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TAURAGĖ

LIETUVOJE

2016 metais LESTO gyventojams
pradės diegti išmaniuosius elektros
skaitiklius
Elektros skirstymo bendrovė
LESTO paskelbė tarptautinį išmaniųjų skaitiklių pirkimo konkursą.
Jį laimėjęs rangovas įrengs 3 tūkst.
išmaniųjų skaitiklių, kurie leis racionaliau vartoti elektrą ir taupyti
namų ūkio išlaidas. Bandomasis
išmaniųjų skaitiklių projektas –
Lietuvos įsipareigojimas Europos
Komisijai išbandyti išmaniųjų apskaitų efektyvumą ir naudą gyventojams.
Jei pirkimo procedūros vyks sklandžiai, planuojama, jog elektros skaitiklių
įrengimo darbai prasidės 2016-ųjų pirmąjį ketvirtį.

Apie privalomųjų lėšų kaupimą
daugiabučių namų priežiūrai
Būsto rūmai informuoja, kad nuo š.m. balandžio 22 d., praktiškai nuo
2015-05-01, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu visų daugiabučių
namų savininkai privalo kaupti lėšas dėl privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo (bent pagal minimalų tarifą 0,05 ar 0,03 Eur/kv.m. per mėn., pagal
naudingąjį plotą). Kaupimui Valdytojas privalo turėti atskirą Kaupiamųjų
lėšų sąskaitą ir visai nesvarbu, valdytojas yra bendrija, paskirta administruojanti įmonė ar jungtinės veiklos dalyviai.

Į rinką nepateko daugiau kaip 400 t
nesaugaus maisto
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vykdomos kontrolės
gamybos įmonėse, rinkoje ir importo metu, per pirmuosius tris šių metų
mėnesius Lietuvos vartotojų nepasiekė 338 t nekokybiško žaliavinio pieno
ir beveik 82 tonos nesaugių maisto produktų (61 t produktų buvo sustabdyta
importo metu, 20,5 t – rinkoje ir 0,5 t – gamybos įmonėse).
Vykdant sustiprintą žaliavinio pieno kontrolę, per pirmą šių metų ketvirtį
pieno perdirbimo įmonėse ir pieno supirkimo punktuose nebuvo supirkta
daugiau kaip 300 t nekokybiško žaliavinio pieno dėl jame nustatytų inhibitorinių medžiagų ir kitų rodiklių, neatitikusių reikalavimų (švarumo,
rūgštingumo, temperatūros, tankio).
Daugiausiai nesaugių maisto produktų buvo nustatyta vykdant importo
iš trečiųjų šalių kontrolę. Uždrausta tiekti į mūsų šalies rinką razinas su
ochratoksinu (18 t), įvežtas iš Afganistano, žuvis ir vėžiagyvius, moliuskus
ir kitus vandens bestuburius iš JAV (3,5 t).

Pagalba grynaveisliams ūkiniams
gyvūnams įsigyti
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2015 m. balandžio
24 d. įsakymu Nr. 3D-332 buvo
paskelbtos Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti
įgyvendinimo taisyklės. Juose
nurodoma, kad kompensuojama
iki 30 proc. grynaveislių mėsinių
galvijų, grynaveislių avių ir ožkų
pirkimo kainos.
Grynaveislius ūkinius gyvūnus, kuriems įsigyti skirta pagalba, laikytojas
privalo panaudoti tolimesniam veisimui, savo bandai genetiškai gerinti,
kontroliuoti jų produktyvumą, vykdyti jų veislinės vertės nustatymą, auginti,
užtikrinti jų gerovę, neparduoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti kitiems
asmenims šių gyvūnų ne mažiau kaip ketverius metus nuo gyvūno perkėlimo pas pareiškėją registravimo, kaip numatyta Ženklinimo ir apskaitos
tvarkos apraše, dienos.
Paraiškos ir kiti dokumentai teikiami nuo š. m. gegužės 4 d. iki š. m.
gegužės 25 d.

Aplinkos ministerija nepritaria
ketinimui miškų urėdijų skaičių
nustatyti įstatymu
Rytoj, gegužės 14 d., Seimas
pakartotinai svarstys siūlomas
Miškų įstatymo pataisas, kurios sulaukė Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės
veto.
„Aplinkos ministerija taip
pat nepritaria šioms pataisoms,
kadangi jos nustatytų konkretų
miškų urėdijų skaičių – 42, t. y. tiek pat, kiek jų yra ir dabar. Įstatymu nustačius šį skaičių, būtų suvaržytos galimybės efektyviai valdyti miškų ūkį.
Juk norint keisti urėdijų struktūrą, pavyzdžiui, jas apjungti ar stambinti,
tektų kreiptis į Seimą ir siūlyti vėl keisti Miškų įstatymą, kad būtų nustatytas kitas urėdijų skaičius“, – sako aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas.
Šaltinis: Delfi.lt

PENKIOS TAURAGĖS MOKSLEIVĖS – GABIAUSIŲ
LIETUVOS VAIKŲ AUTOBIOGRAFIJŲ RINKINYJE
VšĮ „Leidybos idėjų centras“ išleido unikalią knygą apie gabiausius Lietuvos
vaikus. Autobiografinių apybraižų rinkinys „Kas bus kas. Lietuvos ateitis“ yra
Lietuvoje pirmą kartą leidžiama tokio pobūdžio knyga, skirta jauniesiems Lietuvos
talentams suburti. Didžiąją knygos dalį sudaro autentiškos gabiausių Lietuvos
mokinių autobiografinės apybraižos – jų net 569. Tarp pusšešto šimto gabiausių
Lietuvos mokinių yra ir penkios Tauragės „Versmės“ gimnazijos auklėtinės:
jaunosios mokslininkės Violeta Kalašinskaitė ir Monika Orlovaitė, 18-metė badmintonininkė Dominyka Dragūnaitė, taip pat badmintono aukštumų siekiančios
Gabrielė Janušonytė ir Beatričė Lukoševičiūtė. Knyga užbaigiama savotiška
Lietuvos gimnazijų garbės lenta, kurioje skelbiami geriausių mokinių penketukai
ir šių mokinių mokytojai. Šioje garbės lentoje – ir Tauragės „Versmės“ gimnazija,
Tauragės Žalgirių gimnazija, Tauragės rajono Skaudvilės gimnazija, Tauragės
rajono Žygaičių gimnazija.

PAVOGTŲ DVIRAČIŲ SAVININKAI RAGINAMI
KREIPTIS Į POLICIJĄ
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Tauragės apskr.
VPK) Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ragina gyventojus, kurių dviračiai buvo pavogti, apie tai informuoti pareigūnus.
Šiuo metu Tauragės apskr. VPK yra 4 dviračiai, rasti ar paimti iš galimai nusikalstamas veikas įvykdžiusių asmenų. Nesant gyventojų pareiškimų apie galimai pavogtus dviračius, pareigūnai neturi galimybės nustatyti jų savininkų. Todėl norėdami
atgauti prarastą turtą, gyventojai turėtų nedelsti ir kreiptis į policijos pareigūnus.
Be to, pareigūnai ragina atidžiau saugoti savo turtą, nepalikti dviračių kiemuose,
prekybos centrų aikštelėse ar kitose vietose, neprisegus jų specialiomis spynelėmis.

JURBARKAS

JURBARKO KRAŠTO MUZIEJUS KVIEČIA Į
NEMOKAMĄ ATVIRŲ DURŲ RENGINĮ
Gegužės 18 d. (pirmadienį) 16 val. prie skaidrumo inciatyvos „Jonvabaliai“ prisijungęs Jurbarko krašto muziejus kviečia gyventojus į nemokamą
atvirų durų renginį.
Ekskursijos metu muziejaus edukatorė padės įsijausti į dvariškių gyvenimo ypatumus, pademonstruos laisvalaikio leidimo būdus, svečiai galės
pasipuošti ir įsiamžinti su to meto rūbais bei ginkluotės atributais. Vėliau
kartu su gidu bus lankomos buities, etnografinio valstiečio kambario,
kunigaikščių Vasilčikovų šeimos fotografijų bei Jurgio Baltrušaičio ekspozicijos. Dalyvių laukiame Vydūno g. 21, Jurbarkas.

ŠILALĖ

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ PREVENCINĖ
PROGRAMA
Šilalės visuomenės sveikatos biuras kartu su rajono Asmens sveikatos priežiūros
įstaigomis pradeda vykdyti širdies ir kraujagyslių ligų (ŠKL) prevencinę (šviečiamąją-mokomąją) programą. Dalyvavimas programoje yra SAVANORIŠKAS
ir NEMOKAMAS.
Programos metu užsiėmimus ves ir konsultuos gydytojas, dietologas, kineziterapeutas, psichologas ir visuomenės sveikatos specialistas. Dalyviai bus supažindinami su: ŠKL rizikos veiksniais, jų korekcijos ir prevencijos galimybėmis;
sveikos mitybos reikšme – bus sudarytas individualus mitybos planas, suteiktos
individualios dietologo konsultacijos; fizinio aktyvumo reikšme – bus sudarytas individualus fizinio aktyvumo
planas, dalyviai bus apmokomi įvairių pratimų; streso įtaka ŠKL – dalyviai bus apmokomi streso valdymo metodikų.
PASKAITOS VYKS Visuomenės sveikatos biuro patalpose, adresu Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalėje (III a. salėje)
REGISTRUOTIS PRAŠOME PAS SAVO ŠEIMOS GYDYTOJĄ.

ŠILUTĖ

EUROPOS JAUNIMO SAVAITĖ
Šilutės rajono F Bajoraičio viešojoje bibliotekoje įvyko renginys, skirtas Europos
jaunimo savaitei paminėti. Jaunimo atstovai buvo pakviesti dalintis savo idėjomis,
kaip pagerinti politikų ir jaunimo dialogą bei siekti aktyvesnio bendravimo ir
bendradarbiavimo. Renginio metu buvo pristatyta idėja, kaip populiarinti Šilutės
krašto, kaip Mažosios Lietuvos regiono, turistines galimybes bei pristatyta Šilutės
kultūros ir pramogų centro veikla.
Vėliau įvyko jaunimo ir Šilutės rajono savivaldybės politikų diskusija apie jaunimo laisvalaikio erdvės steigimą Šilutės mieste. Diskusijoje su jaunimu ir Mokinių
tarybos atstovais dalyvavo Šilutės Meras ir kiti savivaldybės atstovai.

ŠAKIAI

EUROPOS DIENA ŠAKIUOSE
Šakių viešosios bibliotekos kolektyvo iniciatyva paminėta ir Šakiuose. Renginių
metu buvo galimybė prisiminti, kaip tapome europiečiais, ką tai reiškia, kokios
perspektyvos mūsų tautos laukia rytoj.
Renginiai prasidėjo iškilmingu Europos Sąjungos vėliavos pakėlimu prie rajono savivaldybės, gyvai muzikanto Nerijaus Jakštonio trimitu sugrotu Europos
Sąjungos himnu. Sveikinimo žodį taręs rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Edgaras Pilypaitis akcentavo, kad europiečiai mes buvome visada, nepaisant to
trumpo laikotarpio, kai buvome išplėšti iš Europos šeimos. Susirinkusius sveikino
ir Seimo narys Mindaugas Bastys. Vėliau minėjimas tęsėsi miesto viešojoje bibliotekoje.
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MARIJAMPOLĖ

ŽYDINTIS TILTAS. PADOVANOK GĖLĘ SAVO
MIESTUI!
Gegužės 22 d. (penktadienį) 15 val. tilto per Šešupę prieigose (Poezijos parke) jau
šeštą kartą vyks akcija, kurios metu Vilkaviškio gatvės tiltas pasipuoš žydinčiomis
gėlėmis. Mažiausieji gėlių sodintojai darželinukai jau užaugo, šiandien jie jau žengia į paauglystę. Gražiai bendradarbiaujant Marijampolės apskrities vyriausiajam
policijos komisariatui, Marijampolės savivaldybei bei Sūduvos kultūros fondui ir
iššūkį priėmusiai Gamtos tyrimų ir ekologinio švietimo stočiai, Marijampolės pataisos namų iniciatyva perdažytas tiltas pražys ne tik mūsų dovanotomis raudonomis
pelargonijomis, bet ir pasipuoš margaspalvėmis gėlių kompozicijomis.

RASEINIAI

NEMOKAMI FILMŲ SEANSAI RASEINIUOSE
Edukacinis Vilniaus tarptautinio kino festivalio „Kino pavasaris“ projektas „Kino
karavanas“ gegužės 29 dieną lankysis Raseinių kultūros centre ir suteiks miesto gyventojams unikalią galimybę nemokamai pamatyti du puikius europietiškus filmus. 13
val. įvyks genialiojo prancūzų režisieriaus Jean-Pierre Jeunet filmo šeimai „Neįtikėtina
jaunojo išradėjo kelionė“ seansas, o 17 val. bus rodomas šių metų festivalyje „Kino
pavasaris“ daugybės publikos simpatijų susilaukęs Izraelio filmas „Šokantys arabai“.
Vieneri metai, 10 filmų, 20 miestų, 50 seansų, 25 kino paskaitos – tokia po Lietuvos
miestus keliaujančio kino sklaidos projekto „Kino karavanas“ formulė. Projekto tikslas – supažindinti žmones su
pasaulyje pripažintais kino kūrėjų darbais, padėti pamatyti kitokį kiną ir jį pamilti.

KAUNAS

OLIMPINĖJE DIENOJE KAUNE – 25 SPORTO
ŠAKOS
Birželio 7 d. Kaune, Ąžuolyne, vyks Olimpinė diena, kurią kartu su sporto rėmėjais
organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) ir Kauno miesto savivaldybė. Visame pasaulyje švenčiamos sporto šventės pagrindiniai renginiai pirmą kartą
vyks Kaune. Tai bus didžiausia iki šiol Lietuvoje vykusi Olimpinė diena, apjungianti
sporto federacijų programas, Lietuvos mokyklų žaidynių finalus ir olimpinio švietimo
projektą „Olimpinė karta“.

ŠIAULIAI

KVIEČIA SMĖLIO SKULPTŪRŲ FESTIVALIS
JELGAVOJE
Šiaulių miesto savivaldybėje viešėjusi Jelgavos delegacija pakvietė šiauliečius apsilankyti IX Tarptautiniame smėlio skulptūrų festivalyje „Summer
Signs“ ir Jelgavos 750 – ojo gimtadienio šventės renginiuose.
Didelio populiarumo sulaukęs smėlio skulptūrų festivalis Jelgavoje šiemet vyks ankščiau nei įprasta - gegužės 23–24 dienomis. Festivalio metu
dalyviai kurs skulptūras, kurių tema „Ateityje po 750 metų“. Lankytojai
įvairias interpretacijas ir skulptorių ateities vizijas galės apžiūrėti naujoje
erdvėje – Pašto saloje.
Žiuri dalyvauti festivalyje atrinko 15 profesionalių skulptorių iš dvylikos
šalių: Latvijos, Estijos, Suomijos, Rusijos, Prancūzijos, Bulgarijos, Turkijos, Ukrainos, Vengrijos, Lietuvos, Lenkijos
ir Kinijos.

KLAIPĖDA

S U G R I E Ž T I N TA M O T O C I K L Ų , M O P E D Ų
VAIRUOTOJŲ KONTROLĖ
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro pareigūnai Klaipėdos mieste ir apskrityje atšilus orui sugriežtino motociklų, mopedų
vairuotojų kontrolę kelyje.
Balandžio 27 d. Kelių policijos biuro pareigūnai patikrino 3 motociklų ir 3 mopedų
vairuotojus. Mopedų vairuotojai buvo nepilnamečiai: 2 – neturintys teisės vairuoti šių transporto priemonių, 1 iš jų buvo 15 metų, kuris administracinėn atsakomybėn
netraukiamas, tad perduotas tėvams, kurie bus traukiami už nepilnamečio sūnaus
veiksmus administracinėn atsakomybėn.
Siekiant sumažinti eismo įvykiuose žuvusiųjų skaičių ir toliau bus griežtinama kontrolė motociklų, mopedų vairuotojų
daromiems Kelių eismo taisyklių pažeidimams. Prevencines priemones pareigūnai vykdys su transporto priemonėmis
skirtomis neviešam patruliavimui ir su tarnybiniais motociklais.

PALANGA

GINTARINIS SAVAITGALIS PALANGOJE
NESTOKOJO POPULIARUMO
Šeštadienį Palanga vėl pakvietė pramogauti – saulėtą dieną prie jūros surinkę
kurorto gyventojai ir svečiai mėgavosi gintaro lietumi.
Jau tapo tradicija, kad jūrų dievas Bangpatys kiekvieną pavasarį pramogautojus
sukviečia į didžiausią Lietuvos kurortą – Palangą. Gintarinis savaitgalis – pramoga,
kurios metu susirinkusieji J. Basanavičiaus gatvėje bei paplūdimyje ties jūros tiltu
pakliūna į gintaro lietų.
Sparčiai išpopuliarėjęs renginys, kasmet į Palangą priviliojantis vis daugiau
pramogautojų, prasidėjo vidurdienį – J. Basanavičiaus gatve link jūros, laikydamas didžiulį maišą gintaro, žirgu kinkyta karieta patraukė pagrindinis Gintarinio
savaitgalio dalyvis – jūrų dievas Bangpatys. Pakeliui pabiręs vadinamasis Lietuvos auksas tapo savotiškas „apšilimas“
visiems, kurie jau po keleto valandų rengėsi susirungti dėl geriausio gintaro rinkėjo titulo arba paprasčiausiai – pasimėgauti pajūrio oru bei pasirinkti smulkių gintarų.
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PASAULYJE

Traukinys į mirtį lėkė dvigubu greičiu
Filadelfijoje nuo bėgių nuvažiavus „Amtrak“ traukiniui žuvo
septyni tuo metu traukinyje buvę
asmenys. Saugumo ekspertai nustatė, kad šis traukinys dvigubai
viršijo leistiną greitį.
Kaip praneša JAV Nacionalinė transporto saugumo taryba
(NTSB), traukinio vairuotojas
pasinaudojo avariniais stabdžiais, kai traukinys važiavo 170 kilometrų
per valandą greičiu, nors leistinas greitis buvo 80,5 kilometrų per valandą,
praneša BBC.
Vis dėlto šios ekstrinės priemonės, kurių ėmėsi vairuotojas, padėjo greitį
sumažinti tik iki 164 kilometrų per valandą, o tada įvyko avarija.
Duomenys apie greitį gauti iš traukinio nuolaužose rastos „juodosios
dėžės“.

Vatikanas oficialiai pripažino
Palestinos valstybę
Trečiadienį užbaigtoje derinti sutartyje, kurią dar reikia pasirašyti, nurodoma, kad Šventasis sostas perkelia savo diplomatinius santykius iš Palestinos
išsivadavimo organizacijos (PIO) į Palestinos valstybę.
Vatikanas anksčiau yra palankiai atsiliepęs apie JT Generalinės Asamblėjos
2012 metų sprendimą pripažinti Palestinos valstybę. Tačiau dabartinė sutartis
yra pirmasis teisinis dokumentas, suderintas tarp Šventojo sosto ir Palestinos
valstybės bei oficialiai pripažįstantis tokią valstybę.
Numatyta, kad Palestinos prezidentas Mahmoudas Abbasas šeštadienį
susitiks su popiežiumi Pranciškumi, kuris vėliau kanonizuos du naujus
šventuosius iš Šventosios žemės.

Filipinuose per gaisrą gamykloje
žuvo 31 žmogus, dešimtys darbininkų
laikomi dingusiais
Per gaisrą Filipinų sostinėje guminę avalynę gaminančiame fabrike trečiadienį žuvo 31 darbininkas, o dar dešimtys yra laikomi dingusiais, pranešė
vyriausybė ir ugniagesiai.
Manilos šiaurinio pramoninio Valensuelos priemiesčio meras Rexas Gatchalianas sakė, kad ugniagesiams prireikė keturių valandų gaisrui pažaboti, o
patekę į apdegusį pastatą jie jame rado dar nenustatytą skaičių žmonių kūnų.
Jiems nepavyko tiksliai suskaičiuoti žuvusiųjų viduje, tačiau išsigelbėjusių
nerasta, sakė jis.
Pasak jo, ugniagesiai iš karto negalėjo suskaičiuoti, kiek žmonių kūnų liko
viduje, tačiau, remiantis susirinkusiaisiais, gamykloje gaisro metu galėjo
dirbti net 63 darbininkai, kurių pasigedo artimieji.

Ukraina: prie fronto linijos sutelkta
sunkioji ginkluotė
Karinių priešininko grupių telkimas prie fronto linijos gali reikšti, kad
separatistai aktyvina puolamuosius veiksmus, rašo news.liga.net su nuoroda
į Antiteroristinės operacijos štabą.
Per praėjusią parą ATO operacijos vykdymo zonoje priešininkas suaktyvėjo
ir prie fronto linijos sutelkė sunkiąją ginkluotę – 122 ir 152 mm patrankas,
tankus ir kitą šarvuotąją techniką.
Apie tai per susitikimą pranešė Ukrainos prezidento administracijos atstovas ATO klausimais Andrijus Lysenka.
„Išaugęs ginkluotų provokacijų skaičius anksčiau buvusiose ramiose
teritorijose, kiti separatistų provokacinio pobūdžio pareiškimai ir veiksmai
neleidžia abejoti priešininko siekiu nutraukti paliaubas ir tuo apkaltinti
Ukrainos pusę“, – pabrėžė jis.

Dėmesio centre – artėjantis mūšis su
ES
Didžiosios Britanijos premjeras Davidas Cameronas, vos
spėjęs pasidžiaugti savo saldžiu rinkimų triumfu, sutelkė
dėmesį į šalies ateitį Europoje
ir keblų uždavinį numaldyti
maištingus euroskeptikus savo
partijos viduje.
Vienoje pirmųjų savo kalbų
po ketvirtadienio pergalės visuotiniuose rinkimuose D.Cameronas sakė jau susisiekęs su ES lyderiais,
siekdamas pradėti Britanijos narystės Bendrijoje sąlygų peržiūrą prieš
numatytą referendumą dėl galimo pasitraukimo iš šio bloko.
„Jau paskambinau kai kuriems Europos lyderiams, - sakė premjeras televizijos kanalui „Channel Four“. - Pirmiausia derybos dėl peržiūros, paskui,
iki 2017-ųjų pabaigos, referendumas.“
D.Cameronas sako, jog agituos už pasilikimą Bendrijoje, tačiau tik tokiu atveju, jei jam pavyks išsireikalauti reformų, tokių kaip pokyčiai dėl
migracijos bei pašalpų, taip pat dėl tam tikrų galių sugrąžinimo Londonui.
Šaltinis: Delfi.lt
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SMULKUS VERSLAS

Pyragėliai su tuno ir sūrio įdaru
6 lakštai sluoksniuotos bemielės tešlos, 1
indelis tuno konservų savo sultyse, 1 v. š.
kubeliais supjaustyto svogūno, 1/2 saldžiosios paprikos, juodųjų alyvuogių, 1 kiaušinio
trynio, mėgstamo sūrio, druskos, šviežiai
maltų pipirų, vandens.
Kambario temperatūros tešlą supjaustyti
norimo dydžio kvadratėliais (nedideli tiks
vieno kąsnio užkandėlėms, didesni bus panašesni į pusryčių bandeles/pyragaičius). Dubenyje sumaišyti tuno konservus, svogūno
kubelius, susmulkintą čili pipirą (ar ¼ raudonos saldžiosios paprikos), įberti
druskos, šviežiai maltų pipirų, sudėti sutarkuotą sūrį ir viską gerai sumaišyti.
Sūrio dėti tiek, kiek norisi, o rūšį galite rinkti bet kurią jums patinkančią –
tai gali būti paprastas fermentinis sūris, mozzarella, parmezanas ar čederio
tipo sūris, netgi tepamasis lydytas sūrelis. Į paruoštus tešlos kvadratėlius
dėti įdarą, patepti tešlos pakraščius vandeniu, ir perlenkti pusiau taip, kad
gautumėte trikampio formos pyragėlį. Viršų aptepti išplaktu kiaušinio tryniu.
Galima pabarstyti sezamo sėklomis. Kepti 200°C orkaitėje apie 10 min, kol
pyragėlių viršus gražiai paruduos. Išeina 12 dailių ir skanučių pyragėlių.
www.zaidimuaikstele.lt

SODININKYSTĖ

Puiki trąša, kuri nieko
nekainuoja: tiks ne tik daržovėms, bet
ir vaismedžiams bei rožėms
Kai mūsų pinigai riboti, o trąšos brangios arba kai nenorime
tręšti vien sintetinėmis trąšomis,
pelenus galime panaudoti ten,
kur sodinsime augalus, nemėgstančius chloro ar ten, kur dirva
rūgšti. Ypač pelenais tinka tręšti
bulves.
Pagal ką atskirti dirva, rūgšti
ar ne? Paprasčiausias būdas
atpažinti – piktžolės. Rūgščioje dirvoje auga asiūkliai, dirvinis ridikas,
vienmetė klėstenė.
Pelenai tinkami ne tik pavasarį, kai sodiname bulves, kai agrastus laistom
pelenų šarmu. Tai puiki kalio, fosforo, kalcio trąša. Esama kai kurių mikro
elementų, ypač daržovėms reikalingo boro.
Pelenai, kuriuos sulijo, netenka kalio. Todėl ataušusius pelenus reikėtų
susemti ir laikyti sausai. Į dirvą išbarstyti prieš arimą ar purenimą. Sodinant
bulves – berti į vageles.
Į vieną arą berti ne daugiau 5-6 kg, antraip kils šarminė reakcija, kurios
nemėgsta dauguma daržovių.
Pelenus galima pilti ten kur rūgščios dirvos, kur auga asiūkliai, kad nukalkintume dirvą. Galima tręšti pasėtas daržoves, pasodintus daigus.
Kad kopūstų ir ridikėlių nepultų sprigės, laistyti šaltu vandeniu ir barstyti
pelenais. Kopūstus taip pat galima laistyti šarmu. Geriausia ryte, iš vakaro
padarytu šarmu. Svogūnus, morkas laistyti pelenų šarmu (10l vandens – 1 kg
pelenų). Augalui stiklinė karšto šarmo. Nokstančias braškes nuo kekerinio
puvinio galima apsaugoti, pabėrus pelenų po krūmu. Aplink rožes, agrastus
pabarstykime pelenų – nepuls miltligė.
Vaismedžius purkšti reikia perkoštu pelenų šarmu, įmaišius ūkiško muilo.
Po dviejų savaičių pakartoti. Pelenai – puiki trąša, galinti padaryti stebuklus.
Neišmeskime jų beprasmiškai į konteinerius.

APLINK LIETUVĄ

Naujovė Lietuvoje: jau liepą kvies
pasivaikščioti po medžių viršūnes
Anykščiuose baigiamas
statyti unikalus turistinis
objektas – medžių lajų takas. Juo pakilus bus galima
apžvelgti Anykščių šilelį ir
jo apylinkes.
Regioninio parko direktoriaus skaičiavimais,
konstrukcijoms sunaudota
beveik keturi šimtai tonų geležies ir pusantro tūkstančio tonų betono. Takas
per medžių lajas vingiuoja dvidešimt dviejų metrų aukštyje.
„Lietuvoje tokio kito nėra, pirmas toks objektas Rytų Europoje. Ir ypatingas
jis tuo, kas jis atskleidžia mūsų krašto grožį, traukia lankytojus, skatina ilgiau
pabūti miške, supažinti su Anykščių šileliu“, – sakė Anykščių regioninio
parko direktorius Kęstutis Šerepka.
Turistai galės užkopti ir į trisdešimt šešių metrų aukščio apžvalgos bokštą,
prilygstantį dvylikaaukščiui pastatui, neįgaliuosius į jį kels liftas.
Tako statybai išleista daugiau nei pustrečio milijono eurų Europos Sąjungos fondų ir savivaldybės lėšų. Kasmet po 20-30 tūkst. eurų reikės ir
takui išlaikyti, todėl prašoma valdžios institucijų leisti pardavinėti bilietus.
„Jeigu neleis mums išsilaikyti iš šito tako, iš įnašų, iš bilietų, tada reikės
ieškoti naujų investicijų, naujų šaltinių investavimo, didesnę dalį turės
dengti savivaldybė“, – svarsto K. Šerepka.
Per sezoną Anykščių šilelį aplanko apie 16 tūkstančių turistų, manoma,
kad medžių lajų takas jų pritrauks dvigubai daugiau.
Planuojama, kad šiuo taku turistai galės pasivaikščioti jau liepos viduryje.

PASKOLA IR NUSIVYLIMAS NESUTRUKDĖ
ĮGYVENDINTI VERSLO IDĖJOS
„Studio Figura“ – vieta, kur jauku,
gera ir šilta. Tai tikras moterų rojus.
Visos jos yra laukiamos su savo
lūkesčiais ir norais. Vienos ateina
siekdamos sumažinti savo kūno
apimtis, kitos tiesiog pabendrauti
ir gerai praleisti laiką... Tačiau išlydime jas visas vienodai – su gera
nuotaika ir šypsena veide“, – apie
pirmuosius žingsnius skaičiuojančios masažo studijos „Studio Figura“ klientes ir tarsi misija tapusią
gerą moterų savijautą bei nuotaiką
pasakoti pradeda jos įkūrėja, iš
Rokiškio kilusi, bet sostinėje gyvenanti Gražina Siutilė (35).
Moteris atskleidžia turinti muzikos pedagogės ir edukologės
specialybes, tačiau pasukusi grožio
ir sveikatos verslo keliu. Keturis
vaikus auginanti moteris sako prieš
pirmąsias motinystės atostogas
užsiėmusi projektine veikla, tačiau
ilgainiui, užsibuvusi su mažyliais,
kurių vyriausiajam šešeri, o jauniausiems dvynukams vos pusantrų
metų, nutarė į šią veiklą nebegrįžti
ir imtis subrandintos idėjos. „Esu
jauniausias vaikas šeimoje, gal
todėl tokia užsispyrusi ir siekianti
savo tikslų bei svajonių“, – šypsosi
pašnekovė.
„Moters grožis man niekada nebuvo svetima tema. Be to, visuomet
svajojau sau ir kitiems sukurti darbo
vietą. O po dvynių gimimo supratau, kad nebegaliu būti samdoma
darbuotoja, – dalijasi moteris. –
Studiją išbandžiau pati, man labai
patiko, pasiekiau puikių rezultatų
ir suvokiau, kad tai yra ta vieta, kur
aš galiu jaustis gerai, man patinka
matyti besišypsančius veidus. Taip
ir gimė mintis imtis verslo ir sukurti
franšizę.“

Teko eiti prieš srovę
„Ėmusis įgyvendinti idėją, iššūkių buvo daug. Teko imti paskolą,
pasinaudoti verslumo skatinimo
programos galimybėmis. Deja, galiu pasakyti, kad jomis nusivyliau.
Kaip ir bet kuris pradedantysis
verslininkas, rašiau verslo planą.
Tam prireikė ir žmonių, padedančių
jį parašyti. Tačiau šioje vietoje ir vėl
susidurta su sunkumais – reikėjo
ilgai ir nuobodžiai prašyti pagalbos“,
– apie sunkumus kalba G. Siutilė.
„Būdavo, eini į uniją dokumentų
pildyti, bet niekas to padaryti realiai
ir nepadeda. Atsiųsdavo nuorodą
iš internetinės enciklopedijos pasiskaityti, kas yra balansas ir pan. Ir
viską turi parašyti pats, nors ir turi
atsakingą asmenį, kuris tavo projektą
prižiūri ir turi padėti viską parengti.
Jei darbuotojai išeidavo atostogauti,
niekas net nesivargindavo pranešti,
o laikas juk bėgo... Taip pat ilgai
teko ieškoti patalpų, kurios atitiktų
reikiamas sąlygas, nebūtų pernelyg
brangios. Tokių niuansų buvo daug.
Tuomet galvodavau, kad tai ženklai,

jog reikia sustoti ir viską mesti,
bet užsispyrimo buvo daugiau nei
kliūčių“, – nuoskaudomis dalijasi
verslininkė ir pripažįsta, kad, nepaisydama įvairiausių kylančių minčių,
ėjo iki galo.
Viskas yra taip, kaip turi būti
Keturių vaikų mama tikina, jog,
nusprendusi imtis verslo, sulaukė
itin didelio šeimos palaikymo, kuris
ir vedė į priekį. Nors, anot pašnekovės, tai „dar šiltas, ką tik iškeptas
versliukas“, planų yra daug. „Kol
kas iki galo neišnaudotos nuomojamos patalpos, tad plėstis ir aptarnauti
daugiau klienčių tikrai yra kur. Visa
paslaugų puokštė turėtų pražysti
iki rudens. O dirbant grožio srityje,
niekada negalima sustoti – turi eiti su
naujovėmis. Tikiuosi, tai daryti man
seksis puikiai, – šypsosi moteris ir
pasidalija savo mėgstamu posakiu,
kuris jai visuomet praverčia: – Niekada nieko nebūna veltui. Jei taip
nutiko, taip ir turėjo būti.“
Šaltinis: Bznstart.lt, pagal Marijos
Rudzevičiūtės str.

SVEIKATA

ILGAAMŽIŲ JAPONŲ PAMOKOS: KĄ VALGYTI
IR KIEK KRAMTYTI?
Japonijos gyventojai yra ilgaamžiškumo rekordininkai. Specialistai
paskaičiavo, kad Okinavos salos
gyventojai net penkis kartus rečiau
nei europiečiai kenčia nuo insulto,
infarkto bei vėžio. Tai paaiškinama
tuo, kad jie pasižymi savitu požiūriu į gyvenimą ir mitybos sistemą.
„Esu sveikas, kol man įdomu“, – tai
Japonijos ilgaamžių šūkis.
Šiandien daugelis sveikatos sutrikimų ir ligų išsivysčiusiose
valstybėse yra glaudžiai susiję su
gyvensena bei jos ypatumais. Įvairių technologijų pažanga žymiai
sumažino fizinio darbo apimtis, tuo
pačiu padidėjo aplinkos ir gamtos
tarša.
Europos Sąjungoje, taip pat ir
Lietuvoje, yra daug ankstyvos
mirties atvejų, kuriems galima užkirsti kelią. Lietuvos gyventojams
yra būdingi itin aukšti save žalojančio elgesio rodikliai: alkoholio,
įvairių psichotropinių ir narkotinių
medžiagų, kvaišalų vartojimas,
farmacinių preparatų vartojimas be
gydytojo žinios, rūkymas, nesveika
mityba, stresas, netinkamas darbo
ir poilsio režimas, kurie gilina ir
apsunkina taikomus prevencinius
metodus, būdus ir priemones.
Daugeliui ligų ir net mirčių galima
užkirsti kelią, nes, pasak mokslininkų, vien sveikai maitinantis galima
būtų išvengti 90 proc. antrojo tipo
diabeto, 80 proc. širdies ir kraujagyslių ligų ir 30 proc. vėžinių
susirgimų.
Kaip pavyzdį galima būtų pami-

nėti Japonijos gyventojus, kurie
yra ilgaamžiškumo rekordininkai.
Specialistai paskaičiavo, kad Okinavos salos gyventojai net penkis
kartus rečiau nei europiečiai kenčia
nuo insulto, infarkto bei vėžio. Štai
keletas japonų higienos įgūdžių ir
įpročių bei patarimų, kurie gali pailginti jaunystę ir atitolinti senatvę:
– Daugiau judėkite, atsisakykite
įpročio gulėti ant sofos, dažniau
iškylaukite gamtoje.
– Kruopščiai kramtykite maistą
– taip palengvinsite virškinimo
organų darbą.
– Ribokite baltos duonos (1 riekelė per dieną) ir cukraus (1 šaukštelis
per dieną) vartojimą.
– Venkite keptų patiekalų (juose
apstu cholesterolio ir kancerogeninių medžiagų) ir raudonos mėsos.
– Per dieną suvalgykite 500¬–
600 g šviežių daržovių, 3–4 kartus
per savaitę valgykite troškintą
maistą.
– 2–3 kartus per savaitę virkite
žuvienę (tai yra populiariausias
patiekalas ant japonų stalo).
– Gerkite nevirintą, gerai išvalytą
vandenį, per dieną išgerkite 3–4
puodelius žalios arbatos.
– Ant pusryčių stalo japonai rekomenduoja dėti vandenyje virtą
avižų, grikių, manų košę, kuri yra
turtinga mineralų.
– Valgykite vietinius vaisius, nes
iš jų organizmas pasisavina net
80 proc. vitaminų, o iš egzotinių
kraštų – tik 30 proc.
– Pratinkite organizmą prie šal-

čio, grūdinkitės, 2–3 kartus per
mėnesį lankykitės pirtyje, kartą
per savaitę maudykitės po kontrastiniu dušu, miegokite vėsiame
kambaryje, kurio temperatūra yra
ne didesnė, kaip 18 °C.
– Plaukite rankas, nes tai apsaugos jus nuo bakterijų ir mikrobų,
sukeliančių įvairias ligas.
– Duokite darbo galvos smegenims (spręskite kryžiažodžius,
daugiau skaičiuokite), bendraukite.
– Nesigydykite patys ir vartokite
tik gydytojo paskirtus vaistus.
– Auginkite žydinčias gėles, nes
augalai mažina nervinę įtampą.
– Venkite skubo, nes dėl skubėjimo patiriamas nuolatinis stresas
kenkia sveikatai.
– Raskite laiko artimiems žmonėms, bendraukite, bet neapkalbinėkite – tokios nuostatos laikosi
Okinavos gyventojai.
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AUTONAUJIENOS

KELIUOSE PASIRODĖ PIRMASIS SUNKVEŽIMIS, Atgal prie brėžinių: nukrito pirmasis
pasaulyje skraidantis automobilis
GALINTIS VAŽIUOTI BE VAIRUOTOJO
„Daimler“ gaminamas sunkvežimis „Freightliner Inspiration“ tapo
pirmuoju pasaulyje, kuriam suteikta licencija važiuoti bendro naudojimo
keliais JAV Nevados valstijoje. Šis sunkvežimis gali važiuoti be vairuotojo.
JAV Nevados valstijos pareigūnai pirmieji pasaulyje leido elektroninių
sistemų valdomam „Freightliner Inspiration“ važiuoti bendro naudojimo
keliais. „Daimler“ kompanijos teigimu, tokias licencijas gavo ne mažiau
kaip du „Freightliner Inspiration“, o „Highway Pilot“ sistemos valdomas
sunkvežimis taps pirmuoju, kuriam oficialiai leista važiuoti keliais, kuriais
juda ir įprasti, vairuotojų valdomi, automobiliai.

LIETUVOJE – SENIAI NEMATYTAS NAUDOTŲ
AUTOMOBILIŲ KAINŲ ŠUOLIS
Po euro įvedimo – naudotų automobilių kainų šuolis, kokio nebuvo nuo
2010-ųjų. Dabar už naudotą automobilį pardavėjai prašo net iki penktadalio daugiau nei praėjusiais metais tuo pačiu metu. Pakilus kainoms,
užsnūdo ir rinka – metų pradžioje naujų ir naudotų automobilių sandorių
skaičius sumažėjo daugiau nei dešimtadaliu. Tai rodo skelbimų portalų,
valstybės įmonės „Regitra“ ir „Autotyrimai“ duomenys.
Vidutinė naudotų automobilių kaina sausio-kovo mėnesiais buvo 3,4
tūkst. Eur (11,7 tūkst. Lt), t.y. 5,7 arba 184,06 Eur (636 Lt) didesnė nei
pernai tuo pačiu metu. Net 1565 Eur (5,4 tūkst. Lt) vidutiniškai pabrango 1-5 metų amžiaus grupės automobiliai. Jų
pirmąjį ketvirtį buvo galima įsigyti už 11,1 tūkst. Eur (38,5 tūkst. Lt).

LIETUVA: 10 PROC. NAUJŲ AUTOMOBILIŲ BUS
VAROMI ELEKTRA
Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius pasirašė įsakymą,
kuriuo patvirtintos viešosios elektromobilių įkrovimo plėtros rekomendacijos ir šalia valstybinės reikšmės kelių numatomų įrengti
viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planas.
„Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtra – prioritetinė sritis.
Siekiame, kad iki 2025 m. visi įregistruoti nauji elektromobiliai
Lietuvoje sudarytų 10 proc. visų per metus parduodamų naujų automobilių“, – sako susisiekimo ministras R. Sinkevičius.
Ministro įsakymu rekomenduojama sukurti ir išplėtoti viešąją elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą penkiuose daugiausia gyventojų
turinčiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose bei pagrindiniame
transeuropiniame kelių tinkle (TEN-T), t. y. šalia europinės reikšmės magistralinių kelių E85 ir E67.

„Kia“ atstovai Lietuvoje pristatė naujos kartos „Sorento“ visureigį.
Lyginant su pirmtaku, naujokas tapo gerokai didesnis ir modernesnis.
„Sorento“ modelis „Kia“ gamoje atsirado 2002 m. Nuo 2009 m. buvo
siūlomas antros kartos modelis, o šiemet Europos rinkoje debiutuoja jau
trečios kartos atstovas. Automobilio išvaizda byloja apie esminius pokyčius – jis gerokai išaugo, o dizainas tapo šiuolaikiškesnis. Visureigio ilgis
padidėjo 9,5 cm, iki 4,78 m, važiuoklės bazė išaugo 8 cm, iki 2,78 m, o
bagažo skyriaus talpa išplėsta net 132 litrais. Plotis liko beveik toks pat, o
aukštis sumažėjo 1,5 cm, tad dabar automobilis atrodo veržlesnis. Nors vizualiai „Sorento“ atrodo žemesnis, tačiau prošvaisa išliko solidi – 18,5 cm.
Naujojo „Kia Sorento“ kaina Lietuvoje prasideda nuo 39 990 eurų.
Info: Delfi.lt

TEMA

AUTOMOBILIS, IŠ KURIO DUSLINTUVO TEKA TIK
GRYNAS VANDUO: TRŪKUMAI IR PRIVALUMAI
vienintelis šalutinis tokio variklio
produktas – vanduo.
Maksimalus „Toyota Mirai“ greitis – 177 km/val. Nuo 0 iki 100
km/val. jis įsibėgėja per 9,6 sek.
Be sustojimo gali nuvažiuoti apie
500 km. Kitaip tariant, per Lietuvą
tokiu laisvai pervažiuotum vienu
degalų baku. O ypač stiprus anglies
pluošto degalų bakas užpildomas ne
ilgiau nei per 10 min.
Išoriškai „Mirai“ sunkiai atskirtumėte nuo įprasto automobilio.
Tiesa, „Toyota“ – ne vienintelis į
vandenilinių automobilių segmentą
nusitaikęs koncernas. Kitais metais
rinkoje savo produktą pristatys jau
ir „Honda“, savąsias koncepcijas
kuria „Ford“, „Nissan“, o „Hyundai“ – jau ir gamina vandenilinę
„ix35“ versiją.
Tačiau, kaip ir visada, yra ne tik
privalumai, bet ir trūkumai. Bene
didžiausias jų – tokio automobilio

Lūžio taškas? Pirmą kartą per 40
metų pasaulyje nustojo didėti CO2
emisijos
Kaip skelbia Tarptautinė energetikos agentūra, 2014-aisiais
pirmą kartą per 40 pastarųjų metų
(išskyrus ekonomikos recesijos
laikotarpį) nustojo augti energetikos sektoriaus į aplinką išmetamas
anglies dvideginio kiekis. Šio fakto
reikšmę sustiprina tai, kad CO2
emisijos pirmą kartą stabilizavosi,
kai ekonomika augo – iki šiol ekonomikos augimas visuomet lemdavo didesnę aplinkos taršą.
Aplinkos taršos augimas sustojo dėl to, kad Kinijoje ir besivystančiose
šalyse didėjo žaliosios energijos apimtys. Pavyzdžiui, Kinijoje 2014 m.
augo hidroelektrinėse, saulės ir vėjo jėgainėse išgautos elektros apimtys,
tuo tarpu anglimi kūrenamose jėgainėse – sumažėjo.

Nauja technologija telefoną įkrauti
leis per Wi-Fi

LIETUVOJE DEBIUTUOJA „KIA SORENTO“
VISUREIGIS

Ar pavyktų įsivaizduoti tokį automobilį, kurio variklis į aplinką išmeta ne anglies dvideginį, smalkes,
angliavandenilius, benzeną, šviną ir
kitą bjaurastį, o tik vandenį – tokį
švarų ir gryną, jog būtų galima
gerti? Nors ir tiesiai iš duslintuvo
„čiaupo“, jei tik tas vanduo iš jo
ne garuotų, o čiurlentų? Galbūt
visa tai panašu į nepadoriai tolimą
mokslinę fantastiką, tačiau toks
projektas – jau įgyvendintas, o jo
pavadinimas – „Toyota Mirai“.
„Mirai“ (jap. – ateitis) girdomas
ne benzinu ar dyzelinu, o labiausiai visatoje paplitusiu cheminiu
elementu vandeniliu. Dujos į automobilio baką pilamos kaip įprasti
degalai, o tada, kuro elementų magija pradeda cheminę ore esančio
deguonies ir vandenilio reakciją,
kurios energija konvertuojama į
elektros energiją, o ši suka automobilio ratus. Sunku patikėti, tačiau

Penktadienį per bandomąjį
skrydį Slovakijoje nukrito
pirmas pasaulyje skraidantis
automobilis su jo konstruktoriumi Stefanu Kleinu prie
šturvalo.
Skrydį stebėję asmenys
pasakojo, kad transporto
priemonę bėdos ore užklupo
dar prieš pakliūnant į nevaldomo suktuko gniaužtus. Aeromobilį pilotavęs
S. Kleinas maždaug 300 metrų aukštyje išskleidė automobilio parašiutą –
kad jis žemės paviršių pasiektų kiek įmanoma švelniau. Nors po smūgio
prototipas buvo sumaitotas, S. Kleinas liko gyvas – į ligoninę išgabentas
tik su nedideliais sužeidimais.

„Nikola Labs“ sukurtas išmaniojo telefono dėklas
naudodamas unikalią energijos surinkimo technologiją, gali konvertuoti radijo dažnio signalus, pavyzdžiui, Wi-Fi, LTE ir „Bluetooth“ į elektros energiją.
Tai leistų telefonui patekus į bet kokio bevielio ryšio
zoną papildyti akumuliatoriaus atsargas.
Šią savaitę „Nikola Labs“ pademonstravo pirmąjį
„iPhone 6“ dėklą, kuris iš aplinkos surenka energiją.
Projekto autoriai pažymi, kad prietaisas konvertuoja
ir grąžina atgal 90 proc. energijos, kurią sugeneruoja
telefonas priimdamas GSM ryšio signalą, todėl telefonas gali dirbti iki 30
proc. ilgiau.

Sukurtas būdas diagnozuoti vėžį
likus 13 metų iki ligos pradžios
Mokslininkai aptiko būdą, kaip
100 proc. tikslumu nustatyti, ar
pacientui per artimiausius 13 metų
išsivystys vėžys.
Paaiškėjo, kad žmonių, kuriems
išsivystė vėžys, telomeros (chromosomų galuose esančios apsauginės
DNR viršūnėlės) buvo gerokai
labiau nusidėvėjusios. Be to, jos
atrodė taip, lyg šių telomerų savininkas būtų 15 vyresnis nei iš tiesų.
Mokslininkų komanda tikisi, kad, jei būtų išsiaiškinta, kaip vėžys užgrobia
ląsteles, būtų galima sukurti vaistus, sukeliančius vėžio ląstelių susinaikinimą
nepakenkiant sveikoms ląstelėms.

kaina. Dabar vandeniliniai automobiliai yra pasiutiškai brangūs.
Naujutėlis 4 durų „Toyota Mirai“
pirkėjui atsieitų 63 tūkst. svarų
(arba apie 86,5 tūkst. eurų arba apie
300 tūkst. litų).
Kita bėda – vandenilio degalinės.
Jungtinėje Karalystėje tokių kol
kas – tik 12.
Įdomu tai, kad, „Toyota“ teigimu,
automobilis „Mirai“ kas 1,5 km
garų pavidalu išskirs po 100 militrų
vandens.
Info: Delfi.lt

Neįtikėtinas autobusas: vietoje
sienų – permatomi LCD ekranai
Prieš porą savaičių į Klaipėdos gatves išriedėjo permatomas autobusas. Bet panašu, kad
lietuviškasis keturratis greitai
įgis rimtą konkurentą – JAV
inovatorius Tad Orlowski pristatė skaidrų autobusą „Willie“,
kurio sienas pakeis ne šiaip sau
stiklas, o LCD ekranai!
Nuo įprastų autobusų Willie skirsis tuo, kad jo permatomos sienos bus
pagamintos iš LCD ekranų.nuose gali būti nuolat atnaujinama.
Šaltisnis: Technologijos.lt
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Gegužės 16 d. - gegužės 22 d.

