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TAURAGĖ

LIETUVOJE

Nuo kitų metų visi namai privalės
naudoti atsinaujinančią energiją
Lietuvoje nuo 2016 m. bus galima
statyti tik A klasės reikalavimus
atitinkančius energetiškai efektyvius
pastatus. Kad galėtų atitikti šiuos reikalavimus, dalį energijos tokie namai
turėtų gauti iš atsinaujinančių šaltinių
– naudoti saulės, vėjo, žemės energiją.
Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros
asociacijos direktorius Mindaugas Statulevičius pasakojo, kad Lietuva kaip
Europos sąjungos narė yra priėmusi įsipareigojimus įvairiose srityse, tuo
pačiu dėl pastatų energetinio efektyvumo didinimo. Į Lietuvos nacionalinę
teisę yra perkelti reikalavimai, kad iki 2020 metų visuomeniniai pastatai ir iki
2021 metų visi statomi pastatai, tiek komerciniai, tiek gyvenamieji, pasiektų
beveik 0-inį energijos naudojimo efektyvumą – A++ klasę.
„Palaipsniui einant link šio rodiklio Lietuva yra nusistačiusi kas du metus
pereiti vis į aukštesnę energetinę klasę, dėl to nuo 2014 metų mes statome
tik B klasės energetinius namus, o nuo 2016 metų A klasės pastatus“, - teigė
M. Statulevičius.
Tai reiškia, kad keičiasi fiziniai ir techniniai pastatų parametrai. Pirmiausia,
tai susiję su apšiltinimu, su energijos taupymu ir su atsinaujinančiais energijos
šaltiniais bei pastatų sandarumu.
„A klasė reiškia, kad namai bus sandaresni, bus storesnės pertvaros, bus
reikalavimas naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, tokius, kaip geoterminis šildymas arba saulės kolektoriai. Taip pat bus privalomas mechaninis
oro vėdinimas“, - dėstė Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos
direktorius.
Pasak pašnekovo, įvairiais vertinimais namų statyba brangs net iki 15 procentų, o tai kirs per pirkėjų pinigines. Tačiau besibaiminančius, kad pradėtoms
statybos taip pat teks atitikti šiuos reikalavimus, M. Statulevičius ramina.

Skelbia gerąją žinią pensininkams
Pensijos nuo kitų metų vidurio gali didėti vidutiniškai 6 proc. - maždaug
16 eurų kiekvienam pensininkui, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Algimanta Pabedinskienė.
„Mes manome, kad pensijos turi būti keliamos nuo 2016 metų liepos 1
dienos. Anot jos, vidutiniškai nuo kitų metų pensijos galėtų didėti maždaug
16 eurų. Šiam pensijų kėlimui iš „Sodros“ biudžeto reikėtų 75 mln. eurų, o
iš valstybės biudžeto - 10 mln. eurų. „Proporcingai pensijos didės visiems.
Premjeras yra informuotas, o spalio mėnesį kartu su biudžetu galėsime teikti
tuos siūlymus. “ - tvirtino ministrė.

Rugsėjį planuojami didžiuliai
protestai prieš socialinį modelį
Profesinės sąjungos rugsėjo pradžioje Vilniuje organizuoja didelį mitingą, kuriame protestuos prieš, anot jų, skubotai priimamą socialinį modelį.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija gavo leidimą į renginį surinkti 2
tūkstančius žmonių.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė Janina
Matuizienė BNS teigė, kad mitingas rugsėjo 10 dieną vyks prie Seimo.
„Norėdami atkreipti dėmesį, kad Darbo kodekso ir kitų teisės aktų keitimas
vyksta labai skubotai. Viskas vyksta labai greitai, o iš tiesų tai keičiasi daug
kas. Kviečiame visus atvykti į mitingą ir išsakyti savo nuogąstavimus. Pasakysime, ką mes manome apie socialinę partnerystę, apie Vyriausybę, apie
skubotumą“, - BNS sakė J.Matuizienė.

TAURAGĖ – RENOVUOTŲ NAMŲ LYDERIŲ
PENKETUKE
Tauragė – ketvirtoje vietoje pagal renovuotų namų skaičių mūsų šalyje. Į Tauragės rajono savivaldybę aptarti darbų vykdymo, finansavimo
problemas bei modernizavimo procesą atvykusi Aplinkos viceministrė
Daiva Matonienė pasidžiaugė, kad Tauragėje šiuo metu renovuotas 21
daugiabutis. Darbai vyksta dar prie 17-os namų ir iki metų pabaigos
planuojama atnaujinti 10 daugiabučių. Viceministrė gyrė Tauragės
rajono savivaldybės vadovų požiūrį ir siekį būti šio proceso dalyviais,
o ne tik stebėtojais. Gerų įvertinimų viešnia negailėjo ir daugiabučius
namus eksploatuojančios bendrovės „Tauragės butų ūkis“ direktorei
Editai Vaitkutei-Zinkei. Anot D. Matonienės, jei dirba darbinga komanda tai ir rezultatai matosi. Apžiūrėjusi renovuojamus namus ir
susitikusi su rangovais ji ne tik domėjosi, ar šie laiku – iki šildumo
sezono pradžios – baigs darbus, bet ir prigrasino, kad jei blogai dirbs pati inspiruos, kad tokie rangovai negalėtų
dalyvauti kituose konkursuose.

JURBARKAS

JAUNIMO PARKO ATIDARYMAS – RUGSĖJO 1-ĄJĄ
Rugsėjo 1-ąją Jurbarke organizuojama unikali šventė, nuo 17 val.
kviesianti visus į Jaunimo parko atidarymą Naujamiestyje, kur vyks
daug šaunių renginių.
Numatyta, kad susirinkusieji turės galimybę įdėti pirmąsias knygas į
Mainavietę, siausti su grupe „Tie geresni“, parduoti savo verslo idėjas,
susipažinti su sėkmės istorijomis, šokti, dainuoti, smagiai praleisti laiką
kartu.
Mielas Jaunime, programa mūsų visų rankose. Laukiame pasiūlymų ir
idėjų, nes kartu mes galime labai daug, o tam įrodyti – turėsime Rugsėjo
1-osios šventę Jaunimo parke.

ŠILALĖ

MOBILI JONO MEKO KINO GALERIJA
ATKELIAUJA Į ŠILALĘ
Rugpjūčio 15 d., šeštadienį, 12 val., šalia Šilalės rajono savivaldybės
kultūros centro įsikurs unikalus kultūros ir pilietiškumo projektas, skirtas
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimt penktosioms metinėms
paminėti. Miesto širdyje mobili kino galerija veiks šeštadienį 12-20 val.
ir sekmadienį 11-15 val.
„Jono Meko fondo“ ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto
(VGTU) inicijuojamas projektas „25 metai laisvės“ per kiek daugiau nei
du mėnesius planuoja aplankyti dvidešimt Lietuvos miestų ir miestelių
bei nemokamai parodyti Jono Meko filmą „Lietuva ir Tarybų Sąjungos
žlugimas“.
„Pagrindinis iniciatyvos tikslas – skatinti istorinės atminties ir kultūros puoselėjimą bei suteikti galimybę iš naujo
įvertinti ir kitaip pažvelgti į istorinius įvykius ne tik mūsų, bet ir užsienio žiūrovų akimis“, – teigė idėjos autorius,
„Jono Meko fondo“ vadovas Edgaras Stanišauskas.
Jono Meko filmas „Lietuva ir Tarybų Sąjungos žlugimas“ pateikia chronologišką pasakojimą apie Lietuvos kovą už
atsiskyrimą nuo Tarybų Sąjungos ir nepriklausomos valstybės atkūrimą. Filmo pagrindas – 1989-91 metais videokamera
namuose nufilmuotos Amerikos televizijų naujienų ir televizijos debatų laidos, pateikusios interviu su įtakingiausiais
to meto politikais, analitikais ir žurnalistais, taip pat laisvės demonstracijų, mitingų, Sausio 13-osios įvykių vaizdus.
Filme aiškiai atsispindi naujų santykių tarp Rytų ir Vakarų kūrimas, su tuo susijusios baimės bei netikrumas.
Projektas vyks iki rugsėjo 18 d. Dalyvavimas parodoje yra atviras ir nemokamas. Projekto pagrindinis partneris –
Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

ŠILUTĖ

Privalomą šaukimą į karo tarnybą
stabdo ir Klaipėdos regionas

KVIETIMAS DALYVAUTI ŽUVIENĖS VIRIMO
ČEMPIONATE

Surinkus šiems metams nustatytą tinkamų atlikti karo prievolininkų skaičių,
stabdomas šaukimas į privalomąją karo tarnybą Klaipėdos regione, pirmadienį
pranešė Krašto apsaugos ministerija.
Klaipėdos regiono privalomai šaukiamųjų sąraše esantiems karo prievolininkams, kuriems atvykimo į regioninį karo prievolės ir komplektavimo
skyrių laikas paskirtas rugpjūčio 17 dieną ar vėliau, atvykti į skyrių pradėti
šaukimo procedūrų nebereikia. Šaukimo procedūros nutraukiamos ir tiems
karo prievolininkams, kurie dar nepradėjo tikrintis sveikatą arba jų sveikatos
tikrinimo laikas taip pat paskirtas rugpjūčio 17 dieną ar vėliau. Šauktiniai,
esantys Klaipėdos regiono šaukimo sąraše, kuriems buvo paskirtas atvykimo
į regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių laikas iki rugpjūčio 17
dienos ir kurių sveikatos tikrinimo procedūros jau yra pradėtos, atvykti į
skyrių ir užbaigti sveikatos tikrinimo procedūras privalės.

Šilutės mažųjų laivų uoste (Uosto g. 9, Šilutėje) 2015 m. rugsėjo 5 d. organizuojamas
septintasis Žuvienės virimo čempionatas, į kurį suvažiuojama iš visos Lietuvos regionų.
Planuojama, kad šiemet čempionate dalyvaus komandos iš Latvijos, Lenkijos, Rusijos,
Turkijos, Švedijos. Čempionate varžomasi dėl geriausios žuvienės ir geriausios žuvies
sriubos titulų. Absoliučiam Žuvienės virimo čempionui įteikiamas Šilutės rajono savivaldybės mero prizas - Žuvienės virimo čempiono žiedas, o skaniausiai išvirusiam žuvies
sriubą – Šilutės seniūno specialus prizas.

Rūta Meilutytė
Kazanėje vykusiame pasaulio
plaukimo čempionate R. Meilutytė iškovojo 100 metrų plaukimo
krūtine rungties sidabro medalį, o
perpus trumpesnėje distancijoje
liko šalia prizininkių pakylos
ketvirtoje vietoje.
„Buvau sau aukštai išsikėlusi
kartelę“, – pripažino 18-metė
sportininkė, bet jaudulio nevadino didžiausiu stabdžiu, varžiusiu ją pasaulio
čempionate.
Šaltinis Delfi.lt

MARIJAMPOLĖ

GERIAUSI ŠALIES APSKRIČIŲ VIEŠOSIOS
POLICIJOS PAREIGŪNAI
Šiuo metu vykstant atrankiniams konkursams, aiškėja geriausi šalies apskričių viešosios policijos pareigūnai - patrulių pora ir prevencijos padalinio tyrėjas
(apylinkės inspektorius). Visi nugalėtojai susikaus jubiliejiniame 20-ajame
finale, kuris vyks rugsėjo 16-18 dienomis, Klaipėdoje.
Pagrindinis geriausio šalies viešosios policijos patrulio ir geriausio šalies viešosios policijos prevencijos padalinio tyrėjo (apylinkės inspektoriaus) konkurso
tikslas yra paskatinti policijos pareigūnus gerinti profesinį pasirengimą, gilinti
žinias, gebėti taikyti jas praktiškai, stiprinti drausmę ir tarpusavio santykius.
Rugpjūčio 5 dieną Marijampolės apskrities vyriausiajame policijos komisariate (toliau - apskr. VPK) vyko geriausio 2015 metų viešosios policijos patrulio
ir geriausio viešosios policijos prevencijos padalinio pareigūno (apylinkės inspektoriaus) konkursas. Šiame konkurse
dalyvavo 19 (14 vyrų ir 5 moterys) patrulių ir 5 apylinkės inspektoriai iš Marijampolės apskr. VPK teritorinių policijos
komisariatų. Marijampolės apskr. VPK vadovai padėkojo visiems konkurso dalyviams už dalyvavimą ir pastangas bei
įteikė apdovanojimus.

2015 08 14 Nr. 32

RASEINIAI

„EUROPOS LABORATORIJA“ - RASEINIUOSE.
ATGARSIAI IR ĮSPŪDŽIAI
Liepos 23 - 26 d. Raseiniuose tai vienur, tai kitur galėjai sutikti
žmones, kalbančius anglų ar rusų k., o jų marškinėlių nugarą puošė
užrašas „Forum Europe Lab. 23-26. 07. 2015. Vilnius/ Raseiniai/
Lithuania“. Tarptautinis projektas „Forumas jauniems specialistams
„Europos laboratorija“ sukvietė į Lietuvą - Vilnių ir Raseinius - šimtą
jaunų žmonių iš įvairių Europos valstybių: Baltarusijos, Čekijos,
Gruzijos, Lenkijos, Lietuvos, Rusijos, Švedijos, Ukrainos, Vengrijos,
Vokietijos ir kt.
Iki 2012 m. panašūs renginiai vyko Rusijos gilumoje, Permėje,
buvusiame SSRS konclageryje įkurtame muziejuje. Nuo 2013 m.
Permėje organizuoti šiuos renginius uždrausta, todėl projekto organizatorius „ES-Rusijos pilietinis forumas“ ieškojo vietos renginiui. Dar 2014 m. pabaigoje Forumas užmezgė kontaktus
su Raseinių krašto istorijos muziejumi, nes jis įkurtas sovietmečiu buvusiame politinių kalinių kalėjime. Taip norėta
bent dalinai išsaugoti Permėje vykusių renginių tęstinumą ir dvasią.

KAUNAS

KAUNE DURIS ATVĖRĖ MODERNIAUSIAS
RADIOLOGINĖS DIAGNOSTIKOS CENTRAS
Penktadienį Kaune duris atvėrė naujas medicinos diagnostikos centrų
tinklo „Affidea Lietuva“ padalinys, kuriame įrengtas moderniausias
Lietuvoje 1,5 T stiprumo magnetinio rezonanso tomografijos (MRT)
aparatas. Šis įrenginys – pirmas privatus aparatas Lietuvoje, galintis
atlikti viso kūno MRT tyrimus.
Diagnostikos centras įsikūrė Kauno klinikinės ligoninės patalpose. Jis
veikia viešojo-privataus sektorių partnerystės principu. MRT paslaugos
centre prieinamos visiems ligoninės pacientams.
„Džiaugiamės matydami, kad Lietuvos gyventojai vis labiau rūpinasi
savo sveikata ir nori jaustis dėl jos užtikrinti. “, – teigė medicinos
diagnostikos centro „Affidea Lietuva“ vadovas Vasilijus Orlovas.
Pasak medicinos diagnostikos centro vadovo V. Orlovo, įrenginys išplės medicinos diagnostikos galimybes šalyje,
kurio dėka bus galima atlikti nišinius tyrimus širdies ligomis sergantiems žmonėms.
„Šiuo aparatu bus galima tirti vaikus ir kūdikius su specialiai pritaikyta programine įranga“, – pabrėžė V. Orlovas.
Medicinos diagnostikos paslaugas visoje Lietuvoje teikiančių diagnostikos centrų tinklas „Affidea Lietuva“ veiklą
pradėjo 2005 m.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ MIESTE IR PRIEIGOSE TRENIRUOSIS
LIETUVOS KARIAI
Rugpjūčio 14–23 dienomis Šiaulių mieste ir jo prieigose Lietuvos kariuomenė organizuoja pratybas, per kurias bus tobulinami krašto gynybos veiksmai. Pasak pratybų
organizatorių, pratybos kasdienei gyventojų veiklai įtakos neturės, tačiau įspėja, kad
pratybų metu gali būti naudojama aviacija ar mokomosios garsinės karinės imitacijos
priemonės.

