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TAURGĖ

LIETUVOJE

Naujas traukinys Lietuvos verslui
atvers daugiau galimybių
Lietuvos verslas turės naujų galimybių gabenti krovinius tarp Klaipėdos
ir Vilniaus. Specialus konteinerinis
traukinys „VIT EKSPRES“ jau artimiausiu metu iš Klaipėdos uosto konteinerių terminalų pradės reguliariai
kursuoti į Vilniuje pastatytą Viešojo
logistikos centro intermodalinį terminalą. Šią savaitę vykdyti bandomieji
„VIT EKSPRES“ vežimai buvo
sėkmingi.
Planuojama, kad naujasis traukinys tarp Klaipėdos ir Vilniaus kursuos
du kartus per savaitę, o ateityje galės vykti ir dažniau. Šiam traukiniui
krovinių pritrauks AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių ekspedijavimo
departamentas „LG ekspedicija“.

Vyriausybė pritarė, kad valstybinę
pensiją gautų ir daugiavaikiai tėčiai
Vyriausybės posėdyje pritarta įstatymų pataisoms, kuriomis nustatoma,
kad antrojo laipsnio valstybinės pensijos galėtų būti skiriamos ne tik pagimdžiusioms (įvaikinusioms) ir gerai išauginusioms 5 ir daugiau vaikų
bei atitinkančioms teisės aktuose numatytus kriterijus motinoms, kaip kad
yra dabar, bet ir daugiavaikiams tėčiams.
Siūloma, kad antrojo laipsnio valstybinė pensija daugiavaikių tėvų – tėvo ir
motinos – pasirinkimu būtų skirta ir mokama arba vienam iš jų, arba abiems
lygiomis dalimis. Ši nuostata galiotų tik naujai skiriamoms pensijoms.
Abiems daugiavaikiams tėvams sutarus, vienam iš jų būtų skiriama ir
mokama viso dydžio antrojo laipsnio valstybinė pensija. Gauti viso dydžio
antrojo laipsnio valstybinę pensiją taip pat turėtų teisę vienintelis iš tėvų.

Subsidijos už geoterminį šildymą –
tik su geoterminiu pasu
Siekiant skatinti naudoti atsinaujinančius energijos, tarp jų ir žemės gelmių šiluminės energijos, išteklius, sudarytos galimybės gauti subsidijas
už geoterminių šildymo sistemų įrengimą. Šiam tikslui skiriamos Klimato
kaitos specialiosios programos lėšos.
Šios programos sąmatoje, kurią kasmet tvirtina aplinkos ministras, numatytos subsidijos atsinaujinančių energijos išteklių – saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kitų – naudojimui tiek visuomeninės ir gyvenamosios
paskirties pastatuose, tiek ir individualiuose gyvenamuosiuose namuose.
Kiek pinigų šiemet bus skirta šiam tikslui, numato Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojantis planas.
Skiriama subsidija sudarys iki 30 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Vienas iš reikalavimų lėšoms už geoterminių sistemų įrengimą atgauti
yra geoterminės sistemos pasas.

Galimybė gauti paramą
atsinaujinančią energiją norintiems
naudoti namų savininkams
Dokumentų priėmimas iš fizinių asmenų dėl vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų modernizavimo jau užbaigtas.
Paraiškas atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui individualiuose
namuose gali teikti fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar
dviejų butų gyvenamuosius namus (išskyrus nebaigtus statyti). Projektams
finansuoti pagal šį kvietimą skirta 1,3 mln. Eur. Projekto lėšomis gali būti
finansuojamas saulės kolektorių ar mažo pajėgumo saulės elektrinių, vėjo
energijos šaltinių, geoterminės energijos šaltinių savo reikmėms įdiegimas.
Taip pat iš projekto lėšų gali būti dalinai finansuojamas katilų, naudojančių
iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar
kt.) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimas į biokurą naudojančius
katilus pastatų šilumos sistemose.
Bus padengiama iki 30 proc. visų išlaidų, patirtų iki šių metų gruodžio 1
d. Bendra paramos suma – iki 14,5 tūkst. eurų.

„Snoro“ akcininkai grąžinami
Lietuvai
Žlugusio banko „Snoras“
savininkai - Rusijos pilietis
Vladimiras Antonovas ir Lietuvos pilietis Raimondas Baranauskas - turi būti perduoti
Lietuvai, paskelbė du aukšto
rango Londono Aukštojo teismo teisėjai, išnagrinėję bylą
dėl jų ekstradicijos.
Teisėjai sutiko, kad Lietuvos Generalinės prokuratūros sprendimas išduoti
Europos arešto orderį buvo pagrįstas.
Tačiau buvusiems „Snoro“ savininkams paliekama teisė sprendimą skųsti
Jungtinės Karalystės Aukščiausiajam Teismui.
Buvęs „Snoro“ valdybos pirmininkas R.Baranauskas ir vienas jo akcininkų
V.Antonovas šiuo metu gyvena Jungtinėje Karalystėje.
Šaltinis: Delfi.lt

EUROPOS DIENOS PROGA NEMOKAMAS
APSILANKYMAS PILYJE
Šiandien, Europos dienos išvakarėse, Tauragėje surengta gausybė smagių
renginių – nuo žaidimų iki spektaklių. Atgimimo aikštėje nuo pat pusės aštuonių
ryto praeivius sveikina pučiamųjų orkestras, žmonės kviečiami nusifotografuoti
šypsenų stende. Renginiai skirtinguose miesto vietose numatyti iki pat pusės
dešimtos vakaro.
Vidudienį į nemokamą atvirų durų renginį visus kviečia ir Tauragės pilis.
Renginio metu istorikas Viktoras Kovšovas gyventojus susipažindins ne tik su
atnaujintu pilies kompleksu, bet ir Tauragės krašto istorijos ekspozicija. Tauragės
širdyje įsikūrusį pilies pastatų kompleksą šiandien nemokamai gali aplankyti
kiekvienas iki 17 valandos.

PATAISOS NAMAI NESUSTABDĖ NUO
NUSIKALSTAMOS VEIKOS VYKDYMO
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų išaiškintas sukčiavimu įtariamas tauragiškis turės sėsti į teisiamųjų suolą.
Vyras visas savo nusikalstamas veikas įgyvendino būdamas uždarytas pataisos
namuose, esančiuose Marijampolėje, Sporto g. Tyrimo metu buvo išsiaiškinta, kad
30-metis, prisistatydamas Kretingos rajono policijos komisariato tyrėju, paskambino moteriai ir jai pranešė, jog buvo sulaikytas asmuo, naudojęsis jos duomenimis,
todėl moters pareikalavo padiktuoti savo ir sutuoktinio elektroninės bankininkystės
duomenis. Turėdamas visą reikalingą informaciją, vyras nukentėjusiųjų vardu sudarė elektronines kreditines sutartis bei „nuėmė“ sutuoktinių sąskaitoje buvusias
santaupas. Nukentėjusieji dėl to iš viso patyrė 2 158,46 eurų nuostolį.
Vyras ties vienu kartu nesustojo, jis padarė ir daugiau panašių nusikaltimų.
Tauragiškiui už sukčiavimą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo
priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis bei už neteisėtas
elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą gresia baudžiamoji atsakomybė.

JURBARKAS

MIESTO IR VERSLO DIENOS 2015
Gegužės 1–2 dienomis Jurbarko mieste šurmuliavo Miesto ir verslo dienos.
Pirmąją šventės dieną miesto gyventojai ir svečiai buvo kviečiami į Mažųjų
laivelių prieplauką, kurioje vyko tarptautinis renginys „Jurbarko žiobrinė“.
Jurbarkiečiai ir miesto svečiai turėjo galimybę ne tik paragauti žiobrių, bet
ir sužinoti apie šių žuvų gaudymo bei kepimo tradicijas.
Tą pačią dieną Jurbarko kultūros centre vyko šventinis koncertas, skirtas
Motinos dienos ir šiuolaikinio šokio studijos „Šypsena“ 30-mečiui paminėti.
Antrąją šventės dieną Jurbarko senamiestyje Kauno gatvėje vyko verslo
paroda, amatininkų mugė, pramoginiai, kultūriniai renginiai, gatvės krepšinio varžybos, atviros Jurbarko kultūrizmo ir lengvojo kultūrizmo pirmenybės, jurbarkiečiai rinkosi bendram šokiui
„Šokantis miestas“.
Vakare koncertavo Egidijus Sipavičius, grupės „Pinup Girls“ ir „DoDi“.

ŠILALĖ

GERIAUSIA JAUNIMO INICIATYVA –
SAVANORYSTĖ LIGONINĖJE
Gegužės 4 dieną Šilalės jaunimo centre „Pulsas“ vyko vienas ryškiausių Europos jaunimo savaitės renginių „Idėja+“, kuris buvo organizuojamas visose Lietuvos savivaldybėse. Renginį organizavęs Jaunimo Europos komandos
narys Modestas Gudauskas sakė, kad šios iniciatyvos tikslas – paskatinti jaunus žmones aktyviai, atvirai ir originaliai
dalintis savo idėjomis, prisidėti prie geresnio jaunų žmonių ir sprendimų priėmėjų dialogo bei bendradarbiavimo
vietos lygmeniu.
Iš Šilalės, Laukuvos ir Pajūrio atvykę jaunuoliai komisijai ir savo bendraamžiams pristatė jau įgyvendintas ar tik
ruošiamas vykdyti idėjas, kurios turėjo atgarsį visuomenėje. Tai – jaunimo apdovanojimai „Auksinis jaunimas“ ir
„Laukuvos žiedo geriausieji“, Pajūrio jaunųjų šaulių 10-osios kuopos veikla, Laukuvos jaunimo centro įkūrimas (norima
įsteigti), bendradarbiavimą tarp jaunimo ir savivaldos stiprinantis renginys „Jaunimas savivaldybėje“, savanorystė
Šilalės rajono ligoninėje. Pastaroji idėja pripažinta geriausia. Ją pristačiusi Vitalija Zobielaitė gegužės 7 dieną keliaus
į Vilnių, kur su kitų savivaldybių geriausiais kausis dėl pagrindinio prizo – kelionės į Briuselį.

MARIJAMPOLĖ

SUGRIEŽTINTA POLICIJOS POZICIJA DUODA
REZULTATŲ
Marijampolės apskrities vyriausiajame policijos komisariate (toliau - apskr. VPK)
analizuojant nusikalstamas veikas pastebėta, kad didelė dalis viešosios tvarkos
pažeidimų padaroma apsvaigus alkoholiu. Tai ir smurto artimoje aplinkoje atvejai,
ir kelių eismo taisyklių pažeidimai, ir t.t. Marijampolės apskr. VPK 2013 ir 2014
metais sugriežtinta pozicija – dėl alkoholinių gėrimų vartojimo viešoje vietoje,
girto pasirodymo viešoje vietoje, alkoholinių gėrimų vartojimo masinių renginių
metu, perdavimo nepilnamečiams, prekybos nuo 22 iki 8 valandos – davė teigiamų
rezultatų. 2014 metais masinių renginių metu nusikalstamų veikų neregistruota.
Kadangi praėjusiais metais surašyta 1317 administracinės teisės pažeidimų protokolų už alkoholio vartojimą ar girto
pasirodymą viešoje vietoje. Viešosios tvarkos pažeidimų (pagal LR BK 284 str.) sumažėjo nuo 135 iki 115.

ŠIAULIAI

EUROPOS SUMO ČEMPIONATAS
Čempionatas vyks gegužės 8-10 d., Šiaulių arenoje J. Jablonskio g. 16
Programa: Gegužės 8 d. 11.00 val., dalyvauja U18; Gegužės 9 d. 11.00 val., dalyvauja U21,
U23; Gegužės 10 d. 10.00 val., dalyvauja suaugę. Visose grupėse dalyvauja vyrai ir moterys.
Įėjimas nemokamas. Organizatorius – Lietuvos Kuraš federacija.
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RASEINIAI

LANKĖSI PRANCŪZAI
Raseiniuose lankėsi prancūzų mokytojų delegacija, kuri įgyvendina projektą MEET. Šio projekto įgyvendinimo metu mokytojai
keliauja per Europą, kiekvienoje šalyje lanko vieną mokyklą ir
domisi trimis pagrindiniais dalykais: kaip mokykla draugiška
technologijoms, kaip mokykla integruoja specialiųjų poreikių
mokinius, kaip mokykla užima mokinius pasibaigus pamokoms.
Kiekvienoje mokykloje projekto vykdytojai užtrunka 4-5 dienas,
per kurias stebi ir filmuoja, ima interviu iš mokytojų, mokinių, tėvų.
Galutinis produktas – filmas apie Europos mokyklas.
Projekte dalyvauja Ispanija, Italija, Slovėnija, Kroatija, Rumunija,
Vengrija, Slovakija, Čekija, Lenkija, Švedija, Vokietija, Danija
Olandija ir mūsų Lietuva. Lietuvoje projekto vykdytojai pasirinko Girkalnio pagrindinę mokyklą.

KAUNAS

BUS DAUGIAU TERMINALŲ IR DVIRAČIŲ
Kauno miesto taryba pritarė siūlymui padidinti minimalius reikalavimus automatinę dviračių nuomos sistemą įrengsiančiam ir prižiūrėsiančiam operatoriui.
Planuojama, kad Kaune per artimiausius trejus metus bus įrengta mažiausiai 15
nuomos terminalų su mažiausiai 150 dviračių. Konkursas bus skelbiamas artimiausiu metu.
Pakoreguotose konkurso sąlygose numatyta, kad sistemos operatorius pirmaisiais
metais turės įrengti mažiausiai 8 dviračių nuomos terminalus, kurių kiekviename
turės būtų mažiausiai po 10 dviračių. Taip pat numatyta, jog antraisiais metais konkurso laimėtoja turės įrengti dar
mažiausiai 4, o trečiaisiais – dar mažiausiai 3 nuomos terminalus, kuriuose turės būti ne mažiau kaip po 10 dviračių.

KLAIPĖDA

JŪROS ŠVENTĖ KVIES Į FIESTĄ
Jūros šventės tradicija – Klaipėdos vertybė ir istorinė dovana, reprezentuojanti
miestą bei jo jūrinę prigimtį. Vedina inovatyvių ir drąsių idėjų, Jūros šventė verčia
naują istorijos puslapį. Karščiausias vasaros renginys šį kartą kvies liepos 24-26
dienomis į fiestą, baltų burių mieste! Jūriniai, meniniai, pramoginiai, sportiniai,
vaikams ir šeimoms skirti renginiai pasklis po senamiestį.
Trims dienoms Klaipėdos senamiestis nusidažys baltai. Baltomis burėmis
pasipuoš visi tradiciniai, jūriniai renginiai, regatos ir vandens sporto renginiai.
Karštomis dienomis į miestą vilios baltosios popietės-siesta, kuriose išskirtiniais
kvapais ir skoniai trauks Jūros šventės mugė, paplūdimio ir miesto sportiniai renginiai, Teatrinio veiksmo gatvės
improvizacijos, šokių aikštelės ritmai. Vakare kvies šviesios naktys, kuriose geriausios koncertinės programos,
vandens fontanai, naktinės dūzgės ir fejerverkai.
Jūros šventės pradžią kaip ir kasmet paskelbs iškilminga jūrinė eisena. Globojama Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto direkcijos generalinio direktoriaus Arvydo Vaitkaus, Jūros šventės eisena žada būti dar įspūdingesnė.

PLUNGĖ

PROJEKTAS „PAŽINK GAMYBĄ KITAIP“ –
PLUNGĖJE
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su Plungės rajono savivaldybe, įgyvendina
projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, projekto Nr. VP1-4.1-VRM07-V-01-002, finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto
lėšų. Projekto tikslas - stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorių, dirbantį
su jaunimu, kurti, skatinti ir stiprinti nevyriausybinių sektorių bendradarbiavimo formas. Dalyvauti šiame projekte buvo atrinktos tik 10 savivaldybių,
tarp jų - ir Plungės rajono savivaldybė.
Balandžio 28 d. Plungės jaunimo darbo centre susirinkusius jaunus asmenis
pasveikino Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, jaunimo
reikalų koordinatorė Lolita Vaitkevičienė, Telšių TDB Darbo išteklių skyriaus vedėjas Arūnas Juozas Auškalnis.
Po susipažinimo ir projekto pristatymo dalyviai leidosi į ekskursijas po įmones.

PALANGA

PALANGOS APLINKKELIS ATIDARYTAS EISMUI
Ketvirtadienį eismui atidarytas 35,8 mln. eurų vertės Palangos aplinkkelis. Kiek
daugiau nei vienerius metus tiestas kelias yra pirmasis Lietuvoje infrastruktūros
projektas, įgyvendintas viešosios ir privačios partnerystės (PPP) būdu.
Bendrovės „Kauno tiltai“ atstovė spaudai Ieva Paliliūnienė BNS sakė, jog eismui aplinkkelis atidarytas ketvirtadienio popietę. Jo oficialus atidarymas įvyks
gegužės 4 dieną.
„Kauno tiltų“ ir „Šiaulių kelių“ bendrai įkurtos įmonės „Palangos aplinkkelis“
įgyvendintas projektas yra kelio Klaipėda-Liepoja dalis. Projektą iš dalies finansavo didžiausias Lietuvoje SEB bankas, suteikęs 8,5 mln. eurų (29,3 mln. litų)
paskolą. Bendrovės ne tik statė kelią, bet ir 23 metus jį prižiūrėsm, o valstybė už atliktus darbus ir paslaugas pradės
mokėti tik nuo trečių metų.
8,25 kilometro ilgio aplinkkelis sujungė Vydmantų sankryžą su Palangos oro uostu ir nukreipė tranzitinį eismą
nuo Palangos.

ŠAKIAI

PATVIRTINTI VICEMERAS IR
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinti mero pavaduotojas ir savivaldybės
administracijos direktorius. Vicemero pareigas eis koalicijos partnerių Tėvynės sąjungos
- Lietuvos krikščionių demokratų pasiūlytas Edgaras Pilypaitis, o savivaldybės administracijos direktoriaus - mero pasiūlytas Evaldas Sniečkus.
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PASAULYJE

Britai – pasirinkimo kryžkelėje
Didžiojoje Britanijoje ketvirtadienį prasidėjo labiausiai įtempti per kelis
pastaruosius dešimtmečius visuotiniai rinkimai, kuriuose piliečiai gali balsuoti už premjero Davido Camerono konservatorius, šiuo metu opozicijoje
esančius Edo Milibando leiboristus ir virtinę mažesnių partijų.
Balsavimo apylinkės visoje šalyje atvėrė duris 7 val. vietos (9 val. Lietuvos)
laiku ir dirbs iki 22 val. (penktadienio vidurnakčio).
Galutiniai rezultatai turėtų paaiškėti penktadienį, bet rinkėjams naujos
vyriausybės tikriausiai teks laukti kelias dienas ar savaitei, nes labiausiai
tikėtina, kad susiformuos parlamentas, kuriame nei viena partija neturės
aiškios daugumos.
Tikėtina, kad po šių rinkimų gali būti suformuota mažumos vyriausybė,
kuri būtų pirmoji šalyje nuo 1974 metų. Be to, Britanija gali priartėti prie
pasitraukimo iš Europos Sąjungos, o Škotijoje - suintensyvėti judėjimas už
regiono nepriklausomybę.

JAV siaučia tornadai
Jungtinių Valstijų Vidurio Vakaruose trečiadienį praūžė net kelios
smarkios audros, smarkūs lietūs
sukėlė potvynių, o galingi vėjai
padarė nemenkos turtinės žalos
vietos gyventojams, skelbia „The
Telegraph“. Kanzase, Nebraskoje,
Teksase ir Okhahomoje pastebėti
net 29 tornadai. Oklahomoje tornadai sunaikino nemažai gyvenamųjų namų.
Vietos žmonių darytuose vaizdo įrašuose ir nuotraukose matoma stichijos
padaryta žala. Informacijos apie nukentėjusius žmones dar negauta, teigia
pareigūnai.
Tatlo mieste, atslinkus tornadui, trumpai iš „Tiger Safari“ zoologijos sodo
buvo į laisvę ištrūkę keli tigrai ir kiti gyvūnai. Laimei, juos pavyko sugauti.

Estijos parlamentas pritarė rinkėjų
amžiaus cenzo sumažinimui
Estijos parlamentas trečiadienį priėmė konstitucinę pataisą,
leisiančią jauniems 16-17 metų
žmonėms dalyvauti savivaldybių
rinkimuose.
Šiai konstitucinei pataisai, kuri
dukart buvo svarstoma parlamente, turėjo pritarti mažiausiai trys
penktadaliai parlamento arba 61
jo narys. Trečiadienį už šią pataisą balsavo 62 parlamentarai, lygiai tiek pat
kaip ir per pirmąjį balsavimą vasario mėnesį.
Įstatymo projektas, kurį palaikė 41 parlamento narys, suteikia 16-mečiams
ir 17-mečiams teisę dalyvauti savivaldybių rinkimuose nuo 2017 metų
rudens. Estijoje gyvena 24 tūkstančiai 16-18 metų jaunuolių. Skaičiuojant,
kad rinkimuose dalyvaus 60 procentų iš jų, bendras elektorato padidėjimas
bus 14-15 tūkst. žmonių.

A. Merkel susitiks su V. Putinu
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Vokietijos kanclerė Angela
Merkel padėtį Ukrainoje aptars sekmadienį Maskvoje, pranešė trečiadienį
Kremliaus atstovas. A.Merkel nestebės šeštadienį Raudonojoje aikštėje
vyksiančio karinio parado per Antrojo pasaulinio karo pabaigos Europoje
70-mečio minėjimą. Šio renginio vengia dauguma Vakarų pasaulio lyderių
dėl Rusijos vaidmens konflikte Ukrainoje. Tačiau Vokietijos kanclerė dalyvaus sekmadienio renginiuose pergalei prieš nacių Vokietiją pažymėti; taip
pat rengiama jos spaudos konferencija kartu su V.Putinu, sakė Kremliaus
užsienio politikos patarėjas Jurijus Ušakovas.
Karinį paradą stebės 37 šalių lyderiai; numatytos V.Putino derybos su
daugeliu iš jų, tarp kurių bus ir Kinijos prezidentas Xi Jinpingas, Indijos
prezidentas Pranabas Mukherjee, Egipto prezidentas Abdelis Fattah al-Sisi,
Kubos lyderis Raulis Castro.

Pasaulis gedi talentingiausios
balerinos: baigėsi ištisa Didžiojo
baleto epocha
Gegužės 2 d. Vokietijoje nuo širdies smūgio mirus žymiai Rusijos
teatro žvaigždei, balerinai Majai
Pliseckajai, apie skaudžią netektį
visai šaliai kalba daugelis Rusijos
kultūros pasaulio atstovų. Žymiai
balerinai buvo 89-eri.
Maja Pliseckaja buvo žymiausia
XX amžiaus balerina, turėjusi itin
daug įtakos Japonijos baletui. Tai
sakoma naujienų agentūros „Kiodo“ sekmadienio pranešime apie žvaigždės mirtį. Šeštadienį mirusios žymiosios Rusijos balerinos M. Pliseckajos
atminimą Italijos, Prancūzijos ir Baltarusijos lyderiai bei kultūros veikėjai
palydi žodžiais „didi, svarbi, talentinga“.
Šaltinis: Delfi.lt
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RECEPTAS

SMULKUS VERSLAS

Žaliasis kokteilis su kiaulpienėmis

NUO PACIENTĖS IKI VERSLO PARTNERĖS

1 vnt. bananai
1 vnt. obuoliai
10 vnt. vynuogės
1 žiupsnelis kiaulpienių lapų
1 žiupsnelis garšvos lapų
Gaminimas: Į plaktuvą dedame visas išvardintas sudėtines dalis. Patartina pirmiausia
sudėti žalėsius, o ant viršaus dėti uogas ir vaisius. Iš pradžių įpilame nedaug vandens, kad
plaktuvas galėtų suplakti viską kuo smulkiau,
o po to pilame vandens pagal norimą gauti konsistenciją.
Kiaulpienės valo organizmą. Pienių lapuose yra nemažai vitaminų A ir C,
šiek tiek vitamino E, folio rūgšties, B grupės vitaminų.
Garšvos – vieni iš naudingiausių maistinių augalų, turintys daug vitamino
C, mineralinių medžiagų (kalcio, kalio), eterinių aliejų. Taip pat garšvos
pasižymi reumatą, artritą gydančiomis, šlapimo pūslės, žarnyno sutrikimus
šalinančiomis, šlapimo varomosiomis bei kt. mažinančiomis savybėmis.
Info: 1000receptu.lt

SODININKYSTĖ

Ką sėti ir sodinti pagal Mėnulio
kalendorių šių metų gegužę
Gegužės mėnesį sodininkų
ir daržininkų laukia įtemptas
darbo kalendorius. Teks sėti
daržoves: morkas, žirnelius,
kukurūzus ir gėles, tręšti daugiamečius augalus, į žemę
susodinti pomidorų ir paprikų
daigus.
Palankiausios dienos pagal
Mėnulio kalendorių šių metų
gegužės mėnesį bus: 1, 3, 5, 8-10, 12, 13, 15, 16, 19-23, 25 ir 27-31.
Gegužės pradžioje po plėvele sėjamos ankstyvosios kopūstų veislės,
arbūzai, moliūgai, melionai, cukinijos, agurkai ir šilumą mėgstančios
vienmetės gėlės: astrai, nasturtos, gvaizdūnės, serenčiai. Vėliau šie augalai
bus persodinami į gruntą.
Trečioje dekadoje į atvirą žemę sėjami dekoratyviniai daugiamečiai ir
vienmečiai augalai: godecijos, klarkijos, medetkos, kosmėjos, aguonos,
nasturtai, serenčiai ir ešolcijos.
Svogūnams sodinti tinkamiausios 3, 30 ir 31 dienos, o porams ir česnakams – gegužės 5 diena.
Sausrai atsparių augalų kategorijoje pagal Mėnulio kalendorių geriausia
sėjos ir pikavimo diena – gegužės 23-oji.
Optimalus pipirų, pomidorų ir baklažanų daigų persodinimo į polikarbonato šiltnamius – maždaug gegužės 15 diena. Daigus sodinti į gruntą gegužės
pabaigoje ar birželio pradžioje jau vėloka, nes augalai nespėja atiduoti viso
savo potencialaus derliaus.
Geriausia diena daugiametėms gėlėms sodinti pagal Mėnulio kalendorių
šiais metais yra gegužės 19-oji, kai Priešpilnis bus Dvynių ženkle. Vis dėlto,
šią dieną geriau susilaikyti nuo sodo laistymo darbų. Paliekite tik naujai
pasodintas ar padalintas gėles.
Ypač nepalanki diena daugiametėms gėlėms sodinti – gegužės 10-oji.
Tačiau tai gera diena ravėjimui, taip pat ji puikiai tinka augalų skabymui
ir genėjimui.

NAUDINGA ŽINOTI

4-7-8: absoliutus miego užtaisas arba
dingti per 60 sek.
Harvardo universiteto
medicinos mokslų daktaras
Andrew Weilas rekomenduoja garantuotą miego užtaisą, kuris užmigti padės
vos per 60 sekundžių. Be
jokių migdomųjų. Formulė – labai paprasta: 4-7-8.
Tai yra kvėpavimo pratimas, apibūdinamas kaip
„natūralus nervų sistemos
Austriška miego pagalvė keliaujantiems.
nuraminimo būdas“, padedantis atpalaiduoti kūną ir psichiką. Ją ištobulino Arizonoje dirbantis
Harvardo universiteto medicinos mokslų daktaras A. Weilas.
Pradedant pratimą, visų pirma reikia su „šniokštimo“ garsu per burną
iškvėpti visą orą. Užvėrus burną, tyliai įkvėpti oro per nosį, mintyse skaičiuojant iki keturių (4). Tada sulaikyti kvėpavimą, mintyse skaičiuojant iki
septynių (7). Galiausiai iškvėpti orą vėl su „šniokštimo“ garsu per burną,
mintyse skaičiuojant iki aštuonių (8).
Ciklą pakartokite dar 3 kartus – ir jau miegosite kaip užmuštas.
Šis pratimas grįstas pranajamos metodu – senovine Indijos kvėpavimo
technika, kuri reiškia „kvėpavimo reguliavimą“. A. Weilo teigimu, 4-7-8
pratimo metu plaučiai kur kas efektyviau absorbuoja deguonį. Papildomas
jo kiekis sužadina parasimpatinę nervų sistemą ir teikia atpalaiduojamą
poveikį – organizmas ir psichika nusiramina.
Kvėpavimo pratimo autorius rekomenduoja pratimą atlikti porą kartų
per dieną – ir taip 6-8 savaites. Taip įmanoma įgusti užmigti ir greičiau
nei per 60 s.
Šaltinis: Technologijos.lt

Jovita Martišiūtė (33) yra netradicinės rinkodaros specialistė, tikinti
pozityvumo ir pagalbos kitiems
galia, o jos kolega Piotras Dubrovskis (27) – neeilinių gabumų kineziterapeutas. Kartu jie yra darnus
tandemas, kurio pastangos sparčiai
aukštyn kelia jų įkurtą Modernios
manualinės terapijos kliniką. Jos
klientų sąraše yra ir tituluotasis
Vilniaus futbolo klubas „Žalgiris“ –
praėjusių metų Lietuvos čempionas.
Atsitiktinumas suvedė verslui
Tris vaikus auginančios J. Martišiūtės pasiteiravus, kaip šovė
mintis įkurti tokio pobūdžio verslą, moteris tikina, kad tai nutiko
neplanuotai. Viskas prasidėjo nuo
atsitiktinio susitikimo.
„Anuomet su Piotru dirbome
toje pačioje medicinos paslaugas
teikiančioje įstaigoje, tačiau nebuvome pažįstami. Keliai suvedė,
kai susidūriau su sveikatos problemomis. Pamenu, kankino kelio
skausmai, todėl kreipiausi į gydytojus. Šie ėmė tikinti, kad prireiks
intervencinio gydymo. Aš, žinoma,
to nenorėjau, todėl primygtinai
klausiau, ar nėra kitų alternatyvų.
Galiausiai man pasiūlė nueiti pas
kineziterapeutą Piotrą“, – prisimena
pašnekovė.
Apsilankymas pas šį specialistą
baigėsi sėkmės istorija. Nuo to laiko prabėgo maždaug treji metai, o
pašnekovei kelis taip ir nebeskauda.
Tokį neįtikėtiną rezultatą pavyko
pasiekti per du mėnesius trukusias
reguliarias kineziterapijos sesijas.
Ką padarei šiandien, kad atsidurtum ten, kur nori?
Dar prieš oficialiai įregistruodami
savo įmonę, jie pusmetį aktyviai
dirbo ir plėtė pažintis bei skleidė
žinią apie savo siūlomas kineziterapijos paslaugas. Taip prabėgo
pusė metų, kol buvo įkurta mažoji
bendrija Modernios manualinės
terapijos klinika, jau turinti šiokį
tokį pagrindą ir savo klientų.
Kol kas įmonėje dirba tik abu
įkūrėjai, tačiau netolimoje ateityje

jie planuoja ieškoti naujų kolegų.
„Darbo nuolatos daugėja. Šiuo metu
jo tiek, kad nelabai kam daugiau ir
lieka laiko. Bet kai patinka tai, ką
darai, problemų dėl didelio užimtumo nekyla“, – tikina tiek Lietuvoje,
tiek užsienyje reabilitacijos ir manualinės terapijos žinias gilinęs P.
Dubrovskis.
Jis labiausiai džiaugiasi tuo, kad
dirba su Lietuvos nacionalinės jaunimo ledo ritulio rinktinės žaidėjais
bei rūpinasi „Žalgirio“ futbolininkų
fizine būkle.
Darbo kokybė – geriausia reklama
Tinkamas nusiteikimas ir pastangos įmonės įkūrėjams nuolatos
duoda vaisių. Kartą pagalbos į P. Dubrovskį kreipėsi vyras, kurį kamavo
čiurnos skausmai. Pasirodo, tai buvo
ledo ritulininkas. Jis liko maloniai
nustebintas kineziterapijos seansų
poveikiu ir paklausė, ar Piotrui būtų
įdomu padėti jaunimo ledo rinktinės
nariams. Atsakymas, žinoma, buvo
teigiamas.
Tai tik vienas pavyzdys, kai, rodos,
netikėtas atsitiktinumas atnešė džiugių rezultatų. Pašnekovų manymu,
taip vyksta todėl, kad jie stengiasi
klausyti savo vidinio balso, o ne
vaikosi pinigų. Toks požiūris leido
jiems verslą plėtoti nuosaikiu, bet
užtikrintu tempu. Tam neprireikė
beveik jokių investicijų, išskyrus
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asmeninį laiką.
Verslą partneriai plėtoja neišleisdami reklamai nė cento – pasikliauna
iš lūpų į lūpas sklindančia žinia apie
jų teikiamas paslaugas bei įvairių
žmonių rekomendacijomis, kurių
dėl pasiekiamų gydymo rezultatų
netrūksta.
Nenori priklausyti nuo vieno
žmogaus
Paklausti, koks yra didžiausias
nuosavo verslo pranašumas, klinikos
steigėjai tikina, kad tai galimybė
bet kada sustoti ir ramiai pažvelgti
į save iš šalies ar atsitraukti nuo
rutinos, kad galima būtų įvertinti
realią padėtį.
Pusantrų metų plėtojamas partnerių verslas kol kas dar trapus.
Jo sėkmė šiame etape priklauso
nuo kineziterapeuto. Tad, jei P.
Dubrovskis sugalvotų pasitraukti ir
pasirinktų kitą karjeros kelią, kiltų
rimtų sunkumų.
Atsikratyti jos ir lengviau augti
verslui turėtų padėti Europos Sąjungos finansavimas. Jį pašnekovai
gavo parašę projektą, kurio tikslas
– įsteigti kliniką bei aprūpinti ją
reikiama įranga. J. Martišiūtė ir P.
Dubrovskis spinduliuoja optimizmu
ir tikina, kad stengiasi nesureikšminti sunkumų ar trūkumų, o labiau
susitelkia į gerus dalykus.
Šaltinis: Bznstart.lt

SVEIKATA

MITYBA, APLINKA IR MIKROBAI KUR KAS
SVARBESNI UŽ ŽMOGAUS GENUS
Mokslininkai išsiaiškino, kad
pakeitus europietišką maitinimosi
racioną tradiciniais afrikietiškais
patiekalais galima sumažinti storosios žarnos vėžio riziką.
Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad
afroamerikiečių, pakeitusių riebių
produktų ir mėsos pagrindu sudarytą mitybą tradiciniais afrikiečių
patiekalais, kurių sudėtyje daug
ankštinių ir daržovių, rizika susirgti šios rūšies vėžiu vos per dvi
savaites sumažėjo – apie tai liudijo
biologiniai markeriai.
Kaip rašo „The Guardian“, storosios žarnos vėžys užima ketvirtąją
vietą pagal mirčių skaičių Jungtinėje Karalystėje (JK) ir antrąją Vakarų
šalyse. Pasauliniu mastu kas metus
gydytojai nustato milijoną naujų
šios ligos atvejų.
Nustatyta, kad afroamerikiečiai
100 kartų labiau rizikuoja susirgti
storosios žarnos vėžiu nei Afrikos
gyventojai, o pagrindinė tokių
didelių skirtumų priežastis – mityba. Tyrimo rezultatai rodo, kad
daug ląstelienos turinčių produktų
pagrindu sudaryta mityba gali turėti neįtikėtinai didelį poveikį šios
rūšies vėžio atsiradimo tikimybei.
Mokslininkai ištyrė 20 Pitsberge
gyvenančius afroamerikeičius ir
20 Afrikoje, Kvazulu Natalyje gyvenančius asmenis. Paaiškėjo, kad

afroamerikiečiai vartoja trigubai
daugiau riebalų ir gyvūninės kilmės
baltymų nei Afrikos gyventojai. Be
to, afroamerikiečių racione kur kas
mažiau ląstelienos.
Mokslininkai ištyrė šių dviejų
grupių atstovų žarnyne gyvenančius
mikrobus ir išsiaiškino, kad dėl
afroamerikiečių ir Afrikos gyventojų vartojamo maisto skiriasi ir
virškinamajame trakte gyvenantys
mikrobai. Afrikos gyventojų žarnyne aptikta daugiau angliavandenius
virškinti padedančių mikroorganizmų ir cheminių medžiagų – butiratų. Afroamerikiečių organizme aptikta daugiau mikrobų, skaidančių
tulžies rūgštis.
Bendradarbiaudami su Londono
imperatoriškuoju koledžu (Imperial
College London) jie nustatė, kad
ištirtų afroamerikiečių žarnyne
uždegimų aptikta mažiau, taip
pat sumažėjo ir biologiniai vėžio
markeriai. Vienintelis tokio raciono
šalutinis poveikis – žarnyne susikaupusių dujų perteklius.
Iš žarnyno paimtų mėginių tyrimai
parodė, kad storosios žarnos vėžio
rizika po dviejų savaičių nesveiko
maisto pastebimai išaugo.
Vėžio rizikos pasikeitimai siejami
su žarnyne aptinkamais mikrobais.
Valgiusiųjų daug ląstelienos turinčių produktų, kurių gausu Afrikos

gyventojų mitybos racione, žarnyno
mikrobai pagamino daugiau butiratų – cheminės medžiagos, turinčios
priešvėžinių savybių. Pagal vakariečių modelį besimaitinančiųjų
organizme pasigamino daug tulžies
rūgščių, galimai didinančių vėžio
riziką.
Jau anksčiau atliktas tyrimas parodė, kad valgant daug ląstelienos turintį maistą mažėja storosios žarnos
vėžio rizika, tačiau nebuvo žinoma,
kaip konkrečiai ląsteliena padeda
mažinti šios rūšies vėžio atsiradimo pavojų. Pitsburgo mokslininkų
atliktas tyrimas parodė, kad tokia
mityba gali mažinti vėžio atsiradimo riziką, nes pasikeičia žarnyne
gyvenančių mikrobų populiacijos
ir cheminės medžiagos, kurias jos
pagamina.
Tai neabejotinai rodo, kad jūsų
likimas priklauso ne vien nuo genų
rinkinio, gaunamo vos gimus. Panašu, kad svarbu, kaip su likimu
elgiatės jūs patys.
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ĮVAIRENYBĖS

AUTONAUJIENOS

LIETUVĄ PASIEKĖ DVI „RENAULT“ NAUJIENOS – Aptiktas retas augalas, po kuriuo
slepiasi deimantų klodai
„ESPACE“ IR „KADJAR“
„Renault“ atstovai Lietuvoje parodė dvi didžiausias šių metų prancūzų
markės naujienas – „Kadjar“ ir „Espace“.
Didelis, dėžės formos „Espace“ pasikeitė neatpažįstamai ir dabar jis yra
glotnių formų, padidinto pravažumo automobilis. Naująjį „Espace“ galima
rinktis su vienu iš trijų variklių – „Energy dCi 130“ su mechanine pavarų
dėže, „Energy dCi 160 EDC6“ ir „Energy TCe 200 EDC7“. Šio modelio
kainos Lietuvoje prasideda nuo 29 270 eurų („Life Energy dCi 130“ su
mechanine pavarų dėže). Brangiausia versija kainuoja 40 087 eurų („Initiale
Paris Energy dCi 160 EDC6“).
Kita „Renault“ naujiena Lietuvoje – kompaktinis padidinto pravažumo „Kadjar“ automobilis. Šis naujokas paveldėjo
apie 60 proc. populiariojo „Nissan Qashqai“ techninių savybių.

Geologas Liberijoje aptiko spygliuotą
palmę primenantį augalą, kuris, panašu,
yra linkęs augti tik virš kimberlito vamzdžių – šimtų metrų skersmens vulkaninių
uolienų kolonų, kurias į Žemės paviršių
kartu su deimantais iškėlė Žemės geologiniai procesai.
Ir jeigu šis augalas iš tiesų yra toks
išrankus, kaip iš pažiūros atrodo, tuomet
Vakarų Afrikos deimantų ieškotojai įgijo itin paprastą ir pigų būdą rasti klodus,
kuriuose gausu deimantų, rašo sciencemag.org.

ATNAUJINTAS LEGENDINIS „MERCEDES-BENZ“ Baltijos jūroje aptiktas nuskendęs
laivas, gabenęs 50 mln. eurų lobį
G-KLASĖS VISUREIGIS
„Mercedes-Benz“ G-klasės visureigis iš esmės nepakeistas gaminamas
jau keletą dešimtmečių, tačiau tai nemažina jo populiarumo. Nesenstantis
modelis sulaukė 2015-ųjų atnaujinimo.
Klasikines formas ir atpažįstamą dizainą išlaikiusi automobilių legenda
nuo šiol bus komplektuojama su nauju 4.0 l V8 varikliu, kuris debiutavo
„G 500 4x4²“ koncepcijoje. Aštuonių cilindrų motoras su dviguba turbina
bus siūlomas „G 500“ versijoje. Jo galia sieks 422 AG, o maksimalus
sukimo momentas – 610 Nm. Žadama, kad šis modelis galės 100 km/
val. greitį pasiekti per 5,9 sek.
Taip pat bus galima rinktis ir kitas versijas. „G 350 d“ turės kiek galingesnį nei pirmtakas 3.0 l, 245 AG ir 600 Nm
variklį, o pačių galingiausių variantų viršūnėje bus „AMG G 63“ ir „AMG G 65“.

AUTOMOBILIS, VERTAS 13 MILIJONŲ EURŲ
Gegužės pabaigoje Italijoje, Komo ežero pakrantėje vyks kasmetinis prestižinis klasikinių automobilių šou. Jame vyksta ir itin
retų automobilių pardavimo aukcionas. Šiais metais ketinama
parduoti 40 labai retų ir brangių klasikinių automobilių. Kai kurių
automobilių kainos gerokai perkopia milijoną eurų.
Apie keletą itin retų ir brangių egzempliorių verta papasakoti
kiek plačiau. Anot specialistų, šiais metais yra kaip niekad daug
retų ir brangių automobilių – kolekciniai „Lamborghini Miura“,
„Mercedes 300 SL Rodster“, keli itin brangūs „Ferrari“, tarp kurių ir 1961-aisiais pagamintas „250 GT SWB California Spider“. Šis automobilis prieš trejus metus šiame aukcione buvo parduotas už beveik dešimt milijonų eurų.