06:05 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.)
06:50 Emigrantai. (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.
12:45 Ðerloko Holmso
nuotykiai.
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.
18:25 Krepðinis. LKL
èempionatas. Pusfinalio
rungtynës.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:00 Muzikinis projektas
„Dainø daina“.
23:15 Paðëlæ pirmieji metai.
00:50 Sasha Song ir
Lietuvos valstybinis
simfoninis orchestras.

08:00 Programos pradþia.
08:05 Visu garsu. (k.)
09:00 Kultûrø kryþkelë.
(k.)
09:15 Kultûrø kryþkelë.
Trembita. (k.)
09:30 Kultûrø kryþkelë.
Menora. (k.)
09:45 Kultûrø kryþkelë.
Vilniaus sàsiuvinis. (k.)
10:00 Krikðèionio þodis.
10:15 Kelias. (k.)
10:30 Keliaukim!
11:00 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu.
11:45 Þinios. Ukraina.
Laida rusø kalba.
12:00 Talentø ringas.
13:30 Bûtovës slëpiniai.
14:25 Fiodoras
Dostojevskis.
16:50 Lietuviø
dokumentikos
meistrai.
18:00 Þinios.
18:15 Legendos. (k.)
19:00 Muzika gyvai.
20:20 Kieno mûsø þemë?
1989 m. (k.)
21:00 Elitinis bûrys.
22:50 Panorama. (k.)
23:12 Sportas. (k.)
23:17 Orai. (k.)
23:20 Roko ir operos
sintezë VCO ROCK.
00:55 Lietuviø kino
klasikai. (k.)
02:40 Programos pabaiga.

06:40 Dienos programa.
06:45 Sodininkø pasaulis.
07:15 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.
19:00 ROMANTIKA Eliza.
21:00 Nemarus kinas.
Leonas.
23:10 Trys karaliai.
01:15 Vieðbutis "Grand
Hotel".
02:45 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 Paskutinë slibino
Gorinièiaus nuotaka.
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Tomas ir Dþeris. Greiti
ir plaukuoti.
11:35 Þiedø valdovas.
Þiedo brolija.
15:05 Èiauðkutë.
17:10 Moterys,
pakeitusios pasaulá.
Jekaterina Didþioji.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 SUPERKINAS
Kitokia Pelenës
istorija.
20:55 Piko valanda.
23:00 Ouðeno vienuoliktukas.
01:15 Invazija.
03:00 Programos pabaiga.
03:05 Lietuva Tavo delne.

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 Ilja Muromietis ir
Lakðtingala
Galvaþudys.
13:35 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.
Nugalëtøjø kerðtas.
19:30 Filmo pertraukoje
– Eurojackpot.
22:05 Adrenalinas 2.
Aukðta átampa.
23:55 Traukinio
uþgrobimas.
01:40 Þmonës kaip
þmonës.
03:45 Programos pabaiga.

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 Lietuvos galiûnø
èempionato finalas.
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 Muzikinë kaukë.
Geriausieji.
21:45 MANO HEROJUS
Kietasis bûrys.
23:55 AÐTRUS KINAS
Apleistas namas.
00:25 Gyvi numirëliai.
01:20 Prokurorø
patikrinimas.
02:25 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 6 kadrai.
16:15 IIHF pasaulio ledo
ritulio èempionatas.
Pusfinalio rungtynës.
18:40 Graþiausi þemës
kampeliai.
19:10 Graþiausi þemës
kampeliai.
19:45 6 kadrai.
20:15 IIHF pasaulio ledo
ritulio èempionatas.
Pusfinalio rungtynës.
22:35 Amerikieèiai.
23:35 Bio cupolas.
01:20 Rekrutas.

05:15 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
06:00 Ðeima - jëga!
07:05 Programa.
07:35 Programa.
07:39 TV parduotuvë.
07:55 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
09:00 „Laukiniø kaèiø
nuotykiai“.
10:00 Gyvenu èia.
11:00 „Dëmesio –
maistas!“.
12:00 „Vestuviø kovos“.
13:50 „Kai jos nelauki.“
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.
19:27 Orai.
19:30 „Iðgyventi
Afrikoje“.
20:00 „Iððûkis“.
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 „Kruvina þinutë“.
23:30 „Pranaðas“.
01:35 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
02:20 „Kruvina þinutë“.
03:45 „Pranaðas“.

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.)
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 Broliø Grimø pasakos.
12:00 Pasaulio dokumentika.
13:00 Auksinë Agatos Kristi
kolekcija.
14:40 Auksinis protas. (k.)
16:00 Þinios.
16:15 Muzikinis projektas
„Dainø daina“. (k.)
18:30 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
19:30 Pasaulio panorama.
19:55 Savaitë.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas.
20:57 Orai.
21:00 Giminës po 20 metø.
21:50 Jaunojo gydytojo
uþraðai.
23:30 Ðventë Kvëdarnoje.
00:20 Auksinë Agatos Kristi
kolekcija.
01:50 Auksinis protas. (k.)

08:05 Duokim garo!
09:30 Ðilko kelias.
10:15 Pasaulio vyrø regbio
septynetø taurës
geriausios rungtynës.
10:45 LRT studija Vilniaus
knygø mugëje 2015.
Algio Mickûno ir
Daliaus Jonkaus
knygos „Fenomenologijos filosofija ir jos
ðeðëlis“ pristatymas.
11:35 Dosnumas. (k.)
11:45 Þinios.
12:00 Talentø ringas.
13:40 Mûsø miesteliai.
14:30 Ðventadienio
mintys.
15:00 Septynios Kauno
dienos.
15:30 Rusø gatvë. Þinios.
16:00 Reveransas Lietuvai.
17:00 Tarptautinis poezijos
festivalis „Poezijos
pavasaris 2015“.
18:45 Eurovizija 2015.
20:15 Kultûros savanoriai.
(k.)
20:50 Kompozitoriaus
Algirdo Martinaièio
65-meèiui.
22:30 Panorama. (k.)
23:00 Dþiazo muzikos
vakaras.
23:55 Pasaulio dokumentika.
00:45 Þemaièiø festivalis
Telðiuose.

06:40 Dienos programa.
06:45 Þiedø ritmai.
07:15 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 Natûralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
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. Prieð
ðalnà.
22:55 Galutinis tikslas 3.
01:20 Atpildas.
03:15 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
Nensë Driu.
12:10 Seni bambekliai 2.
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
10 000 metø prieð
Kristø.
21:40 Að esu legenda.
23:35 Stebëk ir
raportuok.
01:20 Tamsos riteris.
04:05 Programos pabaiga.
04:10 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 Ðnipø vaikuèiai.
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 2.
21:10 Suvokimas.
23:45 Bedvasis.
01:45 Liepsnojanti meilë
2.

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 Senovës X failai.
Ðventasis Gralis.
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.
Prisiminimø vasara.
21:00 Kortø namelis.
22:00 Kortø namelis.
23:00 Mistinë upë.
01:50 Didþiojo sprogimo
teorija.
02:15 Didþiojo sprogimo
teorija.
02:40 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 Graþiausi þemës
kampeliai.
14:30 Graþiausi þemës
kampeliai.
15:10 Ið peties.
16:15 Gyvenimas ið
naujo.
17:15 Jokiø kliûèiø!
18:30 6 kadrai.
19:00 Tûkstantis þodþiø.
20:55 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
21:20 Klyvlendo ðou.
21:45 IIHF pasaulio ledo
ritulio èempionatas.
Finalas.
00:15 Dingæs be þinios.
01:10 Dþo.
02:05 Pelikanas 1.
03:00 Hubertas ir
Staleris.
03:50 Programos pabaiga.

05:20 „Vestuviø kovos“.
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.
16:18 Orai.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:27 Orai.
17:30 Ðeima - jëga!
19:00 Þinios.
19:27 Orai.
19:30 Viskas.
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 „24/7“.
22:30 „Daktaras Monro“.
23:30 „Ðmëklø skyrius“.
01:35 „24/7“.
02:20 „Daktaras Monro“.
03:05 „Ðmëklø skyrius“.
04:35 „24/7“.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Meilë kaip mënulis.
(k.)
11:50 Pasaulio dokumentika.
13:30 Savaitë. (k.)
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena, Lietuva.
16:00 Þinios.
16:25 Komisaras Reksas.
17:15 Didysis Gregas 3.
18:10 Kam reikia?
18:15 Ðiandien.
18:21 Sportas.
18:25 Krepðinis. LKL
èempionatas.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:20 Sportas.
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Teisë þinoti.
22:20 Premjera. Tamsioji
Adolfo Hitlerio
charizma.
23:10 Vakaro þinios.
23:40 Didysis Gregas 3.
00:35 Emigrantai. (k.)
01:30 Laba diena, Lietuva.
(k.)
03:35 Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo 25meèiui. (k.)
04:30 Teisë þinoti. (k.)

08:05 Broliø Grimø pasakos.
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.)
13:45 Lietuviø dokumentikos meistrai. (k.)
14:50 Gimtoji þemë.
15:15 Giriø horizontai.
15:45 Animalija.
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. Ukraina. (k.)
18:00 Rusø gatvë. Þinios.
(k.)
18:30 Eurovizija 2015.
20:15 Prisiminkime.
20:30 Labanaktukas.
21:00 Popieþiaus Jono
Pauliaus II-ojo 95osioms gimimo
metinëms.
22:00 Paðëlæ pirmieji metai.
23:30 Dabar pasaulyje.
Informacinë-analitinë
laida rusø kalba ið
Prahos.
00:00 Panorama. Verslas.
Kultûra. (k.)
00:35 Dëmesio centre. (k.)
01:00 Kultûros savanoriai.
(k.)
01:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.

06:20 Dienos programa.
06:25 "Uþdrausta meilë".
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 "Benas Tenas prieð
ateivius. Lemiama
kova".
09:10 "Tikri pabaisos".
09:35 "Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras".
10:00 "iKarli".
10:30 "Burbulø ðou".
11:00 "Naidþelo Sleiterio
patiekalai". (k.)
11:30 "Penki ingredientai".
(k.)
12:00 "Karadajus". (k.)
12:55 "Melo pinklës".
13:55 "Akloji". (k.)
14:30 "Keksiukø karai".
15:25 "Mentalistas".
16:20 "Du su puse vyro".
16:50 "Mano puikioji
auklë".
17:25 "Mano puikioji
auklë".
18:00 "Didingasis amþius".
20:00 "Karadajus".
21:00 Mano kaimynë –
pornoþvaigþdë.
23:10 Naktis ir diena.
Vilnius.
00:10 "Mentalistas". (k.)
01:05 "Klientø sàraðas".
02:00 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Kas naujo, SkûbiDû?
06:55 Dþonis Testas.
07:25 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 Kitokia Pelenës
istorija.
10:30 Piko valanda.
12:25 Tomas ir Dþeris.
Greiti ir plaukuoti.
13:45 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
14:10 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:05 Yra kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2.
20:20 Nuo... Iki...
21:00 Juodos katës.
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
Smurto istorija.
00:10 Visa menanti.
01:05 Specialioji Los
Andþelo policija.
02:00 Grubus þaidimas.
02:55 Programos pabaiga.
03:00 Lietuva Tavo delne.

06:10 Maþieji iðdykëliai.
06:25 Maþieji iðdykëliai.
06:40 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 2.
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.
22:10 Apsukrios
kambarinës.
23:10 Privati praktika.
00:10 Daktaras Hausas.
01:10 CSI kriminalistai.
02:00 Graþuolë ir pabaisa.
02:55 Las Vegasas.
03:45 Þmogþudystë.

06:35 Sveikatos ABC
televitrina.
07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Mistinës istorijos.
09:00 Laukinis.
10:00 Laukinis.
11:00 Kalbame ir
rodome.
12:00 Prokurorø
patikrinimas.
13:00 Muchtaro
sugráþimas.
14:10 Patrulis.
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 International.
23:50 Strëlë.
01:45 Didþiojo sprogimo
teorija.
02:10 Didþiojo sprogimo
teorija.
02:35 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Universitetai.tv.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Kaulai.
13:00 6 kadrai.
13:30 Moderni ðeima.
14:00 Moderni ðeima.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Kovotojas nindz.
15:30 Kovotojas nindzë.
16:00 Kroviniø karai.
16:30 Kroviniø karai.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Moderni ðeima.
20:30 Moderni ðeima.
21:00 Naða Raða.
21:30 Nepaprasti rusiðki
kadrai.
22:00 Be stabdþiø.
22:30 6 kadrai.
23:00 Gyventoja.
00:50 CSI Majamis.
01:40 Gelbëtojø bûrys.
02:30 Hubertas ir
Staleris.
03:20 Programos pabaiga.

05:15 „Miestelio
patruliai“.
06:00 Lietuva tiesiogiai.
06:35 Miestai ir þmonës.
06:40 Programa.
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 „Genijai ið
prigimties“.
14:40 TV parduotuvë.
14:55 „Miestelio
patruliai“.
16:00 Þinios.
16:20 Kaimo akademija.
17:00 Reporteris.
18:30 Lietuva tiesiogiai.
19:20 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
20:25 „Moterø daktaras“.
21:30 Nuoga tiesa.
22:30 Reporteris.
23:20 Kitoks pokalbis.
00:20 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
01:20 Reporteris.
02:00 Lietuva tiesiogiai.
02:35 „Miestelio
patruliai“.
03:20 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
04:05 Reporteris.
04:40 Lietuva tiesiogiai.

3(1.7$',(1,6$"$2ěà0'

.(79,5',(1,6$"$2ěà0'

75(ÿ,$',(1,6$"$2ěà0'

$175$',(1,6$"$2ěà0'

2015 05 15 Nr. 19

7

ġ)/DEIJ=O
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=
ġěEJEKO
ġ(KIEO=N=O/AGO=OĠG 
ġ0AJEO
ġ&OPKNEFKO@APAGPUR=EĠG 
ġ1=IOEKFE@KHBK%EPHANEK
?D=NEVI=ìLN=ĜďPí
G=NPQOQIEHEFKJ=EOĠG 
ġ)EAPQRKOJALNEGH=QOKIU
>áO=PGďNEIKIAÜEQE
ĠG 
ġ*KGOHKAGOLNAO=OĠG 
ġěEJEKO
ġ)=>=@EAJ= )EAPQR=
ġ)/1N=@EFKĜEJEKO
ġ(KIEO=N=O/AGO=O
ġ!E@UOEO$NAC=O
ġ(=INAEGE=
ġĉE=J@EAJ
ġ(NALĊEJEO)()
ÜAILEKJ=P=O-QOłJ=HEK
NQJCPUJáO(=QJKĽě=HCE
NEOļ2PAJKOĽ'QRAJPQOļ
1EAOEKCEJáPN=JOHE=?EF=EĊ
(=QJK
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġ-=JKN=I=
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġ0LA?E=HQOPUNEI=O
ġ=OEOĽ"QNKREVEFKOļ
@=EJĕGKJGQNO=O
-ENI=OLQOłJ=HEO
ġ3=G=NKĜEJEKO
ġ!E@UOEO$NAC=OĠG 
ġ)=>=@EAJ= )EAPQR=ĠG 

ġ+=IAHEOLNANEFKOAĠG 
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=ĠG 
ġ*QVEGKOL=O=QHEK
ĜR=ECĜ@áO
ġěEJEKO2GN=EJ=
ġ-NEOEIEJGEIAĠG 
ġ*ďOĕIEAOPAHE=E!QOAPKO
ĠG 
ġ/KGKENKLANKOOEJPAVá
Ľ3 ,/, (ļĠG 
ġ-KOďGE=EOQ3EGPKNQ
$ANQH=EÜEQĠG 
ġ!ĜANKJEI=OĠG 
ġ+=IAHEOLNANEFKOA
ġ-NAIFAN=+QK@áIEJC=
IAEHá
ġěEJEKO2GN=EJ=ĠG 
ġ(QHPďNĕGNUĜGAHá
ġ-=O=QHEK@KGQIAJPEG=
(=EC=J@N=OJQREHE=ġLK
LAJGANEĕIAPĕ
ġ)/1(QHPďNKO=G=@AIEF=
ġ/1E#NAOG=
ġ*KGOHKONEQ>=
ġ)=>=J=GPQG=O
ġ+=GPEJEOAGOLNAO=O
ġ'=QJKFKCU@UPKFKQĜN=Ċ=E
ġ-=C=QGG=ILØ
ġ!=>=NL=O=QHUFA
ġ-=JKN=I=ĠG 
ġ)/1OPQ@EF=3EHJE=QOGJU
CĕIQCáFAĠG 
ġ*QVEGKOL=O=QHEK
ĜR=ECĜ@áO

ġļ2Ĝ@N=QOP=IAEHá
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġļAJ=O1AJ=OLNEAĊ
=PAEREQO)AIE=I=
GKR=
ġļ1EGNEL=>=EOKO
ġļ1AEOEJCQIKHUC=
ìOERANĜEI=O
ġļE(=NHE
ġļQN>QHĕĊKQ
ġļ+=E@ĜAHK0HAEPANEK
L=PEAG=H=EĠG 
ġļ+=PďN=HEKFEGQHEJ=NEF=OQ
J=>AHA)AJC>AEJĠG 
(QHEJ=NEJáH=E@=
ġļ(=N=@=FQOĠG 
ġļ*AHKLEJGHáO
ġļGHKFEĠG 
ġļ(AGOEQGĕG=N=E
(QHEJ=NEJEOĊKQ
ġļ*AJP=HEOP=O
ġļ!QOQLQOARUNK
ġļ*=JKLQEGEKFE=QGHá
ġļ*=JKLQEGEKFE=QGHá
ġļ!E@EJC=OEO=IĜEQO
ġļ(=N=@=FQO
ġļ3AHRAP
ġ+=GPEOEN@EAJ=3EHJEQO
+
ġļ*AJP=HEOP=OĠG 
ġļ(HEAJPĕOØN=Ċ=O
!N=I=

ġ(=OJ=QFK 0Gď>E!ď
ġ1KIKEN!ĜANEKL=O=GKO
ĠG 
ġ(AILEJEQG=O-H=ÜE=GAH
JEOĠG 
ġ3KHGANEO 1AGO=OK
NAEJ@ĜANEO
ġ0AJE>=I>AGHE=EĠG 
ġIAPĕLNEAĊ
(NEOPĕĠG 
ġ1KIKEN!ĜANEKL=O=GKO
ĠG 
ġ!ĜKJEO1AOP=O
ġ(AILEJEQG=O-H=ÜE=
GAHJEO
ġáC=JPEOH=EG=O
ġ)=>=OR=G=N=O )EAPQR=
ġ6N=G=ELUN=
ġěEJEKO(NEIEJ=H=E
ġ((&JBKĊKQ
ġ-=C=H>KOOG=I>QPEO
ġ'QK@KOG=PáO
ġěEJEKO
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ3(/,0"+00
&ĊLENG=1NEHANEO
ġ3EO=IAJ=JPE
ġ0LA?E=HEKFE)KOJ@ĜAHK
LKHE?EF=
ġ$NQ>QOĜ=E@EI=O
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ*=ĜEAFEEĊ@UGáHE=E
ġ0EILOKJ=E
ġ*KPANUOIAHQKF=
CANE=Q
ġ*AEHáOOďGQNUFA
ġ"GOPN=OAJO=E@APAG
PUR=E
ġ13-=C=H>=
ġ+QKPUGEĕIAP=O
ġ*=@=C=OG=NKLEJ
CREJ=E
ġ(AILEJEQG=O-H=ÜE=
GAHJEO
ġ0EILOKJ=E
ġ)=QGEJá"OIAN=H@=
ġ13-=C=H>=
ġ13ĜEJEKO
ġ-NEAĊONKRã
ġěR=ECĜ@ĜEĕ@AĊEIPQG=O
ġ1K>QH=GKLEF=
ġ13R=G=NKĜEJEKO
ġNQGHEJKP=GOE
ġ-NER=PELN=GPEG=
ġ!=GP=N=O%=QO=O
ġ 0&GNEIEJ=HEOP=E
ġ$N=ĜQKHáENL=>=EO=
ġ)=O3AC=O=O
ġ)UC=
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġļ-KHE?EF=EN(K
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ĠG 
ġļ-KHE?EF=EN(KĠG 
ġļ(KIEO=N=OHAGO=O
ġļ(KIEO=N=OHAGO=O
ġļ(=H>=IAENNK@KIA
ġļ-NKGQNKNĕL=PEGNEJEI=O
ĠG 
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ĠG 
ġļ3A@ãOENPQNER=EGĕĠG 
ġļIANEGKOP=HAJP=E
ġļ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=O
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ġěEJEKO
ġļ'QK@=OEOOØN=Ċ=O
ġļ-KHE?EF=EN(K!APAGPU
REJEOOANE=H=O
ġļ3A@ãOENPQNER=EGĕ
0EPQ=?EFĕGKIA@EF=
ġ#=N=E/A=HU>áOĊKQ
ġ&NG=ELFEREOGØOQOLáF=
(KIA@EF=
ġļ0PNáHá0ANE=H=O
ġļ'QK@=OEOOØN=Ċ=OĠG 
0ANE=H=O
ġļ-NKGQNKNĕL=PEGNEJEI=O
ĠG 
ġ=I>=130&JPAN=GPU
RQOEOĊKQOQ=QCQOEAIO

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ1=RK=QCEJPEJEO
ġ(K>N=
ġ)=O3AC=O=O
ġ(=QH=E
ġG=@N=E
ġ*K@ANJEĊAEI=
ġ*K@ANJEĊAEI=
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ(KRKPKF=OJEJ@Vá
ġ(KRKPKF=OJEJ@Vá
ġ NEOOKJCAHKEHEQVEFĕ
L=O=QHEO
ġ NEOOKJCAHKEHEQVEFĕ
L=O=QHEO
ġ(K>N=
ġ(=QH=E
ġ 0&*=F=IEO
ġ*K@ANJEĊAEI=
ġ*K@ANJEĊAEI=
ġ+=Ċ=/=Ċ=
ġ*ENPEAOLN=>Q@EI=O
ġHKC=OAHCAOUO
ġ 0&*=F=IEO
ġ$AH>áPKFĕ>ďNUO
ġ%Q>ANP=OEN0P=HANEO
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

-NKCN=I=
13L=N@QKPQRá
/ALKNPANEO
+QKC=PEAO=
ĽH>=J=Oļ
ĽÛE=L=FAR=OEOPN=
CURAJPEļ
Ľ-=@=JCEĕL=PNQHE=Eļ
Ľ(HKQJ=Oļ
Ľ!EJCãOL=O=QHEOļ
Ľ$AJEF=EEĊLNECEIPEAOļ
13L=N@QKPQRá
Ľ*EAOPAHEKL=PNQHE=Eļ
ěEJEKO
+=Iĕ@=GP=N=O
/ALKNPANEO
)EAPQR=PEAOEKCE=E
Ľ0LA?E=HEKFECAH>áFEIK
P=NJU>=ļ
Ľ*KPANĕ@=GP=N=Oļ
-=PNEKP=E
/ALKNPANEO
-=Ĝ=JCE)EAPQR=
-=O=QHEO5
Ľ0LA?E=HEKFECAH>áFEIK
P=NJU>=ļ
/ALKNPANEO
)EAPQR=PEAOEKCE=E
Ľ*EAOPAHEKL=PNQHE=Eļ
Ľ0LA?E=HEKFECAH>áFEIK
P=NJU>=ļ
/ALKNPANEO

ġ)/DEIJ=O
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=
ġěEJEKO
ġ(KIEO=N=O/AGO=OĠG 
ġ0AJEO
ġ=OEOĽ"QNKREVEFKOļ
@=EJĕGKJGQNO=O
-ENI=OLQOłJ=HEOĠG 
ġ0LA?E=HQOPUNEI=OĠG 
ġěEJEKO
ġ)=>=@EAJ= )EAPQR=
ġ)/1N=@EFKĜEJEKO
ġ(KIEO=N=O/AGO=O
ġ!E@UOEO$NAC=O
ġĉE=J@EAJ
ġ(NALĊEJEO)()
ÜAILEKJ=P=O-QOłJ=HEK
NQJCPUJáO3EHJE=QOĽ)EA
PQRKONUP=Oļ(H=ELá@KO
Ľ+ALPďJ=Oļ1EAOEKCEJá
PN=JOHE=?EF=EĊ3EHJE=QO
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġ-=JKN=I=
ġ!áIAOEK?AJPNA
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġQGOEJEOLNKP=O
ġ1=QPKO>=HO=O
ġ3=G=NKĜEJEKO
ġ!E@UOEO$NAC=OĠG 
ġ)EAPQRKOJALNEGH=QOKIU
>áO=PGďNEIKIAÜEQE
ĠG 
ġ)=>=@EAJ= )EAPQR=ĠG 

ġ-NKCN=IKOLN=@ĜE=
ġ+=IAHEOLNANEFKOAĠG 
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=ĠG 
ġ*QVEGKOL=O=QHEK
ĜR=ECĜ@áO
ġěEJEKO2GN=EJ=
ġ+=GPEJEOAGOLNAO=OĠG 
ġ)/1(QHPďNKO=G=@AIEF=
ĠG 
ġěAI=EÜEĕBAOPER=HEO
1AHĊEQKOAĠG 
ġĉEHGKGAHE=OĠG 
ġ!ĜANKJEI=OĠG 
ġ+=IAHEOLNANEFKOA
ġ-NAIFAN=+QK@áIEJC=
IAEHá
ġěEJEKO2GN=EJ=ĠG 
ġ(QHPďNĕGNUĜGAHá
ġ-KHEAPQREĕG=H>KOEN
GQHPďNKOOGáÜEQ
ġ(QHPďNKOO=R=JKNE=E
ġ)=>=J=GPQG=O
ġ+=GPEJEOAGOLNAO=O
ġ"HEPKGEJ=O$ANAOJE=IA
L=O=QHUFA
ġ!=>=NL=O=QHUFA
ġ-=JKN=I=ĠG 
ġ!áIAOEK?AJPNAĠG 
ġ/1E#NAOG=ĠG 
ġ*QVEGKOL=O=QHEK
ĜR=ECĜ@áO
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġļ2Ĝ@N=QOP=IAEHá
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġļAJ=O1AJ=OLNEAĊ
=PAEREQO)AIE=I=
GKR=
ġļ1EGNEL=>=EOKO
ġļ1AEOEJCQIKHUC=
ìOERANĜEI=O
ġļE(=NHE
ġļQN>QHĕĊKQ
ġ+=GPEOEN@EAJ=3EHJEQO
ĠG 
ġļ(=N=@=FQOĠG 
ġļ*AHKLEJGHáO
ġļďNáF=ĠG 
ġļ(AGOEQGĕG=N=E
ġļ*AJP=HEOP=O
ġļ!QOQLQOARUNK
ġļ*=JKLQEGEKFE=QGHá
ġļ*=JKLQEGEKFE=QGHá
ġļ!E@EJC=OEO=IĜEQO
ġļ(=N=@=FQO
ġ>OKHEQPER=H@ĜE=
3AEGOIKłHI=O
ġ+=GPEOEN@EAJ=
ġļ*AJP=HEOP=OĠG 
!APAGPUREJEOOANE=H=O
ġļ(HEAJPĕOØN=Ċ=O

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġ(=OJ=QFK 0Gď>E!ď
ġ!ĜKJEO1AOP=OĠG 
ġ(AILEJEQG=O-H=ÜE=GAH
JEOĠG 
ġ3KHGANEO 1AGO=OK
NAEJ@ĜANEO
ġR=H=J@KOĠG 
ġ6N=G=ELUN=ĠG 
ġ+QK&GEĠG $URA
JEIK>ď@KĜQNJ=H=O
ġ((ĠG &JBKĊKQ
ġ!ĜKJEO1AOP=O
ġ(AILEJEQG=O-H=ÜE=
GAHJEO
ġáC=JPEOH=EG=O
ġ)=>=OR=G=N=O )EAPQR=
ġ6N=G=ELUN=
ġěEJEKO
ġ((&JBKĊKQ
ġ-=OGQPEJEOĊ=JO=O
ġ'QK@KOG=PáO
ġěEJEKO
ġ3(/,0"+00
(ANĊP=O
ġ3EO=IAJ=JPE
ġ0LA?E=HEKFE)KOJ@ĜAHK
LKHE?EF=
ġ$NQ>QOĜ=E@EI=O

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ*=ĜEAFEEĊ@UGáHE=E
ġ0EILOKJ=E
ġ*KPANUOIAHQKF=
CANE=Q
ġ*AEHáOOďGQNUFA
ġ"GOPN=OAJO=E@APAG
PUR=E
ġ13-=C=H>=
ġ+QKPUGEĕIAP=O
ġ*=@=C=OG=NK
LEJCREJ=E
ġ(AILEJEQG=O-H=ÜE=
GAHJEO
ġ0EILOKJ=E
ġ)=QGEJá"OIAN=H@=
ġ13-=C=H>=
ġ13ĜEJEKO
ġ-=G=NPKG
ġ1K>QH=GKLEF=
ġ13R=G=NKĜEJEKO
ġ3EGEJCĕHKPK
ġ0=QCKPKF=O
ġ!=GP=N=O%=QO=O
ġ 0&GNEIEJ=HEOP=E
ġ$N=ĜQKHáENL=>=EO=
ġ)=O3AC=O=O
ġ)UC=
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġļ-KHE?EF=EN(K!APAG
PUREJEOOANE=H=O
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ĠG 
ġļ-KHE?EF=EN(KĠG 
ġļ(KIEO=N=OHAGO=O
ġļ(KIEO=N=OHAGO=O
ġļ(=H>=IAENNK@KIA
ġļ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=OĠG 
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ĠG 
ġļ3A@ãOENPQNER=EGĕ
ĠG 0EPQ=?EFĕGKIA@EF=
ġļIANEGKOP=HAJP=E
ġļ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=O
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ġěEJEKO
ġļ'QK@=OEOOØN=Ċ=O
ġļ-KHE?EF=EN(K
ġļ3A@ãOENPQNER=EGĕ
ġ#=N=E/A=HU>áOĊKQ
ġ+=I=OLNEAAĜANK
ġļ0PNáHá
ġļ'QK@=OEOOØN=Ċ=OĠG 
ġļ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=OĠG 
ġ=I>=130

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ@NAJ=HEJ=O
ġ(K>N=
ġ)=O3AC=O=O
ġ(=QH=E
ġG=@N=E
ġ*K@ANJEĊAEI=
ġ*K@ANJEĊAEI=
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ(KRKPKF=OJEJ@Vá
ġ(KRKPKF=OJEJ@Vá
ġ NEOOKJCAHKEHEQVEFĕ
L=O=QHEO
ġ NEOOKJCAHKEHEQVEFĕ
L=O=QHEO
ġ(K>N=
ġ(=QH=E
ġ 0&*=F=IEO
ġ*K@ANJEĊAEI=
ġ*K@ANJEĊAEI=
ġ+=Ċ=/=Ċ=
ġ1N=QGEJUOí'QIØ
ġ0GQJ@EG=O
ġ 0&*=F=IEO
ġ%Q>ANP=OEN0P=HANEO
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

-NKCN=I=
13L=N@QKPQRá
/ALKNPANEO
-=PNEKP=E
ĽH>=J=Oļ
ĽÛE=L=FAR=OEOPN=
CURAJPEļ
Ľ-=@=JCEĕL=PNQHE=Eļ
Ľ(HKQJ=Oļ
Ľ!EJCãOL=O=QHEOļ
Ľ$AJEF=EEĊLNECEI
PEAOļ
13L=N@QKPQRá
Ľ*EAOPAHEKL=PNQHE=Eļ
ěEJEKO
Ľ1ECNĕO=H=ļ
/ALKNPANEO
)EAPQR=PEAOEKCE=E
Ľ0LA?E=HEKFECAH>áFEIK
P=NJU>=ļ
Ľ*KPANĕ@=GP=N=Oļ
0ØIKGOHKPAKNEF=
/ALKNPANEO
+QKC=PEAO=
Ľ0LA?E=HEKFECAH>áFEIK
P=NJU>=ļ
/ALKNPANEO
)EAPQR=PEAOEKCE=E
Ľ*EAOPAHEKL=PNQHE=Eļ

ġ)/DEIJ=O
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=
ġěEJEKO
ġ(KIEO=N=O/AGO=OĠG 
ġ0AJEO
ġ/UPKOQGPEJEOOQ7EP=
(AHIE?G=EPAĠG 
ġQGOEJEOLNKP=OĠG 
ġ*KGOHKAGOLNAO=OĠG 
ġ-KLEAPáOQHCEI=JPQ
ÛAGQKHEQĠG 
ġěEJEKO
ġ)=>=@EAJ= )EAPQR=
ġ)/1N=@EFKĜEJEKO
ġ)=>=@EAJ= )EAPQR=
ġ(KIEO=N=O/AGO=O
ġ!E@UOEO$NAC=O
ġ0=QCKGEIAF=QJ=O
CURU>AOGAHEQKOA
ġĉE=J@EAJ
ġ*AEHáG=ELIáJQHEO
ġ-EJECĕG=NP=
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġ-=JKN=I=
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġ!áIAOEK?AJPNA
ġ=OEOĽ"QNKREVEFKOļ
@=EJĕGKJGQNO=O
JPN=OEOLQOłJ=HEO
ġ3=G=NKĜEJEKO
ġ!E@UOEO$NAC=OĠG 
ġ)=>=@EAJ= )EAPQR=ĠG 
ġ)EAPQRKOPďGOP=JPIAÜEK
R=EG=EĠG 
ġ-EJECĕG=NP=ĠG 

ġ-NKCN=IKOLN=@ĜE=
ġ+=IAHEOLNANEFKOAĠG 
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=ĠG 
ġ*QVEGKOL=O=QHEK
ĜR=ECĜ@áOĽ-=R=O=NEK
JQKP=EGKOļ
ġěEJEKO2GN=EJ=
ġ+=GPEJEOAGOLNAO=OĠG 
ġ&OPKNEFKO@APAGPUR=E
ġ#EK@KN=O!KOPKFAROGEO
0PAL=JÜEGKRK@R=N=OEN
FKCURAJPKF=EĠG 
ġ+=IAHEOLNANEFKOA
ġ-NAIFAN=+QK@áIEJC=
IAEHá
ġěEJEKO2GN=EJ=ĠG 
ġ(QHPďNĕGNUĜGAHá
ġ0ALPUJEKO(=QJK@EAJKO
ĠG 
ġBKNI=P=O
ġ)ACAJ@KO
ġ3EOQC=NOQ
ġ)=>=J=GPQG=O
ġ+=GPEJEOAGOLNAO=O
ġ)/1=QGOKBKJ@=O
D=IAHAKJ=O
ġ=HPKFK3EHJE=QOHACAJ@=
ġ!=>=NL=O=QHUFA
ġ-=JKN=I=ĠG 
ġ!áIAOEK?AJPNAĠG 
ġ"HEPKGEJ=O$ANAOJE=IA
L=O=QHUFAĠG 
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġļ2Ĝ@N=QOP=IAEHá
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġļAJ=O1AJ=OLNEAĊ
=PAEREQO)AIE=I=
GKR=
ġļ1EGNEL=>=EOKO
ġļ1AEOEJCQIKHUC=
ìOERANĜEI=O
ġļE(=NHE
ġļQN>QHĕĊKQ
ġ+=GPEOEN@EAJ=3EHJEQO
ĠG 
ġļ(=N=@=FQOĠG 
ġļ*AHKLEJGHáO
ġļďNáF=ĠG 
ġļ(AGOEQGĕG=N=E
ġļ*AJP=HEOP=O
ġļ!QOQLQOARUNK
ġļ*=JKLQEGEKFE=QGHá
ġļ*=JKLQEGEKFE=QGHá
ġļ!E@EJC=OEO=IĜEQO
ġļ(=N=@=FQO
ġ*E@OKIANEKĜIKCĜQ
@UOPáO&&ĊPEGEIU>áEGE
IENPEAO!APAGPUR=O
ġļ!APAGPURá/EVKHE
ġļ*AJP=HEOP=OĠG 
!APAGPUREJEOOANE=H=O
ġļ3EAĊ>QPEOļ$N=J@
%KPAH!=QCE=OANEFEJEO
łHI=O
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġ(=OJ=QFK 0Gď>E!ď
ġ!ĜKJEO1AOP=OĠG 
ġ(AILEJEQG=O-H=ÜE=GAH
JEOĠG 
ġ3KHGANEO 1AGO=OK
NAEJ@ĜANEO
ġR=H=J@KOĠG 
ġ6N=G=ELUN=ĠG 
ġ-=C=H>KOOG=I>QPEO
ĠG /A=HU>áO@N=I=
ġ((ĠG &JBKĊKQ
ġ!ĜKJEO1AOP=O
ġ(AILEJEQG=O-H=ÜE=
GAHJEO
ġáC=JPEOH=EG=O
ġ)=>=OR=G=N=O )EAPQR=
ġR=H=J@KO
ġěEJEKO
ġ3=H=J@=OQ/ďP=
ġ'QK@KOG=PáO
ġěEJEKO
ġ3(/,0"+00
PLEH@=O3AEGOIK
łHI=O
ġ3EO=IAJ=JPE
ġ0LA?E=HEKFE)KOJ@ĜAHK
LKHE?EF=
ġ0RAEG=PKO PAHARE
PNEJ=ĠG )=E@==LEA
ORAEG=PØ
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=
ġ)EAPQR=1=RK@AHJA

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ*=ĜEAFEEĊ@UGáHE=E
ġ0EILOKJ=E
ġ*KPANUOIAHQKF=CANE=Q
ġ*AEHáOOďGQNUFA
ġ"GOPN=OAJO=E@APAGPU
R=Eġ1AHAL=N@QK
PQRá
ġ*=ĜEAFEEĊ@UGáHE=E
ġ0EILOKJ=E
ġ*KPANUOIAHQKF=CANE=Q
ġ*AEHáOOďGQNUFA
ġ"GOPN=OAJO=E@APAGPUR=E
ġ13-=C=H>=
ġ+QKPUGEĕIAP=O
ġ*=@=C=OG=NKLEJCREJ=E
ġ(AILEJEQG=O
ġ0EILOKJ=E
ġ)=QGEJá"OIAN=H@=
ġ13-=C=H>=
ġ13ĜEJEKO
ġ)EAPQRKO=POPKRK"QNKRE
VEFKFA3=E@K=QIEHKO
GKJ?ANP=O
ġ1K>QH=GKLEF=
ġ13R=G=NKĜEJEKO
ġ*APNK
ġ 0&GNEIEJ=HEOP=E
ġ$N=ĜQKHáENL=>=EO=
ġ)=O3AC=O=O
ġ)UC=
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġļ-KHE?EF=EN(K!APAGPU
REJEOOANE=H=O
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ĠG 
ġļ-KHE?EF=EN(KĠG 
!APAGPUREJEOOANE=H=O
ġ+=I=OLNEAAĜANKĠG 
ġļ(=H>=IAENNK@KIA
ġļ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=OĠG 
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ĠG 
ġļ3A@ãOENPQNER=EGĕ
ĠG 0EPQ=?EFĕGKIA@EF=
ġļIANEGKOP=HAJP=E
/A=HU>áOĊKQ
ġļ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=O
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ġěEJEKO
ġļ'QK@=OEOOØN=Ċ=O
ġļ-KHE?EF=EN(K
ġļ3A@ãOENPQNER=EGĕ
ġ-=PNQHEO$=PREĕNA=HU>á
ġĊĊJEL=O3AEGOIK
GKIA@EF=
ġļ0PNáHá0ANE=H=O
ġļ'QK@=OEOOØN=Ċ=OĠG 
ġļ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=OĠG 
ġ=I>=130
&JPAN=GPURQOEOĊKQ
OQ=QCQOEAIO

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ3EAJ=IC=HA
G=>HUO
ġ(K>N=
ġ)=O3AC=O
ġ(=QH=E
ġG=@N=E
ġ*K@ANJEĊAEI=
ġ*K@ANJEĊAEI=
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ(KRKPKF=OJEJ@Vá
ġ(KRKPKF=OJEJ@Vá
ġ NEOOKJCAHK
EHEQVEFĕL=O=QHEO
ġ NEOOKJCAHK
EHEQVEFĕL=O=QHEO
ġ(K>N=
ġ(=QH=E
ġ 0&*=F=IEO
ġ*K@ANJEĊAEI=
ġ*K@ANJEĊAEI=
ġ+=Ċ=/=Ċ=
ġ-=OGQPEJáPRENPKRá
ġ0ďGQNUO
ġ 0&*=F=IEO
ġ%Q>ANP=OEN
0P=HANEO
ġ-NKCN=IKO
L=>=EC=

-NKCN=I=
13L=N@QKPQRá
/ALKNPANEO
0ØIKGOHKPAKNEF=
ĽH>=J=Oļ
ĽÛE=L=FAR=OEOPN=
CURAJPEļ
Ľ-=@=JCEĕL=PNQHE=Eļ
Ľ(HKQJ=Oļ
Ľ!EJCãOL=O=QHEOļ
Ľ$AJEF=EEĊLNECEIPEAOļ
13L=N@QKPQRá
Ľ3=J@AJOĜEQNGáOļ
ěEJEKO
Ľ1ECNĕO=H=ļ
/ALKNPANEO
)EAPQR=PEAOEKCE=E
Ľ0LA?E=HEKFECAH>áFEIK
P=NJU>=ļ
Ľ*KPANĕ@=GP=N=Oļ
1=ELCURAJ=ĜR=ECĜ@áO
/ALKNPANEO
ì@KIE)EAPQR=
-=PNEKP=E
Ľ0LA?E=HEKFECAH>áFEIK
P=NJU>=ļ
/ALKNPANEO
)EAPQR=PEAOEKCE=E
Ľ*EAOPAHEKL=PNQHE=Eļ
Ľ0LA?E=HEKFECAH>áFEIK
P=NJU>=ļ
/ALKNPANEO
)EAPQR=PEAOEKCE=E

ġ)/DEIJ=O
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=
ġěEJEKO
ġ(KIEO=N=O/AGO=O
ĠG 
ġ0AJEO
ġ=OEOĽ"QNKREVEFKOļ
@=EJĕGKJGQNO=O
JPN=OEOLQOłJ=HEO
ĠG 
ġ)EAPQRKOPďGOP=JPIA
ÜEKR=EG=EĠG 
ġěEJEKO
ġ)=>=@EAJ= )EAPQR=
ġ)/1N=@EFKĜEJEKO
ġ(KIEO=N=O/AGO=O
ġ!E@UOEO$NAC=O
ġĉE=J@EAJ
ġ#KNO=EPĕO=C=
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġ-=JKN=I=
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġ!QKGEIC=NK
ġ-NAIFAN=2Ĝ@=N=O
N=P=O
ġ!E@UOEO$NAC=O
!APAGPUREJEOOANE=H=O
ĠG 
ġAJ=E LH=QGE=Ií+E@Ø
-KLQHE=NEKFE
GH=OEG=
ġ/UPKOQGPEJEOOQ7EP=
(AHIE?G=EPAĠG 
ġ!QKGEIC=NKĠG 

ġ+=IAHEOLNANEFKOAĠG 
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=ĠG 
ġ*QVEGKOL=O=QHEK
ĜR=ECĜ@áO
ġěEJEKO2GN=EJ=
ġ+=GPEJEOAGOLNAO=OĠG 
ġ-KHEAPQREĕG=H>KOEN
GQHPďNKOOGáÜEQĠG 
ġ/ARAN=JO=O)EAPQR=EĠG 
ġHCEN@K*=NPEJ=EÜEK
=QPKNEJEOR=G=N=OĠG 
ġ-NAIFAN=+QK@áIEJC=
IAEHá
ġěEJEKO2GN=EJ=ĠG 
ġ(QHPďNĕGNUĜGAHáĠOQ>PE
PNQKP= 
ġ-=O=QHEK@KGQIAJPEG=
ìC=IPØ
ġ)/1OPQ@EF=3EHJE=QO
GJUCĕIQCáFA
ġ$QOP=RKAJ?EGHKLA@EF=
ġ)=>=J=GPQG=O
ġ!QNUO=POE@=NK(QHPďNKO
ĜQNJ=H=O
ġ)EAPQREĕGEJKGH=OEG=E
3UP=QP=Oě=H=GAREÜEQO
3EAJKO@EAJKOGNKJEG=
ġ)EAPQREĕGEJ=OPNQIL=E
)=EGEJ=E
ġ!=>=NL=O=QHUFA
ġ-=JKN=I=ĠG 
ġ)ACAJ@KOĠG 
ġ*QVEGKOL=O=QHEK
ĜR=ECĜ@áO

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġļ2Ĝ@N=QOP=IAEHá
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġļAJ=O1AJ=OLNEAĊ
=PAEREQO)AIE=I=
GKR=
ġļ1EGNEL=>=EOKO
ġļ1AEOEJCQIKHUC=
ìOERANĜEI=O
ġļE(=NHE
ġļQN>QHĕĊKQ
ġ+=GPEOEN@EAJ=3EHJEQO
ĠG 
ġļ(=N=@=FQOĠG 
ġļ*AHKLEJGHáO
ġļďNáF=ĠG 
ġļ(AGOEQGĕG=N=E
(QHEJ=NEJEOĊKQ
ġļ*AJP=HEOP=O
ġļ!QOQLQOARUNK
ġļ*=JKLQEGEKFE=QGHá
ġļ*=JKLQEGEKFE=QGHá
ġļ!E@EJC=OEO=IĜEQO
ġļ(=N=@=FQO0ANE=H=O
ġ!"1"(163,-/"*
'"/3UNE=QOE=OEO
EJOLAGPKNEQOAJGO=O
HKC=O>ANJEQG=O
ġ0+,,(&+0*=GO=O
EN*=GOEIKJOPN=E+QK
PUGEĕłHI=OĊAEI=E
ġļ3EAĊ>QPEOļ$N=J@
%KPAH
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġ(=OJ=QFK 0Gď>E!ď
ġ!ĜKJEO1AOP=OĠG 
ġ(AILEJEQG=O-H=ÜE=
GAHJEOĠG 
ġ3KHGANEO 1AGO=OK
NAEJ@ĜANEO
ġ6N=G=ELUN=-KG=H>Eĕ
ĊKQ
ġ6N=G=ELUN=ĠG 
-KG=H>EĕĊKQ
ġ-=OGQPEJEOĊ=JO=O
ĠG /A=HU>áO@EAJK
N=ĊPEO
ġ((ĠG &JBKĊKQ
ġ!ĜKJEO1AOP=O
ġ(AILEJEQG=O-H=ÜE=
GAHJEO
ġáC=JPEOH=EG=O
ġ)=>=OR=G=N=O )EAPQ
R=GPQ=HEĕLKG=H>Eĕ
H=E@=
ġR=H=J@KO0K?E=HE
Já=GPQ=HEFĕH=E@=
ġěEJEKO
ġ((LAJGP=@EAJEO
ġ=Q@áF=O(NEIEJ=HEJEO
PNEHANEO
ġ-=OGQPEJáĜIKJEFKO
REHPEO0E=Q>KPNEHANEO
ġPLEH@=OĠG 3AEGOIK
łHI=O
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=
ġ)EAPQR=1=RK@AHJA

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ*=ĜEAFEEĊ@UGáHE=E
ġ0EILOKJ=E
ġ*KPANUOIAHQKF=
CANE=Q
ġ*AEHáOOďGQNUFA
ġ!QPáR=EEN@Q
OďJďO
ġ13-=C=H>=
ġ+QKPUGEĕIAP=O
ġ*=@=C=OG=NK
LEJCREJ=E
ġ(AILEJEQG=O
ġ0EILOKJ=E
ġ0EILOKJ=E
ġ)=QGEJá"OIAN=H@=
ġ13-=C=H>=
ġ(=EL=JP@AHJK
ġ13ĜEJEKO
ġ13OLKNP=O
ġ13KN=E
ġ*=@=C=OG=N=O
ġ(=NĊP=LQLUPá
ġ(ANá
ġ$NAEOáOJQKLQKHEO
ġ-NKCN=IKO
L=>=EC=

ġļ-KHE?EF=EN(K!APAGPU
REJEOOANE=H=O
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ĠG 
ġļ-KHE?EF=EN(KĠG 
ġĊĊJEL=OĠG 
ġļ(=H>=IAENNK@KIA
ġļ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=OĠG 
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ĠG 
ġļ3A@ãOENPQNER=EGĕ
ĠG 0EPQ=?EFĕGKIA@EF=
ġļIANEGKOP=HAJP=E
/A=HU>áOĊKQ
ġļ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=O
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ġěEJEKO
ġ-=PNQHEOĠG $=PREĕ
NA=HU>á
ġļIANEGEAPEĊGKOEIPU
JáO0LKNPKH=E@=
ġ0=R=EPáOGNEIEJ=H=E
ġ'QK@=OEOCNE=QOPEJEO
3AEGOIKPNEHANEO
ġļ$UREJQIENáHE=E
0E=Q>KOANE=H=O
ġļ$UREJQIENáHE=E
0E=Q>KOANE=H=O
ġļ-NKGQNKNĕL=PEGNEJE
I=OĠG 
ġ=I>=130&JPAN=GPU
RQOEOĊKQOQ=QCQOEAIO

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ'QKGEJCE=QOE
IANEGKOJ=Iĕ
R=EV@AHE=E
ġ(K>N=
ġ)=O3AC=O
ġ(=QH=E
ġG=@N=E
ġ*K@ANJEĊAEI=
ġ*K@ANJEĊAEI=
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ(KRKPKF=OJEJ@Vá
ġ NEOOKJCAHK
EHEQVEFĕL=O=QHEO
ġ NEOOKJCAHK
EHEQVEFĕL=O=QHEO
ġ(K>N=
ġ(=QH=E
ġ 0&*=F=IEO
ġ*K@ANJEĊAEI=
ġ*K@ANJEĊAEI=
ġ#=N=E
ġAOP=>@ĜEĕ
ġ/EVEGEJCE=QOELKHE?E
FKO@=N>KALEVK@=E
ġ-=OGQPEJáNE>=
ġ-=OGQPEJáPRENPKRá
ġ-NKCN=IKO
L=>=EC=

-NKCN=I=
13L=N@QKPQRá
/ALKNPANEO
1=ELCURAJ=ĜR=ECĜ@áO
ĽH>=J=Oļ
ĽÛE=L=FAR=OEOPN=
CURAJPEļ
Ľ-=@=JCEĕL=PNQHE=Eļ
Ľ(HKQJ=Oļ
ĉAEI=FáC=
13L=N@QKPQRá
Ľ3=J@AJOĜEQNGáOļ
ěEJEKO
Ľ1ECNĕO=H=ļ
ěEJEKO
0RAÜEĕAGOLNAO=O
/ALKNPANEO
Ľ(K>N=ļ
(EPKGOLKG=H>EO
-=O=QHEO5
-NAIFAN=Ľ1QEN=Ċ
=IĜE=IOļ
ĽÜEď C=HC=HEI=
@=Nļ
Ľ(K>N=ļ
Ľ1QEN=Ċ=IĜE=IOļ
ĽÜEď C=HC=HEI=
@=Nļ
Ľ3AOPQREĕGKRKOļ
/A=HU>áOĊKQ2GN=EJ=
I+
Ľ$AJEF=EEĊLNECEIPEAOļ
!KGQIAJPEJEOOANE=H=O
'3 &OL=JEF=

2015 05 15 Nr. 19

8

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

2 k. butà P. Cvirkos g. (tvarkingas,
graþi vieta, 17 000 Eur, galima
derëtis). Jurbarkas, tel. 8 611
39 955.
2 k. butà Smalininkuose (51 kv.
m, suremontuotas, vietinis ðildymas, ûkiniai pastatai, malkinë).
Jurbarko r., tel. 8 621 61 661.