KLAIPĖDA

ATGIMIMO AIKŠTĖ TAPS UNIVERSALIA ERDVE
Remiantis Atgimimo aikštės raidos ir galimybių studija, pasirinktame
plane ši teritorija pristatoma, kaip kuo atviresnė, lengvai pasiekiama,
visais paros ir metų laikais funkcionuojanti, skirtingų poreikių gyventojams, rekreacijai, poilsiui ir viešiesiems visuomeniniams poreikiams
pritaikyta centrinė miesto erdvė. Funkciškai Atgimimo aikštė butų
padalinta į tris zonas – aktyviąją, rekreacinę ir memorialinę.
Aktyviojoj zonoj įsikurtų stacionarūs arba laikini paviljonai, skirti
prekybai, maitinimui; terasos atsisėdimui su integruotu apšvietimu ir mažosios architektūros elementais; atsirastų vieta laikinosioms meninėms
lauko ekspozicijoms. Rekreacinė zona būtų apželdinta sezoniniais ir
visžaliais medžiais, dekoratyviniais krūmais, gėlynais. Dalyje teritorijos
numatoma suformuoti reljefą, pasivaikščiojimo takus su poilsio salelėmis.
Memorialinė zona bus išskirta miesto aikštės granitinių plokščių grindinio danga su išdėstytomis poilsio salomis;
valstybės vėliavos iškėlimo, memorialinės (paminklo, įamžinimo lentos ar pan.), gėlių padėjimo vietomis.
Sutvarkymo plane numatytas ir istorinis teritorijos įprasminimas. Teritorijos funkcinės zonos apjungiamos atkuriant
istorinių gatvių tinklą ir eksponuojant archeologines atodangas su informaciniais stendais, apšvietimu.
Aikštės raidos galimybių studiją rengusi UAB „Eurointegracijos projektai“ vyr. projektų vadovė Sofija Kogan sakė,
kad centrinė miesto aikštė išsiskirs universalumu. Visoje teritorijoje planuojamas kasdienis ir šventinis apšvietimas;
vieta ir infrastruktūra laikinai scenai, jos apšvietimui ir įgarsinimui, sezoninių dekoracijų montavimui, galimybė žiemą
šioje vietoje įrengti čiuožyklą. Numatomas ir bevielio interneto ryšys.
Aikštės sutvarkymui iš Europos Sąjungos lėšų numatyta skirti daugiau nei 1,5 mln. eurų.

PALANGA

PA L A N G O J E – TA R P TA U T I N I S F U T B O L O
TURNYRAS
Į Palangą po metų pertraukos grįžta tarptautinis jaunimo futbolo turnyras - rugpjūčio
18-22 dienomis vyks Lietuvos futbolo federacijos (LFF) „Amber Cup“ varžybos.
Šis jaunių rinktinių futbolo turnyras turi gilias tradicijas ir Palangoje vyksta nuo 1993ųjų. Tačiau praėjusiais mketais dėl vykdytų Palangos miesto stadiono rekonstrukcijos
darbų turnyras buvo persikėlęs į Klaipėdą.
Šiemet varžybose Palangos miesto stadione rungtyniaus Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos ir Armėnijos U-17 (iki 17 metų) vaikinų rinktinės.
Atidarymo dieną rugpjūčio 18-ąją Lietuvos rinktinė susitiks su armėnais, po dviejų dienų žais su Ukraina, o paskutinėse rungtynėse kausis su Baltarusija.
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PASAULYJE

„Islamo valstybės“ egzekucijas
smerkia net Talibanas
Afganistano Talibanas – islamistinė grupuotė, vykdanti mirtinus išpuolius
Afganistane, – pasmerkė „Islamo valstybę“ už brutalumą, užfiksuotą viename
egzekucijos vaizdo įraše, skelbia „Ibtimes“.
Buvo paviešintas šiurpus vaizdo įrašas, kuriame pagrobėjai, siejantys save
su „Islamo valstybe“, brutaliai kankina žilabarzdžius gentainius ir kaimo
gyventojus.

Rusus pribloškęs V. Putino
sprendimas: prognozuoja nesėkmę
Rusijos prezidentas Vladimiras
Putinas pradėjo naują kampaniją
propagandiniame kare su Vakarais:
gausiai viešinamą importuoto maisto, kurį pernai vyriausybė uždraudė
įvežti atsakydama į ekonomines
Vakarų sankcijas, naikinimą.
V. Putinas paskelbė apie rugpjūčio
6-ąją prasidėsiantį negailestingą bet
kokio uždrausto maisto, aptinkamo Rusijoje, naikinimą. Šis sprendimas
pribloškė daugelį rusų, kuriems nesvetimas maisto trūkumas.

Vokietijos pareigūnai ragina
sugrąžinti dokumentų kontrolę
pasienyje
Vokietijos policijos pareigūnų profesinė sąjunga antradienį paragino atkurti
vidinių Europos sienų kontrolę ir pareikalavo sustiprinti policijos pajėgas,
reaguojant į išaugusį pabėgėlių antplūdį.
Dabar policija pradėjo pasirinktinai tikrinti tarptautinių traukinių, lėktuvų
ir greitkelių keleivius. Vokietija, daugiausia gyventojų turinti ES šalis, bando
susidoroti su rekordiškai išaugusiu banga prieglobsčio prašytojų, bėgančių
nuo karo ir skurdo savo šalyse, kurių skaičius šiais metais turėtų viršyti
500 tūkstančių.

„AirBaltic“ pilotas: tai klaida, kuri
sugadino mano šeimos ateitį
Pirmadienį Norvegijos
teismas paliko suimtus Oslo
oro uoste sulaikytus keturis aviacijos bendrovės
„airBaltic“ lėktuvo įgulos
narius, kurių kraujyje buvo
rastas neleistinas alkoholio
kiekis.
Užsakomuoju reisu į Kretą turėjusio skristi orlaivio
įgula buvo sulaikyta rugpjūčio 8-osios rytą. Įgulos nariai prisipažino penktadienį vartoję alkoholį
ir atvykę į darbą neblaivūs. 50 metų pilotas teisme pareiškė, jog tai buvo
klaida, kuri „sugadino jo šeimos ateitį“. Bet tiek jis, tiek antrasis pilotas jau
apskundė teismo sprendimą palikti juos suimtus dar dvi savaites.
Pasak Norvegijos žiniasklaidos, teismas priėmė tokį sprendimą, kad sulaikytieji negalėtų išvykti iš šalies ir dalyvautų teismo posėdžiuose. „AirBaltic“
lėktuvo įgulos nariams gresia iki dvejų metų kalėjimo.

D. Trumpas – populiariausias
respublikonų kandidatas
JAV televizijos tinklo NBC
atlikta apklausa atskleidė, kad
už D. Trampą pasiryžę balsuoti
23 proc. apklaustųjų. Iki šiol
apie savo ambicijas siekti JAV
prezidento posto yra paskelbę
17 respublikonų kandidatų.
Respublikonų ir Demokratų partijų pirminiai rinkimai
prasidės kitų metų pradžioje,
kandidatai bus karūnuoti partijų suvažiavimuose 2016-ųjų vasarą. Dabartinis
šalies vadovas Barackas Obama po dviejų kadencijų siekti trečiosios negali.
Rinkimai vyks 2016 metų lapkritį.

Ispanija: gera žinia buliams, pradinukams ir kai kuriems bedarbiams
Nedarbo kamuojamoje Ispanijoje bedarbių sumažėjo beveik trečdaliu
milijono, o šalies savivaldybės atsisako finansuoti tradicinę bulių koridą bei
mieliau skiria pinigus pradinukams, šitaip pasitarnaudamos ir švietimui, ir
galvijų gerovei.
Darbo rinka: nuo šių metų balandžio iki birželio buvo sukurta 411 tūkst.
800 darbo vietų, bedarbių skaičius sumažėjo 295 tūkst. 600 asmenimis.
Šaltinis Delfi.lt
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ŪKININKYSTĖ

Gaiviausi šaltibarščiai - Tzatziki
Ingredientai:
500 ml kefyro
400 g varškės
2 vnt. agurkų
2 skiltelės česnako
žiupsnelio
druskos
Tzatziki yra
tradicinis graikiškas, tirštas patiekalas. Tačiau pagal tzatziki galima pasigaminti itin gaivius šaltibarščius. Gaminimas: agurkus nulupkite ir sutarkuokite burokine
tarka. Sumaišykite su varške, druska ir išspaustomis česnakų skiltelėmis.
Užpilkite su kefyru ir išmaišykite. Galima užberti pjaustyto svogūno laiško.
Patiekite su virtomis bulvėmis.

NAUDINGA ŽINOTI

Žolinis vaistas nuo 99 ligų, su kuriuo
negalima juokauti
Po ilgų mokslinių tyrimų ir
praktinių bandymų įrodyta, kad
paprasta Lietuvos laukų žolė
gali įveikti prastą
nuotaiką, palengvinti depresijos
simptomus ir padidinti darbingumą.
Tačiau kai kuriems žmonėms
jonažolė gali ne
padėti, o pakenkti ir tai pabrėžia fitoterapeutai.
Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmų prezidentas,
prof. Algimantas Kirkutis akcentuoja gydomųjų žolių naudą, tačiau įspėja
nepiktnaudžiauti vaistingųjų augalų mišiniais.
Stiprina saugumo jausmą.
Lietuvoje dažnai randamas augalas skatina serotonino bei daugelio kitų
smegenis aktyvinančių hormonų apykaitą, slopina depresinę būseną palaikančias medžiagas. Poveikis panašus, kaip gydant šviesa.
Jonažolėje esančios medžiagos, ypač hipericinas ir kira, ramina vegetacinę
nervų sistemą. Įrodyta, jog po gydymo jonažole pagerėja nuotaika, padidėja
atidumas ir susitelkimas, grįžta darbingumas, nyksta silpnumas, drovumas,
vidinė baimė, galvos skausmai ir nemiga.
Dar galima rinkti, tačiau tinka tik dalis.
Žydėjimo pradžioje (birželio-liepos mėnesį) pjaunamos 25–30 cm ilgio
jonažolės viršūnės. Žaliava džiovinama greitai, kad nepajuoduotų, pavėsyje,
gerai vėdinamose patalpose ar džiovyklose, ne aukštesnėje kaip 40 °C.
Kam ir kada jonažolės vartoti negalima.
Jonažolės nepatariama vartoti jei aukštas kraujospūdis, užkietėję viduriai,
nėštumo metu, taip pat turintiems jautrią odą. Jokiu būdu negalima vartoti
prieš kaitinantis saulėje ar švitinantis kitais spinduliais. Netinka vartojant
hormoninę kontracepciją. Net sveikiems žmonėms stipri jonažolių arbata
gali sukelti gastrito simptomus, o sergantiems skrandžio opa išprovokuoti
stiprius spazmus ir žarnyno skausmus. Piktnaudžiavimas jonažolėmis gali
sukelti galvos skausmą, pykinimą, vėmimą.

APLINK LIETUVĄ

Atidarytas Anykščių perlas – Medžių
lajų takas
Rugpjūčio 7 d., Anykščių regioniniame parke atidaromas unikalus
Medžių lajų takas. Atidaryme dalyvaus aplinkos ministras Kęstutis
Trečiokas.
Lajų takas vingiuoja
300 metrų ir veda į 35
metrų aukščio bokštą, nuo kurio galima
apžvelgti apdainuotąjį
Anykščių šilelį, pasigrožėti Šventosios upės vingiais, pasivaikščioti tarp
medžių lajų.
„Takas medžių viršūnėmis yra vienintelis ne tik Baltijos šalyse, bet ir Rytų
Europoje. Artimiausi lajų takai įrengti Vokietijoje ir Austrijoje. Galime
džiaugtis, kad į nuostabią Lietuvos gamtą dabar galėsime pažvelgti iš naujos
perspektyvos“, – sakė aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas.
Takas prasideda netoli Puntuko akmens ir nuo žemės pamažu kyla iki 21
metro ties medžių laja.
Medžių lajų taką visi norintieji galės lankyti nemokamai, išskyrus atvejus, kai lankytojai pageidaus užsisakyti specialią pažintinę programą.
Atvykstantiems į Anykščių regioninį parką bus siūloma įsigyti savanorišką
lankytojo bilietą. Bilieto kaina penkioms dienoms viename nacionaliniame
ar regioniniame parke – 1 euras.

KLAIDOS, KURIŲ NEGALIMA DARYTI
AUGINANT VERSLĄ
Lietuvoje būtų sunku rasti įmonę, taip ilgai stabiliai dirbančią,
kaip tai daro „Švaros broliai“.
Evaldo ir Andriaus Kinderių automobilių plovyklų tinklas augo
netgi tada, kai aplinkui daugybė
įmonių arba užsidarinėjo, arba
bandė kuo neskausmingiau pergyventi krizę. Todėl ir siūlome
neišradinėti dviračio ir pasimokyti
iš E. Kinderio bei „Švaros brolių“
patirties.
Be konkrečių tikslų į verslą geriau net nekišti kojos
Jeigu nesugebi savęs motyvuoti,
greičiausiai tau niekur nesiseks.
Norint būti verslininku, reikia
jausti motyvaciją daug ir sunkiai
dirbti, ypač pačioje pradžioje.
Mums motyvacijos šaltinis yra
tikslai, kuriuos sau išsikeliame, ir
noras žūtbūt juos pasiekti. Žinojome, ko ir kada norime. Ir dirbdavome po 12, 16 ar net 18 valandų
per parą, šešias dienas per savaitę,
ir varėme taip tol, kol pasiekėme
savo. Tiek versle, tiek sporte yra
taip pat. Visada geriausia tikslus
susirašyti. Šitai patartų visi. Ir
neužtenka kažkokio abstraktaus
„norėčiau, kad...“ Viskas turi būti
kuo konkrečiau. Startuodamas turi
aiškiai įsivaizduoti, kur nori būti
po 3–5 metų. Kai atsakai sau į šį
klausimą, natūraliai pradedi analizuoti ir galvoti, kokie veiksmai
būtini, kad atsidurtum ten, kur
nori. Susidėliojus veiksmų planą,
tiesiog lieka jį vykdyti.
Neturite kantrybės ir užsispyrimo? Apie tvarų verslą net
nesvajokite.
Tokia yra didžioji dalis verslininkų. Jie nesuvokia, kad rezultatų galima pasiekti tik ilgalaikėje
perspektyvoje. Greitai rezultatą
pasiekti leidžia nebent atsitikti-

numai.
Nesitenkinkite tuo, ką jau pasiekėte
Reikia žinoti vieną labai paprastą taisyklę: jeigu verslas
ilgokai stovi vietoje, jis labai
greitai pradės leistis į apačią.
Tai auksinė taisyklė, kurią savo
versluose esame patikrinę. Reikia
tai žinoti. Atsipūsti galima, bet
tik neilgam. Verslas turi nuolatos
judėti į priekį.
Krizės neateina iš niekur, todėl
laiku pastebėkite jos ženklus. Reikia būti pasiruošus. Būk pasiruošęs
blogiausiam ir nereikės nusivilti.
Didelėse įmonėse valdyba bet
kurią dieną gali ateiti ir pasakyti
direktoriui, kad jis turi pasitraukti.
Nereikia net perspėti. Vadinasi,
direktorius privalo būti morališkai
pasiruošęs bet kada atlaisvinti savo
kėdę. Visi normalūs verslininkai
yra išmokę vertinti riziką. Jautėme artėjančią 2008-ųjų krizę. Tuo
metu gaudavome daugybę pasiūlymų: nusipirkti kokį sklypą, bankai
siūlėsi paskolinti pinigų. Tačiau
neįsigijome nė vieno sklypo, nė
vieno nekilnojamojo objekto. O

tuo metu visi pirko, ką tik galėjo.
Svarbiausia neprisiimti bereikalingų įsipareigojimų. Iš to kyla
didžiausių problemų. Kitas svarbus
dalykas yra tuo metu nesuplanuoti
didelės plėtros. Reikia tiesiog luktelėti, stebėti, kas vyksta.
Samdykite ne gerus, o kompetentingus žmones.
Iš pradžių žmones priimdavome
pernelyg neprofesionaliai. Dabar
žinome, kad svarbiausia kompetencija. Nesvarbu, kad žmogus
jaunas, turi reikiamą išsilavinimą.
Geras vadybininkas gali būti
blogas vadovas. Geras gamybos
vadovas pardavimo srityje gali
pasirodyti esąs labai prastas. Žmonės yra didžiausias įmonės turtas,
padedantis verslininkui auginti
įmonę. Todėl jų pasirinkimas turi
būti labai atsakingas.
Samdykite tik tuos žmones, kurie
yra geresni už jus.
Vadovo tikslas yra priimti specialistus, kurie tam tikroje srityje jį
pranoksta.
Pagal Povilo Sabaliausko str.,
šaltinis: Bznstart.lt

PAŽINK SAVE

VAIKAS VARTOJA NARKOTIKUS AR GIRTAUJA:
KĄ DARYTI?
Vaikas pareina namo girtas ar
apsvaigęs nuo narkotikų. Dalis tėvų
puola į paniką. Kiti net nemato, nes
nesirūpina vaiku arba patys apsvaigę nuo alkoholio ar narkotikų.
Kas atsakingas? Kai vaikas pradeda vartoti svaiginančias medžiagas,
pirmiausia keliamas klausimas –
kodėl. Klaipėdos priklausomybės
ligų centro vaikų ir paauglių psichiatrė Banga Nastopkaitė pabrėžė,
kad už vaiko elgesį pirmiausia atsakingi tėvai, tačiau dauguma vaikų,
įnikusių į alkoholį ar kitus kvaišalus, auga nedarniose ar nepilnose
šeimose, kuriose vaiko poreikiai
yra nepatenkinti arba tenkinami
netinkamai.
Ko jam trūksta, juk viską turi? O
ką reiškia „viską“ turi? Pavalgęs,
apsirengęs, turi kompiuterį, naujausio modelio išmanųjį telefoną,
dviratį, mopedą, namai tvarkingi,
giminės padorūs. Ar vaikas yra
gerbiamas? Ar įsiklausoma į jo norus, ar skiriama pakankamai laiko
bendrauti, pabūti kartu? Ar šeimoje
naudojami pozityvūs auklėjimo
metodai, ar auklėjimas remiasi
bausmėmis? Ar vaikas dažniau
giriamas, ar kritikuojamas? Neretai
šie klausimai priverčia susigūžti
„tvarkingais“ save vadinančius
tėvus. Specialistai pažymi, kad
dažniausiai į narkotikus linksta
vaikai, augantys šeimose, kuriose
nėra jokios kontrolės arba vyrauja

perdėta vaiko elgesio kontrolė. Taip
pat riziką ieškoti nusiraminimo
svaigaluose turi vaikai, kuriais
tėvai nepasitiki ir kurio norų bei
interesų negerbia. Kitos priežastys,
galinčios pastūmėti vaiką svaigintis, – bendraamžių įtaka, brendimo
krizė, lengvai prieinami narkotikai
ir alkoholis.
Psichiatrė B. Nastopkaitė pastebėjo, kad šiame laikmetyje auga
vaikų karta, kurių tėvai vartojo ar
tebevartoja kvaišalus. Jei vaikas
girdi, kaip tėvas ar motina giriasi,
jog jaunystėje bandė „žolės“ ir narkomanu netapo, tai vaikas ir suvokia, kad narkotikai nėra pavojingi,
svarbu vartoti „su protu“. Būna
atvejų, kai narkotikus vartojantį
vaiką pas psichiatrą atveda mama,
kuri pati nuolat rūko „žolę“ ir savo
elgesiui yra visiškai nekritiška.
Įpareigojimas gydytis Suaugusiems
asmenims, priklausomiems nuo
narkotikų ar alkoholio, padariusiems nesunkius nusikaltimus, teismo sprendimu gali būti taikomas
nurodymas gydytis, o jei asmuo
atsisako, paskiriama reali laisvės
atėmimo bausmė. Tokia dalinai
priverstinio gydymo praktika viltis
yra pateisinusi, nes nemažai priklausomų žmonių, nors ir nenorėdami gydytis, patekę į reabilitacinę
bendruomenę ar gydymo programą,
keičia požiūrį į priklausomybę bei
savo elgseną, sąmoningai atsisako

narkotikų ir ima keisti gyvenimo
būdą. Šiuo metu diskutuojama dėl
priverstinio vaikų gydymo, tačiau
terminas „priverstinis“ gąsdina
atsakingus už vaiko teises specialistus. Psichiatrė B. Nastopkaitė
pritarė, kad vaikams būtina suteikti
galimybę gydytis, užuot juos laikinai izoliavus nuo visuomenės. Vaikas gali pakeisti savo elgesį tik tada,
kai patenka į aplinką, kurioje jis yra
gerbiamas ir yra sudarytos sąlygos
suvokti priklausomo elgesio pasekmes bei asmenybės problemas.
Į priklausomybę įklimpę vaikai
nuolat ieško būdų, kaip apgauti
tėvus, manipuliuoja jais, o tėvai,
apimti baimių ir nesuvokimo, kas
vyksta, daro klaidas, sudarydami
sąlygas vaikams vartoti kvaišalus.
Tėvai į narkotikų kelią pasukusiam
vaikui reikalingi tik tam, kad iš jų
gautų pinigų. Tėvai neturėtų laukti,
kol minėtų tarnybų darbuotojai dėl
nusikalstamo vaiko elgesio patys
juos aplankys, bet patys kreiptųsi
pagalbos.
Parengta pagal Gedimino Norvilo str.,
vlmedicina.lt
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AUTONAUJIENOS

„TOYOTA“ RENGIA ATSAKĄ POPULIARIAJAM Naujas būdas riedėti: miniatiūrinė
lenta „WalkCar“
SUV
Kaip skelbia britų „Autocar“ svetainė, „Toyota“ gamintojas kitų
metų Ženevos automobilių parodoje pristatys naują kompaktinį
SUV automobilį, kuris rinkoje konkuruos su populiariuoju „Nissan
Qashqai“.
Konkurentų iš „Nissan“ gaminamas „Qashqai“ modelis yra
vienas populiariausių SUV automobilių Europoje. Kaip atsaką
jam „Toyota“ kitą pavasarį pristatys gamybai parengtą naują
SUV automobilį, kurio prototipas „Toyota CH-R“ buvo parodytas
pernai vykusioje Paryžiaus automobilių parodoje. Koncepcinis
„CH-R“ modelis, kuris pasižymi itin dinamiškomis ir sportiškomis
formomis, buvo puikiai įvertintas parodos lankytojų, todėl japonų
gamintojas nusprendė pradėti serijinę šio modelio gamybą. Šis koncepcinis automobilis buvo sukurtas „Toyota“
kompanijos vadovui Akio Toyoda iš įmonės dizainerių reikalaujant, kad jie kurtų ne klasikinės išvaizdos, o efektingiau atrodančius automobilius.

BMW ATSISAKO KIETO STOGO
Pasirodė pranešimai, kad naujausios kartos 4 serijos BMW kabrioletai nebeturės uždengiamo kieto stogo.
Naujos kartos 4 serijos BMW kabrioletas (gamyklinis kodas G23),
taip pat kaip ir bendradarbiaujant su „Toyota“ kuriamas naujas BMW
Z4 rodsteris, turės ne elektra valdomą kietą nukeliamą metalinį
stogą, bet pagamintą iš specialaus audinio. 2007 metais rinkoje
pasirodęs naujasis 3 serijos BMW kabrioletas (E93), taip pat 2013
metais debiutavęs 4 serijos kabrioletas (F33) turėjo metalinį sudedamą stogą. Nuo 2009 metų gaminamas Z4 (E89) rodsteris taip pat
turėjo ne medžiaginį, o metalinį elektra valdomą stogą. Naujasis 4
serijos BMW kabrioletas turėtų pasirodyti 2020 metais.

DEBIUTUOJA ITIN LAUKIAMAS SUV
ELEKTROMOBILIS
„Tesla Motors“ akcininkams išsiųstame laiške kompanijos vadovas Elonas Muskas patvirtino, kad rugsėjo mėnesį rinkoje debiutuos
itin laukiamas „Tesla Model X“ SUV automobilis.
Šiuo metu „Tesla Motors“ gamoje yra trečius metus gaminamas
„Model S“ elektromobilis, kuris JAV kainuoja nuo 57 500 JAV
dolerių (Europoje šio elektromobilio kaina yra nuo 66 800 eurų),
vienu įkrovimu gali nuvažiuoti daugiau kaip 400 kilometrų ir šioje
šalyje yra populiariausias elektra varomas automobilis.
Naujasis „Model X“ kaip ir „Model S“ taip pat turės visų varančiųjų ratų pavarą (ties kiekviena ašimi yra sumontuotas elektros
variklis), jame bus 90 kWh talpos akumuliatorius ir vienu įkrovimu
galės nuvažiuoti iki 370 kilometrų. Planuojama, kad šiais metais „Tesla Motors“ parduos maždaug 55 000 „Model
S“ ir „Model X“ elektromobilių.

NAUJASIS „LEXUS“ FLAGMANAS
Duodamas interviu „Reuters“ agentūrai „Lexus“ markės vadovas Jungtinėse Amerikos Valstijose Jeffas Brackenas patvirtino,
kad kompanija greitu metu planuoja pristatyti naują markės
flagmaną. Pokalbyje vadovas atskleidė, kad automobilis bus
gaminamas kitokiu nei sedano kėbulu. O tai beveik be jokių
abejonių reiškia, kad mes išvysime dar vieną didįjį „Premium“
klasės SUV automobilį, kuris rinkoje konkuruos su vokiškais
„Audi“, „BMW“ ir „Mercedes“ modeliais, taip pat „Range
Rover“ ir „Cadillac“.
Info: Delfi.lt

TEMA

PASITIKRINKITE, AR NEREIKIA PASIKEISTI
NUMERIO
2015 m. lapkričio 30 dieną baigiasi
garantinis laikotarpis, kurio metu
galima nemokamai pasikeisti nekokybiškus valstybinio registracijos
numerio ženklus.
DELFI AutoAutonaujienos Pasitikrinkite, ar nereikia pasikeisti
numerio (4) www.DELFI.lt 2015 m.
rugpjūčio 7 d. 14:27 2015 m. lapkričio
30 dieną baigiasi garantinis laikotarpis, kurio metu galima nemokamai
pasikeisti nekokybiškus valstybinio
registracijos numerio ženklus. Patartina naujais ženklais pasirūpinti iš
anksto, nelaukiant garantinio termino
pabaigos, nes nuo 2015 m. gruodžio
1 d. bus taikomos įprastos ženklų keitimo paslaugos kainos. Dėl keičiamų
ženklų galima kreiptis tiesiogiai į jų
gamintoją UAB „Baltic Sign“: Kaune,
Taikos pr. 145B; užsakymai priimami
ir tapatūs ženklai iškart pagaminami

pirmadieniaispenktadieniais
8.00-15.00 val.,
pertrauka 12.0013.00 val. (tel. 8
(37) 47 38 42),
Vilniuje, Lentvario g. 7, darbo laikas: antradieniaisketvirtadieniais
9.00-15.30 val.;
penktadieniais
9.00-15.00 val.
(tel. 8 699 46 411). Taip pat galima
kreiptis ir į VĮ „Regitra“. Pareiškėjai
savo prašymą gali pateikti per elektroninę kelių transporto priemonių
registravimo sistemą eKETRIS,
atvykę į VĮ „Regitra“ padalinį ar elektroninio pašto adresu info@regitra.lt,
laiško temoje nurodydami „Numerio
ženklai su pažeista (besilupančia)

Japonų bendrovė pristatė miniatiūrinę, nešiojamojo kompiuterio dydžio transporto priemonę. Ši iš pirmo žvilgsnio trapi
lenta iš aliuminio ne tik išlaiko
ja besinaudojančiojo svorį, bet ir
kartu su juo pasiekia iki 10 km
per valandą greitį.
Valdyti tokį transporterį labai
lengva – norint pakeisti važiavimo kryptį, tereikia perskirstyti savo svorį ant lentos. Be to, „WalkCar“
priemonė yra gana galinga, ji gali padėti žmogui stumti karučius arba
neįgaliojo vežimėlį.

Pakelkite akis į dangų: naktį
perseidų lietus
Laimingieji stebėtojai, pažvelgę naktį į dangų, gali tikėtis pamatyti net iki 50 krentančių meteoritų per vieną valandą. Beje,
nereikia bijoti, kad vadinamieji
perseidai pridarys žalos mūsų
planetai ar pasikėsins į žmoniją.
Perseidai yra itin smulkios
kometų atplaišos, kurios patenka
į Žemės atmosferą. Jie dideliu
greičiu įskrieja į atmosferą ir joje
tiesiog užsidega, kol galiausiai suyra į dulkes.
Beje, remiantis meteorologų prognozėmis, artimiausią naktį Lietuvoje
dangus turėtų būti giedras, todėl sąlygos stebėti perseidų lietų bus itin geros.

Sparčiausiai nykstančių pasaulio
valstybių trejetuke – Latvija ir
Lietuva
Pasaulio banko 2013-2014 metų
duomenimis, net dvi Baltijos valstybės
patenka tarp sparčiausiai nykstančių
pasaulio šalių. Tiesa, pirmoje vietoje su
47 442 (1,3 proc.) gyventojų praradimu
pirmauja didžiulių finansinių problemų
spaudžiamas Puerto Rikas. Antroje ir
trečioje vietoje – Latvija ir Lietuva.
Nykstančių valstybių dešimtuke taip
pat rikiuojasi Graikija, Portugalija, Mergelių salos, Bulgarija, Serbija, Ispanija
ir Kroatija.
Senstančia ir nykstančia valstybe laikoma Japonija tėra tik 16 vietoje. Nuo
2013 iki 2014 metų Japonijos gyventojų skaičius sumažėjo 200 tūkstančių.

Fantastikos link: Baltijos šalyse gimė
pirmasis kūdikis, kuriam pritaikyta
genetinė atranka
Latvijoje pasaulį išvydo pirmasis mažylis, gimęs po to, kai
2014 metais klinikos „iVF Riga“
laboratorijoje buvo pritaikyta
priešimplantacinė genetinė atranka. Tai įmanoma tik naudojant reagentus ir aparatūrą, kuri
sukurta naudojant naujausius
mokslinius pasiekimus. Vadovaujantis gautais atrankos rezultatais, vienas iš sveikų embrionų sėkmingai buvo implantuotas gimdoje ir
po 9 mėnesių pacientei gimė sveikas ir stiprus mažylis.

Airbus patentavo hipergarsinio
lėktuvo projektą – iš Londono į
Niujorką per 1 val.
apsaugine plėvele”, taip pat faksu.
Telefonas pasiteirauti 8 700 55151.
Ženklų lentelių garantinis laikotarpis
nustatytas Lietuvos standarte LST
1447 „Kelių transporto priemonių
valstybinio numerio ženklai“. Per šį
laikotarpį ženklų gamintojas nekokybiškus ženklus nemokamai pakeičia
kokybiškais.

Airbus inžinieriai Marco Prampolini ir Yohann Coraboeuf JAV
užpatentavo „ultragreito orlaivio ir reikiamo judėjimo oru“
projektą, kas iš esmės reiškia
hipergarsinį keleivinį lėktuvą,
praneša Business Insider.
Patente teigiama, kad lėktuvas turėtų išvystyti iki 4,5 machų greitį, t.y. 4,5
greičiau už garsą. Teoriškai lėktuvas transatlantinį reisą įveiks per valandą
– 3,5 karto greičiau už nebenaudojamą „Concorde“.

Šaltinis: technologijos.lt
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Þinios.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Ðlovës dienos (k.).
11:55 Placebo efektas (k.).
12:50 Bëdø turgus (k.).
13:40 Klausimëlis.lt.
14:00 Þinios. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Naisiø vasara.
15:50 Puaro 11. Detektyvas.
17:35 Nacionalinë paieðkø
tarnyba.
18:30 Ðiandien. Aktualijø
laida.
19:05 Auksinis protas.
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Perlas“.
21:00 Stilius. Gyvenimo
bûdo þurnalas.
21:50 Ðlovës dienos.
22:45 Vakaro þinios.
23:00 Jûrø pabaisa. Siaubo
trileris. N-14.
00:30 Puaro 11 (k.).
02:15 Laba diena, Lietuva
(k.).
03:10 Naisiø vasara (k.).
04:00 Auksinis protas (k.).

08:05 Namelis prerijose, 21
s. (k.).
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:30 Þinios. Ukraina.
11:45 Gustavo enciklopedija.
12:15 Geofaktorius.
12:30 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu (k.).
13:15 Lietuviø dokumentika.
Svajokliai (k.).
14:10 A. Girdzijauskaitës
sukaktuvinis kûrybos
vakaras (k.).
15:25 Þolinë (k.).
15:55 ...formatas.
16:10 Namelis prerijose,
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. Ukraina. (k.).
18:00 Dabar pasaulyje (k.).
18:30 Kultûrø kryþkelë.
18:45 Pinigø karta.
19:30 Pagauk kampà (k.).
20:00 Septynios Kauno
dienos.
20:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 6.
21:00 ARTi. Metalas.
21:30 Istorijos detektyvai.
22:20 Geofaktorius.
22:30 Lietuviðko kino vakaras.
Narcizas. N-7 (k.).
00:10 Naktinis ekspresas.
00:40 Panorama (k.).

06:20 Dienos programa.
06:25 „Uþdrausta meilë“.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 „Skûbis Dû. Paslapèiø
biuras“.
09:10 „Superdidvyriø
komanda“.
09:35 „Dreikas ir Dþoðas“.
Humoro serialas.
10:00 „Mano puikioji auklë“.
11:00 „Turkiðki skanëstai“.
Kulinarinë kelioniø laida.
11:35 „Gordono Ramzio
virtuvës pamokos“.
12:05 „Karadajus“.
13:05 „Melo pinklës“.
14:05 „Akloji“.
14:40 „Keksiukø karai“.
15:40 „Visa menanti“.
16:40 „Mano gyvenimo
ðviesa“.
17:40 „Ugnis ir Ledas“.
20:00 „PREMJERA
Mentalistë“. Detektyvinis
serialas.
21:00 Átëvis. N-14.
Kriminalinis filmas.
23:05 „Sekso magistrai“. N14. Drama.
01:15 „Dûmas“. N-14.
Serialas jaunimui.
02:10 Programos pabaiga.

06:20 Dienos programa.
06:25 „Garfildas“.
06:55 „Monstrai prieð
ateivius“.
07:25 „Kung Fu Panda“.
07:50 „Volkeris, Teksaso
reindþeris“.
08:50 Namø areðtas (k.).
11:00 Berniukas - vilkiukas
(k.). Komedija ðeimai.
12:50 „Tomo ir Dþerio
pasakos“.
13:15 „Monstrai prieð
ateivius“.
13:45 „Kung Fu Panda“.
14:10 „Ponia Dila“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:15 Yra, kaip yra. N-7.
Pokalbiø ðou.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 Tikras gyvenimas:
„Sûnaus pasirinkimas“.
20:30 Tikras gyvenimas:
„Svajotoja“.
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 VAKARO SEANSAS.
PREMJERA Kruvinas
sàraðas. N-14. Veiksmo
trileris.
00:00 „Dalasas“. Serialas.
00:55 „Juodasis sàraðas“. N7. Serialas.
01:50 „Uþribis“. N-7.

06:40 Teleparduotuvë.
06:55 Ponas Jangas.
07:25 Èipas ir Deilas skuba
á pagalbà.
07:55 Simpsonai.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Medikai.
11:00 TV Pagalba.
13:00 Èipas ir Deilas skuba
á pagalbà.
13:30 Simpsonai.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:30 Kerðtinga meilë.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:30 Kontrolinës vyrø
krepðinio rungtynës.
Lietuva – Makedonija.
20:10 Rungtyniø
pertraukoje - „3 uþ
Lietuvà“.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:30 Fenikso skrydis.
00:50 Skandalas.
01:40 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
02:30 Detektyvë Fiðer.
03:35 Programos pabaiga.

06:00 „Policija ir Ko“.
07:00 Muchtaro sugráþimas
(k.).
07:55 „Policija ir Ko“
08:55 Dainuok mano dainà
(k.).
10:45 „Kalbame ir rodome“.
Pokalbiø laida.
11:40 „Prokurorø
patikrinimas“ (k.).
12:50 Muchtaro sugráþimas
(k.).
13:50 „Mano virtuvë
geriausia“. Realybës ðou.
14:50 „Amerikos talentai“.
Realybës ðou.
15:45 „Prokurorø
patikrinimas“.
17:00 Muchtaro sugráþimas.
18:00 Info diena.
18:25 „Mentalistas“.
19:25 „Policija ir Ko“.
20:25 Pagalbos skambutis.
21:30 Ostinas Pauersas.
Ðnipas, kuris mane
suvedþiojo.
23:30 „Detektyvë Dþonson“.
00:25 „Mentalistas“.
01:20 „Prokurorø
patikrinimas“ (k.).
02:25 Bamba TV. S.
Interaktyvusis ðou
suaugusiems.

07:15 Teleparduotuvë.
07:30 Beverli Hilsas
90210.
08:30 Nepaprastos
lenktynës.
09:30 Tavo augintinis.
10:00 Kobra 11.
11:00 CSI Majamis.
12:00 Kaulai.
13:00 6 kadrai.
13:30 Univeras.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Mastrichto policija.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Univeras.
21:00 Rezidentai.
21:35 UEFA Èempionø
lyga.
23:40 Dingusios.
01:20 Krokodilø
medþiotojas.
02:25 Programos pabaiga.

05:05 „Specialioji gelbëjimo
tarnyba“.
05:50 „Gamink sveikiau!“.
06:15 „Neprilygstamieji gyvûnai“.
07:00 Programa.
07:04 TV parduotuvë.
07:20 Reporteris.
07:50 Nuoga tiesa. Debatø
laida.
08:50 „Iððûkis“.
09:50 „Stalino sûnus“.
10:55 „Kulinaras“.
12:00 „Klounas“.
13:00 „Moterø daktaras“.
14:05 „Iðgyventi Afrikoje“. .
14:40 TV parduotuvë.
14:55 „Miestelio patruliai“.
16:00 Þinios.
16:20 Ðiandien kimba.
17:00 Þinios.
17:20 Laikas inovacijoms.
18:00 Reporteris.
18:25 Kitoks pokalbis.
Sveèiuose A. Zuokas.
19:25 Premjera. „Kulinaras“.
20:25 „Kaliniø þmonos“.
21:30 Patriotai. Þurnalistiniø
tyrimø laida.
22:30 Reporteris.
22:52 Paþangi Lietuva.
23:00 „Uþkrëstieji“. Siaubo f. S.
00:55 Reporteris.
01:25 „Specialioji gelbëjimo
tarnyba“.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Þinios.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Ðlovës dienos (k.).
11:55 Stilius. (k.).
12:45 Specialus tyrimas.
13:30 Popietë su Algimantu
Èekuoliu.
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Lûþis prie Baltijos. 1
d. Vytautas Landsbergis:
nuo Èiurlionio á Sàjûdá.
15:50 Puaro 11.
17:35 Nacionalinë paieðkø
tarnyba.
18:30 Ðiandien.
19:05 Auksinis protas.
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Perlas“.
21:00 Gyvenimas.
21:50 Ðlovës dienos.
22:45 Vakaro þinios.
23:00 Drakonas. Fantastinis
siaubo trileris. N-14.
00:30 Puaro 11 (k.).
02:05 Laba diena, Lietuva
(k.).
03:05 Lûþis prie Baltijos. 1
d. Vytautas Landsbergis:
nuo Èiurlionio á Sàjûdá

08:05 Namelis prerijose, 22
s. (k.).
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:30 Þinios. Ukraina. Laida
rusø kalba.
11:45 Gustavo enciklopedija.
12:15 Geofaktorius.
12:30 Istorijos detektyvai.
13:15 Vladas Jakubënas.
Baletas „Vaivos juosta“
(k.).
14:35 Literatø gatvë (k.).
15:10 Teatras (k.).
16:10 Namelis prerijose, 23 s.
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. Ukraina. Laida
rusø kalba (k.).
18:00 Dabar pasaulyje (k.).
18:30 Kultûrø kryþkelë.
Trembita.
18:45 Eduardo Kaniavos
jubiliejinis koncertas. 2 d.
19:20 Prisiminkime.
Ansamblis „Lietuva“ (k.).
19:35 Lietuvos tûkstantmeèio
vaikai.
20:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 6.
21:00 Kultûros savanoriai.
21:30 Linija, spalva, forma.
22:20 Geofaktorius.
22:30 Elito kinas. Vinterio
kaulai. Drama. N-14.
00:10 Naktinis ekspresas.
00:40 Panorama (k.).

06:20 Dienos programa.
06:25 „Uþdrausta meilë“.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 „Skûbis Dû. Paslapèiø
biuras“.
09:10 „Superdidvyriø
komanda“.
09:35 „Dreikas ir Dþoðas“.
Humoro serialas.
10:00 „Mano puikioji auklë“.
11:05 Naktis ir diena. Vilnius
(k). N-7.
12:05 „Mentalistë“.
Detektyvinis serialas.
13:05 „Melo pinklës“.
14:05 „Bûrëja“. Realybës
dokumentika.
14:40 „Keksiukø karai“.
15:40 „Visa menanti“.
16:40 „Mano gyvenimo
ðviesa“.
17:40 „Ugnis ir Ledas“.
20:00 „PREMJERA
Mentalistë“.
23:10 „Sekso magistrai“. N14. Drama.
00:15 „Visa menanti“.
01:05 „Dûmas“. N-14.
Serialas jaunimui.
02:00 Programos pabaiga.

06:20 Dienos programa.
06:25 „Garfildas“.
06:55 „Monstrai prieð
ateivius“.
07:25 „Kung Fu Panda“.
07:50 „Volkeris, Teksaso
reindþeris“.
08:50 Mano vyras gali. TV
þaidimas.
10:30 Norim dar!
12:10 Oplia!. N-7.
12:40 Prièiupom! (k.).
Humoro laida.
13:10 „Na, palauk!“.
13:25 „Monstrai prieð
ateivius“.
13:50 „Kung Fu Panda“.
14:15 „Ponia Dila“.
Daugiaserijinis filmas.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:15 Yra, kaip yra. N-7.
Pokalbiø ðou.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 Tikras gyvenimas:
„Dviguba ðeima“.
20:30 „Vestuviø fotografas“.
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 VAKARO SEANSAS.
PREMJERA Superaudra
Sietle. N-7. Veiksmo
filmas.
00:00 „Dalasas“. N-7.
Serialas.
00:55 „Juodasis sàraðas“. N7. Serialas.

06:40 Teleparduotuvë.
06:55 Ponas Jangas.
07:25 Èipas ir Deilas skuba á
pagalbà.
07:55 Simpsonai.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Medikai.
11:00 TV Pagalba.
13:00 Èipas ir Deilas skuba á
pagalbà.
13:30 Simpsonai.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:30 Kerðtinga meilë.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:30 Kontrolinës vyrø
krepðinio varþybos.
Lietuva – Kroatija.
20:10 Rungtyniø pertraukoje
- „3 uþ Lietuvà“.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:25 Vikingø loto.
22:30 Ðaltasis kalnas.
01:35 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
02:30 Detektyvë Fiðer.
03:35 Programos pabaiga.

06:00 „Policija ir Ko“.
07:00 Muchtaro sugráþimas
(k.).
07:55 „Policija ir Ko“.
08:55 „Laukinis“.
10:45 „Kalbame ir rodome“.
Pokalbiø laida.
11:40 „Prokurorø
patikrinimas“ (k.).
12:50 Muchtaro sugráþimas
(k.).
13:50 „Mano virtuvë
geriausia“. Realybës ðou.
14:50 „Amerikos talentai“.
Realybës ðou.
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. Realybës drama.
21:30 Gundytoja. N14.Trileris.
23:30 „Detektyvë Dþonson“.
00:25 „Mentalistas“.
01:20 „Prokurorø
patikrinimas“ (k.).
02:25 Bamba TV. S.
Interaktyvusis ðou
suaugusiems.

07:15 Teleparduotuvë.
07:30 Beverli Hilsas 90210.
08:30 Nepaprastos
lenktynës.
09:30 Adrenalinas.
10:00 Kobra 11.
11:00 CSI Majamis.
12:00 Kaulai.
13:00 Rezidentai.
13:30 Univeras.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Mastrichto policija.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Univeras.
21:00 Rezidentai.
21:30 Prisiminti pavojinga.
23:55 Trys coliai.
01:40 Su Anthony
Bourdainu be
rezervacijos.
02:40 Programos pabaiga.

05:05 „Specialioji gelbëjimo
tarnyba“.
05:50 „Gamink sveikiau!“.
06:15 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
07:00 Programa.
07:04 TV parduotuvë.
07:20 Reporteris.
07:50 Patriotai. Þurnalistiniø
tyrimø laida.
08:50 „Iððûkis“.
09:50 „Stalino sûnus“.
10:55 „Kulinaras“.
12:00 „Klounas“.
13:00 „Moterø daktaras“.
14:05 „Iðgyventi Afrikoje“.
14:40 TV parduotuvë.
14:55 „Miestelio patruliai“.
16:00 Þinios.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:20 Laikas inovacijoms.
18:00 Reporteris.
18:25 Kitoks pokalbis.
19:25 Premjera. „Kulinaras“.
20:25 „Kaliniø þmonos“.
21:30 Pasaulis X. „
22:30 Reporteris.
23:00 „Vilo kailyje“.
Komedija. N-14.
01:05 Reporteris.
01:35 „Specialioji gelbëjimo
tarnyba“.
0

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Þinios.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Ðlovës dienos (k.).
11:55 Emigrantai.
12:45 Gyvenimas. (k.).
13:30 Popietë su Algimantu
Èekuoliu.
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Lûþis prie Baltijos. 2
d. Bunda Baltijos dvasia.
15:50 Puaro 12.
17:35 Nacionalinë paieðkø
tarnyba.
18:30 Ðiandien.
19:05 Auksinis protas.
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Perlas“.
21:00 Premjera. Þaidimas.
Trileris, mini serialas. N-14.
22:45 Vakaro þinios.
23:00 Premjera. Mamona,
arba Pinigø galia. Trileris,
mini serialas. N-14.
01:00 Puaro 12 (k.).
02:30 Laba diena, Lietuva (k.).
03:30 Lûþis prie Baltijos. 2
d. Bunda Baltijos dvasia.
(k.).
04:25 Auksinis protas. (k.).

08:05 Namelis prerijose, 23 s.
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:30 Þinios. Ukraina.
11:45 Gustavo enciklopedija.
12:15 Geofaktorius.
12:30 Linija, spalva, forma (k.).
13:15 ARTi. Metalas (k.).
13:45 Kultûros savanoriai (k.).
14:20 Að toks vienas. Gyvos
dainos festivalis. 2015 m.
(k.).
15:55 ...formatas.
16:10 Namelis prerijose, 24 s.
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. Ukraina. Laida
rusø kalba. (k.).
18:00 Dabar pasaulyje (k.).
18:30 Kultûrø kryþkelë.
Menora.
18:45 Premjera.
Koncertuojanti Europa.
19:35 Lietuvos tûkstantmeèio
vaikai.
20:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 6.
20:50 Visu garsu. Pokalbiø
laida.
21:35 Legendos.
Dokumentiniø apybraiþø
ciklas.
22:20 Geofaktorius.
22:30 LRT aukso fondas.
Lietaus laðai. Drama.
24:00 Naktinis ekspresas.
00:30 Panorama (k.).

06:20 Dienos programa.
06:25 „Uþdrausta meilë“.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 „Skûbis Dû. Paslapèiø
biuras“.
09:10 „Superdidvyriø
komanda“.
09:35 „Dreikas ir Dþoðas“.
10:00 „Mano puikioji auklë“.
11:05 „Mylëk savo sodà“.
Dokumentinis serialas.
12:05 „Mentalistë“.
Detektyvinis serialas.
13:05 „Melo pinklës“.
14:05 „Bûrëja“. Realybës
dokumentika.
14:40 „Keksiukø karai“.
15:40 „Visa menanti“.
16:40 „Mano gyvenimo
ðviesa“.
17:40 „Ugnis ir Ledas“.
20:00 „PREMJERA
Mentalistë“. Detektyvinis
serialas.
21:00 KETVIRTADIENIO
DETEKTYVAS
Midsomerio þmogþudystës V. Mirties varpas. N14.
23:10 „Detektyvë Rizoli“.
00:05 „Visa menanti“.
01:00 „Dûmas“. N-14.
Serialas jaunimui.
01:55 Programos pabaiga.

06:20 Dienos programa.
06:25 „Garfildas“.
06:55 „Monstrai prieð
ateivius“.
07:25 „Kung Fu Panda“.
07:50 „Volkeris, Teksaso
reindþeris“.
08:50 Mano vyras gali. TV
þaidimas.
10:25 Norim dar! Su
Radistais. N-7.
12:15 Prièiupom! (k). N-7.
Humoro laida.
13:40 „Monstrai prieð
ateivius“.
14:05 „Kung Fu Panda“.
14:30 „Ponia Dila“. N-7.
Daugiaserijinis filmas.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:15 Yra, kaip yra. N-7.
Pokalbiø ðou.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 Tikras gyvenimas:
„Naðlaitë“.
20:30 Tikras gyvenimas:
„Nenuorama tëvas“.
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 VAKARO SEANSAS
Niko. N-14. Veiksmo
filmas.
00:15 „Dalasas“. N-7.
Serialas.
01:10 „Detektyvë Dþonson“.
N-7. Detektyvinis
serialas.

06:40 Teleparduotuvë.
06:55 Ponas Jangas.
07:25 Èipas ir Deilas skuba á
pagalbà.
07:55 Simpsonai.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Medikai.
11:00 TV Pagalba.
13:00 Èipas ir Deilas skuba á
pagalbà.
13:30 Simpsonai.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:30 Kerðtinga meilë.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:30 Moterø laimë.
20:00 Banzai.
21:00 Meilë ar pinigai?
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:30 Kazino apiplëðimas.
00:20 Skandalas.
01:20 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
02:15 Detektyvë Fiðer.
03:20 Programos pabaiga.

06:00 „Policija ir Ko“.
07:00 Muchtaro sugráþimas
(k).
07:55 „Policija ir Ko“.
08:55 „Laukinis“.
10:45 „Kalbame ir rodome“.
Pokalbiø laida.
11:40 „Prokurorø
patikrinimas“ (k.).
12:50 Muchtaro sugráþimas
(k.).
13:50 „Mano virtuvë
geriausia“. Realybës ðou.
14:50 „Amerikos talentai“.
Realybës ðou.
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. Realybës drama.
21:30 Drakula. Miræs ir tuo
patenkintas. N-7. Siaubo
komedija.
23:15 „Detektyvë Dþonson“.
00:10 „Mentalistas“ (k.).
01:05 „Prokurorø
patikrinimas“ (k.).
02:10 Bamba TV. S.
Interaktyvusis ðou
suaugusiems.

07:15 Teleparduotuvë.
07:30 Beverli Hilsas 90210.
08:30 Nepaprastos
lenktynës.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Kobra 11.
11:00 CSI Majamis.
12:00 Kaulai.
13:00 Rezidentai.
13:30 Univeras.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Mastrichto policija.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Univeras.
21:00 Rezidentai.
21:30 Dangaus karalystë.
00:25 Prisijaukinimo menas.
01:55 Su Anthony
Bourdainu be
rezervacijos.
02:50 Programos pabaiga.

05:05 „Specialioji gelbëjimo
tarnyba“.
05:50 „Gamink sveikiau!“.
06:15 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
07:00 Programa.
07:04 TV parduotuvë.
07:20 Reporteris.
07:50 Pasaulis X. „Virgulës.
Mitas ar tiesa“.
08:50 „Iððûkis“.
09:50 „Stalino sûnus“.
10:55 „Kulinaras“.
12:00 „Klounas“.
13:00 „Moterø daktaras“.
14:05 „Iðgyventi Afrikoje“.
14:40 TV parduotuvë.
14:55 „Miestelio patruliai“.
16:00 Þinios.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:20 „Gamink sveikiau!“.
18:00 Reporteris.
18:25 Kitoks pokalbis.
Sveèiuose A. Guoga.
19:25 Premjera. „Kulinaras“.
20:25 „Kaliniø þmonos“.
21:30 Nusikaltimas ir
bausmë. N-14.
22:30 Reporteris.
22:52 Ádomi Lietuva.
23:00 „Apsauginis“.
Komedija. N-14."
00:55 Reporteris.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Þinios.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis
11:05 Þagarës vyðniø
festivalis 2015 (k.).
13:10 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k.).
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Lûþis prie Baltijos. 3
d. Baltijos keliu á
Nepriklausomybæ.
15:50 Puaro 12.
17:30 Kelias á laimæ 2.
Draminis serialas.
18:30 Ðiandien. Aktualijø
laida.
19:20 Kelias á laimæ 2 .
Draminis serialas.
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Perlas“.
21:00 Duokim garo!
22:40 Terminatorius.
Veiksmo trileris. N-14.
00:30 Puaro 12 (k.).
02:00 Auksinis balsas.
03:05 Lûþis prie Baltijos. 3
d. Baltijos keliu á
Nepriklausomybæ.
Dokumentinis filmas
(k.).

08:05 Namelis prerijose, 24 s.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Þinios. Ukraina.
11:45 Gustavo enciklopedija.
12:15 Geofaktorius.
12:30 Legendos (k.).
13:15 Visu garsu. (k.).
14:00 Mokslo sriuba.
14:20 Lietuviø kinas trumpai.
14:45 Dþiazo muzikos vakaras.
15:55 ...formatas.
16:10 Mûsø miesteliai.
Ramygala. II dalis (k.).
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. Ukraina. Laida
rusø kalba (k.).
18:00 Dabar pasaulyje (k.).
18:30 Kultûrø kryþkelë.
18:45 Kompozitoriaus A.
Ðenderovo 70-meèiui.
20:05 Nepaprasti Tuèkaus ir jo
virðininko nuotykiai.
20:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai 6.
21:00 Pasaulio dokumentika.
Gintaro kelias.
21:30 LRT studija Vilniaus
knygø mugëje 2015.
22:20 Geofaktorius.
22:30 Iðvarytieji (Vygnanci).
Dokumentinis fiilmas.
22:55 Informacinis
terorizmas.
23:30 Kompozitoriaus A.
Ðenderovo 70-meèiui.

06:20 Dienos programa.
06:25 „Uþdrausta meilë“.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 „Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras“.
09:10 „Superdidvyriø
komanda“.
09:35 „Dreikas ir Dþoðas“.
Humoro serialas.
10:00 „Mano puikioji
auklë“.
11:05 „Magai". Magijos
ðou.
12:05 „Mentalistë“.
Detektyvinis serialas.
13:05 „Melo pinklës“.
14:05 „Bûrëja“ Realybës
dokumentika.
14:40 „Keksiukø karai“.
15:40 „Visa menanti“.
16:40 „Mano gyvenimo
ðviesa“.
17:40 „Ugnis ir Ledas“.
20:00 „PREMJERA
Mentalistë“.
Detektyvinis serialas.
21:00 DETEKTYVO
PREMJERA Bekas.
Þmogus be veido. N14.
22:50 SNOBO KINAS
Kloja. N-14.
00:40 „Visa menanti“.

06:20 Dienos programa.
06:25 „Garfildas“.
06:55 „Monstrai prieð
ateivius“.
07:25 „Kung Fu Panda“.
07:50 „Volkeris, Teksaso
reindþeris“.
08:50 Valanda su Rûta.
Vasara (k). Pokalbiø
laida.
10:15 Lietuvos supermiestas. Pramoginis ðou.
13:05 „Keista ðeimynëlë“.
13:30 „Kung Fu Panda“.
14:00 „Ponia Dila“. N-7.
Daugiaserijinis filmas.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 Yra, kaip yra. N-7.
Pokalbiø ðou.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 Policijos akademija
6. Miesto apgultis.
21:10 PREMJERA Organø
vagys. N-14. Veiksmo
trileris.
23:20 Mirties motelis 2.
Pirmasis kirtis. N-14.
Siaubo trileris.
01:00 Superaudra Sietle
(k.) N-7. Veiksmo f.

06:40 Teleparduotuvë.
06:55 Ponas Jangas.
07:25 Èipas ir Deilas skuba
á pagalbà.
07:55 Simpsonai.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Medikai.
11:00 Banzai.
12:00 Meilë ar pinigai?
12:30 Vëþliukai nindzës.
13:00 Èipas ir Deilas skuba
á pagalbà.
13:30 Simpsonai.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:30 Kerðtinga meilë.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:30 Ledynmetis 2. Eros
pabaiga.
21:15 Lûðnynø milijonierius.
23:50 Surogatinë motina.
01:30 Tokia kaip tavo
ðypsena.
03:20 Programos pabaiga.

06:00 „Policija ir Ko“.
07:00 Muchtaro
sugráþimas (k).
07:55 „Policija ir Ko“.
08:55 Drakula. Miræs ir tuo
patenkintas (k.).
10:45 „Kalbame ir
rodome“. Pokalbiø
laida.
11:40 „Prokurorø
patikrinimas“ (k).
12:50 Muchtaro
sugráþimas (k).
13:50 „Mano virtuvë
geriausia“. Realybës
ðou. Australija.
14:50 „Amerikos talentai“.
Realybës ðou.
15:45 „Prokurorø
patikrinimas“.
17:00 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Info diena.
18:25 Patrulis. N-7. Gatviø
realybë.
19:00 „Amerikietiðkos
imtynës“.Sporto laida.
21:00 Savaitës kriminalai.
N-7.
21:30 Greitojo reagavimo
bûrys (S.W.A.T.).
23:50 „Tikras kraujas“.
01:50 „Prokurorø
patikrinimas“ (k.).

07:15 Teleparduotuvë.
07:30 Beverli Hilsas
90210.
08:30 Nepaprastos
lenktynës.
09:30 Dþeimio Oliverio
patiekalai per
pusvalandá.
10:00 Kobra 11.
11:00 CSI Majamis.
12:00 Kaulai.
13:00 Rezidentai.
13:30 Univeras.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Mastrichto policija.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI Majamis.
20:00 Univeras.
21:00 Avarijø TV.
21:30 TV3 þinios.
22:30 Rizikingiausi
policijos darbo
epizodai.
23:30 Sensacija.
01:20 Dingusios.
03:05 Programos pabaiga.

05:40 „Vera. Oro pilys“.
07:00 Programa.
07:04 TV parduotuvë.
07:10 „Gamink sveikiau!“.
07:20 Reporteris.
07:50 Taip gyvena
þvaigþdës!
08:50 „Iððûkis“.
09:50 „Stalino sûnus“.
10:55 „Kulinaras“.
12:00 „Klounas“.
13:00 „Moterø daktaras“.
14:05 „Iðgyventi Afrikoje“.
14:40 TV parduotuvë.
14:55 „Miestelio
patruliai“.
16:00 Þinios.
16:20 „Tigrø sala“.
17:00 Þinios.
17:20 „Viskas apie
gyvûnus“.
18:00 Reporteris.
18:25 Kitoks pokalbis.
Sveèiuose L.
Salasevièius.
19:25 „Vera. Oro pilys“.
21:30 „Kikboksininkas.
Agresorius“. Veiksmo.
N-14.
23:30 „30 ðirdies dûþiø“.
Romantinë komedija. S.
01:20 „Vera. Oro pilys“.
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Senà sodybà Erþvilko sen.,
Skliausèiø k. (10 ha þemës, ant
upës kranto, graþi vieta, galima
uþsiimti þemës ûkio bei gamybine veikla, yra el. jëgos linija,
geras ir patogus privaþiavimas,
pro ðalá pastoviai vaþiuoja autobusas, 34 000 Eur).Tel. 8 645
38 575.
4 k. butà Kauno g. 30 (III a.,
72 kv. m, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 618 45 446.
4 k. butà (VIII a., matosi viso
miesto panorama, 16 000 Eur).
Jurbarkas, tel.8 687 46 663.

Gargþduose ir rajone
p a r d u o d a
Namø valdos sklypà
Gargþduose, Mariø g. (15
arø, 15 000 Eur). ricardas@
gmail.com, tel.: 8 644 20 449,
+49 60 816 86 665.

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Kartupiø k. (2 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 646
26 087.
1 k. butà Kæstuèio g. (II a., 10
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 685
09 738.
1 k. butà Kæstuèio g. 35 (plastikiniai langai, ðarvo durys,
kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 675 14 445.
1 k. butà, Gedimino g. (I a.,
26 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis). Jurbarkas, tel. 8 657
47 558.
1 k. butà, Kæstuèio g. (V a.,
34 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, tualetas ir
vonia atskirai, graþi vieta, 11
500 Eur). Jurbarkas, tel. 8 677
70 370.
1 k. butà, Kæstuèio g. (I a.,
37 kv. m, V aukðtø name,
plastikiniai langai, tualetas ir
vonia vienoje patalpoje, maþi
mokesèiai uþ ðildymà, 9 500
Eur). Jurbarkas, tel. 8 607
85 255.
1,5 k. butà Kæstuèio g. (IV
a., 37 kv.m, plastikiniai langai, tvarkingas,11 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 673 50 066.
1,5 k. butà miesto centre (III
a.). Jurbarkas, tel. 8 612 44
957.
1,5 k. butà (14,73 ir 8,14) kaina derinama, renovuojamas.
Jurbarkas, tel. .8 647 44 823.
2 k. butà Dariaus ir Girëno
g., prieð IKI parduotuvæ (I a.,
renovuotas namas, labai maþi
mokesèiai, reikalingas kosmetinis remontas). Jurbarkas, tel.
8 652 65 044.
2 k. butà Lauko 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 Lybiðkiø k. (II a.,
po remonto, daliniai patogumai, plastikiniai langai,
naujos durys, ðildomas kietu
kuru, ûkiniai pastatai, rûsys,
malkinë, dalinë kanalizacija,
yra dirbamos þemës, kaina
sutartinë). Tel. 8 650 60 126.

2 k. butà Kæstuèio g. (V a., 48
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 18 536 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 603 81 950.

Garaþà Mokyklos g. (mûrinis,
2 700 Eur). Jurbarkas, tel. 8
515 35 882.
Garaþà Mokyklos g. (2 650
Eur). Iðtinkuotas ir rûsys.
Jurbarkas, tel. 8 615 35882.

2 k. butà P. Cvirkos g. (tvarkingas, graþi vieta, 17 000 Eur,
galima derëtis). Jurbarkas, tel.
8 611 39 955.

Gyvenamà namà miesto centre
su ûkiniais pastatais ir namø
valda (19 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 59 633.

2 k. butà Smalininkai, Parko g.
15 (II a., 42 kv. m, IV aukðtø
name, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 12
500 Eur). Jurbarkas, tel. 8 638
87 997.

Gyvenamà namà Skirsnemunëje
(ûkiniai pastatai, 54 a þemës).
Tel. 8 617 69 742.

2 k. butà Smalininkuose (51
kv. m, suremontuotas, vietinis ðildymas, ûkiniai pastatas,
malkinë). Jurbarko r., tel. 8 621
61 661.
2 k. butà Smalininkø centre (I
a., daliniai patogumai, rûsys,
garaþas). Galima pirkti su
sodu (7 arai, namelis). Kaina
sutartinë. Tel. 8 637 62 222.
2 k. butà su prieðkambariu (I a.,
54 kv. m, su baldais, plastikiniai
langai, ðarvo durys, blokinis
namas, 20 000 Eur, galima
iðsimokëtinai). Jurbarkas, tel. 8
658 54 808.
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 Þemaitës g. 14 (IV a.,
48 kv. m, tvarkingas, plastikiniai
langai, ðarvo durys, ástiklintas
plastikiniais langais balkonas,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 674 33 461.
2 k. butà Birutës g. (IV a., 54 kv.
m, V aukðtø name, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi
vieta, 13 500 Eur). Nenuomoju.
Jurbarkas, tel. 8 607 85 255.
2 k. butà Kauno g.36 (II a., 38 kv.
m, V aukðtø name, bendrabutis,
virtuvë, vonia ir tualetas kartu,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 7 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 610 62 994.
2 k. butà Vytauto Didþiojo g.
(III a., 36 kv. m, V aukðtø name,
9 900 Eur). 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 94 2799, +370 644
76 494.
3 k. butà Kæstuèio g. (I a., 20
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
52 260.
3 k. butà Smalininkuose (IV a.,
53,26 kv. m, su patogumais, du
balkonai). Tel. 8 698 34 968.
3 k. ir 1 k. su prieðkambariu
butus Dariaus ir Girëno g.
Jurbarkas, tel.: 8 615 59 488, 8
631 31 782.
3k. butà Smalininkuose,
Darþelio g.5 (II a., vietinis ðildymas, ûkinis pastatas,
pirtelë, 18 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 641 82 281.
4 k. butà Donelaièio g. (I a., visi
patogumai, vietinis ðildymas kietu kuru, 15 000 Eur). Jurbarkas,
tel.: 8 615 74 174, 8 656 42 407.

Mûriná 2 a. namà (su rusiu,
vasarine, ûkiniais pastatais,
17a., netoli uþtvanka). Girdþiai,
Jurbarko raj. Tel. 8 686 12 555.
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, 43 999 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.
Namà Ramybës g. (247 kv.
m, 2 a., mûrinis, mûrinis
ûkinis, garaþas, 9 arai þemës).
Jurbarkas, tel. 8 647 35 196.
Namà Jurbarko priemiestyje (mûrinis, 2 a., yra rûsys,
vasarinë, ûkiniai pastatai, 26
arai þemës, 45 000 Eur). Galima
derëtis. Tel. 8 605 82 505.
Namà Jurbarko r., Pilies I
k (115 kv. m, 2 a., mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 32 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 600 31 663.
Namà Sodø g. (132 kv. m, 2 a.,
mûrinis). Jurbarkas, tel. 8 652
92 472.
Namà Smalininkuose (2/3 gyvenamojo medinio namo, 74
kv. m., 34 arai þemës, su patogumais, 9 000 Eur). Tel. 8 673
37 683.
Namà Ðimkaièiuose (15 arø
sklypas, 2 ha dirbamos þemës).
Tel. 8 612 33 737.
Namà Veliuonoje (mûrinis,
ûkinis pastatas, 27 a þemës,
miesto komunikacijos, reikalingas remontas). Tel. 8 670
51 474.
Namelá (32 kv. m, mûrinis,
rûsys, miesto vandentiekis, 12
arø þemës). Jurbarkas, tel. 8
683 69 300.
Namo dalá (I a., medinis, be
patogumø, miesto centre, reikia
remonto, yra vienas kambarys,
virtuvë, sandëliukas, prieangis,
7 000 Eur). Jurbarkas, tel. +370
602 97 793.
Pusæ namo su kiemu ir garaþu
Miðkø ûkyje (bendras plotas
85 kv. m, 5 arai þemës, 28 000
Eur). Tel. 8 637 83 554.
Pusæ namo su ûkiniais pastatais
miesto centre (yra þemës).
Jurbarkas, tel. 8 675 09 449.
Pusæ namo Vytauto Didþiojo g.
(namo dalis su atskiru áëjimu,
kiemas atitvertas tvora, 2013
m. statybos, ûkinis pastatas,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 623 50 088.

Senà sodybà Vydûno g. (25 arai
þemës). Jurbarkas, tel. 8 656
31 202.
Sklypà 1 km nuo Jurbarko,
netoli pagrindinio kelio (30 arø
namø valda, 6 000 Eur, galima
derëtis). Skubiai. Tel. 8 686
70 469.
Sklypà Jurbarke (komercinës
paskirties, 50 arø, prie pagrindinio kelio Jurbarkas-Ðakiai,
Kiduliø miestelyje, 15 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 656 88 332.
Sklypà Jurbarke (15 arø, namu
valda ,komunikacijos, prie pat
Kalnënø uosto, iki miðko 20
metrø, 15 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 640 15 999.
Sklypà Kalnënuose namo statybai (16 a, kaina sutartinë). Tel.
8 699 10 158.
Sklypà Paðventyje (ant
uþtvankos kranto, prie girininkijos, 34 arai). Tel. 8 611 52 214.
Sodà be namelio Greièiuose,
„Serbenta“ bendrijoje (8 arai
þemës, gera, saugi vieta, 1 500
Eur). Tel. 8 612 88 198.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje (be namelio), kaina
sutartinë. Jurbarko r., tel. 8 673
05 479.
Sodà Greièiuose „Vieversio“
bendrijoje (medinis namelis,
veranda, árankiø priestatas, 6
arai, ðulinys, netoli eþeras, 6
660 Eur). Jurbarkas, tel. 8 650
50 228.
Sodà Panemunës soduose (su
nameliu, ðalia Nemunas, eþeras,
miðkas, 6 arai, 6 999 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 Smukuèiuose (su nameliu,
7 a þemës, sutvarkyta aplinka, 7
600 Eur). Tel. 8 699 10 158.
Sodà Kalnënuose, bendrijoje „Nemunas“ (6 arai þemës,
mûrinis namas, prie vandens
telkinio ir miðko). Tel. 8 698
05 752.
Sodà Vanaginëje (graþi aplinka,
ðalia miðkas, 2aukðtø mûrinis namelis su rûsiu, terasa ir balkonu
56m2 ,viduje þidinys, peèius su
duonkepe, ðalia uþtvanka, 6 arai
þemes, vaþiuoja vieðasis transportas10 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 620 96 060.
Sodybà Panemunës pilies teritorijoje, Pilies k. (mûrinis, 2 a.
tinkuotas namas, virð 200 kv. m,
parketas, pl. langai, ðarvo durys,
naujas stogas, naujas peèius,
nauja kamino gilza, pristatytas
mûrinis pastatas, vandentiekis,
kanalizacija, trifazis, garaþas,
metalinis/ stiklinis ðiltnamis,
aptverta teritorija su 120 kv. m
gamybinëmis patalpomis, yra
þemës). Tel. 8 616 41 686.
Sodybà Girdþiuose (medinis namas, ûkiniai pastatai, du garaþai,
mûrinë vasarinë, 22 000 Eur).
Tel. 8 602 67 377.
Sodybà Girdþiø sen., Jokûbaièiø
II k. (namas, ûkiniai pastatai,
ðalia Mituvos upë, miðkas, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 617
13 298.
Sodybà Jurbarko r. Girdþiuose
(graþi aplinka, komunikacijos, ðalia miðkas, 20 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 686 14 786.
Sodybà Pocaièiø k., Jurbarko
r. (28 arai namø valda). Tel. 8
675 09 449.
Sodo sklypà Greièiuose (7a,
su nameliu árankiams, graþi
aplinka, ðalia miðkas, 200 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 600 49 939.
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Sodo sklypà Smukuèiuose (7,2
arai sklypas su nedideliu nameliu). Kaina sutartinë. Jurbarkas,
tel. +370 636 84 728.
Sodo sklypà Smukuèiuose (senas sodas su nameliu, 7 arai
þemës, kaina sutartinë). Tel. 8
662 03 187.
Þemæ (6 ha 14 arai) kartu su
sodyba Sausgiriø k., Raudonës
sen. (prie miðko). Tel. 8 612
70 770.
Þemës sklypà “trikampyje” V.
Baltruðaièio g. 3 (8,41 arai, yra
visos komunikacijos, 9 847 Eur).
Jurbarkas, tel.: +353876942799,
+370 644 76 494.
Þemës sklypà Dainiø k.,
Jurbarko r. Jurbarkas, tel. 8
625 22 558.
Þemës sklypà Jurbarke (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas, 1 160 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 630 63 556.
Þemës sklypà Jurbarko ‘’trikampis’’ (komunikacijos, 10,5 arø,
12 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
685 39 089.
Þemës sklypà Jurbarkuose (15
arø, namø valda). Tel. 8 683
69 300.
Þemës sklypà Kudirkos g. (12,6
arø). Tel. 8 646 38 294.
Þemës sklypà Vieðvilëje namo
statybai (15 arø, 6 000 Eur).
Jurbarko r., tel. 8 630 98 315.

p e r k a
Pirkèiau nedidelá (iki 70 kv. m)
namà Jurbarke, gali bûti apleistas. Tel. 8 610 63 487.

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

n u o m o j a
3 k. butà miesto centre.
Jurbarkas, tel. 8 633 04 455.
Dirbanèiai ðeimai iðnuomoju
2 k. butà miesto centre.
Jurbarkas, tel. 8 611 39 955.
Iðsinuomoèiau 1-2 k. butà ilgam laikui Jurbarke, tel. 8 690
04 174.
Ieðkome nuomai buto ar namo
statybininkø apgyvendinimui. Siûlyti ávairius variantus.
Jurbarkas, tel. 8 653 69 999.

Këdainiuose ir rajone
p a r d u o d a
Sodybà Beinaièiø k., Këdainiø
r. (28 arai þemës, namø valda, 12 000 Eur). ricardas@
gmail.com, tel.: 8 644 20 449,
+496081686665.

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
1 k. butà Smiltelës g. 4, Klaipëda
(I a. ið IX, 33 kv. m, ástiklintas
balkonas, plastikiniai langai,
laminatas, 30 000 Eur). Tel. 8
610 61 636.
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Namà Klaipëdos r. (2 a,
apðiltintas, reikalingas remontas, 10 x 5 kv.m, 2 000 Eur.).
Klaipëda, tel.: +370 612 31 184,
+370 671 70 425.
Namà Klaipëdos r. (1 a,
apðiltintas, 8,3 x 4,3 kv.m, vidaus kvadratûra 30 kv.m, naujas
stogas, iðdaþytas ið vidaus, 2 000
Eur.). Klaipëda, tel.: +370 612
31 184, +370 671 70 425.
Sodybà ðalia Klaipëdos verslo
uþsiëmimui, 49 arø plote (dviejø
aukðtø gyv. namas ið betono
blokeliø, viduje apðiltintas,
iðtinkuotas, iðdaþytas, 14,6 x
13 kv. m ploto, yra terasa, du
garaþai, pusrûsis, 3 kambariai,
pirtelë su prieðkambariu, ið viso
120 kv. m. Antrame aukðte 136
kv. m, du balkonai, 5 kambariai,
WC ir vonia, plastikiniai langai,
durys. Po þeme 320 kv. m, jame
yra rûsiai su prieðlëktuviniais
átvirtinimais, yra naujas projektas, elektra, kanalizacija,
mûrinis cechas 120 kv. m, elektra ir kt. Nebaigti statyti statiniai, ðalia yra du þemës sklypai,
1 – 20 a, 1 – 14 a. Visko kaina
– 180 000 Eur. Galima derëtis.
Siûlyti variantus. Verta pamatyti
ir ásigyti). Klaipëda, tel.: +370
612 31 184, +370 671 70 425.

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a
Komercinës paskirties ûkiná
pastatà Kiduliø centre (900 kv.
m, 46 arai þemës). Tel. 8 685
74 797.
Namà Kiduliuose (neárengtas,
29 arai sodybinio sklypo).
Jurbarkas, tel.: 8 612 44 957, 8
629 51 265.
Namà su ûkiniais pastatais
Voniðkiø k., Plokðèiø sen., Ðakiø
r. (kraðtinë sodybà, 2 ha þemës,
galima nusipirkti dar 2 ha 26 a).
Tel. 8 612 53 693.

n u o m o j a
3 k. butà Gelgaudiðkyje. Tel.: 8
626 82 501, 8 648 49 150.

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 Ðilalës r.,
Koðiø k. (65 kv.m, suremontuotas, 3 kambariai, virtuvë, 60
a þemës sklypas, 10 000 Eur).
Tel. 8 681 54 182.
Namà Ðilalës r., Laukuvos mstl.
(1 a, mûrinis). Ðilalë, tel. 8 655
76 787.
Þemës sklypà Ðilalës r., Bijotø
k. (miðkas su þeme, tinka kirtimui, geras privaþiavimas, þemës
sklypo plotas – 2,51 ha). Ðilalë,
tel. 8 600 93 627.

Ðilutëje ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Sauguose (prie kelio
Klaipëda- Ðilutë, 41,47 kv.m,
ðarvuotos durys, plastikiniai
langai, apðildymas kietu kuru,
duðas, tualetas, ûkiniai pastatai, geri kaimynai, 17 000 Eur).
Ðilutës r., tel. 8638 40 253.
Namo dalá Ðilutës r., Stoniðkiai,
Pagëgiø sav. (I a., medinis).
Ðilutë, tel. +370 638 38 893.
Sodybà (134,kv.m, ûkiniai
pastatai, trifazis, viensëdis,
gyvenvietëje, 67 a þemës sklypas). Tel. 8 623 13 698.

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.

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
124 (III a., 35 kv. m, su balkonu,
12 500 Eur). Tauragë, tel. 8 633
71 985.
1 k. butà Respublikos g. 7 (II
a., 19 kv. m, plastikiniai langai,
4 200 Eur). Tauragë, tel. 8 675
59 022.
1 k. butà Ateities takas 4 (V
a., ið penkiø aukðtø, 36 kv. m,
renovuojamas namas, 19 000
Eur). Tauragë, tel.: 8 656 50 083,
8 685 80 730.
1 k. butà Dariaus ir Girëno g.
28 (IV a., miesto centre, maþi
mokesèiai, ramûs kaimynai, 15
000 Eur). Tauragë, tel. 8 687
93 726.
1 k. butà Donelaièio g. (su 2
palëpëmis ir sandëliuku, bei
þemës sklypu) arba keièia á 1 k.
butà (su visais patogumais, I-II
a.). Tauragë, tel. 8 605 11 575.
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.
1 k. butà, Vytauto g. (IV a.,
33 kv. m, IV aukðtø name,
plastikiniai langai, 13 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 656 06 888.
2 k. butà Baþnyèiø g. 5 (renovuotame name, 2 rûsiai, darþas,
plastikiniai langai, tinka komercinei veiklai, 25 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 26 799.
2 k. butà Dainavos g. (Ia., 50,5
kv. m., blokinis namas, plastikiniai langai, 22 000Eur). Tauragë,
tel. 8 656 21 497.
2 k. butà Juozo Tumo- Vaiþganto
g. 132 (IIa., 50 kv. m., vidurinis).
Tauragë, tel. 8 671 11 436.
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 Birutes g. (IV a., 57 kv.
m, V aukðtø name, mûrinis, su
baldais ir buitine technika, yra
oro kondicionierius, vandens
boileris, 42 000 Eur). 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).
Tauragë, tel. 8 653 37 877.
2 k. butà Moksleiviø al. (I a., V
aukðtø name, blokinis, tinkamas
komercinei veiklai, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi
vieta, 24 700 Eur). Tauragë, tel.
8 650 32 722.
2 k. butà Ateities takas (V a., 51
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, 22 000 Eur).
Netoli yra prekybos centrai:
Maxima, Norfa, Iki. Tauragë,
tel. 8 689 15 089.

2 k. butà Tauragës Dvare (15 000
Eur). Tauragë, tel.: 8 657 99 145,
8 657 95 886.
2 k. butà Moksleiviø al. 5 (I a., 48
kv. m, V aukðtø name, ramioje
vietoje, galima palikti baldus su
jûsø priemoka, 24 7000 Eur).
Tauragë, tel. 8 650 32 722.
2 k. butà Dainavos g.7 (III a., 50
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
2 balkonai, 2 rûsiai, 25 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 65 240.
2 k. butà Vasario 16-osios g.
5 (IV a., su daliniais baldais).
Tauragë, tel. 8 670 05 378.
2 k. butà Vytauto g. (V a.,
bendrabuèio tipo, 13 000 Eur)
arba keièia á sodybà. Siûlyti variantus. Tauragë, tel. 8 658 29 378.
2 k. butà Ateities takas 8 (IV
a., 54 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, 21 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 689 12 144.
2 k. butà 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 Tauragës r., Gaurë,
Gaurës g. 7 (I a., 48 kv. m, 2
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, 13 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 610 05 364.
2 k. butà Gedimino g. 29a (II a.,
51 kv. m, IX aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, ðarvo
durys, rakinama laiptinë, 24 000
Eur). Tauragë, tel. 8 658 60 259.
2 k. butà Gedimino g. 35 (I
a., 51 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, 23 800 Eur). Namas
atokiau nuo gatvës, yra dvi
erdvios automobiliø aikðtelës.
Namas ðalia prekybos centrø
ir vaikø darþelio. Tauragë, tel.
+370 616 83 696.
2 k. butà M. Maþvydo g.49 (I a.,
55 kv. m, V aukðtø name, 22 000
Eur). Tauragë, tel. 8 646 76 755.
3 k. butà (Ia., gera vieta, tinka komercinei veiklai, kieme
parduotuvë, netoli prekybos
centrai). Tauragë, tel. 8 636
16 117.
3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 144 (71 kv. m, gera vieta,
ðiltas, erdvus, gero iðplanavimo,
su vaizdu á miðkà). SKUBIAI!
Tauragë, tel. 8 627 59 631.
4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 125 (III a., 78 kv. m, 40 000
Eur). Tauragë, tel. 8 671 66 500.

4 k. butà J.Tumo-Vaiþganto
g.122a (II a., 73 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 40 000 Eur).
Parduodu skubiai. Skambinti
praðau tik po 17 val. arba SMS.
Tauragë, tel. 8 685 19 928.
Bernotiðkëje sodà (6a., 1 500
Eur). Tauragë, tel. 8 679 53 041.
Butà (su patogumais, su baldais,
iðsimokëtinai, 15 000 Eur) arba
keièiu á didesná. Siûlyti ávairius
variantus. Tauragë, tel. 8 672
47 134.
Butà Gintaro g. (su garaþu
ir iðpirkta þeme, visos miesto
komunikacijos, gera vieta).
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.
Garaþà „Auðros“ bendrijoje
(mûrinis). Tauragë, tel. 8 633
94 409.
Garaþà Bernotiðkës g.
„Draugystës“ bendrijoje
(mûrinis, rûsys po visu garaþu,
3 000 Eur.). Tauragë, tel. 8 682
64 280.
Garaþà „Rato“ bendrijoje (rûsys
po visu garaþu, trifazis, saugomas, 3 000 Eur). Tauragë, tel. 8
651 10 474.
Garaþà „Auðros“ ir „Vilties“
bendrijose (mûrinis). Tauragë,
tel. 8 633 94 091.
Kilnojamà namelá (su visa
áranga, apðildomas dujomis,
tinka gyventi þiemà, 4 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 631 07 446.
Komercines patalpas Pramonës
g. (30 290 kv.m). Tauragë, tel. 8
650 25 530.

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.
Namà (2 aukðtø, geros bûklës,
su daug privalumø). Galimi
keitimo variantai. Tauragë, tel.:
8 655 49 155, 8 446 53 877.
Namà (6 arai þemës, 120 kv. m
gyvenamasis plotas, su baldais,
garaþas, 63 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 686 22 896.
Namà Dacijonø k. (2 aukðtø,
mûrinis, 40 arø sklypas).
Tauragës r., tel. 8 687 82 162.
Namà Jaunimo g. 6 (1,5 aukðto,
renovuotas, apðiltintas, pakeisti
stogas, langai, ûkinis pastatas,
garaþas, ðalia stadiono, 84
000 Eur) arba keièiu á butà
Klaipëdoje. 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 Obelø g. (mûrinis, prie
medelyno, yra 2 garaþai, 13,5
aro þemës). Tauragë, tel.
8 613 43 321.
Namà Piliakalnio g. 38,
Pagramantyje (medinis, 16 arø
sklypas, prie Akmenos upës,
ûkinis pastatas, trifazis, atskiras
sodas, rami, graþi vieta. 17 500
Eur). Tauragës r., tel. 8 658
34 205.
Namà Putinø g. (nebrangiai, su
16 arø sklypu). Siûlyti variantus. Tauragë, tel. 8 631 45 192.
Namà SKUBIAI! Geroje,
graþioje vietoje, prie baþnyèios,
miesto centre, upës Jûra.
Tauragë, tel. 8 673 54 501.
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Sodà Bernotiðkëje „Tauro“ bendrijoje (3 sodai vienoje vietoje,
19 arø þemës, yra vaismedþiai,
trifazis, padaryti geodeziniai
matavimai, 5 500 Eur). Tauragë,
tel. 8 631 22 517.

Namà Aukðtaièiø g. 25 (135 kv.
m, 1 aukðto, ramioje vietoje,
miesto vanduo ir kanalizacija,
du garaþai, kûrenimas kietu
arba skystu kuru, 55 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 12 663, 8 689
65 756.

Sodà Joniðkëje (geras ûkinis
pastatas, buvo auginami gyvuliai, ðalia yra garaþas, ðiltnamis,
ðulinys, po visu namu rûsys,
14 000 Eur). Kaina derinama.
Tauragë, tel. 8 639 75 352.
Sodybà arba namà 17km nuo
Tauragës. Tel. 8 650 62 2075.
Sodybà vienkiemyje (10 ha,
ið jø 5ha malkinio miðko prie
Adakavo, 23 000 Eur). Taurages
r. Tel. +370 615 74 394.

Namà Islandijos g.6B (1 aukðto,
105 kv.m, su mansarda, mûrinis,
plastikiniai langai). Tauragë, tel.
8 616 27 971, 8 603 82 879.

Sodybà 16 km nuo Tauragës
(sena, 3,5 ha þemës, 12 000
Eur) arba keièia á butà. Tel. 8
607 79 643.

Namo dalá (62 kv. m, medinis,
15 a sklypas, yra ûkinis pastatas su garaþu, vasarinë virtuvë
,graþioje, ramioje vietoje, netoli
upë Jûra, 35 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 699 85 517.

Sodybà Batakiø sen. (vienkiemyje). Tauragës r., tel.: 8 689 41
532, 8 652 70 729.

Namo dalá (medinis, kambarys
su virtuve, atskiras áëjimas,
kiemas, þemë, 7 800 Eur). Yra
galimybë ásigyti kità namo
dalá. Galima derëtis. Skubiai.
Tauragë, tel. 8 685 15 039.
Namo dalá Kudirkos g.47-6 (II
a., 20 kv. m, 2 aukðtø, medinis,
5 000 Eur). Be patogumø. Yra
palëpë, sandëliukas, darþas.
Tauragë, tel. +370 618 37 079.
Pastatà (480 kv. m, raudonø plytø, su 18 arø þeme, ðalia Taurø
nuotykiø parko, 29 000 Eur).
Tauragë, tel.: 8 657 99 145, 8
657 95 886.
Pigiai pusæ mûrinio namo
iðsimokëtinai (2 garaþai,
ðiltnamis). Tauragë, tel. 8 681
52 821.
Plytiná pastatà 9 km nuo
Tauragës (árengta gyventi, trifazis, ðulinys, tvenkinukas, geras
privaþiavimas, yra þemës), siûlyti
ávairius variantus. Tauragë, tel. 8
631 87 750.
Pusæ namo Skaudvilëje (medinis, 3 kambariai ir virtuvë, plastikiniai langai, rûsys, 2 ûkiniai, yra
þemës, miestelio centre, kaina
sutartine) Tel.+370 616 44 978.
Skaudvilëje nebrangiai 2 k.
butà su daliniais patogumais II
medinio namo aukðte. Kaina
sutartinë. Tel. 8 650 66 860.
Sklypà Bernotiðkëje (0,12 ha,
graþi aplinka, ðalia miðkas,
elektra, iðkastas tvenkinys, 4 550
Eur). Tauragë, tel. 8 698 02 670.
Sklypà Birutës g. 25 (7 a sklypà
namo statybai, 27 000 Eur).
Sklypas be pastatø, ðalia praeina
visos komunikacijos. Tauragë,
tel. 8 652 88 555.
Sklypà Kurðiø g. (7 a, graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas, 7 500 Eur). Tauragë, tel.
+370 614 34 141.
Skubiai sodà Joniðkëje
„Puðyno“ bendrijoje (12,5 arø
þemës, laikinas namelis, 2 stikliniai ðiltnamiai, suaugæ medþiai,
trifazis elektros skaitiklis, padaryti geodeziniai matavimai,
graþi vieta). Tauragë, tel. 8 446
70 224.
Sodà Joniðkëje (mûrinis 2
a namas, 7a þemës, ðulinys,
ðiltnamis, malkinë, yra 2 kambariai, virtuvë, peèius, 9 000
Eur). SKUBIAI. Galimybë
gyventi þiemà. Tauragë, tel. 8
652 07 636.

Sodybà Dabrupinës k., Þygaièiø
sen., Tauragës r. (44 000 Eur).
Medinis gyvenamas namas,
trifazis, 6,80 ha þemës, 4,90 ha
miðko, upelis (viskas viename
plote), geras privaþiavimas.
Tauragë, tel. 8 687 92 716.
Sodybà Maþonø sen., Karapolio
k. Tauragës r., tel. 8 650 18 091.
Sodybà netoli Batakiø (visi
patogumai, plastikiniai langai,
aptverta, didelë namø valda,
yra sodas, ðalia asfaltuoto kelio).
Tauragë, tel. 8 631 07 446.
Sodybà Tauragëje (graþi aplinka
sena sodyba netoli miesto, prie
upes Jûra). Tauragë, tel. 8 674
26 063.
Sodybà Tilþës pl. (30 arø sklypas, graþi aplinka). Tauragë, tel.
8 698 53 065.
Þemës sklypà 7 km nuo Tauragës
(2,83 ha, projektas namo statybai, atvesta elektra, yra tvenkinys, 0,12 ha, geodeziniai matavimai). Tel. 8 687 82 162.
Þemës sklypà ant Eþeruonos
upelio kranto (suformuoti 4
þemës sklypai). Vandens telkinys (6 ha). Tauragë, tel. 8 699
80 431.
Þemës sklypà Aukðtvilkiø k.
(1,05 ha þemës ûkio paskirties,
prie kelio, 900 Eur). Tauragë,
tel. 8 652 88 555.
Þemës sklypà Dacijonø k.,
Berþës g. (60 arø, galima namø
valda, arti komunikacijos).
Tauragës r., tel. 8 605 11 575.
Þemës sklypà Dapkiðkiø
gyvenvietëje (2 sklypai, 0,50 ha
ir 0,08 ha). Tel.: 8 658 64 158, 8
637 30 367.
Þemës sklypà Pajûrio k. (0,64
ha þemës sklypas, patogioje vietoje, ties sankryþa Dauglaukio
k. - Pajûrio k., graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 9
500 Eur). Tauragë, tel. +370
614 34 141.
Þemës sklypà Jurbarko
r. Þindaièiø k. (þemës ûkio
paskirties þemë, kadastro Nr.945/0008:114 , 30ha).
Tauragë, tel. 8 685 42 809.
Þemës sklypà Lauksargiø sen.,
Aukðtvilkiø k. Tauragës r. (2,68
ha, þemës ûkio paskirties).
Tauragë, tel. 8 673 08 673.
Þemës sklypà Liþiø k. (24 arai,
su projektais, 18 000 Eur).
Tauragës r., tel. 8 615 32 755.
Þemës sklypà Murdeliø k.,
Þygaièiø sen. (1,13 ha). Tel. 8
656 79 580.
Þemës sklypà namo statybai
(yra elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras - 1
200 EUR). Tauragë, tel. 8 614
36 620.
Þemës sklypà namo statybai
miesto ribose, 9,8 a. Tauragë,
tel. 8 643 90 405.
Þemës sklypà nuo Tauragës apie
10 km (60 arø, puðyno apsuptyje, geras privaþiavimas asfaltuotu keliu). Tel. 8 652 20 508.
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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 Skaudvilëje, Sodø
g. (pakeista þemës paskirtis, 5
500 EUR). Tauragës r., tel. 8
654 32 759.
Þemës sklypà Skirgailø k.
(3,6 ha dirbamos þemës, itin
graþioje vietoje, tarp Ðeðuvies
upës ir senvagës,10 500 Eur).
Nuo Tauragës vos keletas km.
Tauragë, tel. 8 614 34 141.
Þemës sklypà Ðemetos g. 16
(0,10 ha, 15 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 658 77 959.
Þemës sklypà Þaliojoje g. 33 (20
a, gyvenamosios paskirties, visos
komunikacijos). Tauragë, tel. 8
631 34 113.
Þemës sklypus Bernotiðkës
soduose (5 ir 6 arø), þemës
sklypà Tauragës mieste (5,5
aro). Tauragë, tel. 8 690 58 664.
Þemës sklypus Grieþpelkiø k.
(2 vnt., vienas ðalia kito, prie
pagrindinio kelio). Tauragës r.,
tel. 8 643 67 928.
Þemës sklypus J. Kasperavièiaus
g. (nuo 10 - 14 arø, elektra, miesto komunikacijos, 1 aras - 1 000
Eur). Tauragë, tel. 8 611 12 005.

p e r k a
+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 - 1,5k. butà (nebrangiai, su
patogumais, iðsimokëtinai).
Tauragë, tel. 8 618 89 022.
Ieðkome pirkti 2-3-4 k. butà,
arba namà, namo dalá, su galimybe iðsimokëti per kelis metus.
Yra pradinis ánaðas. Tauragë, tel.
8 653 86 020.

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.

n u o m o j a
+Iðnuomoja gamybines patalpas (800 kv. m, nuo miesto centro 4 km) ir gamybines patalpas
Lauksargiuose. Tauragë, tel. 8
663 61 733.
+Iðnuomoja garaþà Respublikos
g. Tauragë, tel. 8 604 01 271.
+Iðnuomoja komercinës paskirties patalpà Gedimino g. (ðalia
MEDICINOS banko, 50 kv. m).
Tauragë, tel. 8 650 85 602.
+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. 20 (II a., 2 atskiros
patalpos 19 ir 49 kv.m). Tauragë,
tel. 8 698 29 460.
Du be þalingø áproèiø, dirbantys
vaikinukai iðsinuomotø 1 k.
butà su patogumais ir baldais.
Skubiai! Tauragë, tel. 8 685
87 827.
Iðnuomojami kambariai brigadoms. Tauragë, tel. 8 644 26 113.
Ðeima iðsinuomotø nedidelá
namukà Tauragëje arba uþ
Tauragës. Tauragë, tel.: 8 641
75 614, 8 638 62 016.

p a r d u o d a
+Malkas (skaldytos, pigiai).
Tauragë, tel. 8 655 19 876.
Akmens anglá, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus, skaldytas malkas,
granules. Atveþa. Tel. 8 686
09 222.

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

SKUBÛS SKELBIMAI PRIIMAMI:
iki ketvirtadienio 12 val. á penktadienio
numerá (Kaina 7 Lt/2,03 Eur).

Visi skelbimai tik internetinëje svetainëje
nemokami (skelbiame 2 arba 4 savaites).
Internetinës svetainës adresas: www.
pliusas.lt

Vaistø, þmoniø organø, kuro, automobiliø
dokumentø, ginklø be leidimo, narkotiniø
medþiagø pardavimo ir pirkimo, kritusiø
gyvûnø pirkimo, susijæ su draudþiama
LR veikla.

Laikraðèio prenumerata priimama
visuose Lietuvos paðto skyriuose. 1 mën. –
13,00 Lt/3,76 Eur.
Privaèiose spaudos platinimo tarnybose
laikraðtá galima uþsiprenumeruoti pigiau.

Reklamà galima uþsakyti: elektroniniu
paðtu, faksu, telefonu, pas reklamos
vadybininkus. Kontaktai nurodyti þemiau
esanèioje skiltyje: ADRESAI, TELEFONAI.
Reklamos kainos skelbiamos svetainëje:
www.pliusas.lt.

JURBARKE Kranto g. 7.
Tel.: (8-447) 72 121, 8-683 51000.
Faksas: (8-447) 79 008.
El. paðtas: pliusas@pliusas.lt
reklama.pliusas@gmail.com
Pasiûlymus, pageidavimus, skundus
siøskite: info@pliusas.lt
TAURAGËJE Vasario 16-osios g. 3.
Tel.: 8-446 72 121, 8-685 00 029.
El. paðtas: taurage@pliusas.lt
KLAIPËDOJE Priestoèio g. 1.
Tel. 8-652 65 040.
El. paðtas: pliusoreklama@gmail.com
ÐILUTËJE

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

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

SPECIALIØJØ TARNYBØ

PSICHOLOGINËS

TELEFONAI:

PAGALBOS TARNYBOS

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

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

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

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

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

PSICHOLOGINË PAGALBA
INTERNETU
VAIKØ LINIJA: registruotis ir raðyti
svetainëje: www.vaikulinija.lt.
JAUNIMO LINIJA: registruotis ir
raðyti svetainëje: http://jppc.lt/draugas.
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Lietuviðkas dideles braðkes
Raudonës sen. ( be jokios chemijos, 1,5 Eur/kg). Jurbarkas,
tel. 8 648 31 866.
Mësinæ karvæ su verðiu
(pirmaverðë). Kaina sutartinë.
Tauragë, tel. 8 656 36 055.
Skubiai parduodami: siuvimo maðina, sekcija, minkðta
dalis-kampas, dujinë viryklë,
ðaldytuvas, mikrobangø
krosnelë). Kaina sutartinë.
Tel. 8 656 01 693.

Parðelius. Bulves (paðarui).
Tauragë, tel.: 8 636 00 128, 8
633 96 840.

p a r d u o d a

Pirmaverðæ karvæ (pieno duoda
23 l, graþi, 800 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 651 33 567.

Ðaldiklá „Beko“ (geros bûklës).
Tauragë, tel. 8 699 61 422.
Ðaldytuvà (vokieèiø g-bos, be
ðaldiklio, 1,80 m), ðildymo
peèiø (centrinio apðildymo,
120 kv. m). Jurbarkas, tel. 8
698 39 839.

Registruotø aviø bandà, apie 20
vnt. Tel. 8 616 78 818.

Ðaldytuvà „Beko“ (l. geros
bûklës). Tauragë, tel.: 8 658 30
833, 8 446 71 571.

Ðuniukà (motina Kaukazo
aviganë, su dokumentais, 90
Eur). Tel. 8 449 59 047.

Televizoriø LG (LCD ekranas,
50 coliø ástriþainë, 300 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 633 04 455.

d o v a n o j a
Praðau padovanoti einantá
ðaldytuvà. Jurbarkas, tel. 8 647
43 793.
Praðome padovanoti veikiantá
ðaldytuvà neágaliems vaikams
(iðorë nesvarbi, svarbu, kad
veiktø). Jurbarkas, tel. 8 447
44 498.

p a r d u o d a
Funkcinæ-elektrinæ slaugos
lovà. Geros bûklës, maþai
naudota (visos funkcijos veikia nepriekaiðtingai, kartu su
èiuþiniu profilaktikai nuo pragulø, tualetà-këdæ, 460 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 671 99 561.
Geros bûklës, dvigulá, miegamà
kampà, 25 Eur. Tauragë, tel. 8
600 28 124.
Jaunuoliø- vaikø kambario
baldø komplektà (geltonaþalia spalva, stalas, spinta,
lentynos, dvi lovos). Galime
atskirai parduoti. Kaina sutartine. Jurbarkas, tel. 8 614 38 507.
Akmens anglá, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþame. Tel.
8 674 24 111.

Kompiuterio staliukà. Tauragë,
tel.: 8 631 66 305, 8 647 43 673.
Labai geros bûklës spintàsekcijà, 150 Eur. Tauragë, tel.
8 682 18 834.
Minkðtà kampà (iðtraukiamas),
sofà-lovà, tachtà, lovas
(viengulë, dvigulë), sekcijà,
spintà, stalà, këdes, spinteles
voniai. Tel. 8 627 89 361.

Benzininá pjûklà ,,Meec”, 69
Eur. Jurbarkas, tel. 8 618 68
394.

Sekcijà (5 daliø, 120 Eur),
kuðetæ (pasididina á dvigulæ,
su patalynës dëþe, 55 Eur).
Tauragë, tel. 8 689 30 787.
Sofà-lovà (pigiai, vokieèiø gbos), àþuoliná staliukà ir batø
dëþæ. Tauragë, tel. 8 610 93 350.

Krosnelæ su dvigubom sienom
(daryta dar sovietmeèiu ið 4mm
plieno lakðtø, aukðtis 600mm,
plotis 350mm, ilgis 460mm, 45
Eur). Tauragë, tel. 8 684 85 245.

Spintà (3 durø, skubiai, durys
slankiojanèios, aukðta, talpi,
ðviesi su dideliu veidrodþiu),
minkðtà kampà (miegamas).
Jurbarkas, tel. 8 675 34 861.

Veikiantá zeimerá malkoms
pjauti (4,5 kW variklio galingumas, trifazis, puikiai veikiantis, yra 2 pjûklai, 100 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 610 15 021.

d o v a n o j a
Sofà-lovà ir du fotelius 3x2x1
(vokiðki). Jurbarkas, tel. 8 604
77 094.

Siamo veislës kaèiukus. Pilnai
savarankiðki. Tauragë, tel. 8
670 58 672.
+Mieþius, galiu atveþti. Tel. 8
654 36 785.
+Naujo derliaus grûdus
(kvieèius, kvietrugius, aviþas).
Galiu atveþti. Tauragë, tel. 8
650 29 050.

Ðienainiø rulonus plëvelëje. Tel.
8 652 05 747.

0þkà su dviem oþkytëm (6 mën.
amþiaus). Kainos sutartinës.
Tel. 8 609 88 491.

Ðuniukus (Kaukazo aviganiai,
motina su kilmës dokumentais,
100 Eur). Ðilalë, tel. 8 449 59
047.

2-iejø verðiø karvæ. Kaina
sutartinë. Jurbarkas, tel. 8 618
74 354.
3 karves, viena ðvieþiapienë.
Ðilalë, tel. 8 627 23 654.

p a r d u o d a

Satelitinæ antenà „Viasat“,
televizoriø „Samsung“ (geros
bûklës). Tauragë, tel.: 8 631 66
305, 8 647 43 673.

Dviratukà (12coliø ratukai, yra
papildomi ratukai, fisher price
sûpynes 3x1, 30 Eur). Ðilalë, tel.
8 614 95 099.
Vaikiðkà lovytæ su èiuþiniu, 30
Eur. Klaipëda, tel. 8 609 53 923.

Ðienà rulonais. Tauragë, tel. 8
655 08 103.

Telyèaites (10 vnt., nesukergtos,
nuo 1,5 iki 2 m.). Ðilutë, tel. 8
616 98 324.

3 verðiø karvæ, 1 000 Eur.
Veliuona, tel. 8 685 29 619.

Verðingà telyèià (juodmargë,
verðiuosis rugsëjo pradþioje, 640
Eur). Ðilalë, tel. 8 678 29 760.

Aviø bandà su jaunikliais (tekseliø mësiniø veislës). Vilnà.
Tauragë, tel. 8 688 74 790.

Verðingà karvæ ir 6 avis.
SKUBIAI. Jurbarkas, tel. 8 605
40 407.

Avytæ (labai jauki ir meili).
Tauragë, tel. 8 684 56 144.

Vesianèias pieningas telyèias,
600 Eur. Tauragë, tel. 8 691
67 051.

Èesnakus (2 Eur), verðingà
telyèià (650 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 615 81 983.
Dvi karves (trijø ir penkiø
verðiø). Ðilalë, tel. 8 622 85 360.
Dvi oþkytes, 20 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 650 20 875.

Vokieèiø aviganiø ðuniukus.
Nebrangiai. Ðilalë, tel. 8 629
73 282.
Þieminius èesnakus, 3 Eur.
Ðiauliai, tel. 8 600 31 714.

p e r k a

Ávairius grûdus nuo 120 Eur/t.
Bulves (ðvieþios, didelës- 25cnt
/kg, vidutinës- 15cnt/kg, maþos
5 cnt/kg, atveþu). Tel. 8 647
80 591.

Ieðkau kas supirktø mëlynes
sezono metu (rinktos ðukomis,
ðvarios, kiekvienà dienà bûtø
50-150 l). Kaina sutartinë.
Pagëgiai, tel. 8 639 46 942.

Jaunà ðvieþiapienæ karvæ, galima rinktis ið dviejø. Tauragës r.,
tel. 8 603 10 646.

d o v a n o j a

Juodagalvës veislës avinà su
kilmës dokumentais, taip pat
juodagalves avis. Tauragë, tel.
+370 656 34 295.
Karvæ, galima rinktis ið dviejø.
Tauragë, tel. 8 657 54 211.
Karves (3 vnt., jaunos). Tauragë,
tel. 8 685 23 610.

Dovanoja ðuniukus (motina
- nykðtukinë pudelë, tëvas toiterjeras). Jurbarkas, tel. 8
699 68 454.
Dovanoju kaèiukus (4 mën.,
patys valgo, graþûs). Jurbarkas,
tel. 8 675 69 752.
Vokieèiø aviganio veislës kalæ
3,5 metø. Tauragë, tel. 8 657
84 900.

Karves (pirmaverðës). Tauragë,
tel. 8 652 12 816.
Karvæ (4 verðiø, (ðvieþiapienë,
stambi, apsiverðiavusi rugpjûèio
3 d.). Tauragë, tel.: 8 446 58 846,
8 652 30 070.
Karvæ (pirmaverðë, pieninga).
Tauragë, tel. 8 641 00 512.
Karvæ (vieno verðio, pieninë).
Tauragë, tel.: 8 610 19 917, 8
446 59 806.
Karviø bandà (pieniniø ir pieningø veislës, 15 vnt.). Tauragë,
tel. 8 674 29 546.
Keturiø verðiø melþiamà karvæ. Tauragës r., tel. +370 674
01 521.
Kiaules (pjovimui). Tauragë,
tel. 8 651 98 683.
Kiaulæ (uþauginta ekologiðkai).
Tauragë, tel. 8 650 59 813.

p a r d u o d a

Pirmametæ þolæ (svidrë, dobilai,
motiejukai) rulonuose (plëvelë),
20 Eur. Adakavas, tel. 8 610
65 270.

p a r d u o d a
Naujus ir naudotus, vidaus
ir lauko pakeliamus garaþo
vartus, muzikos instrumentus: akordeonai, armonikos,
bûgnai, pianinai. Klaipëda, tel.
8 603 10 867.
Dëvëtus rûbus kilogramais,
kriauklæ ir svetainës staliukà.
Tauragë, tel. 8 606 08 584.
Dviratá (moteriðkas, naudotas,
l. geros bûklës, nebrangiai).
Tauragë, tel. 8 681 35 783.
Elektros gaminimo generatoriø, 16 KW su valdymu-800 Eur.
Padangas (340-457) naujas-100
Eur/vnt. Brezento tentus-3,5
Eur/m. T8672-72619. Malkas
drebulines (miðkoveþis 20 kub),
550 Eur. Atveþame. Tauragë,
tel. 8 656 88 658.
Medinius langus (nauji,
kokybiðki, 23 vnt.). Jurbarkas,
tel. 8 698 39 839.
Metalines talpas (200 l) ir el.
katilus (skirti valgykloms).
Tauragë, tel. 8 604 01 271.

Naujus avilius. Tel. 8 614 57 828,
8 630 17 241.
Paradinius pakinktus (2 arkliø
pakinkymui, geros bûklës).
Tauragë, tel. 8 650 75 484.
Urmu cream rûbus (moteriðkas
sukneles, palaidines, avalynæ,
rankines, nuo 50kg imamas kiekis, galima pasiþiûrëti, 6 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 690 20 240.
Vietinæ signalizacijà, tinklus
nuo paukðèiø ir ðiltnamiams
dengti, klausos aparatà ir naujà
prietaisà pelëms, tarakonams
naikinti, prietaisà kurmiams
naikinti. Tel 8 670 99 923.
Vokiðkà senovinæ karietà (1825
m., 6 sëdimos vietos, labai gera
bûklë, tinka vestuvëms veþti,
kaina sutartinë). Ðakiai, tel. 8
685 44 504.

p e r k a
Lietuvos tarpukario monetas ir
banknotus. Tauragë, tel. 8 684
61 318.

Automobilio stogo bagaþinë, 30
Eur. Jurbarkas, tel. 8 699 16 751.
Pamesta juoda vyriðka piniginë
su dokumentais Jurbarke.
Radusiam atsilyginsiu. Tel. 8
611 49 479.
Pamestas telefonas SAMSUNG
GALAXY S-3 MINI
„Jovaruose“. Radusiam atsilyginsiu. Tauragë, tel. 8 641 19 219.
Skubiai ðeima ieðko priþiûrëti ir
gyventi sodybos, laikui bëgant
pirktø iðsimokëtinai netoli
Tauragës. Tauragë, tel.: 8 641
75 614, 8 638 62 016.
Neágaliam þmogui ieðkoma këdë
- tualetas su ratukais. Jurbarkas,
tel. +370 612 19 263.
Pamestas studento paþymëjimas
NR: SPD455738, Partizanø g.,
prie IKI parduotuvës. Radus
skambinti. Kaunas, tel. 8 639
58 373.

p a r d u o d a
Asfalto betono daþus (aukðtos
kokybës, pasiþymintys puikiomis dengiamumo, spalvos
parinkimo savybëmis, tinka
aikðteliø, fasadø, patalpoms,
kur daug tranzito, garaþø
daþymui, baltos sp. 40 kg/100
Eur, 25 kg/63 Eur). Tauragë,
tel. 8 673 02 428.
Betono maiðyklæ (trifazë, 100
Eur). Tauragë, tel. 8 654 78 163.
Bituminæ stogo dangà
(ondulinë, 75 nauji lapai, 1
lapas- 6 Eur, 200x95cm, rudi).
Tauragë, tel. 8 682 36 870.
Dekoro tinkà Reibeputz
3,0 Silicon DUFA, lietutis. Pilka su melsvu atspalviu. 275kg/11kibirø, 25 Eur,
Tauragë, tel. 8 620 65 131.
Dvigubo pjovimo medienà.
Tauragë, tel. 8 614 74 309.
Eglës ràstus, 73 Eur/m3. Tel.
+370 620 98 298.
El. variklius (7,5 kW 3000 aps./
min., 6 kW 1400 aps./min., 1,5
kW 900 aps./min., 11 kW 900
aps./min., 1,5 kW 300 aps./
min.). Naujà 36 voltø 2,5 kW
transformatoriø. Tauragë, tel.
8 631 27 916.
Gyvenamo 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.
Ávairià statybinæ medienà.
Spygliuoèiø atraiþas (pakais
arba supjaustytos) ir pjuvenas.
Jurbarkas, tel. 8 687 87 093.
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Ávairiø matmenø statybinæ
medienà, stogo konstrukcinæ
dangà, padëklø ruoðinius.
Galimi matmenys: 25x100,
25x130, 25x150, 50x25, 50x50,
50x100, 50x150,, 150.00 Eur,
Maþeikiai, tel. +370 686 76 861.
Juostines medþio ðlifavimo stakles. Teirautis tel. 8 616 92 316.
Kampuoèius (50), vamzdþius
(metaliniai, 40), vonias (tarybines, nenaudotos), rifliuotà,
gëlëtà stiklà, stiklà (1,30 x 0,50
m), metalinæ plokðtæ (60 cm
ploèio, 1 m ilgio, 2 cm storio).
Tauragë, tel. 8 446 56 172.
Langà 93x158cm, 45 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 699 16 751.
Lauko, vidaus dailylentes,
terasines, grindines lentas.
Pristatome. Jurbarkas, tel. 8
646 44 279.
Medienos apdirbimo árangà:
ciklonas, dvejos daugiapjûklës,
gaubtø lenteliø apdirbimo
staklës, apvaliø ràstø gamybos
staklës. Tel. 8 686 73 475.
Medþio apdirbimo stakles (savos g-bos), medines duris (su
staktomis, koridoriaus), plintusus. Tauragë, tel.: 8 631 66 305,
8 647 43 673.
Metalines sandëlio konstrukcijas (12m ploèio, 5m aukðèio
kolonos-32 Eur/m). El. gaminimo stotis: 60KW(nauja)-2300
Eur,10 KW-1650 Eur. Tel. 8
672 72 619.
Naudotà ðiferá (baltà ir raudonà,
4 Eur). Tauragë, tel. 8 650 73
590.
Naudotas plytas. Kaina
sutartinë. Tauragë, tel. 8 614
74 309.
Naudotus stoglangius „Welux‘,
kieto kuro katilà „Viadrus“,
trifazá zeimerá, 2 kv. m àþuoliniø
parketlenèiø, senoviná ðviestuvà.
Tel. +370 698 24 309.
Naujus aliuminius radiatorius
(4vnt, lenkø gamybos, 10 sekcijø, vienas apðildo iki 12 m2, 80
Eur). Tauragë, tel. 8 685 74 511.
Obliavimo velenà, þalvario
lakðtà, metalinæ statinæ,
kalviðkus spaustuvus, guoliø
nuëmëjà, krosnies orkaitæ.
Tauragë, tel. 8 636 56 801.
Parketà (ðviesios sp., 16 mm storio, 5 cm ploèio), plintusus (uosiniai, masyvûs), orkaitæ á peèiø
(ðpyþinë, didþioji), veidrodinius
stiklus (1,25 m aukðèio, 40 cm
ploèio). Tauragë, tel. 8 446
56 172.
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.
Puðines blankes (sausos, 7 cm).
Tauragë, tel. 8 658 33 095.
Radiatorius (vokieèiø gamybos, pigiai, maþai naudoti).
Jurbarkas, tel. 8 447 71 173.
Radiatorius (2 vnt., maþai naudoti, viengubas 500 vatø, 45 Eur
ir dvigubas 1200 vatø, 60 Eur,
abiejø ilgis 1 m, aukðtis 60 cm).
Tauragë, tel. 8 671 88 955.
Statybinæ medienà, medienos
atraiþas, pjuvenas. Galimas
pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas nemokamas.
Jurbarkas, tel. 8 646 44 279.
Statybines sàramos plokðtes
(8 vnt.). Plytas (naujos, baltos,
6000 vnt.). Tauragë, tel. 8 638
49 372.
Suvirinimo aparatà „Vingis“
(trifazis, 315 A, pramoninis).
Tauragë, tel. 8 658 05 441.
Ðulinio ir kanalizacijos þiedus.
Galiu pristatyti. Tel. 8 639 07
345.
U formos ðvelerius (5,5m ilgio, 10 cm ploèio, 30 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 672 26 602.
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Vagonà statybai (6x2,5 m,
aukðtis 2,5m). Tauragë, tel. 8
650 75 484.

ÐKODA SUPERB (2004 m. 06
mën., 1,8 t benzinas, sedanas,
veliûras, el. paketas, klimato
kontrolë, ðildomos sëdynës,
autopilotas, borto kompiuteris,
ksenon, lieti ratai, þalias perlamutras, originali rida 99 000 km,
serviso knygos,TA,3 750 Eur).
Jurbarkas,tel.8 611 47 150.

Vidaus namo duris (1 vnt, naudotos, 203x97 cm, su staktomis
ir uþraktu), duris (80x219 cm, su
staktomis), ûkinio pastato duris
(197x114 cm, staktos, kalviðki
apkaustai ir iðorinë apdaila,
gera bûklë). Ðakiø r., Kiduliai,
tel. 8 671 40 599.

UAZ

p e r k a

p a r d u o d a

Naudotà ðiferá didþiaisiais lapais. Tauragë, tel. 8 612 69 841.
Naudotà ðiferá. Tauragë, tel. 8
633 79 134.

d o v a n o j a
Statybiná betono lauþà. Tauragë,
tel. 8 616 27 971.
Ðiferá. Tauragë, tel. 8 633 84
243.

AUDI A6 (1997 m., 2,5 TDI,
103 kW, sedanas, 6 pavaros,
þalias metalikas, visi privalumai, gera bûklë, ið Austrijos, 1
800 Eur). Jurbarkas, tel. 8 687
52 660.

CITROEN
p a r d u o d a
AUDI
p a r d u o d a

CITROEN C8 (2005 m., 2 l, dyzelinas, geros bûklës, TA, 1 800
Eur). Tauragë, tel. 8 638 74 141.

AUDI A4 (1996 m., 1,9 l TDI,
66 kW, sedanas, raudonos
spl., TA iki 2016-08, 800 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 638 55 116.

CITROEN XM (1997 m., 2 l,
benzinas, TA, iki 2017 m., 420
Eur). Tauragë, tel. 8 671 48 902.

AUDI 80 (1987 m., benzinas,
dujos). Tauragë, tel. 8 689 92
110.

p a r d u o d a

AUDI 80 (1994 m., 1,8 l, dyzelinas, 66 kW, mechaninë, sedanas, mëlyna, 4/5, TA iki 201704, 800 Eur). Signalizacija,
vairo stiprintuvas, elektriniai
langai, tvarkinga. Jurbarkas,
tel. 8 616 31 692.
AUDI 80 B4 (1994 m., 2 l, 85
kW, benzinas, dujos, 5 pavaros, TA, baltos sp., 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 687 46 802.
AUDI A6 (1997 m., 2,5 l, dyzelinas, 110 kW, TA, 1 000 Eur).
Tauragë, tel.: 8 643 47 765, 8
634 29 035.

NISSAN PRIMERA (1991 m.,
dyzelinas, mechaninë, vyðninë,
4/5, TA iki 2016-02, 350 Eur).
Galima derëtis. Tauragë, tel. 8
630 34 699.

RENAULT LAGUNA (2001
m., 1,6 l, benzinas, mechaninë,
heèbekas, raudona, 4/5, 850
00 km, TA iki 2016-10, 1 000
Eur). Automobilis tvarkingas, priþiûrëtas. Sutvarkyta
vaþiuoklë. Tauragë, tel. 8 655
36 244.

OPEL

ROVER

p a r d u o d a

p a r d u o d a

OPEL FRONTERA (1993 m.,
2 l, dujos, TA, geros bûklës).
Tauragë, tel. 8 658 05 441.

ROVER 414 (1996 m., 1,4 l,
benzinas, TA, iki 2017 m., 420
Eur). Tauragë, tel. 8 671 48 902.

OPEL FRONTRA (2000 m.,
2,2 l, dyzelinas, geros bûklës,
TA, draudimas). Tauragë, tel. 8
611 14 025.

SEAT

NISSAN

FORD
FORD GALAXY (1996 m.,
1,9 l, dyzelinas). