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JURBARKAS

LIETUVOJE

Prasideda išankstinis balsavimas
keliose apygardose
Trakų ir Širvintų rajonų savivaldybių rinkėjai, kurie birželio 7-ąją
pakartotinai rinks vietos valdžią, gali tai padaryti iš anksto - trečiadienį
arba ketvirtadienį.
Tomis pačiomis dienomis balsavimas iš anksto taip pat vyks vienmandatėje Varėnos-Eišiškių rinkimų apygardoje, kurioje bus renkamas Seimo
narys. Pakartotiniuose Trakų rajono savivaldybės tarybos bei Širvintų
rajono savivaldybės tarybos nario-mero rinkimuose balsavimas iš anksto
vyks trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 8 iki 20 val. minėtų savivaldybių
pastatuose.
Birželio 7-ąją kartu su pakartotiniais Savivaldybių tarybų rinkimais
minėtuose rajonuose, rengiami ir nauji rinkimai į Seimą vienmandatėje
Varėnos-Eišiškių rinkimų apygardoje. Šiuose rinkimuose išankstinis
balsavimas vyks taip pat trečiadienį it ketvirtadienį Varėnos ir Šalčininkų
rajonų savivaldybių pastatuose, bet kurios apskrities centriniame pašte
jo darbo valandomis.

Birželio 1 d. startuos bendrasis
priėmimas į aukštąsias mokyklas
Pirmadienį, birželio 1 d., prasidėjo bendrasis priėmimas į
Lietuvos aukštąsias mokyklas.
Stojantieji prašymus gali teikti
internetu Lietuvos aukštųjų
mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti
(LAMA BPO) informacinėje
sistemoje www.lamabpo.lt iki
liepos 18 d. 15 val.
Šiemet bendrajame priėmime dalyvauja 43 aukštosios mokyklos. Į
valstybės finansuojamas studijų vietas planuojama priimti per 14 tūkst.
pirmakursių. Priėmimui į universitetus numatyta 7,4 tūkst., į kolegijas –
6,7 tūkst. valstybės finansuojamų studijų vietų. Be to, šiemet aukštosioms
mokykloms planuojama skirti apie 600 tikslinių studijų vietų, iš jų per
500 – priėmimui į pirmą kursą.
Pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu stojantysis į prašymą gali
įtraukti iki 9 pageidavimų, kuriuos galima pildyti ir keisti.
Liepos 23 d. iki 15 val. stojantysis galės gauti vieną kvietimą studijuoti
universitete ar kolegijoje: valstybės finansuojamoje, valstybės nefinansuojamoje su studijų stipendija arba valstybės nefinansuojamoje studijų
vietoje.

Darbą pradeda švietimo ir mokslo
ministrė Audronė Pitrėnienė
Birželio 2 d. pradėjo darbą švietimo ir mokslo ministrė Audronė
Pitrėnienė.
Ministrė išvardijo svarbiausius
tolesnio darbo prioritetus: pakeisti
bendrojo ugdymo finansavimo
metodiką, pereinant nuo mokinio
krepšelio prie klasės krepšelio,
– nauja tvarka leistų kaimuose ir
mažuose miesteliuose išlaikyti mokyklas; užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 41 straipsnio vykdymą – kad visi jaunuoliai norėtų ir
turėtų galimybes likti studijuoti Lietuvoje; užtikrinti sklandų Vyriausybės
programos įgyvendinimą.
Audronė Pitrėnienė iki šiol ėjo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros
komiteto pirmininko pareigas.

Lietuvoje – nauja siuntų atsiėmimo
paslauga
Nuo šiol visiems fiziniams asmenims priimti siuntas bus dar patogiau
– jie tai galės padaryti suvesdami unikalų PIN kodą.
Pasak I. Puišės, „DPD Lietuva“, el. parduotuvei užsakius PIN kodo paslaugą, didės siuntų pristatymo patikimumas – jas galės priimti tik asmuo,
žinantis unikalų siuntos kodą, kurį gauna SMS žinute. Tai ypač aktualu,
jei pristatoma konfidenciali medžiaga, pavyzdžiui, sutarčiai pasirašyti.
Siuntos gavėjams taip pat bus patogiau atsiimti siuntą, nes su savimi
nebereikės turėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Be to, turimą kodą gavėjas galės persiųsti kitam asmeniui, jei neturės galimybės
atsiimti siuntą pats.

Daugiau nei 2,3 mln. vnt. europinių
ungurių jauniklių
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos specialistai į Neries
upę išleido 50 tūkst. vnt. paaugintų europinių ungurių. Iš viso nuo
2011 metų įveista daugiau nei 2,3 mln. vnt. europinių ungurių jauniklių
į daugiau nei 110 Lietuvos vandens telkinių.

Šaltinis: Delfi.lt

SAVIVALDYBĖS MERAS PASIRAŠĖ KULTŪRINIO
BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ
Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius kartu su Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos, Neringos, Pagėgių, Šilutės rajono bei
Tauragės rajono savivaldybių vadovais pasirašė kultūrinio bendradarbiavimo
sutartį Hugo Šojaus dvare, Šilutėje.
Šia sutartimi siekiama apjungti bendras kultūrines idėjas, finansinius išteklius
ir sukurti Mažosios Lietuvos heraldiką. Tai taps viena reikšmingiausių Etnografinių regionų metų veiklų, kurią įsipareigoja įgyvendinti septynių savivaldybių merai. Mažosios Lietuvos etnoregiono savivaldybių merai pasižadėjo
bendradarbiauti, sudarant organizacinį komitetą bei sukuriant etnografinio Mažosios Lietuvos regiono heraldiką.
Bendradarbiavimo sutartis galioja Mažosios Lietuvos regiono heraldikos sukūrimo, įgyvendinimo ir pristatymo
visuomenei laikotarpiu.

TAURAGĖ

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS ATSISKAITO FEISBUKE
Naujasis Tauragės savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis
atskaitą apie nuveiktus darbus pasišovė teikti internete, tiksliau – socialiniame
tinkle „Faceboook“.
Kalbos apie tai, kad savivaldybės administracijos direktorius M. Petraitis už
darbus visuomenei atsiskaito socialiniame tinkle Tauragės mieste pasklido greitai,
todėl prašymų priimti į feisbuko draugų būrį valdininkas nebeatsigina. Nors, kad
galėtum perskaityti valdininko pasisakymus tereikia būti užsiregistravus minėtame
tinklalapyje, kalbant internautų kalba nebūtina tapti jo feisbuko draugu.
Savo atvirumu ne tik senbuvius kolegas šokiravęs valdininkas internete žada sukurti
ir savo asmeninį tinklaraštį (blogą), esą kad informaciją galėtų rasti dar daugiau žmonių.
M. Petraitis žiniasklaidai sakė, kad pranešimus feisbuke rašo ne darbo valandomis, o namuose, vėlai vakare.

ŠILALĖ

NUSKAMBĖJO POEZIJOS ŠVENTĖ
Gegužės 29 d. Šilalės rajone vyko „Poezijos pavasario“ šventė, kuri rengiama dar nuo 1965
metų. Jau penkiasdešimt pirmąjį kartą rengiamoje poezijos šventėje savo kūrybą skaito Lietuvos
ir užsienio poetai, dalyvauja aktoriai, muzikantai, dailininkai. Šventės rengėjai yra Lietuvos rašytojų sąjunga ir Rašytojų klubas. Per 15 festivalio dienų įvyko 134 renginiai visoje Lietuvoje ir
septyniose užsienio šalyse: Airijoje, Armėnijoje, Baltarusijoje, Gruzijoje, Lenkijoje, Rusijoje ir
Šveicarijoje. Tai šventė, kuri visus jungia ir leidžia žmonėms išgirsti vienas kitą kur kas giliau, kur
kas esmingiau nei kasdieniškas kalbėjimas.
Laureatu tapo Stasys Jonauskas – už eilėraščių rinktinę „Laikas išeina pats“.

ŠILUTĖ

ŠILUTĖJE - ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ
RIZIKOS GRUPĖS ASMENŲ SVEIKATOS
STIPRINIMO PROGRAMA
Siekdami efektyviau rūpintis mūsų bendruomenės nariais, Šilutės rajono savivaldybė ir Visuomenės sveikatos biuras, bendradarbiaudami su Šilutės mieste ir
savivaldybėje veikiančiais medicinos centrais, įgyvendins širdies ir kraujagyslių
ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programą.
Ši prevencinė programa skirta vyrams nuo 40 iki 55 metų ir moterims nuo 50 iki
65 metų, priklausantiems širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupei (t. y. turintiems
vieną ar keletą rizikos veiksnių: padidėjusį arterinį kraujo spaudimą, padidėjusią
cholesterolio koncentraciją kraujyje, sergantys II tipo cukriniu diabetu, turintys
antsvorio ar yra nutukę, rūko) ir dalyvaujantiems Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos
grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje.
Dalyvavimas programoje yra nemokamas ir savanoriškas. Norintieji dalyvauti, turės kreiptis į savo šeimos gydytoją. Kiekvienas programos dalyvis su savimi privalės turėti išplėstinį kraujo tyrimą. Daugiau informacijos apie šią
programą suteiks Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistai: informacija@silutessveikata.
lt arba telefonu (8 441) 52 217.

ŠAKIAI

ASOCIACIJA SIŪLO PAGALBĄ ŠEIMOMS
Asociacijos „Mano Šakiai“ steigėjas, Šakių rajono savivaldybės tarybos narys Mindaugas
Tarnauskas susitiko su savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja
Leonora Pocevičiūte ir aptarė socialinės paramos galimybes sunkiai besiverčiančioms
rajono šeimoms.
Asociacija, pasitelkdama kitus verslininkus, siūlo savo pagalbą nelaimės ištiktoms, į sunkią
materialinę padėtį patekusioms šeimoms ir jų vaikams.
L. Pocevičiūtė pritarė šiai idėjai ir padėkojo už gražią iniciatyvą. Ji papasakojo, jog tokių šeimų rajone yra ne viena.
Patys sunkiausi atvejai svarstomi savivaldybės administracijos Paramos teikimo komisijos posėdžiuose ir, atsiradus
poreikiui, bus teikiami šeimų sąrašai dėl papildomo rėmimo.
Būtiniausi pagalbos variantai bus aptarti ir su seniūnais ir pateikiami asociacijai „Mano Šakiai“.

ŠVENTOJI

ŠVENTOJOJE ATIDAROMAS NEĮPRASTAS
VIEŠBUTIS
Birželio 11 d. Šventojoje oficialiai atidaromas pirmasis „Dainų viešbutis“ Lietuvoje.
Jį valdančio įmonių tinklo „Floros simfonija“ vienas iš vadovų Henrikas Tautkus sakė,
kad išskirtiniai teminiai bus ne tik apgyvendinimo įstaigos kambariai, bet ir aplinka.
Pilnas viešbučio pavadinimas – „Floros simfonijos Dainų viešbutis“. Naujai pastatytame
pastate – 40 kambarių. Didžioji jų dalis jau turi savus pavadinimus. Visi jie parinkti pagal
tai, kokios lietuviškos dainos mūsų krašte yra populiariausios.
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MARIJAMPOLĖ

MARIJAMPOLĖJE GAUDĖ „MIESTO DIENOS
2015“
Šį savaitgalį Marijampolėje gaudė didžiausia metų šventė „Miesto dienos 2015“. Nuo penktadienio miesto centras ūžė nuo tautodailės ir amatų
mugės - Sūduvos prekymečio, paragauti etnografinių patiekalų kvietė visų
penkių Lietuvos regionų virtuvė. Šventėje ryškūs ir kiti etnografinės kultūros akcentai, nes šiemet renginys dedikuotas būtent etnografinių regionų
metams. Šventės šūkis – „Marijampolė – Sūduvos širdis!“ Marijampoliečiai
naudojosi proga dar kartą visiems įrodyti, kad jų miestas pelnytai vadinamas
Sūduvos krašto sostine.
Generalinis šiemetės šventės rėmėjas – UAB „Biovela Group“, marijampoliečių renginius remė gausus būrys ir kitų šalies ir vietinių įmonių.
Baigiamasis šventės akordas nuskambėjo užmiestyje – Šunskų seniūnijoje, miestelio parke. Čia ištvermingiausiuosius linksmino liaudiškų kapelų šventė „Ant tėvelio dvaro“.

KAUNAS

KAUNAS ŠVĘS OLIMPINĘ DIENĄ
Jau šį sekmadienį, birželio 7 d., Kaune, Žaliakalnio Ąžuolyne įvyks grandiozinis
renginys – 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, apjungsianti skirtingų sporto federacijų programas, Lietuvos mokyklų žaidynių finalus ir
olimpinio švietimo projektą „Olimpinė karta“.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOJE - PLAZDENANČIŲ BURIŲ
PRIESKONIU PAGARDINTA DŽIAZO FIESTA
Pasaulinės džiazo muzikos žvaigždės ir legendos, beveik 1,5 tūkst. vaikų ir jaunimo chorų dalyvių
iš visos Lietuvos, aibė įvairių „džiazuojančių“ renginių, nauji pagrindinių koncertų vedėjai ir ore
tvyrantis tikras bei unikalus džiazo kvapas – visa tai jau 21-asis Klaipėdos pilies džiazo festivalis,
birželio 5-7 d. uostamiestį paskandinsiantis nenuilstamame džiazo ritme.
Beje, šiųmetinio festivalio taip pat būsią pagardinto plazdenančių burių prieskoniu, mat birželio pirmąjį savaitgalį į Klaipėdą suplauks didžiųjų burlaivių regatos „Baltic Tall Ships Regatta 2015“ laivai.

ŠIAULIAI

DĖL ORO UOSTO PRAŠOMA VYRIAUSYBĖS
PAGALBOS
Šiaulių oro uostas atsidūrė ant nemokumo ribos. Apie tai spaudos konferencijoje pranešė Šiaulių miesto meras Artūras Visockas. Miesto vadovas
informavo, kokių veiksmų imasi strateginei įmonei gelbėti. Anot jo, savivaldybė viena negali įveikti Šiaulių oro uosto problemų, jas galima išspręsti tik
sutelkus įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir vietos valdžios pastangas.
Birželio 5 d. 16 val. Meras kviečia Tarybos posėdžių salėje susirinkti miesto
Tarybos narius, Regiono plėtros tarybos, Susisiekimo ir Ūkio ministerijų,
asocijuotų verslo struktūrų atstovus, LR Seimo Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės narius, kad bendromis pastangomis būtų galima atrasti
sprendimus, palankiausius visam Šiaulių kraštui.

NARKOTIKŲ GABENIMO GRANDINĖ
NUTRAUKTA LIETUVOJE
Gegužės 25 d. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnų atliktos operacijos
metu sulaikyti trys asmenys, įtariami veikę organizuotoje grupėje ir savo
nusikalstamiems tikslams įgyvendinti naudodavę žmones kaip konteinerius
narkotikams gabenti.
Du iš jų - trisdešimtmetis ir 23 metų šiauliečiai, buvo sulaikyti Šiauliuose,
trečiąjį - 39 metų vyrą, kriminalistai sulaikė Panevėžyje.
Žmonių, kurie sutiktų tokiu būdu gabenti narkotikus, šiauliečiai ieškojo
įvairiuose Lietuvos miestuose. Dažniausiai į jų akiratį patekdavo nepritekliuje
gyvenantys, socialiai pažeidžiami asmenys, kurie buvo viliojami dideliu uždarbiu. Viena iš tokių ir moteris, kuri
šiam žingsniui ryžosi norėdama apmokėti advokato teikiamas paslaugas jos sūnui. Kai išsigandę užverbuotieji
nutardavo pasitraukti iš „žaidimo“, prieš juos būdavo naudojami grasinimai ir net smurtas.

TELŠIAI

DIDŽIAUSIOS TARPTAUTINĖS SPECIALIŲJŲ
OPERACIJŲ PAJĖGŲ PRATYBOS BALTIJOS
REGIONE
Gegužės 29 d. baigėsi didžiausios šiais metais Baltijos regione vykusios
tarptautinės Specialiųjų operacijų pajėgų pratybos „Liepsnojantis kalavijas
2015“ („Flaming sword 2015“). Tris savaites trukusiuose Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų surengtuose mokymuose pagrindinis dėmesys skirtas sąjungininkų suderinamumui ir sąveikai, stiprinant ir užtikrinant
Lietuvos ir Baltijos regiono saugumą. Kartu su Lietuvos kariais pratybose
dalyvavo Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, JAV, Norvegijos, Švedijos
specialiųjų operacijų pajėgų kariai.
Pratybose dalyvavęs Latvijos kariuomenės vadas generolas leitenantas
Raimonds Graube taip pat džiaugėsi bendrais NATO valstybių ir šalių partnerių mokymais, kuriuose kariai gali
perimti vieni kitų patirtį. Nuolat besikeičiančiame pasaulyje mums reikia gerai treniruotų karių, kurie greitai ir
tiksliai sugebėtų atsakyti į įvairias krizes.
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Išrinktasis Latvijos prezidentas
pasirengęs priimti nepopuliarius
sprendimus
Naujuoju Latvijos prezidentu išrinktas Raimondas
Vėjuonis pareiškė, kad jo
prioritetas einant valstybės
vadovo pareigas bus šalies
vidaus ir užsienio saugumas,
be to, jis esąs pasirengęs
priimti nepopuliarius sprendimus švietimo ir sveikatos
apsaugos srityse.
Latvijos Seimas gynybos ministrą R.Vėjuonį naujuoju šalies prezidentu
išrinkto trečiadienį penktuoju balsavimu. Jo kandidatūrą iškėlė valdančioji
centro dešinės Žaliųjų ir valstiečių sąjunga.

Ukraina: strategiškai svarbiame
mieste – mūšiai
Ukrainoje atsinaujino kovos. Pranešama, kad šiuo metu Antiteroristinės
operacijos zonoje (ATO) yra didžiausias karių kiekis per visą antiteroristinės operacijos laiką, rašo zn.ua.
Oficiali Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Valstybės departamento atstovė Marie Harf pareiškė, kad JAV vadovybė dėl situacijos, kuri susiklostė
Rytų Ukrainoje, tiesiogiai kaltina Rusiją, praneša ZN.ua.
BBC žurnalistas Tomas Burridge‘as, šiuo metu esantis netoliese Ukrainos
Donecko srities Marjinkos miesto, praneša, kad aplink visą miestą vyksta
intensyvūs mūšiai. Per Marjinką veda pagrindinis Ukrainos pajėgų kelias
į separatistų kontroliuojamas teritorijas.

Kinijoje nuskendusio laivo aukų
artimieji reikalauja daugiau
informacijos
Jangdzės upėje apvirtusio
laivo keleivių artimieji prie
nelaimės vietos surengė protestą ir reikalauja daugiau
informacijos. Kinijos valstybinė žiniasklaida skelbia, kad
kol kas patvirtinta 65 žmonių
žūtis, dar beveik 400 laikomi
dingusiais.
Gelbėtojai bando prakirsti
laivo korpusą, kad narai galėtų patekti į vidų, tačiau baiminamasi, kad
taip bus išleistas viduje esantis oras ir dėl to laivas gali visiškai nuskęsti.
Kruizinis laivas Jangdzės upėje apsivertė pirmadienį per audrą.
Kinijos premjeras žada, kad gelbėjimo operacija tęsis tol, kol bus bent
mažiausia viltis išgelbėti galėjusius išgyventi žmones.

B. Obama priėmė svarbų sprendimą
JAV prezidentas Barackas Obama antradienį pasirašė svarbų įstatymą,
užbaigiantį vyriausybės vykdytą masinio telefoninio šnipinėjimo programą
ir reikšmingai pakeičiantį prieštaringai vertinamą Amerikos žvalgybos
politiką, vykdytą po 2001 metų rugsėjo 11-osios teroro išpuolį.
Tam teisės aktui Senatas galutinai pritarė anksčiau antradienį, o Atstovų
Rūmai jį priėmė keliomis dienomis anksčiau. Nuo šiol už tokių duomenų
kaupimą taps atsakingos telekomunikacijų bendrovės, kurios privalės
suteikti informaciją vyriausybės institucijoms tik tuo atveju, jeigu slaptas
kovos su terorizmu teismas išduos orderį, kuriame bus įvardyti konkretūs
asmenys arba žmonių grupės, įtariamos teroristiniais ryšiais.