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.

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.

1 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(II a., 45 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai, 16
500 Eur). Jurbarkas, tel. 8 615
59 488.

2-3 k. butà. Jurbarkas, tel. 8 633
68 219.

1 k. butà Kæstuèio g. (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. (II a.).
Jurbarkas, tel. 8 617 03 417.
1 k. butà Kæstuèio g. 20 (I a., 33
kv. m, 13 100 Eur. Namas renovuotas, plastikiniai langai, ðarvo
durys. Langai á pietinæ pusæ.
Ðiltas butas, maþi mokesèiai).
Jurbarkas, tel. 8 699 10 454.
1 k. butà Naujamiestyje,
Kæstuèio g. 39 (V a., 37 kv. m,
V aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta). Jurbarkas, tel. 8
683 45 568.
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 Jurbarko miesto centre
(III a., 37 kv. m). Tel.: 8 612 44
957, 8 629 51 265.
2 k. butà Lauko g. 2a (III a.,
50 kv. m, mûrinis, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi vieta, 14 500 Eur, 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 Kauno g. 23 (IV a.).
Jurbarkas, tel. 8 646 70 343.
2 k. butà Kæstuèio g. (II a., medinis pastatas, vietinis ðildymas,
vandentiekis, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 620 83 395.

pliusoreklama@gmail.com

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.

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 su prieðkambariu
Dariaus ir Girëno g. (II a.,
45 kv. m, plastikiniai langai,
ðilumà reguliuojami radiatoriai,
balkonas, vidinis butas). Tel. 8
615 59 488.

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

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.

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.
3 k. butà M. Valanèiaus g. (I a.,
tinka komercinei veiklai). Tel. 8
677 95 765.
3 k. butà Smalininkuose (IV a.,
53,26 kv. m, su patogumais, du
balkonai). Tel. 8 698 34 968.
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. +370
655 58 757.
4 k. butà M. Valanèiaus g. 2 (V a.,
73,35 kv. m, renovuotas namas, pigus reguliuojamas ðildymas, daug
privalumø, renovacija iðmokëta,
24 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 639
13 107.
Dalá 2/3 namo Smalininkuose
Nemuno g. 28 (medinis, su ûkiniais pastatais, gyvenamas plotas 74
kv. m, sklypo plotas 34 arai, name
vandentiekis, kanalizacija, 8 000
Eur). Jurbarko r., tel. 8 673 37 683.
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.

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.

Garaþà Jurbarko r., Smalininkuose
(mûrinis, 2 600 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 682 41 908.

2 k. butà Lybiðkiø k. (II a., po
remonto, daliniai patogumai,
plastikiniai langai, naujos durys,
ðildomas kietu kuru, ûkiniai
pastatai, rûsys, malkinë, dalinë
kanalizacija, kaina sutartinë).
Tel. 8 650 60 126.

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

Garaþà Mokyklos g. (I a., mûrinis,
2 500 Eur, prie „Lytagros“).
Jurbarkas, tel. +370 612 67 391.

Namà (mûrinis, kûrenamas kietuoju kuru, miesto komunikacijos,
19 a þemës, mûrinis ûkinis pastatas). Jurbarkas, tel. 8 683 69 300.

Namà Gedimino g. (medinis
namas, 8,3 a sklypas, yra ûkinis
pastatas, yra obelø, vandentiekis,
44 499 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
Namà Jurbarko r., Skirsnemunëje.
Jurbarkas, tel. 8 613 36 387.
Namà Kalninës g. 17 (mûrinis,
ûkiniai pastatai, 12 arø þemës,
vanduo, kanalizacija, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 690 58 519.
Namà prie Mituvos (30 arø þemës,
27 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 612
20 112.
Namà Raudonëje (190 kv. m, II a.,
mûrinis, 13 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 672 55 910.
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. Naujos statybos, kokybiðkai pastatytas bet neárengtas).
Jurbarkas, tel. 8 650 91 966.
Pusæ namo Vytauto Didþiojo
g. (rami vieta, 30 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 623 50 088.
Senà sodybà Erþvilko sen.,
Skliausèiø k. (10 ha þemës, ant
upës kranto, graþi vieta, galima
uþsiimti þemës ûkio bei gamybine
veikla, yra el. jëgos linija, geras ir
patogus privaþiavimas, pro ðalá
pastoviai vaþiuoja autobusas, 34
000 Eur).Tel. 8 645 38 575
Sklypà 1 km nuo Jurbarko (30 arø
namø valda, 6 000 Eur, galima
derëtis). Skubiai. Tel. 8 686 70
469.
Sklypà Jurbarke (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas,
15 000 Eur. 15 a, namø valda,
komunikacijos. Graþioje ramioje
vietoje, prie miðko) A. GiedraièioGiedriaus 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.

Sodybà 9 km nuo Jurbarko (naujos statybos karkasinis namas
pilnai áruoðtu vidumi, nebaigtas fasadas, 5 ha þemës sklypas
ant Mituvos kranto, tinkantis
kaimo turizmo plëtrai, asfaltuotas
privaþiavimas, 58 000 Eur). Tel. 8
641 99 411.
Sodybà ant Ðilinës kalno (reikalingas remontas). Jurbarko r., tel. 8
608 86 567.
Sodybà Jurbarko r. (graþi aplinka,
57 000 Eur. Graþi vieta, vienkiemis 9 km nuo Jurbarko. Patogus
privaþiavimas. 5 ha þemës, 2 a.
renovuojamas namas. Vanduo
tiekiamas ið ðulinio). Jurbarkas,
tel. 8 685 04 033.
Sodybà 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, 0,22 ha, su
namu) Raudonës miestelyje,
Plento g. 7). 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 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, gyvenamas
namas, mûrinis rusys, 40 arø
sodas, kaina sutartinë). Tel. 8
670 62 832.
Sodo sklypà Jurbarko r., Greièiø
k., „Vieversio“ bendrijoje (graþi
aplinka, ðalia miðkas, ðalia miðko,
be namelio). Jurbarkas, tel. 8 673
05 479.
Sodo sklypà Smukuèiuose (senas
sodas su nameliu, 7 arai þemës,
kaina sutartinë). Tel. 8 662 03 187.
Sodo sklypà su nameliu
Meðkininkuose (10 arø þemës).
Jurbarkas, tel. 8 653 16 611.
Þemæ Pavidaujo k. (3 ha, prie pagrindinio kelio). Tel. 8 690 37 540.
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.

Sklypà Pilies l k. (0.25ha, 6 000
Eur). Ðilinës k. (0.35 ha, 1 000
eurø). Jurbarkas, tel. 8 672 55 910.

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

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

Þemës sklypà Jurbarkuose (15
arø, namø valda). Tel. 8 683 69
300.

Sodà Greièiuose (nebaigtas árengti gyv. namas, 12 a sklypas, rami
vieta, ðalia miðkas, Nemunas, 7
000 Eur). Tel. 8 656 87 102.
Sodà Greièiuose (namelis, garaþas, ðulinys). Tel. 8 683 94 038.
Sodà Greièiuose, sodø bendrijoje
„Serbenta“ (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.

Þemës sklypà Kalnënuose (16
arø), sodà Smukuèiuose (7 arai),
garaþà prie kapiniø, naudotas
raudonas plytas. Tel. 8 699 10 158.
Þemës sklypà Kudirkos g. (12 arø,
1 a. - 1 200 Eur). Tel. 8 646 38 294.
Þemës sklypà Lauko g., „trikampyje“ (apie 11 arø). Jurbarkas,
tel. 8 680 38 423.
Þemës sklypà Pëdamëje (12 arø,
ðalia tvenkinys, gale sklypo upelis,
pigiai). Tel. 8 656 97 333.

Sodà Panemunës soduose (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.

Parduodu naujas supynes su
kopetėlėmis. Tauragė, tel. 8
652 73 523.
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Þemës sklypà Rûtø g. (10arø).
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.

p e r k a
Sodà Smukuèiuose, Vanaginëje,
prie uþtvankos kranto. 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
Iðsinuomotø 1 k. butà. Siûlyti
ávairius variantus. Jurbarkas, tel.
8 604 21 596.

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

p e r k a
BRANGIAI PERKA ÁVAIRØ
MIÐKÀ. Tel. 8 651 39 039.
NUOLATOS PERKAME
MIÐKUS VISOJE LIETUVOJE.
Tel. 8 641 07 661.

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a

Sklypà Ðakiø r., Kiduliuose (16 000
Eur, 50 a, komercinës paskirties.
Prie pat kelio Jurbarkas-Ðakiai).
Ðakiai, tel. 8 656 88 332.
Sodybà Ðakiø r., Kudirkos
Naumiestyje (medinis namas,
mûrinis ûkinis pastatas, 11 arø
þemës, 11 000 Eur). Tel. 8 676
73 139.

4 k. butà Tauragës r., Baltruðaièiø
k. (920 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, 37
000 Eur, erdvus). Tauragë, tel. 8
675 18 099.

k e i è i a
1 k. butà Ðakiuose á 1 k. butà
Jurbarke (I a. privalumas). Tel.
8 345 51 461.

Ðilalëje ir rajone
p a r d u o d a
Gyvenamàjá namà Koðiø kaime,
Ðilalës r. (65 kv. m, suremontuotas, 3 kambariai, virtuvë, 60 a
þemës sklypas, 10 000 Eur). Tel.
8 681 54 182.
Parduotuvæ Jucaièiø k. Tel. 8 699
63 973.
Pastatà (grûdø sandëlá) prie autostrados, netoli Kryþkalnio (2100
kv. m, 60 000 Eur). Ðilalës r., tel.
8 686 08 124.
Sodybà Girdiðkëje (su þeme).
Ðilalës r., tel. 8 699 82 243.

Ðilutëje ir rajone
p a r d u o d a
Sodà ,,Rasod“ 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).
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.
Miesto centre). Tauragë, tel. +370
614 83 688.
2 k. butà Baþyèiø 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.
2 k. butà K. Donelaièio g. 64 (48 kv.
m, mûrinis, tinkamas komercinei
veiklai, plastikiniai langai, suremontuotas, 35 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 699 67 090.

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
Privaèiø miðkø girininkija perka
miðkus Þemaitijoje. Gali bûti nebrandûs, saugomose teritorijose.
Rengiame miðkotvarkos projektus, konsultuojame, priþiûrime.
Kretinga, tel. 8 699 19 157.

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Gelgaudiðkëje (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.
Namà Kiduliuose (tvarkingas, 35
000 Eur). Tel. 8 612 70 770.

Sodà Bernotiðkëje (12 a þemës,
mûriniai pastatai). Tauragë, tel.
8 643 90 405.
Butà Aerodromo g. 11 (I a.,
36,05 kv. m, 15 000 Eur), galima
iðsimokëtinai. Tauragë, tel. 8 655
71 191.
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 „Jovaro“ bendrijoje
(tvarkingas, yra duobë, trifazë
elektra, padarytos lentynos).
Tauragë, tel. 8 685 82 451.
Kilnojamà namelá (su visa áranga,
tinka soduose, vasarinei virtuvei,
ar ðiaip gyventi, 4 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 636 91 145.
Komercinës paskirties patalpas
Pramonës g. 30 (290 kv. m).
Tauragë, tel. 8 650 25 530.
Metaliná garaþà (geros bûklës,
440 eurø). Tauragë, tel. 8 670
90 759.
Miðkà. Tauragë, tel. +370 650
99 960.

Namà Klaipëdos rajone (dviejø
aukðtø, apðiltintas, reikalingas remontas, 10 x 5 kv. m, 3 000 Eur.).
Klaipëda, tel.: +370 612 31 184,
+370 671 70 425.
Namà Klaipëdos rajone (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.
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Mûrinis namas 9 km nuo
Tauragës, Kunigiðkiø k. (trifazis,
rûsys, ûkiniai pastatai, garaþas).
Tauragë, tel. 8 688 49 791.
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 120 a (29 kv. m, ðiltas, maþi
mokesèiai, gera vieta). Tauragë,
tel. 8 627 59 631.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g. 38
(III a., 22 kv. m, ðiltas, ðviesus,
7 000 Eur). Tauragë, tel. 8 613
72 455.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g. 28
(miesto centre, maþi mokesèiai,
15 000 Eur). Tauragë, tel. 8 687
93 726.
1 k. butà K. Donelaièio g. 64 (I
a., su patogumais, gera vieta).
Tauragë, tel. 8 652 96 001.
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, tvarkinga, 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.
1,5 k. butà Baþnyèiø g. 2 (III
a., visos komunikacijos, lauke
sandëliukas ir rûsys, 10 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 652 20 477.
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 Mikrorajone, Ateities
take 22 (II a., 50 kv. m, V aukðtø
name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 35 000 Eur,
su dalimi baldø). Tauragë, tel. 8
654 35 085.
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.

2 k. butà Vytauto g. 14 (V a., 35 kv.
m, V aukðtø name, bendrabutis,
12 000 Eur. Nedideli mokesèiai,
reikalingas kosmetinis remontas).
Tauragë, tel. 8 631 77 599.
2 k. butà Tauragës Dvaro g. (II
a., 42 kv. m, III aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, vidurinis,
kûrenamas kietuoju kuru).
Tauragë, tel. 8 600 64 770.
3 k. butà (I a., gera vieta, tinka
komercinei veiklai, kieme parduotuvë, netoli prekybos centrai).
Tauragë, tel. 8 636 16 117.
3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 142 (III a., plytinis namas,
euroremontas, nauja elektros
instaliacija, signalizacija, ðarvo
durys, plastikiniai langai, nauji
radiatoriai, galima su baldais,
seifas-seifas ginklui, 45 999 Eur).
Tauragë, tel. 8 658 36 822.
3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
144 (71 kv. m, gera vieta, ðiltas, erdvus, gero planavimo, su vaizdu á
miðkà). Tauragë, tel. 8 627 59 631.
3 k. butà (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.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g. 36
(III a., 72 kv. m, euroremontas, su
baldais ir buitine technika, 45 000
Eur). Tauragë, tel. 8 699 98 097.
3 k. butà SKUBIAI Dariaus ir
Girëno g. 28 (miesto centre,
55 kv. m, ðiltas, erdvus, jaukus,
maþiausia kaina). Tauragë, tel. 8
627 59 631.
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.
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 kamb., árengtas rûsys).
Tauragë, tel. 8 612 11 779.
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.

Mûriná 2 aukðtø namà (visos
miesto komunikacijos, 11,5 aro
þemës, gali gyventi 2 ðeimos).
Galimas keitimas á butà, II-III
a., renovuotame name, arèiau
miesto centro. Tauragë, tel. 8
652 00 942.
Mûriná namà Nemuno g. (apðiltintas, rami vieta, ûk. pastatas,
2 garaþai, stiklinis ðiltnamis,
2 þemës sklypai, kiemas trinkelëmis, su baldais). Tauragë, tel.
8 663 66 224.
Mûriná namà Roþiø g. (7,8 arai
þemës, garaþas, ûkinis pastatas).
Tauragë, tel. 8 658 35 232.
Mûriná namà Ðilalës g. (geroje, ramioje vietoje, prie IKI ir
NORFOS PC, viduje viskas
naujai árengta, elektra ðildymo
sistema, naujas peèius, ðildomos
grindys, 170 kv. m). Tauragë, tel.
8 699 93 850.
Namà (2-jø aukðtø, geros bûklës,
su daug privalumø). Tauragë, tel.:
8 655 49 155, 8 446 53 877.
Namà (medinis) ir 1 k. butà (su
patogumais ir su balkonu, ir be
patogumø). Tauragë, tel.: 8 654
49 012, 8 699 53 475.
Namà (mûrinis, apðiltintas, skardinis stogas, 16 arø þemës,
didelis ûkinis su garaþu, kiemas
trinkelëmis, metalinë tvora,
metalinis ðiltnamis, 72 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 670 26 507.
Namà (vieno aukðto, su mansarda, ir pusrûsiu, pirmo aukðto
plotas 106 kv. m, antro – 119 kv.
m, rûsyje pirtis, þidinys, 12 arø
didelis ûkinis su rûsiu, miesto
komunikacijos, vietinis ðildymas,
stiklinis ðiltnamis). Tauragë, tel.
8 652 03 442.
Namà (vieno aukðto, naujos
statybos, nebaigtas árengti,
uþbaigtumas 80 %, gyvenamas
plotas 144 kv. m, bendras plotas
195 kv. m, 12 arø, miesto komunikacijos, vietinis ðildymas, tvora,
kiemas iðklotas trinkelëmis).
Tauragë, tel. 8 652 03 441.
Namà Gaurës sen., Tauragës
r., Milgaudþiuose (medinis, apmûrintas, reikalingas remontas,
ðulinys, 28 a þemës sklypas, 16
000 Eur). Tel. 8 630 44 832.
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 Þygaièiuose (2-jø aukðtø,
mûrinis, ant upelio kranto, reikalingas remontas). Tauragës r., tel.
8 682 39 489, skambinti po 17 val.

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 Þukø gyvenvietëje (185
kv. m, yra sodas, darþas, ûkinis
pastatas). Tauragës r., tel. 8 684
04 074.

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 Mitaujos take, geroje,
ramioje vietoje (akligatvis, ðiltas
namas, ðiuolaikiðkai suplanuotas,
125 000 Eur). Tauragë, tel. 8 682
64 244.
Namà Skaudvilëje (2 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). Tauragë, tel.
8 654 5 6085.
Namà Taikos g. 4 (2-jø aukðtø,
gerai árengtas, 125 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 674 62 049.
Daugiau informacijos www.aruodas.lt, www.skelbiu.lt
Namà I. Simonaitytës g. 30 (120
kv. m, monolitinis, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi
vieta, 60 000 Eur, su mansarda,
12 a þemës). 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).
Parduodamas arba iðnuomojamas namas, garaþas bei sklypas.
Tauragë, tel. 8 685 10 107.

Namà Aukðtaièiø g. 25 (160 kv.
m, II a., mûrinis, 58 500 Eur.
Miesto vandentiekis ir kanalizacija. Kieme ûkiniai pastatai).
Tauragë, tel.: 8 699 12 663, 8 689
65 756.
Namà Islandijos g. (120 kv. m,
mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 82 000 Eur. 1 aukðto,
su mansarda, miesto komunikacijos, rami vieta). Tauragë, tel.: 8
616 27 971, 8 603 82 879.
Namo dalá Taikos g. 5 (II aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, 43 000 Eur. Kotedþo tipo
namo dalis, 2 garaþai). Tauragë,
tel. 8 681 52 821.
Pusæ namo (gyvenamas plotas
53.4 kv. m, palëpë 36,7 kv. m, 3
arai þemës). Tauragë, tel. 8 638
82 031.
Pusæ namo Skaudvilëje (3 kambariai, virtuve, plastikiniai langai,
2 ûkiniai, rûsys, yra þemës, miestelio centre, kaina sutartinë).
Tauragës r., tel. 8 616 44 978.
Pusæ namo (naujos statybos).
Tauragë, tel. 8 658 18 745.
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 (komunikacijos, ðalia
miðkas, 39 000 Eur). Parduodami
du sklypai po 30 a (visos komunikacijos, 1 a - kaina 650, po 19
500 Eur). Tauragë, tel. 8 631
96 921.
Sodà Joniðkës soduose,
„Ðvyturio“ bendrijoje (6 a, 2
aukðtø namas, trifazis, ðulinys.
Palieku þoliapjovæ, benzininá
pjûklà, baldus). Tauragë, tel. 8
652 07 636.
Sodà Bernotiðkëje (yra namas).
Tauragë, tel. 8 687 85 630.
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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 Joniðkëje, „Keramikos“
bendrijoje (31 000 Eur, 100 kv.
m namas, 5 k.). Tauragë, tel. 8
640 17 217.
Sodà Bernotiðkëje (yra bitininko
namelis, salia prûdas). Tauragë,
tel. 8 678 35 190.
Sodybà (prie pagrindinio kelio,
galima su þeme). Tauragës r., tel.
8 630 40 481.

Sodà Bernotiðkëje, „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 (2 900 Eur, 6 a).
Tauragë, tel. 8 699 90 095.
Sodà Joniskëje, „Dobilo“ bendrijoje (7 200 Eur, Ramuniø g.,
6 a, mûrinis namelis, trifazis).
Tauragë, tel. 8 685 62 869.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje (1 700 Eur, 6 a). 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). Tauragë, tel. 8 685 34 704.
Sodà Joniðkëje, „Dobilo“ bendrijoje (yra vaismedþiai, medeliai,
namelis 3x4 m). Tauragë, tel. 8
675 04 874.
Sodà Joniðkëje, „Keramikos“
bendrijoje (6 arai þemës, 4 000
Eur). Tauragë, tel. 8 615 32 755.
Sodà Joniðkëje, „Keramikos“
bendrijoje (yra elektra, medinis
namelis, 6 arai þemës). 1,5 k. butà
Gedimino g. (II a., su patogumais)
arba keièia á puse namo. Tauragë,
tel. 8 681 72 723.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje (6 arai þemës). Tauragë, tel.: 8
446 56 725, 8 662 62 741.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje, 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.

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.
Sodo sklypà Joniðkëje, „Puðyno“
bendrijoje (5 400 Eur, 12 arø,
30x40 m. Giminiø g.7, medinis
namelis 9 kv. m, brandus vaismedþiø sodas, pieva). Tauragë,
tel. 8 698 20 984.
Sodo sklypà Joniðkëje (2 500
Eur, aptvertas, 6 a, sodo sklypas
prie tvenkinio. Yra medeliai, avietynas. Atlikti geodeziniai matavimai. Be namelio). Tauragë, tel.
8 604 05 418.
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 Bernotiðkës soduose (12 arø, su perstatytu mûriniu
namu, namas geroje vietoje, netoli
autobusø stotelë, prie pagrindinës
gatvës, ávesta elektra, 7 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 650 85 532.
Þemës sklypà S. Daukanto g.
(9,2 aro, yra pamatai, leidimas
statybai, projektas, visos komunikacijos, 16 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 689 23 080.
Þemës sklypà Jaunystës g. 22
(10 arø, yra elektra, 17 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 682 46 894.

k e i è i a
3 k. butà MSV (III a.) á 2 k. butà
gali bûti MSV. Siûlyti I arba II a.
Tauragë, tel. 8 640 22 801.
Sodà Joniðkëje (su nameliu) á
1-1,5 k. butà, galimi kiti keitimo
variantai. Tauragë, tel. 8 633 66
861.
+Iðnuomoja gamybines, sandëliavimo, servisui. Tauragë, tel. 8
684 61 318.
+Iðnuomoja kambará dirbanèiai
merginai. Tauragë, tel. 8 620 69
078, skambinti po 17 val.
+Iðnuomoja komercines patalpas
J. Tumo-Vaiþganto g. 120-26 (55
kv. m). Tauragë, tel. 8 656 60 987.
+Iðnuomoja komercinës
paskirties patalpas Dariaus ir
Girëno g. (60 kv. m) arba parduoda. Tauragë, tel. 8 685 38 405.
+Iðnuomoja komercinës
paskirties patalpas Dariaus ir
Girëno g. 38 B (II a., 100 kv. m,
tinka biurui, prekybai, nuoma 300
Eur). Tauragë, tel. 8 699 98 097.
+Iðnuomoja komercinës
paskirties patalpas paèiame
miesto centre. Tauragë, tel. 8 657
51 747.
2 k. butà. Su baldais, ilgam laikui.
Tauragë, tel. 8 653 93 840.
Iðsinuomotø 1-2 k. butà. Tauragë,
tel. 8 689 23 080.
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.
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.
Namo dalá (10 kv. m, mûrinis,
plastikiniai langai, 89 Eur.
Nuosavame name, vienas kambarys, su patogumais. Yra virtuvë
su áranga, duðas, tualetas, ðildymas centrinis, ðildo ðeimininkai).
Tauragë, tel. 8 652 53 503.
Pora be vaikø iðsinuomotø tvarkingà 1-2 k. butà (esame be þalingø
áproèiø, dirbantys, galime nuomà
mokëti kelis mënesius á prieká).
Tauragë, tel. 8 644 29 708.

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

p a r d u o d a

Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 652 66 816.
Þemës sklypà nuo Tauragës 10 km
(60 arø, prie pagrindinio kelio).
Tel. 8 643 68 041.

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

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.

SKELBIMO KAINA – 3,50 Lt/1,01 Eur
(skelbiama 2 kartus ir internete 2 savaites).
SKELBIMAI PRIIMAMI:
Redakcijos biuruose, internetinëje
svetainëje ir telefonu 8 900 15 001,
skambinti gali tik TEO, Eþys ir Ekstra vartotojai, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
Arba SMS þinute 1398 visiems operatoriams. SMS þinutëje á laukelá raðyti:
pliusas4sk palikus tarpà – skelbimo
tekstas. (Á SMS þinutæ galima raðyti tik
160 simboliø, kartu su raktaþodþiu. SMS
kaina 7 Lt/2,03 Eur).
SKELBIMAI IKI 20 ÞODÞIØ
(áskaitant miesto pavadinimà ir vieno
telefono numerá). Kai nurodoma parduodamo nekilnojamojo turto, automobiliø
ir mobiliøjø telefonø kaina.

Laikraðtyje - 7 Lt/2,03 Eur (1 kartas).
Skelbiantis 5 kartus + 1 kartas
nemokamai.
Skelbimai, kuriuose yra daugiau nei
20 þodþiø. Paslaugø, verslo skelbimai,
nuolatinio darbo ir darbo uþsienyje
pasiûlymai. Jeigu nuolatos perka, parduoda þemæ, medienà (lentas, ràstelius,
taðus, malkas dideliais kiekiais). Superka kiaules, galvijus. Veþa keleivius á
uþsiená (nurodant arba nenurodant datos).
Iðnuomoja: nekilnojamàjá turtà, árangà,
transporto priemones. Skelbimai dël
dingusiø dokumentø (kurie privalo bûti
paskelbti laikraðtyje), perkamø, parduodamø dokumentø. Parduodamø, perkamø
ginklø. Þemës ûkio, gyvulininkystës produktai: grûdinë kultûra; daigai, sodinukai,
skerdiena, rûkyti, sûdyti mësos gaminiai
(7 Lt/2,03 Eur – skelbiame 2 kartus).
Skelbimai, kai nurodomi atliekami darbai
(pvz.: mûrija, betonuoja, atlieka apdailos
darbus ir t.t.).
VERSLO PASLAUGØ SKELBIMAI
PRIIMAMI:
Laikraðèio redakcijos biuruose.
Arba SMS þinute 1398 (pliusas5 palikus
tarpà - skelbimo tekstas). (Á SMS þinutæ
galima raðyti tik 160 simboliø kartu su
raktaþodþiu). SMS kaina 7 Lt/2,03 Eur.

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

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”.

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 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.

IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.

n u o m o j a

Þemës sklypà Laisvës g. (10 arø).
Tauragë, tel. 8 699 80 435.
Þemës sklypà Lauksargiø centre,
uþ seniûnijos (23 arai, geodeziniai
matavimai, elektra, vandentiekis,
vaismedþiai). Tauragës r., tel.: 8
619 84 626, 8 446 57 316.

10

+Malkas (àþuolo, 12 kub. m, 350
Eur). Tauragë, tel. 8 685 66 785.
+Pigiai! Berþo juvenø briketus,
medþio granules, akmens anglis,
baltarusiðkus durpiø briketus.
Atveþame. Tel. 8 622 29 083.
Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus, skaldytas malkas, granules. Atveþa. Tel. 8 686 09 222.
Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø
briketus. Atveþame. Tel. 8 674
24 111.
Benzininá generatoriø, 250 Eur.
Tauragë, tel. 8 682 57 234.
Benzininá pjûklà „Enchel“ (originalus, ið Vokietijos, naujas, 250
Eur), þemës frezà (naujas, ið
Vokietijos, 400 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 655 90 633.

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.

2015 05 15 Nr. 19

Telyèià. Skaudvilë, tel. 8 655
10 490.
Triuðius (mësiniø veislës, sukergtos patelës ir patinai). Tauragë,
tel. 8 686 01 461.

p e r k a

Bulves (maistinës ir sëklinës).
Tauragë, tel.: 8 636 00 128, 8 633
96 840.

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.
Lovà su èiuþiniu (pusantragulë, 65
Eur). Jurbarkas, tel. 8 656 38 610.
Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas),
sofà-lovà, tachtà, lovas (viengulë,
dvigulë), sekcijà, spintà, stalà,
këdes, spinteles voniai. Tel. 8
627 89 361.
Sekcijà (raudonmedþio sp., 3
daliø, su komoda, geros bûklës).
Tauragë, tel. 8 685 82 723.
Sofà-lovà (viskas ið medþio, geros
bûklës, 120 Eur), galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 653 88 736.
Sofà-lovà (iðtiesiama miegamoji
dalis, ruda spalva, normalios bûklës, 65 Eur). Jurbarkas, tel. 8 656
38 610.
Sofà-lovà ir 2 fotelius. Tauragë,
tel. 8 652 59 512.
Spintà (3 durø). Tauragë, tel.: 8
676 11 289, 8 446 42 440.
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.

Bulves (maistinës). Tauragë, tel.
8 674 29 546.
Bulves (maistinës, seklinës ir
paðarinës). Tauragë, tel. 8 618
14 597.

p a r d u o d a

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

Ekologiðkas maistines bulves ir
sëklines bulves. Tauragë, tel. 8
698 03 012.
Gaminu ávairias bûdas ðunims,
apðiltintos, impregnuotos. Kauno
r. atveþimas nemokamas, 50 Eur.
Kaunas, tel. 8 676 06 379.

p a r d u o d a
Muzikiná centrà TECHNIC
(su 5 kolonëlëmis), televizoriø
PHILIPS. Tauragë, tel. 8 671
32 145.
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.
Ðaldytuvà “Miele” (pliusinis,
vokiðkas, 1,80 m, geros bûklës).
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.

p a r d u o d a
“Apple 6 gold“ (naudotas 2 sav.,
idealios bûklës, 24 mën. garantija, 5800 Eur). Tauragë, tel. 8
630 37 614.

Aviþas, aviþø-peliuðkø miðiná.
Jurbarkas, tel. 8 610 07 183.
Buliø (grynaveislis, hailandø
veislës, 24 mën.). Kelmës r., tel.
8 620 87 949.

Azuolo rastus tel 861368636
Biotualetà (be kabinos), skylëtas
plytas (vnt. 0,20 Eur), pilnavidures plytas (1 vnt. - 0,30 Eur).
Tauragë, tel. 8 617 34 673.

Griðkabûdyje parduodami kopûstø, paprikos, pomidorø daigai.
3 oþiai, 2 men. Viðtø kiauðiniai.
Ðvieþiai rûkyti laðiniai. Tel. 8 685
32 765.

Dviratá (paaugliams, 50 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 690 20 534.

Duris (naudotos, faneruotos,
uosinës, 196 x 80, 196 x 60 cm).
Tauragë, tel. 8 652 25 033.

Kalninës puðys konteineriuose.
30-50 cm aukðèio. Augintos
Lietuvoje, 5 Eur. Jurbarkas, tel.
8 612 88 209.

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.

Karvæ (ðvieþiapienë, 1 verðio).
Tauragë, tel. 8 656 08 505.
Karves (2 vnt., pirmaverðës), telyèià (verðinga, verðiuosis geguþës
15 d.), kiaules (2 vnt., pjovimui).
Tauragë, tel. 8 679 28 440.

Dviratá SKUBIAI (geros bûklës).
Tauragë, tel. 8 606 58 703.

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.

Karvæ (pirmaverðë, ðvieþiapienë,
900 Eur). Girdþiø sen., tel. 8 638
29 120.

Pintus krepðius sodo, kiemo
puoðimui. Tauragë, tel. 8 699
26 301.

Karvæ ir telyèià (verðingos).
Tauragë, tel. 8 601 43 631.

Plastikines taras su metaliniais
padëklais (1000 l, ðvarios, iðplautos, tinka vandeniui, melasui,
kurui, skystoms tràðoms, 35-55
Eur), kanalizacijai, nuotekoms
(15-25 Eur). Tauragë, tel. 8 643
63 943.

Kiaulæ (didelë, pasipjovimui),
karvæ (pirmaverðë, baltmargë,
duoda daug pieno). Tauragë, tel.
8 685 87 021.

Kiaulë (120 kg, uþauginta kaimiðkais paðarais, kaina sutartinë).
Tauragë, tel. 8 675 06 765.

Papûgà nimfà (20 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 690 20 534.
Parðiukus (6 sav., mësiniai, vokieèiu baltieji). Tel. 8 609 88 491.
Parðelius (6 sav.). Ðimkaièiø sen.,
tel. 8 690 30 166.

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

Antraverðæ karvutæ, verðiuosis
geguþës mën. gale, 900 eurø.
Tauragë, tel. 8 657 94 629.

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.

Duris (medines, naujos, ávairiø
matmenø). Tauragë, tel. 8 651
15 887.

2 karves (pirmaverðës, ðvieþiapienës, juodmargës, po 800 eurø)
Ðimkaièiø sen. Jurbarkas, tel. 8
642 67 525.

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

Vokiðkà laminatà uþ pusæ kainos.
Tel. 8 698 75 628.

Dujø balionus; skalbimo maðinà
“Ryga” (geros bûklës). Jurbarkas,
tel. 8 673 75 462.

Parðiukus (5 sav.). Tauragë, tel. 8
623 69 174.

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

Senovines raudonas plytas, 14 000
vnt. ir grindinio akmenis, 200 kv.
m, marmurà. Tel. 8 699 99 395.

Gëles jukas (2 vnt., 1,70 m
aukðèio). Tauragë, tel.: 8 676 11
289, 8 446 42 440.

2 verðingas karves. Tel. 8 650
31 436.

3 karves (2000-2500 Lt, 6 905.60
Eur). Tauragë, tel. 8 630 74 338.

+Statybinæ medienà: sijos (120
mm x 120 mm), sparai (150 mm x
60 mm), dvigubo pjovimo lentos.
Tauragë, tel. 8 614 54 227.

2 tvarkingus ir gerus dviraèius
ið Vokietijos. Sulankstomo kaina 110 eurø, miesto 45 eurø.
Jurbarkas, tel. 8 612 67 112.

Naminius kiauðinius, galiu atveþti
á namus. Jurbarkas, tel. 8 683
33 141.

2 veislinius erþiliukus (Lietuvos
sunkiøjø) ir margà miðrûnà arkliukà. Tauragë, tel. 8 686 66 871.

S formos vokiðkas naudotas molines èerpes, apie 110 kv. m. Tel.
8 652 75 009.

Geros karvës verðingà juodmargæ
telyèià. Tauragës r., tel. 8 603 10
646.

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

2 telyèias (verðiuosis liepos mën.)
ir kumelæ. Tel. 8 603 79 786.

p a r d u o d a

Plastmasinæ talpyklà (1000 l,
nuo 32 iki 45 Eur). Tauragë, tel.
8 657 96 952.
Rûbus maiðais (kelnës, megztiniai, dþinsai, vaikiðki rûbai, striukës
ir t.t., 22 Eur/100 kg). Atveþame.
Jurbarkas, tel. 8 656 38 610.
Sauskelnes kelnaites suaugusiems, L dydþio. Tel. 8 678 04 987.
Vietinæ signalizacijà, tinklus nuo
paukðèiø ir ðiltnamiams dengti,
klausos aparatà ir naujà prietaisà
pelëms, tarakonams naikinti,
prietaisà kurmiams naikinti. Tel.
8 670 99 923.

p e r k a
Brangiai perku gintarà, gintaro
þaliavà, gabalus, karolius (gali
bûti seni), perku keistus, neáprastus akmenis. Tel. 8 612 76 988.

Pieningà 2 verðiø karvæ, verðiuosis
geguþës mën. Ðilalë, tel. 8 612
36 284.

PERKU SENAS RELIGINES
KNYGAS, MALDAKNYGES,
NUOTRAUKAS, APVALIUS
OVALIUS GINTARINIUS
KAROLIUS. Tel. 8 633 77 431.

Sëklines bulves, skanios, geros
veislës. Tauragë, tel. 8 657 92 545.

Superku europaletes. Tel. 8 638
65 628.

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.
Ðienainá. Pagëgiai, tel. 8 65 70 538.
Telyèià, verðiuosis liepos 4 d., 650
Eur. Tauragë, tel. 8 671 92 065.
Telyèià (stambios, pieningos
karvës, verðinga) ir mësingà kiaulæ pjovimui. Tauragë, tel. 8 675
33 517.

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.
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.
Elektra valdomà stogà, tvirtinamà prie namo sienos.
Jurbarkas, tel. 8 615 12 530.
Elektriná variklá (4 kW, 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 (leistuvas, darbinis plotis 50 cm.
Priedas peiliø galandimo staklës,
skiedrø iðtraukimo ventiliatorius,
su þarnomis, daug ávairiø frezø).
Tauragë, tel. 8 657 54 121.
Medþio obliavimo stakles (maþai
naudotos, variklio galingumas 4
kW, 2800 aps./min., 300 Eur).
Jurbarkas, tel. +370 614 83 688.
Naudotas ðamotines ir senovines
raudonas plytas (0,43 Eur/1 vnt.).
Tauragë. tel. 8 699 35 564.
Pigiausiai Lietuvoje vandens
ðildytuvà su saulës kolektoriumi
(130 l, su kompiuteriu, 340 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 47 606.
Plytas, 0.13 Eur. Raseiniai, tel. 8
686 81 940.

Apgyvendinu senyvo amþiaus
vyriðká, turintá vairuotojo teises.
Tel. 8 688 56 284.
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.

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.

+Iðpjautà medienà. Tauragë, tel.:
8 636 00 128, 8 633 96 840.

Èekoslovakiðkà akumuliaciná
bakà su ðildymo elementais ir
0,7 tonos ðildymo sistemai skirto
skysèio (50 proc. pigenë kaina).
Jurbarkas, tel. 8 616 50 738.

Kumelaitæ (1 m., labai rami,
jauki). Tauragë, tel. 8 684 26 788.

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

d o v a n o j a

Dviejø sav. buliukas (baltnugariø
veislës). Dovanojamas raguoèiø
mëðlas Tauragës r. Tel. 8 674
01 521.

Kiaulæ. Skirsnemunë, Jurbarko r.,
tel. 8 612 80 695.
Juostinio gaterio pjûklø galandimo stakles, medþio ðakø
kapoklæ, adatà filtrà (vandeniui ið
þemës traukti), malkø skaldyklæ.
Tauragë, tel. 8 676 57 000.

Superkame vynuogines sraiges.
Jurbarkas, tel. 8 682 19 217.
Haskiø veislës kalytæ, 2 m.
amþiaus. Tauragë, tel. 8 659 00
230.

Karves (pirmaverðës) ir verðingas
telyèias. Tauragë, tel. 8 651 12 816.
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.

Mësinius parðelius. Tauragë, tel.
8 638 17 512.

Dvi verðingas telyèias, verðiuosis
geguþës viduryje. Taurage tel. 8
654 23 606.

Karves (5 vnt.) ir mësinæ kiaulæ.
Tauragë, tel. 8 699 03 547.

p a r d u o d a

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

p a r d u o d a
+Taðus (àþuolo, sausi). Tauragë,
tel. 8 650 55 385.
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Skaldytus akmenis (1 t - 15 Eur),
dujø balionà (20 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 616 84 106.
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.
El. pjûklà (medþio pjovimo staklës, maþai naudotas, 4 kW, 2800
aps.min., 160 Eur). Jurbarkas, tel.
+370 614 83 688.

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.
AUDI 100 2E (1990 m., benzinas,
dujos, TA iki 2016-02, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 686 14 805.
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).
Tauragë, tel. 8 630 46 208.
AUDI A6 (1994 m., 2400 cm3,
dyzelinas, 85 kW, mechaninë
pavarø dëþë,sedanas, sidabrinë
sp., 4/5, 372 000 km, TA iki 201612, daug privalumø, 1 400 Eur).
Ðilalë, tel. 8 676 01 245.
AUDI A6 (1997 m., 2,8 l, benzinas, dujos, tiesioginis ápurðkimas,
4 x4, automatinë pavarø dëþë,
sidabro sp., 1 350 Eur). Tauragë,
tel.: 8 643 11 967, 8 655 44 894.

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 2016 01, 550
eurø). Tauragë, tel. 8 637 82 410.

FORD
p a r d u o d a
FORD TRANSIT (1993 m., TA
iki 2016 11 10 d.). Tel. 8 650 48
566.
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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.

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a
MB 208 SPRINTER (1997 m.,
2,3 l, dyzelinas, krovininis, þieminës ir vasarinës padangos, gerai vaþiuojantis, 1 800 eurø).
Jurbarkas, tel. 8 631 72 346.
MERCEDES-BENZ 170A (1999
m., dyzelinas, automatinë pavarø
dëþë, juoda spalva, 1 400 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 646 70 343.
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. Tvarkingas,
be defektø). Tauragë, tel. 8 685
21 548.

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

NISSAN
p a r d u o d a
NISSAN MICRA (2000 m., 1,3
l, benzinas, mëlyna spalva, 4/5
durys, TA iki 2015-10 mën.,
techniðkai tvarkinga, vairavo
moteris, 850 Eur). Jurbarkas, tel.
8 616 28 765.
NISSAN PRIMERA (1995 m., 2
l, dyzelinas, su variklio defektu,
300 Eur) arba dalimis. Jurbarkas,
tel. 8 656 87 102.
NISSAN PRIMERA (1997 m.,
2,0 l, automatinë pav. dëþë, sedanas, ekonomiðkas, TA iki 2017
m., tvarkingas). 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.,
135000 km, TA iki 2016-01, 230
Eur). Tauragë, tel. 8 685 08 263.
OPEL CORSA (2002 m., 1600
cm3, dyzelinas, 48 kW, mechaninë
pavarø dëþë,heèbekas, mëlyna
sp., 2/3, 200 000 km, TA iki
2016-08, daug privalumø, 1 1000
Eur. Ergonomiðkas, tvarkingas).
Tauragë, tel. 8 654 87 747.

Ávairiø markiø naudotø automobiliø detalës. Jurbarkas, tel. +370
621 69 777.

RENAULT
p a r d u o d a
RENAULT ESPACE (1991 m.,
2,8 l, benzinas, TA 2016-04, 200
Eur). Tel. 8 656 97 333.
RENAULT CLIO (1995 m., 1,4
l, benzians, mëlyna spalva, TA,
automatinë pavarø dëþë, 250
Eur). Jurbarkas, tel. 8 681 93 947.

SEAT
p a r d u o d a
SEAT ALHAMBRA (2000 m.,
1,9 TDI, 81 kW, tamsiai mëlynas
perlamutras, veliûras, elektra,
klimato kontrolë, 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.

ÐKODA
p a r d u o d a
ÐKODA SUPERB (2004 06 mën.,
1,8 t benzinas, sedanas, veliûras,
el. paketas, klimakontrolë, 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, priþiûrëtas
automobilis, vaþinëjo mergina).
Ðakiai, tel. 8 601 99 777.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a
VW GOLF (1995 m., ideali bûklë,
1,4 l, benzinas, ekonomiðkas, 550
Eur). Jurbarkas, tel. 8 655 90 633.

VW GOLF III (1995-02, dyz.,
heèbekas, 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, 85 kW, universalus, liukas, kablys, el. langai, TA iki 2016
m., mëlynos sp. draudimas, 750
Eur). Tauragë, tel. 8 655 23 010.
VW PASSAT (1997 m., dyzelinas,
81 kW, geros bûklës, paruoðtas eksploatacijai, TA iki 2017 m., naujos
padangos, sidabro sp., 1 350 Eur).
VW PASSAT (2000 m., dyzelinas,
l. geros bûklës, ið Prancûzijos, 1 650
Eur). Tauragë, tel. 8 691 70 389.
VW PASSAT (1999 m., dyzelinas, 81 kW, mechaninë pavarø
dëþë,sedanas, pilka sp., TA iki
2016-07, 1 200 Eur. Þieminiø
padangø komplektas. Reikalingas
kosmetinis remontas). Jurbarkas,
tel. 8 653 81 970.
VW PASSAT (universalus, 1992
m., 1,6 l, turbodyzelinas, 59 kW,
kablys, draudimas, TA. Skubiai,
380 Eur). Tel. 8 638 30 556.
VW SHARAN (1999 m., 1,9 TDI,
81 kW, mëlynas perlamutras, el.
langai, centrinis, signalizacija, 1
999 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.

Lengvøjø automobiliø priekabos,
nameliai ant ratø
p a r d u o d a
Kemperá MITSUBISHI L300 (2,4
l, dyzelinas, 3 vietos, 1 500 Eur).
Tel. 8 672 37 454.

p e r k a

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.
+Lengvuosius automobilius ardymui (sutvarkome dokumentus).
Tauragë, tel. 8 655 71 191.
+Vaþiuojanèius automobilius, gali
bûti be TA iki 300 Eur. Tauragë,
tel. 8 653 11 297.
Automobilius (pigius, vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius). Moku
geriausià kainà. Pasiimu pats.
Atsiskaitau ið karto. Tel. 8 653
58 120.
Automobilius (vaþiuojanèius ar
nevaþiuojanèius). Moku brangiai.
Pasiimu. Tel. 8 699 19 062.

Automobilinės
DUJŲ ĮRANGOS

montavimas, remontas.
Patikros sertifikatai
,,Regitrai“.
UAB,, DROLA“, Serbentų g.7b,
Šiauliai, tel. 8 600 29 771.

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 (naudotos, ið
Norvegijos, nuo R 12 iki R 22,
gauta nauja siunta) ir restauruotas padangas (universalias,
su garantija). Tauragë, tel. 8 655
71 191.
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 AVASION
(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.

Dyzeliná automobilá su galiojanèia
TA, gali bûti su defektu, tinkamas
ardymui. Skubiai, iki 500 Eur.
Tauragë, tel. 8 636 91 238.
Perkame automobilius ardymui
(gali bûti dauþti, tik dyzeliniai,
300 Eur). Jurbarkas, tel. +370
621 69 777.

Perku lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Tel. 8 633 93
469.
Perku lengvojo automobilio priekabà, VW SHARAN (nuo 19982000 m., 1,9 dyz.). Ðilutës r., tel. 8
678 14 642.

Magnetolà AUDI A3 (originali, 2002 m., 23 Eur), magnetolà SONY (4x50 W, 35 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 681 93 947.

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.

p a r d u o d a
Motociklus DNEPR MT-10, MK
(originaliai suremontuoti). Tel. 8
675 11 551.
Motorolerá DÞIGT (keturtaktis,
50 kub. cm, maþai naudotas,
geros bûklës, 350 Eur). Tauragë,
tel. 8 644 34 247.
Motorolerá SUZUKI KATANA
(2000 m., 49 kub. cm). Tauragë,
tel. 8 683 50 300.
Motorolerá QM125T-10H (2008
m., 124 kub., sidabrinë spalva,
maþai naudotas, TA iki 201705-11, 500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 616 28 766.

p a r d u o d a
GAZ 66 padangas (2 vnt.), ZIL
padangas su diskais (4 vnt.).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.

p a r d u o d a
Arklines: ðienapjoves, grëblávartytuvà, roges (ðlajos) ir kt. Tel.
8 675 11 551
Arkliná plûgà, þagræ ir akëèias.
Tauragë, tel.: 8 676 11 289, 8 446
42 440.
Arkliná veþimà guminiais ratais ir
arklines roges, labai geros bûklës.
Ðilalë, tel. 8 686 91 048.
BELARUS traktorius MTZ
82Turbo (maþai dirbæs, eksportinis), MTZ-80, eksportinis, pakeistas naujas variklis, komplektas,
tepalo siurblys, galinis cilindras
nauji, viskas pakeista. Ðilalë, tel.
8 606 89 055.
Benzinines þoliapjoves. Jurbarkas,
tel. 8 699 16 751.
Cisternà (metalinë, 25 kubø). Tel.
8 686 08 124.
Cisternà (3 kub. m, metalinë, ant
ratø, vandeniui veþti). Tel. 8 613
98 986.
Dalginæ ðienapjovæ, dvivagæ bulviø kasamàjà, tràðø barstomàjà.
Tel. 8 640 38 566.
Dviejø vietø melþimo aikðtelæ,
250 Eur. Ðilalë, tel. 8 618 64 627.
Grëblá-vartytuvà „Dobilas 3“
(2009 m., labai maþai naudotas,
galime atveþti, 1450 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.
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 NIVA dalimis.
Jurbarkas, tel. 8 685 30 887.
Kultivatoriø su voleliais, vokiðkà
vartomà plûgà (3 korpusø), priekabà medienà veþti, grûdø malûnà,
svarstykles, siurblá NÐ50, priekabos hidrocilindrà. Jurbarkas, tel.
8 616 41 686.
Lenkiðkà dalginæ ðienapjovæ, 80
eurø. Ðilalës r., tel. 8 615 29 220.
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.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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Melþimo aparatus (naujus ir
naudotus) ir atsargines jø detales.
Tauragës r., tel.: 8 685 26 204, 8
639 07 345.

Reikalingas vairuotojas su
lengva maðina, kol kas vaþinëti
retkarèiais Lietuvoje. Jurbarkas,
tel. 8 604 77 094.

Krautuvus MTZ, JUMZ (38 kW,
tvarkingas, vaþiuojantis, yra TA,
8 200 Eur). Tauragë, tel. +370
618 57 934.

Reikalingas vilkiko su priekaba
vairuotojas darbui á Suomijà.
Jurbarkas, tel. 8 685 59 888.

Priekabà (ràstams veþti), kauðà
kabinamà traktoriaus gale,
girdyklà (telpa 5 tonos, galvijams
girdyti). Tauragë, tel. 8 616 33 203.
Savos gamybos puspriekabæ (25 t,
dok., 480 eurø). Talpykla RZ 1,8,
380 eurø. Darþinius ratus, 500
eurø. Purkðtuvà „Jar-met“ (1 t,
650 eurø). T-16 (hidraulas, 1 800
eurø). Tel. 8 652 96 089.
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.
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Reikalingi traktorininkas, kombainininkas ir melþëjas. Suteikiamas
gyvenamas plotas ir socialinës
garantijos. Tel. 8 685 30 887.
Reikia þmogaus, galinèio nupjaut
þolæ su savo technika vienkiemyje.
Ðilalës r., tel. 8 625 92 598.
Ûkininkas ieðko darbuotojo.
Pagëgiai, tel. +370 615 85 742.

Automobilinės
DUJŲ ĮRANGOS

montavimas, remontas.
Patikros sertifikatai
,,Regitrai“.
UAB,, DROLA“, Serbentų g.7b,
Šiauliai, tel. 8 600 29 771.

25 m. vyras ieðko bet kokio darbo.
Gali dirbti pagalbiniu darbo
dienomis, ðvenèiø metu, ðeðtadieniais. Tauragë, tel. 8 699 98 862.
30 m. vyras ieðko bet kokio darbo.
Tauragë, tel. 8 653 60 750.

Traktorinæ priekabà (vienaaðë),
kratytuvà; arkliná inventoriø. Tel.
8 447 41 869.
Traktoriø T-25 (1991 m.).
Tauragë, tel. 8 670 28 404.
Traktoriø T-25, MTZ-50, JUMZ,
FORTSCHRITT 303, diskinæ
grûdø sëjamàjà (rusø g-bos) dalimis. Tel. 8 646 39 686.

p e r k a
Cisternà ant ratø. Tel. 8 687 68
813.
Kombainà NIVA SK5; traktoriø
T-150 K; ðieno ðiaudø rinktuvà.
Tel. 8 613 98 986.
Reikalingas þmogus, galintis
savo technika pasëti 6 ha kukurûzø arba iðnuomoti kukurûzø
sëjamàjà. Ðilutë, tel. 8 657 84 542.
Traktorinës priekabos 2PTS-1
iðvertimo cilindrà (2-jø pakopø).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.

40 m. vyras sàþiningai dirba
nekvalifikuotus darbus Jurbarko
rajone. Tel. 8 628 84 878.
43 m. vyras ieðko pagalbinio darbo
arba pas ûkininkà. Jurbarkas, tel.
8 636 31 873.
44 m. vyras ieðko darbo. Turi
B,C kat. teises, traktorininko
paþymëjimà. Siûlyti ir kitus variantus. Tauragë, tel. 8 677 29 567.
55 m. vyras, turintis B kategorijos
vairuotojo paþymëjimà, ieðko
darbo. Tauragë, tel. 8 609 46 128.
Ieðkau vairuotojo darbo, turiu
visas kategorijas. Jurbarkas, tel.
8 604 63 309.

+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.
Reikalinga administratorëpatalpø tvarkytoja Mingëje
(Minijos kaime). Tel. 8 698 261 66,
el. p. info@mingesvila.lt. Plaèiau:
www.mingesvila.lt
Reikalingas automobilveþio
vairuotojas (C, E kat.) dirbti
Europoje iki 1,5 mën. arba veþti
automobilius ið Prancûzijos. Tel.
+370 699 94 302.
Reikalingas traktorininkas su
plûgais, galintis suarti kolektyviná
sodà Joniðkëje. Tauragë, tel. 8
617 34 673.
Reikalingas traktorininkas su
plûgais, galintis suarti kolektyviná
sodà Joniðkëje. Tauragë, tel. 8
617 34 672.

Ieðko darbo, gali dirbti ávairius
statybinius darbus. Tauragë, tel.
8 617 34 673.
Ieðko darbo, gali dirbti ávairius
statybinius darbus. Tauragë, tel.
8 617 34 672.
Moteris gali tvarkyti namus,
aplinkà, priþiûrëti senelius.
Tauragë, tel. 8 630 35 894.
Moteris ieðko bet kokio darbo.
Gali ravëti darþus, priþiûrëti
sodybà, tvarkyti. Tauragë, tel. 8
676 68 556.
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.
Statybininkas ieðko darbo.
Atlieku vidaus apdailos darbus,
iðorës ðildinimo darbus, dedu
dekoratyviná tinkà. Jurbarkas, tel.
8 633 84 316.
Tinkuotojas ieðko darbo. Tel. 8
654 45 100.
Vyras glaisto, daþo, tapetuoja,
deda skystà tapetà. Jurbarkas, tel.
8 612 52 691.
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.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.
+Aukðtu vandens slëgiu nuplaunu (kerpes, rûdis, dulkes).
Nudaþau norima spalva: stogus,
sienas, tvoras, metalines konstrukcijas, grindiná. Tel. 8 637
29 269.
+Gaminame montuojame
kaminø ádëklus nuo 23 Eur.
Montuojame pristatomus apðiltintus kaminus. Didiname dûmtraukiø angas. Prekiaujame kietojo kuro katilais, krosnelëmis.
Tel. 8 645 72 064.
+Iðnuomoja statybinius pastolius, vibroplokðtæ, parketo
ðlifavimo maðinà. Tauragë, tel. 8
686 46 967.
+Juosiniais mobiliaisiais gateriais (elektra, dyzelinas) pjauna
medienà (iki 12 m) kliento namuose. Tauragë, tel. 8 685 69 805.
+Mobiliuoju juostiniu gateriu
uþsakovo namuose pjauna medienà. Tauragë, tel. 8 650 10 466.
+Stogø dengimas. Skardinimo
darbai. Sienø ðiltinimas. Tel.: 8
634 25 197, 8 654 42 177.
+Taiso ðaldytuvus, skalbimo
maðinas, mikrobangø krosneles
ir kità buitinæ technikà. Atvyksta
á namus. Suteikia garantijà.
Tauragë, M. Valanèiaus g.18,
tel.: 8 686 32 976, 8 446 55 899.
+Vandens græþiniai. Geoterminis
ðildymas. Darbai nuo A iki Z.
Visoje Lietuvoje iðtisus metus!
Garantija, aptarnavimas. www.
Melkerlita.lt. Tel.: 8 686 83 265,
8 616 08 020.
+Vidaus apdailos darbai: gipso
montavimas, glaistymas, daþymas, plyteliø dëjimas, langø
durø ástatymas, grindø dëjimas,
dailylenèiø kalimas ir kt. Tel. 8
600 15 371.
+Vyras pjauna miðkà, avarinius
medþius, malkas, gali kapoti.
Turi savo árangà. Tauragë, tel. 8
637 72 785.
Atliekame skardinimo darbus. Lietvamzdþiai, vëjalentës,
kraigai, pakalimai ir kita. Tel. 8
631 66 119.

BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui arba
su þeme. Atsiskaitome ið karto.
Tel. 8 646 44 279.
DAÞYMO, TAPETAVIMO
DARBAI. VISADA PIGIAUSIA
KAINA. PATIRTIES IR
KOKYBËS GARANTAS.
Jurbarkas, tel. 8 622 73 071.
Daþome namus, tvoras, pakalimus, stogus. Duodame garantijà.
Tel. 8 652 06 026.
Dengiame stogus ið savo ir uþsakovo medþiagos. Atliekame
visus skardinimo darbus. Tel. 8
636 37 656.
Fasadø ðiltinimas. Dekoro 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.

Atliekame visus kasimo darbus
mini ekskavatoriumi. Tel. 8 680
14 545.

Kasame ávairaus dydþio tvenkinius. Gruntà reikalui esant
iðlyginam. Eur. Jurbarkas, tel. 8
612 15 950.

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

Klinkeris, plytelës, gipskartonis,
daþymas ir kiti apdailos darbai.
Jurbarkas, tel. 8 648 79 099.

Kroviniø perveþimas ir perkraustymas. Krovimo darbai.
Automobilis su liftu. Jurbarkas,
tel. 8 677 97 077.
MALONIAI PRAÐAU
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.
Nuomojame ðventines palapines,
paviljonus. Apðvietimas, grindys,
stalai, suolai, këdës su papuoðimu.
Tel. 8 677 97 077.
Pilame pamatus tvoroms, namams
(naudojam skydus) su savo ar
uþsakovo medþiagomis. Taip pat
atliekame mûro ir stogo darbus.
Tauragë, tel. 8 658 46 966.
Savivarèiu veþame ávairius krovinius iki 10 t. Yra kranas, kauðas.
Jurbarkas, tel. 8 676 87 593.
Stogø dengimas. Skardinimo
darbai. Gaminame lankstinius.
Kaminø ádëklai, pristatomi kaminai. Tel. 8 682 44 876.
Superku ávairø metalo lauþà.
Jurbarko r., tel. 8 685 46 102.

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

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.
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Horoskopai
p
Atėjo rimtesnių pamąstymų
laikas. Trečiadienį galimos
nemalonios naujienos. Neskubėkite nutraukti senų
pažinčių - jos gali būti
naudingos. Iki šeštadienio
jūsų požiūris apie kolegas
gali pasikeisti. Vaisingiausia bus individuali kūryba.
Audringa savaitė, pilna pramogų, darbo ir
visuomeninės
veiklos, bet spėti turėtumėte visur. Savaitės vidurys - pats tinkamiausias
pradėti didelį darbą ar jį
baigti. Tiesa, būtina susimąstyti, ar tai, ką darote,
yra naudinga. Tikėkite
savo jėgomis, nepasiduokite antroje savaitės pusėje
galinčiai atsėlinti depresijai. Sulauksite paramos iš

ateinanèiai savaitei (05-18 - 05-24)

šeimos arba gero draugo.
Nepuoselėkite
pernelyg didelių
vilčių, nekurkite grandiozinių
planų. Karjeros reikalai
gali būti išspręsti anaiptol
ne jūsų naudai. Ramiai
spręskite paprastas, kasdienes problemas - tik taip
rasite tinkamą sau nišą. Savaitės pabaigoje galite būti
pagirtas už gerus darbus.
Savaitės pradžioje galite patekti į patį įvykių
sūkurį. Jei pastaruoju metu užsiiminėjote
tik visuomeniniais reikalais, keitėte darbovietę,
nesirūpinote namais, buitimi, šią savaitę jau galite
sulaukti ultimatumo. Kasdieniai reikalai pareikalaus

kur kas daugiau laiko ir
pastangų, nei įsivaizdavote.
Jūsų partneriui prireiks
viso Jūsų dėmesio, užuojautos
ar moralinio palaikymo.
Pastaruoju metu esate pernelyg įnikęs į savo paties
problemas ir visiškai nebematote aplinkinių. Trečiadienis - pati atsakingiausia
diena. Savaitės pabaigoje
galite tikėtis malonios
asmeninių santykių harmonijos.
Daug tikėdamasis galite
skaudžiai mažai
gauti. Galite pasigailėti šlaidavęs ne pagal
savo kišen ę. Iš duob ės
ištrauks arba padės ropštis
pačiam ne itin mėgstamas
ar gerbiamas, bet pakankamai turtingas ir įtakingas
asmuo.

Savaitės pradžia palanki
spręsti karjeros
reikalus, bet nuo
trečiadienio sužinosite, kas
iš tiesų yra Jūsų draugai.
Neskubėkite reikšti iniciatyvos, nesiveržkite į pirmąsias rikiuotės gretas.
Ketvirtadienį ir penktadienį
neskrajokite padebesiais,
venkite būti pernelyg ciniškas ir savanaudis. Jei šiomis
dienomis nusižengsite etikai, savaitgalį gali užgraužti
sąžinė.
Atėjo metas
laikinai nulipti
nuo pjedestalo.
Vi s i e m s b ū t ų
geriau, jei jūs kurį laiką pabūtumėte šešėlyje. Išvykite
į komandiruotę, sanatoriją,
išeikite atostogų. Bendrauti
geriau seksis savaitės pradžioje - bet ir tai tik su draugais ir bendraminčiais. Nuo
trečiadienio bus labai sunku
išvengti atviro konflikto su
kolegomis, o pasiekti sutarimą - apskritai neįmanoma.

Pagaliau visiškai paaiškės
Jūsų tikroji materialinė padėtis.
Trečiadienį ar ketvirtadienį
turėtumėte sužinoti, kiek
teisingi ir toliaregiški buvo
Jūsų sprendimai, priimti
praėjusių metų pabaigoje.
Jei esama padėtis Jūsų netenkina, pats laikas imtis
priemonių. Žmonėmis pasitikėkite, bet svarbiausių
Jums dalykų vis dėlto neišleiskite iš rankų. Savaitgalį
galima išvyka į gamtą ar
poilsio namus.
Pirmosios dvi
savaitės dienos
- pačios tinkamiausios verslo
sandėriams. Itin saugokite
sveikatą, atsisakykite alkoholio, venkite vartoti
vaistus, ypač anksčiau neišmėgintus. Didelė apsinuodijimo tikimybė. Ketvirtadienį nepasitikėkite niekuo,
net pats savimi. Triskart
patikrinkite prieš ką nors
nuspręsdamas. Savaitga-
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lį turėtumėte rasti labai
originalią išeitį iš sunkios
padėties.
Būkite malonūs ir dėmesingi! Šią savaitę
patirsite, ar esate
pajėgūs įgyvendinti tikslus,
kuriuos sau iškėlėte. Savaitės pradžioje labai tikėtini
įvairiausi nesusipratimai,
tad jei galite, susilaikykite
nuo nebūtinų komentarų
ar vertinimų. Jūsų žodžiai
gali būti išsiaiškinti labai
nepalankia jums prasme.
Tiek vidiniai,
tiek išoriniai pasikeitimai baigti,
atėjo laikas išdidžiai pakelti galvą ir drąsiai
žvelgti į viliojančius tolius.
Labai galimas dalykas,
kad naujasis Jūsų gyvenimo etapas prasidės nuo
kelionės, komandiruotės,
kvalifikacijos kėlimo kursų
ar panašiai.

JUOKAI

18. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Pagrandinukas. Kv. Arabų. Emanuelė. “Rama”. Mamelė. AS. Vada. Nemira.
Baru. De. Pelagų. “Aris”. Pagada. Vito. Ekonominė. Ragina. Ereli. Turimos. Orini. Valoma.
Painiava. Remo. Ar. Kasa. Sekanti. Eta.
Horizontaliai: Paradoks. PK. Parade. Oaa. Gama. Neris. Arba. Porina. Aų. Pameni. Negilias.
Melani. VE. Pi. Amadė. “AK”. Nemiga. Šumerų. Tarn. Kala. Rulet. Danė. Varomi. Su. Baigimo.
Artima. Klariono. AT. Vėsus. “Astra”.
Pažymėtuose langeliuose: Papirosinė.
Laimėtojas: Judita Eigertaitė.
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.

18. Man 69 metai. Esu naðlë.
Norëèiau kartais pabendrauti su panaðaus amþiaus,
be þalingø áproèiø, vieniðu
þmogumi. Esu po stuburo
operacijos. Vaikðtau su ramentais. Bûtø 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.

Vyksta teismas. Naujasis rusas
skiriasi su žmona. Žmona:
- Mano vaikas, aš jį pagimdžiau...
Naujasis rusas atsisuka į teisėją
ir sako:
- Dabar tu pats pamąstyk, kai aš
į gėrimo aparatą įmetu pinigus ir
iškrenta coca-cola, tai coca-cola
mano ar aparato?
*****
Atsikelia vyras po gero vakaro,
pasižiūri į veidrodį ir sako:
- Na va - vėl nėra kam eiti į darbą.
*****
Parduotuvėje:
- Žiūrėk, kokia graži vestuvinė
suknelė!
- Aha...
- Žinai, manau ji tau labai tiktų!
- Mmm...
- Klausyk, gal pasimatuok?
- Ne...
- Nu, klausyk, tu su ja puikiai
atrodysi!!!
- Ne, atstok, Petrai.
- Na, kodėl?
- Kaip kodėl? Aš šiandien nesiskutęs!
*****
Viršininkas netikėtai įsiveržęs į
kabinetą rėkia:
- Aš juk sakiau: darbo metu rūkyti
draudžiama!!!
Visi choru:
- O kas dirba?!
*****
Chemijos pamoka, mokytoja
klausia vaikų:
- Maryte, kokios spalvos tirpalą
gavai?
- Raudoną.

- Šaunuolė - 10.
- Onyte?
- Mėlyną.
- Na, nieko.. 8 .. Petriuk?
- Juodą!
- Petriuk - 2, klasė - gult!!!
*****
Ankstus rytas. Studentas atsibunda po vakarykščių išgertuvių.
Galvą skauda, sunku... Staiga prisimena, kad vėluoja į egzaminą.
Greit apsirengia, visas pagiringas
nusigauna iki Universiteto... Nueina į auditoriją... Paima bilietą...
Pabando spręsti... Supranta, kad
nieko nesigauna... Ima žvalgytis,
paprašo „špargalkių“... Pasiklausia
to, pasiklausia ano... Ateina egzamino pabaiga, studentas eina pas
dėstytoją.. Priduoda darbą...
Dėstytojas greitosiomis pažiūri
ir sako:
- Gerai, parašyta nekaip, bet 5 įrašysiu. Duok atsiskaitymų knygelę.
Studentas paduoda. Dėstytojas į
ją pažvelgia ir sako:
- Na, daug esu matęs... Bet kad
antrakursis fizikas ateitų į ketvirtakursių medikų egzaminą... To dar
nemačiau...
litus!
*****
Vyriškis žiūri orų prognozes: „Sibire -45 laipsniai“. Na jis nepatikėjo
ir nusprendė pasukti draugeliui i
Sibirą:
- klausyk, girdėjau pas jus baisiausiai šalta?
- nu kad ne, -20-25.
- Ane? hm.. o kodėl per teliką
sake, kad -45 ?

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
PLUNGĖJE IR RAJONE
GEGUŽĖS 15 D. 17 VAL. Senamiesčio
aikštėje Lietuvių meilės deivės ir šeimos šventė
„Mildos sodas“.
GEGUŽĖS 16 D. 16 VAL. Plungės kultūros
centre mažojo „Suvartuko“ 15-os metų jubiliejui
paminėti skirtas koncertas.
GEGUŽĖS 21 D. 18 VAL. Plungės kultūros
centre teatro „Saula“ jaunimo grupės premjera
„Sudie, idiotai“.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
GEGUŽĖS 16 D. 14 VAL. Šiaulių kultūros
centre „Pavasario fiesta 2015“.
GEGUŽĖS 17 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros
centre vakaronė. Groja „Miestas“.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
GEGUŽĖS 16 D. 12 VAL. Kėdainiuose,
Didžiojoje g. Gatvės muzikos diena.
GEGUŽĖS 21 D. 18 VAL. Kėdainių kultūros
centre Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos
koncertas.
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
GEGUŽĖS 16 D. 12 VAL. Klaipėdos lėlių
teatre O. Milašiaus pasaka pagal lietuvių liaudies kūrybą „Auksaplaukis ir žvaigžduolė“ (rež.
Karolina Jurkštaitė). Vaikams nuo 4 m.
GEGUŽĖS 17 D. 12 VAL. Klaipėdos lėlių
teatre lėlių spektaklis „Raudonkepuraitė“ (rež.
Gintarė Radvilavičiūtė). Vaikams nuo 3 m.
PALANGOJE
GEGUŽĖS 15 D. 19 VAL. „Ramybės“
kultūros centre Grupė LIGHT IN BABYLON
(Turkija, Prancūzija, Iranas).
GEGUŽĖS 16 D. 19 VAL. „Ramybės“ kultū-

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: „Žilinskio ir ko“ UAB vadybininkas, hidromanipuliatoriaus operatorius, traktorininkas tel. 8 614 80 151, UAB
„Jurbarko duona“ pardavimo vadybininkas el. p. violetal@
jurbarkoduona.lt, A.Samoškos individuali įmonė tarptautinio
krovinių vežimo vairuotojas tel.8 698 19 971, UAB „Vilkenta“
barmenas padavėjas tel. 8 656 54 667, MB „Laimės gardėsis“
konditeris tel. 8 673 11 433, Ūkininko ūkiui traktorininkas- mechanizatorius, krovininės transporto priemonės vairuotojas tel.
8 675 16 570, UAB „Manvesta“ Vairuotojas-ekspeditorius tel. 8
682 15 222, UAB „Jofos konstrukcijos“ buhalteris, vadybininkas,
elektrikas, formuotojas tel. 8 685 24 835, UAB „Rivaka“ liejyklos
operatorius tel.8 620 89 570.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Basanova“ skardininkas tel. 8 674 18 464,
UAB „Avirginida“ skerdikas tel. 8 449 79 072, UAB „Šilalės
Agro“ pardavėjas-sandėlininkas tel. 8 607 77 889, Šilalės rajono
socialinių paslaugų namams socialinio darbuotojo padėjėjas tel.
8 449 70 023, 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 „Ritspeda“ laiškininkas tel.
8 652 84 471, UAB „Norvila“ apdailininkas tel. 8 675 99 202,
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, UAB „Kauno Aibė“ C kategorijos vairuotojas tel.
8 650 99 599, UAB „Norfos Mažmena“ pardavėjas kasininkas
tel. 8 686 23 456, UAB „Danrima“ siuvėjas tel. 8 699 95 593,
PAJŪRIO VAIKŲ GLOBOS NAMAMS slaugytojas dietistas
tel. 8 449 58 539, UAB „Amber Team“ apklausų atlikėjas tel.
8 699 89 010, UAB „Myga“ barmenas padavėjas tel. 8 614 10
383, UAB „Prolain“ elektrikas tel. 8 603 92 839, UAB „Stamex“
pardavėjas tel. 8 686 57 276, UAB „Uosis“ baldų lakuotojas,
stalius tel. 8 698 38 467.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB“Žilinskio ir Ko“ traktorininkas, hidromanipuliatoriaus operatorius tel. 370 614 80 151, UAB „Redvina“
vairuotojas – picų išvežiotojas tel. 370 600 93 344, VIEŠOJI
ĮSTAIGA HUMANA PEOPLE TO PEOPLE BALTIC pardavėjas (– a) terminuotam darbui el. p. personalas2@humana.lt, S.
Maziliausko įmonei „Medinėja“ stalius (durų gamybai) tel. 370
612 44 760, UAB „Avalynė“ pardavėjas (-a) – konsultantas (-a)
el. p. uabavalyne@gmail.com, UADBB „Olvirga“ pardavimo
vadybininkas el. p. ole@olvirga.lt, AB „Lesto“ inžinierius el.
p. irmantas.vareika@lesto.lt, V. Lidžienės įmonei virėjas (-a)
tel. 370 698 29 183, 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, apsaugos sistemų montuotojas 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“ (parduotuvė „IKI“) 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 (reisai
į ES šalis) el. p. buhalterija@autoveda.lt, UAB „Transedda“
autovežio vairuotojai, automobilių šaltkalvis tel. 370 699 53 362,
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 „Ardabas“
stogdengys bitumine danga, apdailininkas (pastatų išorės apdaila) 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 „Žilinskas ir
ko“ darbų saugos specialistas, vadybininkas (darbui su viešaisiais
pirkimais), tel. 370 614 80 151, UAB „Brolenta“ gaterininkas,
autokrautuvo vairuotojas tel. 370 615 58 623, 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, Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų
aptarnavimo tarnybai virėjas, Virtuvės darbininkas tel. 370 5
2113 834, UAB „Iksfera“ autovežio vairuotojas tel. 370 685
19 862, AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ” transporto specialistas,
nokinimo meistras Tel. 8 650 35 966.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.

ros centre ULI JON ROTH -SCORPIONS 40th
anniversary tour 2015.
GEGUŽĖS 16 D. Respublikinė chorų šventė
„Su jūra dainuok“. Centrinė miesto aikštė.
GEGUŽĖS 15-17 D. Kurorto šventė. J. Basanavičiaus gatvė, Vytauto gatvė, Palanga.
KAUNE
GEGUŽĖS 16 D. 11 VAL. šeimyninio muzikavimo festivalis „Muzikuojame šeimoje – 2015?,
skirtas Šeimos dienai paminėti, Kauno menininkų
namuose, V. Putvinskio g. 56.
JURBARKE IR RAJONE
GEGUŽĖS 15 D. 17 VAL. Jurbarko kultūros
centre teatralizuota spaudos konferencija-teatro
vakaras „Mūsų veteranai. Birutė“, skirtą Birutės
Skandūnienės jubiliejui.
GEGUŽĖS 15 D. 18 VAL. Jurbarko kultūros
centro Skirsnemunės skyriuje šeimos dienai
skirtas koncertas „Mes kartu“.
GEGUŽĖS 16 D. 10 VAL. Gatvės muzikos
diena Jurbarke.
GEGUŽĖS 16 D. 13 VAL. Girdžiuose etnografinių regionų metams skirta klojimo teatrų šventė
„Girdžių krivūlė 2015“.
GEGUŽĖS 16 D. 15 VAL. Jurbarko kultūros
centre šokių studijos „ERA“ 15 metų jubiliejaus
proga - šiuolaikinio šokio spektaklis „Kas aš
esu?“
GEGUŽĖS 16 D. 21 VAL. Klube „Mituva“
Jurbarko r., Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio
amžiaus žmonėms. Gyva muzika.
GEGUŽĖS 20 D. 14 VAL. Jurbarko kultūros
centre filmas „Drakono lizdas“.
GEGUŽĖS 20 D. 18 VAL. Jurbarko kultūros
centre filmas „Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė
Saulius ir Paulius“
EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje reikalingi virėjai, komandos lyderis, audimo
mašinos operatoriai. Jungtinėje Karalystėje reikalingi siuvėjai,
sandėlio darbuotojai/pakuotojai, sandėlio darbuotojai. Latvijoje
reikalingas sunkvežimio vairuotojas/transporto vadybininkas.
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: apskaitininkas, administratorius, chemijos laborantas, mechanikos inžinierius, akmentašys, buhalteris, kokybės
kontrolierius, gaminių, pusgaminių ir medžiagų rūšiuotojas,
buhalteris apskaitininkas, cheminėje ir panašioje technologijoje
naudojamo šiluminio apdorojimo įrenginio operatorius, dujų
balionų pildytojas, gaterininkas, hidromanipuliatorių operatorius,
skardininkas, tinkuotojas apdailininkas, kvalifikuotas fermos
darbininkas, miškų ūkio darbininkas, pagalbinis darbininkas,
pardavėjas kasininkas, pardavėjas, plataus profilio statybininkas,
sandėlio vadovas, gamybos brigadininkas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, sunkvežimio vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius, vilkiko [treilerio] vairuotojas,
virėjas(-a).
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas, automatikos įrangos elektrotechnikas, automatinių linijų derintojas, automobilinio krautuvo
vairuotojas, buhalteris, fasuotojas {maisto pramonė}, frezuotojas, gamybos organizavimo inžinierius, kepėjas, kvalifikuotas
apželdinimo darbininkas, laiškininkas, logistikos specialistas
[vadybininkas], maisto produktų gamybos technologinės linijos
operatorius, medienos apdorojimo įrenginio operatorius, medinių
baldų surinkėjas, metalų apdirbimo technologas, nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas apželdinimo darbininkas,
nekvalifikuotas augalininkystės ūkio darbininkas, pagalbinis
darbininkas, pardavimo vadybininkas, pardavėjas, pardavėjas
kasininkas, plataus profilio statybininkas, siuvėjas, socialinis
darbuotojas, statybos inžinierius, sunkvežimių mechanikas,
šaltkalvis santechnikas, šildymo, vėdinimo ir šaldymo įrenginių
technikas, šilumos energetikos inžinierius, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, tekintojas, tiekimo
agentas [vadybininkas], vairuotojas ekspeditorius, valytojas,
verslo paslaugų vadybininkas, virtuvės darbininkas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: automobilinio krautuvo vairuotojas, degalinės
operatorius, duomenų bazių administratorius, maisto produktų
ir gėrimų technologas, padavėjas, remonto šaltkalvis, šaltkalvis
remontininkas, sandėlininkas.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, akušeris, animacinių filmų dailininkas, antstolio padėjėjas, apdailininkas, apklausų atlikėjas,
apmušalų siuvėjas, apmušėjas, apsaugos darbuotojas, architektas,
asmeninis sekretorius [padėjėjas], autobuso vairuotojas, automatikos inžinierius, automobilinės cisternos vairuotojas, automobilio vairuotojas, automobilių mechanikas, automobilių plovėjas,
automobilių šaltkalvis, baldžius, barmenas, barmenas padavėjas,
bendrosios praktikos slaugytojas, betonuotojas, buhalteris, buhalteris apskaitininkas, cecho meistras, civilinės teisės specialistas,
dailės mokytojas, dailidė statybininkas, darbų vadovas, dizaineris
maketuotojas, drabužių siuvėjas, draudimo agentas [vadybininkas], draudimo bendrovės padalinio vadovas, ekonomistas,
elektrikas, elektrinio krautuvo vairuotojas, elektromechanikas,
elektromonteris, elektroninės garso ir vaizdo įrangos montuotojas, elektros inžinierius, finansų vadybininkas, floristas, gamybos
meistras, garo katilų remonto šaltkalvis, gestų kalbos vertėjas,
gydytojas neurologas, grafikos dizaineris, grindėjas, grindinio
klojėjas, indų plovėjas (rankomis), informacinių technologijų
specialisto asistentas, išnuomojimo paslaugų pardavėjas, izoliuotojas, įmonės [įstaigos] vadovo padėjėjas, jūrų laivų inžinierius,
kambarinė, kartoninių gaminių surinkėjas, kasininkas, kelionių konsultantas, kepėjas, kineziterapeutas, kirpėjas, klinikos
laborantas, komercijos direktorius, kompiuterinių žaidimų
programų kūrėjas, komplektuotojas, konditeris, konferencijų ir
renginių organizatorius, krovikas, kulinaras, laiškininkas, laivo
mechanikas, laivo sistemų mechanikas, laivo vamzdynininkas,
lažybų tarpininkas kasininkas, lietuvių kalbos mokytojas,
lygintojas (rankomis), logopedas, lopšelio-darželio auklėtojas,
maisto produktų gatvės pardavėjas, manikiūrininkas, matininkas,
mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas, mechanikas remontininkas, medicinos biologas, medienos apdirbimo mašinų operatorius, mėsininkas, metalinių laivų korpusų surinkėjas, metalo
šlifuotojas, mikroautobuso vairuotojas, minkštųjų baldų apmušėjas, mokslo darbuotojas {vadyba}, multimedijos dizaineris,

TAURAGĖJE IR RAJONE
GEGUŽĖS 15 D. 12 VAL. Lauksargių kultūros namuose – popietė „Mes – viena šeima“,
skirta Tarptautiniai šeimos dienai paminėti.
GEGUŽĖS 15 D. 12 VAL. Pagramančio
kultūros namuose – Pagramančio skyriaus
saviveiklininkų koncertas, skirtas tarptautinei
šeimos dienai.
GEGUŽĖS 15 D. 14 VAL. Sartininkų kultūros - namuose Edukacinė popietė „Dekupažas
ant stiklo“.
GEGUŽĖS 17 D. 11 VAL. Batakių bažnyčioje
- KC Batakių skyriaus gitaros būrelio ir moterų
ansamblio programa „Giesmės“.
GEGUŽĖS 17 D. 14 VAL. Kęsčių bendruomenės namuose – respublikinio pasakorių
konkurso „Žodis žodį gena“ rajoninis turas.
KC Kęsčių skyriaus koncertinė programa „Prie
šeimos židinio“.
GEGUŽĖS 17 D. 13 VAL. Lomių bažnyčioje
– KC Lomių skyriaus gitaros būrelio programa
„Giesmės“.
ŠILALĖJE IR RAJONE
GEGUŽĖS 15 D. 17 VAL. Šilalės kultūros
centre Žemaitijos regiono muzikos ir meno
mokyklų festivalis „Vaikai ir muzika“.
GEGUŽĖS 16 D. 12 VAL. Šilalės miesto
gatvėse gatvės muzikos diena.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
GEGUŽĖS 15 D. 18 VAL. Marijampolės
dramos teatre Stephen Sinclair ir Anthony
McCarten. STRIPTIZO ERELIAI.
GEGUŽĖS 19 D. 18.30 VAL. Marijampolės
kultūros centre „Paskutiniai Brėmeno muzikantai“ Atsisveikinimo turas!
muzikos mokytojas, neformaliojo švietimo mokytojas {sporto,
kūno kultūros ir pan. mokymas}, nekilnojamojo turto agentas,
nekvalifikuotas apželdinimo darbininkas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas statybos darbininkas,
operatoriaus padėjėjas, oro kondicionavimo įrangos mechanikas,
ožinio krano operatorius, padalinio vadovas [viršininkas, vadas],
padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis parduotuvės darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas, pakuotojas, paramedikas
{greitoji medicinos pagalba}, pardavėjas, pardavėjas kasininkas,
pardavimo [realizavimo] padalinio vadovas, pardavimo agentas
[vadybininkas], pardavimo vadybininkas, parduotuvės padalinio
vadovas, paslaugų (teikiamų pardavus prekę) konsultantas,
paslaugų kokybės kontrolierius, pastatų apšiltintojas, pastatų
remontininkas aukštybininkas, pastatų statybos darbų meistras,
patologijos ir teismo medicinos diagnostikos technologas,
personalo atrankos specialistas, personalo padalinio vadovas,
plataus profilio statybininkas, plytelių klojėjas, plytelių klojėjas
apdailininkas, pradinio ugdymo mokytojas, prekybos salės
vadybininkas, produkto vadybininkas, programuotojas, projekto
vadovas, psichologas, restorano salės administratorius, restorano
valytojas, restorano virėjas, rinkodaros specialistas [vadybininkas], sandėlininkas, santechnikas, santechnikos sistemų ir
įrenginių montuotojas, siuvėjas, siuvėjas sukirpėjas, skalbyklos
mašinų operatorius, skardininkas, slaugytojo padėjėjas, socialinės psichologijos psichologas, socialinio darbuotojo padėjėjas,
socialinis darbuotojas, specialusis pedagogas, stalius, stalius
dailidė, statinių priežiūros darbininkas, statybos darbų prižiūrėtojas, statybos inžinierius, statybos padalinio vadovas, sunkvežimio vairuotojas, suvirintojas, šaldymo ir oro kondicionavimo
įrangos mechanikas, šaltkalvis, šilumos energetikos inžinierius,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas,
teatro meno mokytojas, technologijų inžinierius, technologijų
technikas, tiekėjas, transporto priemonių dažytojas, turizmo
vadybininkas, ūkvedys, vairavimo instruktorius, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, variklinės transporto priemonės elektrikas,
variklinių transporto priemonių remontininkas, vėdinimo vamzdyno montuotojas, verslo paslaugų vadybininkas, veterinarijos
felčeris, veterinarijos gydytojas, vidaus santechnikos vamzdynų
ir įrenginių montuotojas, viešbučio administratorius, vilkiko
[treilerio] vairuotojas, virėjas, virtuvės darbininkas, visuomenės
sveikatos specialistas, vyresnysis laivo kapitono padėjėjas, vyriausiasis buhalteris, vyriausiasis virėjas, žuvies išpjovų ruošėjas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, aplinkos tvarkytojas, apsaugos
darbuotojas, bendrųjų statybos darbų vadovas, ekonomistas,
ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas, gyvulių šėrikas, istorijos
mokytojas, izoliuotojas, katilinės kūrikas, konstruktorius, laivų
statybos technikas, logopedas, mechanizatorius, metalinių
laivų korpusų surinkėjas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio
darbininkas, pirkimo agentas [vadybininkas], plataus profilio
statybininkas, portretų dailininkas, portretistas, pradinio ugdymo
mokytojas, projektuotojas konstruktorius, psichologas, reklamos
administratorius, siuvėjas, sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojas,
sunkvežimio vairuotojas, suvirintojas, šaltkalvis suvirintojas,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas,
tikybos mokytojas, vairuotojas ekspeditorius, vamzdžių klojėjas,
vilkiko [treilerio] vairuotojas, vyriausiasis buhalteris.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: autobusų mechanikas, izoliuotojas, medienos
apdirbimo technologas, metalo apdirbimo staklių operatorius,
padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pardavimo
vadybininkas, santechnikas, santechnikos sistemų ir įrenginių
montuotojas, siuvėjas, šaltkalvis, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, telekomunikacijų įrangos montuotojas, valytojas, variklinės transporto priemonės elektrikas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: barmenas, kineziterapeutas, padavėjas, pardavėjas,
pardavėjas kasininkas, pirkimo agentas [vadybininkas], viešbučio
kambarinė, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, apsaugos darbuotojas, automobilių
šaltkalvis, barmenas padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas,
pardavimo vadybininkas, stalius, vairuotojas ekspeditorius,
žuvies išpjovų ruošėjas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: barmenas padavėjas, degalinės operatorius, kineziterapeutas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas,
padavėjas, pardavėjas, uosto krovikas, valytojas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.
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2014 m.
GEGUŽĖ
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)
16 d. šeštadienis 18 val.
DAKTARAS IR MANGARYTA . Dviejų dalių spektaklis
J. Basanavičiaus surinktų pasakų motyvais. Pjesės autorius ir
režisierius Vytautas V. Landsbergis.
Bilietai: 5,79 € (20 Lt), 4,34 € (15 Lt), su nuolaida - 3,48 €
(12 Lt)
17 d. sekmadienis 12 val.
PREMJERA. Daiva Čepauskaitė KAŠTONĖ. Vienos dalies
spektaklis visai šeimai pagal A. Čechovo apsakymą „Kaštonė“.
Režisierius Arvydas Lebeliūnas.
Bilietai: Suaugusiems - 4,34 € (15 Lt), vaikams - 2,90 € (10
Lt)
.
21 d. ketvirtadienis 16 val.
Senjorų diena! Visiems senjorams bilietai tik – 2.90 € (10 Lt)
Moljeras ŠYKŠTUOLIS. Dviejų dalių komedija. Režisierius
Rimantas Teresas.
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 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
21 d., ketvirtadienis, 18.30 val.
Jaunųjų talentų festivalis, Edukacinė programa „Operos klasė“, Giacomo Puccini „Sesuo Andželika“ ir „Džanis Skikis“,
Vienaveiksmių operų diptikas
Iki gegužės 7 d. bilieto kaina – 4,05 € (14 Lt), vėliau – 5,79
€ (20 Lt).
24 d., sekmadienis, 17.00 val.
Jaunųjų talentų festivalis, Edukacinė programa „Šokio talentų
dirbtuvės“, „Pelenė“, 2 dalių šokio spektaklis pagal S. Prokofjevo muziką.
Iki gegužės 10 d. bilieto kaina – 4,05 € (14 Lt), vėliau – 5,79
€ (20 Lt).
29 d., penktadienis, 18.30 val.
Jaunųjų talentų festivalis, „Jaunųjų talentų ir Mažosios Lietuvos simfoninio orkestro koncertas“, 2 dalių koncertas.
Iki gegužės 15 d. bilieto kaina – 4,05 € (14 Lt), vėliau – 5,79
€ (20 Lt).
Birželio 12 d., penktadienis, 18.30 val. 13 d., šeštadienis, 18.30 val.
PREMJERA „Šounuolynas“, 2 veiksmų muzikinė komedija.
Iki gegužės 31 d. bilieto kaina – 6,66 € (23 Lt), vėliau – 9,27 € (32 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
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“.
29 D. 16 VAL. Tado Zakarausko fotografijų parodos „Emocijos“
atidarymas.
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Tapk lojaliu

klientu!

Ar grožis tave įkvepia? Mes siūlome tau ypatingą galimybę:
* Atrodyk puikiai! Sužinok daugiau apie grožį ir sutaupyk, pirkdama
(-as) aukštos kokybės gaminius lojalaus kliento kainomis.
* Užsidirbk pinigų! Rekomenduok gaminius savo draugams ir šeimos
nariams arba sukurk savo verslą.
Jei susidomėjai, išsikirpk kuponą ir atvyk adresu: Vasario 16-osios g, 3, Tauragė „Oriflame“, gyvenantys kituose miestuose skambinkite tel. 8 677 75 156.

PR

„Tele2“ 4G ryšys veikia jau 60 Lietuvos miestų

Telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ sėkmingai plečia 4G ryšio tinklą – dabar sparčiu ryšiu gali džiaugtis jau net 60 Lietuvos miestų. Artimiausiu metu 4G ryšys taip pat pasieks Birštono, Šilutės, Jurbarko,
Šalčininkų, Pabradės, Kybartų, Švenčionių bei Eišiškių gyventojus.
Šiuo metu „Tele2“ Lietuvoje turi virš 330 bazinių 4G ir 4G+ ryšio stočių, o 4G ryšys yra prieinamas
daugiau nei 70 proc. šalies gyventojų. Planuojama, kad metų pabaigoje 4G ryšiu galės naudotis jau apie
90 proc. gyventojų.
4G ryšys papildo ir praplečia visoje Lietuvoje jau veikiančio ir daugelio vartotojų pokalbiams bei naršymui naudojamos „Tele2“ 3G tinklo galimybes. Jis taip pat toliau plečiamas – per pastaruosius 4 mėnesius
įjungta 190 naujų 3G bazinių stočių. Jų bendras skaičius jau pasiekė 1025, o tinklo aprėptis – 97-99 proc.
Lietuvos teritorijos.
Patogu ir namie, ir kelionėje
„Spartus ryšys už gerą kainą visoje Lietuvoje – mūsų prioritetas, tad į 4G plėtrą dedame maksimalias
pastangas. 4G ryšiu mūsų klientai jau gali naudotis ir keliuose pagrindiniuose keliuose. Taigi, prasidėjus
atostogų sezonui ir vasaros kelionėms, mūsų klientai galės naudotis spartesniu mobiliuoju internetu ir
kokybiškesniu ryšiu“, – sakė Valerij Kovzan, „Tele2“ technikos direktorius.
4G ryšiu jau pilnai padengtas magistralinis kelias nuo Vilniaus iki Klaipėdos ir kelias iki Panevėžio, taip
pat – beveik visas kelias tarp Panevėžio ir Šiaulių, bei į Rygą iki sienos su Latvija.
Su „Tele2“ 4G ryšiu klientai gali pasiekti žymiai didesnę interneto spartą. Nauda jaučiama iškart – galima
be trukdžių klausytis muzikos internete, realiu laiku žiūrėti vaizdo įrašus „Youtube“, dalintis informacija
ar sklandžiau organizuoti tele bei video konferencijas.
4G naudotojo pradžiamokslis
„Tele2“ statistika rodo, kad spartesnio ryšio privalumais klientai naudojasi vis aktyviau ir renkasi telefonus, kurie palaiko 4G ryšį – daugiau nei 50 proc. šiemet klientų nupirktų išmaniųjų turi šią funkciją.
Norint naudotis 4G LTE mobiliuoju internetu tereikia kelių paprastų žingsnių:
Pasitikrinti, ar naudojamas įrenginys palaiko šį ryšį. Tokių telefonų rinkoje sparčiai daugėja ir jų kainos
mažėja. „Tele2“ savo interneto svetainėje prie visų parduodamų telefonų nurodo, ar jie pritaikyti 4G.
Telefone turi veikti atnaujinta programinė įranga – ją galima atnaujinti vadovaujantis instrukcijomis
įrenginio nustatymuose.
Telefone turėtų būti naujos kartos SIM kortelė (USIM), pritaikyta 4G ryšiui. Jas „Tele2“ visiems klientams
išduoda daugiau nei metus, tad jei kortelė keista neseniai, ji bus tinkama.
Jei kortelė yra senesnė, ją galima nemokamai pasikeisti bet kuriame „Tele2“ salone.
Telefono nustatymuose reikia įjungti 4G LTE ryšį (ang. „enable“).
Jei viskas gerai, telefone prie ryšio stiprumo indikatoriaus atsiras užrašas TELE2 4G arba LTE.
Jei įsitikinus, kad telefonas, SIM kortelė ir nustatymai yra tinkami, 4G dar neveikia, verta įrenginį
perkrauti.
Ten, kur 4G ryšys dar neveikia, telefonas automatiškai pasinaudos 3G ryšiu.
Pagalbos visais atvejais galima kreiptis ir nemokamais klientų aptarnavimo centro telefonais 117 (privatiems klientams) ir 1575 (verslo klientams).
Nuolat atnaujinamas „Tele2“ 4G ryšio žemėlapis yra skelbiamas adresu http://tele2.lt/privatiems/apietele2/rysys.
Miestai, kuriuose jau veikia „Tele2“ 4G LTE ryšys:
Alytaus apskr.
Kauno apskr.
Klaipėdos apskr.
Marijampolės apskr.
Panevėžio apskr.
Šiaulių apskr.
Tauragės apskr.
Telšių apskr.
Utenos apskr.
Vilniaus apskr.

Alytus, Druskininkai, Varėna, Lazdijai
Kaunas, Jonava, Kėdainiai, Jieznas, Garliava, Raseiniai, Prienai, Kaišiadorys, Žiežmariai, Ariogala
Klaipėda, Kretinga, Neringa, Gargždai, Palanga, Skuodas
Marijampolė, Vilkaviškis, Kazlų Rūda, Šakiai, Kalvarija
Panevėžys, Kupiškis, Biržai, Pasvalys, Rokiškis
Šiauliai, Radviliškis, Kuršėnai, Naujoji Akmenė, Joniškis, Šeduva, Pakruojis, Kelmė
Tauragė, Šilalė
Mažeikiai, Telšiai, Plungė, Rietavas
Utena, Visaginas, Anykščiai, Zarasai, Ignalina, Molėtai
Vilnius, Ukmergė, Elektrėnai, Lentvaris, Trakai, Vievis, Grigiškės, Širvintos, Švenčionėliai, Nemenčinė
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