„PEUGEOT 208“ PASIEKĖ REKORDIŠKAI MAŽAS
DEGALŲ SĄNAUDAS – 2 L/100 KM
„Peugeot“ skelbia, kad „208“ modelis pasiekė serijinės gamybos automobilių degalų sąnaudų rekordą – nuo šiol jis yra 2 litrai
100 km.
Prancūzijoje vykusiame 2152 kilometrų ilgio bandomajame važiavime „Peugeot 208“ su 1,6 l „BlueHDi“ 100 AG varikliu, mechanine pavarų dėže ir S&S sistema sunaudojo tik 43 litrus dyzelino.
Bandymas truko 38 valandas, jį tikrino Prancūzijos pareigūnai.
Rekordiškai mažų degalų sąnaudų rezultatas didžia dalimi pasiektas dėl naujovišką „BlueHDi“ technologiją turinčio ir „Euro 6“
standartą atitinkančio dyzelinio variklio. Remiantis gamykliniais
parametrais, „Peugeot 208“ vidutinės degalų sąnaudos yra 3 l/100 km. Atnaujintas „Peugeot 208“ Lietuvos rinkoje,
kaip ir kitur Europoje, pasirodys vasarą. Modelio kainos prasideda nuo 10 000 eurų.
Info: Delfi.lt

TEMA

LIETUVOJE KONFISKAVO KINIŠKŲ
AUTOMOBILIŲ DETALIŲ UŽ 260 TŪKST. EURŲ
Po kelis mėnesius trukusio tyrimo, Kauno apskrities vyriausiojo
policijos komisariato ir Lietuvos
kriminalinės policijos biuro pareigūnai išaiškino tarptautiniu mastu
veikusią gerai organizuotą grupę
asmenų, organizavusią didelio
kiekio klastotų prekių gabenimą į
Europos Sąjungos (ES) rinką. Organizuotoje grupėje veikė Italijos,
Lenkijos ir Lietuvos piliečiai.
Policijos operacijos metu pareigūnai sėkmingai užkirto kelią neteisėtam klastotų prekių, pažymėtų
svetimais prekių ženklais „Bosh“,
„Volkswagen“, „Audi“, „Seat“,
„Ford“, „Osram“, „Philips“, „Castrol“ ir kt. patekimui į Lietuvos,
Lenkijos, Estijos, Latvijos, Vokietijos, Austrijos, Belgijos, Slovėnijos,
Nyderlandų ir kitų ES šalių rinkas.
Pirmajame operacijos etape, kuris
pradėtas balandžio 29 d. apie 22.30
val., Kauno r., Karmėlavos II-ame

k. pareigūnai sulaikė vilkiką, gabenusį Lietuvoje registruotai bendrovei skirtą suklastotų prekių krovinį.
Sulaikius UAB „Interglobal Baltic“ skirtą krovinį pareigūnai atliko
kratas bendrovei priklausančiuose
sandėliuose bei administracinėse
patalpose. Bendra iš Kinijos atgabento bei pareigūnų sulaikyto
krovinio ir kratų metu rastų prekių
vertė, jį realizavus ES rinkoje,
siektų 260 000 eurų.
Sulaikius UAB „Interglobal Baltic“ skirtą krovinį pareigūnai atliko
kratas bendrovei priklausančiuose
sandėliuose bei administracinėse
patalpose. Kratų metu pareigūnai
rado ir paėmė bendrovės apskaitos
dokumentus bei didelį kiekį, kaip
įtariama, svetimu prekės ženklu
pažymėtų prekių. Bendra iš Kinijos
atgabento bei pareigūnų sulaikyto
krovinio ir kratų metu rastų prekių
vertė, jį realizavus ES rinkoje,

Suomijos narų-archeologų komanda paskelbė, kad aptiko 1468
metais su vertingu kroviniu ir maždaug 200 žmonių įgula paskendusio laivo „Hanneke Wrome“
liekanas. Istoriniuose dokumentuose nurodoma, kad laivu buvo
gabenama 10 000 aukso monetų,
kurių vertė šiais laikais turėtų būti
apie 50 mln. eurų, rašo ancientorigins.net, remdamiesi Suomijos leidiniu „Helsingin Sanomat“.
„Hanneke Wrome“ buvo vienas iš dviejų laivų, keliavusių iš Liubeko
Vokietijoje į Taliną Estijoje. Šiuos laivus prieš pat kelionės pabaigą užklupo
stipri audra, nustūmusi laivus į šiaurę, link Suomijos krantų. „Hanneke
Wrome“ nuskendo, o antrasis laivas sėkmingai pasiekė Taliną.

„Dingstančio ežero“ Oregone
paslaptis
Netoli 20-ojo greitkelio į Oregoną tyvuliuojantį „Dingstantį
ežerą“ gaubia tamsi ir gili paslaptis. Didžiąją metų dalį jis atrodo
kaip įprastas ežeras – ramus ir
taikus. Tačiau žiemą prasiveria
paslaptinga anga, kuri susiurbia
visą ežero vandenį. Mokslininkus
ši mįslė glumina jau ne vieną
šimtmetį.
Geologai šį fenomeną yra linkę sieti su vulkaniniais procesais regione
– manoma, kad būtent jis ir numelioruoja ežero vandenis. Mokslininkai
mano, kad po ežeru yra susiformavę lavos tuneliai. Kadaise jais tekėjusiai
lavai sustingus ir susitraukus, susiformavo požeminiai tuneliai – ištisas
požeminis jų tinklas.

Švedijoje nuspręsta pastumti miestą
į šoną
Švedijos Kirunos miestas poliarinėje šiaurėje turbūt tapo pirmuoju
miestu pasaulyje, kurį nuspręsta
perkelti tris kilometrus į šoną. Kadangi pastumti namų, mokyklų ir
net vietos katedros neišeis, teks juos
visus nugriauti ir pastatyti iš naujo.
Laimė, vietos gyventojams už tai
mokėti nereikės – sumokės valstybinė kalnakasybos kompanija. Ji daug
metų kasa geležies rūdą visiškai šalia miesto, bet dabar paaiškėjo, kad nauji
geležies klodai yra teisiai po miestelio gatvėmis. Rūda ir dabar kasama, bet
nuo tokių darbų mieste pradėjo trūkinėti gatvės ir net namų sienos, todėl ir
buvo nuspręsta miestą patraukti į šoną.

Netrukus galėsime tapti nematomais?
siektų 260 000 eurų.
Dėl minėto fakto Kauno apskr.
VPK Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyboje pradėtas ikiteisminis tyrimas
dėl svetimo prekių ar paslaugų
ženklo naudojimo pagal Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso
204 str. 1 d.
Esant pagrįstiems įtarimams dėl
įmonės pajamų slėpimo pareigūnai
tiria versijas ir dėl galimo sukčiavimo išvengiant pridėtinės vertės bei
kitų privalomų mokesčių.

Mokslininkai sukūrė dėžutę, kurioje
galima objektus „paversti“ visiškai nematomais.
Apie tai rašo naujienų žurnalas „Independent“. Mokslininkų komanda iš Vokietijos
technologijų instituto sukūrė dėžutę, iš
vidaus padengtą specialios technologijos
dažais. Per juos į dėžutės vidų patekę
Saulės spinduliai yra laužiami atitinkamu
kampu, o tai reiškia, kad objektas tiesiog
pradingsta iš akiračio.
Naujojoje versijoje pasitelkta speciali
medžiaga, kuria padengtas dėžutės vidus.
Būtent dėl jos šviesa yra greičiau išsklaidoma, taip pat gali būti padidinamas
šviesos sklidimo greitis.
Šaltinis: Technologijos.lt
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06:00 LR himnas.
06:05 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.)
06:50 Bëdø turgus. (k.)
07:45 Specialus tyrimas.
(k.)
08:30 Gimtoji þemë.
09:00 Padûkëliai
marsupilamiai.
09:25 Animalija.
09:50 Dþeronimas 2.
10:15 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
11:10 Durys atsidaro.
11:40 Mokslo ekspresas.
12:00 Pasaulio dokumentika.
12:55 Inspektorius Luisas 5.
14:30 Popietë su Algimantu
Èekuoliu.
15:00 Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo 25meèiui.
16:00 Þinios.
16:10 Saugokime jaunas
gyvybes keliuose. (k.)
16:15 Sveikinimø
koncertas.
18:40 Bëdø turgus.
19:30 Stilius.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:00 Muzikinis projektas
„Dainø daina“. Finalas.
23:15 Kubietiðkas ðëlsmas.
01:00 Dainuoja Jurga
Ðeduikytë.
01:55 Inspektorius Luisas 5.
03:25 Gimtoji þemë. (k.)

08:05 Visu garsu. (k.)
09:00 Kultûrø kryþkelë. (k.)
09:15 Kultûrø kryþkelë. (k.)
09:30 Kultûrø kryþkelë. (k.)
09:45 Kultûrø kryþkelë. (k.)
10:00 Krikðèionio þodis. (k.)
10:15 Kelias.
10:30 Keliaukim!
11:00 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu.
11:45 Þinios.
12:00 Talentø ringas.
13:15 Bûtovës slëpiniai.
14:00 Kultûra +. (k.)
14:30 Viljamas Ðekspyras.
16:30 Degantis þmogus.
(k.)
17:00 Lietuviø dokumentikos meistrai.
18:00 Þinios.
18:15 Legendos. (k.)
19:00 Muzika gyvai.
Festivalis „Ðiaurës
paðvaistë 2014“."
20:50 Trys minutës
poezijos.
21:00 Dvigubas smûgis.
22:45 Panorama. (k.)
23:07 Sportas. (k.)
23:12 Orai. (kart.)
23:15 Koncertas. Vytauto
Kernagio dainas atlieka
„Avenue Acuostic“.
2011 m.".
00:35 Lietuviø kino klasikai.
Vytautas Þalakevièius.
Adomas nori bûti
þmogumi.

06:40 Dienos programa.
06:45 Sodininkø pasaulis.
07:20 Mylëk savo sodà.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
09:35 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
10:30 Tai bent þvërynëlis!
11:00 Mûsø maþieji
draugai.
11:30 Ðaunieji keturkojai.
12:00 Naidþelo Sleiterio
patiekalai.
12:30 Penki ingredientai.
13:00 Sodininkø pasaulis.
13:30 Þiedø ritmai.
14:00 Superauklë.
15:00 Grieþèiausi tëvai.
16:15 Bûrëja.
16:50 Akloji.
17:25 Akloji.
18:00 Goko stiliaus
paslaptys.
19:05 ROMANTIKA Eliza.
21:00 Nemarus kinas.
Metro.
23:05 Meilë per atstumà.
01:15 Vieðbutis "Grand
Hotel".
03:00 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Pinkis, Elmira ir
Makaulë.
06:55 Mano draugë
beþdþionëlë.
07:20 "Nickelodeon"
valanda. Smalsutë
Dora.
07:45 Denis Vaiduokliukas.
08:10 Madagaskaro
pingvinai.
08:35 Tomo ir Dþerio
pasakos.
09:00 Startas.
09:35 Senelis Ðaltis ir
vasara.
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Kaip sugauti laimës
paukðtæ.
11:25 Kaip valgyti keptus
sliekus.
13:10 Þarijos miestas.
15:05 Èiauðkutë.
17:10 Moterys,
pakeitusios pasaulá.
Karalienë Elþbieta I.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 SUPERKINAS
Pelenës istorija.
21:05 PREMJERA Þiniø
vedëjas 2. Legenda
tæsiasi.
23:20 57 keleivis.
01:05 Á saulæ.
03:00 Programos pabaiga.

06:35 Teleparduotuvë.
06:50 Monsunas.
07:20 Maþieji iðdykëliai.
07:35 Maþieji iðdykëliai.
07:50 S daleliø paslaptys.
08:30 Svajoniø ûkis.
09:00 Laikas keistis.
09:30 Mamyèiø klubas.
10:00 Mitybos ir sporto
balansas.
11:00 Diagnozë: viltis.
11:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
12:00 Karingoji graþuolë
Vendë Vu.
13:55 Gyvenimo bangos.
16:20 Ekstrasensai
detektyvai.
17:20 Ekstrasensai
detektyvai.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Transformeriai.
19:30 Filmo pertraukoje
– Eurojackpot.
22:00 Adrenalinas.
23:45 Kurjeris.
01:30 Dingusios.

07:00 Amerikos talentai.
08:00 Amerikos talentai.
09:00 Laba diena.
09:30 Apie þûklæ.
10:00 Padëkime augti.
10:30 Savaitës kriminalai.
11:00 Pasaulio galiûnø
èempionato etapas
Suomijoje.
12:00 Arèiau mûsø.
12:30 Statyk!
13:00 Dþiungliø princesë
Ðina.
14:00 Jaunavedþiai.
14:30 Jaunavedþiai.
15:00 Jaunavedþiai.
15:30 Jaunavedþiai.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Laukinis.
18:00 Mistinës istorijos.
19:00 Dainuok mano
dainà 2.
21:00 MANO HEROJUS
Maksimali rizika.
23:05 AÐTRUS KINAS
Ðëtono vaikai.
00:35 Sostø karai.
01:50 Prokurorø
patikrinimas.
02:55 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.
09:00 Vienam gale
kablys.
09:30 Universitetai.tv.
10:00 Ið peties.
11:00 Krokodilø
gaudytojo dienoraðtis.
12:00 Su Anthony
Bourdainu be
rezervacijos.
13:00 Taupome su
Dþeimiu.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:00 Richardo
Hammondo greitieji
apmokymai.
16:00 Gyvenimas ið
naujo.
17:00 Jokiø kliûèiø!
18:00 6 kadrai.
18:30 6 kadrai.
19:00 Virtuvë Paryþiuje.
21:00 Pavojingiausias
karys.
22:00 Amerikieèiai.
23:00 Jonukas ir Grytutë.
Raganø medþiotojai.
00:40 Naða Raða.
01:10 IIHF pasaulio ledo
ritulio èempionatas.
Baltarusija – Rusija.
03:05 Hubertas ir
Staleris.
03:55 Programos pabaiga.

05:50 „Vestuviø kovos“.
07:35 Programa.
07:39 TV parduotuvë.
07:55 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
09:00 „Laukiniø kaèiø
nuotykiai“.
10:00 Gyvenu èia.
11:00 Kitoks pokalbis.
12:00 „Vestuviø kovos“.
13:50 „Jermolovai.
Giminës prakeiksmas“.
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:27 Orai.
17:30 Nuoga tiesa.
18:30 „Laukinis pasaulis“.
19:00 Þinios.
19:30 „Iðgyventi
Afrikoje“.
20:00 „Iððûkis“.
21:00 Þinios.
21:30 „Kruvina þinutë“.
23:30 „Padaras“. Mistinis
siaubo.
01:45 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
02:35 Gamtos pasaulis.
02:45 „Kruvina þinutë“.
04:10 „Padaras“. Mistinis
siaubo.

06:00 LR himnas.
06:05 Durys atsidaro. (k.)
06:35 Popietë su Algimantu
Èekuoliu. (k.)
07:00 Ðventadienio mintys.
07:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (k.)
08:30 Giriø horizontai.
09:00 Padûkëliai
marsupilamiai.
09:25 Dþiungliø bûrys skuba
á pagalbà.
09:40 Ðervudo padauþa
Robinas Hudas.
09:50 Dþeronimas 2.
10:15 Aviukas Ðonas 4.
10:25 Gustavo enciklopedija.
10:55 Leonardas 2.
12:00 Pasaulio dokumentika.
13:00 Auksinë Agatos Kristi
kolekcija.
14:40 Auksinis protas. (k.)
16:00 Þinios.
16:10 Mistinë pica.
17:55 Kam reikia? (k.)
18:00 Keliai.
18:30 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
19:30 Pasaulio panorama.
19:55 Savaitë.
20:30 Panorama.
21:00 Giminës po 20 metø.
21:50 Didieji lûkesèiai.
00:00 Ðventë Kvëdarnoje.
Grupë „DAR“. 2014
m.".
00:50 Auksinë Agatos Kristi
kolekcija. Mis Marpl 2.
02:25 Auksinis protas. (k.)

08:00 Programos pradþia.
08:05 Duokim garo!
09:30 Afrika.
10:15 Geriausios regbio
rungtynës.
10:50 LRT studija Vilniaus
knygø mugëje 2015.
11:45 Þinios.
12:00 Talentø ringas.
13:15 Mûsø miesteliai.
14:00 Ðventadienio
mintys.
14:30 Opera „Kaimo
garbë“.
15:45 Literatûros
tyrinëtojo, semiotiko
prof. Kæstuèio
Nastopkos kûrybos
vakaras.
17:00 Lietuviø kinas
trumpai. Að tave
þinau. (k.)
17:30 Septynios Kauno
dienos.
18:00 Þinios.
18:15 Rusø gatvë.
18:45 Eurovizija 2015.
20:20 Kultûros savanoriai.
(k.)
20:50 Visu garsu. (k.)
21:40 ARTi. (k.)
22:10 Mokslo sriuba. (k.)
22:30 Panorama. (kart.)
23:00 Dþiazo muzikos
vakaras.
23:40 Koncertas.
01:25 Programos pabaiga.

06:40 Dienos programa.
06:45 Þiedø ritmai.
07:20 Goko stiliaus
paslaptys.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
09:35 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
10:30 Tai bent þvërynëlis!
11:00 Mûsø maþieji
draugai.
11:30 Ðaunieji keturkojai.
12:00 Naidþelo Sleiterio
patiekalai.
12:30 Penki ingredientai.
13:00 Mylëk savo sodà.
14:00 Superauklë.
15:00 Grieþèiausi tëvai.
16:15 Bûrëja.
16:50 Bûrëja.
17:25 Nustebink mane.
18:40 Kas aprengs
nuotakà?
19:50 Magai.
21:00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS
Volanderis. Rygos
ðunys.
22:55 Galutinis tikslas 2.
01:10 Atpildas.
03:05 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Pinkis, Elmira ir
Makaulë.
06:55 Mano draugë
beþdþionëlë.
07:20 "Nickelodeon"
valanda. Smalsutë
Dora.
07:45 Denis Vaiduokliukas.
08:10 Madagaskaro
pingvinai.
08:35 Tomo ir Dþerio
pasakos.
09:00 Sveikatos ABC
televitrina.
09:30 Mes paèios.
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Manatu.
12:10 Sutrikusi mafija.
14:20 Ponas Bynas.
14:55 Èiauðkutë.
17:00 Ne vienas kelyje.
17:30 Teleloto.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 „Alfa“ savaitë.
19:30 AUKSINIS
SEKMADIENIO KINAS
Titanø susidûrimas.
21:40 Ekstremalus greitis.
23:25 Alaus ðventë.
01:40 Þiniø vedëjas 2.
Legenda tæsiasi.
03:45 Programos pabaiga.
03:50 Lietuva Tavo delne.

06:35 Teleparduotuvë.
06:50 Monsunas.
07:20 Maþieji iðdykëliai.
07:35 Maþieji iðdykëliai.
07:50 S daleliø paslaptys.
08:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
09:00 Statybø TV.
09:30 Nepaprasti daiktai.
10:00 Virtuvës istorijos.
10:30 Svajoniø sodai.
11:30 Jaunosios
verslininkës
dienoraðtis.
13:15 Gyvenimo bangos.
15:50 Ekstrasensai
detektyvai.
16:55 Ekstrasensai
detektyvai.
17:55 Að – stilistas!
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Savaitës
komentarai.
19:30 Garfildas.
21:05 Taksi 4.
22:55 Haèiko. Ðuns
istorija.
00:50 Nedrásk buèiuoti
nuotakos!
02:40 Programos pabaiga.

07:00 Mistinës istorijos.
08:00 Pirmas kartas su
þvaigþde.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Autopilotas.
09:30 Krepðinio pasaulyje
su Vidu Maèiuliu.
10:00 FAILAI X Slaptosios
draugijos. Konspiratoriø kaukës.
11:00 Sveikatos kodas.
12:00 Nacionalinë
Geografija. Þuvys
monstrai.
13:00 Sveikinimai.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Laukinis.
18:00 Mistinës istorijos.
19:00 MEILËS ISTORIJOS
Inga Lindstrom.
Frederiko kaltë.
21:00 Kortø namelis.
22:00 Kortø namelis.
23:00 Daþnis.
01:10 Didþiojo sprogimo
teorija.
01:40 Didþiojo sprogimo
teorija.
02:05 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.
09:00 Tavo augintinis.
09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Richardo
Hammondo greitieji
apmokymai.
11:00 Krokodilø
gaudytojo dienoraðtis.
12:00 Adrenalinas.
12:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
13:00 Taupome su
Dþeimiu.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:00 Ið peties.
16:00 Gyvenimas ið
naujo.
17:00 Jokiø kliûèiø!
18:00 6 kadrai.
18:30 6 kadrai.
19:00 "Formulës - 1"
pasaulio èempionato
Didþiojo Ispanijos
prizo lenktynës.
21:30 Klyvlendo ðou.
22:00 Amerikieèiai.
23:00 Vikingai.
00:00 Dingæs be þinios.
00:55 IIHF pasaulio ledo
ritulio èempionatas.
Ðveicarija – Kanada.
02:45 Hubertas ir
Staleris.
03:35 Programos pabaiga.