Pramogos amerikietiškuose
kalneliuose baigėsi tragedija
Keturi žmonės buvo
sunkiai sužeisti Anglijos centrinėje dalyje
esančiame pramogų
parke „Alton Towers“
antradienį, susidūrus
dviems amerikietiškų
kalnelių vagonėliams,
pranešė parko atstovė.
Vienu iš atrakciono
„The Smiler“ vagonėlių važiavo 16 žmonių,
o kitas buvo tuščias. Į nelaimės vietą netoli Notingamo buvo iškviestas
greitosios pagalbos sraigtasparnis.
Rajono greitosios pagalbos tarnybos atstovė informavo, kad medikų
pagalbos reikia 16 žmonių, „iš kurių keturi patyrė sunkių sužalojimų“.
„The Smiler“ kalneliai teminiame pramogų parke buvo atidaryti 2013
metais ir buvo pirmieji 14-os kilpų kalneliai pasaulyje.
Šaltinis: Delfi.lt
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SMULKUS VERSLAS

Keksas su kumpiu ir kietuoju sūriu
Juodieji pipirai.
Krapai, smulkinti, 1 valgomasis šaukštas.
Slyvos, džiovintos, 50 gramų.
Kvietiniai miltai, 250 gramų.
Pienas, 150 mililitrų.
Druska.
Aliejus.
Sviestas, 50 gramų.
Prieskoniai, žolelės.
Kepimo milteliai, 1 arbatinis
šaukštelis.
Sūris, kietasis, 100 gramų.
Kumpis, 100 gramų.
Įmuškite 2-3 kiaušinius, berkite druskos, pipirų. Tada supilkite pieną,
sudėkite minkštą sviestą.
Taip pat sudėkite supjaustytą kubeliais kumpį, smulkiai supjaustytą sūrį,
krapus, prieskonines žoles (raudonėlis, bazilikas ar kt.).
Berkite 250 - 300 g miltų sumaišytų su kepimo milteliais ir gerai išmaišykite (turėtų gautis košės konsistencija).
Masę sukrėskite į riebalais pateptą kepimo formą.
Kepkite 180 °C temperatūroje apie 30 minučių.
Šaltinis: Gaspadinė.lt

SVEIKATA

Kodėl bendrasis kraujo tyrimas
neparodo tikrosios organizmo būklės
ir kaip išvengti mirtinų ligų
Dažniausiai skiriamas
bendrasis kraujo tyrimas
yra išsamus, tačiau jis neparodo visko, kas vyksta
žmogaus organizme, LRT
Radijui sako laboratorinės
diagnostikos gydytoja Dangira Babenskienė. „Jis gali
parodyti mažakraujystę,
arba anemiją, B12, folio
rūgšties ar geležies stoką,
uždegiminį procesą, alergijos požymius. Bet mes nematysime, kaip veikia
virškinimo sistema, skydliaukė, inkstai ir daugelio kitų dalykų“, – pastebi ji.
Anot medikės, dabar į sąrašus, įtraukta daugiau nemokamų tyrimų, tačiau
už kai kuriuos, norint užbėgti ligai už akių, verta susimokėti patiems. Toks,
pabrėžia D. Babenskienė, yra ir vėžio žymenų tyrimas: „Aš siūlau vėžio
žymenų tyrimus atlikti, nes jie kitą kartą atskleidžia ir uždegiminius, ir kitus
visai su vėžiu nesusijusius procesus, pavyzdžiui, ir hepatitą C.“
– Kokios informacijos galima gauti ištyrus kraują?
– Laboratorinių tyrimų metu mes tas medžiagas aptinkame, matome jų
kiekį, pokyčius ir pagal tai galime atrasti ir anksti diagnozuoti ligą. Taip,
bendrasis kraujo tyrimas yra informatyvus, jis gali parodyti mažakraujystę,
arba anemiją, B12, folio rūgšties ar geležies stoką, uždegiminį procesą,
alergijos požymius. Bet mes nematysime, kaip veikia virškinimo sistema,
skydliaukė, inkstai ir daugelio kitų dalykų.
– Dabar pavasaris, ir žmonės dažnai skundžiasi, kad nėra jėgų, energijos.
– Taip gali būti dėl įvairių priežasčių: dėl ligos, pervargimo, vitaminų ar
mikroelementų stokos, psichologinių problemų. Todėl mes ir tiriame, kad
rastume priežastį.
– Taigi vitaminų poreikį galima nustatyti ištyrus kraują? Bet dažniausiai
žmonės patys kažkokių nusiperka.
– Paprasčiausiai iš kraujo tyrimo galima nustatyti kiekį.
– Hepatitai yra tylieji žudikai – iš pradžių žmogus nieko nejaučia. Paskui,
kai jau liga aptinkama, ji būna įsisenėjusi, todėl gydymas labai sudėtingas.
Kaip nustatyti prasidėjusią ligą?
– Elementarus kraujo tyrimas, kai mes aptinkame C arba B antikūnus –
medžiagas, kurios kovoja su virusu. Hepatitai yra gydomi, taigi nereikia
bijoti jų rasti. Tačiau juos reikia rasti laiku.
– Atėjus pas gydytoją ir pasakius, kad norima pasitikrinti profilaktiškai,
tikrai dėl hepatito B ar C netikrins.
– Labai gaila, kad netikrins. Kadangi nepakanka lėšų profilaktiškai tirti
žmones valstybės mastu, tai gydytojai tegul bent jau ištiria, ką gali, nes
norma yra praplėsta, įtraukta daugiau tyrimų.
Dabar laboratorijos turi sudariusios tam tikrus tyrimų, rekomenduojamų
atlikti kartą per metus, paketus. Tai yra apie 70 kraujo parametrų, kurie apima
praktiškai visas organizmo funkcijas: bendrąjį kraujo, kepenų, skydliaukės
tyrimą, vėžio žymenis ir kt. Žmogus turi tai žinoti ir pats investuoti į savo
sveikatą.
– Paminėjote vėžio žymenis. Kraujo tyrimais įmanoma nustatyti vėžį?
– Kai kuriuos – taip. Yra septyni pagrindiniai vėžio žymenys, kuriuos
tiriame Lietuvoje. Tai yra kiaušidžių, krūtų, virškinamojo trakto, plaučių,
skrandžio, prostatos vėžio žymenys. Netiesa, kad yra vienas žymuo, galintis
parodyti, ar yra vėžys, ar ne. Vėžio žymenų specifiškumas yra 85–95 proc.,
kai kurių – netgi 99 proc. Tarkim, krūties vėžio žymenų specifiškumas 95
proc. Atlikus tyrimą 100 vėžiu sergančių moterų, penkiais atvejais žymuo
vis dėlto bus neigiamas, o 95 atvejais – teigiamas. Šiuo atveju labai reikalingas gydytojas, kuris turėtų interpretuoti šį tyrimą. Aš siūlau vėžio žymenų
tyrimus atlikti, nes jie kitą kartą atskleidžia ir uždegiminius, ir kitus visai
su vėžiu nesusijusius procesus, pavyzdžiui, ir hepatitą C.
Šaltinis: Rasa Pekarskienė, LRT Radijo laida „Sveikata“

EDGARAS MANKUS: „NESĖKMĖ YRA GALIMYBĖ.
NIEKADA NEDRĮSKITE SUSTOTI PUSIAUKELĖJE“
Penkių įmonių bendraturtis, tarptautinės magistrantūros absolventas
kuršėniškis Edgaras Mankus (28)
šiuo metu sako gyvenantis tarp Kauno ir Vilniaus. Didžiausio Baltijos
šalyse ūkininkų krautuvėlių tinklo
„Vikis“ įkūrėjas savo pagrindiniu
užsiėmimu laiko netradicinių sprendimų radimą, problemas verčiant
galimybėmis. O savo veikloje vadovaujasi daugybe motyvuojančių
principų.
– Kada, jūsų nuomone, žmogus yra
pasirengęs verslui?
– Nesu tikras, ar yra konkreti
data. Dažniausiai niekada nebūna
tinkamas laikas. Verslas yra gyvenimo būdas. Jei žmogui gyvenimas,
kupinas rizikos, nuotykių, didelės
atsakomybės, krūvos „ne“ ir nepaliaujamo mokymosi, yra daugiau
nei priimtinas, tokiu atveju galima
tikėtis situacijos, kada nebus kur
dėtis – reikės imti ir padaryti. Tad
šią akimirką ir galima vadinti verslo
pradžia.
– Kokios verslumo patirties turėjote pradėdamas plėtoti ūkininkų
krautuvėlių tinklo idėją ir kaip ji
padėjo kuriant šį verslą?
– Iki „Vikio“ turėjome keletą projektų, kurie į verslą, deja, neperaugo.
Tačiau tai leido suprasti, mano galva,
vieną pagrindinių verslo aspektų, kad nesėkmė yra ir galimybė:
galimybė išmokti, galimybė rytoj
padaryti geriau, galimybė patikrinti
save ir partnerius, galimybė atverti
daugiau durų, galimybė klysti rečiau, galimybė priimti geresnius
sprendimus. „Vikis“ gimė iš visiškos
nesėkmės. Ir tik todėl, kad buvome
išmokę pamokas iš ankstesnių nesėkmių, šiandien turime didžiausią
Baltijos šalyse ūkininkų krautuvėlių
tinklą, kuris kaip verslo modelis
egzistuoja Lietuvos, Latvijos ir Estijos mažmeninės prekybos maisto
produktais rinkose. Atnešėme vi-

siškai naują mažmeninės prekybos
koncepciją.
– Kokiais verslumo principais
vadovaujatės darbe?
– Darbe vadovaujuosi keturiais
esminiais principais.
1. Gali būti ir blogiau. Jei gali būti
blogiau, pasiruošk tam. Šis principas leidžia išlaikyti sveiką protą
konkrečiu momentu ir kontroliuoti
situaciją, iš anksto ruošiant atitinkamus strateginius žingsnius.
2. Tik gimę rykliai jau moka plaukti. Šis principas padeda būti budriam
bendraujant su įvairiais žmonėmis
ir organizacijomis. Kalbėk tai, kas
būtina, nežadėk daugiau, nei gali
padaryti (o geriausia nežadėk visai),
tikėkis aštrios konkurencijos net ir iš
pirmo žvilgsnio silpno konkurento.
3. Nesėkmė yra galimybė. Verslumas, mano galva, yra savybė, leidžianti gauti naudos ir iš nesėkmės,
t. y. pasinaudojant nesėkme sukurti
ką nors gražaus ir prasmingo. Žinoma, nesėkmių stengiamės išvengti,
tačiau, jei taip jau nutinka, ieškome
būdų, kaip iš to būtų galima dar ir
uždirbti.
4. Būk normali asmenybė, šalia kurios malonu tavo šeimai, draugams,
kolegoms.

– Kas svarbiausia, norint sąžiningai
verslauti ir konkuruoti?
– Norint sąžiningai verslauti ir
konkuruoti, manau, svarbūs yra trys
aspektai.
1. Tikslai. Dažniausiai sąžiningai
konkuruoti ir verslauti yra linkę
žmonės, turintys ilgalaikių tikslų ir
ambicijų, kurios turi mažai bendra su
trumpalaikiais materialiais dalykais.
2. Aplinka. Rinka, kuriai pristatomas konkretus produktas, gali padėti
arba trukdyti dirbti sąžiningai. Būtų
gerai pasirinkti palankias verslo
kryptis.
3. Asmeninės savybės. Tik aukštus vertybinius standartus turintys
žmonės gali sąžiningai konkuruoti.
Džiaugiuosi galėdamas atstovauti
sąžiningam ir atsakingam verslui.
– Ko palinkėtumėte jauniems entuziastams, nusprendusiems imtis
verslo?
– Esu girdėjęs patarlę: „Anksti
gulkis, anksti kelkis, sunkiai dirbk
ir skelbkis.“ Jei įsiklausysite į turinį,
surasite keletą esminių dalykų, kurie
padės sėkmingai plėtoti pasirinktą
verslo kryptį. Ir svarbu nepamiršti
– galutinio rezultato nėra. Tai gyvenimo būdas. Niekada nedrįskite
sustoti pusiaukelėje.

NAUDINGA ŽINOTI

KĄ VERTA ŽINOTI APIE PAPRASTUS IR
KAMUOLINIUS ŽAIBUS
Žaibas – vienas paslaptingiausių
gamtos reiškinių, kurį gali pritraukti
netikėčiausi dalykai.
Bene labiausiai tiek žmones, tiek
specialistus stebina kamuoliniai
žaibai. Pamačius kamuolinį žaibą,
būtina sustingti – jokių šūksnių ir
rankų skeryčiojimų, kad nejudintumėte oro. Jeigu jo kelyje pasitaiko
kliūtis, jis sprogsta ir nutrenkia
žmogų ar uždega namus“, - pasakoja sinoptikė A. Galvonaitė.
Tuo tarpu linijinį žaibą dažniausiai
matote jau grįžtantį, atsimušusį į
žemę, todėl sakoma – jeigu matai
žaibą, vadinasi, jau esi gyvas. Anot
klimatologės, žaibai dažnai keliauja
jau pramintu taku.
A. Galvonaitė patvirtino, kad žai-

bą gali pritraukti tiek važiuojantis
automobilis, tiek mobilus telefonas,
todėl perkūnijos metu jį vertėtų
netgi išjungti.
A. Galvonaitė pataria elektros
prietaisus išjungti netgi iš tinklo
bei perkūnijos metu nesėdėti šalia
rozetės. Mat žaibas, patekęs į namo
vidų, keliauja ten, kur yra laidininkas, o tam puikiai tinka laidai. Taip
pat reikėtų atjungti lauko anteną,
nusiimti metalinius daiktus ir nebūti
šalia jų, nesišukuoti plaukų.
Negalima glostyti gyvūnų
A. Galvonatė įspėja, kad žaibuojant negalima glostyti kačių, šunų,
kitokių gyvulių, nes nuo trinties
odos paviršius įsielektrina. Dėl tos
pačios priežasties negalima joti ar-

kliu. Perkūnijos metu patartina nusileisti į kuo žemenę vietą, žmogus
jokiu būdu neturėtų bėgti, važiuoti
dviračiu, naudotis skėčiu. Negalima
slėptis po aukštais medžiais, prie
stulpų, elektros laidų bei kitokių
metalinių daiktų, pavyzdžiui, vielinės tvoros. Ypač pavojinga stovėti
prie ąžuolo, tuopos, guobos, eglės,
nes į juos trenkia dažniausiai.

JEI TURĖSITE ŠIŲ AUGALŲ, UODŲ BIJOTI
NEREIKĖS
Prasidėjus iškylavimo sezonui
susirūpiname, kaip apsiginti nuo
uodų. Tačiau nebūtina iš karto
griebtis įvairių cheminių priemonių - galima uodus atbaidyti ir
natūraliais augalais bei jų aliejais.
1. Bazilikas
Šis visų pamėgtas prieskonis turi
aitrų kvapą ir yra nustatyta, jog eterinis bazilikų aliejus labai nepatinka
uodams.
2. Levandos
Jeigu levandų aliejumi patepsite

odą, apsisaugosite nuo uodų, mašalų ir kitų vabzdžių.
3. Katžolė
Katžolė ne tik beprotiškai patinka
katėms. Ji neigiamai veikia uodus.
4. Citrinžolė
Citrinžolių eterinis aliejus – natūrali vabzdžius atbaidanti medžiaga.
Jis įeina į pleistrų, klijuojamų ant
odos ar drabužių, sudėtį.
5. Pipirmėtė
Tai yra labai stiprų kvapą turintis
augalas. Būtent ši jo savybė yra

tinkama uodų atbaidymui.
6. Melisa
Šis vaistinis augalas, kuris naudojamas gydymui, turi malonų citrinų
kvapą, todėl puikiai tinka uodų
baidymui.
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AUTONAUJIENOS

BMW PRISTATĖ NAUJĄJĮ X1, KURIS ATSISVEIKINO Ilgiausias pasaulyje lėktuvas be
sustojimo gali skristi 5 dienas
SU GALINIAIS VARANČIAISIAIS RATAIS
BMW oficialiai išplatino pirmąją informaciją apie naująjį X1. Šis
padidinto pravažumo modelis bus siūlomas su priekinių arba visų
varančiųjų ratų sistema.
Tai yra antros kartos BMW X1, o jo oficialus debiutas numatytas šį rudenį Frankfurto automobilių parodoje. Jis sukurtas pagal
naują universalią BMW platformą, pavadintą UKL. Jos pagrindu
konstruojami ir 2-serijos „Active Tourer“ bei „Grand Tourer“ modeliai. Platformos pasikeitimai lėmė, kad priešingai nei pirmtakas,
naujokas nebebus varomas galiniais ratais.
Automobilis bus parduodamas nuo spalio mėnesio ir pirkėjams bus galima rinktis iš dviejų benzininių ir
trijų dyzelinių variklių. Visi jie bus keturių cilindrų, o jų galia sieks nuo 150 iki 231 AG.

NAUJOS KARTOS „OPEL ASTRA“ – JAU BE
PASLAPČIŲ

Programėlė leis pranešti, ar kelyje
nėra policijos ir reidų

Vokietijos automobilių gamintojas „Opel“ išplatino pirmąsias
naujos kartos „Astra“ nuotraukas. Šio modelio debiutas įvyks
rugsėjį Frankfurto automobilių parodoje.
Naujosios „Astra“ dizainas sukurtas pagal 2013 m. pademonstruotą „Opel Monzos“ koncepciją, o gamybai bus naudojama
visiškai nauja platforma.
Įdomu tai, kad įvairioms markėms vis didinant savo modelius,
„Opel“ nusprendė žengti kitu keliu ir pastebimai sumažino naująją „Astra“. Šis automobilis bus 4,37 m ilgio ir 1,46 m aukščio,
t.y. 5 cm trumpesnis ir 2,6 cm žemesnis. Be to, inžinieriai pastebimai sumažino „Astros“ svorį. Skelbiama,
kad priklausomai nuo modifikacijų, naujokas bus 120-200 kg lengvesnis nei pirmtakas.

„ŠKODA SUPERB“: APŽVALGA

„PEUGEOT 308 GT”: APŽVALGA
Į kompaktinių automobilių lyderių gretas su naujuoju „Peugeot 308”
sugrįžę prancūzai ištraukė dar vieną kozirį – sportiškumu alsuojančią
„308 GT” versiją. Tai yra šio modelio modifikacijų viršūnė, bet tik
kol kas.
„Peugeot“ bando sužavėti ne tik techninėmis charakteristikomis.
Pagal geriausias prancūziškų sportiškų automobilių tradicijas „Peugeot
308 GT“ nudažytas mėlyna spalva, gale jį puošia chromuoti išmetimo
vamzdžiai, 18 colių ratlankiai atrodo stilingai, o salone akį traukia
azartiškai šviečiantys raudonos spalvos prietaisų skydo rodmenys.
„Peugeot“ specialiai „308 GT” versijai pažemino važiuoklę 1 cm
gale, ir 0,7 cm priekyje, be to, ji sureguliuota kietesniam važiavimui, vairo mechanizmas pakeistas taip, kad automobilis būtų tiksliau valdomas, taip pat montuojami pagerinti ventiliuojami stabdžiai.
Info: Delfi.lt

TEMA

BLOGA ŽINIA VAIRUOTOJAMS: SIŪLOMA ĮVESTI
400 EURŲ AUTOMOBILIŲ MOKESTĮ
valstybės biudžetą ir nieko mainais
neduodama visai visuomenei.
VGTU Transporto inžinerijos fakulteto Automobilių transporto katedros
vedėjas Saugirdas Pukalskas, paklaustas, kaip turėtų būti apskaičiuojamas
taršos automobiliams mokestis, teigė,
kad į skaičiavimo metodiką reikėtų
įtraukti keletą veiksnių. Viena dedamoji turėtų būti automobilio amžius,
tačiau tai neturėtų būti lemiamas
veiksnys. Reikėtų atsižvelgti ir į automobilio variklio tipą.
„Dyzelinis variklis taršiausias, toliau
- benzininis. Mažiau taršus dujinis
(SGD), mažiausiai taršus – elektrinis.
Jeigu automobilis turi du variklius
(hibridinis), tai jo tarša būtų per
vidurį tarp tų automobilių, kurie turi
atskirus variklius“, - aiškino VGTU
mokslininkas.
Lietuva – naudotų automobilių
„sąvartynas“
Lietuvos autoverslininkų asociacijos

Kauno technologijos universiteto studentai sukūrė mobilią
aplikaciją „Kur policija“, kuri
vartotojams leidžia pranešti apie
kelyje sutiktus policijos pareigūnus, transporto grūstis, greičio
matuoklius ir kelyje pasitaikančias kliūtis.
„Vartotojai aplikacijoje gali matyti žemėlapyje sužymėtus objektus, kuriuos skelbia jie patys. Duomenys yra saugomi internete duomenų
bazėje ir atnaujinami kas minutę. Objektas galioja dvi valandas. Vartotojas
gali paskelbti objektą nurodydamas jo vietą, tipą bei komentarą“, – pasakojo
vienas aplikacijos sumanytojų Marijus Šimkus.

Į gatves išriedėjo pirmieji pasaulyje
„beūsiai“ troleibusai

Didesnis, erdvesnis, patogesnis, ekonomiškesnis – taip iki šiol
savo naujus modelius pristatinėjo „Škoda“. Kalbėdami apie trečios kartos „Superb“ čekai šių epitetų nepamiršo, tačiau prie jų
prijungė dar keletą, tai – „gerokai patrauklesnis“ ir „išmanesnis“.
Lietuvoje „Superb“ yra trečias pagal populiarumą „Škodos“
modelis po „Octavia“ ir „Yeti“. Iki šiol „Combi“ universalą rinkdavosi apie 80 proc. pirkėjų, tačiau tikėtina, kad nuo šiol ši dalis
kiek apmažės, nes dabar įprastas „Superb“ atrodo nepalyginamai
geriau už pirmtaką. Čekai nesikuklindami sako, kad naujos kartos
„Superb“ yra geriausias jų kada nors sukurtas automobilis. Dėl
to sunku ginčytis – dabar „Škodos“ flagmanas tapo išties prašmatnus.

