĊKQ
ġ-ENI=OG=NP=OOQ
ĜR=ECĜ@A/A=HU>áOĊKQ
ġ1=QNKN=C=O
ġQPKLEHKP=O
ġ(NALĊEJEKL=O=QHUFAOQ
3E@Q*=ÜEQHEQ
ġ0H=LPKOEKO@N=QCEFKO
ġ0RAEG=PKOGK@=O)=E@=
=LEAORAEG=PØ
ġ+=?EKJ=HEJá$AKCN=łF=
,NGĕĜQ@UIKIKGUGH=
!KGQIAJPEJEOłHI=O
ġ0RAEGEJEI=E0RAEGEJEIĕ
GKJ?ANP=O
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
(NEIEJ=HEJEOOANE=H=O
ġļ)=QGEJEO!APAGPUREJEO
OANE=H=O
ġļ*EOPEJáOEOPKNEFKO
0AJO=?EFĕĊKQ
ġ*"&)à0&01,/&',0
&JC=)EJ@OPNKI0RAJK
L=HEGEI=O
ġļ(KNPĕJ=IAHEO
ġļ(KNPĕJ=IAHEO
ġKOEN3QHBKC=PREĕ
O=JGNUĜ=(NEIEJ=HEJá
@N=I=
ġļ!E@ĜEKFKOLNKCEIK
PAKNEF=
ġļ!E@ĜEKFKOLNKCEIK
PAKNEF=%QIKNK
OANE=H=O
ġ=I>=130
&JPAN=GPURQOEOĊKQ
OQ=QCQOEAIO

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ1=RK=QCEJPEJEO
ġ3EAJ=IC=HA
G=>HUO
ġ)A@KGAHE=O
ġ(NKGK@EHĕC=Q@UPK
FK@EAJKN=ĊPEO
ġ(NKGK@EHĕC=Q@UPK
FK@EAJKN=ĊPEO
ġ@NAJ=HEJ=O
ġ0EILOKJ=E
ġ1=QLKIAOQ
!ĜAEIEQ
ġ'KGEĕGHEďÜEĕ
ġ&ĊLAPEAO
ġ$N=ĜE=QOEĜAIáO
G=ILAHE=E
ġ$N=ĜE=QOEĜAIáO
G=ILAHE=E
ġ'KGEĕGHEďÜEĕ
ġG=@N=E
ġG=@N=E
ġ+KN>EP=O
ġ-=RKFEJCE=QOE=O
G=NUO
ġIANEGEAÜE=E
ġ3EGEJC=E
ġ!EJCãO>AĜEJEKO
ġ!ĜK
ġ/EVEGEJCE=QOELKHE?E
FKO@=N>KALEVK@=E
ġ%Q>ANP=OEN
0P=HANEO
ġ-NKCN=IKO
L=>=EC=

-NKCN=I=
13L=N@QKPQRá
Ľ+ALNEHUCOP=IEAFE
CURďJ=Eļ
(=EIK=G=@AIEF=
$ENEĕP=G=EO
+=Iĕ@=GP=N=O
3=JPKOH=L=O
ĉE=J@EAJGEI>=
Ľ$=IEJGORAE
GE=Qļ
+=?EKJ=HEJá
HKPANEF=
!NØOďO0PELNďO
3EGNďO
Ľ(HKQJ=Oļ
ěEJEKO
Ľ1ECNĕO=H=ļ
ěEJEKO
ĉAEI=FáC=
ěEJEKO
3EOG=OEĊGQ
ěEJEKO
Ľļ
Ľ!=GP=N=O*KJ
NKļ
Ľ-AHAJ=Eļ
Ľļ
Ľ!=GP=N=O*KJ
NKļ
Ľ-AHAJ=Eļ
3EOG=OEĊGQ
ĉAEI=FáC=

ġ)/DEIJ=O
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=
ġěEJEKO
ġ(KIEO=N=O/AGO=OĠG 
ġ*EAOPAHEKHECKJEJá
ġ+QK@áIEJC=IAEHá
ġ-=O=QHEK@KGQIAJPEG=
!E@EAFEL=O=QHEKEĊN=
@EI=E!=JCKN=EĜE=EĠG 
ġ-=O=QHEK@KGQIAJPEG=
ìOP=>EKFE&J@EF=!EJCãO
&J@EFKOL=O=QHEOĠG 
ġ0=R=EPáĠG 
ġěEJEKO
ġ)=>=@EAJ= )EAPQR=
ġ)/1N=@EFKĜEJEKO
ġ(KIEO=N=O/AGO=O
ġ!E@UOEO$NAC=O
ġ(=INAEGE=
ġĉE=J@EAJ
ġ*AEHáG=ELIáJQHEO
ġ+=?EKJ=HEJáL=EAĊGĕ
P=NJU>=
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġ-=JKN=I=
ġ!áIAOEK?AJPNA
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġ1AEOáĜEJKPE
ġÛAÜáJEF=(=N=O>A
Lá@O=Gĕ
ġ3=G=NKĜEJEKO
ġ!E@UOEO$NAC=OĠG 
ġ(H=QOEIáHEOHP
ġ)=>=@EAJ= )EAPQR=
ĠG 

ġ)AKJ=N@=OĠG 
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=
ĠG 
ġ-NEOEIEJGEIA"EHAO
OG=EPK*KJEG=*ENKJ=E
PáĠG 
ġěEJEKO2GN=EJ=
ġ0ALPUJEKO(=QJK
@EAJKOĠG 
ġ-KOďGE=EOQ3EGPKNQ
$ANQH=EÜEQĠG 
ġ*=JPK'=JG=REÜE=QO
=GQOPEJEOGKJ?ANP=O
ĠG 
ġ$EIPKFEĜAIá
ġ$ENEĕDKNEVKJP=E
ġJEI=HEF=ĠG 
ġ+=IAHEOLNANEFKOA
ġ*QVEGKOL=O=QHEK
ĜR=ECĜ@áO
ġěEJEKO2GN=EJ=ĠG 
ġ/QOĕC=PRáěEJEKOĠG 
ġ"QNKREVEF=+=?EK
J=HEJá=PN=JG=
ġ)=>=J=GPQG=O
ġ(QHPďN= 
ġ!=3EJÜEK@AIKJ=E
ĠG 
ġ*KGOHKONEQ>=
ġ!=>=NL=O=QHUFA
ġ-=JKN=I=ĠG 
ġ!áIAOEK?AJPNAĠG 
ġ0LKNP=OĠG 
ġ,N=EĠG 
ġ(QHPďNKOO=R=JKNE=E
ĠG 
ġ*QVEGKOL=O=QHEK
ĜR=ECĜ@áO

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġļĉAEIUJáHá
ġļĉAEIUJáHá
ġļĉAEIUJáHá0EPQ=?EJá
GKIA@EF=/QOEF=
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġļAJ=O1AJ=OLNEAĊ
=PAEREQO
ġļ1EGNEL=>=EOKO
ġļ0Gď>EO!ď-=OH=LÜEĕ
>EQN=O
ġļ!E@ĜEKFEOáGIá
+QKPUGEĕGKIA@EF=
ġļ0KNEQG=O-=OEI=PU
IĕĊKQ
ġļ+=E@ĜAHK0HAEPANEKL=
PEAG=H=EĠG (QHEJ=NEJá
H=E@=
ġļ-AJGEEJCNA@EAJP=E
ĠG (QHEJ=NEJáH=E@=
ġļ(=N=@=FQOĠG 
ġļ*AHKLEJGHáO
ġļGHKFEĠG !KGQ
IAJPEJEOOANE=H=O
ġļ-=O=QHEK>QNPEJEJG=E
ĠG 
ġļ*AJP=HEOP=O
ġļ*=JKLQEGEKFE=QGHá
ġļ*=JKLQEGEKFE=QGHá
ġļAG=HPáOG=HP=
ġļ(=N=@=FQO
ġ0HáLPQRá(NEIEJ=HEJEO
łHI=O
ġ+=GPEOEN@EAJ=3EHJEQO
ġļ*AJP=HEOP=OĠG 
ġļ0LA?E=HEKFE)KO
J@ĜAHKLKHE?EF=
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġĉACEOEN0Gď>EO!ď
ġ!ĜKJEO1AOP=OĠG 
ġ(AILEJEQG=O-H=ÜE=GAH
JEOĠG 
ġ3KHGANEO 1AGO=OK
NAEJ@ĜANEO
ġ)=EORáOPNKĊGEI=OĠG 
/KI=JPEJáGKIA@EF=
ġ%=NEO-KPANEOEN#AJEGOK
>NKHEF=ĠG +QKPUGEĕ
łHI=O
ġ(AILEJEQG=O-H=ÜE=
GAHJEO
ġáC=JPEOH=EG=O
ġ)=>=OR=G=N=O )EAPQR=
ġ6N=G=ELUN=-KG=H>Eĕ
ĊKQ
ġěEJEKO
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ((&JBKĊKQ
ġ+QK&GE$URAJEIK
>ď@KĜQNJ=H=O
ġ'QK@KOG=PáO*AHK
@N=IEJEOPNEHANEO
ġěEJEKO
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ3(/,0"+00
*ENPEJ=OCEJGH=O
3AEGOIKGKIA@EF=
ġ0AGOKI=CEOPN=E
!N=I=
ġ%=R=F=E
ġ1=EGEJUO
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=
ġ)EAPQR=1=RK@AHJA

ġ-NKCN=IKOL=>=EC=
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ'QKGEJCE=QOEIANE
GKOJ=IĕR=EV@AHE=E
ġ0EILOKJ=E
ġ*KPANUOIAHQKF=
CANE=Q
ġ*AEHáOOďGQNUFA
ġ"GOPN=OAJO=E
@APAGPUR=E
ġ1NUOIQĊGEAPEJEJG=E
ġ(QJC#Q-=J@=
ġ(AILEJEQG=O-H=ÜE=
GAHJEO
ġ0EILOKJ=E
ġ)=QGEJá"OIAN=H@=
ġ13-=C=H>=
ġ13ĜEJEKO
ġ-QKHQOEĕ=JCAHĕ
IEAOP=O
ġ#=N=E
ġ1K>QH=GKLEF=
ġ13R=G=NKĜEJEKO
ġLOQGNEKOG=I>=
NEJáO
ġ-NER=PELN=GPEG=
ġ(=OPH=O
ġIANEGEAPEĊG=
OE=Q>KEOPKNEF=
ġ1áRUJá
ġ/UĊUO
ġ3EHBNA@=O
ġ+AL=LN=OPE@=EGP=E

ġ0RAEG=PKO 
PAHAREPNEJ=)=E@==LEA
ORAEG=PØ
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ĠG (NEIEJ=HEJEO
OANE=H=O
ġļ*EOPEJáOEOPKNEFKO
ĠG 0AJO=?EFĕĊKQ
ġļ)=QGEJEOĠG 
ġļ)=QGEJEOĠG 
ġļ(=H>=IAENNK@KIA
-KG=H>EĕH=E@=/QOEF=
ġļ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=OĠG 
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ĠG 
ġ-=PNQHEOĠG $=PREĕ
NA=HU>á
ġļIANEGKOP=HAJP=E
ġļ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=O
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ġěEJEKO
ġļ'QK@=OEOOØN=Ċ=O
ġļ-KHE?EF=EN(K
ġļ3A@ãOENPQNER=EGĕ
0EPQ=?EFĕGKIA@EF=
ġ#=N=E/A=HU>áOĊKQ
ġ!NQOG=3AEGOIK
łHI=O
ġļ0PNáHá0ANE=H=O
ġļ'QK@=OEOOØN=Ċ=O
ĠG 0ANE=H=O
ġļ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=OĠG 
ġ=I>=130
&JPAN=GPURQOEOĊKQ
OQ=QCQOEAIO

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ2JERANOEPAP=EHP
ġ(K>N=
ġ)=O3AC=O=O
ġ(=QH=E
ġ'QKGEJCE=QOE
IANEGKOJ=Iĕ
R=EV@AHE=E
ġ!REIANCEJKO>A
?AJPK
ġ!REIANCEJKO>A
?AJPK
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ&ĊHEGEI=O
ġ1KLIK@AHE=E
ġ(K>N=
ġ(=QH=E
ġ 0&*=F=IEO
ġ!REIANCEJKO>A
?AJPK
ġ!REIANCEJKO>A
?AJPK
ġ+=Ċ=/=Ċ=
ġ+AL=LN=OPENQOEĊGE
G=@N=E
ġG=@N=E
ġ+=?EĕAGOLANE
IAJP=O
ġ 0&*=F=IEO
ġ$AH>áPKFĕ>ďNUO
ġ%Q>ANP=OEN
0P=HANEO
ġ-NKCN=IKO
L=>=EC=

-NKCN=I=
13L=N@QKPQRá
3=JPKOH=L=O
$ENEĕP=G=EO
ĉE=J@EAJGEI>=
3EOG=OEĊGQ
(EPKGOLKG=H>EO
-=O=QHEO5
Ľļ
Ľ!EJCãOL=O=QHEOļ
Ľ&ĊCURAJPEBNE
GKFAļ
13L=N@QKPQRá
Ľ*EAOPAHEKL=PNQ
HE=Eļ
ěEJEKO
(=EIK=G=@AIEF=
/ALKNPANEO
0EQNLNEV=O*=I=E
)EAPQR=PEAOEKCE=E
Ľ0LA?E=HEKFECAH>á
FEIKP=NJU>=ļ
Ľ*KPANĕ@=GP=
N=Oļ
+QKC=PEAO=
/ALKNPANEO
0EQNLNEV=O*=I=E
(EPKGOLKG=H>EO
ĽL=ĊP=H=Oļ
/ALKNPANEO
)EAPQR=PEAOEKCE=E
Ľ*EAOPAHEKL=PNQ
HE=Eļ

PENKTADIENIS,, GEGUÞËS 1 D.

KETVIRTADIENIS,, BALANDÞIO 30 D.

TREÈIADIENIS,, BALANDÞIO 29

D.

ANTRADIENIS, BALANDÞIO 28 D.

2015 04 24 Nr. 16

7

05:00 Specialus tyrimas.
(k.)
05:45 Klausimëlis.lt.
06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Miestelio ligoninë 8.
10:55 Nuodëminga meilë.
11:45 Bëdø turgus. (k.)
12:35 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.)
13:30 Gimtoji þemë. (k.)
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:25 Komisaras Reksas.
17:15 Didysis Gregas 2.
18:10 Kam reikia?
18:15 Ðiandien.
18:40 Meilë kaip mënulis.
19:30 Emigrantai.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Specialus tyrimas.
22:20 Istorijos detektyvai.
23:10 Vakaro þinios.
23:40 Didysis Gregas 2.
00:30 Èeèënija.

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës. (k.)
12:00 Þinios.
12:15 Kultûra +. (k.)
12:45 Afrika.LT. (k.)
13:30 Marius.
15:45 Mokslo sriuba. (k.)
16:00 Vakavilis.
16:25 Namelis prerijose.
17:15 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:20 Pasaulio dokumentika.
19:00 LRT Kultûros
akademija.
19:45 Linija, spalva, forma.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Naktinis ekspresas.
21:30 Numylëtinis.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Panorama. (k.)
00:35 Dëmesio centre. (k.)
01:00 LRT studija Vilniaus
knygø mugëje 2015.
(k.)
02:00 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.

06:40 Dienos programa.
06:45 Ðeimynëlë.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Benas Tenas prieð
ateivius.
09:10 Tikri pabaisos.
09:35 Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras.
10:00 iKarli.
10:30 "Soriukas".
11:00 Naidþelo Sleiterio
patiekalai.
11:30 Penki ingredientai.
12:00 Karadajus.
13:00 Melo pinklës.
14:00 Akloji.
14:35 Pasaulio burtininkai.
15:40 Mentalistas.
16:40 Mano puikioji
auklë.
17:15 Mano puikioji
auklë.
17:50 Be kaltës kalta.
20:00 Karadajus.
21:00 "Velvet".
22:45 Naktis ir diena.
Vilnius.
23:45 Mentalistas.
00:40 Specialioji Los
Andþelo policija.
01:35 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Ðegis ir Skûbis Dû.
06:55 Tomo ir Dþerio
pasakos.
07:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 Ðeimos savaitgalis.
11:00 Paskutinë mimzë.
12:50 Tomo ir Dþerio
pasakos.
13:15 Dþonis Testas.
13:45 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
14:10 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:05 Yra kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 KK2.
20:20 Pagalbos
skambutis.
21:00 Juodos katës.
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 VAKARO SEANSAS
Paskutinis samurajus.
01:10 Havajai 5.0.
02:05 Taikinys. (9)
03:00 Programos pabaiga.
03:05 Lietuva Tavo delne.

06:25 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
06:55 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Ekstrasensai
detektyvai.
11:00 TV Pagalba.
12:55 Nuotykiø metas.
13:30 Kung Fu Panda.
14:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
14:30 Simpsonai.
15:30 Laukinë Esmeralda.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:30 Prieð srovæ.
20:30 Þvaigþdþiø
deðimtukas.
21:00 Tobula kopija.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:10 Bruklino taksi.
23:15 Privati praktika.
00:15 Kastlas.
01:15 Amerikietiðka
siaubo istorija.
02:10 Tëvynë.
03:05 Ryðys.
03:55 Þmogþudystë.

07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Policija ir Ko.
09:00 Spàstai.
10:00 Spàstai.
11:00 Kalbame ir
rodome.
12:00 Prokurorø
patikrinimas.
13:10 Muchtaro
sugráþimas.
14:10 Vedæs ir turi vaikø.
14:45 Amerikos talentai.
15:45 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Juodasis sàraðas.
19:25 Policija ir Ko.
20:25 Vedæs ir turi vaikø.
21:00 Farai.
21:30 Prekybos centro
kietuolis.
23:15 Strëlë.
00:25 Juodasis sàraðas.
01:20 Prokurorø
patikrinimas.
02:25 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Tavo augintinis.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Kaulai.
13:00 Graþiausi þemës
kampeliai.
13:30 Dvi merginos be
cento.
14:00 Dvi merginos be
cento.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Iðlikimas.
16:00 Topmodeliai.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Dvi merginos be
cento.
20:30 Dvi merginos be
cento.
21:00 Naða Raða.
21:30 Ákalintas.
23:15 Prieðas uþ vartø.
01:45 Gelbëtojø bûrys.
02:35 Hubertas ir
Staleris.
03:30 Programos pabaiga.

05:00 „Miestelio patruliai“.
05:45 „Iðgyventi Afrikoje“.
06:10 Lietuva tiesiogiai.
07:00 Reporteris.
07:45 Siurprizas Mamai.
07:50 „Miestelio patruliai“.
08:50 „Albanas“.
09:55 „Deimantø
medþiotojai“.
11:00 „Padangiø patruliai“.
12:00 Nuoga tiesa.
13:00 „Dingæs pasaulis“.
14:05 „Iðgyventi Afrikoje“.
14:55 „Miestelio patruliai“.
16:00 Þinios.
16:20 Namø daktaras.
17:00 Reporteris.
18:30 Siurprizas Mamai.
18:35 Lietuva tiesiogiai.
19:20 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
20:25 „Moterø daktaras“.
21:30 Patriotai.
22:30 Reporteris.
23:12 Paþangi Lietuva.
23:20 Siurprizas Mamai.
23:25 Pasaulis X.
00:25 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
01:25 Reporteris.

05:40 Klausimëlis.lt.
06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Miestelio ligoninë 8.
10:55 Nuodëminga meilë.
11:45 Specialus tyrimas.
(k.)
12:35 Emigrantai. (k.)
13:30 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.)
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:25 Komisaras Reksas.
17:15 Didysis Gregas 2.
18:15 Ðiandien.
18:40 Meilë kaip mënulis.
19:30 Gyvenimas
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Auksinis protas.
22:45 Tautos balsas.
23:15 Vakaro þinios.
23:43 Orai.
23:45 Didysis Gregas 2.
00:40 Istorijos detektyvai.
(k.)

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës. (k.)
12:00 Þinios.
12:15 Naktinis ekspresas.
(k.)
12:45 LRT Kultûros
akademija. (k.)
13:30 Restauruoto ir
atnaujinto Palangos
gintaro muziejaus
atidarymas. (k.)
15:10 Lietuviø dokumentikos meistrai. (k.)
16:00 Mûsø kaimynai
marsupilamiai.
16:25 Namelis prerijose.
17:15 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
Trembita.
18:15 Lietuviø dokumentika.
19:10 Istorijos detektyvai.
19:55 Kultûros savanoriai.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Naktinis ekspresas.
21:30 Elito kinas.
00:00 Dabar pasaulyje.

06:40 Dienos programa.
06:45 Ðeimynëlë.
07:15 Ðeimynëlë.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Benas Tenas prieð
ateivius.
09:10 Tikri pabaisos.
09:35 Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras.
10:00 iKarli.
10:30 "Soriukas".
11:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
12:00 Karadajus.
13:00 Melo pinklës.
14:00 Akloji.
14:30 Bûrëja.
15:05 Ðeðtasis pojûtis.
15:40 Mentalistas.
16:40 Mano puikioji
auklë.
17:15 Mano puikioji
auklë.
17:50 Didingasis amþius.
20:00 Karadajus.
21:00 Vagiant gyvenimus.
23:05 Naktis ir diena.
Vilnius.
00:40 Specialioji Los
Andþelo policija.
01:35 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Ðegis ir Skûbis Dû.
06:55 Dþonis Testas.
07:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:55 24 valandos.
10:20 Yra kaip yra.
11:45 Nuo... Iki...
12:25 KK2.
13:15 Dþonis Testas.
13:45 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
14:10 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:05 Yra kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2.
20:20 Paskutinis ðansas.
21:00 Juodos katës.
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 Gelbëjimo misija
2.
23:55 Sekso magistrai.
01:05 Havajai 5.0.
02:00 Taikinys.
02:55 Programos pabaiga.