05:00 „Daktaras Monro“.
05:45 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
06:35 Miestai ir þmonës.
07:05 Programa.
07:09 TV parduotuvë.
07:25 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
08:30 Kaimo akademija.
09:00 Giriø takais.
09:35 Namø daktaras.
10:10 Vantos lapas.
10:40 Ðiandien kimba.
11:10 „Gamink sveikiau!“.
11:45 Nacionalinë
loterija.
11:48 Pasaulis X.
12:45 „Klounas“.
16:00 Þinios.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:30 Ðeima - jëga! 2.
19:00 Þinios.
19:30 Viskas. Aiðku.
21:00 Þinios.
21:30 „24/7‘.
22:30 „Daktaras Monro“.
23:30 Premjera.
„Gyvenimo ðukës“.
Siaubo filmas.
01:25 „24/7“.
02:10 „Daktaras Monro“.
02:55 „Gyvenimo ðukës“.
Siaubo filmas.
04:15 „24/7“.

06:00 L R himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
HD.
09:15 Komisaras Reksas.
(k.).
10:05 Miestelio ligoninë 8.
10:55 Meilë kaip mënulis.
(k.).
11:45 Pasaulio dokumentika.
(k.).
13:30 Savaitë. (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 Nacionalinë paieðkø
tarnyba.
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija „Perlas“.
21:30 Teisë þinoti.
22:20 Tamsioji Adolfo
Hitlerio charizma.
23:10 Vakaro þinios.
23:35 Sportas.
23:38 Orai.
23:40 Didysis Gregas 2. (k.).
00:35 Pinigø karta. (k.).
01:30 Laba diena, Lietuva.
(k.).
03:40 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.).
04:30 Teisë þinoti. (k.).

08:05 Leonardas 2. (k.).
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.).
11:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
12:00 Þinios.
12:15 Septynios Kauno
dienos. (k.).
12:45 Bûtovës slëpiniai.
(k.).
13:35 Lietuvos kompozitoriø
sàjungos apdovanojimai
„Metø muzikos vinis
2015“. (k.).
14:55 Gimtoji þemë.
15:20 Giriø horizontai.
15:45 Animalija. (k.).
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. (k.).
18:00 Rusø gatvë. (k.).
18:30 Eurovizija 2015.
20:05 Maurice Ravel
„Bolero“.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Kultûra +.
21:30 Kubietiðkas ðëlsmas.
(k.).
23:10 Dþiazo spektaklis
„Kelionë“.
23:30 Dabar pasaulyje.
24:00 Panorama. (k.).
00:35 Dëmesio centre. (k.).
00:50 Sportas. (k.).
00:55 Orai. (k.).
01:00 Kultûros savanoriai.
(k.).
01:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës. (k.).

06:20 Dienos programa.
06:25 "Uþdrausta meilë".
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". (k.)
11:30 "Penki ingredientai".
(k.)
12:00 "Karadajus". (k.)
13:00 "Melo pinklës".
14:00 "Akloji". (k.)
14:35 "Keksiukø karai".
15:40 "Mentalistas".
16:40 "Mano puikioji
auklë".
17:15 "Mano puikioji
auklë".
17:50 "Didingasis amþius".
20:00 "Karadajus".
21:00 Ákaitai.
22:45 Naktis ir diena.
Vilnius.
23:45 "Mentalistas". (k.)
00:40 "Klientø sàraðas".
01:35 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 "Kas naujo, SkûbiDû?".
06:55 "Dþonis Testas". (k.)
07:25 "Kempiniukas
Plaèiakelnis". (k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 Þarijos miestas. (k.)
10:45 Pelenës istorija.
(k.)
12:45 "Tomo ir Dþerio
pasakos". (k.)
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. N-7.
20:20 Nuo... Iki...
21:00 "Juodos katës".
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
Paskutinis skautas.
00:20 "Visa menanti".
01:15 "Specialioji Los
Andþelo policija".
02:10 "Grubus þaidimas".
03:05 Programos pabaiga.
03:10 Lietuva Tavo delne.

06:10 Maþieji iðdykëliai.
06:55 Simpsonai.
07:20 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Ekstrasensai
detektyvai.
11:00 Garfildas.
12:55 Nuotykiø metas.
13:30 Madagaskaro
pingvinai.
14:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
14:30 Simpsonai.
15:00 Simpsonai.
15:30 Laukinë Esmeralda.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Puolusiø angelø
miestas.
20:30 Farai.
21:00 Tobula kopija.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:00 TV3 sportas.
22:05 TV3 orai.
22:10 Apsukrios
kambarinës.
23:10 Privati praktika.
00:10 Daktaras Hausas.
01:10 CSI kriminalistai.
02:00 Tëvynë
02:55 Las Vegasas
03:45 Þmogþudystë

06:35 Sveikatos ABC
televitrina.
07:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
08:00 "Mistinës istorijos".
(k.)
09:00 "Laukinis". (k.)
10:00 "Laukinis". (k.)
11:00 "Kalbame ir
rodome".
12:00 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
13:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
14:10 Patrulis. (k.)
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 Korumpuotasis.
23:45 "Strëlë".
00:40 "Juodasis sàraðas".
(k.)
01:35 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
02:40 Bamba TV. S.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Universitetai.tv.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Kaulai.
13:00 6 kadrai.
13:30 Dvi merginos be
cento.
14:00 Dvi merginos be
cento.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 72 valandos.
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 Nepaprasti rusiðki
kadrai.
22:00 Be stabdþiø.
22:30 6 kadrai.
23:00 Lemtingas posûkis
4. Kruvinoji pradþia.
00:50 IIHF pasaulio ledo
ritulio èempionatas.
02:45 Hubertas ir
Staleris.
03:35 Programos pabaiga.

05:15 „Miestelio
patruliai“.
06:00 Lietuva tiesiogiai.
06:35 Miestai ir þmonës.
06:40 Programa.
06:44 TV parduotuvë.
07:00 Vantos lapas.
07:30 Giriø takais.
08:00 Ðiandien kimba.
08:30 Viskas. Aiðku.
10:00 Gyvenu èia.
11:00 Pasaulis X.
12:00 „24/7“.
13:00 „Dingæs pasaulis“.
14:05 „Iðgyventi
Afrikoje“.
14:40 TV parduotuvë.
14:55 „Miestelio
patruliai“.
16:00 Þinios.
16:18 Orai.
16:20 Kaimo akademija.
17:00 Reporteris.
18:27 Orai.
18:30 Lietuva tiesiogiai.
19:20 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
20:25 „Moterø daktaras“.
21:30 Nuoga tiesa.
22:30 Reporteris.
23:17 Orai.
23:20 Kitoks pokalbis.
00:20 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
01:20 Reporteris.
02:00 Lietuva tiesiogiai.
02:35 „Miestelio
patruliai“.
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Namà Jurbarko r., Skirsnemunës
sen. (mûrinis). Jurbarkas, tel. 8
613 36 387.

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, 17 000 Eur, galima
derëtis). Jurbarkas, tel. 8 611 39
955.

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. 22 (renovuotas, puikus remontas, 8
000 Eur). SKUBIAI! PIGIAI!
Jurbarkas, tel. 8 614 03 712.
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. 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 Dariaus ir Girëno g.
(II a., 45 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai, 16
500 Eur, su holu, reguliuojami
radiatoriai, balkonas, rami vieta). Jurbarkas, tel. 8 615 59 488.
1 k. butà Kæstucio (I a., 38 kv.
m, V aukðtø name, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi vieta, 9 500 Eur). Nenuomoju.
Jurbarkas, tel. 8 607 85 255.
1 k. butà Kæstuèio g. 20 (I a., 33
kv. m, 13 100 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. 39 (V a., 37
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 14 847 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 683 45 568.
1 k. butà Kæstuèio g. 22 (IV a.
ið 5, renovotas, suremontuotas,
labai ðiltas, 9 500 Eur). Tel. 8
614 03 712.
2 k. butà P. Cvirkos g. 4 (V a.,
plastikiniai langai, ðarvo durys,
ástiklintas balkonas, baldai, remontas, 15 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 698 18 566.
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 Lauko g. 2A,
Susivienijime (III a., 50 kv. m,
mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 14 500
Eur. ðiltas, vidurinis). Jurbarkas,
tel.: 8 618 76 512, 8 675 16 851.
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.

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

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.

2 k. butà prie parduotuvës IKI (I
a. ið V a., 70,62 kv. m, du atskiri
áëjimai, tinka komercinei veiklai).
Jurbarkas, tel. 8 610 31 224.
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.
2 k. butà su prieðkambariu Lauko
g. 11 (IV a., 63 kv. m, balkonas,
didelis renovuotas kiemas, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 684
32 366.
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 Lauko g. 2A (VI a.,
pakeisti langai, durys, reikalingas
remontas, kaina derinama). Tel.
8 675 06 155.
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.

Namà Kalninës g. 17 (mûrinis,
ûkiniai pastatai, 12 arø þemës, vanduo, kanalizacija, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 690 58 519.

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

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

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

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

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

Namà Rotuliuose, 3 km nuo
Jurbarko (19 arø þemës, mûrinis,
visi patogumai, internetas, ûkiniai
pastatai). Tel. 8 688 15 089.
Namà A. Ðabaniausko g. (308 kv.
m, II a., mûrinis, tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai,
75 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 650
91 966.
Patalpas Vydûno g. 82A (240 kv.
m, 6 arai þemës, 20 000 Eur) arba
IÐNUOMOJA. Jurbarkas, tel. 8
639 22 553.
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
0000 Eur. 15 arø, namø valda,
komunikacijos. Graþioje ramioje
vietoje, prie miðko) A. GiedriausGiedraièio g. Jurbarkas, tel. 8 656
88 332.
Sklypà Jurbarke, „trikampyje“
(komunikacijos, 11 600 Eur, 10.50
a, su visomis komunikacijomis,
kraðtinis). Jurbarkas, tel. 8 685
39 089.
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.

3 k. butà M. Valanèiaus g. (I a.,
tinka komercinei veiklai). Tel. 8
677 95 765.

Sklypà Pilies l k. (0,25 ha, 6 000
Eur). Ðilinës k. (0.35 ha, 1 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 672 55 910.

4 k. butà Jurbarko r.,
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.

Sklypà prie didþiosios „Norfos“ (30
arø, tinkamas komercinei veiklai).
Jurbarkas, tel. 8 618 06 786.

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.
Garaþà (38 kv. m, mûrinis, tinkamas komercinei veiklai, 5 800 Eur.
Dvigubas, centre, tvarkingas, elektra, geras stogas bei durys. Geras
privaþiavimas. Tinkamas veiklai).
Jurbarkas, tel. 8 612 71 173.
Garaþà Jurbarko r., Smalininkuose
(mûrinis, 2 600 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 682 41 908.
Garaþà Mokyklos gv. (I a., mûrinis,
2 500 Eur, prie „Lytagros“).
Jurbarkas, tel. +370 612 67 391.
Miðkà (7,81 ha, miðrus). Jurbarko
r., tel. 8 698 29 460.
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.
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Sklypà Sodø g. (16 arø, tinkantis
statybai, 1 a - 905 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 671 98 306.

Sodybà 9 km nuo Jurbarko (naujos
statybos karkasinis namas pilnai
áruoðtu vidumi, nebaigtas fasadas,
5 ha þemës sklypas ant Mituvos
kranto, tinka kaimo turizmo
plëtrai, asfaltuotas privaþiavimas,
58 000 Eur). Tel. 8 641 99 411.
Sodybà Jurbarko rajone (graþi
aplinka, 57 000 Eur. Graþzi 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 netoli Erþvilko (arti pagrindinio kelio, ðalia Ðaltuonos
upës, 4,4 ha þemës). Jurbarko. r.,
tel. 8 616 07 187.
Sodybà Raudonës mstl. (graþi
aplinka, 7 500 Eur). Parduodama
0,22 ha sodyba su namu Raudonës
miestelyje, Plento g. Norintiems
daugiau þemës, bus galimybë ðalia
ásigyti 1 ha þemës. Jurbarkas, tel.
8 689 53 730.
Sodybà Rotuliuose (2 a. namas,
mûrinis, plastikiniai langai, 26
arai þemës, ûkiniai pastatai, 42 000
Eur). Galima keisti á 1-1,5 k. butà
su priemoka. Tel. 8 605 82 505.
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 Ðvendriðkiø k. (reikalingas
remontas). Jurbarko r., tel. 8 608
86 567.
Sodybà Veliuonoje prie Nemuno,
Gedimino g. 46 (12 arø dirbamos
þemës, 25,6 arø sodas, vandentiekis, kaina sutartinë). Galimas
keitimas á 2 k. butà Jurbarke.
Siûlyti ávairius variantus. Tel. 8
609 25 246.
Sodybà Veliuonos sen., Jurbarko r.
(yra ûkinis pastatas, gyvenamasis
namas, mûrinis rûsys, 40 arø sodas,
kaina sutartinë). Tel. 8 670 62 832.
Sodo sklypà Jurbarko r., Greièiø
k., „Vieversio“ bendrijoje (graþi
aplinka, ðalia miðkas). Jurbarkas,
tel. 8 673 05 479.

Sklypus Dainiø ir Vëjø g. (3 sklypai
po 11 arø). Jurbarkas, tel. 8 602
78 450.

Sodo sklypà su nameliu
Meðkininkuose (10 arø þemës).
Jurbarkas, tel. 8 653 16 611.

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

Þemës sklypà „trikampyje“, V.
Baltruðaièio g. 3 (8,41 arai, yra
visos komunikacijos, 9 847 Eur).
Jurbarkas, tel.: +353 876 942 799,
+370 644 76 494.

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

Þemës sklypà Greièiø k. (7 800
Eur, 0,3896 ha. Vandens telkinio
plotas 0.069 ha). Jurbarkas, tel. 8
652 90 111.

Sodà Greièiuose, „Serbentos“
bendrijoje (tvarkingas, medinis
namelis, netoli miðkas, Nemunas,
kaina sutartinë). Tel.: 8 681 95 382,
8 655 23 259.
Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje (medinis namelis, veranda, árankiø priestatas, 6 arai,
ðulinys, netoli eþeras, 6 660 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 50 228.
Sodà Kalnënuose, „Nemuno“
sodø bendrijoje (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.

Þemës sklypà Kalnënuose (16
arø), sodà Smukuèiuose (7 arai),
garaþà prie kapiniø, naudotas
raudonas plytas. Tel. 8 699 10 158.
Þemës sklypà Lauko g., „trikampyje“ (apie 11 arø). Jurbarkas,
tel. 8 680 38 423.
Þemës sklypà Rûtø g. (10 arø).
Jurbarkas, tel. 8 682 19 217.
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.
Þemæ Pavidaujo k. (3 ha, prie pagrindinio kelio). Tel. 8 690 37 540.
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p e r k a
Sodà Smukuèiuose, Vanaginëje,
palei uþtvankos krantà. Jurbarkas,
tel. 8 653 92 374.

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
Iðnuomoja garaþà Mokyklos g.
Jurbarkas, tel.: 8 624 93 217, 8
695 57 210.
Iðsinuomoèiau 1 k. butà. Siûlyti
ávairius variantus. Jurbarkas, tel.
8 604 21 596.

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.

Kituose miestuose ir rajonuose
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 þinute).

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Gelgaudiðkyje (I a., 4
000 Eur). Ðakiai, tel. 8 620 65 524.
Namà Kiduliuose (medinis,
apkaltas dailylentëmis, ûkiniai
mûriniai pastatai, vasaros virtuvë, sklypas 21 aras, 32 000 Eur).
Ðakiø r., tel. 8 608 06 707.

4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
118 (III a., ið V, 71 kv. m, plytinis
namas, pakeisti langai ir durys,
parketas, internetas, kabelinë TV,
reikalingas remontas, 30 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 678 71 655.

Namà Kiduliuose (tvarkingas, 35
000 Eur). Tel. 8 612 70 770.
Sklypà Ðakiu r., Kiduliuose
(16 000 Eur, 50 a, komercines paskirties. Prie pat kelio
Jurbarkas-Ðakiai). Ðakiai, tel. 8
656 88 332.

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.
Parduotuvæ Ðilalës r., Jucaièiø k.
Tel. 8 699 63 973.

Ðilutëje ir rajone
p a r d u o d a
Sodà „Rasos“ bendrijoje (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 Moksleiviø al. (V a., 50 kv.
m, V aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi
vieta, 30 000 Eur. Renovuojamame
name, ðarvo durys, ástiklintas
balkonas). Tauragë, tel. 8 652
91 150.
2 k. butà Tauragës Dvare (be
patogumø, reikalingas remontas,
5 800 Eur). Tauragë, tel. 8 699
47 257.
2 k. butà Gedimino g. 29-51 (VIII
a., 50 kv. m, IX aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 21 000 Eur).
Tauragë, tel. +370 614 83 688.
2 k. butà centre, Baþnyèiø g. (I a.,
51 kv. m, II aukðtø name, mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 41 000 Eur. 2 rûsio
kambariai, darþelis). Tauragë, tel.
+370 685 26 799.

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
– 180 000 Eur. Galima derëtis.
Siûlyti variantus. Verta pamatyti
ir ásigyti). Klaipëda, tel.: +370 612
31 184, +370 671 70 425.
Þemës sklypus netoli Klaipëdos
(þemës ûkio paskirties, 1,1 ha);
30 arø, prie Karklës kelio). Þemæ
Bruzdëlyno mstl. (55 arai, asfaltuotas privaþiavimas, kelio apðvietimas, elektra, kanalizacija).
Klaipëda, tel. 8 675 11 551.

Kretingoje ir rajone
p a r d u o d a
Sklypà Stanèiø k., Klaipëdos r. (10
070 Eur, yra daug sklypø, plotas
nuo 10-12 a). Kretinga, tel. 8 657
97 592.

p e r k a
Miðkà Þemaitijoje (10 000 Eur).
Privaèiø miðkø girininkija perka
miðkus Þemaitijoje. Gali bûti nebrandûs, saugomose teritorijose.
Rengiame miðkotvarkos projektus, konsultuojame, priþiûrime.
Kretinga, tel. 8 699 19 157.

Raseiniuose ir rajone
p a r d u o d a
Sodybà su þeme Raseiniø r.
priemiestyje (ribojasi su miesto þeme, geras privaþiavimas,
mûrinis namas, mûrinis ûkinis, sandëlys darþovëms laikyti,
kiti pastatai mediniai, trifazis,
ðulinys, prûdas, griovys teka).
Tel.: 8 428 77 199, 8 674 99 435.

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.
Bernotiðkëje sodà (12 a þemës,
mûriniai pastatai). Tauragë, tel. 8
643 90 405.
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 Lt).
Tauragë, tel. 8 604 19 180.

Komercinës paskirties patalpas Pramonës g. 30 (290 kv. m).
Tauragë, tel. 8 650 25 530.

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a

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.

4 k. butà Tauragës r., Baltruðaièiø
k. (92 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, 37 000
Eur). Tauragë, tel. 8 675 18 099.

Kilnojamàjá namelá (su visa áranga,
tinka soduose, vasarinei virtuvei,
ðiaip gyventi, 4 100 Eur). Tauragë,
tel. 8 636 91 145.

NUOLATOS PERKAME
MIÐKUS VISOJE LIETUVOJE.
Tel. 8 641 07 661.

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.
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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 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.
1 k. butà Dainavos g. (I a., 36
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, 19 000 Eur, ðarvo durys,
pakeista santechnika, su visais
baldais). Tauragë, tel. 8 656 36
592.
1 k. butà, Dainavos g. (V a., 36
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, 17 000 Eur. Ðviesus, su
baldais. Apdraustas turto draudimu). Tauragë, tel. 8 610 26 241.
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 K. Donelaièio g. 64 (48
kv. m, mûrinis, tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai,
suremontuotas, 35 000 Eur).
KOMERCINES PASKIRTIES.
Tauragë, tel. 8 699 67 090.
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
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. +370
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. Butas
tvarkingas, vidurinis, kûrenamas
kietuoju kuru). Tauragë, tel. 8
600 64 770.
3 k. butà (23 000 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 672 60 522.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(mûrinis, miesto centre 67,67 kv.
m, renovuotas). Tauragë, tel. 8
685 75 961.

2 k. butà Eièiuose, Tauragës r.
(II a.). Tel. 8 642 21 872.

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.

2 k. butà Mikrarajone, Ateities
take 22 (II a., 50 kv. m, V aukðtø
name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 35 000 Eur,
tvarkingas, su dalimi baldø).
Tauragë, tel. 8 654 35 085.

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.

2 k. butà SKUBIAI Tarailiø
mikrorajone (ramioje,
graþioje vietoje, netoli PC
MAXIMA, mokykla, darþelis,
be tarpininkø). Tauragë, tel. 8
652 14 640.
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.

3 k. butà Vasario 16-osios g. (IV
a., 54 kv. m, dalinis remontas,
20 000 Eur). Tauragë, tel. 8 638
54 618.
3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g. 118
(II a., 58 kv. m, V aukðtø name, 21
500 Eur. Maþi mokesèiai, reikalingas remontas. Aukðte 2 butai,
pirmas a. negyvenamas, balkonas
per 2 k., árengtas rûsys). Tauragë,
tel. 8 612 11 779.