Specialistai laikosi nuomonės, kad
kuo greičiau reikia apmokestinti
automobilius ir pateikia savo skaičiavimus, kokį modelį reikėtų taikyti.
Tai, kad automobiliai smarkiai teršia
aplinką, į atmosferą išskirdami anglies
dvideginį, kuris sukelia šiltnamio
efektą, sutaria visi. Tačiau imtis prevencinių veiksmų delsiama.
Automobilių taršos mokesčio klausimas jau turi kojas, įaugusias į dumblą,
ir yra apžėlęs barzda, ironizuodamas
sako Lietuvos autoverslininkų asociacijos generalinis direktorius Rokas
Knyza, pasisakantis už tokio mokesčio įvedimą. Anot jo, kuo greičiau, tuo
geriau. Savo ruožtu Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU)
mokslininkas Saugirdas Pukalskas,
pasiūlęs konkrečią mokesčio apskaičiavimo metodiką, atkreipia dėmesį,
kad nors aplinkosauginis aspektas
svarbus, naujo mokesčio įvedimu neturėtų būti siekiama tiesiog papildyti

Britų inžinieriai pavertė JAV kariuomenės orlaivį ilgiausiu pasaulyje lėktuvu. Kimo Drury teigimu, „Airlander
10“ gali būti didelė naujovė aviacijoje,
ypač likviduojant nelaimės padarinius.
Šis lėktuvas varomas inertiniu heliu ir
gali nutūpti praktiškai ant bet kokio paviršiaus. „Airlander 10“ kūrėjai teigia,
kad jų orlaivis įneš naujovių krovinių oru transportavimo srityje. Orlaivis
priklausė JAV kariuomenei, paskui buvo parduotas jį sukūrusiai britų kompanijai „Hybrid Air Vehicles“, kurie pritaikė jį komerciniam naudojimui.
Lėktuvas gali skristi penkias dienas be sustojimo, todėl juo galima skraidinti
pagalbą į nelaimės zonas. Be to, jis gali praktiškai bet kur nutūpti.

generalinis direktorius R. Knyza rėžia
drąsiai: „Esame lūzeriai, kartu su bulgarais ir estais vieninteliai Europoje
dar neįsivedę jokio automobilių taršos
mokesčio“.
GRYNAS.lt primena, kad paskutinį
kartą idėja apmokestinti visus šalies
automobilius buvo kilusi praėjusių
metų vasarį. Finansų ministerija buvo
suskaičiavusi, kad per metus, priklausomai nuo variklio tūrio, automobilio
mokestis galėtų siekti 90-170 Lt
(26-49 eurus). Tačiau šis pasiūlymas
nesulaukė palaikymo Vyriausybėje
ir Seime, todėl liko neįgyvendintas.
Šaltinis: Grynas.lt

Kinijoje buvo pristatyti pirmieji
pasaulyje neįtikėtinai efektyviai
energiją kaupiantys troleibusai. Pagrindinė šių transporto priemonių
technologija yra superkondensatoriai, patalpinti į 18 ir 12 metrų ilgio
greituosius (BRT – angl. „bus rapid
transit“) autobusus.
Geriausia, kad taikant šią technologiją tradiciniai troleibusų „ūsai“
yra nebereikalingi. Juos pakeitė
panašaus principo, tačiau trumpalaikiai energijos kabeliai, kurie transporto
priemonę visiškai įkrauna vos per 30 sekundžių (sulipant ir išlipant keleiviams).

Šiurpi tiesa apie bites: kodėl miršta
ištisos jų kolonijos?
Bitės miršta nuo įvairiausių
priežasčių, įskaitant pesticidų
poveikį ir kenksmingas bakterijas. Bičių kolonijas taip
pat naikina erkės ir parazitai,
tačiau tikrasis šios problemos
mastas – sukrečia.
Parazitai ilgą laiką buvo
siejami su kolonijų nykimo
sindromu, dėl kurio žūsta
visos avilyje esančios bitės,
tačiau tik neseniai buvo atskleista, kokią iš tikrųjų jie daro žalą.
Per oro sporas plintantys parazitai Nosema ceranae sužaloja bites ir jų
lervas, priversdami vyresnes bites mirti anksti, o lervas nužudo iki tol, kol
šios tampa bitėmis.

JAV kuria technologiją, leisiančią
matyti kiaurai per sienas
Pentagono technologijų tyrimų padalinys ieško būdų
sukonstruoti trimatį objekto
vaizdą iš vieno apžvalgos taško
– įskaitant tuos objekto elementus, kurie yra uždengti kliūčių.
Anot JAV kariuomenės mokslinių tyrimų agentūros DARPA
pareiškimo, tokia technologija
ilgainiui kariams suteiktų galimybę pasiruošti slaptoms grėsmėms – pavyzdžiui, sužinoti,
kasd priedangoje pasislėpę užpuolikai.
Šaltinis: www.perpasauli.lt, 15min.lt, Technologijos.lt
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05:40 Klausimëlis.lt.
06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Ðlovës dienos.
12:00 Apokalipsë. Hitleris.
13:00 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.)
13:45 Klausimëlis.lt.
14:00 Þinios.
16:25 Komisaras Reksas.
17:15 Didysis Gregas 4.
18:15 Ðiandien.
18:40 Meilë kaip mënulis.
19:30 Emigrantai.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Specialus tyrimas.
22:20 Ðlovës dienos.
23:10 Vakaro þinios.
23:30 Gaivalas internete.
01:00 Didysis Gregas 4.
01:50 Laba diena, Lietuva.
(k.)
04:00 Emigrantai. (k.)
04:45 Lietuvos
nepriklausomybës
atkûrimo 25-meèiui.
(k.)

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Þinios. Ukraina.
11:45 Gustavo enciklopedija.
12:15 Geofaktorius. (k.)
12:30 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu. (k.)
13:15 Lietuviø dokumentika.
14:15 „Varpø“ vakaras.
15:30 Jûsø studija. (k.)
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Dabar pasaulyje. (k.)
18:30 Kultûrø kryþkelë.
18:50 Pasaulio dokumentika.
19:20 Prisiminkime.
19:35 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
20:30 Dþiungliø knyga 2.
20:42 Aviukas Ðonas.
21:00 ARTi.
21:30 Istorijos detektyvai.
22:20 Geofaktorius.
22:30 Nuodëmës
uþkalbëjimas.
00:15 Naktinis ekspresas.
00:45 Panorama. (k.)

06:25 Uþdrausta meilë.
08:45 Benas Tenas prieð
ateivius. Lemiama
kova.
09:10 Tikri pabaisos.
09:35 Teisingumo lyga.
Ásiverþimas.
10:00 iKarli.
10:30 Mano puikioji
auklë.
11:00 Paprasti Naidþelo
Sleiterio patiekalai.
11:35 Natûralioji kulinarija
su Anabele Lengbein.
12:05 Karadajus.
13:05 Melo pinklës.
14:05 Akloji.
14:40 Keksiukø karai.
15:40 Mentalistas.
16:40 Mano gyvenimo
ðviesa.
17:10 Mano gyvenimo
ðviesa.
17:40 Ugnis ir Ledas.
20:00 Karadajus.
21:00 "Velvet".
22:30 Naktis ir diena.
Vilnius.
23:30 Mentalistas.
00:05 Mentalistas.
01:00 Dûmas.

06:25 Garfildas.
06:55 Tomo ir Dþerio
nuotykiai.
07:25 Anèiukai Duoniukai.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 Laukiniai ðernai.
10:55 Padauþos kelyje.
13:05 Dþonis Testas.
13:30 Anèiukai Duoniukai.
13:55 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Tikras gyvenimas:
"Guodëja".
20:30 Tikras gyvenimas:
"Naivus mokytojas".
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
Miesto teisingumas.
00:10 Visa menanti.
01:05 Specialioji Los
Andþelo policija.
02:00 Grubus þaidimas.
02:55 Programos pabaiga.

06:55 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Ekstrasensai
detektyvai.
11:00 TV Pagalba.
13:00 Madagaskaro
pingvinai.
13:30 Simpsonai.
14:00 Simpsonai.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:00 Maþoji nuotaka.
15:30 Laukinë Esmeralda.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Moterø laimë.
20:00 Ta proga!..
21:00 Tobula kopija.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:15 TV3 sportas.
22:25 TV3 orai.
22:30 Everli.
00:20 Daktaras Hausas.
01:25 CSI kriminalistai.
02:15 Graþuolë ir pabaisa.
03:05 Las Vegasas.

06:00 Policija ir Ko.
07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Policija ir Ko.
09:00 Dþiungliø princesë
Ðina.
11:00 Kalbame ir
rodome.
12:00 Prokurorø
patikrinimas.
13:10 Muchtaro
sugráþimas.
14:10 Vedæs ir turi vaikø.
14:45 Amerikos talentai.
15:45 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Juodasis sàraðas.
19:25 Policija ir Ko.
20:25 Vedæs ir turi vaikø.
21:00 Farai.
21:30 Bernvakaris Las
Vegase.
23:20 Karo vilkai.
Likvidatoriai III.
00:10 Juodasis sàraðas.
01:05 Prokurorø
patikrinimas.
02:10 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Tavo augintinis.
10:00 Porininkai.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Kaulai.
13:00 6 kadrai.
13:30 Tëtuðiai.
14:00 Tëtuðiai.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Kovotojas nindzë.
16:00 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
16:30 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Tëtuðiai.
20:30 Tëtuðiai.
21:00 Naða Raða.
21:30 127 valandos.
23:20 Patriotas.
01:05 CSI Majamis.
01:55 Naða Raða.
02:25 Programos pabaiga.

06:05 „Genijai ið
prigimties“.
07:25 Reporteris
07:55 Nuoga tiesa.
08:55 „Albanas“.
10:00 „Kai jos nelauki...“.
11:00 „Padangiø patruliai“.
12:00 „Klounas“.
13:00 „Dingæs pasaulis“.
14:05 „Genijai ið
prigimties“.
14:55 „Vandens þiurkës“.
16:00 Þinios.
16:20 Namø daktaras.
17:00 Þinios.
18:25 Kitoks pokalbis.
19:25 „Byla „Gastronomas
Nr.1““.
20:25 „Froido metodas“.
21:30 Patriotai.
22:30 Reporteris.
22:52 Paþangi Lietuva.
23:00 „Pragaras ant ratø“.
00:00 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
01:00 Reporteris.
01:30 „Miestelio
patruliai“.
02:15 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.

05:40 Klausimëlis.lt.
06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas,
Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Ðlovës dienos.
12:00 Specialus tyrimas.
(k.)
12:45 Emigrantai. (k.)
13:30 Popietë su
Algimantu Èekuoliu.
(k.)
14:00 Þinios.
16:25 Komisaras Reksas.
17:15 Didysis Gregas 4.
18:15 Ðiandien.
18:40 Meilë kaip
mënulis.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Putino metodai.
22:25 Ðlovës dienos.
23:10 Vakaro þinios.
23:30 Gaivalas internete.
01:00 Didysis Gregas 4.
01:50 Laba diena,
Lietuva. (k.)
04:00 Gyvenimas. (k.)

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas,
Lietuva. (k.)
11:30 Þinios.
11:45 Gustavo
enciklopedija.
12:15 Geofaktorius. (k.)
12:30 Teatras. (k.)
13:20 Sergejus
Prokofjevas. Baletas
„Romeo ir Dþiuljeta“.
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Nuodëminga
meilë.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Dabar pasaulyje.
(k.)
18:30 Kultûrø kryþkelë.
18:45 Pabûkime kartu.
19:35 Lietuvos
tûkstantmeèio vaikai.
20:30 Dþiungliø knyga 2.
20:42 Aviukas Ðonas.
21:00 Kultûros savanoriai.
21:30 Linija, spalva,
forma.
22:20 Geofaktorius.
22:30 Elito kinas. Vaþiuok.
00:10 Naktinis ekspresas.
00:45 Panorama. (k.)
01:45 Dabar pasaulyje.

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 Teisingumo lyga.
Ásiverþimas.
10:00 iKarli.
10:30 Mano puikioji
auklë.
11:05 Naktis ir diena.
Vilnius.
12:05 Karadajus.
13:05 Melo pinklës.
14:05 Bûrëja.
14:40 Keksiukø karai.
15:40 Mentalistas.
16:40 Mano gyvenimo
ðviesa.
17:10 Mano gyvenimo
ðviesa.
17:40 Ugnis ir Ledas.
20:00 Karadajus.
21:00 Gelbëtojas.
23:50 Naktis ir diena.
Vilnius.
00:25 Dûmas.
01:20 Programos pabaiga.

06:20 Dienos programa.
06:25 Garfildas.
06:40 Garfildas.
06:55 Dþonis Testas.
07:25 Anèiukai Duoniukai.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 24 valandos.
10:00 24 valandos.
11:10 Yra kaip yra.
12:15 Nuo...Iki...
13:15 Dþonis Testas.
13:45 Anèiukai Duoniukai.
14:10 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 Tikras gyvenimas:
"Ta pati moteris".
20:30 Tikras gyvenimas:
"Sunkus pasirinkimas".
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 Derybininkas.
01:00 Specialioji Los
Andþelo policija.
01:55 Grubus þaidimas.
02:50 Programos pabaiga.
02:55 Lietuva Tavo delne.

06:40 Teleparduotuvë.
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 TV Pagalba.
13:00 Madagaskaro
pingvinai.
13:30 Simpsonai.
14:00 Simpsonai.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:00 Maþoji nuotaka.
15:30 Laukinë Esmeralda.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:30 Moterø laimë.
20:00 Griûk ið juoko.
21:00 Dràsios ir þavios.
21:30 TV3 vakaro þinios .
22:25 Vikingø loto.
22:30 Nutildyti ðauklá.
00:50 Daktaras Hausas.
01:40 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
02:35 Graþuolë ir pabaisa.
03:25 Programos pabaiga.

06:00 Policija ir Ko.
07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Policija ir Ko.
09:00 Komisaras Aleksas.
10:00 Komisaras Aleksas.
11:00 Kalbame ir
rodome.
12:00 Prokurorø
patikrinimas.
13:10 Muchtaro
sugráþimas.
14:10 Vedæs ir turi vaikø.
14:45 Amerikos talentai.
15:45 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Juodasis sàraðas.
19:25 Policija ir Ko.
20:25 Vedæs ir turi vaikø.
21:00 Farai.
21:30 Meilë ir kiti
narkotikai.
23:45 Karo vilkai.
Likvidatoriai III.
00:20 Juodasis sàraðas.
01:15 Prokurorø
patikrinimas.
02:20 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Adrenalinas.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Kaulai.
13:00 6 kadrai.
13:30 Tëtuðiai.
14:00 Tëtuðiai.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Kovotojas nindzë.
16:00 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
16:30 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kastlas.
18:55 2016 m. Europos
vyrø rankinio
èempionato atrankos
rungtynës. Lietuva –
Danija.
20:40 Tëtuðiai.
21:10 Naða Raða.
21:40 Operacija
“Dþeronimo”. Bûrys,
nukovæs Osamà bin
Ladenà.
23:40 Pirmûnai.
01:15 Naða Raða.
01:45 Programos pabaiga.

05:20 „Miestelio
patruliai“.
06:05 „Genijai ið
prigimties“.
07:25 Reporteris.
07:55 Patriotai.
08:55 „Albanas“.
10:00 „Kai jos nelauki...“
11:00 „Padangiø
patruliai“.
12:00 „Klounas“.
13:00 „Dingæs pasaulis“.
14:05 „Genijai ið
prigimties“.
14:55 „Vandens þiurkës“.
16:00 Þinios.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:18 Orai.
17:20 Lietuva tiesiogiai.
18:00 Reporteris.
18:25 Kitoks pokalbis.
19:25 „Byla „Gastronomas Nr.1““.
20:25 „Froido metodas“.
21:30 Sàmokslo teorija.
22:30 Reporteris.
23:00 „Pragaras ant ratø“.
00:00 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.

05:10 Tikri vyrai. (k.)
06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Ðlovës dienos.
12:00 Gyvenimas. (k.)
12:45 Giminës po 20 metø.
(k.)
13:30 Popietë su Algimantu
Èekuoliu. (k.)
14:00 Þinios.
16:25 Komisaras Reksas.
17:15 Didysis Gregas 4.
18:10 Saugokime jaunas
gyvybes keliuose.
18:15 Ðiandien.
18:32 Sportas.
18:35 Orai.
18:40 Meilë kaip mënulis.
19:30 Pinigø karta.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:20 Sportas.
21:25 Orai.
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Valkirija.
23:30 Vakaro þinios.
23:50 Falkonas.
01:20 Didysis Gregas 4.

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Þinios.
11:45 Gustavo enciklopedija.
12:15 Geofaktorius. (k.)
12:30 Linija, spalva, forma.
(k.)
13:15 ARTi. (k.)
13:45 Kultûros savanoriai.
(k.)
14:15 Muzika gyvai. Rusø
romantizmas.
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. Ukraina. (k.)
18:00 Dabar pasaulyje. (k.)
18:30 Kultûrø kryþkelë.
18:45 Koncertuojanti
Europa.
19:35 Lietuvos
tûkstantmeèio vaikai.
20:30 Dþiungliø knyga 2.
20:42 Aviukas Ðonas.
20:50 Visu garsu.
21:35 Legendos.
22:20 Geofaktorius.
22:30 Dviese sûpuoklëse.
23:45 Jûsø studija.. (k.)
00:00 Naktinis ekspresas.
00:30 Panorama. (k.)

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 Teisingumo lyga.
Ásiverþimas.
10:00 iKarli.
10:30 Mano puikioji
auklë.
11:05 Naktis ir diena.
Vilnius.
12:05 Karadajus.
13:05 Melo pinklës.
14:05 Bûrëja.
14:40 Keksiukø karai.
15:40 Mentalistas.
16:40 Mano gyvenimo
ðviesa.
17:10 Mano gyvenimo
ðviesa.
17:40 Ugnis ir Ledas.
20:00 Karadajus.
21:00 Midsomerio
þmogþudystës II.
23:10 Detektyvë Rizoli.
00:50 Mentalistas.
01:45 Programos pabaiga.

06:25 Garfildas.
06:55 Dþonis Testas.
07:25 Anèiukai Duoniukai.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 24 valandos.
11:10 Yra kaip yra.
12:15 Nuo...Iki...
13:10 Dþonis Testas.
13:35 Anèiukai Duoniukai.
14:00 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Tikras gyvenimas:
"Adelës sindromas".
20:30 Tikras gyvenimas:
"Susigràþinta meilë".
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
Desperado.
00:20 Visa menanti.
01:15 Specialioji Los
Andþelo policija.
02:10 Sveikatos ABC
televitrina.

06:55 Simpsonai.
07:20 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Ekstrasensai
detektyvai.
11:00 TV Pagalba.
13:00 Madagaskaro
pingvinai.
13:30 Simpsonai.
14:00 Simpsonai.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:00 Maþoji nuotaka.
15:30 Laukinë Esmeralda.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Moterø laimë.
20:00 Aplink pasaulá su
þvaigþde.
21:00 Dràsios ir þavios.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:15 TV3 sportas.
22:25 TV3 orai.
22:30 Smogiamoji jëga.
00:20 Daktaras Hausas.
01:25 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
02:15 Graþuolë ir pabaisa.

06:00 Policija ir Ko.
07:00 Muchtaro
sugráþimas.
08:00 Policija ir Ko.
09:00 Komisaras Aleksas.
10:00 Komisaras Aleksas.
11:00 Kalbame ir
rodome.
12:00 Prokurorø
patikrinimas.
13:10 Muchtaro
sugráþimas.
14:10 Vedæs ir turi vaikø.
14:45 Amerikos talentai.
15:45 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Juodasis sàraðas.
19:25 Policija ir Ko.
20:25 Vedæs ir turi vaikø.
21:00 Patrulis.
21:30 Medþioklës
sezonas atidarytas 2!
23:00 Karo vilkai.
Likvidatoriai III.
00:45 Juodasis sàraðas.
01:40 Prokurorø
patikrinimas.
02:45 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Kastlas.
13:00 6 kadrai.
13:30 6 kadrai.
14:00 Tëtuðiai.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Kovotojas nindzë.
16:00 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
16:30 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kastlas.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Nauja norma.
20:30 Nauja norma.
21:00 Naða Raða.
21:30 Ypatingas bûrys.
23:50 Svynis.
02:00 Programos pabaiga.

05:20 „Miestelio
patruliai“.
06:05 „Genijai ið
prigimties“.
07:25 Reporteris.
07:55 Sàmokslo teorija.
08:55 „Albanas“.
10:00 „Kai jos nelauki...“.
11:00 „Padangiø
patruliai“.
12:00 „Klounas“.
13:00 „Dingæs pasaulis“.
14:05 „Genijai ið
prigimties“.
14:55 „Vandens þiurkës“.
16:00 Þinios.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
18:25 Kitoks pokalbis.
19:25 „Byla „Gastronomas Nr.1““.
20:25 „Froido metodas“.
21:30 Taip gyvena
þvaigþdës!
22:30 Reporteris.
22:52 Ádomi Lietuva.
23:00 „Pragaras ant ratø“.
00:00 „Byla „Gastronomas Nr.1““.
01:00 Reporteris.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas,
Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Falkonas.
12:40 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite. (k.)
13:30 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.)
14:00 Þinios.
15:00 LRT radijo þinios.
15:05 Laba diena,
Lietuva.
16:25 Komisaras Reksas.
17:15 Didysis Gregas 4.
18:15 Ðiandien.
18:30 Forsaitø saga.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Perlas“."
21:00 Duokim garo!
22:40 Þiediniø lenktyniø
trasoje.
00:10 Auksinis balsas.
01:10 Didysis Gregas 4.
02:00 Tikri vyrai. (k.)
02:45 Specialus tyrimas.
(k.)
03:35 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite. (k.)

08:00 Programos pradþia.
08:05 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Þinios. Ukraina.
11:45 Gustavo enciklopedija.
12:15 Geofaktorius. (k.)
12:30 Legendos. (k.)
13:15 Visu garsu. (k.)
14:00 Ðoblës kino klubas
pristato. (k.)
14:30 Dþiazo muzikos
vakaras.
16:10 Mûsø miesteliai.
Juodupë. (k.)
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Dabar pasaulyje. (k.)
18:30 Kultûrø kryþkelë.
18:45 Benai, plaukiam á
Nidà 2012.
20:30 Dþiungliø knyga 2.
20:42 Aviukas Ðonas.
20:50 Pasaulio dokumentika.
21:45 LRT studija Vilniaus
knygø mugëje 2015.
22:20 Geofaktorius.
22:30 Tokie nuostabûs
þmonës.
00:00 Naktinis ekspresas.
00:30 Panorama. (k.)