06:25 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
06:55 Simpsonai.
07:25 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Ekstrasensai
detektyvai.
11:00 TV Pagalba.
12:55 Nuotykiø metas.
13:30 Madagaskaro
pingvinai.
14:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
14:30 Simpsonai.
15:30 Laukinë Esmeralda.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:30 Pakartok!
21:00 Tobula kopija.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:05 Vikingø loto.
22:10 Spàstai.
23:55 Kastlas.
00:55 Amerikietiðka
siaubo istorija.
01:45 Tëvynë.
02:50 Ryðys.
03:40 Þmogþudystë.

07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Policija ir Ko.
09:00 Spàstai.
10:00 Spàstai.
11:00 Kalbame ir
rodome.
12:00 Prokurorø
patikrinimas.
13:10 Muchtaro
sugráþimas.
14:10 Vedæs ir turi vaikø.
14:45 Amerikos talentai.
15:45 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Juodasis sàraðas.
19:25 Policija ir Ko.
20:25 Vedæs ir turi vaikø.
21:00 Farai.
21:30 Velnio advokatas.
00:10 Juodasis sàraðas.
01:05 Prokurorø
patikrinimas.
02:10 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Adrenalinas.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Kaulai.
13:00 Graþiausi þemës
kampeliai.
13:30 Dvi merginos be
cento.
14:00 Dvi merginos be
cento.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Iðlikimas.
16:00 Topmodeliai.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Dvi merginos be
cento.
20:30 Dvi merginos be
cento.
21:00 Naða Raða.
21:30 Uþ prieðo linijos.
Kolumbija.
23:15 Gamtos ðëlsmas.
Þemës drebëjimas.
01:05 CSI Majamis.
01:55 Gelbëtojø bûrys.
02:45 Hubertas ir
Staleris.
03:40 Programos pabaiga.

05:00 „Miestelio patruliai“.
05:45 „Iðgyventi Afrikoje“.
06:10 Lietuva tiesiogiai.
07:00 Reporteris.
07:45 Siurprizas Mamai.
07:50 „Miestelio patruliai“.
08:50 „Albanas“ .
09:55 „Deimantø
medþiotojai“.
11:00 „Padangiø patruliai“.
12:00 Patriotai.
13:00 „Dingæs pasaulis“.
14:05 „Iðgyventi Afrikoje“.
14:55 „Miestelio patruliai“.
16:00 Þinios.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Reporteris.
18:30 Siurprizas Mamai.
18:35 Lietuva tiesiogiai .
19:20 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
20:25 „Moterø daktaras“.
21:30 Sàmokslo teorija.
22:30 Reporteris.
23:20 Siurprizas Mamai.
23:25 Nuoga tiesa.
00:25 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“ .
01:25 Reporteris.
02:05 Lietuva tiesiogiai.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Miestelio ligoninë 8.
10:55 Nuodëminga meilë.
11:45 Gyvenimas. (k.)
12:35 Stilius. (k.)
13:30 Popietë su Algimantu
Èekuoliu. (k.)
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:00 Þinios.
16:25 Komisaras Reksas.
17:15 Didysis Gregas 2.
18:10 Saugokime jaunas
gyvybes keliuose.
18:15 Ðiandien.
18:25 Krepðinis.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Mûsø motinos, mûsø
tëvai.
23:10 Vakaro þinios.
23:40 Didysis Gregas 2.
00:35 Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo 25meèiui. (k.)

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas,
Lietuva. (k.)
11:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës. (k.)
12:00 Þinios.
12:15 Naktinis ekspresas.
(k.)
12:45 Teatras. Aut.
Margarita Alper. (k.)
13:40 Leonidas Leonovas.
Aukso karieta. (k.)
16:00 Dþeronimas.
16:25 Namelis prerijose.
17:15 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:15 Septynios Kauno
dienos. (k.)
19:00 Legendos.
19:45 Visu garsu.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Naktinis ekspresas.
21:30 LRT aukso fondas.
22:35 Birðtonas.
23:00 Pagauk kampà.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Panorama. (k.)
00:35 Dëmesio centre.
(k.)

06:45 Ðeimynëlë.
07:15 Ðeimynëlë.
07:45 Ðeimynëlë.
08:45 Benas Tenas prieð
ateivius.
09:10 Tikri pabaisos.
09:35 Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras.
10:00 iKarli.
10:30 "Soriukas".
11:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
12:00 Karadajus.
13:00 Melo pinklës.
14:00 Akloji.
14:30 Bûrëja.
15:05 Ðeðtasis pojûtis.
15:40 Mentalistas.
16:40 Mano puikioji
auklë.
17:15 Mano puikioji
auklë.
17:50 Didingasis amþius.
20:00 Karadajus.
21:00 Midsomerio
þmogþudystës I. Maþo
miestelio mirtys.
23:10 Detektyvë Rizoli.
00:05 Mentalistas.
01:00 Specialioji Los
Andþelo policija.

06:30 Ðegis ir Skûbis Dû.
06:55 Dþonis Testas.
07:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:55 24 valandos.
10:20 Yra kaip yra.
11:45 Pagalbos
skambutis.
12:25 KK2.
13:15 Dþonis Testas.
13:45 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
14:10 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:05 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 Valanda su Rûta.
21:00 Juodos katës.
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
Nuotykiai su Diku ir
Dþeine.
23:55 Visa menanti.
00:50 Havajai 5.0.
01:45 Sveikatos ABC
televitrina.

06:25 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
06:55 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Susikeitæ broliai.
11:00 TV Pagalba.
12:55 Nuotykiø metas.
13:30 Madagaskaro
pingvinai.
14:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
14:30 Simpsonai.
15:30 Laukinë Esmeralda.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:30 Að tikrai myliu
Lietuvà.
21:00 Tobula kopija.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:00 TV3 sportas.
22:05 TV3 orai.
22:10 Deganti þemë.
23:55 Kastlas.
00:55 Amerikietiðka
siaubo istorija.
01:50 Tëvynë.
02:50 Ryðys.
03:40 Þmogþudystë.

07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Policija ir Ko.
09:00 Dainuok mano
dainà. 2
11:00 Kalbame ir
rodome.
12:00 Prokurorø
patikrinimas.
13:10 Muchtaro
sugráþimas.
14:10 Vedæs ir turi vaikø.
14:45 Amerikos talentai.
15:45 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Juodasis sàraðas.
19:25 Policija ir Ko.
20:25 Vedæs ir turi vaikø.
21:00 Patrulis.
21:30 Piteris Penas.
23:40 Strëlë.
00:25 Juodasis sàraðas.
01:20 Prokurorø
patikrinimas.
02:25 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Kaulai.
13:00 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
13:30 Dvi merginos be
cento.
14:00 Dvi merginos be
cento.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Iðlikimas.
16:00 Kroviniø karai.
16:30 Kroviniø karai.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Dvi merginos be
cento.
20:30 Dvi merginos be
cento.
21:00 Naða Raða.
21:30 Dþekas Ryèeris.
00:05 Ryklys vaiduoklis.
01:45 Gelbëtojø bûrys.
02:35 Hubertas ir
Staleris.
03:30 Programos pabaiga.

05:00 „Miestelio patruliai“.
05:45 „Iðgyventi Afrikoje“.
06:10 „Miestelio patruliai“.
06:55 Miestai ir þmonës.
07:00 Reporteris.
07:45 Siurprizas Mamai.
07:50 „Miestelio patruliai“.
08:50 „Albanas“.
09:55 „Deimantø
medþiotojai“.
11:00 „Padangiø patruliai“.
12:00 Sàmokslo teorija.
13:00 Ðeima - jëga!
14:55 „Miestelio patruliai“.
16:00 Þinios.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Reporteris.
18:30 Siurprizas Mamai.
18:35 Lietuva tiesiogiai.
19:20 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
20:25 „Moterø daktaras“.
21:30 Taip gyvena
þvaigþdës!
22:30 Reporteris.
23:12 Ádomi Lietuva.
23:20 Siurprizas Mamai.
23:25 Patriotai.
00:25 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.

06:00 LR himnas.
06:05 Giminës po 20 metø.
(k.)
06:50 Bëdø turgus. (k.)
07:35 Gyvenimas. (k.)
08:25 Stilius. (k.)
09:15 Mûsø kaimynai
marsupilamiai.
09:40 Dþiungliø bûrys skuba
á pagalbà.
09:50 Ðervudo padauþa
Robinas Hudas.
10:05 Aviukas Ðonas 4.
10:15 Broliø Grimø
pasakos.
11:15 Pasaulio dokumentika.
12:05 Ðerloko Holmso
nuotykiai.
13:50 Koncertuoja Stasys
Povilaitis ir „Þuvëdra“."
16:00 Þinios.
16:15 Kaip mes þaidëme
revoliucijà.
17:30 Vagneriø klanas.
19:30 Forsaitø saga.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Perlas“."
21:00 Duokim garo!
22:40 Robas Rojus.
01:00 Koncertas

08:05 Namelis prerijose.
08:55 Lietuvos ástojimui á
Europos Sàjungà.
12:00 Þinios.
12:15 Vaikø klubas.
12:45 Strazdanota vasara.
13:50 Operos solistës
Elenos Èiudakovos
90-osioms gimimo
metinëms.
14:40 Koncertas
„Atsiliepk dainoj“.
16:20 Birðtonas. (k.)
16:50 Atgal á þemëlapá.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Kultûrø kryþkelë.
18:15 Baletas „Vaivos
juosta“.
19:40 Kambariai be durø.
20:15 Prisiminkime.
20:30 Labanaktukas.
21:05 Vagneriø klanas.
23:00 Lietuviø kinas
trumpai.
23:30 Dabar pasaulyje.
00:00 Panorama. (k.)
00:22 Sportas. (k.)
00:27 Orai. (k.)
00:30 Legendos. (k.)
01:15 Muzikos pasaulio
þvaigþdës. (k.)

06:45 Ðeimynëlë.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Benas Tenas prieð
ateivius.
09:10 Tikri pabaisos.
09:35 Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras.
10:00 iKarli.
10:30 "Soriukas".
11:00 Naktis ir diena.
Vilnius.
12:00 Karadajus.
13:00 Melo pinklës.
14:00 Bûrëja.
14:30 Bûrëja.
15:05 Magiðkasis Rio.
15:40 Mentalistas.
16:40 Mano puikioji
auklë.
17:15 Mano puikioji
auklë.
17:50 Didingasis amþius.
20:00 Karadajus.
21:00 Vyriausiasis
inspektorius Benksas.
Nekaltø aukø kapai.
22:55 SNOBO KINAS
Nematoma pusë.
00:05 Mentalistas.
01:00 Vieðbutis "Grand
Hotel".

06:20 Dienos programa.
06:25 Ðegis ir Skûbis Dû.
06:50 Linksmuolis Baris ir
disko kirminai.
08:15 Betmenas prieð
Raudonveidá.
09:35 Na, palauk!
10:25 Denis - grësmë
visuomenei. Nuotykiai
tæsiasi.
12:00 Keistas penktadienis.
13:55 Auksinis kompasas.
16:10 Aukðtyn kojom.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2 penktadienis.
21:40 Paðëlæ vyrukai 2.
00:40 PREMJERA
Kambariokë.
02:25 Nuotykiai su Diku ir
Dþeine.
04:05 Programos pabaiga.
04:10 Lietuva Tavo delne.

06:40 Teleparduotuvë.
06:55 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
07:25 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
07:55 Simpsonai.
08:25 Simpsonai.
08:55 Ðaunuolis Dþokas.
10:30 Trys didvyriai ir
Ðamachando
princesë.
12:05 Iðdykëlis
Danstonas.
13:50 Ðarlotës voratinklis.
15:45 Graþios bûtybës.
18:15 Kaip ant delno.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Ratai.
21:55 Sakalo akis.
00:15 Klajûnas.
02:15 Vidurnaktis
Paryþiuje.
03:50 Programos pabaiga.

07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Policija ir Ko.
09:00 Piteris Penas.
11:00 Kalbame ir
rodome.
12:00 Prokurorø
patikrinimas.
13:10 Muchtaro
sugráþimas.
14:10 Vedæs ir turi vaikø.
14:45 Amerikos talentai.
15:45 Prokurorø
patikrinimas.
16:55 Muchtaro
sugráþimas.
17:55 Slaptieji Putino
turtai.
19:00 Amerikietiðkos
imtynës.
21:00 Savaitës kriminalai.
21:30 Smogiamoji jëga.
23:20 Sostø karai.
00:35 Juodasis sàraðas.
01:30 Prokurorø
patikrinimas.
02:35 Bamba TV.

09:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Kaulai.
13:00 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
13:30 Dvi merginos be
cento.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Iðlikimas.
16:00 Kroviniø karai.
16:30 Kroviniø karai.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Dvi merginos be
cento.
21:00 Farai.
21:30 Be stabdþiø.
22:00 Rizikingiausi
policijos darbo
epizodai.
23:00 Kaukolës.
01:10 IIHF pasaulio ledo
ritulio èempionatas.
Èekija – Ðvedija.
02:00 Hubertas ir
Staleris.

06:20 Ðeima - jëga! 2.
TV þaidimas ðeimai.
Vedëjai E. Uþaitë ir T.
Augucevièius.
07:00 Programa.
07:04 TV parduotuvë.
07:20 Reporteris.
08:05 Siurprizas Mamai.
08:10 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
10:20 „Amazonës
dþiunglës“.
12:20 „Marioneèiø
ðokiai“.
16:00 Þinios.
16:20 „Marioneèiø
ðokiai“. (tæs.)
17:00 Þinios.
17:20 Sveèiø ekspresas.
18:00 Reporteris.
18:40 Siurprizas Mamai.
18:45 „Merdoko
paslaptys“.
19:50 Kitoks pokalbis.
20:50 Pasaulis X.
21:50 „Kartu!“.
00:10 Siurprizas Mamai.
00:15 Humoro vakaras.
02:15 „Merdoko
paslaptys“.
03:00 „Kartu!“.
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2 k. butà Kauno g. (V a., 45,68 kv.
m, plastikiniai langai, yra balkonas, rûsys, kaina sutartinë). Tel.
8 655 55 904.
2 k. butà Kæstuèio g. (II a., medinis pastatas, vietinis ðildymas,
vandentiekis, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 620 83 395.
2 k. butà Kæstuèio g. (III a., plastikiniai langai, ðarvo durys, su visais
baldais, 17 400 Eur). 2 k. butà
Kalnënuose (II a., be patogumø, 3
500 Eur). Tel. 8 657 84 950.

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà „susivienijime“, Lauko
g. 4 (III a., 38 kv. m, III aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
12 164 Eur). Jurbarkas, tel. 8
646 39 301.
1 k. butà Kæstuèio g. (suremontuotas, 12 000 Lt, galima
derëtis). Tel. 8 693 72 711.
1 k. butà Kæstuèio g. 26 (II a.,
33 kv. m, plastikiniai langai, 12
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 699
55 352.
1 k. butà Kæstuèio g. 35 (ðarvo
durys, didelis ástiklintas balkonas). Jurbarkas, tel. 8 675 14 445.
1 k. butà Kæstuèio g. 39 (IV a.,
37,3 kv. m, yra balkonas) arba
keièia á nedidelá namelá (iki 50
kv. m) Smalininkuose. Tel.: 8
658 86 023, 8 643 65 405.
1 k. butà Naujamiestyje (30 kv.
m, su visais patogumais, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 693
11 288.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(II a., 45 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai, 16
500 Eur, su prieðkambariu, reguliuojami radiatoriai, balkonas,
rami vieta). Jurbarkas, tel. 8
615 59 488.
1 k. butà Kæstuèio g. 20 (I a.,
33 kv. m, 13100.00 Eur. Namas
renovuotas, plastikiniai langai, ðarvo durys. Langai i pietinæ pusæ. Ðiltas butas, maþi
mokesèiai). Jurbarkas, tel. 8
699 10 454.
1 k. butà Kæstuèio g. 22 (IV
a., renovotas, suremontuotas,
labai ðiltas, 9500 eurø). Tel. 8
614 03 712.
2 k. butà Dariaus ir Girëno
g., prieð IKI parduotuvæ (I a.,
renovuotas namas, labai maþi
mokesèiai, reikalingas kosmetinis remontas, 21 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 652 65 044.
2 k. butà Kæstuèio g. (V a., 50 kv.
m, ástiklintas balkonas, plastikiniai langai, pakeisti radiatoriai,
12 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
634 00 102.
2 k. butà S. Daukanto g. (V a.,
53,67 kv. m, ðarvo durys, plastikiniai langai, didelis balkonas,
rami vieta, ðiltas, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.: 8 610 13
659, 8 650 35 608.
2 k. butà Gedimino g. (III
a., skubiai, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 612 26 853.

reklama.pliusas@gmail.com, pliusassilute@gmail.com,
pliusoreklama@gmail.com

2 k. butà Lauko g. 2a (III a.,
50 kv. m, mûrinis, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi vieta, 14500.00 Eur. Butas ðiltas,
vidurinis). Jurbarkas, tel.: 8 618
76 512, 8 675 16 851.

2 k. butà Lybiðkiø k. (II a., po
remonto, daliniai patogumai,
plastikiniai langai, naujos durys,
ðildomas kietuoju kuru, ûkiniai
pastatai, rûsys, malkinë, dalinë
kanalizacija, kaina sutartinë). Tel.
8 650 60 126.
2 k. butà P. Cvirkos g. (tvarkingas,
graþi vieta, 19 000 Eur, galima
derëtis). Jurbarkas, tel. 8 611
39 955.
2 k. butà Smalininkuose (51 kv.
m, suremontuotas, vietinis ðildymas, ûkiniai pastatas, malkinë).
Jurbarko r., tel. 8 621 61 661.
2 k. butà Smalininkuose (58 kv.
m, daliniai patogumai, plastikiniai
langai, dalinis remontas, 20 a nuosavos þemës, sodelis, malkinës,
kaina sutartinë). Jurbarko r., tel.
8 652 07 259.
2 k. butà su prieðkambariu
Dariaus ir Girëno g. (V a., 63,29
kv. m, ðarvo durys, plastikiniai
langai, ástiklintas balkonas, 16 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 616 30 341.
3 k. butà (67 kv. m, padarytas
remontas). Jurbarkas, tel. 8 683
94 038.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g. (IV
a., 51,90 kv. m, plastikiniai langai,
dvejos medinës durys, virtuvëje
normalus remontas, 20 273.40
Eur). Jurbarkas, tel.: +353 876
942 799, +370 644 76 494.
3 k. butà miðkø ûkyje (73 kv.
m, dviejø tarifø elektra, vietinis
ðildymas, ûkinis pastatas, malkinë,
18 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 639
41 188.
3 k. butà centre, Dariaus ir Girëno
g. (V a., 55 kv. m, V aukðtø name,
14 500 Eur, pakeisti langai, nauji
radiatoriai, dvejos medines durys). Jurbarkas, tel. 8 615 59 488.
4 k. butà Smalininkuose, Parko
g. 17-13 (II a., 76 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 16
000 Eur. Labai gero planavimo,
du balkonai). Jurbarkas, tel. 8
655 58 757.
4 k. butà M. Valanèiaus g. 2 (V a.,
73,35 kv. m, renovuotas namas, pigus reguliuojamas ðildymas, daug
privalumø, renovacija iðmokëta,
24 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 639
13 107.
Du sodus vienas ðalia kito
Smukuèiuose (bendras plotas 11,7
a, 5700 eurø). Tel. 8 611 59 331.
Garaþà (38 kv. m, mûrinis, tinkamas komerciniai veiklai, 5 800
Eur. Dvigubas, centre, tvarkingas,
elektra, geras stogas bei durys.
Geras privaþiavimas. Tinkamas
veiklai). Jurbarkas, tel. 8 612
71 173.
Garaþà Smalininkuose (mûrinis, 2
600 Eur, mûrinis). Jurbarkas, tel.
8 682 41 908.

Namà K. Donelaièio g. 33 (medinis, 97 kv. m, sklypas 7 a, garaþas,
ûkinis, ðiltnamis, 40 000 eurø).
Tel. 8 654 35 334.
Namà (mûrinis, kûrenamas kietuoju kuru, miesto komunikacijos,
19 a þemës, mûrinis ûkinis pastatas). Jurbarkas, tel. 8 683 69 300.
Namà Gedimino g. (medinis
namas, 8,3 a sklypas, yra ûkinis
pastatas, yra obelø, vandentiekis,
44 499 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
Namà Rotuliuose, 3 km nuo
Jurbarko (19 arø þemës, mûrinis,
visi patogumai, internetas, ûkiniai
pastatai). Tel. 8 688 15 089.
Namà Skirsnemunës sen.
(mûrinis). Jurbarkas, tel. 8 613
36 387.
Namà miesto centre (mûrinis,
gera vieta, su ûkiniais pastatais,
yra 6 arai þemës, 21 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 635 86 872.
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Sodà Greièiuose, „Serbentos“
bendrijoje (tvarkingas, medinis
namelis, netoli miðkas, Nemunas,
kaina sutartinë). Tel.: 8 681 95
382, 8 655 23 259, 8 447 54 580.
Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje (medinis namelis, veranda, árankiø priestatas, 6 arai,
ðulinys, netoli eþeras, 6 660 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 50 228.
Sodà panemunëje (su nameliu,
ðalia Nemunas, eþeras, miðkas, 6
arai, 7 250 Eur). Jurbarkas, tel. 8
611 47 150.
Sodà prie Vytauto Didþiojo
mokyklos (8,9 arai, namelis, visos komunikacijos, galima statyti
namà). Pigiai. Skubiai. Jurbarkas,
tel. 8 686 70 469.