Medinio namo antràjá aukðtà
Laisvës g. 10 B3. Tauragë, tel. 8
630 55 760.
Metaliná garaþà (geros bûklë, 440
eurø). Tauragë, tel. 8 670 90 759.
Miðkà. Tauragë, tel. +370 650
99 960.
Mûriná namà 9 km nuo Tauragës,
Kunigiðkiø k. (trifazis, rûsys, ûkiniai pastatai, garaþas). Tauragë,
tel. 8 688 49 791.
Mûriná 2-jø 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 (medinis) ir 1 k. butà.
Tauragë, tel.: 8 699 53 475, 8 654
49 012.
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, uþbaigrtumas 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 K. Donelaièio g. 29 (7 arai
þemës, 400 kv. m, 100 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 686 45 769.
Namà T. Ivanausko g. 147 (12 arø
þemës, 300 kv. m, visi patogumai,
115 000 Eur). Tauragë, tel. 8 686
45 769.

Namà Joniðkës soduose (2
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 Piliakalnio g. 38,
Pagramantyje (medinis, 16 arø
sklypas, prie Akmenos upës,
ûkinis pastatas, trifazis, atskiras
sodas, rami, graþi vieta, 22 000
Eur). Tauragës r., tel. 8 658 34
205.
Namà Ridikiðkës gyvenvietëje,
Maþonø seniûnijoje (yra mûrinis
tvartas su darþine). Tauragës r.,
tel. 8 658 83 058.
Namà Skaudvilëje (2-jø aukðtø,
mûrinis, kampinis, centrinë
gatvë, trifazis visos komunikacijos, dideli mûriniai ûkiniai
pastatai, 30 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 672 56 708.
Namà „Ðvyturio“ bendrijoje
(140 kv. m, mûrinis, tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai, 55 000 Eur).
GYVENAMASIS NAMAS.
Tauragë, tel. 8 654 56 085.
Namà I. Simonaitytësg. 30 (120
kv. m, monolitinis, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi vieta, 60 000 Eur), su mansarda,
12 a þemës, kampinis). Tauragë,
tel. 8 675 65 954.
Namà centre (210 kv. m, II a.,
mûrinis, tinkamas komercinei
veiklai, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 120 000
Eur). Tauragë, tel. 8 626 85 588.
Namà Vytauto g. 4 (105 kv.
m, II a., mûrinis, 61 722 Eur).
Parduoda arba iðnuomoja namà,
garaþà bei sklypà. Tauragë, tel.
8 685 10 107.

Namà Þygaièiuose (2-jø aukðtø,
mûrinis, ant upelio kranto, reikalingas remontas). Tauragës r., tel.
8 682 39 489, skambinti po 17 val.
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,
miesto komunikacijos, rami vieta). Tauragë, tel.: 8 616 27 971,
8 603 82 879.
Namà Maþonuose, Parko g.
4 (150 kv. m, II a., medinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 27 000 Eur, su
nebaigta vidaus apdaila. Valymo
árenginys). Tauragë, tel. 8 655
73 735.
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.
NEBRANGIAI namà Tauragës
priemiestyje, Butkeliuose
(mûrinis, 16 arø þemës, netoli miesto centro, gali gyventi
2 ðeimos). 44 arø þemës sklypà
prie Jûros senvagës Senvagës
g. pabaigoje. Tauragë, tel. 8 631
45 192.
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, virtuvë, plastikiniai langai,
2 ûkiniai, rûsys, yra þemes, miestelio centre, kaina sutartinë).
Tauragës r., tel. 8 616 44 978.
Senoviniø plytø pastatà ðalia
Taurø nuotykiø parko (480 kv.
m plotas, 18 arø þemës, 29 000
Eur). Tauragë, tel.: 8 657 95 886,
8 657 99 145.
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.
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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.

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

Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje (6 arai þemës). Tauragë, tel.: 8
446 56 725, 8 662 62 741.

Þemës sklypà Tauragëje (9 999
Eur. Sklypas namo statybai, 12 arø.
Per kelià didysis turgus). Tauragë,
tel. 8 659 64 556.

Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje, Atgimimo g. 13 (be namelio,
daugiau nei 6 arai, 3 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 636 53 133.
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.
Sodà Joniðkëje, „Ðvyturio“ bendrijoje, Zuikiø take (6 arai þemës,
namelis, trifazis, geodeziniai matavimai. aptvertas, ðalia tvenkinys,
labai gera vieta, 5 000 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel.: 8 691 73 830,
8 679 82 912.
Sodà Joniðkës soduose,
„Ðvyturio“ bendrijoje (11 000
Eur, 6 a, 2 a. namas, trifazis,
ðulinys. Palieku þoliapjovæ, benzininá pjûklà, baldus). Tauragë,
tel. 8 652 07 636.

Sodà Joniðkëje, „Keramikos“ bendrijoje (31 000 Eur, 100 kv. m, 5 k.).
Tauragë, tel. 8 640 17 217.

Sodà Bernotiðkëje (yra namas).
Tauragë, tel. 8 687 85 630.

Sodybà 20 km nuo Tauragës (medinis namas, su patogumais, dideli
ûkiniai pastatai, namø valda 30
arø, yra sodas, aptverta, 19 000
Eur). Tauragë, tel. 8 636 91 145.

Sodà Bernotiðkëje (ðalia miðko,
labai rami vieta, su namu, ðalia
prûdas, 12 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 604 19 180.
Sodà Bernotiðkëj,e „Egluonos“
bendrijoje, Daubos g. 12 (geodeziniai matavimai, mûrinis
namelis, 6 arai þemës). Tauragë,
tel.: 8 687 91 039, 8 446 52 609.
Sodà Bernotiðkëje, „Tauro“
bendrijoje, Jurginø 1 (7,58 aro,
nebaigtas medinis namelis, 3
000 Eur). Tel. 8 615 41 223.
Sodà Joniðkëje (29 000 Eur, 6
a). Tauragë, tel. 8 699 90 095.
Sodà Joniðkëje, „Dobilo“ bendrijoje (7 200 Eur, 6 a, mûrinis
namelis, trifazis). Tauragë, tel.
8 685 62 869.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje (1 700 Eur, 6 arai).
Tauragë, tel. 8 685 74 511.
Sodà Joniðkëje, „Aido“ bendrijoje, SKUBIAI (5 km nuo
miesto, 11 arø þemës sklypas,
2-jø aukðtø mûrinis namelis,
metalinis ðiltnamis, ðulinys,
gera vieta, 13 000 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 685
34 704.
Sodà Joniðkëje, „Keramikos“
bendrijoje (6 arai þemës, 4 000
Eur). Tauragë, tel. 8 615 32 755.

Sodà Bernotiðkëje (yra bitininko
namelis, ðalia prûdas). Tauragë,
tel. 8 678 35 190.

Sodybà Karapolio k. (prie tvenkinio). Tauragës r., tel. 8 650 18 091.
Sodybà Ðakvieèiø k. (15 arø, bendras plotas 76 kv. m). Tauragës r.,
tel. 8 634 98 406.
Sodybà (sena, mediniai pastatai,
60 a, graþi vieta). Tauragë, tel. 8
674 26 063.
Sodo Joniðkëje, „puðyno“ bendrijoje (5 400 Eur, 12 arø, 30x40 m,
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 ðalia parduodu 6 a þemës sklypà, 24 000
eurø). Tauragë, tel. 8 685 29 039.
Þemæ Didkiemio k. ir Balskø k.
(þemës ûkio paskirties, ant Jûros
upës kranto). Tauragë, tel. 8 699
80 435.
Þemæ Maþonø sen. (þemës ûkio
paskirties, 4,5 ha, atlikti geodeziniai matavimai). Tauragë, tel.
8 650 60 906.
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 Butkeliø k., prie pagrindinio kelio Ryga-Kaliningradas
(15 arø, namø ûkio valda komercinës paskirties, 35 000 Eur),
galima derëtis. Tauragë, tel.: 8 656
38 991, 8 651 39 737.
Þemës sklypà Jaunystës g.22 (10
arø, yra elektra, 17 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 682 46 894.

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.
+Þemæ (þemës ûkio paskirties),
gali bûti apleista, neiðpirkta, þemës
gràþinimo iðvadas, atsiskaitau
pirkimo dienà. Tauragës rajone tel.
8 699 82 177.
1-2 k. butà, II-III a. Tauragë, tel.
8 656 34 191.
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.
Siûlyti visus variantus. Tel.: 8 657
78 500; +447 868 802 536 (SMS).

n u o m o j a
+Iðnuomoja 1 k. butà Miðko g.
(II a., prieð parduotuvæ „Èia“,
su baldais ir buitine technika).
Tauragë, tel. 8 655 23 010.
+Iðnuomoja arba parduoda garaþà T. Ivanausko g. Tauragë, tel.:
8 616 18 166, 8 686 08 188.
+Iðnuomoja autoserviso patalpas
arba darbo vietà. Tauragë, tel. 8
639 73 615.
+Iðnuomoja gamybines, sandëliavimo, servisui. Tauragë, tel. 8
684 61 318.
+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) arba parduoda. Tauragë, tel. 8 685 38 405.

2 k. butà (100 Eur, su baldais,
ilgam laikui). Tauragë, tel. 8 653
93 840.
Iðsinuomotø 2 k. butà su baldais.
Tauragë, tel. 8 637 14 199.
Iðsinuomotø 2-4 k. butà su baldais.
Tauragë, tel. 8 618 00 004.
Patalpas Pramonës g. 16b (2 200
kv. m, tinka komercinei veiklai,
300 Eur). 450 kv. m, arkinis
sandëlis, su þeme. Tauragë, tel. 8
655 75 075.
Nuosavame name vienà kambará
su patogumais. Yra virtuvë su
áranga, duðas, tualetas, ðildymas centrinis, ðildo ðeimininkai.
Tauragë, tel. 8 652 53 503.
Pora be vaikø ieðko tvarkingo 1
arba 2 k. buto, esame be þalingø
áproèiø, dirbantys, galime nuomà
mokëti kelis mënesius á prieká.
Tauragë, tel. 8 644 29 708.
Vyras iðsinuomotø 1-2 k. butà
Tauragëje, gali bûti Pagëgiuose ir
kt. Tel. 8 690 15 324.

Vilkaviðkyje ir rajone

Þemës sklypà Lauksargiø centre,
uþ seniûnijos (23 arai, geodeziniai
matavimai, elektra, vandentiekis,
vaismedþiai). Tauragës r., tel.: 8
619 84 626, 8 446 57 316.

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 nuo Tauragës 10 km
(60 arø, prie pagrindinio kelio).
Tel. 8 643 68 041.
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.
Þemës sklypà Skalviø g. (9,6 aro,
su visomis komunikacijomis, prie
miðko). Tauragë, tel. 8 652 42 695.

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.

+Iðnuomoja namo antrà aukðtà (4
kambariai, su baldais). Tauragë,
tel. 8 689 09 458.

Þemës sklypà Laisvës g. (10 arø).
Tauragë, tel. 8 699 80 435.

Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 EUR).
Tauragë, tel. 8 652 66 816.

IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.

k e i è i a
3 k. butà á 2 k. butà (gali bûti
privaèioje valdoje) arba parduoda.
Tauragë, tel. 8 600 18 562.

p a r d u o d a
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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).

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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Kiaulæ (120 kg, uþauginta kaimiðkais paðarais). Tauragë, tel. 8
675 06 765.
Kumelaitæ (1 m., labai rami,
jauki). Tauragë, tel. 8 684 26 788.
Naminius kiauðinius, galiu atveþti
á namus. Jurbarkas, tel. 8 683
33 141.
Nebrangiai ir skubiai parduodu
pirmaverðæ karvæ (verðinga, 460
Eur). Jurbarkas, tel. 8 685 50 785.

Supjauname ir sukertame malkas
Jûsø kieme visoje Lietuvoje.
Kaina sutartinë. Tel. 8 643 11 767.

Papûgà Nimfà (20 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 690 20 534.

p a r d u o d a

Parðiukus (6 sav., mësiniai, vokieèiø baltieji). Tel. 8 609 88 491.

p a r d u o d a
Muzikiná centrà TECHNIC
(su 5 kolonëlëmis), televizoriø
PHILIPS. Tauragë, tel. 8 671
32 145.
NEBRANGIAI! Buitinius balionus (2 vnt.) ir prekybines svarstykles (ákraunamos elektra).
Tauragë, tel. 8 631 45 192.
Skalbykles (naudotos, ið
Skandinavijos, su garantija, nuo
70 Eur). Tauragë, tel. 8 686 46 967.
Ðaldytuvà „Indesit“, A klasës,
ðaldiklá „Beko“ (5 stalèiø, maþai
naudotas). Tauragë, tel. 8 699
61 422.
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.

Parðelius (6 sav.). Ðimkaièiø sen.,
tel. 8 690 30 166.
Parðelius. Jurbarko r., tel. 8 652
48 062.
Parðiukus, 5 savaièiø. Tauragë, tel.
8 623 69 174.
Oþkà (jauna, melþiama) ir 3 mën.
oþkytæ. Skaudvilë, tel. 8 684 56 103.
2 sukergtas telyèias (verðiuosis
rugpjûèio mën., 600 eurø). Tel. 8
644 17 609.
2 telyèias (verðiuosis liepos mën.) ir
kumelæ. Tel. 8 603 79 786.
2 veislinius erþiliukus (Lietuvos
sunkiøjø) ir margà miðrûnà arkliukà. Tauragë, tel. 8 686 66 871.
2 verðiø karvæ, verðiuosis geguþës
pradþioje ir dovanoju oþkà. Tel. 8
612 36 284.
2 karves (pirmaverðës, ðvieþiapienës, juodmargës, po 800 eurø).
Ðimkaièiø sen., tel. 8 642 67 525.

“Apple 6 gold“ (naudotas 2 sav.,
idealios buklës, 24 mën. garantija, 580 Eur). Tauragë, tel. 8 630
37 614.

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.
Iðtiesiamà lovà (160 x 200 cm,
geros bûklës, su patalynës dëþe,
400 Eur). Tauragë, tel. 8 683 50
300.
Lovas (3 vnt., metalinës, su metaliniais èiuþiniais, studentiðkos).
Kiduliai, Ðakiø r., tel. 8 671 40 599.

p a r d u o d a

Lovas 2 vnt. (atskiros, ið „Rûtos“
komplekto), tualetiná stalelá su
veidrodþiu. Tauragë, tel. 8 687
56 914.
Minkðtà kampà (iðtraukiamas),
sofà-lovà, tachtà, lovas (viengulë,
dvigulë), sekcijà, spintà, stalà,
këdes, spinteles voniai. Tel. 8
627 89 361.

+Pigiai! Berþo pjuvenø 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.
Nebrangiai parduodame berþines
malkas (3 m). Taurage, tel. 8 613
22 204.
Supynes su stogeliu (metalinës,
2x2 m, 420 Eur). Raseiniai, tel. 8
677 33 704.

Minkðtàjá svetainës kampà (200
Eur). Tauragë, tel. 8 657 66 760.
Sekcijà (raudonmedþio sp., 3
daliø, su komoda, geros bûklës).
Tauragë, tel. 8 685 82 723.
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.
Stalà su 12 këdþiø (ðviesus, uosio,
700 Eur). Tel. 8 612 34 668.
Virtuvës baldø komplektà (baltos
sp., pigiai), kompiuterio stalà
(kampinis, su stalèiais, 20 Eur),
uosinæ sekcijà (geros iðvaizdos).
Tauragë, tel. 8 654 59 973.

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.

Pieningà 2 veriø karvæ, verðiuosis
geguþës mën. Ðilalë, tel. 8 612
36 284.
Sausà ðienà rulonuose. Tel. 8 616
92 316.
Seklines bulves (skanios, geros
veislës). Tauragë, tel. 8 657 92 545.
Septyniø verðiø verðingà karvæ,
verðiuosis liepos mën. Tauragës
r., tel. 8 674 01 521.
Sëklines ir maistines bulves (didelis kiekis). Tauragë, tel. 8 623 69
174.

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
Superku europaletes. Tel. 8 638
65 628.

Apgyvendinu senyvo amþiaus
vyriðká, turintá vairuotojo teises.
Tel. 8 688 56 284.
Mokinio paþymëjimà MP
Nr. 1943832, iðduotà Rûtai
Milkeraitytei (Smalininkø TVM),
laikyti negaliojanèiu.
Reikalingas vieniðas vyras ar
vieniða moteris priþiûrëti sodybà.
Jurbarkas, tel. 8 685 29 998.
Vieniðas vyras gali priþiûrëti
sodybà. Siûlyti ávairius variantus.
Tel. 8 670 62 832.

Elektriná 4 kW variklá (3000 aps./
min., padas flanðas., 75 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 681 15 553.
Gelþbetonines tuðèiavidures perdengimo plokðtes (6 vnt., 6 x 1,5
m, 1 vnt. - 170 Eur). SKUBIAI!
Jurbarkas, tel. 8 670 32 368.
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.
Juostinius mobiliuosius gaterius
(elektra, benzinas, dyzelinas).
Dyzelinæ 20 kW elektros stotá.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.
Keramzitbetonio blokelius (su
trimis oro tarpais uþpildytais
polistirolu, 50x25x22, 550 vnt.).
Kiduliai, Ðakiø r., tel. 8 615 28 683.
Medþio obliavimo stakles (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.
NEBRANGIAI! Stiklà (4 mm
storio, 40 x 105 cm), plastmasinæ
statinæ (200 l talpos). Tauragë, tel.
8 631 45 192.

Ðienainá. Pagëgiai, tel. 8 657 0538.

5 sav. parðelius, 70 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 610 24 632.

Telyèià, verðiuosis liepos 4 d., 650
Eur. Tauragë, tel. 8 671 92 065.

Plytas, 0.13 Eur. Raseiniai, tel. 8
686 81 940.

5 verðiø vesianèià karvæ ir baltnugariø veislës telyèaitæ, 15 mënesiø.
Ðilalë, tel. 8 622 85 360.

Telyèià. Skaudvilë, tel. 8 655 10
490.

Antraverðæ karvutæ, verðiuosis 05
mën. gale, 900 eurø. Tauragë, tel.
8 657 94 629.
Arklá (5 m., darbinis, stambus)
ir kumelæ (4 m., stambi). Galiu
keisti darbinius. Kauno r., tel. 8
603 48 610.
Avis su ëriukais (Romanovø veislës). Tel. 8 634 02 705.
Aviþas, aviþø-peliuðkø miðiná.
Jurbarkas, tel. 8 610 07 183.
Aviþinius ðiaudus rulonuose,
apvilktuose plëvele. Jurbarkas,
tel. 8 610 07 183.

p e r k a
+Ûkininkë brangiai superka
mësines telyèaites (nuo 2 iki 3
Eur/kg). Tel.: 8 691 67 051, 8 656
87 124.
Superkame vynuogines sraiges.
Jurbarkas, tel. 8 682 19 217.

d o v a n o j a
Haskiø veislës kalytæ 2 m. amþiaus.
Tauragë, tel. 8 659 00 230.
Tvarkinga daugiavaikë ðeima bus
labai dëkinga, jei kas padovanos
melþiamà oþkà ar maþà telyèiaitæ.
Tel. 8 621 03 924.

Buliø (grynaveislis, hailandø veislës, 24 mën.). Kelmës r., tel. 8 620
87 949.
Bulves (maistines ir sëklines).
Tauragë, tel.: 8 636 00 128, 8 633
96 840.
Bulves (maistinës, 50 kg. - 4 eurø).
Jurbarko r., tel. 8 622 48 364
Bulves (maistinës, 500 kg, skanios).
Ðilalë, tel. 8 681 52 669.
Dvi verðingas telyèias, verðiuosis
05 mën. Tauragë, tel. 8 654 23 606.
Dviejø sav. buliukà (balnugariø
veislës). Dovanojamas raguoèiø
mëðlas Tauragës r. Tel. 8 674 01
521.
Ekologiðkas maistines bulves ir
sëklines bulves. Tauragë, tel. 8
698 03 012.
Gaminu ávairias bûdas ðunims.
Kauno r. atveþimas nemokamas.
Kaunas, tel. 8 676 06 379.
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.
Karvæ (ðvieþiapienë, 1 verðio).
Tauragë, tel. 8 656 08 505.
Karves (2 verðiø, 2 vnt., pieniniø
veislës). Tauragë, tel. 8 633 81 176.
Karves (5 vnt.) ir mësinæ kiaulæ.
Tauragë, tel. 8 699 03 547.

p a r d u o d a

Paðarines bulves, po 3 eurø/50
kg ir maistines, 50 kg/eurø.
Paðarinius grûdus, nuo 6 eurø/50
kg. Atveþu. Tel. 8 647 80 591.

Senovines raudonas plytas
(didelës, 16 000 vnt.), grindinio
akmenis, 300 kv. m. Tel. 8 699
99 395.

El. variklius (7,5 kW, 1500 aps./
min., 3 kW 1500 aps./min., 1,1
kW 1500 aps./min.). Tauragë, tel.
8 650 40 188.

Pigiausiai Lietuvoje vandens
ðildytuvà su saulës kolektoriumi
(130 l, su kompiuteriu, 340 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 47 606.