06:20 Dienos programa.
06:25 Uþdrausta meilë.
08:45 Benas Tenas prieð
ateivius. Lemiama
kova.
09:10 Tikri pabaisos.
09:35 Teisingumo lyga.
Ásiverþimas.
10:00 iKarli.
10:30 Mano puikioji
auklë.
11:05 Naktis ir diena.
Vilnius.
12:05 Karadajus.
13:05 Melo pinklës.
14:05 Bûrëja.
14:40 Keksiukø karai.
15:40 Mentalistas.
16:40 Mano gyvenimo
ðviesa.
17:10 Mano gyvenimo
ðviesa.
17:40 Ugnis ir Ledas.
20:00 Karadajus.
21:00 Vyriausiasis
inspektorius Benksas.
Vaiduokliai.
22:55 Liono gauja.
00:05 Mentalistas.
01:00 Dûmas.
01:55 Programos pabaiga.

06:20 Dienos programa.
06:25 Garfildas.
06:40 Garfildas.
06:55 Dþonis Testas.
07:25 Anèiukai Duoniukai.
07:50 Volkeris, Teksaso
reindþeris.
08:50 24 valandos.
10:00 Yra kaip yra.
11:10 Valanda su Rûta.
13:10 Dþonis Testas.
13:35 Anèiukai Duoniukai.
14:00 Bëgantis laikas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Nacionalinis
saugumas.
21:15 Italiðkas
apiplëðimas.
23:30 Vis dar þinau, kà
veikei anà vasarà.
01:30 Desperado.
03:35 Programos pabaiga.
03:40 Lietuva Tavo delne.

06:40 Teleparduotuvë.
06:55 Simpsonai.
07:25 Simpsonai.
07:55 Moterys meluoja
geriau.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Du tëvai ir du
sûnûs.
10:30 Du tëvai ir du
sûnûs.
11:00 TV Pagalba.
13:00 Madagaskaro
pingvinai.
13:30 Simpsonai.
14:00 Simpsonai.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:00 Maþoji nuotaka.
15:30 Laukinë Esmeralda.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Ðrekas 2.
21:15 Kapitonas Amerika.
Pirmasis kerðytojas.
23:50 Paranormalûs
reiðkiniai 3.
01:20 Nusikaltëliø
gyvenimas.

06:25 Policija ir Ko.
07:25 Muchtaro
sugráþimas.
08:25 Policija ir Ko.
09:25 Medþioklës
sezonas atidarytas 2!
11:00 Kalbame ir
rodome.
12:00 Prokurorø
patikrinimas.
13:10 Muchtaro
sugráþimas.
14:10 Vedæs ir turi vaikø.
14:45 Amerikos talentai.
15:45 Prokurorø
patikrinimas.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Þinios.
18:25 Patrulis.
19:00 Amerikietiðkos
imtynës.
21:00 Savaitës kriminalai.
21:30 Logano karas.
Susaistytas garbës.
23:20 Gyvi numirëliai.
00:00 Juodasis sàraðas.
00:55 Prokurorø
patikrinimas.
02:00 Bamba TV.

09:15 Teleparduotuvë.
09:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegasas.
12:00 Kastlas.
13:00 6 kadrai.
13:30 Nauja norma.
14:00 Nauja norma.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Kovotojas nindzë.
16:00 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
16:30 Crisso Angelo
iliuzijø pasaulis.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kastlas.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Nauja norma.
20:30 Europos þaidynës
2015.
23:00 Agora.
01:25 Patriotas.
03:00 Programos pabaiga.

05:30 Spàstai tëèiui.
06:35 „Genijai ið
prigimties“.
07:25 Reporteris.
07:55 Taip gyvena
þvaigþdës!
08:55 „Albanas“.
10:00 „Kai jos nelauki...“
11:00 „Padangiø
patruliai“.
12:00 „Klounas“.
13:00 „Dingæs pasaulis“.
14:05 „Genijai ið
prigimties“.
14:40 TV parduotuvë.
14:55 „Vandens þiurkës“.
16:00 Þinios.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:20 „Viskas apie
gyvûnus“.
18:00 Reporteris.
18:23 Orai.
18:25 „Kobra 12“.
19:25 Spàstai tëèiui.
20:50 Pasaulis X.
21:50 „Amerikos nindzë“.
00:10 „Mûsø brolis idiotas“.
01:50 „Kobra 12“.
02:35 „Amerikos nindzë“.
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2 k. butà Smalininkuose (51 kv.
m, suremontuotas, vietinis ðildymas, ûkiniai pastatas, malkinë).
Jurbarko r., tel. 8 621 61 661.

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Lauko g. 4 (III a.,
38 kv. m, III aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
12164.00 Eur). Jurbarkas, tel.
8 646 39 301.
1 k. butà Kæstuèio g. (II a.,
12 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
685 09 738.
1 k. butà Kæstuèio g. (ástiklintas 6 m balkonas, ðarvo durys).
Jurbarkas, tel. 8 685 58 336.
1 k. butà Naujamiestyje,
Kæstuèio g. 39 (V a., 37 kv.
m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 12 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 683
45 568.
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.
1 k. butà Kæstuèio g. (I a.,
38 kv. m, V aukðtø name,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 9 500 Eur).
Nenuomoju. Jurbarkas, tel.
860785255.
2 k. butà Dariaus ir Girëno
g., prieð IKI parduotuvæ (I
a., renovuotas namas, labai
maþi mokesèiai, reikalingas
kosmetinis remontas, 21 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 652
65 044.
2 k. butà Lauko g. (III a.,
50 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 14
500 Eur). Jurbarkas, tel.: 8 618
76 512, 8 675 16 851.
2 k. butà Jurbarko miesto
centre (III a., 37 kv. m). Tel.:
8 612 44 957, 8 629 51 265.
2 k. butà Smalininkuose,
Stoties g. (II a., 50 kv. m, II
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 5 900 Eur, netoli
parduotuvë). Jurbarkas, tel. 8
615 82 594.
2 k. butà Kauno g. 23 (IV a.,
11 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
646 70 343.
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.

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

2 k. butà, Naujamiestyje, Birutës
g. (IV a., 54 kv. m, IV aukðtø
name, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 13 500
Eur. Butas prie didþiosios
„Maximos“). Jurbarkas, tel. 8
607 85 255.
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.

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, netoli pagrindinio kelio (30 arø namø
valda, 6 000 Eur, galima derëtis).
Skubiai. Tel. 8 686 70 469.
Sklypà Paðventyje (ant uþtvankos
kranto, prie girininkijos, 34
arai). Tel. 8 611 52 214.
Sklypà Skirsnemuniðkiø 3 k.
(graþi aplinka, 1 150 Eur). 16 a
ir 20 a sklypus, netoli pagrindinio kelio. Jurbarkas, tel. 8 686
70 429.

3 k. butà Lauko g. 2A (VI a.,
pakeisti langai, durys, reikalingas remontas, kaina derinama).
Tel. 8 675 06 155.

Sodà be namelio Greièiuose,
„Serbentos“ bendrijoje (8 a,
gera, saugi vieta, paskutinë eilë,
ðalia gyvenamasis namas, 1 500
Eur). Tel. 8 612 88 198.

3 k. butà miesto centre (55 kv.
m). Jurbarkas, tel. 8 631 31 782.

Soda Greièiuose (nevisai árengtas gyv. namas, 12 a sklypas, rami
vieta, ðalia miðkas, Nemunas, 7
000 Eur). Tel. 8 656 87 102.

3 k. butà Smalininkuose (IV a.,
53,26 kv. m, su patogumais, du
balkonai). Tel. 8 698 34 968.
3 k. butà P. Cvirkos g. (I a., 69
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta). Jurbarkas, tel. 8
615 35 882.
4 k. butà Jurbarke (III a., mûriniame name). Tel. 8 686 37 304,
po 18 val.
Garaþà Mokyklos g. (mûrinis).
Kaina sutartinë. Jurbarkas, tel.
8 636 36 683.
Gyvenamàjá namà miesto centre
su ûkiniais pastatais ir namø
valda (19 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 59 633.
Kioskà Gedimino g. (18 kv. m,
medinis) parduodu arba iðnuomoju. Jurbarkas, tel. 8 618
83 689.
Mediná namelá netoli Nemuno
(daliniai patogumai, 2 a þemës,
32 000 Eur) ir 2 k. butà (mediniame name, daliniai patogumai,
16 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
641 06 095.
Namà (mûrinis, kûrenamas
kietuoju kuru, miesto komunikacijos, 19 a þemës, mûrinis
ûkinis pastatas). Jurbarkas, tel.
8 683 69 300.
Namà 20 km nuo Jurbarko. Tel.
8 690 71 890.
Namà Jurbarko r., Rotuliø k.,
Rotuliø g. 9 (118 kv. m, II a.,
mûrinis, plastikiniai langai, 42
000 Eur) 3 km nuo miesto, tinka
verslui, gali gyventi dvi ðeimos.
Jurbarkas, tel. +370 655 02 475.
Namà Jurbarko r., Pilies I k. (115
kv. m, II a., mûrinis, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi
vieta, 32 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 600 31 663.

2 k. butà Lauko g. mediniame
name (II a., su patogumais,
SKUBIAI, renovuojamame
name). Jurbarkas, tel. 8 626
56 004.

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

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

Namà prie Mituvos (30 arø
þemës, 27 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 612 20 112.
Namà Ðvendriðkiø k.,
Skirsnemunës sen. (mûrinis
namas ir pastatai, 20 000 Eur).
Tel. 8 647 82 200.

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.
Sodà prie III mokyklos (8,9 arai,
namelis, visos komunikacijos,
galima statyti namà). Pigiai.
Skubiai. Jurbarkas, tel. 8 686
70 469.
Sodà sodø bendrijoje
„Nemunas“, Kalnënuose (6
arai þemës, mûrinis namas, prie
vandens telkinio ir miðko). Tel.
8 698 05 752.
Sodybà ant Ðilinës kalno (reikalingas remontas). Jurbarko r.,
tel. 8 608 86 567.
Sodybà Raudonës mstl., Plento
g. 7 (graþi aplinka, 7 500 Eur,
0,22 ha). Norintiems daugiau
þemës, bus galimybë ðalia ásigyti
1 ha þemës. Jurbarkas, tel. 8 689
53 730.
Sodo sklypà Greièiuose,
„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.
Þemæ (6 ha 14 a) kartu su sodyba Sausgiriø k., Raudonës sen.
(prie miðko). Tel. 8 612 70 770.
Þemës sklypà 2 ha ðalia
Smukuèiø (1 ha – 3 500 Eur).
Tel. 8 611 59 331.
Þemës sklypà „trikampyje“ V.
Baltruðaièio g. 3 (8,41 arai, yra
visos komunikacijos, 9 847 Eur).
Jurbarkas, tel.: +353 876 942
799, +370 644 76 494.
Þemës sklypà Jurbarkuose (15
arø, namø valda). Tel. 8 683
69 300.
Þemës sklypà V. Kudirkos g.
(12,6 arø). Tel. 8 646 38 294.
Þemës sklypà Rûtø g. (10 arø).
Jurbarkas, tel. 8 682 19 217.
Þemës sklypà Sodø g. 58A
(10,48 arai, visos komunikacijos,
9 200 Eur). Jurbarkas, tel. 8 650
11 252.
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Þemës sklypà Vieðvilëje namo
statybai (15 arø, 6 000 Eur).
Jurbarko r., tel. 8 630 98 315.

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
Iðnuomojamos 40 kv. m patalpos prekybai Kauno g. 37. Tel.
8 618 26 299.
Iðsinuomoèiau 1 k. butà
Jurbarke. Tel. 8 634 21 499.

Kaune ir rajone
p a r d u o d a
Namà Kaune, Aleksote (medinis, ûkinis pastatas, 10,5 aro
þemës, rami vieta, netoli IKI
parduotuvë, 45 000 Eur). Tel.:
8 600 01 397, 8 615 81 019.

Kituose miestuose ir rajonuose
p a r d u o d a
3 k. butà Aerodromo g. (IV a.,
68 kv. m, blokinis, ástiklintas
balkonas, rûsys, internetas,
kabelinë TV, reikalingas remontas, 23 000 Eur). Tel. 8
657 98 505.

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
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.
Sodybà ðalia Klaipëdos verslui,
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 sklypà 11 km iki
Klaipëdos, Kretingalës sen.,
Pipirø k., Paupuliø g. (25 arai,
namø valda, geras privaþiavimas, netoli elektros linija,
netoli Eketës uþtvanka, Danës
upë, 1 aras - 1 000 Eur). Tel. 8
689 48 739.
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Kretingoje ir rajone
p a r d u o d a
Pusæ mûrinio namo (yra garaþas,
2 a þemës, 30 000 Eur). Tel. 8
673 75 899.
Sklypà Stanèiø k., Klaipëdos r.
(10 070 Eur). Yra daug sklypø,
plotas nuo 10-12 a. Kretinga, tel.
8 657 97 592.

p e r k a
Miðkà Þemaitijoje. 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
2 k. butà Vytauto g. 17-36 (IV
a., 36 kv. m, V aukðtø name,
bendrabutis, 9 000 Eur. Virtuvë,
vonia ir tualetas bute). Ðakiai,
tel. 8 692 61 282.
Namà Kiduliuose (tvarkingas,
35 000 Eur). Tel. 8 612 70 770.
Namà Lygumø g. 18 (mûrinis,
69 000 Eur. Plastikiniai langai,
su baldais, garaþu, ûkiniais
pastatais. Domina keitimas á nedidelá butà Jurbarke, Ðakiuose,
su jûsø priemoka). Ðakiai, tel. 8
696 44 134.
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.
Sodybà Ðakiø r., Roèiðkiø k.
(graþi aplinka, komunikacijos,
ðalia miðkas, 15 000 Eur. Jauki
sodyba ramiam Jûsø poilsiui
nuo miesto ðurmulio, gamtos
prieglobstyje, ant Jotijos upelio
kranto). Ðakiai, tel. 8 650 66 932.

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

Ðiauliuose ir rajone
p a r d u o d a
2 k. butà Ðiauliuose, centre (IV
a., 19 000 Eur). Tel. +370 636
76 140.

Ðilalëje ir rajone
p a r d u o d a
2 k. butà (su daliniais patogumais, 1 000 Eur), galima derëtis.
Ðilalës r., Kaltinënø apyl.,
Pakarèemo k., tel. 8 638 62 379.
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.
Sodybà Maldûnø k. (negyvenama, 200 m nuo autostrados,
9 ha þemës, labai graþi, natûrali
vieta, daug medþiø, kûdra, bebrai, 19 000 Eur). Ðilalës r., tel.
8 685 86 266.

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

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

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 120 a (29 kv. m, ðiltas, maþi
mokesèiai, gera vieta). Tauragë,
tel. 8 627 59 631.
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1 k. butà (16 kv. m, IV a., miesto
centre, mûrinis namas, bendrabuèio tipo, plastikiniai langai,
centrinis ðildymas, vandens
skaitikliai). Tauragë, tel. 8 610
04 633.
1 k. butà (I a., 31,9 kv. m, su
patogumais, vietinis ðildymas,
vandentiekis, mediniai langai,
ðarvo durys, miesto centre 14
493 Eur). Tauragë, tel. 8 685
55 774.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g.
38-97 (IX a., po kapitalinio
remonto). Tauragë, tel. 8 637
24 244.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g. 28
(miesto centre, maþi mokesèiai,
15 000 Eur). Tauragë, tel. 8 687
93 726.
1 k. butà Donelaièio g. 64 (I
a., su patogumais, gera vieta).
Tauragë, tel. 8 652 96 001.
1 k. butà V. Kudirkos g. (mediniame name, I a., vietinis ðildymas,
miesto komunikacijos, 7 000
Eur). Tauragë, tel. 8 638 63 701.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g.
38 (IX a., 28 kv. m, IX aukðtø
name, mûrinis, 7 700 Eur).
Tauragë, tel. 8 605 04 961.
1 k. butà Vytauto g. 88 (II a., III
aukðtø name, mûrinis, 17 500
Eur, renovuotas namas kaina
13 000, jei uþ renovacijos likusià
dalá mokësite patys). Tauragë,
tel. 8 650 55 016.
1 k. butà Tauragës dvare (I a.,
tvarkingas, plastikiniai langai,
ðarvo durys, ðildomas kietu
kuru, radiatoriai, boileris) arba
keièia á 1 k. butà Tauragës mieste su priemoka. Tauragë, tel.
8 618 20 617.
1 k. butà Dainavos g. (V a.,
36.00 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, 15 000 Eur.
Ðiltas, ðviesus butas, su rûsiu
ir balkonu, kodinë spyna).
Tauragë, tel. 8 610 26 241.
1,5 k. butà Eièiuose IV a.
Tauragë, tel. 8 689 23 752.
1,5 k. butà Vytauto g. 88 (II a.,
26 kv. m, renovuotas, rûsys, 14
000 Eur). Tauragë, tel. 8 675
87 187.
2 k. butà (IV a., mûrinis namas,
Gedimino g., tvarkingas, galima
su baldais, rami vieta). Tauragë,
tel. 8 652 63 566.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
(V a., ðarvo durys, plastikiniai
langai, ástiklintas balkonas, 35
000 Eur). Tauragë, tel. 8 685
26 799.
2 k. butà Baþnyèiø g. 5 (renovuotame name, 2 rûsiai, darþas,
plastikiniai langai, tinka komercinei veiklai, 38 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 26 799.
2 k. butà (II a., 46 kv. m, su
baldais, plastikiniai langai,
suremontuotas) Vytauto g. 77.
Tauragë, tel. 8 620 50 271.
2 k. butà Prezidento g. (renovuotas). Tauragë, tel. 8 676
41 756.
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 su daliniais patogumais (ávestas vanduo, kanalizacija, autonominis ðildymas, 8 a
þemës, 10 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 616 56 577.
2 k. butà T. Vaiþganto g. (V a.,
bendrabuèio tipo, 11 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 641 60 360.
2 k. butà Vytauto g. 88 (II a., 26
kv. m, IV aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, 14 000 Eur.
Namas renovuotas, yra rûsys).
Tauragë, tel. 8 675 87 187.

3 k. butà Gedimino g. (I a.,
geroje vietoje, bute atliktas
graþus euroremontas, viskas
naujai pakeista). Tauragë, tel. 8
615 94 130.

2 k. butà Papuðynës k., Ðilalës g.
(II a., 50 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, 19 000 Eur, butas su
patogumais, balkonas, vietinis
ðildymas, didelis rûsys, erdvus).
Tauragë, tel. +370 655 82 500.
2 k. butà Tauragës Dvare (be
patogumø, reikalingas remontas, 5 800 Eur). Tauragë, tel. 8
699 47 257.
2 k. butà Moksleiviø al. 5 (I a., 48
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai,
plastikiniai langai, suremontuotas, 24 700 Eur). Tauragë, tel. 8
650 32 722.
2 k. butà Vasario 16-osios g.
5 (IV a., su daliniais baldais).
Tauragë, tel. 8 670 05 378.
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.
2 k. butà M. Maþvydo 49 (I
a., 55 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, rûsys, stovëjimo
aikðtelë automobiliui, patogi
vieta. Reikalingas remontas).
Tauragë, tel. 8 646 76 755.
2 k. butà Miðko g. (V a., 51 kv.
m, blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 24
500 Eur. Ástiktintas balkonas,
ðarvuotos durys, tvarkingas).
Tauragë, tel. 8 699 90 095.
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, suremontuotas, Bute
vietinis ðildymas. Yra sandëliukas kurui laikyti). Tauragë, tel.
8 600 64 770.
2 k. butà Ateities take 20 (V a.,
23 000 Eur). Tel. 8 682 64 292.
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. 36
(III a., 72 kv. m, euroremontai,
su baldais ir buitine technika,
45 000 Eur). Tauragë, tel. 8 699
98 097.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(mûrinis, miesto centre 67,67
kv. m, renovuotas). Tauragë, tel.
8 685 75 961.

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 Tarailiø mikrorajone
(III a., 63,1 kv. m, su baldais ir
buitine technika, signalizacija,
ðarvo durys, plastikiniai langai,
centralizuotai á butà teikiamos
dujos, internetas, kabelinë, netoli PC MAXIMA, 28 600 Eur).
Tauragë, tel. 8 610 89 961.
3 k. butà Miðko g. (III a., 65 kv.
m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 27 000 Eur.
Tvarkingas, ðiltas, vidurinis,
langai á abi puses, didelis rûsys).
Tauragë, tel. 8 606 02 026.
3 k. butà Moksleiviø al. (II a., 67
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
35 000 Eur. Paliekamas virtuvës
komplektas su buitine technika). Tauragë, tel. 8 650 67 848.
3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 118 (II a., 58 kv. m, V
aukðtø name, 21 500 Eur. Maþi
mokesèiai, reikalingas remontas. Aukðte 2 butai, pirmas a.
negyvenamas, balkonas per 2
k., árengtas rûsys). Tauragë, tel.
8 612 11 779.
4 k . b u t à Ta u r a g ë s r . ,
Baltruðaièiø k. (92 kv. m, II
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, 37 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 675 18 099.
Administraciná pastatà Laisvës
g. 85 (550 kv. m, árengta parduotuvë, 11 arø þemës, 75 000 Eur).
Arba iðnuomoja. Tauragë, tel. 8
685 86 266.
Aikðtelæ su sandëliais (prie
kelio Tauragë-Sovetskas, buvæs
automobiliø demontavimas, 1,7
ha þemës aikðtelës plotas, 900
kv. m sandëliai, 80 000 Eur).
Arba iðnuomoja. Tauragë, tel.
8 685 86 266.
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, ûkinis, þemë,
galimybë plëstis. Tinka biurui,
komercinei veiklai, 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 „Rato“ bendrijoje (18,1
kv. m, rûsys 12,48 kv. m, 2 800
Eur). Tauragë, tel. 8 644 52 882.
Garaþà „Melioratoriaus“ bendrijoje. Tauragë, tel. 8 652 11 455.
Gretimus þemës sklypus po 17,5
a ir 35 a miesto plëtros zonoje,
0,5 km nuo Tauragës (padarytas
detalusis planas, geodeziniai
matavimai, geras privaþiavimas,
atvesta elektra, 1 a - 800 Eur).
Tel.: 8 616 56 577, 8 687 36 507.
Komercijai butà miesto centre,
I a. Tauragë, tel. 8 648 83 039.
Komercinës paskirties patalpas
Pramonës g. 30 (290 kv. m).
Tauragë, tel. 8 650 25 530.
Miðkà. Tauragë, tel. +370 650
99 960.
Namà (2 a., medinis, su patogumais, dujinis ðildymas, yra
2 kambariai, virtuvë, vonia,
9 a þemës, geras privaþiavimas, erdvus kiemas, sutvarkyta
aplinka, garaþas, vyno rûsys,
elektra, vandentiekis, 37 300
Eur). Tauragë, tel. 8 685 55 774.

