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TAURAGĖ

LIETUVOJE

Nuspręsta dėl naujų apribojimų
rūkantiesiems
Nuo liepos 1 d. uždrausta
rūkyti transporto priemonių
salonuose, jeigu juose yra
asmenų iki 18 metų ar nėščių
moterų.
Šiuo metu Tabako kontrolės
įstatymas nustato, kad rūkyti
draudžiama: visose švietimo,
sveikatos priežiūros įstaigose
ir šių įstaigų teritorijose; darbo vietose, esančiose uždarose patalpose; bendrose gyvenamosiose, kitose
bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru; visų rūšių viešajame transporte, išskyrus
tolimojo susisiekimo traukinius, kuriuose turi būti numatyti atskiri vagonai
nerūkantiesiems ir rūkantiesiems, taip pat orlaivius, kuriuose numatytos
atskiros vietos nerūkantiesiems ir rūkantiesiems; restoranuose, kavinėse,
baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose, interneto kavinėse, lošimo namuose (kazino), automatų ar bingo salonuose,
kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose, patalpose, kuriose vyksta sporto
varžybos ar kiti renginiai, ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose.

TAURAGĖ ĮSIJUNGĖ Į GYVĄ BALSŲ GRANDINĘ
Liepos 6 d. –ąją 21 val. vietos laiku, Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga visame Pasaulyje lietuvių bendruomenės giedojo
Lietuvos himną. Į gyvą balsų grandinę įsijungė ir Tauragė. Ta proga
surengti du gražūs renginiai. Iškilmingas šventės minėjimas įvyko
Tauragės kultūros rūmuose. Kultūros centro Taurų skyrius bei bendruomenė „Taurų žiburys“ kartu sugiedoti „Tautišką giesmę“ tauragiškius pakvietė į Taurų parko pilį. Nuo pilies kalno taip pat skambėjo
saviveiklininkų ir šventės dalyvių atliekamos lietuvių liaudies dainos.
Valstybės diena paminėta ir Lomių kaime. Į naują bendruomenės
parką susirinko apie septyniasdešimt žmonių, nemažai jų pasipuošę
tautiniais akcentais. Tautiška giesmė skambėjo ir ant Pagramančio
piliakalnio, Baltrušaičių, Adakavo, Daugliaukio kultūros namų kiemeliuose, Batakių kultūros namuose, prie Sartininkų kultūros namų.

JURBARKAS

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖ REIKALAVIMUS
ATITINKA
Informuojame, kad 2015 m. birželio 29 d. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyriaus darbuotojai paėmė vandens
mėginių pavyzdžius iš Nemuno, Jurbarko karjero, Mituvos užtvankos.
Gauti vandens mikrobiologinių ir cheminių tyrimų rezultatai rodo, kad vandens telkinių, kur maudosi žmonės, vandens kokybė atitinka higienos normos reikalavimus,
keliamus maudyklų vandens kokybei, ir nekelia grėsmės žmonių sveikatai (žarninių
enterokokų ir žarninių lazdelių skaičius leidžiamų normų neviršija).

Vyriausybė pritarė Mokslo ir studijų
įstatymo keitimui
Valstybė sudarys sutartis su aukštosiomis
mokyklomis, studijos
bus finansuojamos pagal valstybės užsakymą, o studentams bus
nustatyta priėmimo
kartelė. Taip pat universitetai galės siūlyti trijų metų trukmės
bakalauro studijas, o
į doktorantų rengimą
bus kviečiamas įsitraukti verslas. Tokioms Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktoms Mokslo ir studijų įstatymo pataisoms pritarė Vyriausybė.
Esminė įstatymo naujovė – sutartys su aukštosiomis mokyklomis – leis
parengti daugiau tokių specialistų, kurių labiausiai trūksta šalyje, o kokybiškai dirbančios aukštosios mokyklos galės gauti didesnį valstybės
finansavimą.

Lietuvos oro uostai: susijungę tapo
daugiau nei dešimtadaliu efektyvesni
Per pirmųjų bendros veiklos metų penkis mėnesius Lietuvos oro uostų
veiklos efektyvumas, palyginti su pirmais penkiais 2014 metų mėnesiais,
išaugo 11 proc. Sujungti Vilniaus, Kauno ir Palangos oro vartai skaičiuoja
išaugusius keleivių ir skrydžių kiekius, didėjančius pardavimus ir grynąjį
įmonės pelną.
Lietuvos oro uostų aviacinių ir neaviacinių paslaugų pardavimai per
pirmuosius penkis 2015 m. mėnesius, lyginant su tuo pačiu praėjusių
metų laikotarpiu, išaugo 13 proc. Išaugę pardavimai leido įmonei uždirbti
daugiau grynojo pelno – lyginant su 2014 m. sausio-gegužės mėnesiais,
grynasis įmonės pelnas yra 65 proc. didesnis.

Vienkartinių pakuočių užstato
sistemą kurs 2 administratoriai
Aplinkos ministro
Kęstučio Trečioko sudaryta komisija užstato
sistemos organizavimui ir derinimui nusprendė, kad užstato už
vienkartines pakuotes
sistemą Lietuvoje kurs
du administratoriai.
Sprendimas bus teikiamas pasirašyti aplinkos
ministrui.
Numatoma, kad užstato sistema pradės veikti nuo 2016 m. vasario 1 d.
Užstatas bus taikomas alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų, sulčių, vandens
pakuotei. Ji turės būti žymima specialiu praėjusią savaitę aplinkos ministro
patvirtintu užstato už vienkartines gėrimų pakuotes ženklu.

Lietuva derasi dėl pabėgėlių skaičiaus
ES šalys sutarė per dvejus metus pasidalyti 40 tūkst. pabėgėlių iš Italijos
bei Graikijos ir dar 20 tūkst., esančių trečiosiose šalyse.
Premjeras Algirdas Butkevičius praėjusią savaitę pripažino, kad Lietuvai gali tekti priimti daugiau nei 250 pabėgėlių - tokį kiekį anksčiau yra
patvirtinusi Vyriausybė. Pasak jo, Lietuva pasisako už tai, kad skirstant
pabėgėlius būtų atsižvelgta į šalies ekonomikos dydį ir gyventojų skaičių.
Šaltinis Delfi.lt

ŠILALĖ

NUOTYKIŲ LENKTYNĖS ŠILALĖJE 2015
Praėjusį šeštadienį, 9 valandą, aktyviai mėgstantys leisti laiką šilališkiai
rinkosi prie vienos iš pavėsinių, esančių netoli Bendruomenių parko. Juos
visus subūrė organizacijos „Aktyvi Tauragė“ ir Šilalės rajono savivaldybės
surengtos Nuotykių lenktynės. Šių komandinių lenktynių tikslai yra populiarinti aktyvų laisvalaikį, skatinti ekologinį turizmą gamtoje bei padaryti tokias
lenktynes kasmetiniu tradiciniu renginiu. Šiose lenktynėse galėjo dalyvauti
visi, kurie nepabūgo kepinančios saulės ir buvo pasiryžę išbandyti save trijų
etapų varžybose.
Greičiausiai lenktynių trasą įveikė mišrioje grupėje dalyvaujantys Valdas
Janušas ir Janeta Justaitė – finišą jie pasiekė po 58 minučių. Šeimų grupėje sparčiausi buvo Daiva Radavičienė ir
Arūnas Radavičius (1 valanda ir 7 minutės). Moterų grupėje pirmosios finišą pasiekė Indrė Gražinskaitė ir Aušra
Venskutė (1 valanda ir 20 minučių). Vyrų grupėje nugalėtojais tapo Jonas Gudauskas ir Linas Lekavičius (1 valanda).
Visi finišavę dalyviai buvo apdovanoti diplomais, o grupių nugalėtojams buvo įteikti medaliai ir specialūs prizai. Taip
pat buvo apdovanoti vyriausias ir jauniausiais lenktynių dalyviai – Arūnas Radavičius (56 metai) ir Rokas Dargis (8
metai). Tikimės, kad šios lenktynės kvies šilališkius aktyviai leisti laisvalaikį ir kitais metais.

ŠILUTĖ

NACIONALINĖS EKSPEDICIJOS DALYVIAI
LANKĖSI RUSNĖJE
Nacionalinės ekspedicijos Nemunu per Lietuvą dalyviai – profesorius
Alfredas Bumblauskas, žurnalistas Edmundas Jakilaitis, etnologė Zita Kelmickaitė, atlikėjas Gabrielius Liaudanskas - Svaras, gamtininkas Selemonas
Paltanavičius – išlydėti iš Kauno, pasiekė Rusnės salą. Čia juos burvalte „Rusnietis“ atlydėjo Rusnės seniūnė Dalia Drobnienė, o dainomis pasitiko Rusnės
etnografinio ansamblio „Sklada“ kolektyvas. Seniūnės Dalios Drobnienės
pasitikti svečiai buvo apdovanoti šermukšnių vainikais ir česnako skiltelėmis,
kad saugotų nuo negandų ir kelionėje lydėtų sėkmė.
Po trumpo sustojimo Rusnės prieplaukoje, svečiai išsiskirstė mokytis šišioniškių tarmės, statyti laivus, rūkyti žuvį ir kitų vietos papročių bei amatų. Vakare profesoriaus Alfredo Bumblausko ir
gamtininko Selemono Paltanavičiaus komandos susigrūmė žuvienių mūšyje. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos
eteryje rudenį bus rodomas dokumentinis filmas apie šią unikalią ekspediciją.

RASEINIAI

LIAUDIES MENO GROŽIS – KABANTYS SODAI
Jau ketvirtus metus Lietuvos muziejų asociacijos organizuojamas nacionalinis kultūros
paveldo aktualinimo ir modernių muziejinių iniciatyvų edukacinis projektas – „Lietuvos
muziejų kelias”. Šiemet ,,Muziejų kelias“ prasidėjo Dzūkijoje, nuvingiavo per Suvalkiją
(Sūduvą), Žemaitiją, Mažąją Lietuvą ir savo kelionę užbaigs Aukštaitijoje, Rumšiškės Lietuvos liaudies buities muziejuje. Visą kelią plėtojama tema – „Liaudies meno grožis“.
Raseinių krašto muziejininkai su tautodailininke Inija Ambroziene Maironio Tėviškėje
liepos 18 d. pasidalins šiaudinių sodų kūrimo patirtimi.

KAUNAS

NUO LIEPOS 15 DIENOS – KASDIENIAI SKRYDŽIAI
Į KOPENHAGĄ
Aviakompanija „Ryanair“ praėjusios savaitės pabaigoje pranešė apie
naują maršrutą iš Kauno į Kopenhagą.
Kasdien skraidinti šia kryptimi oro bendrovė pradeda nuo liepos 15
dienos.
„Mums smagu pranešti apie naują kasdienį maršrutą į Kopenhagą,
kuris pradedamas vykdyti nuo liepos 15 dienos ir į kurį bilietus įsigyti
galima jau dabar per www.ryanair.com.“
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MARIJAMPOLĖ

„SIDABRINĖS GERVĖS NAKTYS“ TRADICIŠKAI
SUKLYKS MARIJAMPOLĖJE
Liepos 11 d., šeštadienį, 22.00 val. šeštasis vasaros kino festivalis „Sidabrinės gervės naktys“, kaip ir kasmet, sustos
Marijampolėje, poezijos parke.
Kino prasidės vos sutemus, apie 22.00 val. Žiūrovai turės galimybę pamatyti tris Lietuvos kino ir televizinio kino
apdovanojimuose „Sidabrinė gervė 2015” nominacijoms pristatytus įvairaus žanro kino kūrinius: animacinį filmą
„Bimas“, režsierius Nerijus Kanišauskas, vaidybinį trumpametražį filmą „Kelių eismo taisyklės“, režisierė Marija
Stonytė bei vaidybinį ilgametražį filmą „Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir Paulius“, režisieriai Simonas
Aškelavičius ir Ričardas Marcinkus, sulaukusio didžiulio Lietuvos žiūrovų susidomėjimo.

KLAIPĖDA

POLICIJA ĮSPĖJA: NEAUGINKITE RAUMENŲ
ABEJOTINAIS PREPARATAIS
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo
valdybos pareigūnai tęsia patikrinimus dėl neteisėtos
prekybos vaistiniais preparatais. Stebėtina, kad nelegaliai
prekybai vykdyti asmenys naudoja socialinius tinklus,
ten prisistatydami mitybos specialistais ar asmeniniais
treneriais, kurie gali padėti pasiekti įspūdingų rezultatų
per trumpą laiką.
Policijos pareigūnai, bendradarbiaudami su Valstybinės
vaistų kontrolės tarnybos specialistais, tęsia patikrinimus
bei įspėja, kad naudodamiesi apsišaukėlių asmeninių
trenerių paslaugomis bei vartodami neaiškios kilmės ir
sudėties vaistinius preparatus žmonės rizikuoja savo sveikata. Lietuvoje kasmet į medikus kreipiasi po keliasdešimt
pacientų, kuriems dėl įvairių hormonų vartojimo, tarp jų - anabolinių steroidų, sutrinka kasos, kepenų, skydliaukės
veikla.
Visais policijos užfiksuotais atvejais, kai asmenys prekiauja interneto svetainėse ar turguose, licencijos prekybos
vaistiniais preparatais jie neturi.
Policija prašo pranešti apie vaistinių preparatų prekybą bei nepirkti neaiškios kilmės preparatų turguose ar internetu,
nes pirkdami skatinate šią nelegalia verslo šaką bei labai rizikuojate savo sveikata.

ŠIAULIAI

PRASIDĖJO XII TARPTAUTINIS CHAIMO
FRENKELIO VILOS VASAROS FESTIVALIS
2015 m. liepos 6 d. Šiaulių „Aušros“ muziejaus Chaimo Frenkelio vilos parke (Vilniaus g. 74, Šiauliai) prasidėjo kasmetinis,
dvyliktus metus organizuojamas tarptautinis Chaimo Frenkelio
vilos vasaros festivalis.
Valstybės dieną vykęs šventinis atidarymo koncertas „Viena
Tėvynė Lietuva“ prasidėjo iškilmingai – „Aušros“ muziejaus
direktorius Raimundas Balza buvo apdovanotas Kultūros ministerijos Garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“.
Scenoje skambėjusiose lietuvių kūrėjų kompozicijose persipynė
tradicinis romantizmas ir modernumas, kuris suartino festivalio
dalyvius – pasibaigus koncertui žiūrovai lydėjo atlikėjus nuo
scenos, priglaudę juos po savo skėčiais, saugodami nuo lietaus.
Festivalio renginių programa tęsis iki pat rugpjūčio 26 d.
Kiti festivalio renginiai vyks liepos 9, 16, 23 rugpjūčio 5, 13, 19, 26 dienomis.

TELŠIAI

RAJONE KURIAMOS NAUJOS DARBO VIETOS
Bendra švedų ir lietuvių bendrovė „Workman“
Viešvėnuose pradėjo statyti gamyklą – čia gaminamus
surenkamuosius karkasinius namus veš į Švediją. Su
bendrovės atstovais susitikę Telšių rajono savivaldybės
meras Vytautas Kleiva, administracijos vadovai Saulius
Urbonas ir Kęstutis Gusarovas tarėsi dėl naujų darbo
vietų kūrimo ir verslumo galimybių.
Šiuo metu UAB „Workman“ dirba 27 darbuotojai. Dar
apie 23 Telšių rajono gyventojus planuojama įdarbinti
pastačius gamyklą. Joje kolektyvui bus sukurtos patogios
darbo sąlygos: įrengta valgykla, persirengimo kambariai
ir kt. Statybos darbus planuojama baigti šių metų gruodį.
Vytautas Kleiva, Saulius Urbonas ir Kęstutis Gusarovas su bendrovės atstovais diskutavo apie verslo plėtros naudą
rajonui, investicijų ir kuriamų darbo vietų svarbą.
„Prie nedarbo lygio mažinimo prisidedantiems verslo subjektams esame pasiruošę suteikti visokeriopą pagalbą“,
– taria rajono meras Vytautas Kleiva ir administracijos vadovai Saulius Urbonas ir Kęstutis Gusarovas. Vadovai įvertina Viešvėnuose kuriamų darbo vietų naudą rajonui – net ir kelios naujos darbo vietos suteikia rajono gyventojams
galimybę dirbti gimtajame rajone, išlaikyti šeimas.

ŠAKIŲ R.

PARAMA KAIMO BENDRUOMENĖMS
Kaip eilę metų, taip ir šiemet, anksti pavasarį per Žemės Ūkio ministeriją
buvo paskelbtas konkursas Valstybės paramai gauti. Konkursas skirtas
kaimo bendruomenėms, kad šios sėkmingiau galėtų spręsti joms iškilusias
problemas. Tarp nugalėtojų – trys šakiečių projektai: ,,Versli Plokščių bendruomenė – nuo idėjos iki realizacijos“, ( Plokščių BC); „Dalinis Sudargo
viešosios erdvės sutvarkymas“, (bendruomenė ,,Naujasis Sudargas“);
,,Viešosios erdvės sutvarkymas Slavikų seniūnijos bendruomenės labui“, (Slavikų BC).
Laimėti projektai – tai dar viena gera finansinė injekcija rajono gyvenimo plėtrai. Manoma, kad sutartys su NMA
bus pasirašytos dar liepos mėnesį ir tada jau bus galima drąsiai žengti priemonių vykdymo keliu.
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PASAULYJE

Pirmininkavimą ES Tarybai iš
Latvijos perėmė Liuksemburgas
Ateinančiam pusmečiui skirtoje savo pirmininkavimo programoje,
pavadintoje „Sąjunga piliečiams“, Liuksemburgas pabrėžia įsipareigojimą kurti stiprią Europą, paremtą pamatinėmis Europos Sąjungos (ES)
vertybėmis ir principais, todėl ketina laikytis atviro, į visų ES piliečių
interesus ir svarbiausius bendrus Europos tikslus orientuoto požiūrio.
Svarbiausiais ateinančio pusmečio prioritetais ir siekiais Liuksemburgas įvardija investicijų skatinimą ir darbo vietų kūrimą, tolesnį bendros
rinkos vystymą, ypač per skaitmeninę jos dimensiją, migracijos krizės
suvaldymą bei laisvės, teisingumo ir saugumo suderinimą, taip pat ES
socialinės erdvės gilinimą, darnaus vystymosi skatinimą, ES konkurencingumo bei vaidmens globaliniame lygmenyje didinimą.
Esminiais prioritetais vidaus reikalų srityje Liuksemburgas įvardija
migracijos valdymą ir kovą su terorizmu.

Italijoje – didžiausias istorijoje
konfiskavimas iš mafijos
Trečiadienį Italijos
policija surengė operaciją, per kurią buvo
konfiskuota mafijos
turto už 1,6 milijardo
eurų.
Kaip pranešė naujienų agentūra ANSA,
tai – su „Cosa Nostra“ klanais susijusių
verslininkų aktyvai
Sicilijos salos administraciniame centre Palerme. Pasak orderį išrašiusių Palermo tribunolo
pareigūnų, šis konfiskavimas – didžiausias kovos su mafija istorijoje. Kol
kas nepranešama, kas konkrečiai buvo konfiskuota. Italijos vyriausybė
jau seniai imasi tokių priemonių prieš mafiją. Vėliau konfiskuotas turtas,
dažniausiai – namai ir žemės sklypai, perduodami legaliam verslui.

JAV intensyvina kovą prieš „Islamo
valstybę“
JAV prezidentas Barackas Obama pranešė apie aktyvesnę JAV vadovaujamos koalicijos kovą prieš „Islamo valstybę“ (IS), skelbia BBC.
Kalbėdamas Pentagone B. Obama užtikrino, kad JAV nesiųs papildomai karių į Siriją, tačiau bus didinama parama šalies nuosaikiajai
opozicijai. Neseniai IS kovotojai pranešė iš kurdų pajėgų perėmę dar
vieno miesto valdymą. Tačiau pastarosiomis savaitėmis koalicija įvykdė vienus intensyviausių IS apšaudymų nuo antskrydžių kampanijos
pradžios. Ypač svarbus Rakos miesto, laikomo IS sostine Sirijoje,
bombardavimas. B. Obama pranešė apie kovas prieš IS bazę Sirijoje
bei būsimus antskrydžius, kurių metu taikomasi į naftos ir dujų gamyklas, kurios padeda finansuoti IS operacijas. Prezidentas įspėjo,
kad norint galutinai sutriuškinti islamistus, prireiks daugiau laiko.

Dėl karščių Europą siaubia miškų
gaisrai
Smarkūs vasaros
karščiai Pietų Europoje jau išprovokavo
pirmą didelę miškų
gaisrų bangą. Dideli
gaisrai siaučia Ispanijos Chaeno provincijoje ir Gvadalacharoje.
Pastarąją savaitę Ispanijoje temperatūra
pakilo iki beveik 40
laipsnių Celsijaus. Korsikoje jau porą savaičių įvestas draudimas, išvis
neleidžiantis lauke naudotis atvira ugnimi. Kitame pusrutulyje dar didesni
gaisrai siaučia Kanados miškuose. Ten pietinėje Saskačevano provincijoje
dėl gaisrų teko evakuoti daugiau kaip 10 tūkstančių gyventojų, o dūmų
šleifas nutįso iki JAV ir gali pridaryti problemų skrydžiams.