3 karves (2 000-2 500 Lt, 6 905.60
Eur). Tauragë, tel. 8 630 74 338.

p a r d u o d a

Parðiukus (65 Eur). Tauragës r.,
tel. 8 639 64 923.

Sauskelnes kelnaites suaugusiems
large dydzio 867804987
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Karves (pirmaverðë ir verðinga).
Jurbarkas, tel.: 8 671 40 921, 8 671
17 473, 8 677 56 080.
Karvæ (7 verðiø, verðinga).
Tauragës r., tel. 8 658 83 058.
Karvæ ir telyèià (verðingos).
Tauragë, tel. 8 601 43 631.
Kiaulæ. Skirsnemunë, Jurbarko r.,
tel. 8 612 80 695.

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 (paaugliams, 50 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 690 20 534.
Dviratá SKUBIAI (geros bûklës).
Tauragë, tel. 8 606 58 703.
Dviratá VOLTAGE JR 24 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.
Medines gimnastikos sieneles
(ávairios). Tauragë, tel. 8 651
15 887.
Pintus krepðius sodo, kiemo
puoðimui. Tauragë, tel. 8 699
26 301.
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.

p a r d u o d a
+Taðus (àþuolo, sausi). Tauragë,
tel. 8 650 55 385.
+Statybinæ medienà: sijos (120
mm x 120 mm), sparai (150 mm x
60 mm), dvigubo pjovimo lentos.
Tauragë, tel. 8 614 54 227.
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. 8 675 30 806.
Biotualetà (be kabinos), skylëtas
plytas (0,20 Eur), pilnavidures
plytas (1 vnt. - 0,30 Eur). Tauragë,
tel. 8 617 34 672.
Èekoslovakiðkà akumuliaciná
bakà su ðildymo elementais ir
0,7 tonos ðildymo sistemai skirto
skysèio (50 proc. pigesnë kaina).
Jurbarkas, tel. 8 616 50 738.
Duris (geros bûklës, naudotos,
vidaus, 2 vnt., 203-97 cm, su staktomis ir spynomis), duris (ûkinio
pastato, su staktomis ir apdaila,
197-114 cm), gelþbetoninæ originalià sàramà virð ûkinio pastato
durø (160-20 cm). Kiduliai, Ðakiø
r., tel. 8 671 40 599.
Duris (medines, naujos, ávairiø
matmenø). Tauragë, tel. 8 651
15 887.
Duris (naudotos, faneruotos,
uosinës, 196 x 80, 196 x 60 cm).
Tauragë, tel. 8 652 25 033.
Elektra valdomà stogà, tvirtinamà
prie namo sienos. Jurbarkas, tel.
8 615 12 530.
El. pjûklà (medþio pjovimo staklës. Maþai naudotas, 4 kW, 2800
aps./min., 160 Eur). Jurbarkas, tel.
8 614 83 688.
El. variklius (5,5 kW, 900 aps./
min., 3 kW, 1400 aps./min., 1,5
kW, 900 aps./min., 1,5 kW 1400
aps./min., 1,1 kW, 900 aps./min.,
3 kW, 3000 aps./min., 1,5 kW,
3000 aps./min., planðiná, 4 kW
1400 aps./min.). Tauragë, tel. 8
631 27 916.

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.
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.
Ðildymo katilà (naudotas 5 sezonus, dujø generacijos 25 kW).
Tauragë, tel. 8 614 11 619.
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.
Vokiðkà laminatà uþ pusæ kainos.
Tel. 8 698 75 628.

AUDI
p a r d u o d a
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.
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AUDI 100 (1993 m., 2400 cm3,
dyzelinas, 85 kW, mechaninë
pavarø dëþë, 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 A6 (1994 m., 2400 cm3,
dyzelinas, 85 kW, mechaninë pavarø dëþë, sedanas, sidabrinë, 4/5,
372000 km, TA iki 2016-12, daug
privalumø, 1 400 Eur). Ðilalë, tel.
8 676 01 245.

CHEVROLET
p a r d u o d a
CHEVROLET (2011 m., 1,4 l,
benzinas, Lietuvoje neeksploatuotas, 3 300 Eur). Ðakiai, tel. 8
620 65 524.

CITROEN
p a r d u o d a
CITROEN XANTIA (1997 m.,
dyzelinas, pilka sp., mechaninë
pavarø dëþë, TA iki 2 016 01, 550
eurø). Tauragë, tel. 8 637 82 410.

GAZ
p a r d u o d a
GAZ 21;31 (baltos sp., benzinas,
dujos, vaþiuojantis, 3 500 Lt),
GAZ 53 (nauja kabina), GAZ
67B. Tel. 8 675 11 551.
GAZ VOLGA 24 (rida 50 000
km); kempingus (4 vietø ir 3
vietø). Ðakiai, tel. 8 616 13 954.

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

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

OPEL
p a r d u o d a
OPEL CORSA (1996 m., 1400
cm3, benzinas, 33 kW, mechaninë
pavarø dëþë, heèbekas, juoda sp.,
135 000 km, TA iki 2016-01, 230
Eur, vaþiuojantis). Tauragë, tel. 8
685 08 263.
OPEL CORSA (2002 m., 1600
cm3, dyzelinas, 48 kW, mechaninë
pavarø dëþë, heèbekas, mëlyna,
2/3, 200 000 km, TA iki 201608, daug privalumø, 1 100 Eur.
Ergonomiðkas, tvarkingas).
Tauragë, tel. 8 654 87 747.
OPEL VECTRA (1998 m., 1600
cm3, benzinas, mechaninë pavarø
dëþë, sedanas, juoda sp., 224 000
km, TA iki 2015-08, 350 Eur).
Tauragë, tel. 8 650 12 205.

ÐKODA
p a r d u o d a
ÐKODA SUPERB (2004 06 mën.,
1,8 t benzinas, sedanas, veliûras, el.
paketas, klimato kontrolë, ðildomos sëdynës, autopilotas, borto
kompiuteris, ksenonas, lieti ratai,
þalias perl., orig. rida 99 000 km,
serviso knygos, TA, 3 999 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

TOYOTA
p a r d u o d a
TOYOTA COROLLA (2003
m., 2000 cm3, dyzelinas, 66 kW,
mechaninë pavarø dëþë, heèbekas,
sidabrinë sp., 4/5, 240 500 km, TA
iki 2016-11, draudimas, 2 950 Eur,
ekonomiðkas, priziûrëtas automobilis). Ðakiai, tel. 8 601 99 777.

p a r d u o d a

MB SPRINTER 208 (1997 m., 2,3
l, dyzelinas, krovininis, þieminës ir
vasarinës padangos, gerai vaþiuojantis, 1 800 eurø). Jurbarkas, tel.
8 631 72 346.

RENAULT CLIO (1995 m., 1,4
l, benzians, mëlyna spalva, TA,
automatinë pavarø dëþë, 250
Eur). Jurbarkas, tel. 8 681 93 947.

VW GOLF (1995 m., ideali bûklë,
1,4 l, benzinas, ekonomiðkas, 550
Eur). Jurbarkas, tel. 8 655 90 633.

MITSUBISHI
p a r d u o d a
MITSUBISHI CARISMA (1996
m., TA). Tauragë, tel. 8 620 52 132.

MOSKVICH
p a r d u o d a
MOSKVICH. Tauragë, tel. 8 650
55 385.

SEAT ALHAMBRA (2000 m.,
1,9 TDI, 81 kW, tamsiai mëlynas perlamutras, veliûras, pilna
elektra, klimakontrolë, centrinis,
signalizacija, ðildomos sëdynës,
1 899 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
SEAT LEON (2004 m., 1,9 l,
TDi, AIC, TA, tvarkingas, 6 mën.
Lietuvoje, lieti ratlankiai, 2 000
Eur). Tauragë, tel. 8 683 50 300.

Kemperá MITSUBISHI L300 (2,4
l, dyzelinas, 3 vietos, 1 500 Eur).
Tel. 8 672 37 454.

Perku lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Tel. 8 633 93
469.

p a r d u o d a

SEAT

Dviejø aðiø priekabëles (bortinës,
kaina sutartinë). Platus pasirinkimas. Jurbarkas, tel. 8 690 12 090.

p e r k a

RENAULT

p a r d u o d a

p a r d u o d a

VW GOLF (2001 m., 1,9 l, dyzelinas, 4 x 4, sidabro sp., 1 900 Eur).
Tauragë, tel. 8 672 95 229.
VW GOLF III (1995-02, dyz.,
heèbekas, mechaninë pavarø dëþë,
66 kW, TA iki 2015-10, 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 (1995 m., 2 l, benzinas, dujos, karavanas, liukas,
kablys, TA iki 2016 m., mëlynos sp.,
draudimas, 750 Eur). Tauragë, tel.
8 655 23 010.
VW PASSAT (1999 m., dyzelinas,
81 kW, mechaninë pavarø dëþë,
sedanas, pilka sp., TA iki 2016-07,
1 2000 Eur. Þieminiø padangø
komplektas. Reikalingas kosmetinis remontas). Jurbarkas, tel. 8
653 81 970.

Automobilinės
DUJŲ ĮRANGOS

montavimas, remontas.
Patikros sertifikatai
,,Regitrai“.

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.
+Vaþiuojanèius automobilius, gali
bûti be TA iki 300 Eur. Tauragë,
tel. 8 653 11 297.

Motorolerá SUZUKI KATANA
(2000 m., 49 kub. cm). Tauragë,
tel. 8 683 50 300.

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

p a r d u o d a

Perkame automobilius ardymui
(gali bûti dauþti, tik dyzeliniai).
Jurbarkas, tel. +370 621 69 777.

Arklines: ðienapjoves, grëblávartytuvà, roges (ðlajos) ir kt. Tel.
8 675 11 551
Arkliná veþimà guminiais ratais ir
arklines roges. Labai geros bûklës.
Ðilalë, tel. 8 686 91 048.

Lengvøjø automobiliø priekabos,
nameliai ant ratø

VOLKSWAGEN

MERCEDES-BENZ

MB E220 (1996 m., 2200 cm3,
dyzelinas, 70 kW, mechaninë pavarø dëþë, sedanas, balta sp., 4/5,
TA iki 2015-09, daug privalumø,
draudimas, 700 Eur, be defektø).
Tauragë, tel. 8 685 21 548.

VW SHARAN (1999 m., 1,9 TDI,
81 kW, mëlynas perlamutras,
klimato kontrolë, el. langai, centrinis, signalizacija, 1 999 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

Lengvojo automobilio priekabà
(savos g-bos, 270 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 674 21 618.

p a r d u o d a

RENAULT LAGUNA (1997 m.,
2 l, benzinas, universalus, TA,
draudimas, geros bûklës, 500
Eur). Tauragë, tel. 8 615 67 816.

VW PASSAT (universalus, 1992
m., 1,6 l, turbodyzelinas, 59 kW,
kablys, draudimas, TA, skubiai,
380 Eur). Tel. 8 638 30 556.

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

Motorolerá DÞIGT (keturtaktis,
50 kub. cm, maþai naudotas, geros
bûklës, 350 Eur). Tauragë, tel. 8
644 34 247.

p a r d u o d a
Akumuliatoriø (naudotas, geros
bûklës, ið Vokietijos), padangas
(185x70, R14, vasarinës, 2 vnt.,
su diskais). Jurbarkas, tel. 8 686
89 896.
Dyzeliná FORD SIERA ir FORD
SCORPION variklá; UAZ 469
këbulà; MB 123 greièio dëþæ.
Ðakiai, tel. 8 616 13 954.
Ávairiø markiø dëvëtø automobiliø
detalës. Jurbarkas, tel. +370 621
69 777.
Magnetolà AUDI A3 (originali,
2002 m., 23 Eur), magnetolà SONY
(4x50 W, 35 Eur). Jurbarkas, tel. 8
681 93 947.
Padangas (195/65/R15, 205/55/
R16, 215/70/R16C), lietus ratlankius (R15, R16, tinka VW
SHARAN, SEAT ALHAMBRA,
FORD GALAXY, AUDI A6,
C4, 5 skyliø), R16 skardinius
(tinka VW SHARAN, AUDI,
ALHAMBRA), SUBARU
LEGACY (R15). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.
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.
VW SHARAN (1998 m., benzinas,
sidabro sp.) dalimis. Tauragë, tel.
8 652 06 558.

UAB,, DROLA“, Serbentų g.7b,
Šiauliai, tel. 8 600 29 771.
p a r d u o d a
Motociklus DNEPR MT-10, MK
(originaliai suremontuoti). Tel. 8
675 11 551.

BELARUS traktorius: MTZ
82Turbo (mazai dirbæs, eksportinis); MTZ-80, eksportinis, pakeistas naujas variklis, komplektas,
tepalo siurblys, galinis cilindras
nauji. Ðilalë, tel. 8 606 89 055.
Benzinines þoliapjoves. Jurbarkas,
tel. 8 699 16 751.
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;
dvitiltis, plûgai 3 korpusø,
KVERNELAND linginë apsauga.
Ðilalë, tel. +370 606 89 055.
Dviejø vietø melþimo aikðtelæ.
Ðilalë, tel. 8 618 64 627.
GAZ 66 padangas (2 vnt.), ZIL
padangas su diskais (4 vnt.).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.
Grëblá-vartytuvà DOBILAS
3 (2009 m., labai maþai naudotas, galime atveþti, 1 450 Eur).
Tauragë, tel. 8 638 82 704.
Grëblá KUHN-7301 (1993 m.,
2 200 Eur), tankinimo volà prie
traktoriø T-25, T-40 (pakabinamas, 200 Eur), ðieno vartytuvà
(4,2 m ploèio, 200 Eur). Jurbarko
r., tel. 8 618 04 825.
Grëblá „Dobilas-3“, kultivatoriø,
prikabinamas KPS-4, sëjamàjà
rusø g-bos SZ-3,6. Tel. 8 617
15 920.
Grûdø malûnà (7 kW, 400 Eur),
medþio obliavimo stakles (4 kW,
300 Eur), medþio frezavimo stakles (250 Eur). Jurbarkas, tel. 8
653 78 779.
Grûdø sëjamàjà (diskinë, rusø
g-bos, 750 Eur), vienos aðies
traktoriaus priekabà (250 Eur).
Tel. 8 646 39 686.
Kombainà GRIME (su stogu);
plûgà (3 korpusø); kombaino padangà; tràðø barstytuvà (2 diskø);
grûdø malûnà (7 kW). Ðakiai, tel.
8 616 13 954.
Kombainà Niva dalimis.
Jurbarkas, tel. 8 685 30 887.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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Kultivatoriø 4 m ploèio (140 Eur),
vagotuvà 5 noragø (180 Eur),
tonines svarstykles (130 Eur),
savadarbá trifazá grûdø, 140 Eur.
Tauragë, tel. 8 603 79 661.
Kultivatoriø su voleliais, vokiðkà
vartomà plûgà (3 korpusø), priekabà medienà veþti, grûdø malûnà,
svarstykles, siurblá NÐ50, priekabos hidrocilindrà. Jurbarkas, tel.
8 616 41 686.

Traktoriø T-25, MTZ-50, JUMZ,
FORTSCHRITT 303, diskinæ
grûdø sëjamàjà (rusø g-bos) dalimis. Tel. 8 646 39 686.
Trikampá traktoriaus BELARUS
(60 Eur), 11 kW planðiná variklá
(grûdø pûstuvà, 100 Eur). Ðilalë,
tel. 8 681 52 669.

p e r k a
Cisternà ant ratø. Tel. 8 687 68 813.

Kvieèiai, mieþiai, aviþos, þirniai
sëklai ir paðarui. Tauragë, tel. 8
614 54 006.

Kombainà Niva SK5; traktoriø
T-150 K; ðieno ðiaudø rinktuvà.
Tel. 8 613 98 986.

Lenkiðka dalginæ ðienapjovæ, 90
eurø. Ðilalës r., tel. 8 615 29 220.

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

Melþimo aparatus, naujus ir
naudotus, suteikiame garantijà,
atliekame jø remontà, galime
pristatyti á namus. Tauragë, tel. 8
638 82 704.
Melþimo aikðteles (naujas, 2
vietø, 550 Eur, 4 vietø 1 000
Eur), grûdø sëjamàjà SZ-3,6 (diskinë, maþai naudota, 1 350 Eur),
priekabà 2PTS-4 (maþoji, 650
Eur). Skaudvilë, tel. 8 610 02 860.
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.
MTZ50 galinio rato ratlanká,
priekiná trakt. ratà, dvi metalines
talpyklas po 200 l kurui, purkðtuvà (1 t, 12 m ploèio), trakt.
priekabos ratà (6 skyliø), 2 ketaus
radiatorius po 8 sekcijas, skardà
priekabos dugnui (135x500 cm).
Kiduliai, tel. 8 671 40 599.
Krautuvà MTZ (modelis JUMZ,
galia 38 kW, tvarkingas, vaþiuojantis, yra TA, 8200 Eur). Tauragë,
tel. +370 618 57 934.
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.
Purkðtuvà (12 m ploèio, 100
Eur), tràðø barstytuvà (250 kg, 60
Eur), ðienapjovæ KSF (2,15 m, 50
Eur), betono maiðyklæ (60 Eur),
ðiaudø stumdymo ðakes (40 Eur).
Kiduliai, Ðakiø r., tel. 8 609 51 676.
Rotacinæ ðienapjovæ RASA.
Jurbarkas, tel. 8 652 11 507.
Sav. gam. puspriekabæ (dok.,
480 eurø). Talpyklq RZ 1,8, 380
eurø. Darþinius ratus, 500 eurø.
Purkðtuvà „Jar-met“, 1 t, 650
eurø. T-16 (hidraulas), 1800 eurø.
Tel. 8 652 96 089.

+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.
+Reikalingas vieniðas þmogus, galintis dirbti traktoriumi.
Apgyvendina, maitina. Tauragë,
tel. 8 653 33 101.
+Reikalingi automobiliø poliruotojai su darbo patirtimi ir darbuotojai automobiliø salonø valymui.
Tauragë, tel. 8 654 02 323.
Kebabinëje „Karaliðki kebabai“
reikalingi darbuotojai, geros darbo
sàlygos, patrauklus atlyginimas.
Skaudvilë, Tauragës r., tel. 8 601
02 119.
Raseiniø r. reikalingi traktorininkas, melþëja, ávairus darbininkai.
Atlyginimas, soc. garantijos, gali
bûti ðeima, apgyvendiname. Tel.
8 60 64 6462.
Reikalinga administratorë-patalpø
tvarkytoja Mingëje (Minijos kaime). Tel. 8 698 261 66, el. p.
info@mingesvila.lt. Plaèiau: www.
mingesvila.lt
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.

Automobilinės
DUJŲ ĮRANGOS

montavimas, remontas.
Patikros sertifikatai
,,Regitrai“.
UAB,, DROLA“, Serbentų g.7b,
Šiauliai, tel. 8 600 29 771.
Ieðkau vairuotojo darbo, turiu
visas kategorijas. Jurbarkas, tel. 8
604 63 309.
Ieðko darbo, gali dirbti ávairius
statybinius darbus. Tauragë, tel. 8
617 34 672.
Moteris ieðko darbo, gali slaugyti
senelius. Gali suleisti vaistus á venà.
Turi darbo patirties. Tauragë, tel. 8
690 04 955.
Moteris ieðko darbo, gali tvarkyti
aplinkà ir kapines. Vyras ieðko darbo, gali kapoti malkas, atlikti kitus
darbus. Tauragë, tel. 8 653 44 283.
Mûrininkas apdailininkas, patyræs
meistras, ieðko darbo. Tauragë, tel.
8 630 32 680.
Statybininkas ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 605 34 646.
Tinkuotojas ieðko darbo. Tel. 8
654 45 100.
Vyras ieðko darbo, klijuoja plyteles,
tinkuoja, deda laminatà. Tauragë,
tel. 8 683 59 143.
Vyras, be þalingø áproèiø, ieðko
miðko pjovëjo, traktorininko,
autokrautuvo vairuotojo darbo.
Tauragë, tel. 8 683 59 143.
44 m. vyras ieðko 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.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.

+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.
+Vyras pjauna miðkà, avarinius
medþius, malkas, gali kapoti. Turi
savo árangà. Tauragë, tel. 8 637
72 785.

Ðieno smulkintuvà (lenkø g-bos),
ðienapjovæ (nauja, 2,40 m uþgrëbis). Tauragë, tel. 8 446 43 893.

Atliekame skardinimo darbus.
Lietvamzdþiai, vëjalentës, kraigai,
pakalimai ir kita. Tel. 8 631 66 119.

Ðieno smulkintuvà (lenkø g-bos),
ðienapjovæ (nauja, 2,40 m uþgrëbis), priekabà (2 aðiø, su langais,
1 000 Eur) . Tauragë, tel. 8 446
43 893.

Atliekame visus santechnikos darbus visoje Lietuvoje. Tel. 8 637
99 252.

T-16 (suremontuotas, TA iki 2016
m. balandþio mën., 1 300 Eur).
Tauragë, tel. 8 635 08 906.

Reikalingas darbininkas kaime
darbui prie gyvuliø. Bûtina sàlyga
gyventi kartu ir neturëti þalingø
áproèiø. Ðakiø r., tel. 8 612 59 700.

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

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.

Reikalingas traktorininkas su
plûgais, galintis suarti kolektyviná
sodà Joniðkëje. Tauragë, tel. 8
617 34 672.

Traktorinæ priekabà (vienaaðë),
kratytuvà; arkliná inventoriø. Tel.
8 447 41 869.

40 m. vyras sàþiningai dirba
nekvalifikuotus darbus. Jurbarko
r., tel. 8 628 84 878.

+Mobiliuoju juostiniu gateriu uþsakovo namuose pjauna medienà.
Tauragë, tel. 8 650 10 466.

Traktoriø MTZ-82 UK (1990 m.).
Tauragë, tel. 8 653 10 554.

41 m. vyras atlieka ávairius vidaus
apdailos darbus. Jurbarkas, tel. 8
612 52 691.

+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.

Traktoriø T-25 (1991 m.).
Tauragë, tel. 8 670 28 404.
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Ûkininkas ieðko darbuotojo.
Pagëgiai, tel. +370 615 85 742.

+Gaminame montuojame kaminø
ádëklus nuo 23 Eur. Montuojame
pristatomus apðiltintus kaminus.
Didiname dûmtraukiø angas.
Prekiaujame kietojo kuro katilais,
krosnelëmis. Tel. 8 645 72 064.
+Iðnuomoja statybinius pastolius,
vibroplokðtæ, parketo ðlifavimo
maðinà. Tauragë, tel. 8 686 46 967.

55 m. vyras, turintis B kategorijos
vairuotojo paþymëjimà, ieðko
darbo. Tauragë, tel. 8 609 46 128.

Atlieku lauko ir vidaus darbus
(aplink duris, langus, kalu dailylentes, kloju laminatà). Tauragë,
tel. 8 627 91 769.
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.
Fasadø ðiltinimas. “Dekorø dëjimas”. Klinkerio klijavimas su
aparatûra. Stogø dengimas. Visa
vidaus apdaila. Tel.: 8 675 10 661,
8 671 89 115.
Iðpjaunu ið savo ràstø statybinæ
medienà, pagal uþsakymà. Tauragë,
tel. 8 614 74 903.
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.

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

MALONIAI PRASAU
APSILANKYTI Dalios
Bandzinskienes vyrø, moterø
kirpykloje Kæstuèio g. 10. Nuo 10 iki
18 val. Jurbarkas, tel. 8 682 95 300.
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 medþiagom. Taip pat
atliekame mûro ir stogo darbus.
Tauragë, tel. 8 658 46 966.
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.
Skolinu pinigus geromis gràþinimo
sàlygos, referencuoju greituosius
kreditus. Kaunas, tel. 8 647 19 034.
Stogø dengimas. Skardinimo
darbai. Gaminame lankstinius.
Kaminø ádëklai, pristatomi kaminai. Tel. 8 682 44 876.
Superku ávairø metalo lauþà.
Jurbarko r., tel. 8 685 46 102.
Supjauname ir sukertame malkas
Jûsø kieme visoje Lietuvoje. Kaina
sutartinë. Tel. 8 643 11 767.
Vyras ir moteris atlieka visus vidaus
apdailos darbus: dedame gipsà,
klijuojame plyteles, glaistome,
daþome, dedame tinkà. Tel. 8 673
57 197.
Nuomojame ðventines palapines,
paviljonus. Apðvietimas, grindys,
stalai, suolai, këdës su papuoðimu.
Tel. 8 677 97 077.
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Horoskopai
p
Savaitės pradžioje imkitės
neatliktų darbų,
neišspręstų klausimų. Jausitės energingi, tad
rezultatai turėtų džiuginti.
Trečiadienį ir ketvirtadienį nebūkite per daug patiklūs - jus
gali mėginti įvilioti į pinkles
ar įtraukti į abejotiną sandėrį.
Penktadienį patartina vengti
aktyvaus bendravimo. Skirkite
laiko sau, apvalykite sielą,
išgryninkite mintis. O štai savaitgalį nevenkite susitikimų
ar naujų pažinčių.
Pirmadienį jūsų
entuziazmas gali
likti nesuprastas būkite atsargesni,
kad jūsų aktyvumo nepalaikytų spaudimu. Trečiadienį,
ketvirtadienį turėsite aiškų
veiklos planą ir sėkmingai jo
laikysitės, tad nepamirškite
savęs pasveikinti ir padovanoti kokia miela smulkmenėle.
Savaitgalį norėsis kurti ateities
planus, išbandyti ką nauja.

ateinanèiai savaitei (05-11 - 05-17)

Savaitės pradžioje norėsis atsikratyti rutinos,
kils naujų, įdomių
sumanymų. Savaitės vidury
galite kiek susipainioti jausmuose, tad jausitės patrikę.
Neskubinkite įvykių, duokite
sau laiko susivokti. Atgauti
dvasinę pusiausvyrą kartais
padeda tiesiog fizinė veikla.
Savaitgalį neatsisakykite
kvietimo paviešėti pas seniai
matytus giminaičius.
Pirmadienį daugiau mėnesio skirkite santykiams su
žmonėmis - būkite atidesni artimųjų poreikiams, neužgaukite kolegų
kategoriškumu. Trečiadienį
jus patį iš pusiausvyros gali
išvesti viršininko kategoriškumas - pasistenkite nereguoti, ramiai dirbkit etai, ką
esate suplanavę, greitu laiku
paaiškės, kad teisus buvote
jūs. Savaitgalis bus turiningas
kaip reta.

Dvi galvos kartais geriau nei
viena - pirmadienį užuot pykę ant
savęs, pasiklauskite patarimo
kompetentingesnio žmogaus.
Savaitės vidury per daug neatsidėkite linksmybėms - gali
nukentėti jūsų darbo reikalai.
Penktadienį įsiklausykite į
savo organizmo poreikius - jei
jaučiatės išsekę, atsisakykite
grandiozinių planų ir paprasčiausiai gerai išsimiegokite.
Sekmadienį sulauksite netikėtų svečių.
Pirmadienį iš
pat ryto nusiteikite netikėtumams,
kruopščiai suplanuota dienotvarkė ne kartą
gali apsiversti aukštyn kojom.
Teks vikriai persiorientuoti ir
žaibiškai priimti sprendimus.
Savaitės vidury būsite apversti
darbais, penktadienį pradėsite
sukandę dantis, svajodami
apie savaitgalį. Tad ir išnaudokite laisvadienius poilsiui.

Namai šią savaitę tikrai neprimins ramybės
oazės, greičiau mūšio lauką, kuriame judu su
gyvenimo draugu mėginsite
įrodyti vienas kitam savo gyvenimo tiesas. Na, kažkuriam
teks žengti pirmąjį žingsnį ir
iškelti baltą vėliavą. Gal jūs
pamėginkite tai padaryti?..
Asmeniniai rūpesčiai gali
atsiliepti jūsų darbo kokybei.
Pamėginkite savaitgalį atgauti pusiausvyrą ir paieškoti
sprendimų.
Kelionės ar kitus
planus gali tekti
atidėti dėl pablogėjusios sveikatos
ar kitų kliūčių. Neskolinkite,
nesiskolinkite. Apskritai pasistenkite neprisiimti jokių
finansinių įsipareigojimų, kol
gerai neišsiaiškinsite, kiek
turite pinigų šiandien ir kiek
galite tikėtis turėti rytoj. Šią
savaitę svetimas pasiskolintas
daiktas namuose gali sukelti
rūpesčių. Užtat tinkamas metas dovanoti ar gauti dovanų.

Šią savaitę jus
turėtų lydėti sėkmė beveik visose veiklos sferose, tik santykius su vaikais
ir mylimais žmonėmis gali
temdyti smulkūs barniai.
Dėl jų išlaidumo ir visiško
nemokėjimo skaičiuoti pinigus antroje savaitės pusėje
galite galutinai netekti kantrybės. Pasiekti savo jums
padės tik labai įtikinami argumentai. Paruoškite kalbą
iš anksto. Sėkmingiausios
dienos - antradienis ir šeštadienis. Trečiadienį ir ketvirtadienį būkite atsargesni.
Savaitę pradėsite žvalūs, gerai
nusiteikę, darbai
tirps, nauji sumanymai klostysis sėkmingai. Ketvirtadienį gresia
nesusikalbėjimas su verslo
partneriais - būkite atsargesni, kad tai neatsilieptų
jūsų finansams. Savaitgalį
daugelį apims filosofinė
nuotaika, ieškosite gyvenimo prasmės.

14

Savaitės pradžia
- neabejotinai produktyviausia. Kiek
spėsite nuveikti,
tiek ir turėsite. Nuo savaitės
vidurio jau nebekelkite didelių
reikalavimų nei sau, nei kitiems - darbinga nuotaika veikiausiai bus kažkur išgaravusi,
o ir galimybės nuveikti ką nors
naudinga - gerokai menkesnės.
Savaitgalį galimos asmeninės
problemos. Vienu akimoju jų
neišspręsite, prireiks takto ir
kantrybės.
Savaitės pradžioje nusimato daug
bendravimo asmeniniais ir darbo
reikalais, teks kaip reikiant
pasispausti, jei norėsite visur
suspėti. Trečiadienį būsite poprasčiai nusiteikę, mėginkite
pataisyti nuotaiką palepindami
save skaniais pietumis ar kokia pramoga. Ketvirtadienis
ir penktadienis - geros dienos
tvarkyti finansinius reikalus,
ypač sėkmingos nekilnojamojo
turto operacijos. Savaitgalį teks
apkarpyti poilsio laiką ir baigti
per savaitę nenudirbtus darbus.

JUOKAI

17. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Denebas. Žaladarys. Radis. Ra. Krata. Aris. Paulas. ITAR. Omas. Rilis. Deka.
IS. Vonia. Vualis. Taitis. Mo. In. Lateksas. Alisa. Ritos. Gidas. Iaa. Naosas. Žetonas. through.
Bus. Marina. Elas. Aras. Sisonas. Kasa.
Horizontaliai: Keramika. Naras. Troba. Medis. Teisus. Bis. Aktas. Kas. Visos. Protas. Mi.
Rainis. “Žas”. Džaulis. Gero. Lia. Itin. Alkas. Madona. Ars. Volanas. Oda. Isa. Atida. Sek.
Rateliai. La. Akin. Aras. Astras. Sausa.
Pažymėtuose langeliuose: Prastas skonis.
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.

17. Man 69 metai. Esu naðlë.
Norëèiau kartais pabendrauti su panaðaus amþiaus,
be þalingø áproèiø, vieniðu
þmogumi. Esu po stuburo
operacijos. Vaikðtau su ramentais. Butø gerai, kad bûtø
ið Tauragës, kad turëtø automobilá. Tauragë.

DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS
TELEFONAIS:

Klaipëdoje - 8 652 65040.
Ðilutëje, Ðilalëje - 8 652 65039.
Jurbarke - 8 683 51000,
Tauragëje - 8 685 00029.

Į draudimo kompaniją ateina
senelis.
- Aš noriu gyvybę apsidrausti.
- Hm... o kiek Jums metų?
- Man 75.
- Atsiprašau, tačiau mūsų agentūroje tokio amžiaus žmonių nedraudžia.
- Kaip tai nedraudžia? Mano
tėvas prieš savaitę pas Jus apsidraudė!
- Klausykite, tai neįmanoma, pas
mus yra taisyklės!
- Aš Jums įrodysiu.
- Kiek metu Jūsų tėvui?
- 97 metai. O Jus pažiūrėkite savo
duomenų bazėje. Pamatysite, kad
toks buvo apdraustas.
Agentas žiūri, o gi iš tiesų buvo
toks įvykis.
- Nieko aš neprisimenu. Tikriausiai mano kolega draudė. Gerai,
ateikite kitą savaitę, aš jau būsiu
paruošęs dokumentus.
- Kitą savaitę aš negaliu. Išvažiuoju į senelio vestuves.
- Senelio? Kiek jam metų?
- Jam 117.
- Atleiskite, tačiau kodėl jis veda
tada, kai jam šitiek metų?
- O ar Jūs žinote ką tai reiškia
tokių metų dar su tėvais gyventi?
*****
Draudiminis įvykis:
Moteris, kuri ką tik pateko į
automobilio katastrofą, atėjo pas
savo draudimo agentą:
- Man būtina gauti draudimo
išmoką už įvykį.
- Papasakokite, kaip viskas nutiko.

- Važiavau gatve ir netyčia atsidūriau ant šaligatvio, įvažiavau
į parduotuvę. Vėliau iš jos išvažiavau. Užkabinau neatidų pėstįjį,
galiausiai atsitrenkiau į sunkvežimį
ir nuo to momento nebevaldžiau
mašinos.
*****
Prietaras.
Jeigu važiuodami automobiliu
staiga pajutote stiprų trinktelėjimą, sustokite, išlipę apžiūrėkite
bamperius:
Jeigu sulamdytas priekinis pinigus prarasite, jei galinis - jų
gausite.
*****
- Mama, ar aš galiu eiti paplaukioti?
- Tikrai ne, brangioji, čia per gilu.
- Bet tėvelis juk maudosi...
- Taip, brangioji, bet jis apdraustas.
*****
- Ar žinote ką bendro turi moteris
ir draudikas?
- Jie abu yra brangūs, sudėtinga
juos suprasti, ir viskas, ką gauni,
neturi jokios garantijos.
*****
Laidotuvėse kunigas sako kalbą,
visaip giria velionę, pasakoja, kokia ta buvo gera, rūpestinga, kaip
mylėjo vyrą ir vaikus...
Staiga našlys sušunka:
- Palaukit, palaukit, mes čia gal
ne tą laidojam?!!!
*****
Žmona vyrui kalba:
- Mes juk niekur kartu nevaikštome...

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
GEGUŽĖS 9 D. 13 VAL. Šiaulių kultūros
centre „Ant tėvelio dvaro“.
GEGUŽĖS 10 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros
centre vakaronė. Groja „Dainai“.
GEGUŽĖS 11 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros
centre Justinos Leinartaitės koncertas.
GEGUŽĖS 12 D. 18 VAL. Šiaulių kultūros
centre „Domino“ teatro premjera – komedija
be cenzūros „Testosteronas“ (N–18).
GEGUŽĖS 13 D. 19 VAL. Šiaulių kultūros
centre spektaklis pagal B. Brechto pjesę „Kaukazo kreidos ratas“.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
GEGUŽĖS 9 D. 15 VAL. Kėdainių kultūros centre Kėdainių rajono moksleivių ir
jaunimo kūrybinis projektas MENŲ MALŪNAS SPORTINIŲ ŠOKIŲ IR MUZIKOS
SPARNAS Kėdainių sportinių šokių klubo
„Vilnis“ ir muzikuojančio jaunimo koncertas
„Vilnis 2015“.
GEGUŽĖS 10 D. 14 VAL. Kėdainių kultūros
centre meditacija pagal Sahadža joga.
KRETINGOJE IR RAJONE
GEGUŽĖS 10 D. 14 VAL. Kretingos kultūros centre retromuzikos šventė SUSKINSIU
AŠ...
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
GEGUŽĖS 8-10 D. Klaipėdos lėlių teatre
VIII TARPTAUTINIS LĖLIŲ TEATRŲ FESTIVALIS „KARAKUMŲ ASILĖLIS 2015“.
GEGUŽĖS 8 D.
19 VAL spektaklis „Ambrazijaus istorija“,

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: „Žilinskio ir ko“ UAB darbų saugos specialistas tel. 8 614 80 151, UAB „Šilutės lombardas“ lombardo vadybininkas el. p. l.apskaitakontrole@gmail.com,
MB „Laimės gardėsis“ konditeris, konditerijos gaminių
gamyba tel. 8 673 11 433, Vilniaus kooperacijos prekybai
pardavėjas-kasininkas Jurbarkas, S. Daukanto g. 1A, 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 buhalteris-ekonomistas el. p. ligita.m@zilinskis.com,
UAB“ Tete-a-tete“ kazino lošimo automatų salono administratorius el. p. giedrius@tatkazino.lt, UAB „Vilkenta“
barmenas – padavėjas tel. 8 656 54 667, UAB „Profilmeta“
apdailininkas – fasado šiltintojas tel. 8 655 54 121.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Basanova“ apdailininkas, skardininkas, plataus profilio statybininkas tel. 8 674 18 464, UAB
„Dolmeksa“ pardavėjas kasininkas tel. 8 662 29 424,
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 „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
„Šilalės Agro“ pardavėjas-sandėlininkas tel. 8 607 77 889,
UAB „Čia Market“ pardavėjas kasininkas tel. 8 610 08
052, Šilalės rajono socialinių paslaugų namams socialinio
darbuotojo padėjėjas tel. 8 449 70 023, UAB „Utenos mėsa“
C kategorijos vairuotojas tel. 8 620 22 243, AB „Žemaitijos
pienas“ pieno supirkėjas tel. 8 444 22 200, KALTINĖNŲ
PARAPIJOS SENELIŲ GLOBOS NAMAMS bendrosios
praktikos slaugytojas, socialinis darbuotojas tel. 8 699
34 246, UAB „SAURIDA“ pardavimo vadybininkas tel.
8 612 72 373, UAB „Ritspeda“ laiškininkas tel. 8 652
84 471, UAB „Norvila“ apdailininkas tel. 8 675 99 202,
UAB „Pitlius“ kepėjas tel. 8 449 74 453, UAB „Gilibera“
barmenas tel. 8 699 40 410, UAB „Tauragės odontologijos
centrui“ gydytojo odontologo padėjėja (-as) tel. 8 676 43
289, UAB „Optita“ pardavimo vadybininkas tel. 8 699
75 525, Gintauto Murausko įmonei pardavėjas tel. 8 611
09 199, IĮ „Autoremda“ automobilių šaltkalvis tel. 8 612
42 862, UAB „Kauno Aibė“ C kategorijos vairuotojas tel.
8 650 99 599.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: V. Lidžienės įmonei virėjas (-a) tel. 370 698 29
183, UAB Tauragės odontologijos centras administratorius
el. p. tocklinika@gmail.com, UAB „Tratorija“ barista (kavos gamyba ir pardavimas Vero Cafe) el. p. atomas@agv.lt,
UAB „Bacas“ boulingo takelio operatorius tel. 370 650 12
992, UAB „Rimsauga“ apsaugos darbuotojas tel. 370 612
90 949, Andriui Arnašiui, vykdančiam individualią veiklą,
automobilių salonų valytojas (-a) tel. 370 639 13 158, UAB
„Keturi R“ autovežio vairuotojas darbui ES šalyse tel. 370
699 12 035, UAB „Palink“ pardavėjas – kasininkas tel.
370 656 56 105, UAB „Tauragės baldų fabrikas“ stalius –
staklininkas tel. 370 652 42 430, UAB „Dangija“ gamybos
meistras, audinių pjovėjas(-a) – dubliuotojas (-a), siuvėjas
(-a) tel. 370 685 54 774, IĮ „Dariaus automobiliai“ autovežio
vairuotojas el. p. buhalterija@autoveda.lt, UAB „Transedda“ autovežio vairuotojai, automobilių šaltkalvis tel. 370
699 53 362, UAB „Sosdiagnostika“ bendrosios praktikos
slaugytojas el. p. info@sosdiagnostika.lt, UAB „Eltaurada“
sąmatininkas – inžinierius el. p. info@eltaurada.lt, UAB
„Sigitos kepiniai“ vyriausiasis buhalteris el. p. direktore@
sigitoskepiniai.lt, UADBB „Drausma“ draudimo brokeriai
tel. 370 674 72 115, UAB „Valdymo apskaita“ transporto
vadybininkas el. p. info@valdymoapskaita.lt, UAB „Gr
Trade“ pardavimo vadybininkas el.p. uabtrade@gmail.com,
UAB „Virdaina“ elektros prekių pardavėjas el. p. info@
virdaina.lt, UAB „Ardabas“ stogdengys bitumine danga,
adailininkas tel. 370 614 92 464, UAB Klasmann-Deilmann
Laukėsa tekintojas – šaltkalvis, šaltkalvis - suvirintojas
tel. 370 614 98 830, UAB „Baltijos trasa“ autošaltkalvis,
automobilių kėbulų paruošėjas – dažytojas tel. 370 698 49
882, Irenos Alijošienės komercinei firmai „Agava“ pardavėjas konsultantas el.p. tadas@agv.lt, UAB „Taurus Solar“
žemės ūkio mašinų mechanikas tel. 370 690 60 869, UAB
„Tauratransa“ tarptautinio krovinių pervežimo vairuotojas
tel. 370 603 04 285, UAB „Selentė“ pardavimų vadovas
el.p. info@tauragesmaistas.lt, UAB „Žilinskas ir ko“ darbų
saugos specialistas tel. 370 614 80 151, UAB „Brolenta“
gaterininkas, autokrautuvo vairuotojas tel. 370 615 58 623,

trupė „Dromosofista“ (Ispanija).
20 VAL. festivalio atidarymas.
GEGUŽĖS 9 D.
10 VAL. spektaklis „Nepaprasta Edvardo
Tiuleino kelionė“.
11 VAL. spektaklis „Tarmių stalas“, Stalo
teatras (Lietuva).
14 VAL. spektaklis „Arklio Dominyko meilė“, klounų studija „Dulidu“ (Lietuva).
16, 18 VAL. spektaklis „Mooooooooonstrai“,
trupė „Label Brut“ (Prancūzija).
19 VAL. spektaklis „Smėlio žmogus“, Vilniaus teatras LĖLĖ (Lietuva).
GEGUŽĖS 10 D.
11 VAL. spektaklis „Lietuviška pasaka apie
tris seseris“, teatras „Lino lėlės“ (Lietuva).
13 VAL. spektaklis „Lienka“, Balstogės
valstybinis lėlių teatras (Lenkija).
14.30 VAL. spektaklis „Šiltnamio istorijos“,
„Psilikono“ teatras (Lietuva).
15.30 VAL. festivalio uždarymas, Klaipėdos
lėlių teatras.
PALANGOJE
GEGUŽĖS 9 D. Gintarinis savaitgalis. Gintaro rinkimo čempionatas. J. Basanavičiaus gatvė,
paplūdimys, Palanga.
GEGUŽĖS 9 D. 19 VAL. „Ramybės“ kultūros
centre Grupė COLOR FIELD (Turkija, Lietuva,
Danija, Pietų Korėja).
KAUNE
GEGUŽĖS 8 D. 18 VAL. Vokalinės kamerinės muzikos vakaras - duetai ir vokaliniai
– instrumentiniai ansambliai VDU Didžiojoje
auloje (Gimnazijos g. 7).
UAB „Pajūrio sauga“ darbų saugos specialistas – pardavimo
vadybininkas el. p. info@pajuriosauga.lt, UAB „Mozita“
Kokybės kontrolierius, Konstruktorius- projektuotojas el.p.
info@benera.lt, UAB „Bonsa“ tarptautinių reisų vairuotojas
tel. 370 676 35 666, UAB „Tausauga“ elektromonteris
tel. 370 614 98 492, UAB „Vyto baldai“ stalius baldžius
medinių baldų gamybai tel. 370 644 22 255, UAB „Kauno
apdaila“ apdailininkai, plytelių klojėjas tel. 370 620 32
413, Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų
aptarnavimo tarnybai virėjas, virtuvės darbininkas tel. 370 5
2113 834, UAB „Makveža“ pardavėjas - konsultantas el. p.
info26@mokivezi.lt, UAB „Iksfera“ autovežio vairuotojas
tel. 370 685 19 862, AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ” suvirintojas, įrenginių valdymo inžinieriai, transporto specialistas,
nokinimo meistras Tel. 8 650 35 966,
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje reikalingi virėjai, komandos lyderis, audimo
mašinos operatoriai. Jungtinėje Karalystėje reikalingi siuvėjai, sandėlio darbuotojai/pakuotojai. Maltoje reikalingi
autobusų vairuotojai. Ispanijoje reikalingi fleksografinės
spaudos operatoriai, AC/DC variklių mechanikai, gamybos
(elektros inžinerijos) vadovas. Estijoje reikalingi vyrų
kirpėjai. Vokietijoje reikalingos kambarinės; mechanikas.
Prancūzijoje reikalingi kineziterapeutai. Airijoje reikalingi mėsininkai/iškaulintojai. Nyderlanduose siūlomas
darbas maisto pramonės ir logistikos sandėliuose. Čekijos
Respublikoje reikalingas programinės įrangos analitikas.
Suomijoje reikalingas eksporto asistentas.
Darbo biržos tel. (8 446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apskaitininkas, administratorius sekretorius, skardininkas, tinkuotojas apdailininkas,
autotransporto priemonių remonto šaltkalvis, buhalteris
apskaitininkas, chemijos laborantas, mechanikos inžinierius,
cheminėje ir panašioje technologijoje naudojamo šiluminio
apdorojimo įrenginio operatorius, degalinės operatorius,
gamybos darbų brigadininkas, hidromanipuliatorių operatorius, kvalifikuotas fermos darbininkas (darbas užsienyje),
mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas, mechanikas
remontininkas, miškų ūkio darbininkas, pagalbinis darbininkas, pardavimo vadybininkas, pardavėjas, pardavėjassalės darbuotojas (krovikas), plataus profilio statybininkas,
skalbimo mašinų operatorius, sunkvežimio vairuotojas,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas, automatikos įrangos elektrotechnikas, automatinių linijų derintojas, automobilinio
krautuvo vairuotojas, automobilių šaltkalvis, betonuotojas,
buhalteris, frezuotojas, gamybos organizavimo inžinierius,
logistikos specialistas [vadybininkas], medinių baldų
surinkėjas, metalų apdirbimo technologas, nekvalifikuotas
melžėjas, pardavimo vadybininkas, pardavėjas, pastatų remontininkas aukštybininkas, plataus profilio statybininkas,
santechnikas, siuvėjas, skardininkas, statybos inžinierius,
stogdengys skarda, sunkvežimių mechanikas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, tekintojas, tiekimo agentas [vadybininkas], valytojas, verslo
paslaugų vadybininkas, virtuvės darbininkas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: automobilinio krautuvo vairuotojas UAB
„SAMSONAS” tel. 370 698 24 924, duomenų bazių administratorius ŠAKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMAS tel.
370 345 60 271, maisto produktų ir gėrimų technologas
UAB „SAMSONAS” tel. 370 698 24 397, padavėjas
UAB „Kristiandra” tel. 370 686 29 003, pardavėjas UAB
„Kosmelita” vadyba@kosmelita.lt.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, administratorius referentas, akušeris, apdailininkas, apgyvendinimo paslaugų
administratorius, apklausų atlikėjas, apmušėjas, apsaugos
darbuotojas, architektas, asmeninis sekretorius [padėjėjas],
auklė, autobuso vairuotojas, automobilinės cisternos vairuotojas, automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilių
mechanikas, automobilių plovėjas, automobilių šaltkalvis,
baldžius, barmenas, barmenas padavėjas, bendrosios
praktikos slaugytojas, bendrųjų statybos darbų vadovas,
betonuotojas, buhalteris, buhalteris apskaitininkas, cecho
meistras, dailidė statybininkas, dailininkas dizaineris,
darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, darbų skirstytojas, degalinės operatorius, dizaineris maketuotojas,
drabužių siuvėjas, draudimo agentas [vadybininkas],
draudimo bendrovės padalinio vadovas, ekonomistas,
ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas, elektrinio krautuvo vairuotojas, elektromechanikas, elektromonteris,
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JURBARKE IR RAJONE

GEGUŽĖS 9 D. 21 VAL. Klube „Mituva“
Jurbarko r., Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio
amžiaus žmonėms. Gyva muzika.
ŠAKIUOSE IR RAJONE
GEGUŽĖS 9 D. 18 VAL. Šakių kultūros
centre „Domino“ teatro spektaklis „Testosteronas“.
TAURAGĖJE IR RAJONE
GEGUŽĖS 8 D. 13 VAL. Gaurės krašto muziejuje edukacinė popietė „Audimo raštuose
atgyja praeitis“, skirta etnografinių regionų
metams.
GEGUŽĖS 8 D. 19 VAL. Adakavo bendruomenės namuose – Skaudvilės kultūros namų
teatro spektaklis „Saulės spindulys stiklinėje“.
GEGUŽĖS 9 D. 13 VAL. Dauglaukio kultūros namuose – koncertas „Viskas Jums“,
skirtas Motinos ir Šeimos dienų paminėjimui.
ŠILALĖJE IR RAJONE
GEGUŽĖS 8 D. 17 VAL. Šilalės kultūros
centre kino filmas „Bitė Maja“.
GEGUŽĖS 8 D. 18.30 VAL. Šilalės kultūros
centre kino filmas „Drakono lizdas“.
GEGUŽĖS 13 D. 20 VAL. Šilalės kultūros
centre video filmas „Brėmeno muzikantai“.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
GEGUŽĖS 9 D. 16 VAL. Marijampolės kultūros centre tradicinė, jubiliejinė 25 VILGOS
METŲ PAVASARIO RITMŲ fiesta 2015.
finansų vadybininkas, gamybinių patalpų valytojas,
gamybos meistras, garo katilų remonto šaltkalvis, gestų
kalbos vertėjas, grafikos dizaineris, greitojo maisto ruošimo
darbuotojas, grindinio klojėjas, indų plovėjas (rankomis),
inžinierius programuotojas, išnuomojimo paslaugų pardavėjas, izoliuotojas, įmonės [įstaigos] vadovo padėjėjas, jūrų
laivų inžinierius, kambarinė, kasininkas, kelio darbininkas,
kepėjas, kiemsargis, kineziterapeutas, kirpėjas, klinikos
laborantas, komercijos direktorius, kompiuterinių žaidimų
programų kūrėjas, komplektuotojas, konditeris, krovikas,
laiškininkas, laivo vamzdynininkas, lietuvių kalbos
mokytojas, lygintojas (rankomis), logistikos specialistas
[vadybininkas], logopedas, lopšelio-darželio auklėtojas,
maisto produktų gatvės pardavėjas, manikiūrininkas,
matininkas, mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas,
mechanikas remontininkas, medienos apdirbimo mašinų
operatorius, mėsininkas, metalinių gaminių surinkėjas,
metalinių konstrukcijų montuotojas, metalinių laivų korpusų
surinkėjas, metalo šlifuotojas, minkštųjų baldų apmušėjas,
nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas apželdinimo
darbininkas, nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas,
nekvalifikuotas statybos darbininkas, oro kondicionavimo
įrangos mechanikas, ožinio krano operatorius, padavėjas,
pagalbinis darbininkas, pagalbinis parduotuvės darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas, pakavimo įrangos
operatorius, pakuotojas (rankomis), paramedikas {greitoji
medicinos pagalba}, pardavėjas, pardavėjas kasininkas,
pardavimo [realizavimo] padalinio vadovas, pardavimo
agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas, parduotuvės padalinio vadovas, paslaugų (teikiamų pardavus
prekę) konsultantas, pastatų remontininkas aukštybininkas,
pastatų statybos darbų meistras, pastatų statybos inžinierius,
patologijos ir teismo medicinos diagnostikos technologas,
picų ruošėjas, pirkimo agentas [vadybininkas], plataus profilio statybininkas, plytelių klojėjas, popieriaus rūšiuotojas,
prekių ir paslaugų pirkimo specialistas, prekybos salės
vadybininkas, produkto vadybininkas, programuotojas,
projekto vadovas, reklamos tarnautojas, restorano valytojas,
restorano virėjas, sandėlininkas, santechnikas, santechnikos
sistemų ir įrenginių montuotojas, savivarčio vairuotojas,
signalizavimo sistemų elektroninių įtaisų montuotojas,
siuvėjas, skalbyklos mašinų operatorius, skardininkas,
slaugytojo padėjėjas, socialinės psichologijos psichologas,
socialinio darbuotojo padėjėjas, specialusis pedagogas,
stalius, stalius dailidė, statybinių gręžinių gręžimo mašinų
operatorius, statybos darbų prižiūrėtojas, statybos inžinierius, sunkvežimio vairuotojas, suvirintojas, suvirintojas
dujomis, suvirintojas dujomis ir elektra, šaltkalvis, šaltkalvis
suvirintojas, šilumos energetikos inžinierius, šilumos tinklų
priežiūros šaltkalvis, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, technologijų technikas, tiekėjas,
transporto priemonių dažytojas, turizmo vadybininkas,
ūkvedys, vairavimo instruktorius, vairuotojas ekspeditorius,
valytojas, vamzdyno montuotojas, vamzdžių klojėjas,
variklinės transporto priemonės elektrikas, variklinių transporto priemonių mechanikas, verslo paslaugų vadybininkas,
vidaus santechnikos vamzdynų ir įrenginių montuotojas,
viešbučio administratorius, viešbučio patarnautojas, vilkiko
[treilerio] vairuotojas, virėjas, virėjo padėjėjas (išskyrus
namų virtuvę), virtuvės darbininkas, vyresnysis laivo
kapitono padėjėjas, vyriausiasis virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, aplinkos tvarkytojas, bendrųjų
statybos darbų vadovas, degalinės operatorius, ekonomistas,
izoliuotojas, katilinės kūrikas, konstruktorius, laivų statybos
technikas, mechanizatorius, metalinių laivų korpusų surinkėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas kasininkas, pirkimo agentas [vadybininkas], plataus profilio statybininkas,
portretų dailininkas, portretistas, reklamos administratorius,
siuvėjas, sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojas, suvirintojas, šaltkalvis suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, vamzdžių klojėjas, vilkiko
[treilerio] vairuotojas, vyriausiasis buhalteris.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: bendrųjų statybos darbų vadovas, izoliuotojas,
katilinės operatorius, padavėjas, pagalbinis darbininkas,
pakuotojas, pakuotojas (rankomis), pardavėjas, pardavėjas
kasininkas, pardavimo vadybininkas, santechnikos sistemų
ir įrenginių montuotojas, šaltkalvis, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, valytojas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: barmenas, kineziterapeutas, pardavėjas,
viešbučio kambarinė.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas, apsaugos
darbuotojas, barmenas padavėjas, pagalbinis darbininkas,
pardavėjas kasininkas, pardavimo vadybininkas, pyrago
tešlos maišytojas, prekybos salės darbuotojas, stalius,
valytojas, virėjas, žuvies išpjovų ruošėjas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441) 78 048
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8 d. penktadienis 18 val.
Kazys Boruta BALTARAGIO MALŪNAS. Dviejų dalių vaidinimas romano motyvais. Režisierius Algimantas Pociūnas.
Bilietai: 5,79 € (20 Lt), 4,34 € (15 Lt), su nuolaida – 3,48 €
(12 Lt).
9 d. šeštadienis 18 val.
Pagal J. Tumą-Vaižgantą NEBYLYS. Dviejų dalių impresija.
Režisierius ir inscenizacijos autorius – Jonas Vaitkus.
Bilietai: 8,69 € (30 Lt), 7,24 € (25 Lt), su nuolaida – 4,34 €
(15 Lt).
10 d. sekmadienis 12 val.
Vienos dalies spektaklis vaikams MIKĖ. Inscenizacijos autorius
ir režisierius Algimantas Pociūnas.
Bilietai: 2,32 € (8 Lt).
14 d. ketvirtadienis 18 val.
MEDIJŲ MENO FESTIVALIS „ENTER 13“
Šokio teatro „AURA“ spektaklis PADARYK IŠ MANĘS
JUNGIKLĮ.
15 d. penktadienis 18 val.
Bertolt Brecht PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS.
Dviejų dalių liaudies komedija.
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.

KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
Gegužės 10 d. 12 val. PREMJERA! K.Macijauskas „Nutikimai
Smaližių šalyje”, pjesė – pasaka vaikams. Rež. K.Macijauskas.
Žvejų rūmai, Klaipėda.
Gegužės 13 d. 18.30 val. GASTROLĖS Kretingoje! M.Gavran
„Poros“, 1-os dalies sceninė mozaika. Rež. R.Kudzmanaitė.
Kretingos kultūros centras, Kretinga.
Gegužės 14 d. 18 val. Marguerite Duras „Savanos įlanka“,
1-os dalies spektaklis. Rež. S.Jačėnas. Žvejų rūmai, Klaipėda.
Gegužės 15 d. 18 val. I.Vyrypajev „Girti“, komedija (N-18).
Rež. L.Vaskova. Žvejų rūmai, Klaipėda.
Gegužės 21 d. 18 val. Y.Reza „Po atsisveikinimo“, 2-jų dalių
spektaklis. Rež. A.Vizgirda. Žvejų rūmai, Klaipėda.
Gegužės 22 d. GASTROLĖS Birštone! N.Simon „Saugokite
Florą“, 2-jų dalių komedija. Rež. A.Lebeliūnas. Birštono kultūros centras.
Gegužės 27 d. 18 val. GASTROLĖS Vilniuje! I.Vyrypajev
„Girti“, komedija (N-18). Rež. L.Vaskova. Lietuvos rusų dramos teatras.
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 m. GEGUŽĖ
9 d., šeštadienis, 18.30 val.
„Itališkas koncertas“. 2 dalių koncertas.
Bilieto kaina – 5,79 € (20 Lt).
10 d., sekmadienis, 13.00 val.
Antanas Kučinskas „Bulvinė pasaka“. 2 veiksmų opera vaikams.
Iki balandžio 26 d. bilieto kaina – 4,05 € (14 Lt), vėliau – 5,79 € (20 Lt).
14 d., ketvirtadienis, 18.30 val.
Jaunųjų talentų festivalis. Edukacinė programa „Operos klasė“.
Giovanni Battista Pergolesi „Tarnaitė ponia“. 1 veiksmo komiška opera.
Iki gegužės 3 d. bilieto kaina – 4,05 € (14 Lt), vėliau – 5,79 € (20 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. GEGUŽĖ
10 D. 10 VAL. Seminaras (konf. salė).
13 D. 18 VAL. Spektaklis „Darius ir Girėnas per Atlantą skrido“.
19 D. 10 VAL. Rajono kultūros darbuotojų susirinkimas.
21 D. 18 VAL. Obojaus ir fortepijono muzikos vakaras „Romantiški, kaip ir mes...“.
22 D. Klaipėdos muzikinis teatras.
26 D. 18 VAL. Domino teatro spektaklis „Tiesa“.
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Kataraktos operacija - vienintelis būdas pagyti
Pastebėjus regėjimo suprastėjimą, akis tarsi aptraukus rūkui, atsiradus jautrumui ryškiai šviesai
– reiktų ilgai nedelsiant pasikonsultuoti su gydytoju,
kadangi visi šie požymiai gali būti ženklas, kad
vystosi katarakta.
Kas tai per liga, kokias gydymo galimybes gali
pasiūlyti šiandienos medicina klausiame ilgametę
darbo patirtį sukaupusio A.Klinikos „Akių chirurgijos centro“ chirurgo oftalmologo Sauliaus Ačo.
- Kas yra katarakta?
- Katarakta – akies lęšiuko drumstis, kuri sukelia
regėjimo problemų. Liga dažniausiai pasireiškia
matymo pablogėjimu viena ar abiem akimis, žmogus mato kaip pro rūką, nyksta spalvos, dvejinasi
daiktai, nebetinka anksčiau nešioti akiniai. Jei pablogėjęs matymas kenkia kasdieniniai veiklai, žmogus
nebegali atlikti įprastų darbų, tuomet reikalingas kataraktos gydymas.
- Kas sukelia kataraktą?
- Tikslios kataraktos vystymosi priežastys nėra žinomos. Manoma, kad dažniausiai akies lęšiuko
drumstis atsiranda dėl natūralaus senėjimo proceso sutrikus medžiagų apykaitai. Senstant, sutrinka
akyje vykstantys biocheminiai procesai, todėl lęšiuke susidaro drumstys. Pajutus pirmuosius ligos
simptomus būtina pasirūpinti savo akimis, nes negydoma katarakta gali sukelti visišką aklumą.
- Kaip katarakta gydoma?
- Kataraktą išgydančių vaistų nėra. Vienintelis būdas pagyti – kataraktos operacija. Operacijos
metu naudojant šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą – fakoemulsifikatorių – pro 2-3 mm dydžio
pjūvį sudrumstėjęs lęšiukas išsiurbiamas ir pakeičiamas skaidriu dirbtiniu lęšiu. Kataraktos operacija – neskausminga, jos trukmė apie 30 minučių, po operacijos nereikalingas stacionarus gydymas.
Jei pacientas neserga kitomis ligomis (glaukoma, amžine geltonosios dėmės degeneracija, cukralige
ir kt.), pooperaciniai rezultatai būna labai geri. Pacientai gerai matyti dažniausiai pradeda iškart po
operacijos ar praėjus keletui dienų.
Modernios ir saugios operacijos.
A.Klinikos „Akių chirurgijos centras“ – tai modernią įrangą ir profesionalią darbuotojų komandą
turintis specializuotas oftalmologinės chirurgijos centras, kuris padės Jums išspręsti regos problemas.
Šis centras suteikia pacientams galimybę kreiptis į aukščiausios kvalifikacijos specialistus nelaukiant
eilėse, gauti profesionalią pagalbą, ypatingą dėmesį. „Akių chirurgijos centre“ dirba profesionali patyrusių specialistų komanda, operuoja gyd. Algirdas Šidlauskas ir Saulius Ačas – puikūs savo srities
specialistai, sukaupę ilgametę darbo patirtį. Visa naudojama įranga yra labai patikima, pagaminta savo
srities lyderių pasaulyje – vokiečių kompanijos „Carls Zeiss“ ir amerikiečių „Alcon“.
Jeigu susilpnėjęs regėjimas tapo trukdžiu Jūsų darbe ar įprastiniame gyvenime, nedelskite ir patikėkite savo regos problemas šios srities profesionalams. Dažnai pacientai į gydytoją kreipiasi ligai
toli pažengus – esant tik šviesos jutimui, kas gali neigiamai įtakoti operacijos rezultatus. Atstatyti
regėjimą vėlyvosiose kataraktos stadijose – įmanoma, tačiau tokios operacijos eiga visada sunkesnė,
padidėja pooperacinių komplikacijų rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį laikotarpį. Todėl ypač
svarbu laiku atkreipti dėmesį į pirminius ligos požymius, neleisti kataraktai progresuoti iki aklumo.
Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali
patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt
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Pasirodymas vyks
GEGUŽĖS 13 D. 18 VAL.
Jurbarko kultūros centre.