Namà prie Mituvos (30 arø þemës,
27 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 612
20 112.

Sodà sklypà Kalnënuose,
panemunëje (6,8 a þemës, be
namelio, ðalia Nemunas, eþeras,
miðkas, ðaltinis, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel.: 8 644 32 140, 8
447 54 940.

Namà Raudonëje (190 kv. m, II a.,
mûrinis, 13 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 672 55 910.

Sodà Smalininkuose, „Àþuoliuko“
bendrijoje (6 a, vanduo, elektra, 2
900 Eur). Tel. 8 671 98 306.

Namà Skirsnemunëje (2 a.,
mûrinis, yra ûkiniai pastatai, garaþas, 30 arø þemës, 42 000 Eur).
Galima derëtis. Tel.: 8 682 36 067,
8 447 51 080.

Sodà sodø „Nemun“ bendrijoje, Kalnënuose (6 arai þemës,
mûrinis namas, prie vandens telkinio ir miðko). Tel. 8 698 05 752.

Namà A. Ðabaniausko g. (308 kv.
m, II a., mûrinis, tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai,
75 000 Eur. Parduodamas naujos
statybos, kokybiðkai pastatytas,
bet neárengtas). Jurbarkas, tel. 8
650 91 966.
Pusæ namo Vytauto Didþiojo
g. (rami vieta, 30 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 623 50 088.
Senà sodybà Erþvilko sen.,
Skliausèiø k. (10 ha þemës, ant
upës kranto, graþi vieta, galima
uþsiimti þemës ûkio bei gamybine
veikla, yra el. jëgos linija, geras ir
patogus privaþiavimas, pro ðalá
pastoviai vaþiuoja autobusas, 34
000 Eur).Tel. 8 645 38 575
Sklypà 1 km nuo Jurbarko (30 arø
namø valda, 6 000 Eur, galima
derëtis). Skubiai. Tel. 8 686 70
469.
Sklypà Jurbarke (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 15
000 Eur. 15 aru namø valda,
komunikacijos. Graþioje, ramioje
vietoje, prie misko) A. GiedraièioGiedriaus g. Jurbarkas, tel. 8 656
88 332.
Sklypà Jurbarke (14 arø, visos
komunikacijos, drenaþas, yra 126
kv. m namo projektas, padarytas
pagrindas namo pamatams, ûkinio pastato ir garaþo pamatai, sodas, 13 000 Eur). Tel. 8 630 10 065.
Sklypà Paðventyje (ant uþtvankos
kranto, prie girininkijos, 34 arai).
Tel. 8 611 52 214.
Sklypà Pilies l k. (0.25ha, 6 000
Eur). Ðilinës k. (0.35 ha, 1 000
eurø). Jurbarkas, tel. 8 672 55 910.
Sklypà prie didþiosios „Norfos“
(30 arø, tinkamas komercinei
veiklai). Jurbarkas, tel. 8 618
06 786.
Sklypà Sodø g. (16 arø, tinkantis
statybai, 1 a - 905 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 671 98 306.
Sklypus Dainiø ir Vëjø g. (3
sklypai po 11 arø). Jurbarkas, tel.
8 602 78 450.

Garaþà prie ATÁ (su duobe).
Jurbarkas, tel. 8 614 03 114.

Soda be namelio Greièiuose,
„Serbentos“ bendrijoje. Gera
vieta, saugi, ðalia gyvenamasis
namas. Sklypo plotas 8 arai. Tel.
8 612 88 198.

Miðkà (7,81 ha, miðrus). Jurbarko
r., tel. 8 698 29 460.

Sodà Greièiuose (namelis, garaþas, ðulinys). Tel. 8 683 94 038.

Sodybà 9 km nuo Jurbarko (naujos statybos karkasinis namas
pilnai áruoðtu vidumi, nebaigtas fasadas, 5 ha þemës sklypas
ant Mituvos kranto, tinkantis
kaimo turizmo plëtrai, asfaltuotas
privaþiavimas, 58 000 Eur). Tel. 8
641 99 411.
Sodybà Jurbarko rajone (graþi
aplinka, 57 000 Eur. Graþi vieta,
vienkiemis 9 km nuo Jurbarko.
Patogus privaþiavimas. 5 ha
þemës, 2 a. renovuojamas namas.
Vanduo tiekiamas ið ðulinio).
Jurbarkas, tel. 8 685 04 033.
Sodybà Ðvendriðkiø k. (reikalingas remontas). Jurbarko r., tel. 8
608 86 567.
Sodybà netoli Erþvilko (arti pagrindinio kelio, ðalia Ðaltuonos
upës, 4,4 ha þemës). Jurbarko r.,
tel. 8 616 07 187.
Sodybà Skirsnemunëje, Kalno g.
(1 ha þemës, plastikiniai langai,
be patogumø, 8 500 Eur). Tel. 8
637 84 715.
Sodybà su þeme netoli Jurbarko
(daug pastatø). Galima pirkti
iðsimokëtinai. Tel. 8 634 02 705.
Sodybà Veliuonos sen., Jurbarko
r. (yra ûkinis pastatas, gyvenamas
namas, mûrinis rûsys, 40 arø
sodas, kaina sutartinë). Tel. 8
670 62 832.
Sodo sklypà Smukuèiuose (senas,
7 arai þemës, kaina sutartinë).
Tel. 8 662 03 187.
Þemës sklypà 2 ha ðalia Smukuèiø.
1 ha – 3500 eurø. Tel. 8 611 59
331.
Þemës sklypà „trikampyje“ V.
Baltruðaièio g. 3 (8,41 arai, yra
visos komunikacijos, 9 847 Eur).
Jurbarkas, tel.: +353 876 94 2799,
+370 644 76 494.
Þemës sklypà Kalnënuose (16
arø), sodà Smukuèiuose (7 arai),
garaþà prie kapiniø, naudotas
raudonas plytas. Tel. 8 699 10 158.
Þemës sklypà Sodø g. 58A (10,48
arai, visos komunikacijos, 9 200
Eur). Jurbarkas, tel. 8 650 11 252.
Þemës sklypà Vieðvilëje namo
statybai (15 arø, 6 000 Eur).
Jurbarko r., tel. 8 630 98 315.
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p e r k a

n u o m o j a

Soda Smukuèiuose arba
Vanaginëje palei uþtvankos
krantà. Jurbarkas, tel. 8 653
92 374.

+Iðnuomoja mechanines dirbtuves Didkiemio k. (763 kv.
m, prie Jûros upës uþtvankos
vandens telkinio, uþdara teritorija, 25 kW elektros dedamoji
galia, 0,7 ha þemës sklypas).
Ðilalës r., tel. 8 610 89 961.

k e i è i a
1 k. butà Kaune (IV a., yra liftas, namas ant Nemuno kranto,
vaizdas á upæ, balkonas, atskiras
kambarys-rûbinë, ðiltas, ðviesus,
labai rami vieta, tvarkingas, su
virtuvës baldais, plastikiniai
langai, stotelë prie namo, iki
centro kelios minutës) keièia
á namà Skirsnemunëje. Tel. 8
696 61 320.

n u o m o j a
Butà (49 kv. m) su komercinëmis patalpomis (21 kv.
m) Jurbarko centre (ðalia IKI
prekybos centras ir automobiliø
stovëjimo aikðtelë). Tel.: 8 610
31 224, 8 447 72 293.

3 k. butà Vasario 16-osios g. (IV
a., 54 kv. m, dalinis remontas,
20 000 Eur). Tauragë, tel. 8 638
54 618.

Dirbantis vyras iðsinuomotø 1
k. butà be patogumø Ðilalëje
arba 10 km nuo Ðilalës. Tel. 8
640 22 374.

Ðilutëje ir rajone
p a r d u o d a
Sodà ,,Rasos“ bendrijoje,
Ðilutëje (padaryti geodeziniai
matavimai, ávesta elektra - 10
kW, græþinys, nebaigtas statyti
namas, rekonstrukcijos projektas). Ðilutë, tel. 8 633 93 469.

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a

2 k. butà Vasario 16-osios g. (III
a., plastikiniai langai, pakeistos
durys ir grindys). Tauragë, tel. 8
652 43 807.
2 k. butà centre, Baþyèiø g. (I
a., 51 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, tinkamas komercinei
veiklai, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 41 000

Dirbantis vyras ieðko 1 k. buto
nuomai. Siûlyti ávairius variantus. Jurbarkas, tel. 8 604 21 596.

Kituose miestuose ir rajonuose
p a r d u o d a
1 k. butà Kæstuèio g. 22 (IV a.,
suremontuotas, 10 500 Eur).
Tel. 8 614 03 712.

p e r k a
BRANGIAI PERKA ÁVAIRØ
MIÐKÀ. Tel. 8 651 39 039.
Negyvenamà sodybà be dirbamø
þemiø. Geroje vietoje, prie
miðko, kaimo. Pasiûlymus siøsti: senas.medis@gmail.com,
tel.+447 868 802 536 (sms).
NUOLATOS PERKAME
MIÐKUS VISOJE LIETUVOJE.
Tel. 8 641 07 661.

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a
Namà Klaipëdos rajone (dviejø
aukðtø, apðiltintas, reikalingas
remontas, 10 x 5 kv. m, 3 000
Eur). Klaipëda, tel.: +370 612
31 184, +370 671 70 425.
Namà Klaipëdos r. (vieno aukðto, apðiltintas, 8,3 x 4,3 kv. m,
vidaus kvadratûra 30 kv. m, naujas stogas, 3 000 Eur). Klaipëda,
tel.: +370 612 31 184, +370 671
70 425.
Sodybà ðalia Klaipëdos, verslo uþsiëmimui, 49 arø plote
(dviejø aukðtø gyv. namas ið
betono blokeliø, viduje apðiltintas, iðtinkuotas, iðdaþytas, 14,6
x 13 kv. m ploto, yra terasa, du
garaþai, pusrûsis, 3 kambariai,
pirtelë su prieðkambariu, ið viso
120 kv. m. Antrame aukðte 136
kv. m, du balkonai, 5 kambariai,
WC ir vonia, plastikiniai langai,
durys. Po þeme 320 kv. m, jame
yra rûsiai su prieðlëktuviniais átvirtinimais, yra naujas projektas,
elektra, kanalizacija, mûrinis
cechas 120 kv. m, elektra ir kt.
Nebaigti statyti statiniai, ðalia
yra du þemës sklypai, 1 – 20 a, 1 –
14 a. Visko kaina – 260 000 Eur.
Siûlyti variantus. Verta pamatyti
ir ásigyti). Klaipëda, tel.: +370
612 31184, +370 671 70425.

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a
Namà Kiduliuose (medinis,
apkaltas dailylentëmis, ûkiniai
mûriniai pastatai, vasaros virtuvë, sklypas 21 aras, 32 000
Eur). Ðakiø r., tel. 8 608 06 707.
Sandëliavimo, gamybines patalpas netoli Kiduliø (130 kv.
m, buvusios svarstyklës, 9 000
Eur) arba iðnuomoja. Tel. 8
611 59 331.

Ðilalëje ir rajone
p a r d u o d a
2 k. butà (su daliniais patogumais, 1 000 Eur), galima derëtis.
Ðilalës r., Kaltinënø apyl.,
Pakarèemo k., tel. 8 638 62 379.

5 k. butà Stoties/Prezidento g.
kampe (nestandartinis, 2 garaþai
su rûsiais, 3 þemës sklypukai,
vietinis ðildymas, 38 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 47 606.
Butà Gintaro g. 2 (keturbutis,
atskiras áëjimas, uþdaras kiemas,
garaþas, þemë, gera vieta, 34 000
EUR). Tauragë, tel. 8 600 15 381.
Dalá namo Prezidento g. (II a.,
medinis, atskiras áëjimas, virtuvë,
kambarys, pastogës, daliniai patogumai, 17 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 687 46 802.
Garaþà Bernotiðkës g. (yra duobë, saugoma teritorija, 3 500
Eur). Tauragë, tel. 8 604 19 180.

Kaune ir rajone
p e r k a
Miðkà, ávairaus amþiaus, visoje
Lietuvoje (50 000 Eur). Miðkas
gali bûti po kirtimø, siûlyti visus
variantus. Kaunas, tel. 8 609
27 149.
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1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 120 a (29 kv. m, ðiltas, maþi
mokesèiai, gera vieta). Tauragë,
tel. 8 627 59 631.
1 k. butà (I a., 31,9 kv. m, su
patogumais, vietinis ðildymas,
vandentiekis, mediniai langai,
ðarvo durys, miesto centre 14
493 Eur). Tauragë, tel. 8 685
55 774.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g. 38
(III a., 22 kv. m, ðiltas, ðviesus,
7 000 Eur). Tauragë, tel. 8 613
72 455.
1 k. butà miesto centre (20,50 kv.
m). Tauragë, tel. 8 613 30 797.
1 k. butà Moksleiviø al. (V a.,
ið penkiø, 38,5 kv. m, 6 m ástiklintas balkonas). Tauragë, tel. 8
654 92 440.
1 k. butà Stoties g. 41 (be patogumø, 3 500 eur). Tauragë, tel.
8 651 72 108.
1 k. butà Vytauto g. (IV a., 33 kv.
m, IV aukðtø name, blokinis, 13
500 Eur. Tvarkingas, plastikiniai
langai, medinës durys. Didelis
balkonas, rûsys). Tauragë, tel. 8
656 06 888.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g. 38
(IV a., IX aukðtø name, mûrinis,
suremontuotas, 13 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 47 676.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 118 (III a., plytinis namas,
balkonas, rûsys, su baldais,
vidurinë laiptinë, 51,2 kv. m,
21 000 Eur). Tauragë, tel. 8 612
54 560.
2 k. butà (II a., 50 kv. m, á pietø
pusæ, ekonomiðkas, su parketu,
2 rûsiai, ramioje, graþioje vietoje) Moksleiviø al. Tauragë,
tel. 8 650 67 560.
2 k. butà (vietinës komunikacijos, garaþas). Tauragë, tel. 8 652
97 140.
2 k. butà Eièiø k., Mokyklos g.
8-30 (plastikiniai langai, 6 000
Eur), galima derëtis Tauragës
r., tel. 8 642 21 872.
2 k. butà Eièiø k., Tauragës r.
(6 200 Eur). Tel. 8 642 21 872.
2 k. butà Mikrarajone, Ateities
take 22 (II a., 50 kv. m, V aukðtø
name, blokinis, plastikiniai
langai, suremontuotas, 35 000
Eur. Butas tvarkingas, su dalimi
baldø). Tauragë, tel. 8 654 35
085.
2 k. butà Ateities take (V a., 55
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
17 500 Eur, su baldais). Tauragë,
tel. 8 631 96 921.

Garaþà Bernotiðkës g. (yra duobë, saugoma teritorija, 3 500
Lt). Tauragë, tel. 8 604 19 180.

Eur, 2 rûsio kambariai, darþelis).
Tauragë, tel. 8 685 26 799.
2 k. butà K. Donelaièio g. 64 (I
a., 48 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis, tinkamas komercinei
veiklai, plastikiniai langai, suremontuotas, 38 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 631 76 471.
2 k. butà Gedimino g. 25 (II a.,
51.00 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, 22 900 Eur.
Plastikiniai langai, ðarvo durys,
dalinis remontas, tvarkingas,
su baldais). Tauragë, tel. 8 607
39 048.
2 k. butà Gurkiuose (I a., 54 kv.
m, II aukðtø name, mûrinis, 4 050
Eur. Vandentiekis, kanalizacija,
du sandëliukai, rûsys 11 kv. m.
Ûkinis pastatas 158 kv. m. Iki
Tauragës centro 5 km). Tauragë,
tel. 8 605 37 050.
2 k. butà Vytauto g. 14 (V a.,
35 kv. m, V aukðtø name, bendrabutis, 12 000 Eur. Nedideli
mokesèiai, reikalingas kosmetinis
remontas). Tauragë, tel. 8 631
77 599.
2 k. butà Tauragës Dvaro g. (II
a., 42 kv. m, III aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, vidurinis, kûrenamas kietuoju
kuru). Tauragë, tel. 8 600 64 770.
2 k. butà Ateities take (II a., 27
000 Eur, arba keièia á namà su
priemoka). Tauragë, tel. 8 689
25 541.
3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
144 (71 kv. m, gera vieta, ðiltas, erdvus, gero planavimo, su
vaizdu á miðkà). Tauragë, tel. 8
627 59 631.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(mûrinis, miesto centre 67,67
kv. m, renovuotas). Tauragë, tel.
8 685 75 961.
3 k. butà Gedimino g. (I a., geroje
vietoje, bute atliktas graþus euroremontas, viskas naujai pakeista). Tauragë, tel. 8 615 94 130.
3 k. butà Miðko g. (V a., 64 kv.
m, plastikiniai langai, laminato
grindys, ðarvo durys, 27 000 Eur).
Tauragë, tel.: 8 446 70 731, 8 657
85 746.
3 k. butà SKUBIAI Dariaus ir
Girëno g. 28 (miesto centre,
55 kv. m, ðiltas, erdvus, jaukus,
maþiausia kaina). Tauragë, tel. 8
627 59 631.

2 k. butà Moksleiviø al. (V a., 50
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 30 000 Eur,
renovuojamame name, ðarvo
durys, ástiklintas). Tauragë, tel.
8 652 91 150.

3 k. butà Tarailiø mikrorajone
(III a., 63,1 kv. m, su baldais ir
buitine technika, signalizacija,
ðarvo durys, plastikiniai langai,
centralizuotai á butà teikiamos
dujos, internetas, kabelinë, netoli PC MAXIMA, 28 600 Eur).
Tauragë, tel. 8 610 89 961.

2 k. butà Gedimino g. 29-51
(VIII a., 50 kv. m, IX aukðtø
name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta,
miesto centre). Tauragë, tel. 8
614 83 688.

3 k. butà Miðko g. (III a., 65
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, 28 500 Eur.
Vidurinis, tvarkingas, nauja
aikðtelë automobiliams, didelis
rûsys). Tauragë, tel. 8 606 02 026.

Garaþà „Jovaro“ bendrijoje
(tvarkingas, yra duobë, trifazis,
padarytos lentos). Tauragë, tel.
8 685 82 451.
Garaþà „Rato“ bendrijoje
(2 000 Eur), sodà Joniðkëje
„Keramikos“ bendrijoje (be
namelio, 2 000 Eur). Tauragë, tel.
8 617 34 672.
Komercinës paskirties patalpas
Pramonës g. 30 (290 kv. m).
Tauragë, tel. 8 650 25 530.
Komercinës paskirties patalpas
Melioratoriø g. 4 (I a., tinka
prekybai, biurui, geras privaþiavimas, automobiliø stovëjimo
aikðtelë, 134 kv. m, 51 000 Eur)
arba iðnuomoja. Tauragë, tel. 8
639 32 489.
Medinio namo antrà aukðtà
Laisvës g. 10 B3 Tauragë, tel. 8
630 55 760.
Mûrinis namas 9 km nuo
Tauragës, Kunigiðkiø k. (trifazis,
rûsys, ûkiniai pastatai, garaþas).
Tauragë, tel. 8 688 49 791.
Mûriná 2 aukðtø namà (visos
miesto komunikacijos, 11,5 aro
þemës, gali gyventi 2 ðeimos).
Galimas keitimas á butà II-III
a., renovuotame name, arèiau
miesto centro. Tauragë, tel. 8
652 00 942.
Mûriná namà Nemuno g. (apðiltintas, rami vieta, ûk. pastatas,
2 garaþai, stiklinis ðiltnamis,
2 þemës sklypai, kiemas trinkelëmis, su baldais). Tauragë, tel.
8 663 66 224.
Mûriná namà Roþiø g. (7,8 arai
þemës, garaþas, ûkinis pastatas).
Tauragë, tel. 8 658 35 232.
Mûriná namà Ðilalës g. (geroje, ramioje vietoje, prie IKI ir
NORFOS PC, viduje viskas
naujai árengta, elektra ðildymo
sistema, nauja krosnis, ðildomos
grindys, 170 kv. m). Tauragë, tel.
8 699 93 850.
Namà (mûrinis, apðiltintas, skardinis stogas, 16 arø þemës,
didelis ûkinis su garaþu, kiemas
trinkelëmis, metalinë tvora,
metalinis ðiltnamis, 72 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 670 26 507.
Namà (vieno aukðto, su mansarda, ir pusrûsiu, pirmo aukðto
plotas 106 kv. m, antro – 119 kv.
m, rûsyje pirtis, þidinys, 12 arø
didelis ûkinis su rûsiu, miesto
komunikacijos, vietinis ðildymas,
stiklinis ðiltnamis). Tauragë, tel.
8 652 03 442.
Namà (vieno aukðto, naujos
statybos, nebaigtas árengti,
uþbaigtumas 80 %, gyvenamas
plotas 144 kv. m, bendras plotas
195 kv. m, 12 arø, miesto komunikacijos, vietinis ðildymas, tvora,
kiemas iðklotas trinkelëmis).
Tauragë, tel. 8 652 03 441.
Namà Joniðkës soduose (2 jø
aukðtø, nebaigtas árengti, 15 arø
þemës, galimas keitimas á 2 k.
butà). Tauragë, tel.: 8 446 54 757,
8 620 49 986.

Namà Maironio skg. (grybo
formos, ramioje vietoje, plastikiniai langai, apðiltintas, parketas, miesto komunikacijos,
2 garaþai, ûkinis, 6 a þemës,
stiklinis ðiltnamis, 72 000 Eur)
arba keièiu á 2 k. butà (II a.).
Tauragë, tel. 8 446 53 489.
Namà Obelø g. (mûrinis, prie
medelyno, yra 2 garaþai, 13,5
aro þemës). Tauragë, tel. 8 600
29 868
Namà „Ðvyturio“ bendrijoje
(140 kv. m, mûrinis, tinkamas
komercinei veiklai, plastikiniai
langai, 55 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 654 56 085.
Namà I. Simonaitytës g. 30 (120
kv. m, monolitinis, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi
vieta, 60000.00 Eur). Tauragë,
tel. 8 675 65 954.
Namà Vytauto g. 4 (105 kv. m,
II a., mûrinis, 61 722 Eur) arba
iðnuomoja. Tauragë, tel. 8 685
10 107.
Namà Þukø gyvenvietëje (185
kv. m, yra sodas, darþas, ûkinis
pastatas). Tauragës r., tel. 8
684 04 074.
Namà Islandijos g. (120 kv.
m, mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, 82 000 Eur, su
mansarda, miesto komunikacijos, rami vieta). Tauragë, tel.: 8
616 27 971, 8 603 82 879.
Namo dalá Taikos g. 5 (II aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, 43 000 Eur. Kotedþo tipo
namo dalis, 2 garaþai). Tauragë,
tel. 8 681 52 821.
Namo II a. (yra garaþas, mûriniai pastatai, þemë), garaþà
„Jovaro“ bendrijoje. Tauragë,
tel. 8 698 79 236.
Pusæ namo (gyvenamasis plotas
53.4 kv. m, palëpë 36,7 kv. m,
3 arai þemës). Tauragë, tel. 8
638 82 031.
Pusæ namo (yra þemës, ûkinis
pastatas, rami vieta). Tauragë,
tel. 8 633 91 823.

Pusæ namo Skaudvilëje (3
kambariai, virtuve, plastikiniai langai, 2 ûkiniai, rûsys, yra
þemës, miestelio centre, kaina
sutartinë). Tauragës r., tel. 8
616 44 978.
Sklypà Tauragëje (komunikacijos, ðalia miðkas, 39 000 Eur).
Du sklypus po 30 a (visos komunikacijos, 1 a - 650, po 19 500
Eur). Tauragë, tel. 8 631 96 921.
Sodà Joniðkës soduose,
„Ðvyturio“ bendrijoje (6 a,
2 a. namas, trifazis, ðulinys.
Palieku þoliapjovæ, benzininá
pjûklà, baldus). Tauragë, tel. 8
652 07 636.
Sodà Bernotiðkëje (12 arø
þemës, laikinas namelis, 900
Eur). Tauragë, tel. 8 673 60 541.
Sodà Bernotiðkëje (yra namas).
Tauragë, tel. 8 687 85 630.
Sodà Bernotiðkëje (ðalia miðko,
labai rami vieta, su namu, ðalia
prûdas, 12 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 604 19 180.
Sodà Bernotiðkëje, „Tauro“
bendrijoje (3 sodai vienoje
vietoje, 19 arø þemës, yra
vaismedþiai, trifazis laikinas
namelis, padaryti geodeziniai
matavimai, 6 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 631 22 517.
Sodà Joniðkëje, „Keramikos“
bendrijoje (6 arai þemës, 4 000
Eur). Tauragë, tel. 8 615 32 755.
Sodà Joniðkëje, „Keramikos“
bendrijoje (yra elektra, medinis namelis, 6 arai þemës).
1,5 k. butà Gedimino g. (II a.,
su patogumais) arba keièia á
pusæ namo. Tauragë, tel. 8 681
72 723.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje (6 arai þemës). Tauragë,
tel.: 8 446 56 725, 8 662 62 741.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje, skubiai (12,5 arø þemës,
laikinas namelis, 2 stikliniai ðiltnamiai, suaugæ medþiai, trifazis
elektros skaitiklis, padaryti
geodeziniai matavimai, graþi
vieta, 5 500 EUR). Tauragë, tel.
8 446 70 224.
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Þemæ Milaièiø k. (þemës ûkio
paskirties, 1,05 ha, netoli elektros
linija, geras kelias). Tauragës r.,
tel. 8 658 45 827.
Þemës sklypà 2 ha prie Skaudvilës
miesto, Norkiðkës kaimo gyvenvietëje. Kelias Skaudvilë-Norkiðkë
asfaltuotas 2 km. Þemës sklypas
upës Anèios ðlaitas. Galima statyba. Tauragës r., tel. 8 614 72 396.
Þemës sklypà 2 km nuo Tauragës
(1,5 ha, ðalia asfaltuoto kelio, yra
leidimas statybai, 25 kW ávadas,
25 600 Eur). Tauragë, tel. 8 639
32 489.
Þemës sklypà Butkeliø k.,
prie pagrindinio kelio RygaKaliningradas (15 arø, namø ûkio
valda komercinës paskirties, 35
000 Eur), galima derëtis. Tauragë,
tel.: 8 656 38 991, 8 651 39 737.
Þemës sklypà Laisvës g. (10 arø).
Tauragë, tel. 8 699 80 435.

Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje, Atgimimo g. 13 (be
namelio, daugiau nei 6 arai, 3
000 Eur). Tauragë, tel. 8 636
53 133.
Sodà Joniðkëje, „Keramikos“
bendrijoje (31 000 Eur, 100 kv.
m, 5 k. namas su patogumais).
Tauragë, tel. 8 640 17 217.

Þemës sklypà Lauksargiø centre
uþ seniûnijos (23 arai, geodeziniai
matavimai, elektra, vandentiekis,
vaismedþiai). Tauragës r., tel.: 8
619 84 626, 8 446 57 316.
Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 652 66 816.
Þemës sklypà nuo Tauragës 10 km
(60 arø, prie pagrindinio kelio).
Tel. 8 643 68 041.

Sodybà 12 km nuo Tauragës
(gyvenvietëje, mûrinis namas
su ûkiniais pastatais, yra patogumai). Tel.: 8 622 02 593, 8
698 79 891.

Þemës sklypà Puþiðkës k., 13
km nuo Tauragës (20 arø, namo
statybai, yra mediniai tvartas,
darþinë, elektra, vanduo, asfaltuotas privaþiavimas, miðkas, 10 000
Eur). Tauragës r., tel. 8 687 46 802.

Sodybà Karapolio k. (prie tvenkinio). Tauragës r., tel. 8 650
18 091.

Þemës sklypà Radvilø g., uþ
parduotuvës „Vinita“ (12 arø).
Tauragë, tel. 8 634 15 589.

Sodybà Ðakvieèiø k. (15 arø,
bendras plotas 76 kv. m).
Tauragës r., tel. 8 634 98 406.

Þemës sklypà Skalviø g. (9,6 aro,
su visom komunikacijom, prie
miðko). Tauragë, tel. 8 652 42 695.

Senà sodybà (mediniai pastatai,
60 a þemës, graþi vieta).
Tauragë, tel. 8 674 26 063.

Þemës sklypà P. Ðemetos g. 44
(namo statybai, su praeinanèiom
komunikacijom, graþi, rami vieta,
arti MAXIMA, NORFA, 9 arai,
16 000 EUR). Tauragë, tel. 8 615
13 160.

Sodo sklypas Egluonos
g., Bernotiðkëje (6 arai, be
namelio). Tel. 8 638 26 038.
Sodo sklypà Joniðkëje (5 400
Eur, 12 arø, 30x40 m, Giminiø
g. 7, medinis namelis 9 kv. m,
brandus vaismedþiø sodas,
pieva). Tauragë, tel. 8 698 20
984.
Sodo sklypà Joniðkëje (2 500
Eur, aptvertas, 6 a, prie tvenkinio. Yra medeliai, avietynas.
Atlikti geodeziniai matavimai.
Be namelio). Tauragë, tel. 8
604 05 418.
Sodo sklypà Juodpetriø k.
(namelis su pirtimi, 12 a, kartu
salia parduodu 6 a sklypà, 24
000 eurø). Tauragë, tel. 8 685
29 039.
Þemæ (þemës ûkio paskirties
1 km nuo Tauragës, 60 arø, 1
aras - 200 Eur). Tauragë, tel. 8
645 24 446.
Þemæ Didkiemio k. ir Balskø
k. (þemës ûkio paskirties, ant
Jûros upës kranto). Tauragë,
tel. 8 699 80 435.

+Iðnuomoja gamybines patalpas
(800 kv. m, nuo miesto centro
4 km) ir gamybines patalpas
Lauksargiuose. Tauragë, tel. 8
663 61 733.
+Iðnuomoja gamybines, sandëliavimo, serviso patalpas. Tauragë,
tel. 8 684 61 318.
+Iðnuomoja kambará dirbanèiai
merginai. Tauragë, tel. 8 620 69
078, skambinti po 17 val.
+Iðnuomoja komercines patalpas J. Tumo-Vaiþganto g. 120-26
(55 kv. m). Tauragë, tel. 8 656
60 987.
+Iðnuomoja komercinës
paskirties patalpas Dariaus ir
Girëno g. (60 kv. m). Tauragë,
tel. 8 685 38 405.
+Iðnuomoja komercinës
paskirties patalpas paèiame
miesto centre. Tauragë, tel. 8
657 51 747.
+Iðnuomoja patalpas miesto
centre Dariaus ir Girëno g. 14 A
(I a., nuo 10 iki 560 kv. m, tinka
prekyvietei, kitai komercinei
veiklai ir biurams, kuriuos galime
iðnuomoti su baldais). Tauragë,
tel. 8 685 55 774.
Iðsinuomotø 2-4 k. butà su baldais. Tauragë, tel. 8 618 00 004.
Jauna ðeima iðsinuomotø 2-3
kambariø butà su galimybe pirkti
iðsimokëtinai. Nuoma galime
sumokëti uþ metus á prieká.
Tauragë, tel. 8 648 36 462.
Nuosavame name iðnuomoja
vienà kambará su patogumais.
Yra virtuvë su áranga, duðas,
tualetas, ðildymas centrinis, ðildo
ðeimininkai. Tauragë, tel. 8 652
53 503.

Vilkaviðkyje ir rajone
p a r d u o d a
Pusæ medinio namo Roþiø g.,
Kybartuose (yra mûrinis ûkinis
pastatas, mûrinis garaþas, 15
000 Eur). Tel.: 8 615 81 019, 8
600 01 397.

Þemës sklypà Tauragëje (9 999
Eur, namo statybai, 12 arø)
Fadino g. 20, uþ „Norfos“ parduotuvës, per kelià didysis turgus.
Tauragë, tel. 8 659 64 556.
þemës sklypà Tauragës r. (2,4 ha
ûkio paskirties þemës, 7 km nuo
Tauragës, prie pagrindinio kelio,
elektra, ávaþiavimas). Tel. 8 676
35 673.

Þemës sklypus Joniðkës g. prie
Tauragës ir þemæ (þemës ûkio
paskirties, prie pagrindinio kelio).
Tauragë, tel. 8 654 87 362.

p e r k a
+Miðkà su þeme iðsikirtimui.
Galiu konsultuoti nustatant miðko
vertæ. Tauragë, tel. 8 699 12 013.

1-2 k. butà iðsimokëtinai, su
daliniais patogumais arba be
patogumø. Tauragë, tel. 8 637 70
729, skambinti po 20 val.
Senà sodybà, negyvenamà
Ta u r a g ë s r . ( J a t k a n è i a i ,
Dapkiðkiai), prie upës ar miðko.
Tel. 8 657 78 500, +447 868 802
536 (sms).

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà Miðko
g. 4-20 (II a., prie parduotuvës
„Èia“. Tauragë, tel. 8 655 23 010.
+Iðnuomoja 1 k. butà Eièiø k.,
Laukësoje (II a.). Tauragë, tel. 8
600 27 279.
+Iðnuomoja 1 k. butà miesto
centre (II a., su baldais). Tauragë,
tel. 8 600 27 279.
+Iðnuomoja autoserviso patalpas
arba darbo vietà. Tauragë, tel. 8
639 73 615.
+Iðnuomoja autoveþiø ir vilkikø
mechaninës dirbtuvës (250.12
kv. m, su 2 tiltiniais kranais 3 ir 5
tonø, prie VÁ „Regitra“ ir TAC.
Tauragë, tel. 8 685 55 774.

IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.
SKELBIMO KAINA – 3,50 Lt/1,01 Eur
(skelbiama 2 kartus ir internete 2 savaites).
SKELBIMAI PRIIMAMI:
Redakcijos biuruose, internetinëje
svetainëje ir telefonu 8 900 15 001,
skambinti gali tik TEO, Eþys ir Ekstra vartotojai, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
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 7 Lt/2,03 Eur).
SKELBIMAI IKI 20 ÞODÞIØ
(áskaitant miesto pavadinimà ir vieno
telefono numerá). Kai nurodoma parduodamo nekilnojamojo turto, automobiliø
ir mobiliøjø telefonø kaina.

Laikraðtyje - 7 Lt/2,03 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
(7 Lt/2,03 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 (pliusas5 palikus
tarpà - skelbimo tekstas). (Á SMS þinutæ
galima raðyti tik 160 simboliø kartu su
raktaþodþiu). SMS kaina 7 Lt/2,03 Eur.

PARYÐKINTAS SKELBIMAS
7 Lt/2,03 Eur (vienas kartas).
APIBRAUKTAS SKELBIMAS
10,35 Lt/3 Eur (papildomai uþ verslo
skelbimà mokëti nereikia, dydis 10
kv. cm skelbiantis 5 kartus + 1 kartas
nemokamas).
ASMENINIS SKELBIMAS SU NUOTRAUKA
laikraðtyje 14 Lt/4,05 Eur (dydis 16
kv. cm)
laikraðtyje 1 kartas ir internete 1 savaitæ
nemokamai, kartojant 4 kartus
taikoma 20%, kartojant 8 kartus taikoma
50 % nuolaida).

Þemës sklypus J. Kasperavièiaus
g. (nuo 10-14 arø, elektra, miesto
komunikacijos, 1 aras - 1 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 611 12 005.

+Þemæ (þemës ûkio paskirties),
gali bûti apleista, neiðpirkta,
þemës gràþinimo iðvadas, atsiskaitau pirkimo dienà. Tauragës r., tel.
8 699 82 177.
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p a r d u o d a
+Pigiai! Berþo juvenø briketus,
medþio granules, akmens anglis,
baltarusiðkus durpiø briketus.
Atveþame. Tel. 8 622 29 083.
Akmens anglis, baltarusiðkus durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus, skaldytas malkas, granules. Atveþa. Tel. 8 686 09 222.
Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþame. Tel. 8
674 24 111.
Benzininá generatoriø, 250 Eur.
Tauragë, tel. 8 682 57 234.
Benzininá pjûklà „Enchel“ (originalus, ið Vokietijos, naujas, 250
Eur), þemës frezà (naujas, ið
Vokietijos, 400 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 655 90 633.
Juostinio gaterio pjûklø galandimo stakles, medþio ðakø
kapoklæ, adatà filtrà (vandeniui ið
þemës traukti), malkø skaldyklæ.
Tauragë, tel. 8 676 57 000.

p e r k a
Pirksiu eglines ir puðines malkas
ràsteliais (14-20 kub. m, 3 m
ilgio). Tauragë, tel. 8 614 81 436.

SKUBÛS SKELBIMAI PRIIMAMI:
iki ketvirtadienio 12 val. á penktadienio
numerá (Kaina 7 Lt/2,03 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. –
13,00 Lt/3,76 Eur.
Privaèiose spaudos platinimo tarnybose
laikraðtá galima uþsiprenumeruoti pigiau.

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.: (8-447) 72 121, 8-683 51000.
Faksas: (8-447) 79 008.
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.
Tel. 8-652 65 040.
El. paðtas: pliusoreklama@gmail.com
ÐILUTËJE

Tel. 8-652 65 039.
El. paðtas: pliusassilute@gmail.com

ISSN 1648-2328. Ofsetinë spauda. Indeksas 607. Leidþiamas penktadieniais. Tiraþas mën.
16 000 egz.. Steigëjas ir leidëjas UAB „PLIUSAS IR KO”. Spausdina: UAB „Respublikos spaustuvë”.

SPECIALIØJØ TARNYBØ

PSICHOLOGINËS

TELEFONAI:

PAGALBOS TARNYBOS

112 Pagalbos telefonas
118 TEO tinklo informacija
119 TEO tinklø gedimø registravimas,
taisymas

PSICHOLOGINËS PAGALBOS TARNYBOS “VILTIES” LINIJA, PSICHOLOGINË
PAGALBA SUAUGUSIEMS
(www.kpsc.lt) 8~800 60700

SUSISIEKIMAS
KLAIPËDOS:
Autobusø stotis
Geleþinkelio stotis
Jûrø uostas
Keltai
Palangos oro uostas
KRYÞKALNIO:
Autobusø stotis
TAURAGËS:
Autobusø stotis
Geleþinkelio stotis
JURBARKO:
Autobusø stotis
ÐIAULIØ:
Autobusø stotis
Geleþinkelio stotis
TELÐIØ:
Autobusø stotis
Geleþinkelio stotis

8~46 411547
8~46 313677
8~46 499635
8~46 311117
8~46052020
8~428 46341.
8~446 61114
8~446 21103
8~447 72933
8~41 525058
8~412 03445,
8~414 30652
8~444 53333
8~444 20109,
8 ~442 0103

JAUNIMO LINIJA
(www.jaunimolinija.lt) 8~800 28888
VAIKØ LINIJA
(www.vaikulinija.lt) 8~ 800 11111
PAGALBOS MOTERIMS LINIJA
8~80066366 “LINIJA DOVERIJA”
(pagalba teikiama rusø kalba)
8~800 77277
DINGUSIØ ÞMONIØ ÐEIMØ PARAMOS CENTRAS 8~800 26161,
darbo dienomis nuo 9.00 - 17.00
val. Skambuèius apmoka LR socialinës
apsaugos ir darbo ministerija.

PSICHOLOGINË PAGALBA
INTERNETU
VAIKØ LINIJA: registruotis ir raðyti
svetainëje: www.vaikulinija.lt.
JAUNIMO LINIJA: registruotis ir
raðyti svetainëje: http://jppc.lt/draugas.
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Ekologiðkas maistines bulves ir
sëklines bulves. Kaina sutartinë.
Tauragë, tel. 8 698 03 012.

p a r d u o d a
Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios kambariui),
skalbiniø dëþæ (pinta). Tauragë,
tel. 8 446 72 033.
Lovà (dvigulë, 100 Eur), minkðtàjà
dalá-kampà (130 Eur). Tauragë,
tel. 8 652 41 253.
Minkðtàjá kampà (iðtaukiamas),
sofà-lovà, tachtà, lovas (viengulë,
dvigulë), sekcijà, spintà, stalà,
këdes, spinteles voniai. Tel. 8
627 89 361.
Minkðtàjà dalá (3x2x1, 60 Eur).
Tauragë, tel. 8 617 34 672.
Prieðkambario komplektà (154
Eur/530 Lt). Tauragë, tel. 8 652
04 735.
Sofà-lovà ir 2 fotelius. Tauragë,
tel. 8 652 59 512.
Spintelæ (prie lovos), uþuolaidas
(kakavos sp., naktinës), medþiagà
uþuolaidoms (kakavos sp.), lininius siûlus, pagalves (2 vnt.).
Tauragë, tel. 8 446 72 033.

Geros karvës verðingà juodmargæ
telyèià. Tauragës r., tel. 8 603 10
646.
Kalnines puðis konteineriuose
(30-50 cm aukðèio, augintos
Lietuvoje, 5 Eur). Jurbarkas, tel.
8 612 88 209.
Karves (2 vnt.). Tauragë, tel. 8
675 33 517.
Karves (2 vnt., 4 ir 6 verðiø). Tel.
8 662 65 366.
Karves. Tauragë, tel. 8 635 72 845.
Karvæ (2 verðiø). Tauragë, tel. 8
613 92 981.
Karvæ (4 verðiø). Ðilalës r., tel. 8
694 64 426.
Karvæ (5 verðiø, stambi, pieninga,
verðiuosis geguþës 25 d.). Tauragë,
tel. 8 636 21 643.
Kumelæ (3 m., su pasu). Tauragë,
tel. 8 636 13 005.
Kvieèius, mieþius, aviþas, þirnius
sëklai ir paðarui. Tauragë, tel. 8
614 54 006.
Maistines ir seklines bulves, skanios, geros veislës. Tauragë, tel. 8
657 92 545.
Mieþius ir kvietrugius. Skaudvilë,
tel. 8 629 39 112.

p a r d u o d a
Vaikiðkus rûbelius ir avalynæ
(dëvëti, nuo 0 iki 110 cm, pigiai),
automobilines këdutes (2 vnt.),
vaikiðkà lovytæ (su grotelëmis),
balansiná dviratukà First bike
street (87 Eur). Jurbarkas, tel. 8
634 00 102.

Naminius kiauðinius, galiu atveþti
á namus. Jurbarkas, tel. 8 683
33 141.
Papûgà Nimfà (20 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 690 20 534.
Oþiukus (3 sav., 2 vnt., juodos
sp., po 6 Eur). Tauragë, tel. 8 620
40 765.

Ðienainá. Pagëgiai, tel. 8 657 0538.

p a r d u o d a

Ðienà, kvieèius ir aviþas. Tel. 8
600 23 072.
Ðienà rulonuose (vnt. 10 Eur).
Tauragë, tel. 8 652 00 462.
Telyèià, verðiuosis liepos mën
(650 Eur). Tauragë, tel. 8 671
92 065.

p e r k a

+Lietuviðkus mieþius „Aura“,
tinka sëklai (1 tona - 200 Eur),
paðarui (1 tona - 150 Eur).
Tauragë, tel. 8 603 60 065.
Avytes, avinukus ir ëriukus
(ekologiðkai auginti Nemuno
lankose, veislei ir mësai).
Jurbarkas, tel. 8 614 43 384.

p a r d u o d a
Muzikiná centrà TECHNIC
(su 5 kolonëlëmis), televizoriø
PHILIPS. Tauragë, tel. 8 671
32 145.
Televizoriø THOMSON
(naudotas, geras, veikiantis,
plokðèiaekranis, galima jungti
VIASAT). Jurbarkas, tel. 8 614
43 384.
Ðaldytuvà su ðaldikliu (70 Eur).
Tauragë, tel. 8 673 60 541.
Televizoriø. Tauragë, tel. 8 698
79 236.
Videorinkiná (videokamera
PANASONIC VZ10 su 2 akumuliatoriais), 15 videokaseèiø,
videomagnetofonas HITACHI,
PANASONIC kasetës adapteris,
naujas videoáraðo perkëlimo prietaisas, 150 Eur). Tauragë, tel. 8
686 40 423.

3 karves (2 000-2 500 Lt, 6 905.60
Eur). Tauragë, tel. 8 630 74 338.
5 sav. parðelius, 70 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 610 24 632.
5 verðiø vesianèià karvæ ir baltnugariø veislës telyèaitæ, 15
mënesiø. Ðilalë, tel. 8 622 85 360.
Antraverðæ karvutæ, verðiuosis 05
mën. gale, 900 eurø. Tauragë, tel.
8 657 94 629.
Avis su ëriukais (Romanovø
veislës). Tel. 8 634 02 705.
Aviþas (belukðtës, paruoðtos
sëjai, nebrangiai). Jurbarkas, tel.
8 650 73 006.
Aviþas, aviþø-peliuðkø miðiná.
Jurbarkas, tel. 8 610 07 183.
Aviþinius ðiaudus rulonuose,
apvilktuose plëvele. Jurbarkas,
tel. 8 610 07 183.
Bulves (maistinës ir sëklinës).
Tauragë, tel. +370 687 47 790.
Bulves (maistinës, 50 kg - 4 eur).
Jurbarko r., tel. 8 622 48 364.
Bulves (valgomos ir sëklinës).
Tel. 8 622 17 571.

p a r d u o d a
“Apple 6 gold“ (naudotas 2
sav., idealios bûklës. 24 mën.
garantija, 580 Eur). Tauragë, tel.
8 630 37 614.

Dvi verðingas telyèias, verðiuosis
geguþës mën. Taurage tel. 8 654
23 606.
Dviejø sav. buliukà, balnugariø
veislës. Dovanojamas raguoèiø
mëðlas Tauragës r., tel. 8 674
01 521.

Plastikines taras su metaliniais
padëklais (1000 l, ðvarios, iðplautos, tinka vandeniui, melasai, kurui, skystoms tràðoms, 35-55 Eur),
kanalizacijai, nuotekoms (15-25
Eur). Tauragë, tel. 8 643 63 943.
Plastmasinæ talpyklà (1000 l, nuo
32 iki 45 Eur). Tauragë, tel. 8 657
96 952.
Senovines raudonas plytas
(didelës, 16 000 vnt.), grindinio
akmenis (300 kv. m). Tel. 8 699
99 395.
Vietinæ signalizacijà, tinklus nuo
paukðèiø ir ðiltnamiams dengti,
klausos aparatà ir naujà prietaisà
pelëms, tarakonams naikinti,
prietaisà kurmiams naikinti. Tel.
8 670 99 923.
Vonià (180x80; 170x70 cm), suvirinimo aparatà. Ðakiai, tel. 8
616 13 954.

p e r k a
Brangiai perku gintarà, gintaro
þaliavà, gabalus, karolius (gali bûti
seni), perku keistus, neáprastus
akmenis. Tel. 8 612 76 988
PERKU SENAS RELIGINES
KNYGAS, MALDAKNYGES,
NUOTRAUKAS, APVALIUS,
OVALIUS GINTARINIUS
KAROLIUS. Tel. 8 633 77 431.
Mediná staliaus darbastalá. Tel. 8
678 81 775.

Pamesta A. Jaðinskienës piniginë
su dokumentais. Radusiam atsilyginsiu. Tauragë, tel. 8 690 67 075.
Rasta Aloyzo Matevièiaus asmens
tapatybës kortelë. Tauragë, tel. 8
466 57 696.
Ðalia Jurbarko rasti automobilio
numeriai HOC 628. Tel. 8 636
37 529.
Vieniðas vyras gali priþiûrëti
sodybà. Siûlyti ávairius variantus.
Tel. 8 670 62 832.

+Ûkininkë brangiai superka
mësines telyèaites (nuo 2 iki 3
Eur/kg). Tel.: 8 691 67 051, 8 656
87 124.

d o v a n o j a

p a r d u o d a

Tvarkinga daugiavaikë ðeima bus
labai dëkinga, jei kas padovanos
melþiamà oþkà ar maþà telyèaitæ.
Uþsiauginsim ir labai mylësim.
Tel. 8 621 03 924.

+Puðies ràstus (15 kub. m, 1 kub.
m - 58 Eur). Tauragë, tel. 8 656
32 861.

2 sukergtas telyèias, verðiuosis
rugpjûèio men. Tel. 8 644 17 609.
2 verðiø karvæ, verðiuosis geguþë
per. ir dovanoja oþkà. Tel. 8 612
36 284.

Oro kompresoriø, diskiná ðlifuoklá
(4,5 kW), rusiðkà seifà (metalinis),
katilà ,,Atrama“ (nenaudotas),
nerûdijanèio plieno lakðtus (3
vnt., plotis 1,5, storis 4 mm), fekaliná siurblá. Ðilutë, tel. 8 616 20 080.

Oþkytes (1,5 mën.). Jurbarkas,
tel.: 8 447 51 446, 8 656 26 744.
Sausà ðienà rulonuose, 10 eurø.
Tel. 8 616 92 316.

p a r d u o d a
2 tvarkingus ir gerus dviraèius
ið Vokietijos. Sulankstomo kaina 110 eurø, miesto 45 eurø.
Jurbarkas, tel. 8 612 67 112.
Aviø kirpimo maðinëlæ (nauja,
110 Eur). Tel. 8 634 02 705.
Dviratá (paaugliui, 50 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 690 20 534.
Dviratá (vyriðkas, 24 pavaros, 100
Eur). Tauragë, tel. 8 638 54 618.
D v i r a t á V O LT A G E J R 2 4
SCOTT (vidutiniai ratai, paþymëtas policijoje, 130 Eur). Tauragë,
tel. 8 686 40 423.
Kailinius (40 ir 50 dydþio), þieminius moteriðkus paltus (48 dydþio), naujus ðalikus (vyriðki,
graþûs), beretes, vyriðkas apatines kelnes (baltos sp.), ðvarkus
(ávairiø dydþiø), pigiai. Tauragë,
tel. 8 446 72 033.
Karietà (poni arkliui, galima
kinkyti ir didelá arklá, graþi, su
stogeliu). Tauragë, tel. 8 652
89 912.
Klausos aparatus (nenaudoti,
2 vnt., skirtingi). Tauragë, tel. 8
658 67 968.
Medines gimnastikos sieneles
(ávairios). Tauragë, tel. 8 651
15 887.
Moteriðkus dviraèius (18 pavarø,
3 pavarø ir be pavarø, nuo 70
Eur). Tauragë, tel. 8 636 91 350.
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Vokiðkà laminatà uþ pusæ kainos.
Tel. 8 698 75 628.
Asfalto betono daþus (aukðtos
kokybës, pasiþymintys puikiomis
dengiamumo, spalvos parinkimo savybëmis, tinka aikðteliø,
fasadø, patalpas, kur daug tranzito, garaþø daþymui, baltos sp.
40 kg-100 Eur, 20 kg -50 Eur).
Tauragë, tel. 8 673 02 428.
Betoninius blokelius tvorai (balto
skaldyto akmens imitacijos, 1 vnt.
- 2 Eur). Tel. 8 617 49 793.
Blokus (1,5x6 m, 6 vnt.), ávairià
medienà, Gelgaudiðkio g-bos
raudonus blokelius (1,5 m, rentinys), akmenis. Jurbarkas, tel. 8
673 52 963.
Duris (medines, naujos, ávairiø
matmenø). Tauragë, tel. 8 651
15 887.

Medþio obliavimo staklës (maþai
naudotos, variklio galingumas 4
kW, 2800 aps./min., 300 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 614 83 688.
Naudotas ðamotines ir senovines
raudonas plytas (0,43 Eur/1 vnt.).
Tauragë. tel. 8 699 35 564.
Pigiausiai Lietuvoje vandens
ðildytuvà su saulës kolektoriumi
(130 l, su kompiuteriu, 340 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 47 606.
Plytas (skylëtos, raudonos sp.,
nenaudotos, 500 vnt., po 0,20
Eur). Tauragë, tel. 8 617 34 672.
Plytas, 0.13 Eur, Raseiniai, tel. 8
686 81 940.
Prekybiná namelá (2x4 m, metalinës langinës, apðiltintas, galima
naudoti kaip sargø namelá, 700
Eur), statybininkø vagonà (9x3
m, po kapitalinio remonto, plastikiniai langai, dengtas nauja profiliuota skarda, galima gyventi).
Tel. 8 672 37 454.
S formos vokiðkas naudotas molines èerpes, apie 110 kv. m. Tel.
8 652 75 009.
Senovines raudonas plytas
(didelës, 15 000 vnt.), marmurà
(500 kv. m). Tel. 8 699 99 395.
Skaldytus akmenis (graþûs, 1
tona - 30 Eur). Imant didesná
kieká galima derëtis. Tauragë, tel.
8 698 74 320.
Statybinæ medienà, malkas.
Jurbarkas, tel. 8 610 16 506.
Statybinæ medienà, medienos
atraiþas, pjuvenas. Galimas
pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas nemokamas.
Jurbarkas, tel. 8 646 44 279.
Stiklà (naujas, 1,30 x 1 m, 3,5 mm
storio, 14 vnt., 0,865 x 1 m, 4 mm
storio, 15 vnt., nebrangiai, kaina
sutartinë). Trifazá elektriná obliø
(gera bûklë, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 690 51 570.
Ðulinio ir kanalizacijos þiedus.
Galiu pristatyti. Tel. 8 639 07 345.
Uosines medþio masyvo grindis
(lentutës plotis 15 cm, 15 Eur/1
kv. m, turime ir siauresniø, be
tarpeliø. 50 procentø PIGIAU,
nei rinkos kaina). Jurbarkas, tel.
8 652 65 044.
El. pjûklà (medþio pjovimo staklës, maþai naudotas, 4 kW, 2800
aps./min., 160 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 614 83 688.

AUDI A6 (2002 m., 1,9 TDI,
96 kW, yra 2 vnt., 3800 Eur),
AUDI A6 (2001 m., 2,5 TDI, 132
kW, 2550 Eur), AUDI A4 (1998
m., 1,9 TDI, 66 kW, 1700 Eur),
OPEL ZAFIRA (2002 m., 2,0
dyz., yra 2 vnt., 1950 Eur), VW
GOLF IV (2000 m., 1,9 TDI,
66 kW, 2100 Eur), MAZDA 6
(2005 m., 2,0 dyzelinas, 2 700
Eur). UAB “ZTS”, Pramonës g.
1A, Jurbarkas, tel.: 8 698 01 725,
8 447 51 882.
AUDI A6 (1997 m., 2,5 l, dyzelinas, TA iki 2016 m., 1 550 Eur).
Tauragë, tel. 8 643 47 765.

CITROEN
p a r d u o d a
CITROEN C3 (2008 m., pirktas
ið salono, rida 74 500, 4/5, benzinas, vyðninë spalva, TA, 2 300
Eur). Tel. 8 620 94 986.

FIAT
p a r d u o d a
FIAT BRAVO (1999 m., 1,9 l,
TD, TA iki 2016 m., 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 655 44 286.

FORD
p a r d u o d a
FORD ESCORT (1994 m.,
1,4 l, benzinas, TA, 400 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 48 196.

GAZ
p a r d u o d a
GAZ VOLGA 24 (rida 50 000
km); kempingus (4 vietø ir 3
vietø). Ðakiai, tel. 8 616 13 954.

NISSAN
p a r d u o d a
NISSAN PRIMERA (1997 m.,
2,0 l, automatinë pav. dëþë,
sedanas, dujos, TA iki 2017 m.,
2 kompl. lietø ratø, 1 250 eurø).
Tel. 8 674 37 380.

OPEL

p e r k a

p a r d u o d a
OPEL CORSA (1996 m.,
1400 cm3, benzinas, 33 kW,
mechaninë, heèbekas, juoda sp.
, 135000 km, TA iki 2016-01, 230
Eur, vaþiuojantis). Tauragë, tel.
8 685 08 263.

ALFA ROMEO
p a r d u o d a
ALFA ROMEO 156 (2000 m.,
1,9 l, dyzelinas, universalus, TA
iki 2017 m., 1 400 Eur). Tauragë,
tel. 8 634 38 892.

Elektriná 4 kW variklá (3000 aps./
min., padas, flanðas, 75 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 681 15 553.

p a r d u o d a

Juostinius mobiliuosius gaterius
(elektra, benzinas, dyzelinas).
Dyzelinæ 20 kW elektros stotá.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.

AUDI 100 C4 (1992 m., 2 l, benzinas, dujos, 800 Eur). Tauragë,
tel. 8 651 12 675.

Armatûrà. Tauragë, tel. 8 699
47 606.

El. kaloriferá (16 kW), el. krosná
(10,5 kW), ðaldytuvo vitrinos
kompresoriø (naujas), el. variklá
(1,5 kW 1500 aps./min., 1,5 kW
3000 aps./min., 2,2 kW 3000 aps./
min., 1,1 kW 1500 aps./min.).
Tauragë, tel. 8 687 75 365

Gyv. namo keramzitbetonio karkasà nusikelti (10x10 m, rûsio
sienos, perdanga, sienos, pertvaros ir perdanga, 2 000 Eur), kompresoriø „Gigant“ (pramoninis,
1 500 Eur), kompresoriø (didelis,
garaþinis, su 200 l resiveriu, 450
Eur). Tel. 8 672 37 454.

AUDI 100 (1993 m., 2400 cm3,
dyzelinas, 85 kW, mechaninë,
mëlyna sp., 4/5, 352 000 km, TA
iki 2016-12, daug privalumø,
draudimas, 1 450 Eur. Naujas
priekinis stiklas). Tauragë, tel. 8
630 46 208.

AUDI
AUDI 100 (1990 m., benzinas, TA iki 2015-12, 420 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 615 89 408.

OPEL VECTRA (1998 m., 1600
cm3, benzinas, mechaninë, sedanas, juoda sp. , 224000 km, TA
iki 2015-08, 350 Eur). Tauragë,
tel. 8 650 12 205.
OPEL ZAFIRA (2001 m., 2 l,
dyzelinas, 74 kW, balta spalva,
TA, draudimas, 1 300 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 615 81 983.
OPEL ZAFIRA (2002-10, vienatûris, 2 l, dyzelinas, 74 kW,
mëlyna spalva, TA iki 2017-03,
mënesis Lietuvoje, 2 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 654 97 552.
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OPEL ZAFIRA (2003-12, 2,2 l,
dyzelinas, sidabrinë spalva, gera
techninë bûklë, lieti ratai, kiti
privalumai, ið Vokietijos, 2 350
Eur). Jurbarkas, tel. 8 690 51 570.

PEUGEOT
p a r d u o d a
PEUGEOT 106 (1992 m., su TA,
tvarkingas, benzinas, 1,1 l, 400
Eur). Jurbarkas, tel. 8 650 48 196.
PEUGEOT 306 HDI (2000 m.,
dyzelinas, TA iki 2016-05, pusiau
odinës sëdynës, 4 durys, lieti
ratai, 750 Eur). Jurbarkas, tel. 8
625 06 657.

RENAULT
p a r d u o d a
RENAULT CLIO (1995 m., 1,4
l, benzians, mëlyna spalva, TA,
automatinë pavarø dëþë, 250
Eur). Jurbarkas, tel. 8 681 93 947.
RENAULT LAGUNA (1997 m.,
2 l, benzinas, universalus, TA,
draudimas, geros bûklës, 500
Eur). Tauragë, tel. 8 615 67 816.
RENAULT MEGANE (1998 m.,
1,9 l, dyzelinas, sedanas, 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 19 621.
RENAULT TWINGO (1995
m., 1,2 l, benzinas, tvarkingas,
ekonomiðkas, TA iki 2016-10, 300
Eur). Jurbarkas, tel. 8 653 92 986.

SEAT
p a r d u o d a
SEAT ALHAMBRA (1999 m.,
1,9 TDI, 81 kW, Lietuvoje neeksploatuotas, ið Vokietijos, 1 900
eurø). Tel. 8 612 20 966.

TOYOTA
p a r d u o d a
TOYOTA COROLLA (2003
m., 2000 cm3, dyzelinas, 66 kW,
mechaninë, heèbekas, sidabrinë,
4/5, 240500 km, TA iki 2016-11,
draudimas, 2 950 Eur, ekonomiðkas, priþiûrëtas). Ðakiai, tel. 8
601 99 777.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a
VW GOLF (1990 m., benzinas,
dujos, tamsiai mëlynos sp. TA, 300
Eur). Tauragë, tel. 8 674 38 968.
VW GOLF (1995 m., ideali bûklë,
1,4 l, benzinas, ekonomiðkas, 550
Eur). Jurbarkas, tel. 8 655 90 633.

VW GOLF III (1995-02, dyz.,
heèbekas, 66 kW, TA iki 201510, 4/5 durys, 150 000 km rida,
vyðninë spalva, lieti ratai R14,
yra antri lieti ratai, pakeisti filtrai, tepalai, centrinis, kablys,
el. langai, vairo stiprintuvas, 650
Eur +mokesèiai). Jurbarkas, tel.
8 673 41 771.
VW PASSAT (1,9 l, dyzelinas,
50 kW, universalus, balta spalva,
kablys, liukas). Tel. 8 650 34 670.
VW PASSAT (1999 m., dyzelinas, 81 kW, mechaninë, sedanas,
pilka, TA iki 2016-07, 1200 Eur.
Þieminiø padangø komplektas.
Reikalingas kosmetinis remontas). Jurbarkas, tel. 8 653 81 970.
VW PASSAT (universalus, 1992
m., 1,6 l, turbodyzelinas, 59 kW,
kablys, draudimas, TA, skubiai,
380 Eur). Tel. 8 638 30 556.
VW SHARAN (1997 m., 2,0 l,
benzinas, dujos, visi privalumai,
1 100 EUR). Tel.: 8 673 85 282,
8 688 49 920.

p e r k a
+Perkame ávairius automobilius. Galime atvaþiuoti bet kur
Lietuvoje. Skambinkite, pasiûlysime gerà kainà. Sutvarkysime
dokumentus. Automobilis gali
bûti dauþtas (su defektu) arba
visiðkai tvarkingas. Gali bûti be
techninës apþiûros. Skambinkite
bet kuriuo metu. Tel. 8 622 25 997.
+Automobilius ir mikroautobusus. Gali bûti su defektais,
nevaþiuojantys, dauþti arba skirti
ardymui. Transporto priemones superkame visoje Lietuvoje.
Atvaþiuojame Jums patogiu laiku,
sutvarkome visus reikiamus
dokumentus. Tel. 8 656 73 121.
+ Perka ávairius, vaþiuojanèius
ir nevaþiuojanèius automobilius.
Pasiimu pats. Dokumentai tvarkomi vietoje. Atsiskaitymas ið
karto. Tel. 8 677 66409.
+Automobilius. Tauragë, tel. 8
630 12 397.

VW SHARAN (1999 m., 1,9l,
dyzelinas, 81 kW, privalumai, ið
Vokietijos, 1 600 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 690 51 570.

Automobilius (pigius, vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius). Moku
geriausià kainà. Pasiimu pats.
Atsiskaitau ið karto. Tel. 8 653
58 120.

Lengvøjø automobiliø priekabos,
nameliai ant ratø

Automobilius (vaþiuojanèius ar
nevaþiuojanèius). Moku brangiai.
Pasiimu. Tel. 8 699 19 062.

p a r d u o d a

Dyzeliná automobilá su galiojanèia
TA, gali bûti su defektu, tinkamas
ardymui. Subiai, iki 500 Eur.
Tauragë, tel. 8 636 91 238.

Kemperá „Mitsubishi L300“ (2,4
l, dyzelinas, 3 vietos, 1 500 Eur).
Tel. 8 672 37 454.
Lengvojo automobilio priekabà
(1990 m., mëlyna spalva, su dokumentais, tentas, 220 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 606 08 279.

Perka visureigá (dyzeliná). Mokës
iki 1 000 Eur. Tel. 8 650 34 670.
Perkame automobilius ardymui
(gali bûti dauþti, tik dyzeliniai).
Jurbarkas, tel. 8 621 69 777.

p e r k a
Perku lengvojo automobilio
priekabos dokumentus. Tel. 8
633 93 469.

p a r d u o d a
+Naudotas automobiliø detales
urmu uþ pusæ kainos. Tauragë, tel.
8 698 75 628.
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AUDI C4 (1992 m., sedanas,
AVANT, 2,0, 2,5, 2,6, 2,8 l,
benzininiai ir dyz.), AUDI A6
AVANT, sedanas (2,5, 2,6, 2,8 l).
Tauragë, tel. 8 630 12 397.
Dyzeliná FORD SIERA ir FORD
SCORPION variklá; UAZ 469
këbulà; MB 123 greièio dëþæ.
Ðakiai, tel. 8 616 13 954.
GAZ-53 priekiná tiltà su ratais,
tinka daryti priekabà. MAZ sankabà (viskas nauja), ZIL galines
linges (naujos) Tauragë, tel. 8
686 90 239.
Ávairiø markiø naudotø automobiliø detales. Jurbarkas, tel. 8 621
69 777.
Lietus ratlankius R15 su vasarinëmis geros bûklës padangomis,
4 skyliø. Atstumas tarp skyliø –
115 mm, 180 eurø. Tauragë, tel.
8 674 37 380.
Magnetolà AUDI A3 (originali, 2002 m., 23 Eur), magnetolà SONY (4x50 W, 35 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 681 93 947.
OPEL ASTRA (1998 m., 1,4
ir 1,6 l, 16 voþtuvø, benzinas),
OPEL ASTRA (2005 m., 1,7
l, dyzelinas), OPEL VECTRA
(2003 m., 2,2 l, benzinas, sedanas),
OPEL ZAFIRA (2,0 l, dyzelinas
ir 2,2 l, benzinas) dalimis. Tel. 8
690 51 570.
Padangas R13/R14/R15/R16/
R17 (þieminës ir vasarinës), lietus ir skardinius ratlankius VW
GOLF (1996 m., 1,9 l, dyzelinas),
RENAULT LAGUNA (1999 m.,
2,2 l, TD), MAZDA 626 (1995 m.,
2 l, dyzelinas) dalimis. Tauragë,
tel. 8 636 91 238.
SEAT ALHAMBRA (1,9 l, TDi),
AUDI A6 (1997 m., 2,5 l, TDi),
CITROEN EVASION (1,9 l.
TD), NISSAN TERANNO (1994
m. 2,4 l, benzinas, IVECO 35
(1994 m.2,5 l, TD), SCENIC
(1997 m., 1,9 l, TD), PEUGEOT
406 (1,9 l, 2,1 TD dalimis. Tauragë,
tel. 8 636 91 238.

Visureigio NISSAN TERANNO
5 ratus (lengvojo lydinio, su padangomis, R16). Slenksèiø apsaugas, vamzdþius (nerûdijanèio
metalo). MAZDA 323 R16 ratus
su diskais (9 vnt.). Visureigio dujø
árangà (balionas, reduktorius,
uþpildymo vamzdis). Tel. 8 650
34 670.
VW PASSAT (1992 m., universalus, 2 l, benzinas, dujos, lengvojo
lydinio ratlankiai R14) dalimis.
Tauragë, tel. 8 685 64 282.
VW SHARAN (1998 m., benzinas, sidabro sp.) dalimis. Tauragë,
tel. 8 652 06 558.

p a r d u o d a
Motociklà (125 kub. cm, 2008 m.,
ið Vokietijos), motorolerá (125
kub. cm, 2000 m., su dokumentais,
ið Vokietijos). Jurbarkas, tel. 8
690 51 570.
Motorolerá QINGQI QM 50T
(2009 m., 49 kub. cm, juodos ir
pilkos sp.). Tauragë, tel. 8 674
66 161.
Motorolerá DÞIGT (keturtaktis,
50 kub. cm, maþai naudotas, geros
bûklës, 350 Eur). Tauragë, tel. 8
644 34 247.
Motorolerá HONDA (su dokumentais, 200 Eur). Tauragë, tel.
8 652 41 212.

p a r d u o d a
Arkliná veþimà guminiais ratais ir
arklines roges. Labai geros bûklës.
Ðilalë, tel. 8 686 91 048.
Bulviø sodinamàjà, ðienapjovæ,
plûgà, kultivatoriø, vagotuvà,
mëðlo kratytuvà, srutveþá, grûdø
malûnà, MTZ-80, T-25. Jurbarko
r., tel. 8 612 78 366.
Du BELARUS traktorius (vientiltis, su frontaliniu ir nauju varikliu, parveþtas ið Danijos. Kitas
dvitiltis, plûgai 3 korpusø, lingine
apsauga). Ðilalë, tel. 8 606 89 055.
El. iðoriná 3 t galios prekiø pakrovimo liftà (aukðtis 8,5 m, 1 900
Eur). Tauragë, tel. 8 610 89 961.
GAZ 66 padangas (2 vnt.), ZIL
padangas su diskais (4 vnt.).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.

montavimas, remontas.
Patikros sertifikatai
,,Regitrai“.

Grëblá-vartytuvà, cisternà (aliumininë, ant ratø), el. telferá (0,5
tonos). Tauragë, tel. 8 687 75 365

UAB,, DROLA“, Serbentų g.7b,
Šiauliai, tel. 8 600 29 771.

Grûdø malûnà ir spygliuotos
vielos ritiná. Tauragë, tel. 8 634
15 589.
Kombainà GRIME (su stogu);
plûgà (3 korpusø); kombaino padangà; tràðø barstytuvà (2 diskø);
grûdø malûnà (7 kW). Ðakiai, tel.
8 616 13 954.

Kultivatoriø 4 m ploèio (140 Eur),
vagotuvà 5 noragø (180 Eur),
tonines svarstykles (130 Eur), savadarbá trifazá grûdø, 140.00 Eur,
Tauragë, tel. 8 603 79661.
Kultivatoriø su voleliais, vokiðkà
vartomà plûgà (3 korpusø), priekabà medienà veþti, grûdø malûnà,
svarstykles, siurblá NÐ50, priekabos hidrocilindrà. Jurbarkas, tel.
8 616 41 686.
Lenkiðkà dalginæ ðienapjovæ, 90
eurø. Ðilalës r., tel. 8 615 29 220.
Melþimo aparatus, naujus ir naudotus, suteikiame garantijà, atliekame remontà, galime pristatyti
á namus. Tauragë, tel. 8 638 82 704.
Melþimo aikðtelæ (nauja, 2 vietø),
metalinius lovius (ávairiø dydþiø,
paukðèiams, kiaulëms). Tauragë,
tel. 8 639 53 686.
Melþimo aparatus (naujus ir
naudotus) ir atsargines jø detales.
Tauragës r., tel.: 8 685 26 204, 8
639 07 345.
Mëðlo kratytuvà (6 t, labai geros
bûklës, naujos transporterio
grandinës, þvaigþdës, guoliai, riebokðliai), kultivatoriø KPS 4,2
(prikabinamas). Galimas pristatymas. Ðilalës r., tel. 8 684 93 135.
Pieno auðintuvà, mëðlo pakrautuvà, mëðlo kratytuvà, þolës
smulkintuvà, vienaðæ verèiamà
priekabà, el. variklá. Tauragë, tel.
8 647 36 183.
Pieno melþimo aparatà melþti
linija; 4 vietø melþimo aikðtelæ.
Tel. 8 687 29 963.
Plûgà (2 korpusø), tralà rulonams
veþti, grëblá vartytuvà, pjaunamà
þolei (nauja), kitkiná presà, zeimerio pjûklà (90 cm), kumelæ
(2,5 m). Tel.: 8 449 42 928, 8 623
06 186.
Plûgui FRAUGE 4 naujas verstuves su kamporaiþiais. Tauragë,
tel. 8 694 54 543.
Priekabà (ràstams veþti), kauðà,
kabinamà traktoriaus gale,
girdyklà (telpa 5 tonos, galvijams
girdyti). Tauragë, tel. 8 616 33 203.
Priekabà gyvuliams veþti (2 vietø,
vokiðka, gera bûklë, 1 200 Eur).
Tel. 8 656 11 913.
Rinktuvà (lenkiðkas), ðienapjovæ
(rusiðka), kultivatoriø (4 m), tràðø
barstytuvà, ràstø griebtuvà. Tel. 8
624 71 122.
Rotacinæ ðienapjovæ „Rasa“.
Jurbarkas, tel. 8 652 11 507.
Ðienapjovæ „Samasz 210“ (lenkiðka, plotis 2,10 m, 850 Eur), tràðø
barstytuvà (lenkiðkas, 160 Eur),
T-16, T-25 galinæ padangà su ratlankiu (160 Eur), àþuolinæ supynæ
(220 Eur). Tel. 8 640 28 409.
Ðieno ðiaudø rinktuvà (èekoslovakiðkas), metalinæ cisternà ant
ratø, plûgus (3 korpusø, rusø
gamybos), plûgus (2 korpusø,
lenkø gamybos), ðieno grëblá
vartytuvà (suomiðkas). Tel. 8 617
26 099.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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montavimas, remontas.
Patikros sertifikatai
,,Regitrai“.
UAB,, DROLA“, Serbentų g.7b,
Šiauliai, tel. 8 600 29 771.

29 m. vyras ieðko darbo. Gali
dirbti statybose pagalbiniu ar
atlikti kitus darbus. Tauragë, tel.
8 630 58 114.
30 m. vyras ieðko bet kokio darbo.
Tauragë, tel. 8 653 60 750.
41 m. vyras atlieka ávairius vidaus
apdailos darbus. Jurbarkas, tel. 8
612 52 691.
Moteris ieðko darbo nedideliame
ûkyje. Tel. 8 683 59 357.
Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti kapus. Tauragë, tel. 8
679 68 188.

T-16 (suremontuotas, TA iki
2016 m. balandþio mën., 1300
Eur). Tauragë, tel. 8 635 08 906.
T-25 (be variklio, 1 500 Eur),
JUMZ (transporterinis, 1 400
Eur), T-16 (su krautuvu, 2 600
Eur, galima krautuvà pirkti atskirai), MTZ-82 UK (tvarkingas,
su didþiàja kabina, 8 100 Eur),
rusiðkà grûdø sëjamàjà dalimis
(diskinæ ir noraginæ).Tel. 8 691
42 740.
Traktoriaus MTZ-80 variklá po
remonto, T-40 variklá, traktoriø
T-16. Tauragë, tel. 8 613 34 236.
Traktorius dalimis (T-25, Jumz,
T-40AM, Fortschritt-330),
traktorinæ 1 aðies priekabà (savadarbë, 250 Eur), T-40 AM
(vaþiuojantis, 1 500 Eur), volus
(3 vnt., 150 Eur). Tauragë, tel. 8
646 39 686.
Traktorinæ priekabà (vienaaðë,
be registracijos, 200 Eur), plûgà
(2 korpusø, 160 Eur), kultivatoriø
(160 Eur). Viskas tinka rpie T-25
arba T-40. Tel. 8 633 69 071.
Traktorines priekabas 2-PTS-2,
2-PTS-4 (su dokumentais, TA),
grûdø iðkrovimo sraigæ, priekabos 2PTS-4 þiedà (priekinis),
traktoriaus T25 ratus (4 vnt.,
priekiniai), ðieno ðiaudø rinktuvà
TPF-45 (rusiðkas), priekabos
iðvertimo cilindrà (pagrindiná),
traktorinës priekabos 2PTS-6 padangas su diskais (4 vnt). Ðilutës
r., tel. 8 678 14 642.
Traktorinæ priekabà (vienaaðë),
kratytuvà; arkliná inventoriø. Tel.
8 447 41 869.
Traktoriø MTZ-952 (1998 m.,
2030 motovalandø, 7 600 Eur),
ðienapjovæ (1,85 m plotis, diskinë,
maþai naudota, nupjauta su 10
ha, 600 Eur). Jurbarkas, tel. 8
699 93 096.
Traktoriø T-40AM. Tauragë, tel.
+370 687 47 790.

p e r k a
Reikalingas þmogus, galintis savo
technika pasëti 6 ha kukurûzø
arba iðnuomoti kukurûzø sëjamàjà. Ðilutë, tel. 8 657 84 542.

Traktoriø T-150 K, javø kombainà Niva SK, vokieèiø gamybos
ðieno ðiaudø presà, rusø gamybos
bulviø sodinamàjà, metalinæ cisternà ant ratø. Tel. 8 613 98 986.

+Ámonë ieðko darbininkø arba
grupës þmoniø, sugebanèiø kokybiðkai atlikti fasado apdailos
darbus. Daugiabuèiø namø renovacija Tauragëje ir Jurbarke. Tel.
8 615 13 612.
+Pieno ûkiui reikalingi darbininkai. Tauragë, tel. 8 611 24
936.
+Reikalinga kirpëja manikiûrininkë. Tauragë, tel. 8 618
79 399.
+Reikalingi automobiliø poliruotojai su darbo patirtimi ir
darbuotojai automobiliø salonø
valymui. Tauragë, tel. 8 654 02
323.
+Reikalingi langø ir durø montuotojai. Tauragë, tel. 8 687 85
630.
+Reikalingi pagalbiniai darbuotojai. Tauragë, tel. 8 618 00 004.
+UAB TETE-A-TETE kazino loðimø automatø salonui
Tauragëje reikalinga administratorë. Tauragë, tel. 8 686 58 007,
el. p. ozgird@gmai.com
Reikalinga slaugë senyvai,
gulinèiai moteriai, galinti gyventi kartu. Jurbarko r., tel. 8
652 05 748.
Reikalingas automobilveþio
vairuotojas (C, E kat.) dirbti
Europoje iki 1,5 mën. arba veþti
automobilius ið Prancûzijos Tel.
+370 699 94 302.

Mûrininkas apdailininkas, patyræs meistras, ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 630 32 680.
Mûrininkas, atliekantis ávairius
mûro darbus, ieðko darbo. Tel.
8 658 34 755.
Vairuotojas, turintis vairuotojo
paþymëjimo kategorijas B, C,
E, 95 kodà, vizas BY, RUS, KZ,
ieðko darbo. Tel. 8 630 58 770.
Vyras ieðko darbo, daþo, glaisto, tapetuoja, deda laminuotas
grindis, atlieka kitus darbus.
Tauragë, tel. 8 689 25 070.
Vyras ieðko darbo, gali pjauti ir
kapoti malkas. Tauragë, tel. 8
637 21 818.
Vyras ieðko darbo, klijuoja
plyteles, tinkuoja, deda laminatà.
Tauragë, tel. 8 683 59 143.
Vyras ir moteris atlieka vidaus
apdailos darbus. Tauragë, tel. 8
655 14 538.
Vyras, be þalingø áproèiø, ieðko
miðko pjovëjo, traktorininko,
autokrautuvo vairuotojo darbo.
Tauragë, tel. 8 683 59 143.
44 m. vyras ieðko nuolatinio
darbo. Turi B, C kat. teises,
traktorininko paþymëjimà. Siûlyti
ir kitus variantus. Tauragë, tel. 8
677 29 567.
Moteris gali tvarkyti namus,
aplinkà, priþiûrëti senelius.
Tauragë, tel. 8 630 35 894.

+Aukðtu vandens slëgiu nuplaunu kerpes, rûdis, dulkes.
Nudaþau norima spalva: stogus,
sienas, tvoras, metalines konstrukcijas, grindiná. Tel. 8 637
29 269.

+Gaminame montuojame
kaminø ádëklus nuo 23 Eur.
Montuojame pristatomus apðiltintus kaminus. Didiname dûmtraukiø angas. Prekiaujame kietojo kuro katilais, krosnelëmis.
Tel. 8 645 72 064.
+Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjaunu medienà kliento namuose
(elektra, benzinas). Tauragë, tel.
8 639 92 661.
+Mobiliuoju juostiniu gateriu
uþsakovo namuose pjauna medienà. Tauragë, tel. 8 650 10 466.
+Taiso ðaldytuvus, skalbimo
maðinas, mikrobangø krosneles
ir kità buitinæ technikà. Atvyksta
á namus. Suteikia garantijà.
Tauragë, M. Valanèiaus g. 18,
tel.: 8 686 32 976, 8 446 55 899.
+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.
+Vidaus apdailos darbai: gipso
montavimas, glaistymas, daþymas, plyteliø dëjimas, langø
durø ástatymas, grindø dëjimas,
dailylenèiø kalimas ir kt. Tel. 8
600 15 371.

Reikalingas tolimøjø reisø vairuotojas marðrutu
Lietuva-Skandinavija-Lietuva.
Laiku mokamas atlyginimas.
Savaitgaliai namie. Jurbarkas,
tel. 8 615 44 567.
Reikalingas þmogus priþiûrëti
senelæ Dainavos g., Tauragëje.
Kelioms valandoms per dienà,
170 Eur. Tauragë, tel. 8 686 49
433.

REIKALINGI VAIRUOTOJAI - EKSPEDITORIAI
darbui su autovežiais Vakarų Europoje. CE kategorija. Patirtis
- privalumas.
REIKALINGAS AUTOŠALTKALVIS. Būtina darbo patirtis, vairuotojo pažymėjimas.
Tauragė, Tel. +370 699 53362.

+Vyras pjauna miðkà, avarinius
medþius, malkas, gali kapoti. Turi
savo árangà. Tauragë, tel. 8 637
72 785.
Atliekame skardinimo darbus.
Lietvamzdþiai, vëjalentës, kraigai,
pakalimai ir kita. Tel. 8 631 66 119.
Atliekame visus santechnikos darbus visoje Lietuvoje. Tel. 8 637
99 252.
BRANGIAI MOKAME! Perkame
miðkà iðsikirtimui arba su þeme.
Atsiskaitome ið karto. Tel. 8 646
44 279.
Dengiame stogus ið savo ir uþsakovo medþiagos. Atliekame visus
skardinimo darbus. Tel. 8 636 37
656.
Gaminu ávairiø matmenø bûdas
ðunims, apðiltintos, impregnuotos
nuo puvimo. Kauno rajone atveþimas nemokamas. Tel. 8 676 06 379.
Kasame ávairaus dydþio tvenkinius.
Gruntà, reikalui esant, iðlyginam.
Jurbarkas, tel. 8 612 15 950.
Kroviniø perveþimas ir perkraustymas. Krovimo darbai. Automobilis
su liftu. Jurbarkas, tel. 8 677 97 077.
Nuomojame ðventines palapines,
paviljonus. Apðvietimas, grindys,
stalai, suolai, këdës su papuoðimu.
Tel. 8 677 97 077.
Montuojame ir dengiame visø tipø
stogus. Atliekame skardinimo darbus. Turime ilgametæ patirtá. Tel. 8
614 51 872.
Pilame pamatus tvoroms, namams
(naudojam skydus) su savo ar
uþsakovo medþiagomis. Taip pat
atliekame mûro ir stogo darbus.
Tauragë, tel. 8 658 46 966.
Savivarèiu veþame ávairius krovinius iki 10 t. Yra kranas, kauðas.
Jurbarkas, tel. 8 676 87 593.
Stogø dengimas. Karkasiniø ûkiniø pastatø ir priestatø statymas.
Jurbarkas, tel. 8 628 52 537.
Stogø dengimas. Skardinimo
darbai. Gaminame lankstinius.
Kaminø ádëklai, pristatomi kaminai. Tel. 8 682 44 876.
Vyras ir moteris atlieka visus vidaus
apdailos darbus: dedame gipsà,
klijuojame plyteles, glaistome,
daþome, dedame tinkà. Tel. 8 673
57 197.
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Horoskopai
p
Savaitės pradžioje trykšite
energija. Nebijokite elgtis spontaniškai, rodykite iniciatyvą,
užkrėskite darbinga nuotaika kolegas. Trečiadienį
teks pateikti gerai apgalvotą
sprendimą - būkite pasirengę. Turėkite minty, kad nuo
trečiadienio rekomenduotina
gerai apgalvoti kiekvieną
žingsnį. Nuo penktadienio
iki pat sekmadienio būsite
žavūs, trauksite aplinkinių
dėmesį.
Ši savaitė Jaučiams bus sėkminga - turėsite daug jėgų ir
noro dirbti, džiaugsmingos
nuotaikos nenumuš nė nuovargis. Nevedusiems bus
nemažai progų užmegzti
naujų pažinčių, tiesa, nereikėtų skubinti įvykių. Į porų

ateinanèiai savaitei (04-27 - 05-03)

gyvenimą sugrįš romantika,
santykiai suspindės naujomis
spalvomis. Partnerystė darbe
šią savaitę įneš naujų idėjų.
Šią savaitę turėsite galimybių
susitikti su įtakingais asmenimis,
puikus metas veiklos pristatymui, rėmėjų paieškoms.
Plėskite ryšius su užsieniu,
keliaukite, tobulinkitės, ieškokite verslo partnerių. Savaitės pabaiga - itin palanki
profesiniam kilimui. Ypač
seksis tiems, kurių veikla
susijusi su menais, ryšiais su
visuomene.
Aktyvi savaitė.
Pirmąsias dvi, tris
dienas stenkitės
pakilti karjeros
laiptais, pasirašinėkite sutartis. Itin svarbu susidėlioti
prioritetus, svarbiausiems

darbams skirti pakankamai
energijos ir laiko. Būkite
reiklūs, atsakingai vykdyti
įsipareigojimus. Nuo ketvirtadienio laukai daug susitikimų darbo reikalais, smagių
pasibuvimų su draugais.
Nelengva savaitė - išeikvosite
jėgų, stengdamiesi prisitaikyti prie
aplinkinių, spręsti keblumus darbe, šeimoje. Bent po
darbo stenkitės kuo geriau
pailsėti, rūpinkitės sveikta.
Savaitės pabaiga nusimato
smagesnė. Išsispręs daugelis
problemų, puikiai sutarsite
su draugais.
Skirkite dėmesio buičiai,
spręskite finansinius, praktiškus
reikalus. Teks nemažai bendrauti, parodyti lankstumo,

diplomatinių sugebėjimų.
Neatsiribokite nuo draugų,
artimųjų - padėkite jiems.
Pasportuokite - fizinė veikla
suteiks jums ištvermės, padės
daugiau nuveikti. Savaitgalis
nepašykštės teigiamų emocijų, naujų įspūdžių.

susitikimus, drąsiai priimkite
atsakingus sprendimus. Trečiadienį venkite kategoriškumo, stenkitės įsigilinti į esamą
situaciją. Nuo penktadienio
gali apimti nerimas, kankinti
neaiškios baimės. Savaitgalis
- naujų pažinčių metas.

Šią savaitę neikite su banda - išlikite originalūs,
patikėkite - jūsų
idėjos įdomios, verta jas įgyvendinti. Trečiadienį aplinkiniai gyvens romantiškomis
nuotaikomis, o jūs tuo tarpu
būsite užversti darbais. Visgi
bent vakare nepamirškite
parodyti dėmesio mylimam
žmogui. Savaitgalį galite
pasigailėti dėl prisiimtų įsipareigojimų, visgi teks juos
vykdyti.

Pirmoje savaitės pusėje drąsiai
spręskite su nekilnojamuoju turtu
susijusius klausimus - pirkite
butą ar namą, kraustykitės
į naują būstą. Visą savaitę
nestigs įdomių sumanymų,
kuriuos nesunkiai įgyvendinsite. Nepamirškite pasirūpinti
sveikata - sveikiau maitinkitės,
judėkite.

Pirmoji savaitės
pusė kupina galimybių profesinėje
srityje, sėkminga
kolektyvinei veiklai. Skirkite

Jei nenorite turėti
rūpesčių, savaitės
pradžioje iš visų
jėgų tramdykite
emocijas, gerai apgalvokite
kiekvieną žodį, neskubėkite
teisti. Jei jaučiate įtampą,
išsikalbėkite draugui, susigal-
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vokite, kaip prasiblaškyti. Nuo
ketvirtadienio iki sekmadienio
- sėkmingos dienos.
Savaitės pradžioje būsite
kūrybingi - kils
gerų idėjų, naujų
sumanymų. Savaitės viduryje neatsiginsite kvietimų
susitikti. Pamirškite nuovargį,
neatstumkite bent jau pačių artimiausių draugų. Užtai penktadienio vakarą ir savaitgalį
stenkitės praleisti su šeima.
Saugokite sveikatą.
Savaitė nusimato
dinamiška ir įtempta, daug darbo tarnyboje ar versle,
rūpesčiai namie. Pirmadienį ir
antradienį pasistenkite atnaujinti beveik nutrūkusius ryšius.
Draugą prarasti lengva, susirasti
sunkiau. Geriausia proga įgyvendinti drąsiausius savo planus
- penktadienį. Savaitgalis bus
tarsi atpildas - laukia netikėta
išvyka ar maloni staigmena.

JUOKAI

15. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Skaito. Jagomantas. Janavas. Krijas. Naminis. Šprotai. Eiline. Umaras. Ula.
Nonė. Omo. Agurkas. Vagi. Ipoteka. Ou. Amerikonas. Prie. Vasara. Ėras. Šalt. Sakyti. Tratina.
Talanduoti. Ai. Mombasa. Stasys.
Horizontaliai: Janina. Augo. Analogas. Gaminimas. Lovinė. Erata. Mane. Irakas. Rasi. Opi.
Yla. Sumokėta. Ots. Motorinė. Ša. Ena. Prakastus. Kragas. Rot. Karosu. Ata. It. Ropštis. Jaukurai. Traila. Ilnas. Asketai.
Pažymėtuose langeliuose: Akustika.
Laimėtojas: nėra.
ATSAKYMÀ SIØSKITE SMS ÞINUTE NUMERIU 1398. Þinutæ pradëkite raðyti þodþiu:
PliusasKR (tarpas) teisingas atsakymas (tarpas) vardas (tarpas) pavardë (tarpas) adresas. Þinutës kaina - 0,58 Eur/ 2 Lt. Atsakymus siøskite iki treèiadienio. Laimëtojas bus

iðrinktas burtø keliu.
Teisingai iðprendusiam kryþiaþodá atiteks laikraðèio “Pliusas” 1 mënesio prenumerata.

- Tu mano mylimoji....
- Jei būčiau mylimoji, tai paskui
kitas nelakstytum!
- Na... Jei nelakstyčiau paskui
kitas, tai būtum vienintelė... O dabar
- mylimoji...
*****
Gydytojas rašo receptą blondinei:
- Taigi, štai jums receptas, nusipirksite vaistų, gerkite po 2 tabletes,
kai einate į lovą.
- Po dvi tabletes...
-Tai kaip čia, 20 tablečių per
dieną?
*****
Atėjo blondinė į kirpyklą, nori susidėti cheminį. Klausosi ausinuko,
kirpėja prašo nusiimti. Blondinė
sako ne....,
Kirpėja paprašo vėl nusiimti,
blondinė sako ne.
Kirpėja be leidimo nuima ausinuką. Blondinė krenta negyva.
Kirpėja galvoja, kas atsitiko paėmusi ausinuką pasiklausė kas
ten skamba.
O ten žodžiai: „įkvėpt, įškvėpt.....„
*****
Blondinė užeina į atvirukų parduotuvę:
- O, kokie gražūs atvirukai, duokite man 10 štai tokių, su užrašu
„Mano vieninteliam“!
*****
Vyras sako savo žmonai:
- Brangioji, išvirk man tris kiaušinius.
Žmona klausia:
- Luptus ar neluptus?
*****
Ateina blondinė pas gydytoja ir

skundžias:
- Nežinau kas čia man yra - paliečiu galvą - skauda, paliečiu ausį
- skauda, paliečiu kaklą - skauda,
paliečiu krūtinę - skauda, paliečiu
pilvą - skauda, paliečiu bambą skauda, paliečiu koją - skauda.
Gydytoja sako:
- Žinau, kas jums yra.
Blondinė klausia:
- Kas?
Gydytoja atsako - jums pirštas
sulūžęs.
*****
Praėjus metams po vestuvių žmona klausia vyro:
- Brangusis, tu anksčiau mane
vadindavai saulute ir visada stengdavaisi būti kartu, o dabar kiekvieną
vakarą eini į barą ir į mane visiškai
nekreipi dėmesio!
Vyras jai atsako:
- Matai, šalia saulės būna taip
karšta, kad ima kamuoti troškulys,
kurį galima numalšinti tik alumi!
*****
Kupė sėdi du keleiviai. Vienas jų
ilgai stebi savo kaimyną ir sako:
- Jeigu ne ūsai, jūs būtumėt labai
panašus į mano žmoną.
- Ką jūs sakote, - nustemba bendrakeleivis. – Bet aš be ūsų.
- Užtat mano žmona su ūsais.

SKYRELYJE SUSIPAÞINKIME NESKELBIAMI PASISKELBUSIØJØ TELEFONO NUMERIAI.
Norintys gauti pasiskelbusiojo telefono numerá turi siøsti SMS þinutæ
Nr. 1679 (SMS þinutëje á laukelá raðyti: Pls5 palikus tarpà - skelbimo
numerá) (SMS kaina - 1,45 Eur/5 Lt) arba uþeiti á laikraðèio „Pliusas“ biurus: Kranto g. 7, Jurbarkas. Vasario 16-osios g. 3, Tauragë.
Priestoèio g. 1, Klaipëda. Lietuvininkø g. 42a-2, Ðilutë. (Vienas tel.
nr. - 1,45 Eur/5 Lt). Redakcija tikrina kiekvienà paþinèiø skelbimà.
Neatsiliepusiøjø á skambutá skelbimai nebus spausdinami.
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RENGINIAI
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
BALANDŽIO 25 D. 15 VAL. Šiaulių kultūros centre
literatūrinės muzikinės asociacijos „Nadežda“ koncertas.
BALANDŽIO 25 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros centre
Naujojo teatro spektaklis „8 mylinčios moterys“.
BALANDŽIO 26 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros centre
vakaronė. Groja „Naktibaldos“.
BALANDŽIO 28 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros centre
„Domino“ teatro komedija „Primadonos“.
BALANDŽIO 29 D. 13.30 VAL. Šiaulių kultūros centre
„Veltinis“ – kūrybinės dirbtuvės suaugusiems.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
BALANDŽIO 25 D. 7–14 VAL. Senosios Rinkos aikštėje
Jurginių kermošius.
BALANDŽIO 26 D. 14 VAL. Kėdainių kultūros centre
meditacija pagal Sahadža joga.
BALANDŽIO 27 D. 18 VAL. Kėdainių kultūros centre
koncertas Medicinos darbuotojų dienai.
BALANDŽIO 29 D. 18 VAL. Kėdainių kultūros centre
interaktyvus šou-komedija „Sex Guru“ („Domino“ teatras).
KRETINGOJE IR RAJONE
iki BALANDŽIO 30 D. Evaldo Snieškaus fotografijų
paroda „Fotodžiazas“ Kretingos rajono kultūros centre
vitražo salėje
BALANDŽIO 25 D. 18 VAL Kretingos rajono kultūros
centre vaikų ir jaunimo teatro „Atžalynas“ spektaklis Andriejaus Kureičiko „Iliuzionas“.
BALANDŽIO 26 D. 20 VAL Kretingos rajono kultūros
centre šokių vakaras „Kam per 40”.
BALANDŽIO 29 D. 18.30 VAL Kretingos rajono kultūros
centre „Domino“ teatro spektaklis „Bus sunku“.
BALANDŽIO 30 D. 10 VAL Kretingos rajono kultūros
centre Kretingos rajono kultūros centro darbuotojų susirinkimas seminaras.
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
BALANDŽIO 25 D. 12 VAL. Klaipėdos lėlių teatre lėlių
vaidinimas „Arbatėlė“ (rež. Karolina Jurkštaitė). Vaikams
nuo 3 m.
BALANDŽIO 26 D. 11 ir 12 VAL. Klaipėdos lėlių teatre
PREMJERA! Lėlių vaidinimas kūdikiams “Sapnų pasakėlė –
žemė/dangus” (rež. Donatas Savickis). Kūdikiams nuo 3 mėn.
PALANGOJE
BALANDŽIO 25 D. Folkloro festivalis „Jurginės“.
Birutės parkas.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: „Žilinskio ir ko“ UAB darbų saugos specialistas
tel. 8 614 80 151, UAB „Palink“ pardavėjas-kasininkas tel. 8
652 88 174, UAB „Jurbarko autobusų parkas“ buhalteris tel.
8 686 09 034, S.Jančaro statybos darbų įmonė apdailininkas
tel. 8 618 09 549, UAB „Čekauskas ir ko“ automobilio
vairuotojas tel. 8 650 10 533, UAB „Jurbarko duona“ kepėjo
padėjėjas Jurbarkas, Barkūnų g. 27, UAB „Milsta“ statybos
projektų vadovas el. p. milsta@inbox.lt, UAB „Giedveta“
pardavėjas-kasininkas tel. 8 647 29 441, IĮ „Domava“ vadybininkas el. p. personalas@domava.lt, UAB „Gelvybė“
degalinės operatorius el. p. gelvybe@takas.lt, UAB „Jurbarko
komunalininkas“ statybos inžinierius (-ė) tel. 8 611 49 486,
UAB „Manvesta“ Vairuotojas-ekspeditorius tel. 8 682 15
222, UAB „Jofos konstrukcijos“ betono gaminių liejikas,
vadybininkas, suvirintojas tel. 8 699 57 396, „A.Žilinskio ir
ko“ UAB kokybės kordinatorius, elektros energijos inžinierius
el. p. ligita.m@zilinskis.com.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: I.Aljošienės prekybinė komercinė firma „AGAVA“ pardavėjas tel. 8 687 81 636, UAB „Natanga ir Rovisa“
skerdikas tel. 8 449 52 765, UAB „Basanova“ apdailininkas
tel. 8 674 18 464, V. Į. PAJŪRIO AMBULATORIJA buhalteris
tel. 8 682 51 463, UAB „TNS LT“ apklausų atlikėjas tel. 8
655 06 406, UAB „Pasaulio Bamba“ automobilio vairuotojas
tel. 8 699 52 100, UAB „Dolmeksa“ pardavėjas kasininkas
tel. 8 662 29 424, Ūkininko ūkis plataus profilio statybininkas
tel. 8 628 98 800, UAB „Elvaradas“ elektrikas-darbininkas
tel. 8 687 25 756, UAB „Autoniukas“ vairuotojas ekspeditorius tel. 8 658 22 785, UAB „Viktomas“ prekių grupės
vadybininkas tel. 8 686 77 606, UAB „Aditana“ bendrųjų
statybos darbų vadovas tel. 8 663 75 689, IĮ „Autoremda“
automobilių šaltkalvis tel. 8 612 42 862, UAB „Vygresta“
nekvalifikuotas statybos darbininkas tel. 8 616 29 629, UAB
„Vilgma GI“ nekvalifikuotas statybos darbininkas tel. 8 685
72 566, UAB „Antano Paslauga“ virėjas, barmenas padavėjas
tel. 8 687 49 389, UAB „Agropara“ automobilių mechanikas
tel. 8 698 79 007, UAB „Avirginida“ skerdikas tel. 8 449 79
072, UAB „Furelas“ vairuotojas-ekspeditorius tel. 8 610 47
103, UAB „Šilalės Agro“ pardavėjas-sandėlininkas tel. 8 607
77 889, UAB „Prolain“ metalinių konstrukcijų montuotojas
tel. 8 600 09 433, UAB „Žemytės malūnas“ pardavėjas tel.
8 615 47 963, UAB „Čia Market“ pardavėjas tel. 8 610 08
052, Šilalės rajono socialinių paslaugų namams socialinio
darbuotojo padėjėjas tel. 8 449 70 023, UAB „Saurida“
degalinės operatorius tel. 8 662 29 424, UAB „Utenos mėsa“
C kategorijos vairuotojas tel. 8 620 22 243.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, plytelių klojėjas UAB KAUNO
APDAILA, audinių augintojas UAB „Narmonta“, autokrautuvo vairuotojas UAB „Brolenta“, automobilių kėbulų paruošėjas - dažytojas UAB „BALTIJOS TRASA“, automobilių
šaltkalvis UAB „IKSFERA“, autošaltkalvis UAB „BALTIJOS TRASA“, autovežio vairuotojas UAB „IKSFERA“,
barmenas (-ė) - padavėjas (-a) UAB „BALTIJOS TRASA“,
barmenas padavėjas UAB „RIKLAIVA“, bituminės dangos
prilydytojas UAB „RDABAS“, boulingo operatorius UAB
„BACAS“, darbų saugos specialistas A. ŽILINSKIO IR KO
UAB, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistas
UAB „PAJŪRIO SAUGA“, draudimo brokeris UADB
„DRAUSMA“, elektromonteris UAB „TAUSAUGA“,
elektroninių ryšių montuotojas KLI LT, UAB, elektros prekių
pardavėjas, el. parduotuvės administratorius UAB „Virdaina“, fermos vedėjas Įmonės pavadinimas neskelbiamas,
gaterininkas UAB „Brolenta“, kokybės kontrolierius UAB
„Mozita“, konsultantas pardavėjas (-a) UAB „MAKVEŽA“,
laiškininkas AB Lietuvos paštas, lauko inžinerinių tinklų montuotojas A. ŽILINSKIO IR KO UAB, lošimo automatų salono
administratorius UAB „Tete-a-tete“ kazino, mechanizatorius
Ūkininko ūkis, metalo lankstymo staklių operatorius (-ė).
komandiruotė Suomijoje UAB „Aurinka“, nokinimo meistras AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“, padavėjas A. DARGIO
ĮMONĖ, pagalbinis darbininkas UAB „SENOJI GIRIA“,
pagalbinis darbininkas UAB „Brolenta“, pardavėjas UAB
„STRAGUTĖS MĖSA“, pardavėjas - konsultantas I. ALIJOŠIENĖS PKF „AGAVA“, pardavėjas konsultantas (-ė) UAB
„Teledema“, pardavimo vadybininkas UAB „VIKASIDA“,

KAUNE
BALANDŽIO 24 D. 16 VAL. Kauno Muravos bendruomenės centras maloniai kviečia dalyvauti kūrybinėje valandoje
„Juostų tradicijos“ Vitebsko bibliotekos salėje (P. Lukšio g. 60).
BALANDŽIO 24 D. 17 VAL. poeto, eseisto, literatūros
kritiko, vertėjo Kęstučio Navako esė rinkinio „Begarsis
skambutis“ sutiktuvės Maironio lietuvių literatūros muziejus
(Rotušės a. 13).
BALANDŽIO 24 D. 19 VAL. Miuziklas „Don Bosko“,
premjera Kauno sporto halėje.
BALANDŽIO 25 D. nuo 11 VAL. S. Dariaus ir S. Girėno
sporto centras pradeda naują pavasarinio bėgimo tradiciją
Kaune su renginiu „Ąžuolyno bėgimas“.
BALANDŽIO 25 D. 14 VAL. popietė „Apie austrų literatūrą, save ir ryšius su Lietuva“: susitikimas su austrų rašytoju,
vertėju, kritiku Kornelijumi Heliu Maironio lietuvių literatūros
muziejuje (Rotušės a. 13).
BALANDŽIO 27 D. 10 VAL. Oksanos Judakovos paroda
GRAFIKA / PRINTS veiks iki gegužės 22 d. Kauno menininkų
namų (V.Putvinskio g.56).
BALANDŽIO 27 D. 18 VAL. Tarptautinis kamerinės
muzikos festivalis ,,Avanti“ 2015 VDU Didžiojoje auloje
(Gimnazijos g. 7).
BALANDŽIO 28 D. 15 VAL. VDU Muzikos akademijos
Dainavimo katedros doc. Audronės Eitmanavičiūtės kamerinio
dainavimo klasės studentų koncertas „PAVASARIO BALSAI“
Kauno miesto muziejaus skyriuje M. ir K. Petrauskų lietuvių
muzikos muziejuje, K. Petrausko 31.
BALANDŽIO 30 D. K v i e č i a m e paminėti Tarptautinę
džiazo dieną kartu su „Improdimensijos“ pristatomais renginiais Kauno Menininkų namuose (V.Putvinskio g.56):
15 VAL. dokumentinio filmo „Cecil Taylor – All the notes“
(2003 m., anglų kalba, režisierius Cristopher Felver) peržiūra
(Koncertų salėje).
17 VAL. „Improdimensijos“ rezidentų atviras „workshop‘as“
su jaunaisiais Kauno muzikais (Parodų salėje 2 a.).
19 VAL. saksofono meistro Liudo Mockūno solinis koncertas
(Koncertų salėje).
BALANDŽIO 30 D. 18 VAL. Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis ,,Avanti“ 2015 Kauno valstybinėje filharmonijoje
(L.Sapiegos g. 5)

ŠILALĖJE IR RAJONE
BALANDŽIO 24 D. 18 VAL. Šilalės kultūros centre Kino
filmas „Drakono lizdas“.
BALANDŽIO 24 D. 19.30 VAL. Šilalės kultūros centre
video filmas „Velniškas ruduo“.
BALANDŽIO 25 D. 14 VAL. Šilalės kultūros centre šokių
festivalis.
BALANDŽIO 29 D. 19.30 VAL. Šilalės kultūros centre
kino filmas „Samsara“.

RADVILIŠKYJE IR RAJONE
BALANDŽIO 30 D. 16 VAL. Radviliškio kultūros centre
šventė mamytėms.
IKI BALANDŽIO 30 D. 18 VAL. Radviliškio kultūros
centre Lietuvos architektūros paroda „Paralelės. Lietuvos
architektūra: trys laikmečiai, trys veidai“.

MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
BALANDŽIO 24 D. 17 VAL. Marijampolės kultūros centre
Jaunystės vėjas – choreografės Jolitos Lukšienės auklėtinių
koncertas.
BALANDŽIO 29 D. 18 VAL. Marijampolės kultūros centr
Edgaras Lubys: “Tu – dalis manęs”.

pardavimo vadybininkas (-ė) UAB „GR Trade“, pardavimų
vadovas UAB „ELENTĖ“ UAB „ALANTAS“, pastatų
apšiltintojas UAB „RAINIŲ STATYBA“, projektuotojas
- konstruktorius UAB „Mozita“, stalius-baldžius UAB
„VYTO BALDAI“, statybininkas UAB „ARDABAS“,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas UAB „TAURATRANSA“, tarptautinių reisų
vairuotojas ekspeditorius UAB „BONSA“, tekintojas - šaltkalvis UAB Klasmann-Deilmann Laukėsa, telemarketingo
specialistas(neįgaliam asmeniui) UAB „Eurotela“, traktorininkas UAB „Narmonta“, UAB „Lietuvos žirgynas“, transporto logistikos specialistas AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“,
transporto vadybininkas, vadovas, direktoriaus pavaduotojas
(-a) UAB „Valdymo apskaita“, vairuotojas - pieno privežėjas
ŽŪK „DOBILO LAPAS“, vairuotojas-ekspeditorius UAB
„Margolitt“, UAB „VOLVEGA“, valytoja(-as) „EKopija“,
UAB, virėjas A. DARGIO ĮMONĖ, UAB „RIKLAIVA“,
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo
tarnyba, virtuvės darbininkas Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, UAB „Donerida“,
žemės ūkio mašinų mechanikas UAB „TAURUS SOLAR7.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas, administratorius, chemijos laborantas, mechanikos inžinierius, akmentašys, autotransporto
priemonių remonto šaltkalvis, kambarinė, buhalteris, kokybės
kontrolierius, cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo šiluminio apdorojimo įrenginio operatorius, degalinė
operatorius(-ė), pardavimo vadybininkas(-ė), krano operatorius, kranininkas, tinkuotojas apdailininkas, skardininkas,
kvalifikuotas fermos darbininkas, laiškininkas, mažmeninės
prekybos įmonės pardavėjas, mechanikas remontininkas,
miškų ūkio darbininkas, melžėjas(-a), pagalbinis darbininkas,
pardavimo vadybininkas, pardavėjas kasininkas, pardavėjas,
plataus profilio statybininkas, sandėlininkas, buhalteris
apskaitininkas, gamybos brigadininkas, siuvėjas, virėjas(-a),
barmenas padavėjas. .
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas, automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilių mechanikas, automobilių šaltkalvis,
buhalteris, elektrikas, gaterininkas, kepėjas, kvalifikuotas
šiltnamio darbininkas, lankomosios priežiūros darbuotojas,
maisto produktų ir gėrimų technologas, mechanikos inžinierius, medienos obliavimo mašinų operatorius, medienos
pjaustytojas, medienos ruošos meistras, medinių gaminių
rūšiuotojas, nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas,
nekvalifikuotas melžėjas, padavėjas, pagalbinis darbininkas,
pagalbinis virtuvės darbininkas, pardavimo vadybininkas,
pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pasėlių tyrimo specialistas,
siuvėjas, suvirintojas dujomis ir elektra, svėrėjas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, tekintojas, tiekimo agentas [vadybininkas], variklinės transporto
priemonės elektrikas, verslo paslaugų vadybininkas, virtuvės
darbininkas, virėjas, vyriausiasis buhalteris.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: autobuso vairuotojas UAB „Šakių autobusų parkas” tel. 370 686 44 317, automobilių šaltkalvis
UAB „Coptum” tel. 370 698 12 953, buhalteris Šakių r.
Kubilių ŽŪB tel. 370 620 69 500, duomenų bazių administratorius šakių r. apylinkės teismas tel. 370 345 60
271, padavėjas UAB „Kristiandra” tel. 370 686 29 003,
pardavimo vadybininkas UAB „Loreksta” tel. 370 657 58
525, pardavėjas kasininkas UAB „Gulbelė” tel.: 370 345
60 010, 370 696 06 227, plataus profilio statybininkas
UAB „Vitremsta” tel. 370 677 85 567, traktorininkas
UAB Idavang tel. 370 686 45 844, vairuotojas ekspeditorius
Transwina, UAB tel. 370 686 80 556.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administracijos direktorius, administratorius,
apdailininkas, apklausų atlikėjas, apsaugos darbuotojas, asmeninis sekretorius [padėjėjas], atstovas ryšiams su visuomene,
automatikos inžinierius, automobilinės cisternos vairuotojas,
automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilio vairuotojas,
automobilių mechanikas, automobilių plovėjas, automobilių
šaltkalvis, baldžius, barmenas, barmenas padavėjas, bendrosios praktikos slaugytojas, bendrųjų statybos darbų vadovas,
buhalteris, buhalteris apskaitininkas, cecho meistras, chemijos
inžinierius, dailidė, dailidė statybininkas, darbų saugos inžinierius, degalinės operatorius, didmeninės prekybos įmonės
pardavėjas, dizaineris maketuotojas, draudimo agentas [vadybininkas], draudimo bendrovės padalinio vadovas, ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas, elektrinio krautuvo vairuotojas,
elektromonteris, elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius,
elektroninės įrangos derintojas, elektroninės įrangos montuotojas, elektros inžinierius, filologas, gamybinių patalpų
valytojas, garažo mechanikas, garso ir vaizdo operatorius,

JURBARKE IR RAJONE
BALANDŽIO 24 D. 18 VAL. Jurbarko kultūros centre
Kęstučio Jablonskio koncertas.
BALANDŽIO 25 D. 21 VAL. Klube „Mituva“ Jurbarko
r., Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio amžiaus žmonėms.
Gyva muzika.
BALANDŽIO 29 D. 17.30 VAL. Jurbarko kultūros centre
šventinis koncertas „Mamytei - gražiausia daina“.
GEGUŽĖS 1 D. 16 VAL. Jurbarko kultūros centre šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena“ 30-mečio koncertas, skirtas
Motinos dienai
ŠAKIUOSE IR RAJONE
BALAMDŽIO 25 D. 15 VAL. Šakių kultūros centre liaudiškų
šokių festivalis „Mus jungia Girėnai“.
BALAMDŽIO 29 D. 18 VAL. Šakių kultūros centre atvyksta
Kauno mažasis teatras su nuotaikingu, subtilaus humoro, netikėtų bei šmaikščių gyvenimiškų situacijų kupinu spektakliu
„LAISVOJI PORA“.
GEGUŽĖS 1 D. 18 VAL Šakių kultūros centre operetė
„Skaniausias kokteilis“!
TAURAGĖJE IR RAJONE
BALANDŽIO 24 D. 15 VAL. Dapkiškių kultūros namuose Renginių ciklo, skirto etnografinių regionų metams „Taip linksminosi mūs senoliai“ I-oji dalis „Šv. Jurgis. Ganiavos pradžia“.
BALANDŽIO 24 D. 16 VAL. Lomių kultūros namuose Edukacinė popietė „Papuošalai iš lino ir gintaro“.
BALANDŽIO 26 D. 12 VAL. Sartininkų kultūros namuose
- Etnografinių regionų metams skirta kraštiečių šventė „Jurgi,
budink žemę!“

gydytojo odontologo padėjėjas, gyvulininkystės specialistas,
grafikos dizaineris, grindėjas, grindinio klojėjas, indų plovėjas
(rankomis), izoliuotojas, jūrų laivų inžinierius, kambarinė,
kartoninių gaminių gamybos mašinų operatorius, kepėjas,
kepėjo padėjėjas, kiemsargis, kirpėjas, klientų aptarnavimo
skyriaus padėjėjas, komercijos direktorius, kompiuterinių
žaidimų programų kūrėjas, konditeris, laiškininkas, laivo
vamzdynininkas, langų ir (arba) durų montuotojas, lažybų
tarpininkas kasininkas, lengvųjų automobilių konstruktorius,
logistikos specialistas [vadybininkas], lopšelio-darželio
auklėtojas, maisto produktų gatvės pardavėjas, manikiūrininkas, mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas, medžiagų
sandėlio sandėlininkas, mėsininkas, metalinių konstrukcijų
montuotojas, metalinių laivų korpusų surinkėjas, metalo
lenkimo staklių operatorius, metalo šlifuotojas, mikroautobuso
vairuotojas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas,
nekvalifikuotas sezoninis ūkio darbininkas, nekvalifikuotas
statybos darbininkas, oro kondicionavimo įrangos mechanikas, padalinio vadovas [viršininkas, vadas], padavėjas,
pagalbinis darbininkas, pagalbinis parduotuvės darbininkas,
pagalbinis virtuvės darbininkas, pakuotojas, pardavėjas,
parda vėjas kasininkas, pardavimo agentas [vadybininkas],
pardavimo vadybininkas, paslaugų (teikiamų pardavus prekę)
konsultantas, pastatų dažytojas, pastatų remontininkas aukštybininkas, pašto siuntų lydėtojas, patologijos ir teismo medicinos
diagnostikos technologas, picų ruošėjas, plataus profilio statybininkas, plytelių klojėjas, popieriaus rūšiuotojas, prekybos
salės darbuotojas, produkto vadybininkas, projekto vadovas,
remonto šaltkalvis, šaltkalvis remontininkas, restorano virėjas,
rinkodaros specialistas [vadybininkas], sandėlininkas, santechnikas, savikrovio sunkvežimio vairuotojas, siuvėjas, skalbyklos
mašinų operatorius, skardininkas, socialinio darbuotojo padėjėjas, specialiųjų statybos darbų vadovas, specialusis pedagogas,
stalius montuotojas, statinių priežiūros darbininkas, statybinių
gręžinių gręžimo mašinų operatorius, statybos inžinierius,
statybos projekto vadovas, stogdengys, stogdengys bitumine
danga, sunkvežimio vairuotojas, suvirintojas, suvirintojas
dujomis, šaltkalvis elektrikas, šaltkalvis surinkėjas, šaltkalvis
suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, tinkuotojas apdailininkas, traktorininkas,
vairuotojas ekspeditorius, vaizdo montažo režisierius, valymo
darbų brigadininkas, valytojas, valytojas (rankomis), verslo
konsultantas, verslo paslaugų vadybininkas, vertėjas, viešbučio
valytojas, viešosios nuomonės apklausos statistikas, virėjas,
virtuvės darbininkas, visuomenės informavimo specialistas,
vyresnysis laivo kapitono padėjėjas, vyriausiasis buhalteris,
vyriausiasis inžinierius.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėjas, automobilio vairuotojas,
baldų dizaineris, baldžius, gyvulininkystės specialistas, gyvulių šėrikas, izoliuotojas, laivų statybos technikas, metalinių
laivų korpusų surinkėjas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio
darbininkas, padalinio vadovas [viršininkas, vadas], pagalbinis
darbininkas, pardavėjas kasininkas, picų ruošėjas, pirkimo
agentas [vadybininkas], portretų dailininkas, portretistas,
stalius, suvirintojas,šaltkalvis suvirintojas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, ūkvedys, vamzdžių
klojėjas, viešosios nuomonės apklausos statistikas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, baldų dizaineris, baldžius, barmenas padavėjas, bendrųjų statybos darbų vadovas, finansų vadybininkas, gyvulininkystės specialistas, izoliuotojas, katilinės
operatorius, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas,
pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pardavimo vadybininkas,
stalius, veterinarijos gydytojas, viešosios nuomonės apklausos
statistikas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apsaugos darbuotojas, barmenas, barmenas padavėjas, bendrosios praktikos slaugytojas,
buhalteris, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas,
kambarinė, mechanikas remontininkas, pagalbinis virtuvės
darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, parduotuvės padalinio vadovas, plataus profilio statybininkas, poilsio įstaigos
vadovas, projekto administratorius, vaikų ir jaunimo sveikatos
priežiūros specialistas, valytojas, viešbučio administratorius,
viešbučio kambarinė, virėjas, virtuvės darbininkas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas, apsaugos
darbuotojas, automobilinio krautuvo vairuotojas, buhalteris,
elektromonteris, gamybos inžinierius, izoliuotojas, maisto
produktų ir gėrimų technologas, pagalbinis darbininkas,
pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavimo vadybininkas,
rinkodaros specialistas [vadybininkas], stalius, šaltkalvis,
valytojas, virėjas, žuvies išpjovų ruošėjas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: barmenas padavėjas, padavėjas, pardavėjas
kasininkas, prekybos padalinio vadovas, valytojas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.

2014 m. BALANDIS
24 d. penktadienis 18 val.
Romain Gary AUŠROS PAŽADAS. Vienos dalies spektaklis. Inscenizacijos autorė ir režisierė Agnė Sunklodaitė.
Bilietai: 4€ (13,81 Lt), 6€ (20,72 Lt), 7€ (27,17 Lt).
25 d. šeštadienis 18 val.
Marselis Panjolis DUONKEPIO ŽMONA. Dviejų dalių
romantinė istorija. Režisierius Arvydas Lebeliūnas.
Bilietai: 8,69 € (30 Lt), 7,24 € (25 Lt), su nuolaida- 5,79
€ (20 Lt).
26 d. sekmadienis 12 val.
BEBENČIUKAS IR LAUMĖ. Vienos dalies vaidinimas
vaikams. Inscenizacijos autorė ir režisierė Inga Norkutė.
Bilietai: 2,32 € (8 Lt).
26 d. sekmadienis 18 val.
Robert Lamoureux SRIUBINĖ. Dviejų dalių komedija.
Režisierė Nijolė Mirončikaitė.
Bilietai: 5,79 € (20 Lt), 4,34 € (15 Lt), su nuolaida - 3,48
€ (12 Lt).
Kasa dirba: darbo dienomis (iðskyrus pirmadienius), nuo 11 iki 14 val.
ir nuo 15 iki 18 val. Ðeðtadieniais ir sekmadieniais – nuo 10 iki 13 val. ir
nuo 15 iki 18 val. Kasos telefonas: (8-41) 52 49 63. Informacija telefonu:
informaciniame centre MINTA INFO 1551. Teatras pasilieka teisæ keisti
spektaklius.

2014 M. BALANDIS
Išsamiau apie repertuarą, taikomas
nuolaidas – www.koncertusale.lt
Balandžio 30 d., ketvirtadienis, 18 val.
„Prisikėlimo simfonija“. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras Meno vadovas ir vyr. dirigentas Gintaras Rinkevičius.
Kauno valstybinis choras. Meno vadovas Petras Bingelis. Solistai:
Sandra Janušaitė (sopranas), Ieva Prudnikovaitė (mecosopranas).
Programoje: Gustav Mahler II simfonija („Prisikėlimo“).
Bilietai – 14,48 Eur (50 Lt), 20,27 Eur (70 Lt). Taikomos
nuolaidos.
Bilietus platina BILIETAI.LT
Bilietams taikomas Bilietai LT 2 Lt (0,58 Eur) aptarnavimo mokestis.

KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
Balandžio 24 d. 18 val.
T.Murphy „Sugrįžimas“, 2-jų dalių drama. Rež. A.Pociūnas.
Žvejų rūmai, Klaipėda.
Balandžio 30 d. 18 val.
Y.Reza „Po atsisveikinimo“, 2-jų dalių spektaklis (pašnekesiai Luaro dvare). Rež. A.Vizgirda. Žvejų rūmai, Klaipėda.
Bilietai parduodami Žvejų rūmų Dramos teatro kasoje (Taikos pr. 70) IIVI 10-18 val., VII 2 val. iki spektaklio pradžios. Informacija ir bilietų rezervavimas tel. 8 (46) 31 44 53. www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2015 BALANDIS
25 d., šeštadienis, 18.30 val.
Paul Abraham „Balius Savojoje“. 3 veiksmų operetė.
Iki balandžio 12 d. bilieto kaina – 6,66 € (23 Lt), vėliau – 9,27 € (32 Lt).
26 d., sekmadienis, 12.00 val.
„Tinginėlių kaimas“. 1 d. muzikinė pasaka vaikams pagal Vytauto
V.Landsbergio knygą „Tinginių pasakos“. Bilieto kaina – 4,34 € (15 Lt).
29 d., trečiadienis, 18.30 val.
„Altorių šešėly“. 2 dalių šokio spektaklis pagal V. Mykolaičio-Putino
romaną „Altorių šešėly“.
Iki balandžio 15 d. bilieto kaina – 7,82 € (27 Lt), vėliau – 10,72 € (37 Lt).
Teatras turi teisæ keisti repertuarà. Iðsamesnë informacija www.klaipedosmuzikinis.lt Tel.: + 370 46 397 404 / 412 / 413. Bilietus galima ásigyti
visose BILIETAI.LT kasose, uþsisakyti interneto svetainëje www.bilietai.lt

TAURAGËS KULTÛROS RÛMAI
2015 M. BALANDIS
25 D. 17 VAL. Cirkas „Paslapčių kambarys“.
28 D. 17 VAL. Vaikų lopšelio - darželio „Kodėlčius“ auklėtinių
koncertas Mamos dienai (su kvietimais).
29 D. 17 VAL. Šokių fiesta.
30 D. 16 VAL. Vaikų lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“ auklėtinių koncertas Mamos dienai.
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DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS TELEFONAIS:
Klaipëdoje - 8 652 65040. Ðilutëje - 8 652 65039.
Jurbarke - 8 683 51000, Tauragëje - 8 685 00029.

PR

Geidžiamiausi išmanieji – už mažą
„Pildyk“ kainą
Pavasaris – puikus metas pakeisti ne tik gyvenimo
būdą ir garderobą, bet ir telefoną. Ypač, jei jau seniai norisi stilingo ir moderniausiomis funkcijomis
aprūpinto išmaniojo.
Išankstinio mokėjimo paslaugos „Pildyk“ vartotojai populiarius išmaniuosius telefonus „Samsung“
„S III Neo“ ir „Galaxy Core Prime LTE“ ar LG
„Optimus L90“ ir „Optimus L70“ dabar gali įsigyti už gerą kainą, o jų pradinė įmoka - vos 1 Eur
(3,45 Lt). Dar geriau – kartu su telefonu jie gauna
patrauklų planą artimiausiems 2 metams, su kuriuo galės bendrauti į valias.
Pasiūlymo ir telefonų skaičius – ribotas, tad paskubėti tikrai verta!
Kad bendravimui nieko netrūktų
„Galimybę išsimokėtinai įsigyti geidžiamiausius išmaniuosius paprastai siūlydavome „Tele2“ klientams,
tačiau dabar tokiu išskirtiniu pasiūlymu galės pasinaudoti ir „Pildyk“ draugai. Juk išmaniųjų šiandien reikia
visiems – ir paaugliams, ir senjorams. Be to, kartu su telefonu mes siūlome visapusiškam bendravimui pritaikytą
planą, tad būti „Pildyk“ draugų rate dabar – kaip niekada smagu“, – pasakojo Dominyka Jonušienė, „Pildyk“
prekės ženklo vadovė.
Perkant vieną iš akcijos išmaniųjų telefonų, kiekvieną mėnesį su šiuo planu „Pildyk“ duos 800 min. pokalbių
ir 10 000 SMS į visus Lietuvos tinklus bei 500 Mb naršymui internete.
Puikus pasiūlymas suteikia viską, ko reikia bendravimui – net nereikia užsisakinėti kito plano. Pasiūlymas kas
30 dienų atsinaujins automatiškai, tad sukti galvos dėl nieko nereikės! Tik nepamirškite kas 90 dienų sąskaitą
papildyti bent 1 Eur, kad ji išliktų aktyvi.
O jeigu 500 Mb pasirodys per mažai – nieko tokio. Paslauga „Naršyk” leis užsisakyti tiek duomenų, kiek
reikia ir norisi.
Išsirenki telefoną, ir daugiau jokių rūpesčių
Pasiimti išmanųjį telefoną už 1 Eur pradinę įmoką galės visi „Pildyk“ klientai, sudarę 24 mėn. sutartį. Vėliau
kas mėnesį, kol galioja sutartis, už telefoną ir paslaugas atsiskaitoma pagal atsiunčiamą sąskaitą. Jos dydis
prikaluso nuo pasirinkto telefono.
Pasirinkus „S III Neo“, sąskaita bus 12 Eur/mėn., „Galaxy Core Prime LTE“ – 10,5 Eur/mėn. Pasirinkus „LG
Optimus L90“ reikės mokėti 11 Eur/mėn, „LG Optimus L70“ – tik 9 Eur/mėn.
Tinkamą išmanųjį ras kiekvienas
Kiek žmonių, tiek poreikių, tad savo draugams „Pildyk“ siūlo įvairių kategorijų išmaniuosius telefonus –
favoritą ras kiekvienas.
„Samsung Galaxy S III Neo“ pradžiugins keturių branduolių 1,4 GHz procesoriumi ir 4,8 col. „Super Amoled“
ekranu. Tai – galingas išmanusis, tinkantis ir verslo poreikiams, nes leidžia patogiai naudotis „Microsoft Office“
programomis ir rengti virtualius susirinkimus. Beje, jo kamera gali pasigirti net 8 MP.
„Samsung G360F Galaxy Core Prime LTE“ traukia dėmesį įspūdingu anoduoto metalo 8,8 mm storio korpusu,
yra patogus nešioti kišenėje ir itin elegantiškas. Galingais parametrais pasižymintis išmanusis turi ir tai, kas
šiandien visiems ypač aktualu – 4G ryšio funkciją.
„LG L70“ – plonas ir glotnus telefonas su elegantiška apdaila, kuri bus maloni ne tik akiai, bet ir delnui. 4,5
colio IPS ekranas leidžia džiaugtis geros kokybės vaizdu, o speciali greitos nuotraukos funkcija – fotografuoti
net ir telefonui veikiant miego režimu. Taigi, netikėtų kadrų niekada nebepraleisite.
„LG L90“ – dar galingesnis išmanusis, jo 1,2 GHz keturių branduolių procesorius leidžia dirbti sklandžiai
ir sparčiai. Telefonas džiugina itin tikroviškai spalvas atkuriančiu 4,7 colių „TRUE IPS“ ekranu ir taip pat turi
greito fotografavimo funkciją. Madingas blizgus korpusas suteikia telefonui dar daugiau išskirtinumo.
Plačiau apie „Pildyk“ pasiūlymus, jų galiojimą bei sąlygas galima sužinoti artimiausiame „Tele2“ salone
arba interneto svetainėje www.pildyk.lt
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