JAV atnaujino santykius su istoriniu priešu
Jungtinių valstijų prezidentas Barackas Obama Baltuosiuose rūmuose
susitiko su Vietnamo komunistų partijos vadovu Nguyen Phu Trongu.
Tai pirmas toks šalių lyderių susitikimas per 20 metų, kai abi šalys
atnaujino dvišalius santykius.
B. Obama sako, kad nepaisant šalių skirtingų požiūrių į valstybių
valdymą, Amerikos ir Vietnamo partnerystė stiprėja. Apžvalgininkai
teigia, kad Vietnamas stiprina santykius su Vašingtonu dėl prastėjančių
santykių su Kinija. Šį mėnesį sukanka 40 metų nuo Vietnamo karo
pabaigos.
Šaltinis Delfi.lt
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SMULKUS VERSLAS

Želė tortas „Vasarėlė“
Reikės:
Sausainiai, 300 gramų. Grietinė arba
jogurtas, 500 gramų. Cukrus, 2 valgomieji šaukštai. Želatina, 2 valgomieji
šaukštai. Braškės, 300 gramų. Vynuogės, 1 saujelė. Mėlynės, 1 saujelė.
Gaminimo instrukcija:
Želatiną užpilkite šaltu ar kamb.
temp. vandeniu (1 stiklinė) ir palaikykite 30 minučių. Išplakite grietinę su cukrumi. Želatiną su vandeniu ištirpinkite
ant silpnos ugnies, visą laiką maišant. Ištirpintą želatiną maišant supilkite
į išplaktą grietinę. Sausainius sulaužyti į mažesnius gabalėlius. Vaisius ir
sausainius sudėti ir užpilti grietinės mase. Šaldytuve laikyti 5 val. Vaisius
galima dėti ir kitus - pagal skonį.

NAUDINGA ŽINOTI

Ką daryti, jei nuolat ką nors
pamirštate?
Man 40. Didžiąją gyvenimo dalį dirbu buhalteriu,
tad atmintimi niekuomet
nesiskųsdavau. Dabar,
ar vasara kalta, ar kitos
problemos ėmė kamuoti:
negaliu sukoncentruoti dėmesio, mintys vis
„nuplaukia“ kažkur kitur.
Nebeprisimenu, kur pasidėjau raktus nuo buto,
kartais net sunku pasakyti, ką valgiau pusryčiams. Ar turėčiau dėl to sunerimti? Kaip grįžti „į senas vėžes“? Tadas
Pataria Antakalnio poliklinikos šeimos gydytojas Dargiris Beresnevičius
Esate tikrai jaunas, todėl tokių sutrikimų lyg ir neturėtų būti. Bet kuriuo atveju reikėtų peržvelgti įprastą veiklą. Kiek valandų miegate. Rekomenduotinas
laikas nuo 6 iki 8 ar 9 valandų. Didesnis ar mažesnis skaičius galėtų būti
kenksmingas. Kitas klausimas - mityba. Galbūt tam tikrų vitaminų trūkumas
galėtų lemti minėtus sutrikimus. Reikėtų prisiminti, kad rekomenduotina
daugiau valgyti vaisių daržovių, gerti pakankamą kiekį (apie pusantro litro
per parą) vandens.
Tiek pasyvus, tiek aktyvus rūkymas toksiškai veikia galvos smegenis.
Paprastas patarimas, kaip stiprinti atmintį, galėtų būti fizinio aktyvumo didinimas. Sportas, ypač teikiantis malonumą, ne tik gerina nuotaiką, stiprina
širdį, bet ir padeda stiprinti atmintį. Kita veikla galėtų būti kryžiažodžių
sprendimas, užsienio kalbų, eilėraščių mokymasis, skaitymas. Įrodyta, kad
skaitantys knygas žmonės daug rečiau ir vėliau suserga demencija (stipriu
atminties sutrikimu) negu neskaitantys. Tačiau jeigu stebite, kad minėtos
priemonės neduoda rezultatų, ar atmintis stipriai blogėja, patarčiau kreiptis
į šeimos gydytoją. Pastarasis atliks reikalingus tyrimus, kurių tikslas rasti
galimą atminties sutrikimo priežastį, kurią galima koreguoti.
Šaltinis: Lietuvos sveikata

MITYBA

Žaliosios sveikatos bombos: stabdo
senėjimą, saugo nuo grėsmingų ligų
Daugelis žmonių mano, kad
žirneliai tėra prasčiokių maistas
ar pigaus restorano salotos, kad
jūsų lėkštėje būtų ko nors „žalia“.
Tačiau žalieji žirneliai yra tikros
mažos maisto jėgainės, turinčios
daug naudos jūsų sveikatai ir visai
planetai. Svetainė care2.com išdėsto naudingąsias žirnelių savybes ir
pataria, kaip reikėtų juos vartoti.
1. Kontroliuoja svorį. Žirneliai
turi mažai riebalų, bet daug visų
likusių medžiagų. Puodelis žirnelių turės mažiau kaip 100 kcal, bet suteiks
jums daug baltymų, skaidulų ir mikroelementų. 2. Apsaugo nuo žarnyno
vėžio. Žirneliuose yra daug sveikatą saugančio polifenolio, vadinamo kumestroliu. 3. Saugo nuo senėjimo, stiprina imuninę sistemą, suteikia daug
energijos 4. Apsaugo nuo raukšlių, Alzheimerio ligos, artrito, bronchito,
osteoporozės ir pienligės. 5. Reguliuoja cukraus kiekį kraujyje. Antioksidantai ir priešuždegiminės medžiagos apsaugo ar net gydo nuo atsparumo
inulinui (II tipo diabeto). 6. Apsaugo nuo širdies ligų. Daugybė žirneliuose
esančių antioksidantų ir priešuždegiminių medžiagų palaiko kraujagyslių
sveikatą. 7. Draugiški aplinkai žirneliai kartu su dirvožemio bakterijomis
paima iš oro azotą ir aprūpina juo žemę. Tai sumažina poreikį dirbtinėms
trąšoms, nes viena iš pagrindinių jų dalių yra azotas. Kai žirnelių ankštys
nuskinamos, likęs augalas lengvai supūna, virsdamas papildoma organine
trąša žemei. 8. Apsaugo nuo vidurių užkietėjimo Didelis kiekis skaidulų yra
naudingas gerai žarnyno būklei ir peristaltikai. 9. Sveiki kaulai. Vos viename
puodelyje žirnelių yra 44 proc. kasdienės vitamino K dozės, o šis vitaminas
padeda kaulams pasisavinti kalcį. 10. Mažina blogojo cholesterolio kiekį.
Džiovinti žirniai (puodelis tokių žirnių turi 16 g baltymų) turi dvigubai
daugiau baltymų negu žalieji žirneliai ir šešiskart daugiau baltymų už sėjamuosius žirnius. Prieš vartodami tokius žirnelius, gerai juos nuplaukite,
o dar geriau, jei užsiaugintumėte jų patys!

„NEPRISVILĘS BLYNAS“ TRAUKIA PASKANAUTI
NAMINIO MAISTO
Nusibodo kiekviename pakelės
kioskelyje siūlomi kebabai ar atšalusi pica? O gal norite paskanauti
aromatingos late ar kapučino kavos,
kurią galėsite gurkšnoti nepaprastai
vaizdingoje Nemuno pakrantėje
Jurbarke, netoli dviračių bei pėsčiųjų tako beveik pačiame miesto
centre? Užsukite į verslininkės
Zitos Kelpšienės blyninę, kurios
ryškiai geltona spalva nudažytas autobusiukas vilioja iki šiol neragauto
skonio patiekalais ir gėrimais...
Praėjusių metų lapkričio mėnesį
Jurbarką nustebino šis autobusiukas, atsiradęs Jurbarko autobusų
stotyje. Šią mobiliąją užkandinę
sumanė atidaryti jurbarkietė Zita
Kelpšienė. Moteris sako, kad tai
nėra pagrindinis jos darbas, o greičiau hobis ir smagus laisvalaikio
praleidimo būdas. Ji neslepia, kad
idėjos sumanytojai buvo vaikai, jie
patarė įdomią verslo idėją. Idėja,
kaip ji pati sako, greičiausiai pasiteisino, nors verslui suklestėti dar
reikia nemažai laiko.
Visą rudenį ir žiemą blyninė ant
ratų stovėjo autobusų stoties teritorijoje. Dažniausi šios mobilios
užkandinės klientai būdavo Antano
Giedraičio-Giedriaus gimnazijos
moksleiviai. Per keletą mėnesių
ji subūrė ir ištikimų klientų ratą.
Pasakoja, kad yra vairuotojų, kurie
nuolatos prašydavo iškepti pamėgtų
blynų. „Mano produkcija – pati
paprasčiausia. Blynai su varške,
mėsa, kitais priedais. Bandžiau gaminti ir su įmantresniu paukštienos
įdaru, tačiau klientams jie pasirodė
pernelyg brangūs. Tad grįžau prie
jau nusistovėjusių receptų – ir nesiskundžiu. Dar niekas nesakė, kad
neskanu. Matyt, žmones labiausiai
traukia ne pusfabrikačiai, o naminiu
būdu paruoštas maistas“, - pasakoja
Z. Kelpšienė.
Ji sako, kad tokio verslo idėja

nėra naujiena Lietuvoje. Tokių
blyninių yra ir kituose miestuose.
Sunkiausia verslininkei buvo pats
pasiruošimas, strateginės vietos
pasirinkimas, meniu sumanymas.
„Viskas buvo nauja. Nežinojau,
kokie patiekalai žmonėms patiks
labiausiai. Rinka neištirta, patirties
irgi nėra“, - apie verslo pradžią
pasakoja moteris. Ji sako, kad vasarą patiekalų asortimentas skiriasi
nei buvo siūlomas žiemą – dabar
klientai daugiausia pageidauja ne
tik blynų su gaiviais vaisių, uogų
įdarais, bet ir šaltos kavos su ledukais, ledų kokteilių.
Prie Nemuno, netoli vaikų žaidimų aikštelės blyninė kol kas laukia
lankytojų nuo 11 valandos ryto iki
21 valandos vakaro. Pasak ponios
Zitos, lankytojų birželį nebuvo ne
itin daug. Greičiausiai kalti itin
šalti birželio orai. Joninių šventės
metu ji prekiavo blynais, čia pat
verdama gardžia kava miesto parko
teritorijoje. Pasak jos, tai kol kas
pelningiausios šios vasaros dienos.
Blyninės meniu – ne tik įvairiausi
blynai, kavos rūšys, vaisvandeniai,
bet ir itin paklausūs kokteiliai
su ledais. Ponios Zitos manymu,
atšilus orams ir panemunę užplū-

dus lankytojams, blyninę, iš tolo
viliojančią ryškiai geltona spalva,
turėtų aplankyti daugiau jurbarkiečių ir miesto svečių. Tačiau ji
nėra prisirišusi būtent prie šios
vietos. „Mane čia riša tik elektros
tiekimo kabelis“, - juokauja. Kol
kas namelis su gardžiai kvepiančia
produkcija „švartuojasi“ čia, tačiau
dar šią vasarą ji ketina neužsibūti
vienoje vietoje. Greičiausiai keliaus
į žymiai daugiau nei panemunė pritraukiančio miesto karjero pakrantę,
o galbūt vasaros pabaigoje grįš ir
autobusų stotį.
Tą dieną, kai kalbėjomės, jaunatviškai atrodanti Zita Kelpšienė,
laukdama klientų, važinėjosi riedučiais. Ji sako, kad svarbiausia šiame
versle – mėgstamas užsiėmimas ir
nauji gyvenimo iššūkiai. Naujas pomėgis išmokė ne tik greitai suktis,
ieškoti naujų receptų. Pradžia buvo
nelengva, tačiau dabar viskas atrodo
žymiai paprasčiau – svarbiausia
nepasiduoti retkarčiais verslui
nepalankioms oro sąlygoms ir optimistiškai žvelgti į ateities perspektyvas. O kad įmanoma verslą kurti
ir provincijoje, Zita Kelpšienė net
neabejoja – reikia tik norėti.
Judita Pažereckienė

SVEIKATA

10 GALVOS SVAIGIMO PRIEŽASČIŲ
Dešimt priežasčių, kodėl mums
sukasi galva, ir ekspertų patarimai, ką daryti, jeigu jaučiate, kad
alpstate.
1. Viskas aplinkui pradeda suktis
ratu, kai duodate kraujo iš venos
arba atsisėdate į odontologo krėslą. Prieš tai spengia ausyse, būna
silpna, o akyse aptemsta ar ima
„skraidyti muselės“.
Tai bene dažniausiai visiškai
sveikiems žmonėms pasitaikanti
galvos svaigulio rūšis. Jo priežastis,
anot neurologų, – stresinė situacija,
kurios metu organizmas į kraują
išmeta daugiau streso hormonų ir
kitų aktyviųjų medžiagų.
2. Galva sukasi visada toje pačioje
situacijoje – rytą arba naktį staiga
pakilus iš lovos. Priepuolis prasideda be jokių įspėjančių simptomų
ir staiga.
Greičiausiai turite bėdų dėl kraujospūdžio. Normaliomis aplinkybėmis, kai žmogus atsistoja, jo
arterinis kraujospūdis iš pradžių
sumažėja, paskui sunormalėja.
3. Galvos svaigulys, besiribojantis su sąmonės netekimu, pradeda
kamuoti po to, kai patyrėte smūgį,
galvos traumą, esant stipriam galvos skausmui.
Tai labai dažnas smegenų sukrėtimo ir smegenų kraujagyslių ligų
simptomas. Tačiau pasitaiko ir
sergantiesiems migrena, epilepsija.
Tokiu atveju būtina pasitikrinti pas

neurologą, atlikti rentgeno tyrimą
ir pageidautina – galvos smegenų
kompiuterinę tomografiją.
4. Galva sukasi, širdis daužosi
– atrodo, tuoj iššoks iš krūtinės.
Veidas pabąla, išmuša prakaitas,
pradeda stigti oro, sunku kvėpuoti.
Jeigu patyrėte kažką panašaus,
nedelsdami skubėkite pas kardiologą. Sergant kai kuriomis širdies
aritmijos formomis, sutrinka visų
vidaus organų aprūpinimas krauju –
taip pat ir smegenų. Dėl to ir ištinka
tokie pusiau alpulio priepuoliai.
5. Pykina ir svaigsta galva plaukiant laivu, kalnuose, ilgą laiką
važiuojant autobusu. Papildomi
simptomai gali būti sutrikusi koordinacija, pusiausvyros praradimas.
Paprastai tai reiškia, kad silpnas
jūsų vestibulinis aparatas.
6. Negalavimas pakerta išskirtinai
viešuose susirinkimuose – didelės
publikos akivaizdoje, ir paprastai
būna būdingas jaunoms moterims.
Anot neurologų, tai tipiškas isterijos priepuolis.
Geriausias ir patikimiausias būdas nutraukti isterijos priepuolį
– patapšnoti nualpusiai poniai ar
panelei per veidą ir mažiau aplink
ją tupinėti.
7. Svaigulio priepuolis daugiausia
ištinka vyrus staiga pasukus galvą
– pavyzdžiui, skutantis ar sportuojant, – arba užsivilkus marškinius
pernelyg ankšta apykakle.

Specialistų teigimu, mūsų kaklo
kraujagyslėse yra aktyvi zona,
vadinama karotidiniu sinusu. Jį
sudirginus, žmogaus kraujospūdis
staiga nukrenta 40 mm gyvsidabrio
stulpelio.
8. Jums buvo diagnozuotas reumatas arba persirgote sunkia peršalimo liga. Gydytojas apžiūrėjęs
nustatė širdies ūžesius. Gali kankinti širdies ritmo sutrikimai ir
šokinėjantis kraujospūdis.
9. Laikotės itin griežtos dietos, todėl per labai trumpą laiką sumažėjo kūno masė.
Staiga lieknėti negalima, primena
medikai. Meskite svorį lėtai.
10. Sergate cukriniu diabetu. Prieš
svaigulio priepuolį juntate alkį,
silpnumą visame kūne, gausiau
prakaituojate, dreba rankos ir visas
kūnas, dažniau plaka širdis. Galvos
svaigulys kartais baigiasi alpuliu.
Tai labai panašu į hipoglikemiją.
Panašių būklių pasitaiko padauginus insulino.
Patyrus tokį priepuolį derėtų lengvai užkąsti – suvalgyti kokį vaisių,
jogurto, medaus.
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AUTONAUJIENOS

ITALAI ATNAUJINO „FIAT 500“
Italijos automobilių gamintojas „Fiat“ atnaujino savo populiariausią modelį – „Fiat 500“. Autentiškos išvaizdos modelis
pasižymės naujais, tačiau tradicijas puoselėjančiais dizaino
elementais išorėje ir viduje, pasiūlys atnaujintus variklius bei
šiuolaikines komforto, valdymo bei saugumo technologijas.
„Fiat“ įgalioji atstovė Lietuvoje „Autobrava“ praneša, kad
mūsų šalyje naujasis 500 salonuose pasirodys rugsėjį.
„Pastarosios kartos „Fiat 500“ rinkoje siūlomas jau 8 metus,
tačiau jų pardavimai iki šiol auga – 2014 metais koncernas
pardavė rekordiškai daug 500-tukų. Esame įsitikinę, kad atnaujintas „Fiat 500“, kuris išlaikė šiai lygiaverčių konkurentų
neturinčiai modelių šeimai būdingą stilių, pratęs itališką sėkmės istoriją. Juolab, kad jame vairuotojai ras efektyvius variklius, šiuolaikines technologijas ir aukštos kokybės
medžiagas“, – sakė „Autobrava“ direktorius Renaldas Gineika.

Paukščiai plepiai vartoja primityvią
kalbą
Vienos rūšies Australijos paukščiai
sugeba skleisti įvairius garsus ir juos
derinti, siųsdami savo gentainiams
suprantamą informaciją. Kitaip
tariant, jie kalba sava kalba, nors
toks gebėjimas ilgą laiką būdavo priskiriamas tik žmonėms, pirmadienį
paskelbė tyrėjai.
Mokslo žurnale „PLOS Biology“
paskelbtoje studijoje tyrimų objektu buvo pasirinkti rudavainikiai ylasnapiai
plepiai ( Pomatostomas ruficeps), paplitę Australijos krūmynuose.

Plastinės chirurgijos revoliucija:
A. SABONIS VAIRUOS NOSTALGIJĄ KELIANTĮ japonai jau kūria dirbtinius veidus
NAUJĄ AUTOMOBILĮ
Japonijos bendrovė „Real-f

Savaitgalį Kaune legendinis krepšininkas Arvydas Sabonis gavo
naujojo „Renault Espace“ raktelius. Šis modelis A. Saboniui kelia
prisiminimus ir nostalgiją.
„Renault Espace“ buvo pirmasis mano įsigytas asmeninis automobilis. Iš tiesų, pasakiška mašina kelionėms ir palikusi gerą
įspūdį. Ypač ji naudinga buvo, kai atsirado vaikų – tiek Ispanijoje
važinėjom, tiek persikėlę čia, į Lietuvą. Ir erdvus, ir patogus automobilis. Tais laikais tai buvo tokia kosminė mašina“, – prisiminė
A. Sabonis.
A. Saboniui įteikti rakteliai nuo aukščiausios komplektacijos
„Initiale Paris“ automobilio su automatine pavarų dėže, 1,6 l 160
AG dyzeliniu varikliu, „4Control®“ važiuokle su keturių vairuojamų ratų sistema, naująja „Renault R-LINK2®“
multimedijos sistema bei dideliu 8,7 colio ekranu.

Co.“ pranešė apie sėkmingą dirbtinių žmogaus veidų kūrimą. Jie
bus gaminami iš silikono ir ateityje bus naudojami žmonių veido
atkūrimo plastinėse operacijose.
Bendrovės specialistai jau paruošė tikslių veido kopijų gamybą
ir jau gavo daug užsakymų iš
žinomų verslininkų, politikų, šou
verslo žvaigždžių ir iš paprastų
žmonių, kurie buvo rimtai sužaloti nelaimingų atsitikimų metu, gyvūnų įkandimų ar dėl sunkių ligų. Naujas
veidas kainuos 300 tūkstančių jenų (apie 2,4 tūkst. JAV dolerių).

INDIJOS VAIRAVIMO KULTŪRA KELIASI Į Pažangiausias povandeninis laivas,
kurio negalės aptikti priešai
KLAIPĖDĄ
Indija, Pietryčių Azijos šalys, Paryžius. Dabar jau ir Lietuva. Tiksliau – jos
uostamiestis Klaipėda. Tik čia galima pasivažinėti nedideliu, ant motorolerio
bazės sukonstruotu taksi, kitaip dar vadinamu „tuktuku“.
Šiuo metu Klaipėdos gatvėse jau važinėja penki „tuktukai“. Tai Italijos
kompanijos „Piaggio“, gaminančios įvairios paskirties motorolerius, gaminys. „Tuktuke“ sumontuotas 200 kub. cm, 7,5 kW galios variklis, kurio dėka
galima pasiekti 70 km per valandą greitį.

KURIAMAS „BUGATTI VEYRON“ ĮPĖDINIS
„Volswagen“ grupės vadovai oficialiai patvirtino ketinimus kurti garsiojo greito ir galingojo „Bugatti Veyron“
modelio įpėdinį.
Kompanijos bosas Martinas Vinterkornas žurnalui „Bild“
prasitarė, kad naujasis automobilis turės hibridinį variklį.
Gerokai anksčiau vokiečiai pranešė, kad Veyrono įpėdinis
bus pakrikštytas „Bugatti Chiron“ vardu, o premjeros
šampanas turėtų būt iššautas kitąmet. Nors Chironas panašus į Veyroną, kaip du vokiško lietaus lašai, vis dėlto
net 90 proc. detalių bus arba visiškai naujos, arba gerokai
atnaujintos, patobulintos.
Info: Delfi.lt

TEMA

KEIČIASI AUTOMOBILIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS
ATLIKIMO TAISYKLĖS
Nuo š.m. liepos 1 d. įsigalioja
naujos Saugaus eismo automobilių keliais nuostatos, kurios pagal
Susisiekimo ministerijos nustatytą
tvarką leidžia atlikti automobilių
technines apžiūras Europos ekonominės bendrijos (EEB) šalyse.
Tokia galimybė pirmiausia atsiras
Vokietijoje.
Nuo liepos 1 d. įsigalioja naujos
Saugaus eismo automobilių keliais
nuostatos, kurios pagal Susisiekimo ministerijos nustatytą tvarką
leidžia atlikti automobilių technines apžiūras Europos ekonominės
bendrijos (EEB) šalyse. Tokia galimybė pirmiausia atsiras Vokietijoje.
Susisiekimo ministerija parengė
susisiekimo ministro įsakymo, kuriuo numatyta motorinių transporto
priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo
tvarka, pataisas. Įsakymo pakeitimo
projekte numatytos sąlygos, kaip

Lietuvoje registruotoms transporto
priemonėms techninė apžiūra gali
būti atliekama EEB šalyse.
Lietuvoje registruotas motorines
transporto priemones techninei
apžiūrai atlikti nuo š. m. liepos 1 d.
priims Techninės apžiūros centras
Erfurte (Eugen – Richter – Str. 24,
99085 Erfurt). Tai bus pilotinis
centras, kuriame per mėnesį bus
įvertintos galimybės ir poreikis
priimti Lietuvoje registruotas transporto priemones ir kituose centruose
Vokietijoje. Iki 2015 m. pabaigos
Vokietijoje planuojama sudaryti
sąlygas atlikti technines apžiūras
maždaug 150 techninės apžiūros
stočių. Atlikus techninę apžiūrą Vokietijos įmonėje, transporto priemonės valdytojas bet kuriai Lietuvos
techninės apžiūros įmonei turės
pateikti rašytinį prašymą pripažinti
privalomąją apžiūrą ir kitus dokumentus (informaciją apie civilinės

atsakomybės draudimą, sumokėtus
mokesčius ir kt.). Prašymas galės
būti pateiktas tiesiogiai, registruotu
laišku, per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis (e. pašto adresas
– euinspection@vta.lt). Techninės
apžiūros įmonė, gavusi reikiamus
dokumentus, ne ilgiau kaip per 5
darbo dienas įvertins juose pateiktą
informaciją ir nuspręs, ar pripažinti
EEB techninės apžiūros įmonėje atliktą privalomąją apžiūrą. Priėmusi
sprendimą įmonė apie tai informuos
transporto priemonės valdytoją.
Skaitykite daugiau: delfi.lt

„Saab“ pristatė naują povandeninį laivą, kuris, anot
bendrovės, yra pažangiausias pasaulyje. Povandeninis laivas A26 yra 207
pėdų ilgio ir turi „vaiduoklio režimą“, kuris jį po
vandeniu daro virtualiai
nematomu. Jis taip pat turi
specialią atskiriamą sekciją, leidžiančią specialiųjų
pajėgų narams įeiti ir išeiti iš laivo, kol šis yra po vandeniu.
Bendrovė jau pasirašė susitarimą už milijardą dolerių pagaminti du tokius
laivus švedų kariniam jūrų laivynui.
Švedai A26 panaudojo GHOST (Genuine HOlistic Stealth) technologiją,
kuri jį po vandeniniu paverčia nematomu priešininkų radarams.

Reaktyvinę kuprinę bus galima
įsigyti kitų metų pabaigoje
Tai pirmoji pasaulyje komercinė reaktyvinė kuprinė
ir ji gali būti jūsų, jei paklosite 150 tūkst. JAV dolerių. „Martin Jetpack“ per
bandymus sugebėjo pakilti
į 1 tūkst. m aukštį ir pasiekti 119 km/h greitį. Tačiau
kad sukurtų tokią kuprinę,
bendrovei prireikė tris dešimtmečius trukusių tyrimų.
Pirmiausia ji skirta gelbėtojams, kad jie galėtų patekti į sunkiai pasiekiamas
vietoves ir dalyvauti gelbėjimo bei paieškų operacijose. Vertikalus kilimas ir
nusileidimas reiškia, kad su tokia kuprine skrendantis žmogus gali nusileisti
ant pastatų stogų su antenomis ir laidais ar įskristi į apribotas vietas.

Viso gero, lašinukai!
Super-raumeningos kiaulės
Belgijos mėlynieji galvijai
– tai tikri pievų milžinai, užsiauginantys neįtikėtinai didelę
masę liesos, labai vertinamos
jautienos. Kinijos ir Pietų Korėjos mokslininkai, kurdami
šių galvijų kiaulišką atitikmenį, nuėjo kur kas greitesniu ir
pigesniu keliu.
Jų modifikuotos „dvigubo
raumeningumo“ kiaulės sukurtos modifikavus (sugadinus) vieną vienintelį
geną.

Info; 15min.lt, Technologijos.lt

PIRMADIENIS, LIEPOS 13

D.

SEKMADIENIS,, LIEPOS 12

D.

ÐEÐTADIENIS,, LIEPOS 11

D.

Liepos 11 d. - liepos 17 d.

06:00 LR himnas.
06:05 Stilius. (k.)
06:55 Emigrantai. (k.)
07:40 Rojus Lietuvoj.
08:30 Gimtoji þemë.
09:00 Padûkëliai
marsupilamiai.
09:25 Animalija.
09:50 Juozas Paukðtelis.
11:05 Mûsø miesteliai.
12:00 Kauno arkivyskupo
Liongino Virbalo
ingresas Kauno
arkikatedroje.
14:00 Ðerloko Holmso
sugráþimas.
15:05 Istorijos detektyvai.
16:00 Þinios.
16:15 Sveikinimø
koncertas.
17:55 Bëdø turgus.
18:45 Delfinai ir
þvaigþdës.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:00 Tu dalis manæs.
22:30 Ar gali bûti
blogiau?
00:10 Koncertas.
02:30 Ðerloko Holmso
sugráþimas.
03:25 Epochø þenklai.
(k.)
03:50 Istorijos detektyvai.
(k.)
04:35 Tu dalis manæs.
Koncertuoja Edgaras
Lubys. (k.)

08:05 Legendos.
Dokumentiniø apybraiþø
ciklas. Veda Aistë
Stonytë-Budzinauskienë. (k.)
09:00 Kultûrø kryþkelë. (k.)
10:00 Krikðèionio þodis.
10:15 Kelias. Laida
evangelikams. (k.)
10:30 Muzikos pasaulio
þvaigþdës. (k.)
11:05 Vienas eilëraðtis. (k.)
11:15 Geofaktorius.
11:30 Þinios.
11:45 Kultûra +.
12:15 LRT Kultûros
akademija.
13:00 Mes – pasaulis.
Filmas-koncertas
„Pamestas vaikas“. 5 d."
14:10 Pinigø karta.
15:00 Nidos ekspresija.
15:30 Europos golbolo
èempionatas. Finalai.
16:35 Lietuviø dokumentika.
17:30 Dabar pasaulyje. (k.)
18:00 Þinios.
18:15 Muzika gyvai.
19:30 Balys Sruoga.
Dobilëlis penkialapis.
Kauno dramos teatro
spektaklis.
21:05 Napoleonas
Kitkauskas.
22:00 Dabar pasaulyje.
22:30 Panorama. HD (k.)
23:00 Koncertuojanti
Europa.

06:15 Dienos programa.
06:20 Didingasis amþius.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
09:35 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
10:30 Tai bent þvërynëlis!
11:00 PREMJERA Visa
tiesa apie kates.
11:55 Naidþelo Sleiterio
vakarienë.
12:25 Ðios vasaros valgiai.
13:00 Þiedø ritmai.
13:30 Þiedø ritmai.
14:00 Superauklë.
15:00 Grieþèiausi tëvai.
16:15 Bûrëja.
16:50 Akloji.
17:25 Akloji.
18:00 Tabatos salonas.
19:00 ROMANTIKA Eliza.
21:00 PREMJERA
Paslaptys.
23:05 Bermudø trikampis
Ðiaurës jûroje.
00:55 Mentalistas.
01:50 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Peliukas Stiuartas
Litlis.
06:55 Zoro.
07:20 "Nickelodeon"
valanda. Smalsutë
Dora.
07:45 Denis Vaiduokliukas.
08:10 Madagaskaro
pingvinai.
08:35 Tomo ir Dþerio
nuotykiai.
09:00 Ponas Bynas.
09:30 Kaèiukas vardu Au
2.
09:45 Kaèiukas vardu Au
3.
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Inspektorius Gadþetas.
11:30 Ðaunusis ponas
Lapinas.
13:15 Mano tëtis
keturkojis.
15:25 Vedæs ir turi vaikø.
15:55 Vedæs ir turi vaikø.
16:25 Èiauðkutë.
18:30 Þinios.
18:55 Sportas.
18:58 Orai.
19:00 SUPERKINAS
Tarzanas.
20:45 Vël septyniolikos.
22:50 Kitoks parodijø
filmas.
00:35 Trigubas X.
Aukðtesnis lygis.
02:25 Programos pabaiga.

06:00 LR himnas.
06:05 Klausimëlis.lt.
06:20 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
07:15 Ðventadienio mintys.
07:40 Rojus Lietuvoj.
09:00 Padûkëliai
marsupilamiai.
09:25 Dþiungliø bûrys skuba
á pagalbà.
09:40 Ðervudo padauþa
Robinas Hudas.
09:50 Maþasis princas.
10:15 Aviukas Ðonas 4.
10:25 Gustavo enciklopedija.
10:55 Broliø Grimø pasakos.
12:00 Pasaulio dokumentika.
13:00 Auksinë Agatos Kristi
kolekcija. Mis Marpl 4.
14:40 Popietë su Algimantu
Èekuoliu.
15:05 Emigrantai. (k.)
16:00 Þinios.
16:15 Tikri vyrai.
17:00 Keliai.
17:30 Muzikinis projektas
„Dainø daina“.
19:30 Pasaulio panorama.
21:00 Giminës po 20 metø.
21:50 Lietuviðko kino
vakaras.
23:30 Þagarës vyðniø
festivalis 2014.
00:25 Auksinë Agatos Kristi
kolekcija.
02:00 Muzikinis projektas
„Dainø daina“. (k.)
03:45 Giminës po 20 metø.
(k.)

08:05 Duokim garo!
09:30 ORA ET LABORA.
10:00 Ðventadienio
mintys.
10:30 Mûsø miesteliai.
11:20 Prisiminkime.
Dainuoja Valentinas
Adamkevièius. (k.)
11:30 Þinios.
11:45 Lietuvos regbio
septynetø rinktinës
geriausios rungtynës.
12:15 LRT Kultûros
akademija.
13:00 Mokslo ekspresas.
13:15 Mokslo sriuba.
13:25 Lietuviø
dokumentikos
meistrai.
13:45 F. Leharas. Operetë
„Paganinis“.
16:00 Raðytojo Romo
Gudaièio kûrybos
vakaras.
17:30 Dabar pasaulyje. (k.)
18:00 Þinios.
18:15 Rusø gatvë. Þinios.
18:45 Valdovø rûmai.
19:15 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu.
20:00 Auksinis balsas.
21:00 „Freaks On Floor“
koncertas.
22:00 Dabar pasaulyje.
22:30 Panorama. (k.)
23:00 Gera pasaulio
muzika.
23:55 Dþiazo muzikos
vakaras.

06:15 Dienos programa.
06:20 Didingasis amþius.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
09:35 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
10:30 Tai bent þvërynëlis!
11:00 Visa tiesa apie
kates.
11:55 Naidþelo Sleiterio
vakarienë.
12:25 Ðios vasaros valgiai.
13:00 Mylëk savo sodà.
14:00 Superauklë.
15:00 Grieþèiausi tëvai.
16:10 Bûrëja.
16:40 Bûrëja.
17:15 Nemarus kinas.
Uþðaldytas.
18:55 Kas aprengs
nuotakà?
20:00 Nematomas
þmogus.
21:00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS
Nusikaltimo vieta.
Komisarë Lindholm.
Kraujuojanti ðirdis.
22:50 Beovulfas.
01:55 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Peliukas Stiuartas
Litlis.
06:55 Zoro.
07:20 "Nickelodeon"
valanda. Smalsutë
Dora.
07:45 Denis Vaiduokliukas.
08:10 Madagaskaro
pingvinai.
08:35 Tomo ir Dþerio
nuotykiai.
09:00 Sveikatos ABC
televitrina.
09:30 Kaèiukas vardu Au
4.
09:45 Kaèiukas vardu Au
5.
10:00 KINO PUSRYÈIAI.
PREMJERA Radijo
maiðtininkë.
11:50 Tuðèias èekis.
13:55 Mafija.
15:45 Vedæs ir turi vaikø.
16:20 Turi mylëti ðunis.
18:30 Þinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Teleloto.
20:30 KK2 vasara.
21:55 Dingti per 60
sekundþiø.
00:15 Laukinës aistros 2.
02:05 Kitoks parodijø
filmas.
03:40 Programos pabaiga
.
03:45 Lietuva Tavo delne.

05:15 Bëdø turgus. (k.)
06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas,
Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Istorijos detektyvai.
(k.)
12:00 Pasaulio
dokumentika.
13:00 Pasaulio panorama.
(k.)
13:30 Savaitë. (k.)
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena,
Lietuva.
15:00 Naisiø vasara.
15:50 Puaro.
17:35 Nacionalinë paieðkø
tarnyba.
18:30 Ðiandien.
19:05 Auksinis protas
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama
20:52 Sportas
20:57 Orai
20:59 Loterija „Perlas“."
21:00 Teisë þinoti.
21:50 Ðlovës dienos.
22:45 Vakaro þinios.
23:00 Apokalipsë.
Antrasis pasaulinis
karas.
00:00 Tikri vyrai.
00:45 Puaro.
02:25 Laba diena,
Lietuva. (k.)
03:15 Naisiø vasara. 6
sezonas. (k.)

08:00 Programos pradþia.
08:05 Broliø Grimø
pasakos.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
11:30 Þinios.
11:45 Gustavo enciklopedija.
12:15 Septynios Kauno
dienos.
12:50 Kultûra +. (k.)
13:15 Balys Sruoga.
Dobilëlis penkialapis.
Kauno dramos teatro
spektaklis. (k.)
14:50 Gera pasaulio
muzika. „Altai Khangai
trio“. (k.)
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. Ukraina.
Laida rusø kalba. (k.)
18:00 Dabar pasaulyje. (k.)
18:30 Triumfo arka.
20:10 Choreografinës
miniatiûros.
20:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 5.
21:00 Ðoblës kino klubas
pristato.
21:10 Ðoblës kino klubas
pristato.
21:30 Teatras.
22:20 Geofaktorius.
22:30 Ar gali bûti blogiau?
00:00 Naktinis ekspresas.
00:30 Panorama. HD (k.)
01:00 Dabar pasaulyje.
01:30 Programos pabaiga

06:20 Dienos programa.
06:25 "Uþdrausta meilë".
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 "Benas Tenas prieð
ateivius. Lemiama
kova".
09:10 "Þmogus-voras".
09:35 "Dreikas ir Dþoðas".
10:00 "Mano puikioji
auklë".
10:30 "Mano puikioji
auklë".
11:00 "Naidþelo Sleiterio
vakarienë". (k.)
11:30 "Ðios vasaros
valgiai". (k.)
12:05 "Karadajus". (k.)
13:05 "Melo pinklës".
14:05 "Akloji". (k.)
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 Vasabis.
22:45 "Mentalistas". (k.)
23:40 Naktis ir diena.
Vilnius. N-7.
00:35 "Dûmas".
01:30 Programos pabaiga.

06:20 Dienos programa.
06:25 "Garfildas".
06:40 "Garfildas".
06:55 "Dþonis Testas". (k.)
07:25 "Kung Fu Panda".
(k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 Tuðèias èekis. (k.)
10:50 Vël septyniolikos.
(k.)
12:50 "Tomo ir Dþerio
nuotykiai". (k.)
13:15 "Dþonis Testas".
13:45 "Kung Fu Panda".
14:10 "Bëgantis laikas".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 Tikras gyvenimas:
"Jaunystës aidas".
20:30 Tikras gyvenimas:
"Geri ketinimai".
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 VAKARO SEANSAS
Sukreèiantis skrydis.
00:15 "Visa menanti".
01:10 "Alkatrazas".
02:05 "Grubus þaidimas".
03:00 Programos pabaiga.

06:50 Amerikos talentai.
07:45 Amerikos talentai.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Brydës.
09:30 Apie þûklæ.
10:00 Penktoji pavara.
11:00 Pasaulio galiûnø
èempionø lygos
etapas Zambijoje.
12:00 Nacionalinë
Geografija. Pavojingi
susitikimai.
13:00 Dþiungliø princesë
Ðina.
14:00 Mano mylimiausia
ragana.
14:30 Mano mylimiausia
ragana.
15:00 Mano mylimiausia
ragana.
15:30 Mano mylimiausia
ragana.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 PREMJERA
Þurovas.
18:00 Ekstrasensø mûðis.
19:00 Muzikinë kaukë.
Ukraina.
22:10 MANO HEROJUS
Palikti po pamokø.
00:05 Bordþijos.
01:05 Prokurorø
patikrinimas.
02:10 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.
09:00 Vienam gale
kablys.
09:30 Nuo amato iki
verslo.
10:00 Ið peties.
11:00 Su Anthony
Bourdainu be
rezervacijos.
12:00 Su Anthony
Bourdainu be
rezervacijos.
13:00 Dþeimio ir Dþimio
maisto kovos klubas.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:15 Aukðèiausia pavara.
16:15 Herojus.
17:15 Jokiø kliûèiø!
18:30 6 kadrai.
19:00 Zoologijos sodo
priþiûrëtojas.
21:00 Be stabdþiø.
21:30 TV3 þinios.
21:50 TV3 sportas.
21:55 TV3 orai.
22:00 24 valandos.
23:00 Maèetë.
01:05 Teisingumo
ieðkotojas.
03:00 Programos pabaiga.

06:05 „Genijai ið
prigimties“.
07:35 Programa.
07:39 TV parduotuvë.
07:55 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
09:00 „Laukiniø kaèiø
nuotykiai“.
10:00 Gyvenu èia.
11:00 Spàstai tëèiui.
12:40 „Genijai ið
prigimties“.
14:00 „Kartachena.
Prikaustyta prie
lovos“.
16:00 Þinios.
16:20 „Tigrø sala“.
Dokumentinis
serialas.
17:00 Þinios.
17:30 Taip gyvena
þvaigþdës!
18:30 „Laukinis pasaulis“.
19:00 Þinios.
19:30 „Iðgyventi
Afrikoje“.
20:00 „Iððûkis“.
21:00 Þinios.
21:30 „Merfio dësnis“.
23:50 „REC 3. Vestuviø
koðmaras“. Siaubo
filmas.
01:35 „Kartachena.
Prikaustyta prie
lovos“.
03:05 „Merfio dësnis“.
04:45 „REC 3. Vestuviø
koðmaras“.

03:35 Programos pabaiga.

07:00 Ekstrasensø mûðis.
08:00 Skonis.
10:00 FAILAI X. Drakono
vartai. Lëtai bundanti
Kinija.
11:00 Sveikatos kodas.
12:00 Nacionalinë
Geografija.
Gëlavandeniø
monstrø medþiotojas.
13:00 Dþiungliø princesë
Ðina.
14:00 Sveikinimai.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 PREMJERA
Þurovas.
18:00 Ekstrasensø mûðis.
19:00 MEILËS ISTORIJOS
Inga Lindstrom.
Susitikimas
Eriksberge.
21:00 PREMJERA Kultas.
22:00 Kultas.
23:00 Futbolo chuliganai.
00:10 AÐTRUS KINAS
Balsai ið anapus.
Sugráþimas.
01:55 Mano mylimiausia
ragana.
02:25 Mano mylimiausia
ragana.
02:55 Bamba TV.

08:45 Teleparduotuvë.
09:00 Tavo augintinis.
09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Aukðèiausia pavara.
11:00 Krokodilø
gaudytojo dienoraðtis.
12:00 Adrenalinas.
12:30 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
13:00 Dþeimio Oliverio
patiekalai per
pusvalandá.
13:30 Dþeimio Oliverio
patiekalai per
pusvalandá.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:15 Ið peties.
16:15 Herojus.
17:15 Jokiø kliûèiø!
18:30 6 kadrai.
19:05 Netikra vienuolë 2.
21:30 TV3 þinios.
21:55 TV3 sportas.
21:58 TV3 orai.
22:00 24 valandos.
23:00 Vikingai.
00:00 Krintantis dangus.
01:00 Pelikanas 1.
02:00 Programos pabaiga.

05:00 Spàstai tëèiui.
06:20 „Laukinis pasaulis“.
07:25 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
08:30 Kaimo akademija.
09:00 Ðiandien kimba.
09:30 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
10:30 „Genijai ið
prigimties“.
11:10 Mûsø miðkai.
12:10 Nacionalinë
loterija.
12:15 „Iðgyventi
Afrikoje“.
12:45 „Vandens þiurkës“.
16:00 Þinios.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:30 Pasaulis X.
18:30 „Laukinis pasaulis“.
19:00 Þinios
19:30 „Iðgyventi
Afrikoje“.
20:00 „Iððûkis“.
21:00 Þinios.
21:30 „Ðetlando
þmogþudystës.
Juodas varnas“.
22:40 „Ðetlando
þmogþudystës.
Negyvas vanduo“.
23:50 „Burtininkas“.
01:45 „Ðetlando
þmogþudystës.
Juodas varnas“.
02:40 „Ðetlando
þmogþudystës.

06:55 Ðeimos reikalai.
07:25 Èipas ir Deilas
skuba á pagalbà.
07:55 Simpsonai.
08:25 Simpsonai.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Paskutinis ið
Magikianø.
10:30 Paskutinis ið
Magikianø.
11:00 Ðunø vieðbutis.
13:00 Èipas ir Deilas
skuba á pagalbà.
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 Aklos vestuvës.
21:00 Dràsios ir þavios.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:15 TV3 sportas.
22:25 TV3 orai.
22:30 Kaþkas skolinto.
00:50 Dirbtinis intelektas.
01:40 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
02:35 Po kupolu.
03:25 Programos pabaiga.

06:35 Sveikatos ABC
televitrina.
07:00 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
07:55 "Ekstrasensø
mûðis". (k.)
08:55 "Þurovas". (k.)
09:50 "Þurovas". (k.)
10:45 "Kalbame ir
rodome".
11:40 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
12:50 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
13:50 "Runkeliø sala".
14:45 "Amerikos talentai".
15:45 "Prokurorø
patikrinimas".
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Info diena.
18:25 "Mentalistas".
19:25 "Policija ir Ko".
20:25 Pagalbos
skambutis. N-7.
21:30 Da Vinèio kodas.
00:25 "Mentalistas". (k.)
01:20 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
02:25 Bamba TV. S.

09:15 Teleparduotuvë.

05:35 Reporteris.
06:00 „Pragaras ant ratø“.
06:40 „Laukinis pasaulis“.
07:00 Programa.
07:04 TV parduotuvë.
07:20 Þinios. (k.)
07:50 Kitoks pokalbis.
08:50 „Albanas“.
09:55 „Sukèius“.
11:00 „Air America“.
12:00 Gyvenu èia.
13:00 Mûsø miðkai.
14:05 „Genijai ið
prigimties“.
14:55 „Miestelio
patruliai“.
16:00 Þinios.
16:20 Kaimo akademija.
17:00 Þinios.
17:20 „Gamink sveikiau!“.
18:00 Reporteris.
18:25 Kitoks pokalbis.
19:25 „Kulinaras“.
20:25 „Stalino sûnus“.
21:30 Nuoga tiesa.
22:30 Reporteris.
23:00 „Pragaras ant ratø“.
00:00 „Sukèius“.
01:00 Reporteris.
01:30 „Miestelio
patruliai“.
02:15 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.
03:00 „Pragaras ant ratø“.
03:40 Reporteris.
04:05 „Miestelio
patruliai“.
04:50 „Specialioji
gelbëjimo tarnyba“.

06:45 Teleparduotuvë.
07:00 Monsunas.
07:30 LOL. (Daug juoko)
08:00 Bailus voveriukas.
08:30 Daktaras Dolitlis 4.
Prezidento ðuo.
10:15 Skola tëtuðiui.
12:30 Krokodilas Dandis.
14:30 Gyvenimo bangos.
16:45 Ekstrasensø mûðis.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Ðunø vieðbutis.
19:30 Filmo pertraukoje
– Eurojackpot.
21:05 Labas rytas.
23:15 Pragare.
01:20 Krikðtatëvis.
04:30 Programos pabaiga.

06:45 Teleparduotuvë.
07:00 Monsunas.
07:30 LOL. (Daug juoko)
08:00 Bailus voveriukas.
08:30 Lesë.
10:20 Zambezija.
12:05 Krokodilas Dandis
2.
14:15 Gyvenimo bangos.
16:45 Ekstrasensø mûðis.
18:30 TV3 þinios.
18:50 TV3 sportas.
18:55 TV3 orai.
19:00 Taksi.
20:55 Skrydþio planas.
22:55 Asai.
01:10 Ledi.

09:30 Nuo amato iki
verslo.
10:00 Kobra 11.
11:00 Las Vegas.
12:00 Kastlas.
13:00 6 kadrai.
13:30 Univeras.
14:00 Univeras.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Kovotojas nindzë.
16:00 Mastrichto policija.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kastlas.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Univeras.
20:30 Univeras.
21:00 Naða Raða.
22:00 Be stabdþiø.
22:30 6 kadrai.
23:00 Pjûklas 3.
01:15 CSI Majamis.
02:05 Naða Raða.
03:10 Programos pabaiga.
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2 k. butà Naujamiestyje, Kæstuèio
g. (V a., 48 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 20 200
Eur). Jurbarkas, tel. 8 603 81 950.

1 k. butà S. Daukanto g. (V
a., 34 kv. m, nebrangiai, reikalingas remontas, 8 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 614 15 565.

2 k. butà Smalininkuose (51 kv.
m, suremontuotas, vietinis ðildymas, ûkiniai pastatas, malkinë).
Jurbarko r., tel. 8 621 61 661.

1 k. butà Kæstuèio g. (II a., 12
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 685
09 738.

2 k. butà Smalininkuose (prie
Nemuno, apðildomas krosnimi,
yra duðas, tualetas). Tel. 8 686
01 315.

Jurbarke ir rajone

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). Tel. 8 615 59 488.
1 k. butà Kestuèio g. (V a., 34
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 11 500 Eur,
tualetas ir vonia atskirai, plastikiniai langai). Jurbarkas, tel.
8 677 70 370.
1 k. butà Kæstuèio g. (I a., 37
kv. m, V aukðtø name, plastikiniai langai, 9 500 Eur. Tualetas
ir vonia vienoje patalpoje,
maþi mokesèiai uþ ðildymà).
Jurbarkas, tel. 8 607 85 255.
2 k. butà (II a., medinis namas, daliniai patogumai,
maþi mokesèiai, 4 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 620 83 395.
2 k. butà Dariaus ir Girëno g.,
prieð IKI parduotuvæ SKUBIAI
(I a., renovuotas namas, labai
maþi mokesèiai, reikalingas kosmetinis remontas). Jurbarkas,
tel. 8 652 65 044.
2 k. butà Lauko g. 2a (III a.,
50 kv. m, V aukðtø name,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 14 500 Eur).
Jurbarkas, tel.: 8 618 76 512, 8
675 16 851.
2 k. butà Jurbarko centre (III
a., 37 kv. m). Tel.: 8 629 51 265,
8 612 44 957.
2 k. butà Smalininkuose,
Stoties g. 2,5 (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 Lybiðkiø k. (II a., po
remonto, daliniai patogumai,
plastikiniai langai, naujos durys, ðildomas kietuoju kuru,
ûkiniai pastatai, rûsys, malkinë,
dalinë kanalizacija, yra dirbamos þemës, kaina sutartinë).
Tel. 8 650 60 126.

2 k. butà su prieðkambariu
Dariaus ir Girëno g. (V a., 64 kv.
m., plastikiniai langai, ástiklintas
balkonas, ðarvo durys). Jurbarkas,
tel. 8 616 30 341.
2 k. butà Naujamiestyje, Birutës
g. (IV a., 54 kv. m, IV aukðtø
name, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 13 500
Eur). Jurbarkas, tel. 8 607 85 255.
2 k. butà Vytauto Didþiojo g. (III
a., 36 kv. m, V aukðtø name, 9 900
Eur, kambariai 14, 73 ir 8,14 kv.
m). Jurbarkas, tel. 8 647 44 823.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g. (IV
a., 51,90 kv. m, plastikiniai langai,
dvejos medinës durys, virtuvëje
normalus remontas, 20 273,40
Eur). Jurbarkas, tel.: +353 876
942 799, +370 644 76 494.
3 k. butà Lauko g. 2A (VI a.,
pakeisti langai, durys, reikalingas
remontas, kaina derinama). Tel.
8 675 06 155.
3 k. butà miðkø ûkyje (73 kv. m,
dviejø tarifø elektra, vietinis ðildymas, ûkinis pastatas, malkinë).
Jurbarkas, tel. 8 639 41 188.
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, 20 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 615 35 882.
Garaþà Mokyklos g. (mûrinis, 2
700 Eur, iðtinkuotas). Jurbarkas,
tel. 8 515 35 882.
Garaþà su rûsiu Vydûno g. (2 500
Eur). Jurbarkas, tel. 8 699 58 840.
Garaþà Mokyklos g. (2 650 Eur,
iðtinkuotas ir rûsys). Jurbarkas,
tel. 8 615 35 882.
Garaþà Mokyklos g. (mûrinis).
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.
Gyvenamàjá pastatà su komercinëmis patalpomis miesto centre
(700 kv. m, tinka vykdyti ávairià
komercinæ veiklà ir gyventi).
Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.
Kioskà Gedimino g. (18 kv.
m, medinis) arba iðnuomoja.
Jurbarkas, tel. 8 618 83 689.
Komercinës paskirties patalpas
Kæstuèio g. (18 kv. m, pusrûsyje).
Tel. 8 652 30 229.

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

Sklypà Jurbarke (15 000 Eur.
Komercinës paskirties sklypas,
50 a, prie pagrindinio kelio
Jurbarkas-Ðakiai, Kiduliø miestelyje). Jurbarkas, tel. 8 656 88 332.

Mûriná dviejø aukðtø namà su
rûsiu, vasarine, ûkiniais pastatais
(17 a, netoli uþtvanka). Girdþiai,
Jurbarko r., tel. 8 686 12 555.

Sklypà Jurbarke (15 000 Eur, 15
a, namø valda, komunikacijos,
prie pat Kalnënø uosto. Iki miðko
20 metrø. Rami, graþi vieta!).
Jurbarkas, tel. 8 640 15 999.

Mûriná namà Liepø g. (15,5 a,
mûrinis ûkinis pastatas, garaþas,
trifazis, ðulinys). Tel. 8 614 38 592.
Namà (mûrinis, kûrenamas kietuoju kuru, miesto komunikacijos,
19 a þemës, mûrinis ûkinis pastatas). Jurbarkas, tel. 8 683 69 300.
Namà Gedimino g. (medinis
namas, 8,3 a sklypas, yra ûkinis
pastatas, yra obelø, vandentiekis,
44 499 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
Namà Jurbarko r., Paðaltuonio k.
(I a., medinis, 17 300 Eur, ûkinis
mûras + medinis, 18 a aplink).
Jurbarkas, tel. 8 612 19 071.
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.
Namà Skirsnemunëje, Nemuno
g. 24 (mûrinis, pusë ûkinio pastato, kaina sutartinë). Kreiptis á
Vanytæ Valdà.

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.
Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje (medinis namelis, veranda, árankiø priestatas, 6 arai,
ðulinys, netoli eþeras, 6 660 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 50 228.
Sodà sodø bendrijoje „Nemunas“,
Kalnënuose (su nameliu, ðalia
Nemunas, eþeras, miðkas, 6 arai,
7 250 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
47 150.
Sodà prie Vytauto Didþiojo
mokyklos (8,9 arai, namelis, visos
komunikacijos, galima statyti
namà). Pigiai. Skubiai. Jurbarkas,
tel. 8 686 70 469.
Sodà sodø bendrijoje „Nemunas“,
Kalnënuose (6 arai þemës,
mûrinis namas, prie vandens telkinio ir miðko). Tel. 8 698 05 752.

Namà Smalininkuose (16 a
þemës, mûrinis, vietinë kanalizacija, vanduo, plastikiniai langai,
sodas, ûkinis pastatas, reikia
remonto, 26 000 Eur). Tel. 8 618
23 231.

Sodybà Jurbarko r., Girdþiø k.
(graþi aplinka, komunikacijos,
ðalia miðkas, 20 000 Eur, áruoðta,
su ûkiniais pastatais, vienkiemyje). Jurbarkas, tel. 8 686 14
786.

Namà Veliuonoje (2 aukðtø) arba
keièiu á butà Jurbarko centre (I
arba II aukðte). Tel. 8 685 72 123.

Sodybà Skirsnemunëje (1 ha
þemës, 8 000 Eur). Tel. 8 637
84 715.

Namelá (32 kv. m, mûrinis, rûsys,
miesto vandentiekis, 12 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 683 69 300.

Sodo sklypà Greièiø k. (graþi
aplinka, ðalia miðkas, 7 a, su
nameliu árankiams, pigiai).
Jurbarkas, tel. 8 600 49 939.

Namo dalá (I a., medinis, 7 000
Eur, be patogumø, miesto centre, reikia remonto, yra vienas
kambarys, virtuvë, sandëliukas,
prieangis). Jurbarkas, tel. +370
602 97 793.
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
nuolat 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 Dainiø k., Jurbarko r. (1
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 625
22 558.

Sodo sklypà Kalnënuose,
„Nemuno“ sodo bendrijoje
(be namelio, 6,8 a þemës, ðalia
Nemunas, eþeras, ðaltinis).
Jurbarkas, tel.: 8 644 32 140, 8
447 54 940.
Sodo sklypà Smukuèiuose (7,2 a,
su nedideliu nameliu Nr. 169).
Jurbarkas, tel. +370 636 84 728.
Sodo sklypà su nameliu
Meðkininkuose (10 arø þemës).
Jurbarkas, tel. 8 653 16 611.
Þemæ (6 ha 14 a) kartu su sodyba
Sausgiriø k., Raudonës sen. (prie
miðko). Tel. 8 612 70 770.
Þemës sklypà (visos komunikacijos, 15 a þemës). Jurbarkas, tel. 8
636 25 176.
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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 Jurbarke (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas, 1 160 Eur). Parduodami
gyvenamosios valdos þemës
sklypai Jurbarke. Tel. 8 630 63
556.

Sodybà ðalia Klaipëdos verslo uþsiëmimui, 49 arø plote
(dviejø aukðtø gyv. namas ið
betono blokeliø, viduje apðiltintas, iðtinkuotas, iðdaþytas, 14,6
x 13 kv. m ploto, yra terasa, du
garaþai, pusrûsis, 3 kambariai,
pirtelë su prieðkambariu, ið viso
120 kv. m. Antrame aukðte 136
kv. m, du balkonai, 5 kambariai,
WC ir vonia, plastikiniai langai,
durys. Po þeme 320 kv. m, jame
yra rûsiai su prieðlëktuviniais
átvirtinimais, yra naujas projektas, elektra, kanalizacija, mûrinis
cechas 120 kv. m, elektra ir kt.
Nebaigti statyti statiniai, ðalia
yra du þemës sklypai, 1 – 20 a,
1 – 14 a. Visko kaina – 180 000
Eur. Galima derëtis. Siûlyti variantus. Verta pamatyti ir ásigyti).
Klaipëda, tel.: +370 612 31 184,
+370 671 70 425.
Þemës sklypus prie Klaipëdos
miesto, po 10-12 arø, (visos
komunikacijos, elektra, 1 a – 1
200 Eur). Tel. 8 609 07 221.

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a

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

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.

Þemës sklypà V. Kudirkos g.
(12,6 arø). Tel. 8 646 38 294.

Namà Kiduliuose (tvarkingas,
30 000 Eur). Tel. 8 612 70 770.

Þemës sklypà Vieðvilëje namo
statybai (15 arø, 6 000 Eur).
Jurbarko r., tel. 8 630 98 315.

Namà Ðaliø r., Kiduliuose
(neárengtas, 200 kv. m, mûrinis,
29 arai, ûkinis pastatas su rûsiu).
Tel.: 8 629 51 265, 8 612 44 957.

Þemës sklypà Kauno g.,
miesto centre (6 arai, yra galimybë nusipirkti þemës ðalia).
Jurbarkas, tel. 8 676 79 689.

Þemës sklypà Didkiemio k. (50
arø, prie Jûros upës, ðalia tinklinio, krepðinio, poilsio aikðtelës,
vieta laivo nuleidimui á vandená).
Ðilalës r., tel.: 8 699 47 615, 8 656
60 993.
Þemës sklypà Ðilalës r., Bijotø k.
Miðkà su þeme Ðilalës r., Bijotø
k. Tinka kirtimui, geras privaþiavimas. Þemës sklypo plotas – 2,51
ha. Kadastrinis nr. 8704/00. Ðilalë,
tel. 8 600 93 627.

Ðilutëje ir rajone
p a r d u o d a
3 k. butà Rusnëje (IV a. plytinis
namas, vidurinë laiptinë, laiptinëje 2 butai, renovuotas stogas,
laiptinëje plastikiniai langai,
balkonu, sandëliukas rûsyje,
yra þemës, 22 000 Eur), galima
derëtis. Ðilutës r., tel.: 8 688 48
505, 8 680 90 560.

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a

n u o m o j a
Ieðkome nuomai buto ar namo
statybininkø apgyvendinimui.
Siûlyti ávairius pasiûlymus.
Jurbarkas, tel. 8 653 69 999.
Priimsiu gyventi vieniðà vyresnio
amþiaus moterá uþ pagalbà namuose. Jurbarkas, tel. 8 685
72 123.
Suteikiu gyvenamàjá plotà
Jurbarko rajone, kaime, alkoholiui nepiktnaudþiaujanèiai ðeimai.
Tel.: 8 699 93 080, 8 650 58 550.

Kituose miestuose ir rajonuose
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.

2 k. butà M. Maþvydo g. (IV a.,
V a. name, labai ðiltas, vidinis
plastikiniai langai, ðarvo durys,
su baldais, rûsys, sutvarkyta santechnika, apðiltintas ir ástiklintas
plastikiniais langais balkonas,
rami vieta, 33 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 612 58 349.
2 k. butà netoli Tauragës, Gurkliø
k. (56,3 kv. m, 5 213 Eur). Tel. 8
657 50 638.

k e i è i a
1 k. butà Kaune (IV a., liftas, ant
Nemuno kranto, vaizdas á upæ,
balkonas, atskiras kambarysrûbinë, ðviesus, labai rami vieta,
tvarkingas, su virtuvës baldais,
pl. langai, stotelë prie namo,
ðalia centras) keièia á namà
Skirsnemunëje. Tel. 8 696 61 320.

Namà Lygumø g. 18 (mûrinis,
69 000 Eur. Plastikiniai langai, su baldais, garaþu, ûkiniais pastatais. Domina keitimas á nedidelës kvadratûros
butà Jurbarke, Ðakiuose su jûsø
priemoka). Ðakiai, tel. 8 696
44 134.

1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 120 a (29 kv. m, ðiltas, maþi
mokesèiai, gera vieta, 11 900
Eur). Tauragë, tel. 8 627 59 631.

Ràstiná namà Kiduliuose (6
kambariai, patogumai, ûkinis
pastatas, garaþas, lauko virtuvë,
35 000 Eur). Ðakiø r., tel. 8 603
62 248.

1 k. butà Moksleiviø al. (V a., ið
penkiø, 38,5 kv. m, 6 m ástiklintas
balkonas). Tauragë, tel.: 8 654 92
440, +371 296 53 427.

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.

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 k.,
Ðilalës r. (65 kv. m, suremontuotas, 3 kambariai, virtuvë, 60 a
þemës sklypas, 10 000 Eur). Tel.
8 681 54 182.
Miðkà Jucaièiø k. (8,74 ha).
Ðilalës r., tel. 8 633 65 085.
Namà Ðilalës r., Laukuvos mst.
(I a., mûrinis). Ðilalë, tel. 8 655
76 787.
Sodybà Girdiðkëje (su þeme
arba be jos). Ðilalës r., tel. 8 699
82 243.

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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1 k. butà (II a., 19 kv. m, plastikiniai langai, 4 200 Eur) Respublikos
g. 7. Tauragë, tel. 8 645 30 761.

1 k. butà Dariaus ir Girëno g.
38 (IX a., 28 kv. m, IX aukðtø
name, mûrinis, 7 700 Eur. Miesto
centras, balkonas. Reikalingas
remontas). 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 Dainavos g. (V a., 36 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 k. butà Vytauto g. (IV a., 33 kv.
m, IV aukðtø name, plastikiniai
langai, 13 000 Eur. Plastikiniai
langai, medinës durys. Balkonas
per virtuvæ ir kambará, tvarkingas). Tauragë, tel. 8 656 06 888.
1,5 k. butà Baþnyèiø g. 2 (III
a., visos komunikacijos, lauke
sandëliukas ir rûsys, uþdaras
kiemas, 9 200 Eur). Tauragë, tel.
8 652 20 477.
2 k. butà Gedimino g. (IV a.,
mûrinis namas, 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, 30 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 26 799.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 129 B (II a., reguliuojama
ðiluma). Tauragë, tel. 8 620 30
297.
2 k. butà Baþnyèiø g. 5 (renovuotame name, 2 rûsiai, darþas, plastikiniai langai, tinka komercinei
veiklai, 32 000 Eur). Tauragë, tel.
8 685 26 799.

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 Birutës g. (IV a., 57
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
42 000 Eur. Parduodamas su
baldais ir buitine technika, yra
„Oreo“ kondicionierius, vandens
boileris). Tauragë, tel. 8 659
65 190.
2 k. butà Miðko g. (IV a., 50 kv.
m, V aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 30 500 Eur. Butas
tvarkingas, plastikiniai langai,
ðarvo durys). Tauragë, tel. 8 653
37 877.
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.
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 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 Dainavos g. 7 (III a., 50
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
25 000 Eur. 2 balkonai, 2 rûsiai).
Tauragë, tel. 8 699 65 240.
2 k. butà K. Donelaièio g. 64 (II
a., 48 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis, tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai,
suremontuotas, 32 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 67 090.

2 k. butà M. Maþvydo g. 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. Apðiltintas balkonas,
ðarvuotos durys, tvarkingas. Geri
kaimynai). Tauragë, tel. 8 699
90 095.
2 k. butà Tauragës dvaro g. (II
a., 42 kv. m, III aukðtø name,
mûrinis, suremontuotas, vietinis
ðildymas. Yra sandëliukas kurui
laikyti). Tauragë, tel. 8 600 64 770.
2 k. butà Lauksargiuose Parko g.
6 (10 000 Eur), galima derëtis.
Tauragës r., tel. 8 685 68 170.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(mûrinis, miesto centre 67,67 kv.
m, renovuotas). Tauragë, tel. 8
685 75 961.
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 Birutës g.36 (III a.,
vidinë pusë, 73 kv. m, su baldais,
2 balkonai, 30 000 Eur), galima
derëtis. Tauragë, tel. 8 699 03 541.
3 k. butà Gedimino g. 27 (II a.,
67 kv. m, kambariai nepereinami, ástiklintas balkonas, plastikiniai langai, parketas, maþi
mokesèiai uþ ðildymà, ðalia PC
IKI, MAXIMA, NORFA, 29 000
Eur). Tauragë, tel. 8 682 64 280.
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, mûrinis, 21 000 Eur.
Reikalingas remontas). Tauragë,
tel. 8 612 11 779.

4 k. butà, J.Tumo-Vaiþganto g.
122a (II a., 73 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 37 700 Eur).
Nuotraukas atsiøsiu tik susidomëjusiam asmeniui. Tauragë,
tel. 8 685 19 928.
Butà Aerodromo g. 11 (I a.,
36,05 kv. m, 15 000 Eur), galima
iðsimokëtinai arba iðnuomoja.
Tauragë, tel. 8 655 71 191.
Butà Gintaro g. 2 (keturbutis,
atskiras áëjimas, uþdaras kiemas,
garaþas, ûkinis, þemë, galimybë
plëstis. Tinka biurui, komercinei
veiklai). 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.
Dalá namo Tiesos g. (53,43 kv. m,
palëpë 36,7 kv. m, 2 kambariai,
virtuvë, koridorius, 3 arai þemës,
miesto kanalizacija atvesta iki
kiemo). Tauragë, tel. 8 638 82 031.
Gyvenamàjá namà Tauruose (2-jø
aukðtø, su ûkiniu pastatu, 22 arai
þemës, visos komunikacijos).
Tauragë, tel. 8 688 88 349.
Gretimus þemës sklypus (du
po 17,5 a ir 35 a, esantys 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.

2 k. butà Gaurëje, Gaurës g. 7
(I a., 48 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, 13
000 Eur). Tauragë, tel. 8 610
05 364.

4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
118 (III a. ið penkiø, 72 kv. m,
plytinis namas, pakeisti langai
ir durys, parketas, 31 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 678 71 655.

Mûriná namà 12 km nuo Tauragës
(gyvenvietëje, su ûkiniais
pastatais, yra papildomai þemës
20 ir 50 arø, galima iðsimokëtinai,
35 000 Eur). Tel.: 8 622 02 593, 8
698 79 891.

2 k. butà Gedimino g. 29a (II
a., 51 kv. m, IX aukðtø name,
blokinis, 24 000 Eur. Plastikiniai
langai, ðarvo durys, rakinama
laiptinë). Tauragë, tel. 8 658
60 259.

4 k. butà Vilkyðkiuose (sename
name, su daliniais patogumais,
99 kv. m, ðalia namo yra 13 arø
sodas, ir 5 arai dirbamos þemës,
20 000 Eur). Tauragës r., tel. 8
614 36 216.

Mûriná namà miesto centre
Strazdo g. (vieno aukðto su
mansarda, 6 arai þemës, miesto
vandentiekis, kanalizacija, 46
000 Eur), galima iðsimokëtinai.
Tauragë, tel. 8 633 59 259.
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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 Jaunimo g. 6 (1,5 aukðto,
apðiltintas, pakeisti langai, 84
000 Eur). Tauragë, tel. 8 621
75 463.
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 Kunigiðkiuose (medinis,
renovuotas). Darþinæ (16x28 nusiardymui arba su 26 arø þeme).
Tauragë, tel. 8 643 49 607.
Namà Laisvës g., 74 a. Tauragë,
tel. 8 658 07 860.
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 Pagramanèio mstl., 15 km
nuo Tauragës („alytnamio“ tipo,
134 kv. m, 20 arø þemës). Tel. 8
650 46 160.
Namà Tauragës r. (100 kv. m, II
a., mûrinis, plastikiniai langai,
graþi vieta, 60 820 Eur. Namas,
2 aukðtø, miesto vandentiekis,
kanalizacija, kûrenamas kietuoju
kuru, garaþas). Tauragë, tel. 8
699 03 367.
Namà Tauragë r. (200 kv. m, II
a., mûrinis, tinkamas komercinei
veiklai, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 115 900
Eur. Miesto centre, gali gyventi
dvi ðeimos). Tauragë, tel. 8 699
03 367.
Namà Tauragës r., Maþonø
sen., Sungailiðkiø k. (83 kv. m,
mûrinis, plastikiniai langai, 27
000 Eur, su ûkiniais pastatais).
Tauragë, tel. 8 616 83 946.
Namà Þygaièiuose (2-jø aukðtø,
mûrinis, ant upelio kranto, reikalingas remontas). Tauragës r., tel.
8 682 39 489.

Namà Aukðtaièiø g. 25 (160 kv.
m, II a., mûrinis, 58 500 Eur.
Miesto vandentiekis ir kanalizacija. Kieme ûkiniai pastatai).
Tauragë, tel.: 8 699 12 663, 8 689
65 756.

Pigiai parduodamos
beržinės malkos 3 m.
ilgio. Tauragė. tel. 8 613
22 204.

Namà Aukðtaièiø g. 25 (135 kv. m,
I a., 55 000 Eur, mûrinis, ramioje
vietoje. Miesto vanduo ir kanalizacija. Du garaþai). Tauragë, tel.:
8 699 12 663, 8 689 65 756.

Þemës sklypà Didkiemio k. (50
arø, prie Jûros upës, ðalia tinklinio, krepðinio, poilsio aikðtelës,
vieta laivo nuleidimui á vandená).
Tel.: 8 699 47 615, 8 656 60 993.

Namo dalá (II a., 56 kv. m, mûrinis,
13 000 Eur, su rimtu pirkëju kaina
derinama). Tauragë, tel. 8 610
39 208.
Patalpas (1500 kv. m, su komunikacijomis, asfaltuotas privaþiavimas). Tauragë, tel.: 8 446 70
427, 8 699 47 615.
Puse namo Skaudvileje (3 kambariai, virtuve, plastikiniai langai, rûsys, 2 ûkiniai, yra þemës),
galima iðsimokëtinai. Tauragës
r., tel. 8 616 44 978.
Senoviniø plytø pastatà ðalia
Taurø nuotykiø parko (480 kv.
m plotas, 18 arø þemës, 29 000
Eur). Tauragë, tel.: 8 657 95 886,
8 657 99 145.
Sklypà Bernotiðkëje (graþi aplinka, ðalia miðkas, 4 550 Eur).
Þemës sklypà 0,12 ha (graþi
vieta, ðalia miðko, geras susisiekimas, elektra, iðkastas tvenkinys).
Tauragë, tel. 8 698 02 670.
Sklypà (27 000 Eur, 7 a, namo
statybai) Birutës g. 25, ðalia
praeina visos komunikacijos.
Tauragë, tel. 8 652 88 555.
Sodà (9 300 Eur) SKUBIAI
Joniðkës soduose (mûrinis 2 a.
namas, 7 a þemes, ðulinys, ðiltnamis, malkine. Yra 2 kambariai,
virtuvë, krosnis. Galimybë gyventi
þiemà). Tauragë, tel. 8 652 07 636.
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, 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 Joniðkës k. (6 500 Eur.
Skubiai! 6 a, su nameliu, namelis
2 aukðtø, su krosnimi ir elektra).
Tauragë, tel. 8 685 62 869.
Sodà „Ðvyturio“ bendrijoje (5
000 Eur, 6 arai, medinis namelis,
elektra, geodeziniai matavimai,
ðiltnamis, tvenkinys, vaismedþiai,
5 000 Eur). Tauragë, tel. 8 618
39 746.
Sodybà Dabrupinës k., Þygaièiø
sen., Tauragës r. (44 000 Eur,
medinis gyvenamasis namas,
trifazis; 6,80 ha þemës, 4,90 ha
miðko, upelis (viskas viename
plote), geras privaþiavimas).
Tauragë, tel. 8 687 92 716.
Sodybà Taurø k., Tilþës pl.,
Tauragës r. (graþi aplinka, 30
a sklypas). Tauragë, tel. 8 698
53 065.
Sodo sklypà Joniðkëje (su
nameliu, 6 arai, ûkinis pastatas,
stiklinis ðiltnamis, vanduo, aptvertas). Tauragë, tel. 8 699 57 363.
Þemæ Didkiemio k. (þemës ûkio
paskirties, ant Jûros upës kranto).
Tauragë, tel. 8 699 80 435.
Þemæ Maþonø sen. (4,5 ha) ir
þemæ Pagëgiø sav. (þemës ûkio
paskirties, 42 ha, su sodyba, gyvuliais, technika, 150 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 650 60 906.
Þemæ Maþonø sen. (þemës ûkio
paskirties, 6 ha). Tauragës r., tel.:
8 446 70 427, 8 699 47 615.
Þemës sklypà P.Ðemetos g. 38
(10,35 arai, visos komunikacijos).
Tauragë, tel. 8 685 75 961.
Þemës sklypà ant Eþeruonos upelio kranto (suformuoti 4 þemës
sklypai). Vandens telkiná (6 ha).
Tauragë, tel. 8 699 80 431.
Þemës sklypà Aukðtvilkiø k.
(900 Eur, 1,05 ha, þemës ûkio
paskirties, prie kelio). Tauragë,
tel. 8 652 88 555.
Þemës sklypà Balskø k. (27 a,
ant Jûros kranto). Tauragë, tel. 8
685 62 983.

Þemës sklypà Laisvës g. (13 arø).
Tauragë, tel. 8 699 80 435.
Þemës sklypà Lauksargiø sen.,
Aukðtvilkiø k., Tauragës r. (2,68
ha, þemës ûkio paskirties).
Tauragë, tel. 8 673 08 673.
Þemës sklypà namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.
Þemës sklypà Puþiðkës k., 13
km nuo Tauragës (20 arø, namo
statybai, yra mediniai tvartas,
darþinë, elektra, vanduo, asfaltuotas privaþiavimas, miðkas, 10
000 Eur). Tauragës r., tel. 8 687
46 802.
Þemës sklypà Skalviø g. (9,6 aro,
su visomis komunikacijomis, prie
miðko). Tauragë, tel. 8 652 42 695.
Þemës sklypà Skaudvilëje, Sodø
g. (pakeista þemës paskirtis, 5
500 Eur). Tauragës r., tel. 8 654
32 759.
Þemës sklypà Stragutës k. (1,86
ha, prie kelio link Joniðkës kapiniø, 1 km iki asfalto, su ûkiniu
pastatu, su trifaziu elektros ávadu
ir vandens ávadu). Tauragë, tel.: 8
446 70 427, 8 699 47 615.
Þemës sklypà ðalia Joniðkës
sodø (ðalia pagrindinio kelio,
Kaliningradas-Ryga, 11,11 aro).
Tauragë, tel. 8 639 89 228.
Þemës sklypà P. Ðemetos g. 44
(namo statybai, su praeinanèiom
komunikacijom, graþi, rami vieta,
arti MAXIMA, NORFA, 9 arai,
16 000 Eur). Tauragë, tel. 8 615
13 160.
Þemës sklypà Kalpokø k., apie
3 km iki Tauragës, geras privaþiavimas (1,17 ha). Tauragë, tel. 8
650 67 636.
Þemës sklypà Tauragëje (gyvenamosios paskirties, 12,6 a, sklypas
prie Jûros upës) Ramovës g. 25.
Tauragë, tel. 8 687 40 563.
Þ e m ë s s k l y p à Ta u r a g ë j e .
Iðnuomojamas 2 ha þemës sklypas Meistrø g. 2a, Norkaièiø k.,
Tauragës r. Tauragë, tel. 8 656
10 710.
Þemës sklypà Tauragëje (15 000
Eur, 0,10 ha þemës) P. Ðemetos
g. 16. Tauragë, tel. 8 658 77 959.
Þemës sklypà Tauragëje (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas. Gyvenamosios paskirties,
prie Jûros upës, 12,6 a). Tauragë,
tel. 8 687 40 563.
Þemës sklypà Þygaièiø sen.,
Mordeliø k. (1,13 ha, þemës ûkio
paskirties, yra geodeziniai matavimai). Tauragë, tel. 8 656 79 580.
Þemës sklypus J. Kasperavièiaus
g. (nuo 10-14 arø, elektra, miesto
komunikacijos, 1 aras - 1 000
Eur). Tauragë, tel. 8 611 12 005.
Þemës sklypus Joniðkës g., prie
Tauragës ir þemæ (þemës ûkio
paskirties, prie pagrindinio kelio).
Tauragë, tel. 8 654 87 362.
Þemës sklypus Laisvës g. (13
a, namø valdos). Tauragë, tel. 8
685 62 983.

p e r k a
Ieðkome pirkti 2-3-4 kambariu
butà arba namà, namo dalá, su
galimybe iðsimokëti per kelis metus. Yra pradinis ánaðas. Tauragë,
tel. 8 653 86 020.
+Miðkà su þeme iðsikirtimui.
Galiu konsultuoti nustatant
miðko vertæ. Tauragë, tel. 8 699
12 013.
+Þemæ (þemës ûkio paskirties),
gali bûti apleista, neiðpirkta,
þemës gràþinimo iðvadas, atsiskaitau pirkimo dienà. Tauragës
rajone tel. 8 699 82 177.
2 k. butà. Nebrangiai pirkèiau 1,52 kambariø butà su patogumais,
iðsimokëtinai. Tauragë, tel. 8 618
89 022.
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IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.
SKELBIMO KAINA – 3,50 Lt/1,01 Eur
(skelbiama 2 kartus ir internete 2 savaites).
SKELBIMAI PRIIMAMI:
Redakcijos biuruose, internetinëje
svetainëje ir telefonu 8 900 15 001,
skambinti gali tik TEO, Eþys ir Ekstra vartotojai, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
Arba SMS þinute 1398 visiems operatoriams. SMS þinutëje á laukelá raðyti:
pliusas4sk palikus tarpà – skelbimo
tekstas. (Á SMS þinutæ galima raðyti tik
160 simboliø, kartu su raktaþodþiu. SMS
kaina 7 Lt/2,03 Eur).
SKELBIMAI IKI 20 ÞODÞIØ
(áskaitant miesto pavadinimà ir vieno
telefono numerá). Kai nurodoma parduodamo nekilnojamojo turto, automobiliø
ir mobiliøjø telefonø kaina.

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

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.
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).

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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Karves. Tauragës r., tel. 8 655
44 290.
Karvæ (antraverðë, su verðeliu).
Tauragë, tel. 8 690 04 071.
Karvæ (dviejø verðiø, þala, 800
Eur). Ðakiø raj., tel. 8 699 19 621.

Krosnelæ su dvigubomis sienomis
(daryta dar sovietmeèiu ið 4 mm
plieno lakðtø. Aukðtis 600 mm,
plotis 350 mm, ilgis 460 mm, 45
Eur). Tauragë, tel. 8 684 85 245.
Malkas lapuoèiø, supjautos, 120
Eur. Jurbarkas, tel. 8 654 19 641.
Obliø ir el. pjûklà malkoms.
Tauragë, tel. 8 681 52 821.
Sausas medþio pjuvenas. Tauragë,
tel.: 8 650 18 455, 8 650 48 466.
Supjauname ir sukertame malkas Jûsø kieme visoje Lietuvoje.
Kaina sutartinë. Tel. 8 643 11
767.
Tekëlà (kirviams peiliams galàsti), geleþines kopëèias. Tauragë,
tel. 8 446 53 994.
Þolës pjovimo maðinà (savaeigë,
modelis LM 2147 CMD, naudota
vienà kartà, 380 Eur). Tauragë,
tel. 8 698 26 106.

Kampà „Þalgiris“ su 2 foteliais ir
staliuku. Labai geros bûklës, 150
Eur. Jurbarkas, tel. 8 655 44 847.

Buitinius dujø balionus (15 Eur).
Tauragë, tel. 8 636 95 515.
„Draþice“ el. vandens ðildytuvà
(100 l, 70 Eur). Jurbarkas, tel. 8
620 64 007.
Profesionalià el. gitarà HONER
L75, garso stiprintuvà DAP
P-2000 (naujas, 2 kW). Tauragë,
tel. 8 646 43 057.

Karvæ. Tauragë, tel. 8 655 10 490.

Lovà (dvigulë, 1,40x2 m, su èiuþiniu, 175 Eur), virtuviná komplektà
(geros bûklës, 450 Eur), viryklæ
(dujos-elektra, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 609 15 155.

Karvæ (su ketvirtu verðiu verðinga, verðiuosis liepos viduryje).
Tauragës r., tel. 8 674 01 521.

Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas),
sofà-lovà, tachtà, lovas (viengulë,
dvigulë), sekcijà, spintà, stalà,
këdes, spinteles voniai. Tel. 8
627 89 361.

Kvieèiai, mieþiai, aviþos. Tauragë,
tel. 8 614 54 006.

Prieðkambario komplektà
„Àsotis“ (nebrangiai). Tauragë,
tel. 8 607 78 280.
Sofà-lovà (sulankstoma, 25 Eur),
spintà 3 durø su antresolëmis (30
Eur), duris (15 Eur). Tauragë, tel.
8 658 72 764.
Sofà-lovà ir 2 fotelius. Tauragë,
tel. 8 652 59 512.

p e r k a

p a r d u o d a

Karvæ (gera, galima rinktis ið
5, kaina iki 1 000 Eur, galima
derëtis). Jurbarkas, tel. 8 681
28 362.

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
Sofà, du fotelius, staliukà.
Jurbarkas, tel. 8 683 98 078.

p a r d u o d a

Kumelaitæ (2 m., 1 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 644 04 474.

Lietuviðkas dideles braðkes be
jokios chemijos, 1,5 Eur/kg.
Raudonës sen., Jurbarko r., tel.
8 648 3186.
Mësinæ karvæ su verðiu, pirmaverðë. Tauragë, tel. 8 656 36
055.
Oþiukus (3 mën., 50 Eur).
Jurbarko r., tel. 8 673 77 293.
Parðelius. Jurbarkas, tel.: 8 650
58 550, 8 699 93 080 (skambinti
vakare).
Pieninës karvës, ávairios verðeliø
vados. Banda Jurbarko rajone.
Kaina sutartinë, tartis telefonu.
Jurbarkas, tel. 8 679 77 799.
Pirmametæ þolæ (svidrai, dobilai,
motiejukai) rulonuose (plëvele).
Adakavas, tel. 8 610 65 270.
Puvus (porelë, 1 metø, 130 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 681 28 362.
Siamo veislës kaèiukus, savarankiðki. Tauragë, tel. 8 670 58 672.

NATŪRALŪS PRODUKTAI - GELIAI GERAI SVEIKATAI, SVORIUI SUREGULIUOTI,
ENERGIJAI, GROŽIUI IR JAUNATVIŠKUMUI.
GALIMYBĖ ĮSIGYTI SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS.
MANO TINKLALAPIS: www.agel.lt;
el. vizitinė: www.agel.tel;
tel. + 370 603 97 599.
Medinius langus (nauji, kokybiðki, 23 vnt.). Jurbarkas, tel. 8
698 39 839.
Pripuèiamà valtá SAILOR 340
(keturvietë, galima dëti motorà,
100 Eur). Tel. 8 690 51 570.
Urmu „Cream“ rûbus, moteriðkas sukneles, palaidines, avalynæ,
rankines, nuo 50 kg imamas
kiekis, galima pasiþiûrëti, 6 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 690 20 240.

Vokiðkà senovinæ karietà (1825
m., 6 sëdimosios vietos, labai
gera bûklë, tinka vestuvëms
veþti, kaina sutartinë). Ðakiai,
tel. 8 685 44 504.

Lauko, vidaus dailylentes, terasines, grindines lentas.
Pristatome. Jurbarkas, tel. 8 646
44 279.

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

Ðiurkðèiavilniø veislës 1 m. avinà,
taip pat nukirptà vilnà. Tel. 370
678 53 216.

Ðaldytuvà (vokieèiø g-bos, be
ðaldiklio, 1,80 m), ðildymo krosná
(centrinë, 120 kv. m). Jurbarkas,
tel. 8 698 39 839.

Telyèias (verðingos, verðiuosis
rugpjûèio mën. pradþioje, stambios, pieninës) ir koli veislës ðuniukus. Tauragë, tel. 8 600 96 648.

Jauna ðeima pirktø iðsimokëtinai
sodybà, namà ar sodà aplink
Tauragæ ar Tauragëje. Tauragë,
tel. 8 636 86 647.

Ðaldytuvà „Gorenje“ (naudotas,
geros bûklës). Tauragë, tel. 8 689
03 306.

Triuðiø pateles (mësinës, flamandø veislës). Jurbarko r., tel.
8 638 54 790.

Vilkiko paslaugos Jurbarke ir
aplink, galiu tempti dvi maðinas,
kaina sutartinë. Jurbarkas, tel. 8
643 32 184.

n u o m o j a

Gal kas gali padovanoti ðaldytuvà arba pigiai parduoti, sofà-lovà
ir kt. buities reikmenø? Tauragë,
tel. 8 654 49 012.

+Iðnuomoja garaþà Bernotiðkës
g. Tauragë, tel.: 8 630 90 076, 8
446 51 081.
+Iðnuomoja garaþà miesto centre (knygyno kieme). Tauragë,
tel. 8 690 02 308.
+Iðnuomoja komercinës
paskirties patalpas Dariaus ir
Girëno g. 25 (nuosavas namas,
I a., yra 2 didelës salës, papildomos patalpos, vietiniai patogumai, tinka biurui, prekybai,
medicinai ir kt. veiklai). Galimi
kiti variantai. Tauragë, tel. 8 654
49 012.
+Iðnuomojamos patalpos
Baþnyèiø g., II a. Tauragë, tel. 8
698 29 460.
+Kambariø nuoma. Tauragë, tel.
8 644 26 113.
1 k. butà arba namo dalá.
Tauragë, tel. 8 639 48 077.
Jaunas dirbantis vaikinukas be
þalingø áproèiø nebrangiai iðsinuomotø 1 k. butà. Tauragë, tel. 8
685 87 827.
Tvarkinga, dirbanti ðeima iðsinuomotø 2-3 k. butà be baldø,
ilgesniam laikotarpiui. Tauragë,
tel. 8 637 75 533.
Tvarkinga pagyvenusi moteris
iðsinuomotø 1 k. butà su patogumais, pageidautina I a. Tauragë,
tel. 8 652 17 657.

p a r d u o d a
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.

+Grûdus (kvieèiai, 1 cnt - 7 Eur,
vasariniø grûdø miðiná, 1 cnt - 6
Eur). Tauragës r., tel. 8 687 96
649.
3 karves, viena ðvieþiapienë.
Ðilalë, tel. 8 627 23 654.
5 sav. parðiukus. Tel. 8 685 63 767.

p a r d u o d a
ALCATEL (naujas). Tauragë,
tel. 8 670 28 404.

p a r d u o d a
Èiuþiná (geros bûklës,
200x90x20). Tauragë, tel. 8 689
99 646.
Funkcinæ-elektrinæ slaugos lovà.
Geros bûklës, maþai naudota
(visos funkcijos veikia nepriekaiðtingai), kartu su èiuþiniu profilaktikai nuo pragulø. Turiu tualetà-këdæ, 460 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 671 99 561.
Geros bûklës dvigulá miegamàjá
kampà, 25 Eur. Tauragë, tel. 8
600 28 124.

Avis (Lietuvos juodagalvës,
nesëklintos) arba keièiu á avinà.
Tel. 8 650 95 868.
Aviø bandà su jaunikliais (tekseliø mësiniø veislës). Vilnà. Aviø
kirpimo maðinà. Tauragë, tel. 8
688 74 790.
Bulves (maistinës ir sëklinës
paðarui). Tauragë, tel.: 8 636 00
128, 8 633 96 840.
Bulves (paðarinës ir maistinës,
didesná kieká). Tauragë, tel. 8
623 69 174.

Verðingas pieningas telyèias, 600
Eur. Tauragë, tel. 8 691 67 051.
Vokieèiø aviganiø veislës ðuniukus. Nebrangiai. Ðilalë, tel. 8
629 73 282.

p e r k a

p a r d u o d a

Brangiai superka visoje Lietuvoje
raguoèius: telyèias, karves,
bulius. Sveria. Moka priedus.
Patys iðsiveþa. Sumoka iðkarto.
Pasikrauna patys. Perveþa gyvulius. Panevëþys, tel. 8 680 41
510.

3 mm lydmetalá, 6 mm lydmetalá
POS61 „ðlangutëmis“. Tauragë,
tel. 8 606 78 053.

Dvi karves (trijø ir penkiø verðiø).
Ðilalë, tel. 8 622 85 360.

Þalà telyèaite. Tel. 8 676 12 180.

Jaunà verðingà karvæ. Skaudvilës
sen., tel. 8 603 10 646.

Dovanoju nusiðienauti pievà, apie
2 ha. Ðilalës r., tel. 8 625 92 598.

Karvæ, galima rinktis ið dviejø.
Tauragë, tel. 8 657 54 211.

d o v a n o j a

Karvæ. Tel. 8 676 12 180.

Kaèiukus ir Siamo veislës
katæ. Patys valgo, geri, graþûs.
Jurbarkas, tel. 8 675 69 752.

Karves (2 ir 3 verðiø). Tauragë,
tel. 8 653 36 057.

Katinëlá (juoda su balta sp., apie
3 sav.). Tauragë, tel. 8 654 52 384.

Karves (2 verðiø, 2 vnt.). Tauragës
r., Norkaièiø k., tel.: 8 446 43 893,
8 630 17 749.
Karves (4 vnt.). Tauragës r., tel.
8 674 75 198.
Karves (su treèiu ir ðeðtu verðiu.
Verðiuosis birþelio 9 ir 17. Þala
ir juodmargë). Skirsnemuniðkiø
III k. Jurbarkas, tel. 8 686 70 429.

Visø markiø automobilius,
mikroautobusus, sunkveþimius,
gali bûti nevaþiuojantys ar
dauþti, dokumentai sutvarkomi, atsiskaitymas vietoje visoje
Lietuvoje. Tauragë, tel. 8 646
54 556.

Vokieèiø aviganiø veislës ðuniukus (grynaveisliai, 75 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 641 06 095.

Ieðkau, kas supirktø mëlynes
sezono metu, rinktos ðukomis,
ðvarios, kiekvienà dienà bûtø 50150 l. Pagëgiai, tel. 8 639 46 942.

p a r d u o d a
Dviratá (moteriðkas, vokieèiø
g-bos, naudotas). Tauragë, tel. 8
681 35 783.
Guminæ valtá NYROK-2 (labai maþai naudota, 110 Eur).
Tauragë, tel. 8 654 52 384.
Malkas (drebulës, miðkaveþis,
20 kub. m, 550 eurø, atveþame).
Tauragë, tel. 8 656 88 658.
Maþai naudotà klausos aparatà
(yra dëkliukas, kelios naujos
baterijos, 150 Eur). Tauragë, tel.
8 656 47 929.

Ávairi statybinë mediena.
Spygliuoèiø atraiþos (pakais
arba supjaustytos) ir pjuvenos.
Jurbarkas, tel. 8 687 87 093.
Juostinius mobiliuosius gaterius
(elektra, benzinas, dyzelinas).
Dyzelinæ 20 kW elektros stotá.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.

Perka miðkà, atlieka visus miðko
ruoðos darbus. Ðilalë, tel. 8 688
17 142.

d o v a n o j a

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

Vietinæ signalizacijà, tinklus nuo
paukðèiø ir ðiltnamiams dengti,
klausos aparatà ir naujà prietaisà
pelëms, tarakonams naikinti,
prietaisà kurmiams naikinti. Tel.
8 670 99 923.

Telyèaites 2014-05 gimimo.
Neapsëklintos, apie 300 kg, 600
Eur. Rietavas, tel. 8 652 75 075.

Ðaldiklá „Snaigë“ (maþai naudotas), hidrauliná veþimëlá.
Jurbarkas, tel. 8 604 63 309.
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Asfalto betono daþus (aukðtos
kokybës, pasiþymintys puikiomis
dengiamumo, spalvos parinkimo savybëmis, tinka aikðteliø,
fasadø, patalpas, kur daug tranzito, garaþø daþymui, baltos sp.
40 kg-100 Eur, 20 kg -50 Eur).
Tauragë, tel. 8 673 02 428.

Langà (93x158 cm, 45 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 699 16 751.

Metalines konstrukcijas (15 m
ploèio) ir sienines keramzitines
plokðtes (40 cm storio, su langais,
3 m aukðèio). Tauragë, tel. 8 641
40 317.
Namo duris (2 vnt., naudotos,
203x97 cm, su staktomis ir spynomis), duris (67x209 cm), duris
(80x219 cm, su staktomis), ûkinio
pastato duris (197x114 cm, staktos, gera bûklë). Ðakiø r., Kiduliai,
tel. 8 671 40 599.
Naudota ðiferá, balta ir raudona sp. Galima derëtis, 4 Eur.
Tauragë, tel. 8 650 73 590.
Naudotas plytas. Kaina sutartinë.
Tauragë, tel. 8 614 74 309.
Obliavimo velenà (naujas, 3 peiliai, 35 cm ploèio, kairiarankiam
meistrui, komplekte 3 laikikliai
frezoms). Jurbarkas, tel. 8 686
23 721.
Prekybiná namelá (2x4 m, metalinës langinës, apðiltintas, galima
naudoti kaip sargø namelá, 700
Eur), statybininkø vagonà (9x3 m,
po kapitalinio remonto, plastikiniai langai, dengtas nauja profiliuota skarda, galima gyventi). Tel.
8 672 37 454.
Sausus grebëstus stogui
(35x70x5000, 3,3 kub. m, 560
Eur). Tauragë, tel. 8 656 95 334.
Statybinæ bûdà. Tauragë, tel. 8
616 38 188.
Statybinæ medienà, medienos atraiþas, pjuvenas. Galimas pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas
nemokamas. Jurbarkas, tel. 8 646
44 279.
Statybinës sàramos plokðtës (6
vnt.). Tauragë, tel. 8 638 49 372.

Betoninius blokelius tvorai (balto skaldyto akmens imitacija, 1
vnt. kaina 1,30 Eur). Tel. 8 617
51 226.

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.

Bituminæ stogo dangà
„Onduline“ (75 nauji lapai, lapo
kaina 6eurai, lapo matmenys
200x95 cm, spalva ruda, 6 Eur).
Tauragë, tel. 8 682 36 870.

Suvirinimo aparatà VINGIS (trifazis, 315 amperø, 174 kg svorio,
pastovi srovë). Tauragë, tel. 8
658 05 441.

Centrinio ðildymo katilus, kûrenamus kietuoju kuru. Tauragë,
tel. 8 636 46 008.
Duris (medines, naujos, ávairiø
matmenø). Tauragë, tel. 8 651
15 887.
El. kaloriferá (16 kW), el. krosná
(10,5 kW), ðaldytuvo vitrinos
kompresoriø (naujas), el. variklá
(1,5 kW, 1500 aps./min., 1,5 kW,
3000 aps./min., 2,2 kW, 3000
aps./min., 1,1 kW, 1500 aps./
min.). Tauragë, tel. 8 687 75 365.
El. variklius (7,5 kW, 3000 aps./
min., 3 kW, 3000 aps./min., 1,5
kW, 900 aps./min., 4 kW, 1400
aps./min., 1,1 kW 900 aps./min.,
1,5 kW, 1400 aps./min.). Tauragë,
tel. 8 631 27 916.

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.
Vonià (metalinë, pigiai). Tauragë,
tel. 8 607 78 280.

p e r k a
Naudotà ðiferá Tauragës rajone.
Tel. 8 614 81 436.
Naudotà asbestiná ðiferá, nebrangiai. Tauragë, tel. 8 641 23 288.

d o v a n o j a
Statybiná betono lauþà. Tauragë,
tel. 8 616 27 971.
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Ðiferá (naudotas). Tauragë, tel. 8
637 14 374.

AUDI
p a r d u o d a

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

AUDI 80 (1992 m., 2,0 l, benzinas, signalizacija, centrinis,
liukas, TA iki 2016-04, 650 Eur).
Galima derëtis. Jurbarkas, tel. 8
606 06 845.
AUDI 80 B4 (1992 m., sedanas,
benzinas, dujos, TA, gera bûklë).
Tel. 8 614 02 245.
AUDI A6 (1997 m., 2,5 l, dyzelinas, 110 kW, TA, 1 200 Eur).
Tauragë, tel.: 8 643 47 765, 8
634 29 035.
AUDI A6 (2000 m., 2,5 l, TDi,
QUATTRO, odinis salonas, 1
900 Eur). Tauragë, tel. 8 622
40 010.
AUDI A6 AVANT (1996 m., 2,5
l, dyzelinas, TA). Tauragë, tel. 8
655 58 650.
AUDI C4 (1994 m., 2,5 TDI, 85
kW, TA, automatinë pav. dëþë,
draudimas, universalus, juodos
sp., signalizacija, el. langai, el.
stoglangis, lieti ratai, 799 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 623 59 814.

OPEL
FORD
p a r d u o d a
FORD FIESTA (2009 m., 1100
cm3, benzinas, 66 kW, mechaninë
pavarø dëþë heèbekas, mëlyna
sp., 2/3, 80 000 km, TA iki 201505, daug privalumø, Lietuvoje
neeksploatuotas, 4 250 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 673 93 474.
FORD Galaxy (1997 m., benzinas-dujos, 2,3 l, TA iki 2016 m.,
tamsiai mëlynos spl., lieti ratlankiai, 7 sëdynës, 550 Eur). Tel. 8
633 90 194.

MAZDA

BMW

p a r d u o d a

p a r d u o d a

MAZDA 323 (1997 m., 1,6 l, benzinas, TA iki 2017 m., 800 Eur).
Tauragë, tel. 8 658 33 095.

BMW 525 (1994 m., 2400 cm3,
dyzelinas, 105 kW, mechaninë
pavarø dëþë sedanas, þalia sp.,
4/5, 250 000 km, daug privalumø, 600 Eur, viskas veikia 2,5
TDS, iðregistruotas, nes buvo
nenaudojamas). Tauragë, tel. 8
677 90 988.

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a

p a r d u o d a

MB E200 (2 l, CDI, 2000 m.,
sedanas, tamsiai mëlyna sp.,
lieti ratai, kondicionierius, TA,
draudimas, rida 170 000 km,
priþiûrëtas, 2 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 623 59 814.

CITROEN EVASION (1995
m., 1,9 l, TD, TA iki 2017 m.,
pakeistas variklis, rida 170, 960
Eur). Tauragë, tel. 8 698 75 628.

MB SPRINTER 208 (1997 m.,
2,3 l, priedas þieminës padangos,
1 700 eurø). Jurbarkas, tel. 8 631
72 346.

CITROEN

p a r d u o d a
OPEL ZAFIRA (2002 m., 2 l,
dyzelinas, 74 kW, TA iki 2017
m., sidabro sp.). Tauragë, tel. 8
637 72 785.

PEUGEOT
p a r d u o d a
PEUGEOT 406 (1999 m., 2,1 l,
dyzelinas, furgonas, mëlynos sp.,
kablys, TA iki 2017 m., 700 Eur).
Tauragë, tel. 8 633 92 805.

RENAULT
p a r d u o d a
RENAULT LAGUNA (1995
m., dyzelinas, mechaninë pavarø
dëþë heèbekas, sidabrinë, 4/5, TA
iki 2015-07, 300 Eur, yra kablys).
Tauragë, tel. +370 678 37 769.
RENAULT LAGUNA (2000
m., 2000 cm3, dyzelinas, 72 kW,
mechaninë pavarø dëþë heèbekas, sidabrinë sp., 4/5, 279 000
km, TA iki 2016-10, 800 Eur, 1.9
DTI, signalizacija). Tauragë, tel.
8 618 39 746.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a
VW PASSAT („delfinas“, 1996
m., 1,9 l, 66 kW, TDI, TA iki
2017-05, universalus, liukas,
tvarkingas, 850 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 672 20 884.
VW PASSAT (1990 m., 1,9 l,
dyzelinas, 50 kW, universalus,
baltos spl., kablys, liukas). Tel. 8
650 34 670.
VW PASSAT (1995 m., 1,9 TDI,
dyzelinas, universalus, ðildomos
sëdynës, kablys, TA 2 m., lieti
ratai, vasariniø padangø komplektas, 950 Eur). Tel. 8 699 59 553.
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 ir
priþiûrëtas). Jurbarkas, tel. 8 612
67 112.
VW POLO (2000 m., 1,4 l, benzinas, TA iki 2017-06-08, 2 sav.
Lietuvoje, 1 250 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 606 06 845.

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

Lengvøjø automobiliø priekabos,
nameliai ant ratø

Automobilius (vaþiuojanèius
ar nevaþiuojanèius, gali bûti po
auto ávykio, draudimo nuraðyti).
Pasiimu, moku iki 1 500 Eur.
Tel. 8 696 56 677.
Dyzeliná automobilá, iki 1 000
Eur. Tauragë, tel. 8 636 91 238.
VW PASSAT (1995-1998 m., 2
l, benzinas, karavanas) dalimis.
Tauragë, tel. 8 655 23 010.

p a r d u o d a

Nebrangiai savos gamybos priekabà (TA, draudimas). Tel. 8 685
34 327.
Priekabà PTS4 (didþioji, nauji
metaliniai bortai, 66 cm aukðèio,
veikiantys oriniai stabdþiai),
rusiðkà prikabinamà kultivatoriø
KPS-4,2. Ðilalës r., tel. 8 684 93
135.

p e r k a
+ Perka ávairius vaþiuojanèius
ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiimu pats. Dokumentai
tvarkomi vietoje. Atsiskaitymas
ið karto. Tel. 8 677 66409.
+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.
+Lengvuosius automobilius
ardymui (sutvarkome dokumentus). Tauragë, tel. 8 655 71 191.
+Perkame ávairius automobilius. Galime atvaþiuoti bet kur
Lietuvoje. Skambinkite, pasiûlysime gerà kainà. Sutvarkysime
dokumentus. Skambinkite bet
kuriuo metu. Tel. 8 622 25 997.
Automobilius (pigius, vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius). Moku
geriausià kainà. Pasiimu pats.
Atsiskaitau ið karto. Tel. 8 653
58 120.

MAN 8.100 (6 m ilgio platforma,
iki 7,5 t, TA-1 m., dyzelinas, 2 100
Eur). Jurbarkas, tel. 8 699 59 553.

p e r k a
GAZ 53 naujas padangas (2 vnt.,
240-508 modelio). Jurbarkas, tel.
8 615 83 738.

Lengvojo automobilio priekabà,
220 eurø. Jurbarkas, tel. 8 631
72 346.
Lengvojo automobilio priekabà
(savos g-bos). Tauragë, tel. 8 657
84 900.

p a r d u o d a
IVECO (1991 m., dyzelinas,
dviguba kabina, aliumininë platforma, 2 100 Eur). Tauragë, tel.
8 631 95 502.

p a r d u o d a
AUDI metalinius ratlankius (5
skyliø, 4 vnt.). Tauragë, tel. 8
606 78 053.
Automobilio stogo bagaþinæ, 30
Eur. Jurbarkas, tel. 8 699 16 751.
Lengvo lydinio ratus R16 su
padangomis visureigio NISSAN
TERRANO (5 vnt., tinka OPEL
FRONTERA). Tel. 8 650 34 670.
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 R13/R14/R15/R16/
R17 (þieminës ir vasarinës), lietus ir skardinius ratlankius VW
GOLF (1996 m., 1,9 l, dyzelinas),
RENAULT LAGUNA (1999 m.,
2,2 l, TD) dalimis. RENAULT
MASTER galiná varantájá tiltà.
Tauragë, tel. 8 636 91 238.
RENAULT ESPACE sëdynes.
Tauragë, tel.: 8 643 47 765, 8
634 29 035.
SEAT ALHAMBRA (1,9 l,
TDi), AUDI A6 (1997 m., 2,5
l, TDi), CITROEN EVASION
(1,9 l, TD), NISSAN TERANNO
(1994 m. 2,4 l, benzinas, IVECO
35 (1994 m., 2,5 l, TD), SCENIC
(1997 m., 1,9 l, TD), PEUGEOT
406 (1,9 l, 2,1 TD dalimis.
Tauragë, tel. 8 636 91 238.
Slenksèiø apsaugas-vamzdþius
(visureigio, nerûdijanèio metalo). Tel. 8 650 34 670.
VW SHARAN (1998 m., benzinas, sidabro sp.) dalimis.
Tauragë, tel. 8 652 06 558.

p a r d u o d a
Motociklà (200 kub. cm, 2014
m., ENDURO, krosinio tipo, ið
Vokietijos), motorolerá (125 kub.
cm, 2000 m., su dokumentais,
ið Vokietijos). Jurbarkas, tel. 8
690 51 570.
Motociklà DNEPR (1978 m.,
tvarkingas, TA, draudimas).
Tauragë, tel. 8 658 05 441.

p a r d u o d a
T-16 ar T-25 variklá ir kitas jo
dalis. Variklis veikiantis, galima
iðbandyti, 350 Eur. Kelmë, tel. 8
685 64 376.
Arklinæ grëbiamàjà (geros bûklës,
galima tvirtinti ir prie traktoriaus). Tauragë, tel. 8 685 82 785.
Bulviø kasamàjà (700 Eur),
purkðtuvà (200 Eur), traktoriø
T-25 (1 850 Eur). Tel. 8 654 82
813.
Bulviø kombainà BOLEK (2
500 Eur), mëðlo kratytuvà (1 250
Eur), þemës frezà (650 Eur), rulonø krautuvà (300 Eur), grëblávartytuvà (800 Eur), mëðlo, þemiø
krautuvà (1 500 Eur). Tel. 8 674
44 561.
Cisternà RÞ-1,8 (su vaþiuokle, 300 Eur), vienfazá melþimo aparatà (su vienu melþimo
bakeliu, 500 Eur), svarstykles
(sveria iki 200 kg). Tauragë, tel.
8 636 95 515.
Grëblá-vartytuvà, cisternà (aliumininë, ant ratø), el. telferá
(0,5 tonos), motoblokà MTZ-06
(su inventoriumi: vartomas plûgas, freza, kultivatorius ir kt.).
Tauragë, tel. 8 687 75 365
Javø kombainus dalimis:
CLAAS DOMINATOR-105 (su
ðiaudø smulkintuvu), CLAAS
DOMINATOR-80 (su kabina
ir ðiaudø smulkintuvu), CLAAS
MERKATOR, NIVA (su ðiaudø
smulkintuvu). Tauragë, tel. 8 621
99 794.
Kombainus dalimis: NEW
HOLLAND-135 (su ðiaudø
smulkintuvu), MASSEY
FERGUSON-625 (su kabina
ir ðiaudø smulkintuvu), MBVOLVO (su ðiaudø smulkintuvu), NEW HOLLAND-145 (su
kabina ir ðiaudø smulkintuvu).
Tauragë, tel. 8 638 32 767.
Lenkiðkà rotacinæ ðienapjovæ
(darbinis plotis 1,85 m, 500 eurø),
lenkiðkà rotacinæ ðienapjovæ
(darbinis plotis 1,65 m, 350 Eur).
Tauragë, tel. 8 627 47 606.
LËKÐTËS. Darbinis plotis 7
m. Geros bûklës, 2 030 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 686 16 304.
Melþimo aparatus. Naujus ir
naudotus. Atliekame remontà.
Suteikiame garantijà. Atsargines
dalys. Galime pristatyti á kitus miestus. Tauragë, tel. 8 614 20 536.
Melþimo aikðtelæ (2 vietø),
ðëryklas, metalinius lovius (ávairiø
dydþiø), traktorinæ pakabinamà
dëþæ. Tauragë, tel. 8 639 53 686.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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Ðieno-ðiaudø presà
FORTSCHRITT 454, ðienoðiaudø rinktuvà rusø g-bos, kombainà NIVA SK-5M, traktoriø
T-150 K. Tel. 8 613 98 986.
Traktoriui K-701 vairo cilindrà,
traktoriui JUMZ ðakes mëðlui
kabinti, rusø g-bos plûgui 3 vnt.
sraigtiniø verstuviø, noragus ir
ðienes, cisternà (10-25 kub. m),
kombaino SK-5 galinius ratus.
Tauragë, tel. 8 616 24 547.

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 garantija, galime pristatyti á namus,
Tauragë, tel. 8 614 20 536.
Metalines cisternas (3 kub. m
ir 1,8 kub. m, su ratais). Tel. 8
613 15 940.
Naudotà savaeigæ ðienapjovæ
PSKL72B PARTNER (darbinis
plotis 72 cm). Jurbarko r., tel. 8
686 23 721.
Naudotà þemës ûkio technikà ið
Ðvedijos. Techniðkai tvarkinga.
Jurbarko r., tel. 8 601 60 880.
Naujà melþimo aparatà su
bakeliu ir generatoriumi (benzinas, elektra) „DeLaval“ firmos, 1 040 Eur. Tauragë, tel. 8
636 14 305.
Priekaba 2PTS4 (verèia á tris
puses, metalinë, be dokumentø,
1 020 Eur). Tauragë, tel. 8 699
16 959.
Purkðtuvà (pakabinamas, 1 t talpos, darbinis plotis 12 m, pigiai),
dvi metalines talpyklas (200 l/
vnt., kuro laikymui). Ðakiø r.,
Kiduliai, tel. 8 671 40 599.
Savaeigæ arklinæ pjaunamàjà,
veikianti. Tel. 8 625 26 531.
Ðieno këlimo þnyples, kabinamas ant „ðlaunø“, 250 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 686 70 429.
Ðienapjovæ, vartytuvà, bulviø
kasamàjà, purkðtuvà, plûgà, kultivatoriø, grûdø malûnà, mëðlo
kratytuvà, srutveþá, traktoriø
T-25. Tel. 8 612 78 366.
Traktorinæ priekabà 2-PTS-4
(techniðkai tvarkinga, TA),
skardos lakðtà (5x1,34 m, tinka
priekabos dugnui), padangas (2
vnt., su 6 skyliø ratlankiais, tinka
priekabai 2-PTS-4). Ðakiø r.,
Kiduliai, tel. 8 671 40 599.
Traktoriø T-16 ir MTZ dalimis.
Tauragë, tel. 8 601 23 600.
Traktoriø MTZ50 (tvarkingas,
1 600 Eur). Kelmë, tel. 8 685
64 376.
Traktoriø T 30-69 (1999 m.,
geros bûklës, vieno ðeimininko,
3 900 Eur). Jurbarkas, tel. +370
655 03 350.
Traktoriø T-25. Tauragë, tel. 8
670 28 404.

+Reikalingi automobilveþio
vairuotojai. Tauragë, tel. 8 699
80 431.
Ieðkau þmogaus dirbti miðke.
Jurbarkas, tel. 8 699 59 553.
Ilgametæ patirtá turinti transporto ámonë atnaujina savo automobilveþiø parkà. Ieðko energingø
ir atsakingø vairuotojø-ekspeditoriø, kurie galëtø prisijungti
prie dabartinës komandos.
Darbas Europoje.Reikalavimai:
CE kategorija, E95 kodas, patirtis.Mes jums siûlome: laiku
ir stabiliai mokamà atlyginimà,
tvarkingà technikà, visas darbui
skirtas priemones, socialines
garantijas. Tel. +370 699 55 422.
Ámonei reikalingas mikroautobuso vairuotojas. Jurbarkas, tel.
8 682 19 217.
Ámonë ieðko fasado ðiltinimo
meistrø, pagalbiniø darbininkø.
Laiku mokamas atlyginimas, 1
000 Eur. Jurbarkas, tel. 8 653
69 999.
Raseiniø r. reikalingi traktorininkas, melþëja, ávairûs
darbininkai. Atlyginimas, soc.
garantijos, gali bûti ðeima, apgyvendiname. Tel. 8 606 46 462.
Reikalingas automobiliø
këbulø paruoðëjas daþymui.
Telautomobiliø dalys. 8 652
04 185.
Reikalingas automobilveþio
vairuotojas (CE 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.

Statybininkas ieðko darbo: gali
statyti tvoras, atlikti visus mûro
darbus. Tauragë, tel. 8 657 93
498.
Vyras gali rinkti, atnaujinti,
remontuoti baldus ir èiuþinius,
ieðko darbo. Tauragë, tel. 8 658
72 764.
Vyras ieðko darbo, daþo, glaisto,
tapetuoja, deda laminuotas
grindis, atlieka kitus darbus.
Tauragë, tel. 8 689 25 070.
Vyras ieðko darbo, gali pjauti ir
kapoti malkas. Tauragë, tel. 8
637 21 818.
Vyras ieðko ávairiø statybiniø
darbø. Tauragë, tel. 8 617 34 672.
Vyras, ieðko darbo, gali dirbti
statybose. Tauragë, tel. 8 636
34 536.
44 m. vyras ieðko nuolatinio
darbo Tauragëje, turi B, C kat.
paþ. ir traktorininko paþ. Gali
dirbti pagalbiniu darbininku
ámonëje. Siûlyti ávairius variantus. Tauragë, tel. 8 677 29 567.
Atliekame ávairius kapø apdailos darbus - dedame trinkeles,
taisome paminklus, klojame
plyteles.. Tauragë, tel. 8 615
46 870.
Darbðti 17 metø mergina ieðko
sezoninio darbo. Jurbarkas, tel.
8 631 61 971.
Montuoju gipso kartonà, lyginu
sienas kalu apdailos lenteles,
klijuoju plyteles. Galiu dirbti ir
uþ Tauragës ribø. Tauragë, tel. 8
643 22 432.
Mûrininkai-stogdengiai ieðko
darbo. Tauragë, tel. 8 663 10 819.
Suteikiame kapø apdailos paslaugas - trinkeliø klojimas, kapø
uþdengimas, paminklø taisymas.
Tauragë, tel. 8 615 46 870.
Tinkuotojas ieðko darbo. Tel. 8
654 45 100.
Vyras, turintis BC kategorijø
vairuotojo paþymëjimà, ieðko
darbo. Tel. 8 654 45 100.

+Atlieka vidaus ir laiko apdailos darbus: „armavimas“ ir
dekoravimas. Tauragë, tel. 8
658 77 153.

Reikalingas þmogus, galintis
apkalti namà medþio lentelëmis.
Tel. 8 640 41 906.

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

Reikalinga melþëja, turinti B
kategorijà, arba ðeima be þalingø áproèiø. Pagëgiai, tel. 8
685 18 836.

+Gaminame montuojame
kaminø ádëklus nuo 23 Eur.
Montuojame pristatomus apðiltintus kaminus. Didiname dûmtraukiø angas. Prekiaujame kietojo kuro katilais, krosnelëmis.
Tel. 8 645 72 064.

Tvarkingà T-16 traktoriø (1991
m., su buldozeriu, 2 600 Eur).
Tauragë, tel. +370 673 55 930.
Þoliapjovæ-traktoriukà (galingas, 12,90 W, 0,92 skersmuo).
Tauragë, tel. 8 633 65 085.

40 m. vyras sàþiningai dirba
nekvalifikuotus darbus Jurbarko
rajone. Tel. 8 628 84 878.

p e r k a

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

Cisternà (metalinë, ant ratø,
vandeniui veþti). Tel. 8 613 18
759.

Pjaunu þolæ „trimeriu“, taikau
nuolaidas, dirbu sàþiningai.
Jurbarkas, tel. 8 631 72 346.

Reikalingas traktorininkas,
melþëja, kombainininkas.
Suteikiamas gyvenamasis
plotas. Reikalingas tinkuotojas.
Jurbarkas, tel. 8 685 30 887.

Siûlo darbà buhalterei 0,5 etato.
Jurbarkas, tel. 8 652 65 044.

Kasame vandens ðulinius.
Kasu, valau, gilinu, surandu
vandens gyslà, gaminu þiedus,
klientui pageidavus pristatau.
Darbai vyksta visoje Lietuvoje.
Klaipëda, tel. 8 625 47 059.
Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti þmogø. Tauragë, tel.
8 643 88 790.
Mûrininkas ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 652 01 184.
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+Miðko ir avariniø medþiø
pjovimas, medienos ir malkø
ruoðimas. Gali kapoti malkas.
Turi savo árangà. Tauragë, tel. 8
637 72 785.
+Mobiliuoju juostiniu gateriu
uþsakovo namuose pjauna medienà. Tauragë, tel. 8 650 10 466.
+Taiso ðaldytuvus, skalbimo
maðinas, mikrobangø krosneles
ir kità buitinæ technikà. Atvyksta
á namus. Suteikia garantijà.
Tauragë, M. Valanèiaus g.18,
tel.: 8 686 32 976, 8 446 55 899.
+Vandens græþiniai.
Geoterminis ðildymas. Darbai
nuo A iki Z. Visoje Lietuvoje
iðtisus metus! Garantija, aptarnavimas. El. p. www.Melkerlita.
lt. Tel.: 8 686 83 265, 8 616 08
020.
D E N G I A M E ,
REMONTUOJAME STOGUS,
ATLIEKAME SKARDINIMO
D A R B U S . Ð I LT I N I M A S .
RENOVACIJA. APDAILA.
PALANGËS. KAMINAI,
VËJASKARDËS. Klaipëda,
tel. 8 625 47 059.

+Iðnuomojami autobusai, 30-42
vietø ir mikroautobusas, 8 vietø.
Tauragë, tel. 8 699 80 431.

Pilame pamatus tvoroms,
namams (naudojam skydus) su
savo ar uþsakovo medþiagomis.
Taip pat atliekame mûro ir
stogo darbus. Tauragë, tel. 8
658 46 966.

+Juostiniais mobiliaisiais gateriais (elektra, dyzelinas) pjauna
medienà (iki 12 m) kliento
namuose. Tauragë, tel. 8 685
69 805.

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.

Savivarèiu veþame ávairius krovinius, þvyrà, smëlá, juodþemá.
Yra kranas, kauðas. Jurbarkas,
tel. 8 676 87 593.
Skardiname, dengiame stogus su
savo ir uþsakovo medþiagomis.
Tel. 8 610 25 435.
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.
Taisau nebrangiai benzininius
grandininius pjûklus STIHL,
HUSQVARNA, DOLMAR,
MAKITA, taip pat ir benzininius
„trimerius“. Tauragë, tel. 8 684
85 245.
Vyras ir moteris atlieka visus
vidaus apdailos darbus: dedame
gipsà, klijuojame plyteles, glaistome, daþome, dedame. Tel. 8
673 57 197.
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui arba
su þeme. Atsiskaitome ið karto.
Tel. 8 646 44 279.
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Horoskopai
p
Savaitę pradėsite
ryžtingai nusiteikę, pasiryžę šturmu imti kiekvieną
kliūti ir kiekvieną, kuris mėgins
jums prieštarauti. Stabtelkite,
apsidairykite, permąstykite
prioritetus. Trečiadienį mokėkite pasinaudoti pasitaikiusia
proga - kuklintis neverta. Jums
ne visad pavyksta nesinervinti
ir blaiviai įvertinti susidariusią
situaciją, visgi mėginkite, ypač
penktadienį. Savaitgalį leiskite galvai pailsėti nuo sunkių
minčių.
Pirmadienį šoksite iš lovos ir - tiesiai į įvykių sūkurį.
Antradienį, trečiadienį suvienykite pastangas
su kolegomis, artimaisiais rezultatai bus puikūs. Elektroninis paštas, telefonas - puikūs
išradimai, visgi jie neatstoja
žmogaus žvilgsnio, raskite laiko
susitikti su seniai matytu draugu, juo labiau, kad šis išgyvena

ateinanèiai savaitei (07-13 - 07-19)

sunkų metą. Savaitgalį skirkite
namų erdvės ir vidinio pasaulio
švarinimui.
Nuo pirmadienio užgrius reikalai - pasirašinėsite
dokumentus, sudarinėsite sutartis, ieškosite
naudingų kontaktų Antradienį
nedaužykite galva sienos, pasistenkite suprasti savo emocines
reakcijas. Atsakykite sau, kodėl
elgiatės būtent taip, o ne kitaip,
ir kas dėl to kaltas. Į savaitės
pabaigą galite sulaukti įdomaus
pasiūlymo, gal atsiras galimybė
pakeisti profesiją.
Pirmadienis aktyvi diena, bet
pasistenkite rasti
valandėlę paskaityti
knygą, išgerti puodelį arbatos,
žodžiu, atsikvėpti. Šią savaitę
garsiai kalbėsite apie savo įsitikinimus, požiūrį į darbą bei
gyvenimo prasmę ir nenoriai
išklausysite kitų nuomonę. Bū-

kite lankstesni. Penktadienį ir
savaitgalį sulėtinkite tempą, verčiau pabūkite pasyviu stebėtoju,
nei aktyviu dalyviu.
Pirmadienį ne
ta koja išlipsite iš
lovos. Pasitelkite
savitaigą, meditaciją ar jogą, kad atgautumėte
pusiausvyrą - laukia atsakingas
pokalbis. Savaitės vidury susidursite su spaudimu - būsite
verčiami imtis svetimų darbų ar
net nusižengti esminiams savo
principams. Nevenkite pakovoti
už savo tiesą. Penktadienį drąsiai
pasinaudokite turimais ryšiais ar
asmeniniu žavesiu.
Čiupkite likimą
už ragų - pasyvumu
šią savaitę nieko
nelaimėsite. Ieškokite naujų galimybių, nebijokite
iššūkių. Trečiadienis, ketvirtadienis ypač produktyvios dienos
teisininkams, verslininkams.
Ketvirtadienis - smagi diena:

moterys neatsiklausys komplimentų, vyrai pajus, kad jais
žavimasi ir pasitikima. Savaitgalį bendraukite, svečiuokitės,
linksminkitės.
Pirmadienis,
daugeliui nelengva
savaitės pradžia,
o štai daugeliui
Svarstyklių galvą susuks švelnūs jausmai. Proto balsas mažai
ką gelbės Trečiadienis - tinkama
diena dalykinei kelionei, tobulinimuisi, mokymuisi. Ketvirtadienį stebėkite jus supančius
žmones, įsiklausykite į jums
sakomus žodžius. Jei turite vaikų - neskubėkite jų bausti, bent
jau neišsiaiškinę nepaklusnumo
priežasties. Sekmadienį atminkite, kad poelgiai kartais pasako
daugiau nei žodžiai.
Imkite ir įgyvendinkite kokį seną
troškimą - pamatysite, kad ne visi
pirmadieniai nuobodus ir nykūs.
Žvaigždės šią savaitę jums
ypač palankios, tad nesnauskite.
Trečiadienį intuicijos dėka pa-

vyks išvengti klaidos ir užbėgti
nelaimei už akių. Nuo ketvirtadienio - prošvaistės viengungių
meilės fronte, didelė tikimybė
sutikti įdomų žmogų, žinoma, jei
nesėdėsite užsidarę tarp keturių
sienų. Sekmadienį sulėtinkite
tempą.
Savaitės pradžioje
artimam žmogui
prireiks skubios pagalbos - nenuvilkite
jo. Trečiadienį įsiklausykite į tai,
kas sakoma, mokykitės skaityti
tarp eilučių, stebėkite kūno kalbą
- tuomet laiku pastebėsite, jei jus
mėgins apgauti. Ketvirtadienį
nepastovi nuotaika vargins jus
ir šalia jūsų esančius žmones
Penktadienis - smagi diena,
nusiteikite papramogauti.
Pirmadienį bet
kokiu klausimu - ar
asmeniniu, ar profesiniu, - tarkitės su
žmogumi, kuris jums yra autoritetas. Nesidrovėkite prašyti ne
tik patarimo, bet ir pagalbos. Antradienį nesipainiokite į intrigas,
nenešiokite gandų. Nerimą kėlę

14

santykiai su sutuoktiniu turėtų
pasikeisti į gerą pusę, ypač jei
stengsis du žmonės Savaitgalį
sumaišties į namus gali įnešti
netikėti svečiai.
Nauja savaitė
prasidės įprastai,
nieko nenumatyta
nevyks. Trečiadienį gims naujų sumanymų,
kursite grandiozinius planus.
Ketvirtadienį galimas nesusikalbėjimas - neimkite į širdį,
jei liksite nesuprasti, laikas
parodys, kas teisus. Savaitgalį
bus kiek jautresnė nervų sistema, gali sustreikuoti virškinimo organai.
Savaitės pradžioje norėsis lindėti
savam kiaute. Nebloga mintis, juo
labiau, kad žvaigždės šiomis
dienomis nebus jums palankios. Nuo ketvirtadienio jūsų
padangė prašviesės, nuotaika
pasitaisys. Savaitgalį pasidžiaukite bendravimu su namiškiais, įdomi ir smagi būtų
kelionė.

JUOKAI

26. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Maskaradas. Erotas. Arka. Lynoja. Gris. Bigbitas. Bris. Alkti. Top. IS. Meras.
Kiemo. Amaras. Akras. Emilis. Irsis. Naganas. Metas. Kavinės. Tetos. Ko. Ydos. Plikis. San.
Rusas. Baik. Siundo.
Horizontaliai: Grivina. Saris. Avys. Įkris. Egida. Aks. Samanos. Bra. Minės. Amalas. Dubleris. Pa. Ikras. Li. Įsegtas. Tik. Bis. Mek. Keli. Ietis. Ryt. Kartosi. Ona. Iksas. Tosteris. Sn. AJ.
Omas. Kad. Salpos. Mono.
Pažymėtuose langeliuose: Įbrolis.
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.

28. 55 metø, 181 cm ûgio
vyras susipaþintø su moterimi
rimtai draugystei. Klaipëda.
29. 58 metø, 174 cm ûgio
vyras susipaþintø su moterimi
iki 53 metø rimtiems santykiams. Klaipëda.
30. 69 m. naðlë norëtø prieð
gyvenimo saulëlydá sutikti
materialiai apsirûpinusá nesavanaudá tauragiðká. Noriu
mylëti ir bûti mylima. Iðlaikyti
neþadu. Tauragë.

Pagyvenusi moteris ėjo link
stoties. Jos širdis verkė, jai buvo
labai liūdna. Ji nenorėjo išvažiuoti. Ji nežinojo, kada sugrįš, jai
buvo taip sunku išsiskirti su savo
dukra, su anūkais... O aplinkui,
nešinas krepšiais, linksmai šokinėjo žentas.
*****
Žmona klausinėja vyro:
- Sakyk, brangusis, ką tu darytum, jei aš skęsčiau?
- Na, tur būt, bėgčiau pagalbos...
- Bet jei tektų toli bėgti?
- Oi, tai visai nesvarbu...
***
Gydytojas rašo receptą blondinei:
- Taigi, štai jums receptas, nusipirksite vaistų, gerkite po 2
tabletes, kai einate į lovą.
- Po dvi tabletes...
- Tai kaip čia, 20 tablečių per
dieną?
*****
Blondinė užeina į atvirukų parduotuvę:
- O, kokie gražūs atvirukai, duokite man 10 štai tokių, su užrašu
„Mano vieninteliam“!
*****
Ateina blondinė pas gydytoją ir
skundžias:
- Nežinau kas čia man yra paliečiu galvą - skauda,paliečiu
ausį - skauda, paliečiu kaklą skauda....
Gydytoja sako:
- Žinau, kas jums yra.
Blondinė klausia:
- Kas?

Gydytoja atsako - jums pirštas
sulūžęs.
*****
Praėjus metams po vestuvių žmona klausia vyro:
- Brangusis, tu anksčiau mane
vadindavai saulute, ir visada stengdavaisi būti kartu, o dabar kiekvieną
vakarą eini į barą ir į mane visiškai
nekreipi dėmesio!
Vyras jai atsako:
- Matai, šalia saulės būna taip
karšta, kad ima kamuoti troškulys,
kurį galima numalšinti tik alumi!
*****
Kupė sėdi du keleiviai. Vienas jų
ilgai stebi savo kaimyną ir sako:
- Jeigu ne ūsai, jūs būtumėt labai
panašus į mano žmoną.
- Ką jūs sakote, - nustemba bendrakeleivis. – Bet aš be ūsų.
- Užtat mano žmona su ūsais
*****
2009 metų ankstyvas pavasaris
kažkur Lietuvoje kalbasi du išlikę
verslininkai:
- Tu savo darbininkams algą
moki?
- Ne, jau seniai.
- Ir aš ne. Bet jie vistiek į darbą
eina?!
- Eina.
- Ir mano eina. O gal padarom
apmokamą įėjimą?
Dar po mėnesio:
- Na, kaip taviškiai į darbą dar
vaikšto?
- AHA. Tik taupo !!!!!
- ??????
- Ateina pirmadienį, o išeina
penktadienį!!!

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
LIEPOS 11 D. 17 VAL. Plungės kultūros centre Projekto KLASIKINĖS
MUZIKOS HORIZONTAI PLUNGĖJE pirmas koncertas - vokalinis
ansamblis INMEZO „Širdis gyvenimą
dainuos“.

KĖDAINIUOSE IR RAJONE
LIEPOS 11 D. 15 VAL. Kėdainių
miesto parke 18-oji Aurgų šventė.
LIEPOS 14 D. Kėdainių kultūros
centre teatrinė vasaros stovykla „Su
polėkiu!“.
LIEPOS 15 D. 22 VAL. Ramybės
skvere Susitikimai „Vasara Kėdainiuose“. „Kino teatras po atviru
dangumi“. „Šventa karvė“.

ros centre Kretingiškių fotomenininkų
fotografijų paroda AKIMIRKSNIŲ
ŽAISMĖ Vitražo salėje.
LIEPOS 10 D. 16 VAL. Žalgirio seniūnijos vasaros šventė „Mano žemė“
iš renginių ciklo „Seniūnijos dienos
2015“ prie Raguviškių skyriaus.
LIEPOS 11 D. 18 VAL. Kurmaičių
kaimo vasaros šventė „Gimtinė-mano
uostas“ poilsiavietėje, prie Kurmaičių
tvenkinio.
LIEPOS 11 D. 7 VAL. Žvejų šventės
prie Grūšlaukės tvenkinio (Malūno g.).
LIEPOS 11 D. 13 VAL. Mėlynių
šventė „Prisirpo mėlynės“ Senosios
Įpilties poilsiavietėje.
LIEPOS 12 D. 20 VAL. Kretingos
kultūros centre šokių vakaras „Kam
per 40“.
LIEPOS 13-17 D. 14 VAL. Vaikų
ir jaunimo šaškių varžybos „Nepasiduok!“ Jokūbavo skyriuje.
LIEPOS 13 D. 15-20 VAL. Atvira
jaunimo erdvė Raguviškių skyriuje.
LIEPOS 14 D. 13 VAL. Edukaciniai
užsiėmimai vaikams „Rankdarbių
kraitelė“ Vydmantų skyriuje.
LIEPOS 16 D. 15-20 VAL. Atvira
jaunimo erdvė Raguviškių skyriuje.

KRETINGOJE IR RAJONE
IKI LIEPOS 31 D. Kretingos kultū-

PALANGOJE
LIEPOS 10 D. 20 VAL. „Ramybės“

ŠIAULIUOSE IR RAJONE
LIEPOS 10 D. 17 VAL. Šiaulių kultūros centr Šiaulių Simono Daukanto
gimnazijos brandos atestatų įteikimo
šventė.
LIEPOS 12 D. 17 VAL. Šiaulių
kultūros centre vakaronė. Groja
„Naktibaldos“.
LIEPOS 16 D. 17 VAL. Koncertas
amfiteatre.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Manvesta“ vairuotojas-ekspeditorius
tel. 8 682 15 222, UAB „Jofos konstrukcijos“ pardavimo
vadybininkas, elektrikas, tekintojas, statybininkas tel.:
8 699 57 396, 8 685 24 835, „A.Žilinskio ir ko“ UAB
autošaltkalvis tel. 8 614 80 151, Jurbarko Naujamiesčio
pagrindinei mokyklai fizikos mokytojas el. p.info@jnm.
lt, UAB “Jurbarko duona“ gamybos darbininkas (tešlos
paruošėjas) tel. 8 659 85 023, UAB „urbarko autobusų
parkas“ šaltkalvis–suvirintojas tel. 8 447 71 753, UAB
„Savas medis“ staklininkas-gaterininkas tel. 8 447 45
788, UAB „Gulbelė“ parduotuvės vedėjas ir pardavėjaskasininkas tel. 8 696 06 227, UAB „Medžio projektas“
automechanikas tel. 8 647 42 210, Arūno Balčiūno įmonei
autoelektrikas tel. 8 685 86 865, KLI LT UAB pagalbinis
darbininkas, elektroninių ryšių montuotojas, technikas el.
p. aurimas.grimaila@kli.lt.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: PAJŪRIO VAIKŲ GLOBOS NAMAMS
bendrosios praktikos slaugytojas dietistas tel. 8 449 58
539, UAB „Kvistija“ degalinės operatorius tel. 8 656 14
347, UAB „Viktomas“ prekių grupės vadybininkas tel.
8 686 77 606, UAB „Autoniukas“ reikalingas vairuotojas
ekspeditorius tel. 8 658 22 785, Irenos Alijošienės prekybinei komercinei firmai „Agava“ pardavėjas konsultantas
tel. 8 687 81 636, UAB „Senasis malūnas“ mėsos
rūkyklos darbininkas tel. 8 650 40 065, UAB „Kauno
aibė“ vairuotojas ekspeditorius tel. 8 650 99 599, UAB
„Adrijus“ grindinio klojėjas tel. 8 601 92 676, UAB
„Furelas“ vairuotojas ekspeditorius tel. 8 610 47 103,
UAB „Gilibera“ barmenas-padavėjas tel. 8 699 40 410,
UAB „Kaltveža“ sunkvežimio vairuotojas tel. 8 679 95
229, UAB „Bikava“ automobilių šaltkalvis tel. 8 616 93
515, UAB „Geožemė“ geodezininkas-žemėtvarkininkas
tel. 8 612 55 782, UAB „Utenos mėsa“ vairuotojas el.p.
atranka@biovela.lt, UAB „Headex“ krovikas tel. 8 618 28
482, UAB „Senasis malūnas“ buhalteris tel. 8 650 40 065,
UAB „Justira“ mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas
tel. 8 600 00 698, UAB „Justira“ mažmeninės prekybos
įmonės pardavėjas tel. 8 600 00 698.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: R. Stružeckienės įmonei siuvėjas, lygintojas
tel. 370 612 63 705, UAB „Hensana“ kirpėjas, manikiūrininkas tel. 370 684 42 636, UAB „Ginveta“ autošaltkalvis
tel. 370 699 53 699, UAB „Palink“ mėsininkas prekybos
centre IKI tel. 370 650 79 790, Vilmai Pažereckienei
vykdančiai individualią veiklą barmenas – picų išvežiotojas tel. 370 692 70 271, UAB „Lieprasta“ mūrininkas,
gaterininkas tel. 370 663 61 733, UAB „Top sport“ lažybų
tarpininkas el. p. eglejack@topsport.lt, UAB „Valdymo
apskaita“ įmonės vadovas el. p. info@valdymoapskaita.lt,
UAB „Bacas“ virėjas tel. 370 650 12 992, UAB „Globus
Trade Lt“ pardavėjas - konsultantas el. p. mindaugas.gailius@gtlt.lt, UAB „Stragutės mėsa“ buhalteris tel. 370 699
12 034, Tauragės moksleivių kūrybos centrui neformaliojo
švietimo pedagogai (teatro, choreorgrafijos,gitaros studijos ir kt. ) el. p. mkc@zebra.lt, UAB „Zemrena“ šaltkalvis
mechanikas sunkvežimių remontui tel. 370 698 38 246,
UAB „Sigma trans“ autošaltkalvis sunkvežimių remontui tel. 370 685 66 726, UAB „Molupis ir ko“ kepėjas,
įrengimų priežiūros mechanikas Paberžių g. 8, Tauragė,
UAB „Aladora“ tarptautinių krovinių vežimo vairuotojai
tel. 370 698 29 460, UAB „Senasis Rambynas“ padavėjai – barmenai, virėjas tel. 370 656 49 020, Lietuvos ir
Vokietijos UAB „Televizijos komunikacijos“ televizijos
laidų reporteris el. p. administrator@tvk.lt, UAB „Valdasservis“ pardavėjas tel. 370 685 29 109, UAB „Mozita“
braižytojas – konstruktorius el. p. rasa@vadco.com, UAB
„Taubaldis“ baldų projektuotojas – dizaineris tel. 370 698
08 867, ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMYBOS,
PERDIRBIMO BEI REALIZAVIMO KOOPERATINĖ
BENDROVĖ „STRAGUTIS“ barmenas tel. 370 616
00 787, UAB „Makveža“ pardavėjas konsultantas el.p
info26@mokivezi.lt, UAB „Ievos medis“ stalius-staklininkas tel. 370 679 18 604, UAB „Tilta“ bendrųjų statybos
darbų vadovas el. p. info@tilta.lt, Tauragės muzikos
mokyklai muzikos mokytojas Skaudvilės skyriuje el. p.
muzika@tvk.lt, UAB „Virtualios sistemos“ IT inžinerius
kompiuterių remontui el. p. inga@vs.lt, Ignui Poškai
vykdančiam individualią veiklą baldžius korpusinių baldų
gamybai tel. 370 634 65 922.
Darbo biržos tel. (8 446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje reikalingi staliai dailidės, siuvėjai, komandos lyderis.

kultūros centre Ona KOLOBOVAITĖ
ir Aurelijus GLOBYS.
LIEPOS 10 D. Pučiamųjų muzikos
koncertų ciklas „Dūdų vasara“ Palangos Birutės parko rotonda.
LIEPOS 10 D. 19 VAL. Rusiškų
senovinių romansų vakaras „Aš Jus
mylėjau...“ Kurhauzo salė Grafų
Tiškevičių al. 1, Palanga.
LIEPOS 11 D. 20 VAL. „Ramybės“ kultūros centre GENE PERLA KVINTETAS (Prancūzija/JAV/
Lietuva).
LIEPOS 11 D. 19 VAL. Koncertas
„Meilės uostas“ Kurhauzo salė Grafų
Tiškevičių al. 1, Palanga.
LIEPOS 11 D. Pučiamųjų muzikos
koncertų ciklas „Dūdų vasara“ Palangos Birutės parko rotonda.
LIEPOS 11-16 D. M. K. Čiurlionio
muzikos festivalis Gintaro muziejus
Vytauto g. 17, Palanga.
LIEPOS 12 D. 20 VAL. M. K. Čiurlionio muzikos festivalis Kurhauzo
salė Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga.
LIEPOS 14 D. 19 VAL. Monikos
Linkytės ir Vaido Baumilos koncertas
Kurhauzo salė Grafų Tiškevičių al.
1, Palanga.
LIEPOS 14 D. 20 VAL. „Ramybės“
kultūros centre DOMINO teatras |
komedija 2 VYRAI. 1 TIESA.

Jungtinėje Karalystėje reikalingi viešbučio tvarkytojai,
slaugytojai, CE kategorijos vairuotojai (turintys 95 kodą),
žuvies produktų pakuotojai.
Vokietijoje reikalingi dailidės, elektromechanikai,
suvirintojai, oro kondicionavimo įrenginių mechanikai/
vamzdynų montuotojai, medienos apdirbimo staklių
operatoriai, mechanikai, suvirintojai, elektrikai, santechnikai, frezuotojai, asistentai fizikos laboratorijoje, elektros
technikai, mechanikos technikai, optinių įtaisų gamintojai,
gamyklos darbuotojai.
Italijoje reikalingi fitneso/šokių treneriai, sporto treneriai,
mini club vedėjai.
Švedijoje reikalingi braškių skynėjai.
Danijoje reikalingi žirnių skynėjai.
Airijoje reikalingi virėjai.
Darbo biržos tel. (8 446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: agronomas, autoremontininkas, buhalteris
apskaitininkas(-ė), ekskavatoriaus mašinistas, fasadininkas, finansininkas analitikas(-ė), kasininkas, kepėjas(-a),
lentpjūvės darbininkas, logistas(-ė), mechanikas, medicinos psichologas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas(-a),
pardavimo vadybininkas, pardavimo vadybininkas(-ė),
plataus profilio darbuotojas(-a), plataus profilio statybininkas, preso operatorius, ričiuotoja(-as) - ritynų
užkrovėja(-as), rūšiuotojas(-a), siuvėjas (-a), šaltkalvis,
tiekimo vadybininkas.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: automobilinio krano operatorius, automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilių mechanikas,
automobilių plovėjas, barmenas padavėjas, elektros
inžinierius, fasuotojas { maisto pramonė}, formuotojas
{maisto pramonė}, informacinių technologijų sistemos
eksploatavimo inžinierius, krovikas, maisto produktų
gamybos technologinės linijos operatorius, mechanikas,
metalų apdirbimo technologas, mėsos išpjaustytojas, nekvalifikuotas statybos darbininkas, operatoriaus padėjėjas,
pardavimo vadybininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, personalo specialistas [vadybininkas], projektuotojas
konstruktorius, sandėlininkas, santechnikas, statybos
inžinierius, sunkvežimio vairuotojas, suvirintojas dujomis,
suvirintojas dujomis ir elektra, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: UAB „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“
autobuso vairuotojas tel 370 686 44 317, KUKARSKĖS
GLOBOS NAMAI bendrosios praktikos slaugytojas
tel.: 370 345 62 236, 370 616 81 463, ŠAKIŲ RAJONO
SLAVIKŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA matematikos
mokytojas tel.: 370 345 43 231, 370 616 02 793, UAB
IDAVANG mechanikas tel. 370 682 28 768, Šakių rajono
Lukšių Vinco Grybo gimnazija muzikos mokytojas tel.
370 345 44 285, 370 614 21 684, UAB „Norfos mažmena“
mėsininkas tel. 370 612 23 921, UAB „GULBELĖ“ pardavėjas kasininkas tel. 370 659 10 611, UAB IDAVANG
traktorininkas tel. 370 686 45 844.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administracijos direktorius, administratorius, administratorius referentas, akmens apdailininkas,
akušeris, anglų kalbos mokytojas, apdailininkas, apgyvendinimo paslaugų administratorius, apmušalų siuvėjas,
apsaugos darbuotojas, architektas, asmeninis padėjėjas
{socialinis darbas}, auklėtojas, automobilinio krautuvo
vairuotojas, automobilio vairuotojas, automobilių mechanikas, autotransporto priemonių remonto šaltkalvis,
baldų dizaineris, baldžius, barmenas, barmenas padavėjas,
bendrosios praktikos slaugytojas, bendrųjų statybos darbų
vadovas, buhalteris, chemijos laborantas, dailės mokytojas,
darbininkas aukštybininkas, darbų vadovas, degalinės
operatorius, drabužių siuvėjas, draudimo agentas [vadybininkas], ekonomikos mokytojas, elektrikas, elektrinio
krautuvo vairuotojas, elektrinių elektros įrangos techninės
priežiūros elektromonteris, elektromechanikas, elektromonteris, elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius,
elektros inžinierius, elektros įrangos mechanikas, finansų
analitikas, gamybos meistras, geodezininkas, gydytojas
psichiatras, grindinio klojėjas, indų plovėjas (rankomis),
informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas,
informacinių technologijų mokytojas, informacinių
technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius, interjero
dizaineris, izoliuotojas, juvelyras, kambarinė, kepėjas,
kiemsargis, kirpėjas, kompiuterinių žaidimų programų kūrėjas, konditeris, konstrukcijų inžinierius, konstruktorius,
laiškininkas, laivo korpuso remontininkas, laivo metalinių
konstrukcijų montuotojas, laivo vamzdynininkas, lietuvių
kalbos mokytojas, logistikos specialistas [vadybininkas],

LIEPOS 15 D. 20 VAL. M. K. Čiurlionio muzikos festivalis Kurhauzo
salė Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga.
LIEPOS 16 D. 19 VAL. Liuba Nazarenko koncertas Kurhauzo salė Grafų
Tiškevičių al. 1, Palanga.
LIEPOS 16 D. Pučiamųjų muzikos
koncertų ciklas „Dūdų vasara“ Palangos Birutės parko rotonda.
LIEPOS 16 D. „Birutės parko istorijos atspindžiai“ Palangos Birutės
parkas, Vytauto g. 15, Palanga.
KAUNE
LIEPOS 12 D. 17 VAL. Panemunės
pliaže nuo A. Smetonos al. vyks Panemunės piknikas.
LIEPOS 13 D. 11 VAL. Atminimo
lentos Judai Zupavičiui atidengimas
E. Ožeškienės 21.
LIEPOS 13 D. 16 VAL. Lietuvos
Vytautų klubas kviečia į Žalgirio
mūšio 605-ųjų metinių paminėjimą
Laisvės alėjoje prie Vytauto Didžiojo
paminklo.
JURBARKE IR RAJONE
LIEPOS 11 D. 12 VAL. Durbės
mūšio 755 metų paminėjimas.
LIEPOS 11 D. 21 VAL. Klube „Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k. poilsio
vakaras vyresnio amžiaus žmonėms.
Gyva muzika.

ŠAKIUOSE IR RAJONE
LIEPOS 10 D. 20 VAL. Šakių
J.Lingio parke Projektas „Mama negrįšiu namo aš parke 2“.
TAURAGĖJE IR RAJONE
LIEPOS 12 D. 12 VAL. Tauragės
kultūros centre DURBĖS MŪŠIUI
755.
ŠILALĖJE IR RAJONE
LIEPOS 10 D. 17 VAL. Šilalės
kultūros centre Simono Gaudėšiaus
gimnazijos atestatų įteikimo šventė.
LIEPOS 10 D. 20.30 VAL. Šilalės
kultūros centre kino filmas „1944“.
LIEPOS 11 D. 17 VAL. Šilalės kultūros centre Durbės mūšio 755-ųjų
metinių paminėjimas.
LIEPOS 14 D. 19 VAL. Šilalės kultūros centre Respublikinis pasakotojų
konkursas „Žodzis žodzį gena“.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
LIEPOS 11 D. 21.30 VAL. Poezijos
parke vasaros kino festivalis „Sidabrinės gervės 2015“.
LIEPOS 14 D. 19 VAL. Poezijos
parke „Atviras mikrofonas“.
LIEPOS 15 D. 19 VAL. Poezijos
parke dainuojamosios poezijos vakaras „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“,
svečiuose Kazimieras Jakutis su grupe.

logopedas, maitinimo įmonės padavėjas, manikiūrininkas, matematikos mokytojas, mažmeninės prekybos įmonės
pardavėjas, mėsininkas, metalinių gaminių dažytojas, metalinių konstrukcijų montuotojas, metalinių laivų korpusų
surinkėjas, metalo šlifuotojas, mikroautobuso vairuotojas, muzikos mokytojas, naktinis sargas, nekvalifikuotas
statybos darbininkas, padavėjas, pagalbinis darbininkas,
pagalbinis parduotuvės darbininkas, pagalbinis virtuvės
darbininkas, pakavimo įrangos operatorius, pardavėjas,
pardavėjas kasininkas, pardavimo [realizavimo] padalinio
vadovas, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo
vadybininkas, parduotuvės padalinio vadovas, paslaugų
(teikiamų pardavus prekę) konsultantas, pastatų apšiltintojas, pastatų statybos inžinierius, paštininkas, pašto
siuntų lydėtojas, personalo padalinio vadovas, personalo
specialistas [vadybininkas], plataus profilio statybininkas,
prekių fasuotojas, privatus gitaros mokytojas, projekto
administratorius, projekto vadovas, projektuotojas konstruktorius, raštinės administratorius, remonto šaltkalvis,
šaltkalvis remontininkas, restorano virėjas, rinkodaros
specialistas [vadybininkas], sandėlininkas, santechnikas,
santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojas, siuvėjas,
siuvėjas sukirpėjas, skardininkas, slaugytojo padėjėjas,
socialinis darbuotojas, specialusis pedagogas, stalius,
stalius montuotojas, statybinių gręžinių gręžimo mašinų
operatorius, statybos inžinerijos objektų braižytojas,
statybos inžinierius, stogdengys, sunkvežimio vairuotojas, suvirinimo technologas, suvirintojas, suvirintojas
dujomis ir elektra, šaldymo įrenginių technikas, šaltkalvis,
šaltkalvis suvirintojas, šilumos tinklų priežiūros šaltkalvis,
tarnybinių patalpų valytojas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, teatro meno mokytojas,
tekintojas, tekstilės ir odos gaminių, aprangos ir avalynės
gamybos mokytojas, tinkuotojas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, valytojas (rankomis), verslo konsultantas,
vertėjas, viešbučio administratorius, viešbučio valytojas,
vilkiko [treilerio] vairuotojas, virėjas, virėjo padėjėjas
(išskyrus namų virtuvę), virtuvės darbininkas, žuvies
išpjovų ruošėjas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt

GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: auklėtojas, automobilių mechanikas,
baldžius, ekspeditorius, lopšelio-darželio auklėtojas, metalinių laivų korpusų surinkėjas, pagalbinis darbininkas,
pastatų apšiltintojas, pastatų dažytojas, pirkimo agentas
[vadybininkas], plytelių klojėjas apdailininkas, reklamos
tarnautojas, stalius, statybos projekto vadovas, suvirintojas, suvirintojas elektra, šilumos energetikos inžinierius,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas,transporto priemonių dažytojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apskaitininkas, buhalteris,
chemijos mokytojas, dailės mokytojas, darbų vadovas,
gaterininkas, geodezininkas, geografijos mokytojas, grindinio klojėjas, informacinių technologijų mokytojas, kepėjas, kitų gamtos mokslų, matematikos ir kompiuterijos
dalykų mokytojas, logopedas, medinių baldų surinkėjas,
muzikos mokytojas, pardavėjas, pardavimo vadybininkas,
pastatų statybos inžinierius, personalo padalinio vadovas,
personalo specialistas [vadybininkas], plataus profilio
staklininkas, suvirintojas dujomis ir elektra, šaltkalvis,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, valdymo padalinio vadovas, verslo paslaugų
vadybininkas, viešosios nuomonės apklausos statistikas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: bendrosios praktikos slaugytojas, laiškininkas, maisto produktų gatvės pardavėjas, maitinimo
padalinio (restorano, baro, kavinės, valgyklos) vadovas,
matininkas, pagalbinis darbininkas, valytojas, žuvų
darinėtojas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: apsaugos darbuotojas, baldžius, degalinės
operatorius, grindinio klojėjas, kasininkas, kompiuterijos inžinierius, lopšelio-darželio auklėtojas, pagalbinis
darbininkas, pardavėjas kasininkas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, viešbučio kambarinė, viešosios nuomonės apklausos statistikas, virėjas,
vyriausiasis buhalteris.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: apgyvendinimo paslaugų administratorius,
elektrinių elektros įrangos techninės priežiūros elektromonteris, grindinio klojėjas, psichologas, vakuuminio
įrenginio operatorius.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
LIEPA
25 d. šeštadienis 18.00 val.
Prie Klaipėdos miesto paminklo „Arka“. „Ore“. Klaipėdos
valstybinio muzikinio teatro baleto trupės atviros repeticijos.
Renginys nemokamas.
30 d. ketvirtadienis 19.00 val.
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, Danės g. 19, Klaipėda.
PREMJERA
„Divizija“. 2 dalių šokio spektaklis Arūno Daugėlos romano
„Divizija“ motyvais.
Iki liepos 16 d. bilieto kaina 9, 50 €, vėliau – 12, 50 €.
RUGPJŪTIS
2 d. sekmadienis 20.00 val. Palangos senoji gimnazija
„Altorių šešėlyje“. 2 dalių šokio spektaklis pagal V. MykolaičioPutino romaną „Altorių šešėly“.
Iki liepos 19 d. bilieto kaina 9, 50 €, vėliau – 12, 50 €.
5 d., trečiadienis, 20.00 val.
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“, Taikos
g. 4, Neringa, Nida.
Giovanni Battista Pergolesi „Tarnaitė ponia“ 1 veiksmo komiška opera.
Iki liepos 20 d. bilieto kaina 7, 00 €, vėliau – 9, 50 €.
6 d., ketvirtadienis, 19.00 val., Klaipėdos valstybinis muzikinis
teatras, Danės g. 19, Klaipėda.
Janis Rainis „Induls un Arija“ Liepojos dramos teatro judesio
spektaklis.
Iki liepos 23 d. bilieto kaina 9, 50 €, vėliau – 12, 50 €.
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
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Tapk lojaliu

klientu!

Ar grožis tave įkvepia? Mes siūlome tau ypatingą galimybę:
* Atrodyk puikiai! Sužinok daugiau apie grožį ir sutaupyk, pirkdama
(-as) aukštos kokybės gaminius lojalaus kliento kainomis.
* Užsidirbk pinigų! Rekomenduok gaminius savo draugams ir šeimos
nariams arba sukurk savo verslą.

Jei susidomėjai, išsikirpk kuponą ir atvyk adresu: Vasario 16-osios g, 3, Tauragė „Oriflame“, gyvenantys kituose miestuose skambinkite tel. 8 677 75 156.

NATŪRALŪS PRODUKTAI - GELIAI GERAI SVEIKATAI, SVORIUI SUREGULIUOTI,
ENERGIJAI, GROŽIUI
IR JAUNATVIŠKUMUI.
GALIMYBĖ ĮSIGYTI
SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS.
MANO TINKLALAPIS:
www.agel.lt;
el. vizitinė: www.agel.tel;
tel. + 370 603 97 599.
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