Namà (2 aukðtø, geros bûklës,
su daug privalumø). Tauragë,
tel.: 8 655 49 155, 8 446 53 877.
Namà (mûrinis, apðiltintas,
skardinis stogas, 16 arø þemës,
didelis ûkinis su garaþu, kiemas
trinkelëmis, metalinë tvora,
metalinis ðiltnamis). Tauragë,
tel. 8 670 26 507.
Namà K. Donelaièio g. 29 (7
arai þemës, 400 kv. m, 100 000
Eur). Tauragë, tel. 8 686 45 769.
Namà T. Ivanausko g. 147 (12
arø þemës, 300 kv. m, visi patogumai, 115 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 686 45 769.
Namà Joniðkës soduose (2
aukðtø, nebaigtas árengti, 15
arø þemës, galimas keitimas á 2
k. butà). Tauragë, tel.: 8 446 54
757, 8 620 49 986.
Namà Maironio skg. (grybo
formos, ramioje vietoje, plastikiniai langai, apðiltintas, parketas, miesto komunikacijos, 2
garaþai, ûkinis, 6 a þemës, stiklinis ðiltnamis, 68 000 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 Obelø g. (mûrinis, prie
medelyno, yra 2 garaþai, 13,5
aro þemës). Tauragë, tel. 8 613
43 321.
Namà Piliakalnio g. 38,
Pagramantyje (medinis, 16 arø
sklypas, prie Akmenos upës,
ûkinis pastatas, trifazis, atskiras
sodas, rami, graþi vieta, 22 000
Eur). Tauragës r., tel. 8 658
34 205.
Namà 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 Maþonø sen.,
Sungailiðkiø k. (83 kv. m,
mûrinis, plastikiniai langai, 27
000 Eur, su ûkiniais pastatais).
Tauragë, tel. 8 616 83 946.
Namà Þukø gyvenvietëje (185
kv. m, yra sodas, darþas, ûkinis
pastatas). Tauragës r., tel. 8 684
04 074.
Namà Aukðtaièiø g. 25 (160
kv. m, II a., mûrinis, 58 500
Eur, vandentiekis ir kanalizacija. Kieme ûkiniai pastatai).
Tauragë, tel.: 8 699 12 663, 8
689 65 756.
Namo dalá (II a., 56 kv. m,
mûrinis, 13 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 610 39 208.
Namo dalá Taikos g. 5 (II aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, 43 000 Eur. Kotedþo tipo
namo dalis, 2 garaþai). Tauragë,
tel. 8 681 52 821.
NEBRANGIAI namà Tauragës
priemiestyje Butkeliuose
(mûrinis, 16 arø þemës, netoli
miesto centro, gali gyventi 2
ðeimos). 44 arø þemës sklypà
prie Jûros senvagës Senvagës
g. pabaigoje. Tauragë, tel. 8
631 45 192.
Patalpas (1500 kv. m, su komunikacijomis, asfaltuotas privaþiavimas). Tauragë, tel.: 8 446 70
427, 8 699 47 615.
Pigiai namà Dariaus ir Girëno
g. Tauragë, tel. 8 633 89 782.
Pigiai sodybà su baldais (buitinë
technika, 80 a þemës, ûkiniai
pastatai). Tauragë, tel. 8 685
81 807.
Pusæ namo Skaudvilëje,
Tauragës r. (30 a sodo sklypas,
rami vieta, 9 000 Eur, galima
derëtis). Tel. 8 679 59 957.
Pusæ medinio namo su daliniais
patogumais, geroje vietoje,
centre (vëliau bus parduodamas
visas namas). Tauragë, tel. 8
653 88 736.

Parduoda namą Aukštaičių
g. 25 (160 kv. m, I a. su puse,
mūrinis, miesto vandentiekis
ir kanalizacija, kieme ūkiniai pastatai, uždara gatvė,
netoliese NORFA ir IKI parduotuvės, kūrenimas skystu
ir kietu kuru, stiklo paketo
langai, šarvo durys, 58 500
Eur). Tauragė, tel. 8 699 12
663, 8 689 65 756.
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Sodo sklypà Joniðkëje (5 400
Eur, 12 a, 30x40 m, Giminiø g.
7, medinis namelis 9 kv. m, brandus vaismedþiø sodas, pieva).
Tauragë, tel. 8 698 20 984.
Sodo sklypà Joniðkëje (su
nameliu, 6 arai, ûkinis pastatas, stiklinis ðiltnamis, vanduo,
aptvertas). Tauragë, tel. 8 699
57 363.
Ûkininkø sodybà Stragutës k.
ir 13 a þemës sklypà statyboms.
Tauragë, tel. 8 699 98 041.
Þemæ (þemës ûkio paskirties
1 km nuo Tauragës, 60 arø, 1
aras - 200 Eur). Tauragë, tel. 8
645 24 446.

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 Bernotiðkes soduose,
Egluonos g. Tel. 8 638 26 038.
Sodà Bernotiðkëje (ðalia miðkas,
28 000 Eur. Tvarkinga aptverta
sodyba, geroje vietoje, apie 25
arus. Yra du geros bûkles nameliai, gyvenamasis apðiltintas
dviejø aukðtø su þidiniu ir pirtis).
Tauragë, tel. 8 644 47 450.
Sodà Bernotiðkëje (yra namas).
Tauragë, tel. 8 687 85 630.
Sodà Bernotiðkëje, „Tauro“
bendrijoje, Jurginø g. 1 (7,58
aro, nebaigtas medinis namelis,
3 000 Eur). Tel. 8 615 41 223.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje (1 700 Eur, 6 a). Tauragë,
tel. 8 685 74 511.
Sodà Joniðkëje, „Puðyno“ bendrijoje, skubiai (12,5 arø þemës,
laikinas namelis, 2 stikliniai
ðiltnamiai, suaugæ medþiai, trifazis elektros skaitiklis, padaryti
geodeziniai matavimai, graþi
vieta). Tauragë, tel. 8 446 70 224.
Sodà Joniðkëje (6 500 Eur, 6 a
sodo sklypas, su nameliu 2 a.,
su krosnimi ir elektra). Tauragë,
tel. 8 685 62 869.
Sodà Juodpetriø k., „Agluonos“
bendrijoje (12,6 aro, mûrinis
vieno a. namelis, su mansarda,
trifazis, rûsys po visu nameliu,
galima árengti katilinæ, pirtelæ,
dirbtuves, 11 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 680 89 135.
Sodà Bernotiðkëje (yra bitininko
namelis, ðalia prûdas). Tauragë,
tel. 8 678 35 190.
Sodybà (prie pagrindinio kelio,
galima su þeme). Tauragës r., tel.
8 630 40 481.

Þemæ (þemës ûkio paskirties,
42 ha, su sodyba, gyvuliais, technika, 150 000 Eur). Pagëgiø sav.,
tel. 8 650 60 906.
Þemæ 2 km nuo Tauragës,
Skirgailiø k. (þemës ûkio
paskirties, 40 arø, prie pagrindinio kelio, 5 500 Eur). Tel. 8
685 86 266.
Þemæ Didkiemio k. (þemës ûkio
paskirties, ant Jûros upës kranto). Tauragë, tel. 8 699 80 435.
Þemës sklypus Laisvës g. (13
a, namø valdos). Tauragë, tel. 8
685 62 983.
Þemës sklypas Balskø k. (27 a,
amt Jûros kranto). Tauragë, tel.
8 685 62 983.
Þemës sklypà S. Daukanto g.
(9,2 aro, yra pamatai, leidimas
statybai, projektas, visos komunikacijos, 16 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 689 23 080.

Pigiai parduodamos
beržinės malkos 3 m.
ilgio. Tauragė. tel. 8 613
22 204.
Þemës sklypus J. Kasperavièiaus
g. (nuo 10-14 arø, elektra, miesto komunikacijos, 1 aras - 1 000
Eur). Tauragë, tel. 8 611 12 005.

p e r k a
+Ávairø miðkà. Atsiskaitau
grynais, be tarpininkø. Moku
tûkstantá eurø daugiau, negu
jûsø turimas pirkëjas. Tel. 8 656
99 549.
+Þemæ (þemës ûkio paskirties),
gali bûti apleista, neiðpirkta,
þemës gràþinimo iðvadas, atsiskaitau pirkimo dienà.
Tauragës rajone tel. 8 699 82 177.
2 k. butà (IV, V a. nesiûlyti).
Tauragë, tel. 8 655 20 163.
Jauna ðeima pirktø iðsimokëtinai sodybà, namà ar sodà aplink
Tauragæ ar Tauragëje. Tauragë,
tel. 8 636 86 647.

Sodà Joniðkëje (su nameliu) á
1-1,5 k. butà, galimi kiti keitimo
variantai. Tauragë, tel. 8 633
66 861.

n u o m o j a

Þemës sklypà gyvenamosios
paskirties (20 a, visos komunikacijos) Þaliojoje g. 33.
Tauragë, tel. 8 631 34 113.
Þemës sklypà Jaunystës g. 22
(10 arø, yra elektra, 17 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 682 46 894.

+Iðnuomoja kambará dirbanèiai
merginai. Tauragë, tel. 8 620 69
078, skambinti po 17 val.

Þemës sklypà Laisvës g. (13
arø). Tauragë, tel. 8 699 80 435.

+Iðnuomoja komercines patalpas J. Tumo-Vaiþganto g. 120-26
(55 kv. m). Tauragë, tel. 8 656
60 987.

Þemës sklypà nuo Tauragës 10
km (60 arø, prie pagrindinio
kelio). Tel. 8 643 68 041.
Þemës sklypà Pagëgiuose,
Ðakininkø k. (tarp 2 Nemuno
senvagiø, vokieèiø laikais buvusi
sodyba, 9 000 Eur). Tel. 8 685
86 266.
Þemës sklypà Puþiðkës k., 13
km nuo Tauragës (20 arø, namo
statybai, yra mediniai tvartas,
darþinë, elektra, vanduo, asfaltuotas privaþiavimas, miðkas,
10 000 Eur). Tauragës r., tel. 8
687 46 802.
Þemës sklypà Skalviø g. (9,6
aro, su visom komunikacijom,
prie miðko). Tauragë, tel. 8 652
42 695.
Þemës sklypà Stragutës k. (1,86
ha, su ûkiniu pastatu ir elektros
ávadu). Tauragë, tel.: 8 446 70
427, 8 699 47 615.
Þemës sklypà Ðemetos g. 44
(namo statybai, su praeinanèiom
komunikacijom, graþi, rami
vieta, arti MAXIMA, NORFA,
9 arai, 16 000 EUR). Tauragë,
tel. 8 615 13 160.
Þemës sklypà 1,17 ha Kalpoku
k., apie 3 km iki Tauragës. Geras
privaþiavimas. Tauragë, tel. 8
650 67 636.
Þemës sklypà (gyvenamosios
paskirties, 12,6 a) prie Jûros
upës, Ramovës g. 25. Tauragë,
tel. 8 687 40 563.
Iðnuomojamas 2 ha þemës sklypas Meistrø g. 2a, Norkaièiø k.,
Tauragës r. Tauragë, tel. 8 656
10 710.
Þemës sklypà Tauragëje (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas Eur. Gyvenamosios
paskirties, prie Jûros upës, 12,6
a). Tauragë, tel. 8 687 40 563.
Þemës sklypà 1,13 ha, þemës
ûkio paskirties þemës sklypà
Þygaièiø sen., Mordeliø k., yra
geodeziniai matavimai. Tauragë,
tel. 865679580.

IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.
SKELBIMO KAINA – 3,50 Lt/1,01 Eur
(skelbiama 2 kartus ir internete 2 savaites).
SKELBIMAI PRIIMAMI:
Redakcijos biuruose, internetinëje
svetainëje ir telefonu 8 900 15 001,
skambinti gali tik TEO, Eþys ir Ekstra vartotojai, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
Arba SMS þinute 1398 visiems operatoriams. SMS þinutëje á laukelá raðyti:
pliusas4sk palikus tarpà – skelbimo
tekstas. (Á SMS þinutæ galima raðyti tik
160 simboliø, kartu su raktaþodþiu. SMS
kaina 7 Lt/2,03 Eur).
SKELBIMAI IKI 20 ÞODÞIØ
(áskaitant miesto pavadinimà ir vieno
telefono numerá). Kai nurodoma parduodamo nekilnojamojo turto, automobiliø
ir mobiliøjø telefonø kaina.

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.

+Iðnuomoja automobilveþiø ir
vilkikø mechanines dirbtuves
(250.12 kv. m, su 2 tiltiniais
kranais 3 ir 5 tonø, prie VÁ
„Regitra“ ir TAC). Tauragë, tel.
8 685 55 774.

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

10

+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 Vytauto g.
(55 kv. m). Tauragë, tel.: 8 446
70 427, 8 699 47 615.
+Iðnuomoja patalpas (1500 kv.
m, su komunikacijomis, asfaltuotas privaþiavimas). Tauragë,
tel.: 8 446 70 427, 8 699 47 615.
+Iðnuomoja patalpas miesto
centre, Dariaus ir Girëno g. 14
A (I a., nuo 10 iki 560 kv. m,
tinka prekyvietei, kitai komercinei veiklai ir biurams, kuriuos
galime iðnuomoti su baldais).
Tauragë, tel. 8 685 55 774.
1 k. butà privaèioje valdoje su
baldais ir buitine technika, be
patogumø. Tauragë, tel. 8 699
26 696.
Iðnuomoja 2 k. butà M. Maþvydo
g. (V a.). Tauragë, tel. 8 699
87 428.
Iðnuomoja garaþà ,,Jovaro“ bendrijoje, T. Ivanausko g. Tauragë,
tel.: 8 657 95 944, 8 657 95 945.
Iðnuomoja komercines patalpas
miesto centre. Tauragë, tel. 8
657 51 747.
Iðnuomoja patalpas Baþnyèiø g.,
II a. Tauragë, tel. 8 698 29 460.
Iðsinuomotø 1-2 k. butà.
Tauragë, tel. 8 689 23 080.
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.
Tvarkinga, dirbanti ðeima iðsinuomotø 2-3 k. butà be baldø,
ilgesniam laikotarpiui. Tauragë,
tel. 8 637 75 533.

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”.

SPECIALIØJØ TARNYBØ

PSICHOLOGINËS

TELEFONAI:

PAGALBOS TARNYBOS

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

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

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

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

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

PSICHOLOGINË PAGALBA
INTERNETU
VAIKØ LINIJA: registruotis ir raðyti
svetainëje: www.vaikulinija.lt.
JAUNIMO LINIJA: registruotis ir
raðyti svetainëje: http://jppc.lt/draugas.
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Parðiukus (2 savaièiø, 70 Eur).
Tauragë, tel. 8 681 40 312.
Paðarines, sëklines bulves.
Tauragë, tel. 8 657 92 545.
Pieninës karvës, ávairios verðeliø
vados. Banda Jurbarko rajone.
Kaina sutartinë, tartis telefonu.
Jurbarkas, tel. 8 679 77 799.
Malkas (lapuoèiø, supjautos,
120 Eur). Jurbarkas, tel. 8 654
19 641.
Obliø ir el. pjûklà. Tauragë, tel.
8 681 52 821.
Pigiai trifazá grûdø malûnà,
mësai sûdyti kubilà. Tel. 8 690
08 899.
Supjauname ir sukertame malkas Jûsø kieme visoje Lietuvoje.
Kaina sutartinë. Tel. 8 643 11
767.

Sofà-lovà ir 2 fotelius. Tauragë,
tel. 8 685 75 961.

p e r k a
Dvigules tachtas arba nedidelá
kampà, nedideles spintas, virtuviná staliukà, pastatomas
virtuvines spinteles. Jurbarkas,
tel. +370 647 23 844.

d o v a n o j a
2 sofas-lovas, 2 fotelius, staliukà. Tauragë, tel. 8 685 26 799.

Þolës pjovimo maðinà (savaeigë,
modelis LM 2147 CMD, naudota vienà kartà, 380 Eur).
Tauragë, tel. 8 698 26 106.

p a r d u o d a
5 stalèiø ðaldiklá BEKO (maþai
naudotas). Tauragë, tel. 8 699
61 422.
Armonikà „Tulskaja“ (4 chorai,
A derinimas). Jurbarkas, tel. 8
676 63 601.
Muzikiná centrà TECHNIC
(su 5 kolonëlëmis), televizoriø
PHILIPS. Tauragë, tel. 8 671 32
145.Televizoriø THOMSON.
Jurbarkas, tel. 8 601 71 674.
Skalbykles (naudotos, ið
Skandinavijos, su garantija,
nuo 70 Eur). Tauragë, tel. 8 686
46 967.

Naujà iðmanøjá telefonà
ALCATEL. Tel. 8 670 28 404.

p a r d u o d a
Dujø balionà(pigiai).Geros
kokybës baldus(labai pigiai):
staliukus (apvalø ir staèiakampá), stalà su 6 këdëm, sofà, staliukà su dviem foteliais, sekcijà
“Vilnius” (3 daliø), spintelæ televizoriui, 2 durø spintà, dvigulæ
lovà. Jurbarkas, tel. 8 646 38 294.
Kuðetæ (viengulë, kaina sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 674 26
922.

p a r d u o d a

Minkðtàjá kampà „Þalgiris“
su 2 foteliais ir staliuku. Labai
geros bûklës. Kaina 150 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 655 44 847.
Labai pigiai minkðtàjá kampà
(neiðtiesiamas), èiuþinius (1 x 2
m, 2 vnt., 90 cm x 2 m). Tauragë,
tel. 8 644 99 880.
Labai pigiai naudotus baldus,
kilimus, sietynus, minkðtàjà dalá.
Tauragë, tel.: 8 638 43 409, 8 631
83 567.
Lenkiðka sekcija (geros bûklës,
160 Eur). Tauragë, tel. 8 682
18 834.
Lovà (geros bûklës, 30 Eur). Tel.
8 618 26 299.

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.
Juostinio gaterio pjûklø galandimo stakles, medþio ðakø
kapoklæ, adatà filtrà (vandeniui
ið þemës traukti), malkø skaldyklæ. Tauragë, tel. 8 676 57 000.

Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas),
sofà-lovà, tachtà, lovas (viengulë, dvigulë), sekcijà, spintà,
stalà, këdes, spinteles voniai.
Tel. 8 627 89 361.
Nebrangiai metalinius prekystalius ir lentynas. Tauragë, tel. 8
652 31 157.
Prieðkambario komplektà (154
Eur/530 Lt). Tauragë, tel. 8 652
04 735.
Sekcijà, 15 Eur. Tauragë, tel. 8
685 26 799.
Sekcijà “Kaunas” (didþioji, gerai
iðlaikyta, tamsiai rudos spalvos,
130 Eur). Jurbarkas, tel. 8 653
18 754.

Àþuolo ràstus. Tel. 8 613 68 636.

Telyèià (stambios, pieningos
karvës, verðinga) ir mësingà
kiaulæ pjovimui. Tauragë, tel. 8
675 33 517.

Betono maiðyklæ. Jurbarko r., tel.
8 687 59 365.

Telyèià. Skaudvilë, tel. 8 655
10 490.
Vokieèiø aviganiø veislës ðuniukus (grynaveisliai, 75 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 641 06 095.

p a r d u o d a

Bièiø spieèiø. Tauragë, tel. 8
656 03 928.

2 karves, verðiuosis birþelio
mën. Tauragë, tel. 8 654 80 287.

Superkame vynuogines sraiges.
Jurbarkas, tel. 8 682 19 217.

2 verðiø karvæ, verðiuosis rugsëjá. Tauragë, tel. 8 645 73 666.

d o v a n o j a

2 verðingas karves. Tel. 8 650
31 436.

Haskiø veislës kalytæ (2 m.
amþiaus). Tauragë, tel. 8 659
00 230.

2 karves (pirmaverðes, ðvieþiapienes, juodmarges, po 800
Eur). Ðimkaièiø sen., tel. 8 642
67 525.
5 savaièiø parðelius. Tauragë,
tel. 8 652 83 445.
9 metø darbinæ kumelæ.
Jurbarkas, tel. 8 604 77 094.
Antraverðæ karvutæ. Tauragës r.,
tel. 8 656 53 607.
Aviþas, aviþø-peliuðkø miðiná.
Jurbarkas, tel. 8 610 07 183.

Gaminu ávairias bûdas ðunims, apðiltintos, impregnuotos.
Kauno r. atveþimas nemokamas, 50 Eur. Kaunas, tel. 8 676
06 379.
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.
Karves (4 vnt., rinktis ið bandos). Ðilalës r., tel. 8 694 64 426.
Karves (8 vnt., verðingos, pieningos). Jurbarko r., tel. 8
684 52 443.
Karves (viena 3 verðiø, kita 4
verðiø). Tel.: 8 616 19 110, 8
345 42 992.
Karves. Verðiuosis birþelio
9 ir 17. Þala ir juodmargë.
Jurbarkas, tel. 8 686 70 429.
Karvæ (juodmargë, stambi,
penkiø verðiø, pieninga, kaina
sutartinë). Jurbarko r., 8 687
59 365.
Kiaules (du vnt., pasipjovimui, uþaugintos kaimiðkais
paðarais). Tel. 8 614 90 235.
Kiaulæ (didelë, pasipjovimui),
karvæ (pirmaverðë, baltmargë,
duoda daug pieno). Tauragë,
tel. 8 685 87 021.
Kiniðkas roþes (2 vnt., didelës,
graþios, po 60 Eur). Tauragë,
tel. 8 636 09 611.
Koli veislës ðuniukus. Tauragë,
tel. 8 600 96 648.
Kumelaitæ (2 m., 1 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 644 04 474.
Kvietrugius (1 t - 200 Eur),
aviþas, 115 Eur. Tauragë, tel. 8
616 00 787.

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.

Tekseliø veislës avinukus
(mësiniai) ir aviø vilnà. Tauragë,
tel. 8 688 74 790.

p e r k a

Dviejø verðiø karvæ. Pagëgiai,
tel. 8 634 17 194.

p a r d u o d a

Pieningà pirmaverðæ karvæ.
Tauragë, tel. 8 654 23 606.

Apðiltintà akumuliacinæ talpà
Atrama (500 l, naudota, 350
Eur). Tauragë, tel. 8 611 16 886.

p a r d u o d a
Kelioninæ manikiûrinæ. Tauragë,
tel. 8 636 09 611.
Medines gimnastikos sieneles
(ávairios). Tauragë, tel. 8 651
15 887.
Naujus bièiø avilius („Dadano“
tipo). Tauragë, tel. 8 612 64 100.
NEBRANGIAI! Buitinius balionus (2 vnt.) ir prekybines svarstykles (ákraunamos elektra).
Tauragë, tel. 8 631 45 192.
Plastikines taras su metaliniais
padëklais (1000 l ,ðvarios, iðplautos, tinka vandeniui, melasai,
kurui, skystoms tràðoms, 35-55
Eur), kanalizacijai, nuotekoms
(15-25 Eur). Tauragë, tel. 8 643
63 943.
Plastmasinæ talpyklà (1000 l,
nuo 32 iki 45 Eur). Tauragë, tel.
8 657 96 952.
Pramoninæ mësmalæ (trifazë,
160 Eur). Tauragë, tel. 8 688
74 790.
Telyèià (verðiuosis liepos 4 d.,
labai jauki, holðteinø veislës, 500
Eur). Tauragë, tel. 8 671 92 065.
Dujø balionà. Jurbarkas, tel. 8
601 71 674.
Vokiðkà bëgimo takelá, 100 Eur,
dujø balionà. Tauragë, tel. 8 631
66 305.

p e r k a
Brangiai perku gintarà, gintaro þaliavà, gabalus, karolius
(gali bûti seni), perku keistus,
neáprastus akmenis. Tel. 8 612
76 988.
Superku europaletes. Tel. 8 638
65 628.

Dingusià studijø knygelæ Nr.
1100076, iðduotà A. Stulginskio
universiteto studentui Mantui
Butautui, laikyti negaliojanèià.
Reikalingas senyvo amþiaus
vyras, galintis gyventi ir priþiûrëti sodybà kaime. Tauragës r., tel.
8 613 92 981.

Mieþius ir kvietrugius.
Skaudvilë, tel. 8 627 48 485.

Betono maiðyklæ (trifazë).
Tauragë, tel. 8 600 83 236.

Duris (medines, naujos, ávairiø
matmenø). Tauragë, tel. 8 651
15 887.
Elektra valdomà stogà, tvirtinamà prie namo sienos.
Jurbarkas, tel. 8 615 12 530.
FIBO blokelius (18x25x49, 96
vnt., po 1 Eur), dulkiø siurblá
„Electrolux“ (50 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 616 24 962.
Lauko, vidaus dailylentes.
Pristatome. Jurbarkas, tel. 8 646
44 279.
Metalines konstrukcijas (15 m
ploèio) ir sienines keramzitines
plokðtes (40 cm storio, su langais,
3 m aukðèio). Tauragë, tel. 8 641
40 317.
Metalines sandëlio konstrukcijas (12 m ploèio, 5 m aukðèio
kolonos - 32 Eur/m). El. gaminimo stotis: 60 kW, nauja, 2 300
Eur, 10 kW, 1 650 Eur. Tel. 8
672 72 619.
Naudotas ðaligatvio plyteles
(geros bûklës). Jurbarkas, tel. 8
677 15 149.
Naudotà ðiferá (didieji lapai),
vokiðkas raudonas plytas. Tel. 8
685 49 155.
Naudotus plastikinius langus (2
vnt., 150 x 270 cm). Tauragë, tel.
8 638 99 218.
Naudotas medines lauko duris su
staktomis, 40 Eur, grindjuostes
1 kambariui. Tauragë, tel. 8 631
66 305.
NEBRANGIAI! Stiklà (4 mm
storio, 40 x 105 cm), plastmasinæ
statinæ (200 l talpos). Tauragë,
tel. 8 631 45 192.
Pigiausiai Lietuvoje vandens
ðildytuvà su saulës kolektoriumi
(130 l, su kompiuteriu, 340 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 47 606.
Pjauta ávairi mediena (eglë,
puðis). Tauragë, tel. 8 638 99 218.
Sausi grebëstai stogui
(35x70x5000, 3,3 kub. m, 560
Eur). Tauragë, tel. 8 656 95 334.
Senovines raudonas plytas
(didelës, 14 000 vnt.) ir grindinio
akmenis (120 kv. m). Marmurà
(80 kv. m). Tel. 8 699 99 395.
Silikatines plytas (3000 vnt., 18
ct). Tauragë, tel. 8 616 59 849.
Skaldytus akmenis (1 t - 15 Eur),
dujø balionà (20 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 616 84 106.
Statybinæ medienà, medienos
atraiþas, pjuvenas. Galimas
pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas nemokamas.
Jurbarkas, tel. 8 646 44 279.
Statybinæ medienà, malkas.
Jurbarkas, tel. 8 610 16 506.
Stiklà (naujas, 1,30 x 1 m, 3,5
mm storio, 14 vnt., 0,865 x 1 m,
4 mm storio, 15 vnt., nebrangiai,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 690 51 570.
Ðulinio ir kanalizacijos þiedus.
Galiu pristatyti. Tel. 8 639 07 345.
Uosines medþio masyvo grindis
(lentutës plotis 15 cm, 15 Eur/1
kv. m, turime ir siauresniø, be
tarpeliø). 50 procentø PIGIAU,
nei rinkos kaina. Jurbarkas, tel.
8 652 65 044.

p a r d u o d a
+Statybinæ medienà: sijos (12
cm x 12 cm), lentutës (15 cm x 6
cm 1 vnt. - 10 Eur). Tauragë, tel.
8 614 54 227.
Akmenis (15 Eur/ 1 tona). Tel.
8 618 26 299.

AUDI
p a r d u o d a
AUDI A8 (2,5 l, dyzelinas, sidabro sp., odinis salonas, 2 500
Eur). Tauragë, tel. 8 616 00 787.
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AUDI A6 (1994 m., 2400 cm3,
dyzelinas, 85 kW, mechaninë
pavarø dëþë, sedanas, sidabrinë,
4/5, 372000 km, TA iki 2016-12,
daug privalumø, 1 400 Eur).
Ðilalë, tel. 8 676 01 245.

BMW
p a r d u o d a
BMW 525 (1994 m., 2400 cm3,
dyzelinas, 105 kW, mechaninë
pavarø dëþë, sedanas, þalia, 4/5,
250000 km, daug privalumø, 600
Eur, iðregistruotas, nes buvo
nenaudojamas). Tauragë, tel. 8
677 90 988.
BMW 525 (TDS, 1994 m., 2,5
l, dyzelinas, 105 kW, sidabrinë
spalva, sedanas, TA 2016-08,
700 Eur). Jurbarkas, tel. 8 650
59 120.

DODGE
p a r d u o d a
DODGE GRAND CARAVAN
(1997 m., benzinas, dujos, kondicionierius, 7 vietø minivenas,
labai geros bûklës, 950 Eur). Tel.
8 639 64 090.

FORD
p a r d u o d a
FORD FIESTA (2009 m.,
1100 cm3, benzinas, 66 kW,
mechaninë pavarø dëþë, heèbekas, mëlyna, 2/3, 80 000 km, TA
iki 2015-05, daug privalumø,
Lietuvoje neeksploatuotas, 4
250 Eur). Jurbarkas, tel. 8 673
93 474.
FORD MONDEO (2003 m., 1,0
l, dyzelinas, paprasti purkðtukai,
juoda spalva, sedanas, 1 300
Eur). Tel. 8 612 36 349.
FORD TRANSIT (1993 m., TA
iki 2016 11 10). Tel. 8 650 48 566.

HYUNDAI
p a r d u o d a
HYUNDAI SANTA FE (2005
m., benzinas, dujos taðkinës
BRC, 4x4, 2 950 Eur). Tel. 8
639 64 090.

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a
MERCEDES-BENZ 170A
(1999 m., dyzelinas, automatinë
pavarø dëþë, juoda spalva, 1
400 Eur). Jurbarkas, tel. 8 646
70 343.
MERCEDES-BENZ E220
(1996 m., 2200 cm3, dyzelinas,
70 kW, mechaninë pavarø dëþë,
sedanas, balta, 4/5, TA iki 201509, daug privalumø, draudimas,
700 Eur). Tauragë, tel. 8 685
21 548.

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 tvarkingas, vairavo
moteris, 850 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 616 28 765.
NISSAN TERRANO (1988 m.,
2,7 l, dyzelinas, TA iki 2016 m.).
Jurbarko r., tel. 8 653 95 986.

OPEL
p a r d u o d a
OPEL CORSA (2002 m.,
1600 cm3, dyzelinas, 48 kW,
mechaninë pavarø dëþë, heèbekas, mëlyna, 2/3, 200000 km, TA
iki 2016-08, daug privalumø, 1
100 Eur. Ergonomiðkas, tvarkingas). Tauragë, tel. 8 654 87 747.
OPEL ZAFIRA (2003 m., 2,0
l, dyzelinas, 74 kW, sidabrinë
spalva, ið Prancûzijos, 1 800
Eur). Tel. 8 612 36 349.
OPEL ZAFIRA (2003-12, 2,2
l, dyzelinas, sidabrinë spalva,
gera techninë bûklë, lieti ratai,
kiti privalumai, ið Vokietijos, 2
250 Eur). Jurbarkas, tel. 8 690
51 570.
OPEL ZAFIRA (2007 m., 1,9 l,
dyzelinas, 88 kW, 6 pavaros, ið
Prancûzijos, 3 800 Eur). Tel. 8
612 36 349.

2015 06 05 Nr. 22

OPEL ZAFIRA (2002 m., 2 l,
dyzelinas, 74 kW, TA iki 2017
m., sidabro sp.). Tauragë, tel. 8
637 72 785.
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Sunkveþimio bûdà (buvæs ðaldytuvas, 12 m ilgio). Tauragë, tel. 8
685 86 266.

PEUGEOT
p a r d u o d a
PDUGEOT 207 (1,4 l, benzinas,
70 kW, 2007 m., TA iki 2016
11, draudimas, rida 43 000, 2
150 Eur). Jurbarkas, tel. 8 640
35 470.
PEUGEOT 406 (2000 m., 2 l,
dyzelinas, TA iki 2016, universalus, kablys, lieti ratlankiai).
Tauragë, tel. 8 682 40 060.

RENAULT
p a r d u o d a
RENAULT LAGUNA (1997
m., 2 l, benzinas, universalus,
TA, draudimas, geros bûklës,
300 Eur). Tauragë, tel. 8 615
67 816.
RENAULT LAGUNA (1998
m, benzinas, TA iki 2017 m.).
Tauragë, tel. 8 688 35 358.

SUZUKI
p a r d u o d a
SUZUKI BALENO (1997-07,
1,6 l, benzinas, 73 kW, automatinë pav. dëþë, pilka spalva,
sedanas, TA iki 2015-09-17,
450 Eur). Jurbarkas, tel. 8 650
59 120.

VAZ
p a r d u o d a
VAZ 21011 (1981 m., þydra sp,
nedaþytas, tvarkingas, vaþiuojantis, TA iki 2016 m). Tauragë,
tel.: 8 446 53 994, 8 642 70 848.
VAZ 21011. Tauragë, tel. 8 675
57 183.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a
VW GOLF III (1993 m. 1,6 l,
benzinas, 55 kW, TA, ki 2015.10,
200 Eur). Tel. 8 615 42 074.

p a r d u o d a
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 (1997 m., dyzelinas, 81 kW, mechaninë pavarø
dëþë, sedanas, mëlyna, 4/5,
240000 km, TA iki 2016-10,
daug privalumø, 1 550 Eur).
Geras, tvarkingas automobilis.
Jurbarkas, tel. 8 612 67 112.
VW SHARAN (1999 m., 1,9
l, dyzelinas, 81 kW, TA, privalumai, ið Vokietijos, 1 600 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 690 51 570.

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.

2-4 melþimo aikðteles, 500 Eur
ir 1000 Eur, grûdø sëjamàjà EZ3,6, 1500 Eur, priekabà 2PTS-4,
600 Eur, mëðlo ðalinimo árangà,
lyginimo volus. Tauragë, tel. 8
610 02 860.
+Automobilius (pigius, vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius).
Moku geriausià kainà. Pasiimu
pats. Atsiskaitau ið karto. Tel.
8 653 58 120.
+ 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.
Senà rusø gamybos automobilá
iki 1988 m. (VAZ, MOSKVIÈ,
LADA, VOLGA). Siûlyti ávairius variantus. Siûlau gerà
kainà. Tel. 8 639 93 090.
Visø markiø automobilius,
mikroautobusus, sunkveþimius,
gali bûti nevaþiuojantys ar
dauþti, dokumentai sutvarkomi,
atsiskaitymas vietoje visoje
Lietuvoje. Tauragë, tel. 8 646
54 556.

p a r d u o d a
Dujinæ árangà (veikiantis komplektas, su ápurðkimu varikliams). Starterá su reduktoriumi
(dokiniui varikliui). Radijo
aparatûrà. Dviratá (sulankstomas). Kainos sutartinës.
Jurbarkas, tel. 8 653 93 756.
FORD GALAXY duris
(deðinës pusës, sidabro sp., be
pakeliamo stiklo mechanizmo,
50 Eur). Tauragë, tel. 8 650
60 157.

Automobilinės
DUJŲ ĮRANGOS

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

OPEL ASTRA (1998 m., 1,4
ir 1,6 l, 16 voþtuvø, benzinas),
OPEL ASTRA (2005 m., 1,7
l, dyzelinas), OPEL VECTRA
(2003 m., 2,2 l, benzinas, sedanas), OPEL ZAFIRA (2,0
l, dyzelinas ir 2,2 l, benzinas)
dalimis. Tel. 8 690 51 570.
Padangas (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 (geros): ZIL, MAZ,
KAMAZ, URAL, nuo 60 iki
120 Eur/vnt. Dujokaukes GP5, 3 Eur/vnt. Brezento tentà
(5,5 x 11 m, 3,5 Eur/m). Tel. 8
672 72 619.
VW SHARAN (1998 m., benzinas, sidabro sp.) dalimis.
Tauragë, tel. 8 652 06 558.

p a r d u o d a
Motociklà (125 kub. cm, 2008
m., ið Vokietijos), motorolerá (125 kub. cm, 2000 m., su
dokumentais, ið Vokietijos).
Jurbarkas, tel. 8 690 51 570.
Motorolerá QM125T-10H (2008
m., 124 kub., sidabrinë spalva,
maþai naudotas, TA iki 201705-11, 500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 616 28 766.

p e r k a
Motorolerá, 49 voltø, tvarkingà.
Kaina iki 400 Eur. Tauragë, tel.
8 630 50 904.

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.

Arklinæ grëbiamàjà (geros bûklës, galima tvirtinti ir prie traktoriaus). Tauragë, tel. 8 685 82 785.
Arkliná veþimà guminiais ratais
ir arklines roges. Labai geros
bûklës. Ðilalë, tel. 8 686 91 048.
BELARUS traktorius: MTZ82Turbo (maþai dirbæs, eksportinis), MTZ-80 (eksportinis,
pakeistas naujas variklis, tepalo
siurblys, galinis cilindras nauji).
Ðilalë, tel. 8 606 89 055.
Bulviø kasamàjà (geros bûklës,
800 Eur), vagotuvà (3 vagø, 100
Eur). Tauragë, tel. 8 650 86 337.
Bulviø sodinamàjà, kasamàjà,
ðienapjovæ, purkðtuvà, kultivatoriø, grûdø malûnà, mëðlo
kratytuvà, plûgà, srutveþá, T-25.
Jurbarko r., tel. 8 612 78 366.
Dalginæ ðieniapjovæ, dvivagæ bulviø kasamàjà, tràðø barstomàjà.
Tel. 8 640 38 566.
El. iðoriná 3 t galios prekiø
pakrovimo liftà (aukðtis 8,5 m,
1 900 Eur). Tauragë, tel. 8 610
89 961.
Grëblá „Dobilas 3“. Tel. 8 656
21 524.
Grëblá-vartytuvà „Dobilas 3“
(2009 m., labai maþai naudotas, galime atveþti, 1 450 Eur).
Tauragë, tel. 8 638 82 704.
Kvieèiai, mieþiai, aviþos.
Tauragë, tel. 8 614 54 006.
Lenkiðkà dalginæ ðienapjovæ, 80
Eur. Ðilalës r., tel. 8 615 29 220.
Lenkiðkà dalginæ ðienapjovæ (geros bûklës, 150 Eur).
Jurbarko r., tel. 8 687 59 365.
Lenkiðkà ðieno grëblá, sunkiàsias traktorines akëèias, vienos
vagos traktoriaus plûgà, stambø
traktoriná veþimà, obuoliø sulèiø
spaudimo árangà. Tel. 8 689
57 293.
LËKÐTES. Darbinis plotis 7
m, geros bûklës, 2 030 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 686 16 304.
Melþimo aparatus (naujus ir
naudotus) ir atsargines jø detales. Tauragës r., tel.: 8 685 26
204, 8 639 07 345.
Melþimo aparatus, naujus ir
naudotus, suteikiame garantijà, galime pristatyti á namus.
Tauragë, tel. 8 614 20 536.
Naudotà ðienapjovæ „Rasa“, 170
Eur. Traktoriaus T-40 priekiná
tiltà su ratais, 110 Eur, pusrëmá,
80 Eur. Tauragë, tel. 8 610 30
971.
Naudotà þemës ûkio technikà ið
Ðvedijos. Techniðkai tvarkinga.
Jurbarko r., tel. 8 601 60 880.

Krautuvà JUMZ, MTZ (tvarkingas, vaþiuojantis yra TA, 8
200 Eur). Tauragë, tel. +370
618 57 934.
Priekabà 2pts 4, verèia á tris
puses (metalinë, be dokumentø,
1 020 Eur). Tauragë, tel. 8 699
16 959.
Savaeigæ ðienapjovæ E302. Tel.
8 656 79 810.
Ðieno këlimo þnyples, kabinamas ant „ðlaunø“, 250 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 686 70 429.
Smulkintuvà KIR - 1,5, 900 Eur.
Tauragë, tel. 8 654 87 783.
T-16 ar T-25 variklá ir kitas jo
dalis. Variklis veikiantis, galima
iðbandyti, 350 Eur. Kelmë, tel. 8
685 64 376.
Traktorines priekabas 2-PTS2, 2-PTS-4 (su dokumentais,
TA), grûdø iðkrovimo sraigæ,
priekabos 2PTS-4 þiedà (priekinis), traktoriaus T-25 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.
Traktoriø MTZ-50, 1 400 Eur.
Traktoriø T-16 ir MTZ-50 dalimis. Cisternà ant ratø (2 kub.
m, 350 Eur). Tel. 8 627 47 606.
Traktoriø T-16 ir MTZ dalimis.
Tauragë, tel. 8 601 23 600.
Traktoriø MTZ-50, lenkiðkà
ðienapjovæ (labai geros bûklës,
maþai naudota). Tel. 8 683 73
371.
Traktoriø MTZ-80 variklá, T-40
variklá, traktoriø T-16 visà arba
dalimis. Tel. 8 613 34 236.
Traktoriø MTZ-50, tvarkingas,
1 600 Eur. Kelmë, tel. 8 685
64 376.
Traktoriø T-25, MTZ-50,
JUMZ, FORTSCHRITT 303,
diskinæ grûdø sëjamàjà (rusø
g-bos) dalimis. Tel. 8 646 39 686.
Traktoriø T-25A (1993 m., TA,
su inventoriumi iðdirbta 1200
motovalandø, 4 250 Eur). Tel.
8 636 02 630.
Tràðø barstytuvà su velenu;
vienaaðæ traktorinæ priekabà be
registracijos (150 Eur); 2 vagø
plûgà, tinkantá prie T-25, T-40.
Tel. 8 636 02 630.
Vienaðæ metalinæ hidraulinæ
priekabà (keliamoji galia 2
tonos). Tauragë, tel. 8 655 58
184.
Vikðriná traktoriø T-70, 2 500
Eur. Bulviø sodinamàjà, keturvagë, 300 Eur. 3 tonø vandens
sistema su 12 vietø girdykla,
1 300 Eur. Tauragë, tel. 8 616
00 787.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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Automobilinės
DUJŲ ĮRANGOS

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

Þolës smulkintuvà „Kir“ 1,5,
mëðlo kratytuvà, 6 t. Tauragë,
tel. 8 600 96 648.

p e r k a
Kombainà NIVA SK 5M, ðienoðiaudø rinktuvà, presà vokieèiø
g-bos, cisternà (metalinæ, nuo 2
iki 10 kub.m). Tel. 8 617 36 512.

+Reikalingas pagalbinis darbininkas darbui miðke. Tauragë,
tel. 8 685 26 173.
Darbui Vokietijoje ieðkau
moters slaugyti senelius.
Privalumas vokieèiø kalba. Tel.
+491755505229.
Raseiniø r. reikalingi traktorininkas, melþëja, ávairûs
darbininkai. Atlyginimas, soc.
garantijos, gali bûti ðeima, apgyvendiname. Tel. 8 606 46 462.
Reikalinga moteris arba vyras
gyventi sodyboje Ðiauliø rajone.
Tel. 8 698 71 126.
Reikalinga slaugë Vokietijoje
(vokieèiø kalba privalumas).
Tauragë, tel. 8 614 98 102.
Reikalingas autokrautuvo BOB
CAT vairuotojas. Patirtis bûtø
privalumas. Tauragë, tel. 8 603
33 394.
Reikalingas automobilveþio
vairuotojas C, E kat. dirbti
Europoje iki 1,5 mën. arba veþti
automobilius ið Prancûzijos. Tel.
+370 699 94 302.
Reikalingas tolimøjø reisø vairuotojas marðrutu
Lietuva-Skandinavija-Lietuva.
Laiku mokamas atlyginimas.
Savaitgaliai namie. Jurbarkas,
tel. 8 615 44 567.
Reikalingas þmogus (ðeima)
gyventi ir dirbti ûkyje. Jurbarkas,
tel. 8 685 54 743.
Reikalingas þmogus, galintis
dirbti sodyboje sezono metu.
Tauragë, tel. 8 655 66 254.

Reikia þmogaus, galinèio nupjauti þolæ su savo technika vienkiemyje. Ðilalës r., tel. 8 625
92 598.
Statybininkas ieðko darbo.
Atlieku vidaus apdailos darbus,
iðorës ðiltinimo darbus, dedu
dekoratyviná tinkà. Jurbarkas,
tel. 8 633 84 316.
Ûkininkas ieðko darbuotojo.
Pagëgiai, tel. +370 615 85 742.
Reikalinga moteris priþiûrëti
senyvà moterá. Tauragë, tel. 8
645 07 963.

34 m. moteris ieðko darbo.
Siûlyti ávairius variantus (intymaus nesiûlyti), skambinti ryte
nuo 7.30 val. iki 9.30 val. Tel. 8
629 98 662.
40 m. vyras sàþiningai dirba
nekvalifikuotus darbus Jurbarko
rajone. Tel. 8 628 84 878.
40 m. virëja ieðko darbo
Jurbarke. Tel. 8 698 84 846.
50 m. vyras ieðko bet kokio
darbo Jurbarke. Turi savo automobilá. Tel. 8 636 28 307.
Moteris, galinti priþiûrëti
senelius, turi patirtá, darbo.
Tauragë, tel. 8 684 15 907.
Vyras glaisto, daþo, tapetuoja,
deda skystà tapetà. Jurbarkas,
tel. 8 612 52 691.
Vyras ieðko darbo, gali dirbti
statybose. Tauragë, tel. 8 636
34 536.
Darbðti 17 metø mergina ieðko
sezoninio darbo. Jurbarkas, tel.
8 631 61 971.
Murininkai, stogdengiai – darbo.
Tauragë, tel. 8 663 10 819.
Suteikiame kapø apdailos paslaugas - trinkeliø klojimas, kapø
uþdengimas, paminklø taisymas.
Tauragë, tel. 8 615 46 870.
Virð 50 m. vyras ieðko darbo.
Gali dirbti miðke, pjauti malkas.
Jurbarkas, tel. 8 633 84 522.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19
876.
+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.
+Juostiniais 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.
+Paskola. Uþstatas - miðkas,
þemë þemës ûkio paskirties,
butas, namas, sodyba. Tel. 8
619 65 682.
+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.
+Vyras pjauna miðkà, avarinius
medþius, malkas, gali kapoti.
Turi savo árangà. Tauragë, tel.
8 637 72 785.
Atliekame visus kasimo darbus
mini ekskavatoriumi. Tel. 8 680
14 545.
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui
arba su þeme. Atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 646 44 279.
Dengiame stogus savo ar uþsakovo medþiagomis. Jurbarkas,
tel. 8 638 53 702.
Fasadø ðiltinimas. Dekoro
dëjimas. Klinkerio klijavimas
su aparatûra. Stogø dengimas.
Visa vidaus apdaila. Tel.: 8 675
10 661, 8 671 89 115.

Kroviniø perveþimas ir perkraustymas. Krovimo darbai.
Automobilis su liftu. Jurbarkas,
tel. 8 677 97 077.

Stogø dengimas. Skardinimo
darbai. Pakalimai. Karkasiniø
mediniø priestatø statymas.
Jurbarkas, tel. 8 628 52 537.

Mûriju ið akmenø (namai, tvoros,
þidiniai). Galiu dirbti su savo
medþiagomis. Tel. 8 678 89 653.

Sunkveþimio savivarèio paslaugos iki 10 tonø. Tauragë, tel. 8
687 78 434.

Norintiems tuoktis suteikiamas
vestuviø veþiojimo 8 vietø autobusas. Taip pat ir krikðtynoms.
Yra video, audio aparatûra.
Turiu maðinos papuoðimus.
Jurbarkas, tel. 8 620 32 331.

Superku ávairø metalo lauþà.
Jurbarko r., tel. 8 685 46 102.

Nuomojame ðventines palapines, paviljonus. Apðvietimas,
grindys, stalai, suolai, këdës su
papuoðimu. Tel. 8 677 97 077.
Pilame pamatus tvoroms,
namams (naudojame skydus) su
savo ar uþsakovo medþiagomis.
Taip pat atliekame mûro ir stogo
darbus. Tauragë, tel. 8 658 46 966.
PRITRÛKOTE GRYNØJØ?
SUTEIKIAME PASKOLAS
G RY N A I S I A I S I K I 2 0 0 0
EURØ. Tauragë, tel. 8 676 28
262.
Stogø dengimas. Skardinimo
darbai. Gaminame lankstinius.
Kaminø ádëklai, pristatomi kaminai. Tel. 8 682 44 876.

Supjauname ir sukertame malkas Jûsø kieme visoje Lietuvoje.
Kaina sutartinë. Tel. 8 643 11
767.
Vilkiko paslaugos Jurbarke ir
aplink, galiu tempti dvi maðinas.
Jurbarkas, tel. 8 643 32 184.
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

ateinanèiai savaitei (06-08 - 06-14)

Kad ir kas vyktų, šią savaitę vis
atsidursite pačiame įvykių centre.
Reikalai klostysis ne visai
taip, kaip planavote, tačiau nerimauti nevertėtų. Priežasčių
džiaugtis nebus daug, protingiausia būtų kol kas susitaikyti
su likimu ir kantriai laukti
permainų. Energijos pakaks,
gal tik ne visuomet tinkamai
ją panaudosite. Savaitgalį gali
keistis santykiai su giminaičiais. Į kurią pusę - priklauso
tik nuo jūsų.

bet ką veiksite rytoj, turėtumėte žinoti jau šiandien.

mančiam tinguliui ir svetimai
įtakai.

Atidžiai sekite,
kaip sekasi varžovams ar konkurentams, savo
asmeninių planų neviešinkite.
Norinčių sužinoti jūsų silpnąsias vietas ar slaptus troškimus
netrūks... Kažkieno iš artimų
žmonių elgesys suteiks peno
apmąstymams ir toli siekiančioms išvadoms. Atminkite,
kad protingiausia mokytis iš
svetimų klaidų.

Dėl per didelio
patiklumo ar sentimentalumo rizikuojate prašauti
pro šalį. Tiesa, savaitės pradžioje artimieji bus linkę jums
padėti, palaikys jūsų iniciatyvą. Antradienis ir trečiadienis
- produktyviausios ir sėkmingiausios dienos. Būkite atidūs
- nuo ketvirtadienio viskas gali
apvirsti aukštyn kojomis. Kita
vertus, penktadienį vyresnybė
įvertins jūsų sugebėjimus.

Vėl esate kupini
jėgų, naujų idėjų,
pasiryžę griebtis
devynių darbų.
Jūsų asmeninis žavesys šią
savaitę ypač stiprus, nesivaržykite juo pasinaudoti siekdami tikslų. Nuveiksite kur kas
daugiau, jei rasite laiko bent
minimaliam planavimui. Mėnesiui į priekį neplanuokite,

Santykiai šeimoje šią savaitę
normalizuosis, tačiau nelaikydami
liežuvio už dantų rizikuojate
įsivelti į konfliktus su kolegomis. Svaitės viduryje gali
atsinaujinti seni ryšiai. Ketvirtadienį pradėti darbai bus
itin sėkmingi, penktadienį ir
savaitgalį nepasiduokite api-

Raktas į sėkmę
šią savaitę - optimizmas ir pasitikėjimas savimi.
Pasistenkite į savo rūpesčius
pažvelgti iš tolimesnės perspektyvos, nesėdėkite sudėję
rankų, ieškokite sprendimų.
Į antrą savaitės pusę trauks
pabūti vieniems, norėsis ra-

mybės. Savaitgalį sugrįš gera
nuotaika, tad kaip reikiant
papramogausite.

viršininkais. Jei turite vaikų,
savaitgalį kuo daugiau dėmesio skirkite jiems.

Būtų gerai jau
savaitė pradžioje susiplanuoti
būtiniausius darbus. Nesileiskite išmušami
iš vėžių netikėtumų. Taip pat
nepamirškite, kad gyvenime
reikia ne tik imti, bet ir duoti.
Ketvirtadienį jūsų galvoje
suksis daugybė minčių, įdomių sumanymų. Savaitgalį
gali kiek sušlubuoti sveikata.

Iš pat pirmadienio galite susidurti
su nenumatytomis
kliūtimis ar priešiškumu. Kliūtis mėginkite
įveikti, apmąstykite kiekvieną žingsnį. Su priešiškumu
nekovokite, kuriam laikui
atsitraukite, laikas parodys,
kas teisus. Trečiadienį būkite dėmesingas šeimos nariams, ypač vaikams, jei jų
turite. Penktadienį vienišiems
Dvyniams didelė tikimybė
užmegzti pažintį su įdomiu
žmogumi.

Vi s u o s e j ū s ų
reikaluose aktyviai dalyvaus artimiausi draugai
ir bendraminčiai. Kad ir kaip
būtumėte paniręs į darbus,
pasistenkite nepamiršti šeimos reikalų. Nesusiviliokite
iš pirmo žvilgsnio pelningais
pasiūlymais - pelno iš tiesų
nebus arba jis bus itin menkas.
Trečiadienis - puiki diena
viešai pasisakyti. Antroje
savaitės pusėje - trintis su

Šią savaitę Ožiaragiams
svarbiausi turėtų
būti šeima, vaikai,
darbas, galbūt - viena kita
pramoga. Baisiai skubėdami
niekur nenuskubėsite, tegu
kiti erzeliuoja, jūs išlaikykite
rimtį.. Netgi turėdamas tikrai
protingų minčių ar idėjų, kol
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kas neskelbkite jų garsiai.
Savaitės pradžioje trykšite entuziazmu. Puiku,
tik pasistenkite
neįkyrėti aplinkiniams - jie
neprivalo taikytis prie jūsų
nuotaikų. Trečiadienį, ketvirtadienį galimi sėkmingi bendri
projektai, kolektyvinis darbas.
Seksis ieškoti rėmėjų, ypač
užsienyje. Į savaitės pabaigą
entuziazmas kiek priblės, gali
užplūsti nostalgiškos, sentimentalios nuotaikos.
Nepagrįstos baimės ar prietarai
šią savaitę gali
gerokai apkartinti
gyvenimą. Neužsikraukite
svetimų rūpesčių, savo pačių
reikalus spręskite neatidėliodami. Drąsiai megzkite
naujas pažintis, imkitės naujų
projektų. Penktadienį - jokių
pažadų ar ambicingų planų.
Savaitgalį kuo daugiau laiko
stenkitės praleisti viešose
vietose, tarp žmonių.

JUOKAI
Tirštas rūkas. Vairuotojas vos
vos įžvelgia priekyje važiuojančios mašinos pažibinčius. Staiga
priekinė mašina sustoja, užgęsta
šviesos. Užpakalyje važiavus
trenkiasi į ją. Išlipęs vairuotojas
šaukia:
- Kurių velnių sustojai?!
- Ką, ar aš neturiu teisės savo
garaže sustoti?!...
*****
- Pamanykit tik, mano tėvas
paskambino Petrui, kad sužinotų
jo telefono numerį!
- Maniškis pasielgė dar įdomiau
- pardavė automobilį, kad turėtų
pinigų benzinui...
*****
Klausimas:
- Ką vyras parodo moteriai, kuri
per 30 metų vairavimo patirtį nepadarė nė vienos avarijos?
Atsakymas:
- Trečią pavarą.
*****
Skambutis į turizmo agenturą:
- Kelionės į Egiptą organizuojat?
- Organizuojam.
- O į kokius miestus?
- Kairas, Asuanas, Hurgada...
- Va! Hurgada! Tinka.
- Puiku, kada norite keliauti?
- Koks keliauti?! Mes čia kryžiažodį sprendžiam...
*****
Buratinas klausia:
- Tėti Karlai, kas yra ta depiliacija?
- Atsinešk oblių aš tau paro-

21. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Statyba. Amo. Adomo. Alinė. Salakas. Bites. Parolis. Va. Las. Melisos. PAL.
As. Byloja. Art. Pelėjas. Raida. Draugės. Talkas. Auklėji. As. Itas. Estrados. Parkas. Ba. Is.
“Minton”. Er. Pasėsi. Ūsas. Arfa.
Horizontaliai: Tailandas. Altas. Rutba. Ties. Akras. Vyns. Pula. Bė. Begėdis. Mylėjosi. Pelėsis. Pasaloj. Mū. Marija. Apis. Kolosas. Sana. Alo. Rts. Akis. Raiko. Edas. Altana. Os. Paikas.
Vardas. Ef. Kobaltas. Yra.
Pažymėtuose langeliuose: Susirinkimas.
Laimėtojas: nėra.
ATSAKYMÀ SIØSKITE SMS ÞINUTE NUMERIU 1398. Þinutæ pradëkite raðyti þodþiu:
PliusasKR (tarpas) teisingas atsakymas (tarpas) vardas (tarpas) pavardë (tarpas) adresas. Þinutës kaina - 0,58 Eur/ 2 Lt. Atsakymus siøskite iki treèiadienio. Laimëtojas bus

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

DËL VERSLO REKLAMOS KREIPTIS
TELEFONAIS:

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

dysiu...
*****
Eina lapė su vilku. Vilkas sako:
- Gamta šaukia.
- Negirdėjau... - nustemba lapė.
*****
Vokietijoje vyksta apklausa,
kaip Vokietijos piliečiai žiūri į
kitataučius.
Trečdalis apklaustųjų atsakė,
kad jų požiūris į kitataučius
teigiamas. Trečdalis - kad neigiamas. Trečdalis į klausimą
atsakyti negalėjo, nes nesupranta
vokiškai.
*****
Skambutis į duris.
- Parduodam siurblį. Super.
Siurbia, plauna, viską daro, tuoj
parodysim!
Išpila šiukšlių kibirą ant grindų.
- Nebijokit viską susiurbsim.
Šeimininkas nepaprastai ramus.
Pardavėjai ima stiklainį su
uogiene ir meta ant kilimo, šis
sudūžta.
- Nebijokit, jei siurblys nesusiurbs ir neišplaus, mes nupirksim
jums naują kilimą!!!
Šeimininkas vistiek ramus.
Pardavėjai toliau sėkmingai
„niokoja“ minkštus baldus, užuolaidas, kilimus...
- Dabar žiūrėkit kaip mūsų
stebuklingas siurblys viską sutvarkys!!!
Šeimininkas:
- Atleiskit kad pertraukiu, bet
pas mane namie jau savaitė kaip
elektra atjungta...

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
BIRŽELIO 6 D. 13.30 VAL. Godelių k.
4, Bukantės viensėdis, Plungįs r., renginiai,
skirti rašytojos Žemaitės 170-osioms gimimo
metinėms paminėti.
BIRŽELIO 6 D. 14 VAL. Godelių k.,
Plungės r., DAINUOJANČIOS BITĖS 2015.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
BIRŽELIO 7 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros
centre vakaronė. Groja „Reviu“.
RADVILIŠKYJE IR RAJONE
BIRŽELIO 9 D. 18 VAL. Radviliškio
miesto kultūros centras, Naisių vasaros teatro
spektaklis „Locna laimė. Žemaitė“.
RASEINIUOSE IR RAJONE
BIRŽELIO 6 D. 10 VAL. aikštelėje prieš
parduotuvę „Moki - veži“,dviračių žygis
„Raseiniai - Dubysa“.
BIRŽELIO 6 D. 11 VAL. aštuonračio
muziejuke, Nemakščių krašto menininkų
pagerbimo šventė „Pašaukti kurti“.
BIRŽELIO 6 D. 16 VAL. aikštėje prie
seniūnijos,Viduklėje, Viduklės koldūnų
šventė
KRETINGOJE IR RAJONE
BIRŽELIO 6 D. 18.30 VAL. Kretingos
miesto šventės vėliavos pakėlimo ceremonija
Rotušės aikštėje, prie Nepriklausomybės
paminklo;
BIRŽELIO 7 D. 20 VAL. Šokių vakarai

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Manvesta“ reikalingas vairuotojasekspeditorius, tel. 8 682 15 222, UAB „Jofos konstrukcijos“
buhalteris, pardavimo vadybininkas, elektrikas, tekintojas,
statybininkas. Jurbarko r. sav., Jurbarkas, Statybininkų g.
2, tel.: 8 699 57 396,8 685 24 835, A.Žilinskio ir ko UAB“
tiekimo vadybininkas, ekskavatorininkas, traktorininkas,
el. p. ligita.m@zilinskis.com, tel. 8 614 80 151, UAB
„Jognita“ vairuotojas. Krovinių kryptis rytų valstybės,
el. p. jognita1976@gmail.com, UAB „Tilta“ atestuotas
bendrųjų statybos darbų, vadovas, el. p. info@tilta.lt, UAB
“CCM Baltic“ statinio statybos projektų vadovas, el. p. cv@
ccmbaltic.lt, A.Samoškos IĮ tarptautinių krovinių vežimo
vairuotojas, tel. 8 698 19 971, „Ūkininko ūkis“ nekvalifikuotas uogų derliaus nuėmėjas, tel. 8 655 70 682, UAB
„Jurbarko karjerai“ elektrikas, šaltkalvis, tel. 8 620 800 83,
UAB „Vilkenta“ virėjas, tel. 8 656 54 668, UAB “Jurbarko
duona“ gamybos darbininkas (tešlos paruošėjas), tel. 8 659
85 023, UAB “Lemantė“ virėjo padėjėjas, tel. 8 60140050,
Aistė Žizaitė dirbanti pagal individualia veiklą apdailininko,
tel. 8 639 04 559.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Kauno Aibė“ C kategorijos vairuotojas,
tel. 8 650 99599, UAB „Danrima“ siuvėjas, tel. 8 699 95593,
PAJŪRIO VAIKŲ GLOBOS NAMAMS bendrosios praktikos slaugytojas dietistas, tel. 8 449 58539, UAB „Myga“
barmenas padavėjas, tel. 8 614 10383, UAB „Prolain“
elektrikas, tel. 8 603 92839, UAB „Uosis“ stalius, medinių
baldų lakuotojas, tel. 8 698 38467, UAB „Šilalės autobusų
parkas“ suvirintojas, tel. 8 616 96048, Jolitos Jovaišienės
individualiai įminei pardavėjas, tel. 8 688 59977, UAB
„Ryto Gaja“ virėjas ir barmenas, tel. 8 603 19955, UAB
„Palink“ mėsininkas, tel. 8 650 43731, UAB „Žydrutis“
pardavėjas, tel. 8 687 81635, UAB „Prie Aitros“ pagalbinis darbininkas kavinėje, tel. 8 652 90775, UAB „Jozita“
sunkvežimio vairuotojas, degalinės operatorius, tel. 8 610
40840, UAB „Alirvija“ C kategorijos automobilio vairuotojas, tel. 8 614 12199, UAB „HEADEX“ krovikas, tel. 8 618
28428, UAB „eKopija“ valytojas, tel. 8 614 77393, UAB
„Norfos mažmena“ apsaugos darbuotojas, tel. 8 686 23456.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Tilta“ bendrųjų statybos darbų vadovas,
el. p. info@tilta.lt, Tauragės muzikos mokyklai muzikos
mokytojas Skaudvilės skyriuje, el. p. muzika@tvk.lt, UAB
„Top Sport“ lažybų tarpininkas, el. p. eglejack@topsport.
lt, UAB „Bernera“ vairuotojas – ekspeditorius. (Savaitės
trukmės reisai į Vokietiją), tel. 370 633 99288, UAB „Virtualios sistemos“ IT specialistas kompiuterių remontui, el.
p. inga@vs.lt, Petro Bertašiaus įmonei virėjas, barmenas,
tel. 370 698 03796, Ignui Poškai vykdančiam individualią
veiklą reikalingas baldžius korpusinių baldų gamybai, tel.
370 634 65922,UAB „Minva“ vairuotojas – ekspeditorius,
tel. 370 690 55566, AB „Vilkyškių pieninė“ kompiuterių
sistemų analitikas, el. p. cv@vilkyskiu.lt, MB „Sumuštinis“
greito maisto ruošėjas – barmenas, tel. 370 692 70271, UAB
„Vilartina“ sandėlininkas-virėjas, pardavimo vadybininkas,
kirpėjas, manikiūrininkas, el. p. vilartina@gmail.com, UAB
„Rimsauga“ apsaugos darbuotojas Pagėgiuose, tel. 370 612
90949, UAB „Molupis ir ko“ duonos ir pyrago gaminių
formuotojas, produkcijos atrinkėjas, Paberžių g. 8, Tauragė,
UAB „VM WOOD“ automobilinio krautuvo vairuotojas,
tel. 370 603 33394, UAB „Baltic Bet“ kasininkas, tel. 370
640 60808, UAB „Rasmediena“ stalius – baldžius medinių
baldų gamybai, tel. 370 699 03414, UAB „Guarana“ kredito
tarpininkas Pagėgiuose, el. p. darbas@guarana.lt, UAB
„Tausauga“ apsaugos darbuotojai, tel. 370 614 98492,
UAB „Apšvieta“ pastatų fasado apdailininkai, tel. 370 615
13612, UAB Etada – Freedom pardavėjas – konsultantas
parduotuvei „Gerduva“, el. p. tadas@agv.lt, AB“Lietuvos
paštas“ laiškininkas, tel. 370 656 78129, UAB „Iksfera“ automobilių šaltkalvis, tarptautinių krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, tel. 37069994302, S. Maziliausko
įmonei „Medinėja“ stalius (durų gamybai), tel. 370 612
44760, UAB „Keturi R“ autovežio vairuotojas darbui ES
šalyse, tel. 370 699 12035, UAB „Tauragės baldų fabrikas“
stalius – staklininkas, tel. 370 652 42430, UAB „Transeda“
autovežio vairuotojai, automobilių šaltkalvis, tel. 370 699
53362, UAB „Sigitos kepiniai“ vyriausiasis buhalteris, el.
p. direktore@sigitoskepiniai.lt, UAB „Valdymo apskaita“
transporto vadybininkas, el. p. info@valdymoapskaita.lt,
UAB Klasmann-Deilmann Laukėsa tekintojas – šaltkalvis,
tel. 370 614 98830, UAB „Baltijos trasa“ automobilių
kėbulų paruošėjas – dažytojas, tel. 370 698 49882, UAB
„Taurus Solar“ žemės ūkio mašinų mechanikas, tel. 370
690 60869, UAB „Brolenta“ gaterininkas, autokrautuvo
vairuotojas, tel. 370 615 58623.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.

„Kam per 40“.
BIRŽELIO 12 D. 19 VAL. prie Kultūros
centro, Bardų muzikos vakaras BALTAS
PAUKŠTIS.
KLAIPĖDOJE IR RAJONE
BIRŽELIO 6 D. 11 VAL. ir 12 VAL. Klaipėdos lėlių teatre lėlių vaidinimas kūdikiams
„Sapnų pasakėlė – žemė/dangus” (rež. Donatas Savickis). Vaikams nuo 6 mėn.
BIRŽELIO 7 D. 12 VAL. Klaipėdos lėlių teatre lėlių vaidinimas „Raudonkepuraitė“ (rež.
Gintarė Radvilavičiūtė). Vaikams nuo 3 m.
Birželio 12 D. 18 VAL. Klaipėdos koncertų
salė, Koncertas „Pietietiškas temperamentas“
PALANGOJE
BIRŽELIO 6 D. 19 VAL. Kurhauzo salė,
Grafų Tiškevičių al. 1, Jurgos Šeduikytės
koncertas.
BIRŽELIO 11 D. 19 VAL. Kurhauzo salė,
Grafų Tiškevičių al. 1, Aleksandro Makejevo
koncertas.
KAUNE
BIRŽELIO 5 D. 18 VAL. Kauno kamerinis
teatras, Spektaklis Komiškos novelės „DEKAMERONAS“ (N - 16).
BIRŽELIO 7 D. 18 VAL. Kauno kamerinis
teatras, Atsisveikinimas su spektakliu „KAVINĖ „PAS BLEZĄ“.
BIRŽELIO 11 D. 18 VAL. Kauno kamerinis
teatras, Atsisveikinimas su spektakliu „KAVINĖ „PAS BLEZĄ“.
EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje reikalingi virėjai; komandos lyderis. Jungtinėje
Karalystėje reikalingi žemės ūkio darbininkai; žuvies darinėtojai; moliuskų darinėtojai; žuvies produktų pakuotojai; siuvėjai;
sandėlio darbininkai. Vokietijoje reikalingas mechanikos technikai; optinių įtaisų gamintojai; asistentas fizikos laboratorijoje;
frezuotojas; gamyklos darbuotojai; elektros technikai.
Darbo biržos tel. (8 446) 51 274, Tauragės teritorinės
darbo biržos Tauragės skyriuje, EURES biure (Stoties g. 9,
Tauragė, 103 kab.).
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas, automobilio vairuotojas,
buhalteris, ričių užmovėjas, sandėlininkas, plataus profilio
statybininkas, laiškininkas(-ė), langų ir (arba) durų montuotojas, miškų ūkio darbininkas, pagalbinis darbininkas,
pardavėjas kasininkas, pardavėjas, remonto meistras, gamybos
darbų brigadininkas, pardavimo vadybininkas, svėrėjas, stalius,
traktorininkas, žemės ūkio mašinų mechanikas, agronomas,
vairuotojas ekspeditorius, virėjas(-a), kambarinė.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apsaugos darbuotojas, apskaitininkas, automobilių mechanikas, automobilių plovėjas,
bendrosios praktikos slaugytojas, buhalteris, darbų saugos
inžinierius, indų plovėjas (rankomis), informacinių technologijų
sistemos eksploatavimo inžinierius, kelių transporto priemonių
inžinierius, konditerijos kepėjas, krovikas, maisto produktų
gamybos technologinės linijos operatorius, masažuotojas,
medienos pjaustytojas, medienos ruošos meistras, medinių
gaminių rūšiuotojas, metalų apdirbimo technologas, mėsos
perdirbimo įrenginių operatorius, nekvalifikuotas statybos
darbininkas, padavėjas, pardavimo vadybininkas, pardavėjas,
pardavėjas kasininkas, raštinės administratorius, statybos
inžinierius, suvirintojas, suvirintojas dujomis, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, tekintojas,
vairuotojas ekspeditorius, valytojas, verslo paslaugų vadybininkas, virėjas, šildymo, vėdinimo ir šaldymo įrenginių technikas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: AB Lietuvos paštas laiškininkas, tel.: 837401344,
837401370, el. p. karjera.kaunas@post.lt, UAB IDAVANG
mechanikas,traktorininkas, tel. 863832289, UAB “Socialinė
integracija” valytojas, tel. 868528272.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administracijos direktorius, administratorius,
akmeninių dirbinių dirbėjas, akmens apdailininkas, anglų
kalbos mokytojas, animacinių filmų dailininkas, apdailininkas,
apmušalų siuvėjas, apsaugos darbuotojas, apskaitininkas,
apželdinimo technikas, architektas, asmeninis sekretorius
[padėjėjas], auklėtojas, autobuso vairuotojas, automatikos
inžinierius, automobilio vairuotojas, automobilių mechanikas,
automobilių salonų apmušėjas, automobilių šaltkalvis, baldų
apmušėjas, baldžius, barmenas, barmenas padavėjas, baseino
prižiūrėtojas, bendrosios praktikos slaugytojas, betonuotojas,
buhalteris, buhalteris apskaitininkas, cecho meistras, dailės
mokytojas, darbų saugos inžinierius, darbų skirstytojas, darbų
vadovas, dažytojas purškėjas {išskyrus statybą}, degalinės
operatorius, deklarantas, dizaineris maketuotojas, drabužių siuvėjas, draudimo agentas [vadybininkas], draudimo bendrovės
padalinio vadovas, ekonomistas, ekskavatoriaus mašinistas,
elektrikas, elektromechanikas, elektromonteris, elektronikos inžinerijos technikas, elektroninės įrangos montuotojas, elektros
energetikos inžinierius, elektros inžinierius, finansų vadybininkas, floristas, gamybos meistras, gamybos padalinio vadovas,
gamyklos [įmonės] padienininkas, gydytojas odontologas,
grafikos, dizaineris, indų plovėjas (rankomis), informacinių
technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo atstovas, interjero
dizaineris, izoliuotojas, įstaigos vadovas {neišvardytų sričių
įstaigos}, juvelyras, kambarinė, kartoninių gaminių surinkėjas,
kasininkas, kepėjas, kepėjo padėjėjas, kirpėjas, komercijos
direktorius, konditeris, krovikas, krovikas rūšiuotojas, laivavedys, laivo korpuso remontininkas, laivo metalinių konstrukcijų
montuotojas, laivo vamzdynininkas, laivų korpusų dažytojas,
langų ir (arba) durų montuotojas, langų valytojas, lietuvių
kalbos mokytojas, logopedas, lopšelio-darželio auklėtojas,
manikiūrininkas, matininkas, mažosios švietimo įstaigos vadovas {ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, vaikų dienos
priežiūra, mechanikas remontininkas, mechanikos inžinerijos
vertintojas, mėsininkas, metalinių konstrukcijų montuotojas,

2014 m.
BIRŽELIS

JURBARKE IR RAJONE
BIRŽELIO 6 D. 14 VAL. Sūrių šventė
Girdžiuose.
BIRŽELIO 6 D. 20 VAL. Klausučių kultūros centras, spektaklis „Ledi Makbet“.
BIRŽELIO 7 D. 21 VAL. Klube „Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k. poilsio vakaras
vyresnio amžiaus žmonėms. Gyva muzika.
BIRŽELIO 7 D. 18 VAL. Tėvo diena Skirsnemunėje. Spektaklis „Tariamas ligonis“.
TAURAGĖJE IR RAJONE
BIRŽELIO 5 D. 19 VAL. Prie Skaudvilės
kultūros namų, „Alio, talentai iš provincijos“.
BIRŽELIO 6 D. 14 VAL. Kultūros rūmuose, FESTIVALIS „UŽTRAUKIM, VYRAI,
DAINĄ“.
ŠAKIUOSE IR RAJONE
GEGUŽĖS 31 D. 15 VAL. J. LINGIO
PARKE Tarptautinės vaikų gynimo dienos
proga VAIKYSTES MIESTAS.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
BIRŽELIO 9 D. 18 VAL. Marijampolės
evandelikų liuteronų bažnyčia koncertas
„Belle epoque“.
BIRŽELIO 11 D. 18 VAL. Marijampolės
cukraus fabriko senasis angaras koncertas
„Tango aistros“.
metalinių laivų korpusų surinkėjas, metalo šlifuotojas, metalo
valytojas, muzikos mokytojas, namų tvarkytojas, neformaliojo
švietimo mokytojas {sporto, kūno kultūros ir pan. mokymas},
padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis parduotuvės
darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas, pakuotojas,
pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavimo [realizavimo] padalinio vadovas, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo
vadybininkas, paslaugų (teikiamų pardavus prekę) konsultantas,
pastatų apšiltintojas, pastolininkas, pašto siuntų skirstytojas,
patologijos ir teismo medicinos diagnostikos technologas,
personalo atrankos specialistas, personalo specialistas [vadybininkas], plataus profilio statybininkas, plieninių konstrukcijų
dažytojas, plytų mūrininkas, pradinio ugdymo mokytojas, prekybos salės darbuotojas, prekybos salės vadybininkas, privatus
dainavimo mokytojas, produkto vadybininkas, programuotojas,
projekto administratorius, psichologas, restorano virėjas, rinkodaros specialistas [vadybininkas], sandėlininkas, sanitarijos
specialistas, santechnikas, sekretorius, sekretorius referentas,
siuvėjas, siuvėjas sukirpėjas, skalbyklos mašinų operatorius,
skardininkas, socialinio darbuotojo padėjėjas, socialinis darbuotojas, specialusis pedagogas, stalius, stalius dailidė, statinių
dažytojas, statinių priežiūros darbininkas, statybos darbų
prižiūrėtojas, statybos inžinierius, statybos projekto vadovas,
stogdengys, sunkvežimio vairuotojas, suvirinimo technologas,
suvirintojas, šaltkalvis, šaltkalvis surinkėjas, šaltkalvis suvirintojas, taksi vairuotojas, tarnybinių patalpų valytojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, teatro
meno mokytojas, techninių dokumentų inžinierius, teisininko
padėjėjas, tiekėjas, tikybos mokytojas, ūkvedys, vairuotojas
ekspeditorius, valytojas, vandentiekio ir nuotakynų šaltkalvis
apeivis, variklinių transporto priemonių mechanikas, vėdinimo
ir oro kondicionavimo sistemų šaltkalvis, vėdinimo vamzdyno
montuotojas, verslo paslaugų vadybininkas, veterinarijos
felčeris, viešbučio patarnautojas, viešbučio registratorius,
viešbučio valytojas, vilkiko [treilerio] vairuotojas, virėjas,
virtuvės darbininkas, vyriausiasis buhalteris.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, automobilių šaltkalvis, biologijos mokytojas, chemijos inžinierius, degalinės operatorius,
ekonomikos mokytojas, ekspeditorius, elektrikas, etikos
mokytojas, fizikas, geografijos mokytojas, konstruktorius,
laivų statybos technikas, lietuvių kalbos mokytojas, lopšeliodarželio auklėtojas, matematikos mokytojas, mechanikas,
mechanikas remontininkas, metalinių laivų korpusų surinkėjas,
nekvalifikuotas melžėjas, pagalbinis darbininkas, pakuotojas,
pardavėjas, produkto vadybininkas, psichologas, rusų kalbos
mokytojas, siuvėjas, suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius,
variklinės transporto priemonės elektrikas, vilkiko [treilerio]
vairuotojas, vyriausiasis buhalteris.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: autobusų mechanikas, braižybos mokytojas,
ekonomikos mokytojas, fasuotojas (maisto pramonė), fizikos
dėstytojas, izoliuotojas, klientų aptarnavimo skyriaus padėjėjas,
lopšelio-darželio auklėtojas, metalo apdirbimo staklių operatorius, pagalbinis darbininkas, pardavėjas, plataus profilio staklininkas, siuvėjas, socialinio darbuotojo padėjėjas, šaltkalvis,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas,
valytojas, variklinės transporto priemonės elektrikas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: aplinkos tvarkytojas, indų plovėjas (rankomis),
pagalbinis virtuvės darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, parduotuvės padalinio vadovas, rinkodaros specialistas
[vadybininkas], virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apsaugos darbuotojas, ergoterapeutas, izoliuotojas, kambarinė, kasininkas, lopšelio-darželio
auklėtojas, pagalbinis parduotuvės darbininkas, pardavėjas
kasininkas, produkto vadybininkas, rinkodaros specialistas
[vadybininkas], santechnikas, šaltkalvis suvirintojas, ūkvedys, virėjas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: paštininkas, produkto vadybininkas, rinkodaros
specialistas [vadybininkas], valytojas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.
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5 d. penktadienis 18 val.
Tenesis Viljamsas GEISMŲ TRAMVAJUS. Dviejų dalių
drama. Režisierius Algirdas Latėnas.
Bilieto kaina – tik 7.24 € (25 Lt).
11 d. ketvirtadienis 18 val.
SPEKTAKLIS RODOMAS PASKUTINĮ KARTĄ
Erich Maria Remarque TRYS DRAUGAI. Dviejų dalių
melodrama. Režisierė Regina Steponavičiūtė.
Bilieto kaina – tik 2.90 € (10 Lt).
12 d. penktadienis 18 val.
Pagal J. Tumą-Vaižgantą NEBYLYS. Dviejų dalių impresija.
Režisierius ir inscenizacijos autorius – Jonas Vaitkus.
Bilieto kaina – tik 4.34 € (15 Lt).
13 d. šeštadienis 12 val.
Daiva Čepauskaitė KAŠTONĖ. Vienos dalies spektaklis visai
šeimai pagal A. Čechovo apsakymą „Kaštonė“. Režisierius
Arvydas Lebeliūnas.
Bilieto kaina – tik 2.90 € (10 Lt).
Kasa dirba: darbo dienomis (iðskyrus pirmadienius), nuo 11 iki 14 val.
ir nuo 15 iki 18 val. Ðeðtadieniais ir sekmadieniais – nuo 10 iki 13 val. ir
nuo 15 iki 18 val. Kasos telefonas: (8-41) 52 49 63. Informacija telefonu:
informaciniame centre MINTA INFO 1551. Teatras pasilieka teisæ keisti
spektaklius.

KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
Birželio 10 d. 18 val.
K.Dragunskaja „Lunačiarskio lunaparkas“, 1-os dalies spektaklis. Rež. D.Rabašauskas. Žvejų rūmai.
Bilieto kaina 5,79 Eur.
Birželio 18 d. 18 val.
M.Gavran „Poros“, 1-os dalies sceninė mozaika. Rež.
R.Kudzmanaitė. Žvejų rūmai.
Bilieto kaina 5,79 Eur – 7,24 Eur.
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

2014 M. BIRŽELIS
Išsamiau apie repertuarą, taikomas
nuolaidas – www.koncertusale.lt
Birželio 12 d., penktadienis, 18 val.
„Pietietiškas temperamentas“.
Klaipėdos kamerinis orkestras.
Meno vadovas Mindaugas Bačkus. Solistas Zoran Dukić (gitara,
Kroatija). Dirigentas Matthias Kuhn (Šveicarija).
Programoje: Heitor Villa-Lobos, Leo Brouwer, Federico Moreno-Torroba, Alberto Ginastera.
Bilietai – 8,69 Eur (30 Lt).
Bilietus platina BILIETAI.LT
Bilietams taikomas Bilietai LT 2 Lt (0,58 Eur) aptarnavimo mokestis.

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2015 m. birželis
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. BIRŽELIS
5 d., 19.00 val. Vaitimėnų bendruomenės namuose – A. Bitino ir V. Riepsos knygos „Eilėraščiai milinėse“ pristatymas.
5 d., 20.00 val. prie Skaudvilės kultūros namų – regioninis
mėgėjų muzikos grupių festivalis „Alio, talentai iš provincijos“.
6 d., 14.00 val. Kultūros rūmuose, FESTIVALIS „UŽTRAUKIM, VYRAI, DAINĄ“.
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Tapk lojaliu

klientu!

Siūlome darbą nepriklausomiems konsultantams ORIFLAME kompanijoje. Šiuo
metu yra galimybė pasinaudoti akcijos
dovanomis.
Jei susidomėjai, išsikirpk kuponą ir atvyk adresu: Vasario 16-osios g, 3, Tauragė „Oriflame“, gyvenantys kituose miestuose skambinkite tel. 8 677 75 156.

Katarakta – liga, kurios negalima ignoruoti
Įgimta ir laikui bėgant įgyta katarakta.
Katarakta – akių liga, kai akies viduje esantis lęšiukas drumstėja. Katarakta gali keliauti iš kartos į kartą, gali
būti įgimta ar įgyta. Įgimta katarakta,
kai lęšiuko drumstumas pastebimas
kūdikiams, pasitaiko žymiai rečiau
nei įgytoji, kurią gali sukelti įvairios
sisteminės ligos, žalingas tam tikrų
medžiagų vartojimas, traumos ir kt.
Vis gi dažniausias įgytos kataraktos
tipas – senėjimo sukelta katarakta.
Su metais sutrinka akyje vykstantys
biocheminiai procesai, formuojasi
drumstys trukdančios gerai matyti.
Pradinėse stadijose katarakta gali
nesukelti regėjimo problemų, tačiau
bėgant metams drumstys ryškėja, plečiasi, kas lemia palaipsniui blogėjantį regėjimą, kuris gali
baigtis aklumu.
Pagrindiniai kataraktos simptomai.
Susilpnėjęs regėjimas, neryškus matymas, vaizdas matomas lyg pro rūką, padidėjęs akies jautrumas
ryškiai šviesai, pakitęs spalvų matymas – tai pagrindiniai simptomai įspėjantys apie ligą. Pajutus šiuos
simptomus reiktų ilgai nedelsiant pasikonsultuoti su gydytoju. Katarakta yra pamažu progresuojanti
liga, kai regėjimas gali pablogėti iki aklumo. Tik atlikus kataraktos operaciją regėjimą galima grąžinti.
Kataraktos operacija.
Efektyvių vaistų, kurie išgydytų kataraktą, nėra. Šiuo metu vienintelis kataraktos gydymas visame
pasaulyje yra tik chirurginis. Atliekant kataraktos operaciją, senasis sudrumstėjęs lęšiukas ultragarsu
susmulkinamas akies viduje ir išsiurbiamas, o į jo vietą įdedamas naujas, dirbtinis lęšis. Ši operacija
neskausminga, trunkanti apie 30 minučių, o regėjimo pagerėjimas pastebimas iškart po operacijos
ar praėjus trumpam pooperaciniam periodui.
Operuoja gydytojai profesionalai.
A.Klinikos „Akių chirurgijos centras“ – tai modernią įrangą ir profesionalią darbuotojų komandą
turintis specializuotas oftalmologinės chirurgijos centras, kuris padės Jums išspręsti regos problemas.
Šis centras suteikia pacientams galimybę kreiptis į aukščiausios kvalifikacijos specialistus nelaukiant
eilėse, gauti profesionalią pagalbą, ypatingą dėmesį. „Akių chirurgijos centre“ dirba profesionali patyrusių specialistų komanda, operuoja gyd. Algirdas Šidlauskas ir Saulius Ačas – puikūs savo srities
specialistai, sukaupę ilgametę darbo patirtį. Visa naudojama įranga yra labai patikima, pagaminta savo
srities lyderių pasaulyje – vokiečių kompanijos „Carls Zeiss“ ir amerikiečių „Alcon“.
Jei pablogėjęs matymas kenkia gyvenimo kokybei, žmogus nebegali atlikti kasdienių darbų, tuomet reiktų ilgai nedelsiant kreiptis į šios srities specialistus. Kataraktos operacija šiandien yra išties
saugi, neskausminga ir greitai atliekama procedūra, tačiau labai svarbu neleisti ligai įsisenėti. Kuo
vėliau atliekama operacija, tuo didesnė komplikacijų rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį laikotarpį.
Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali
patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt
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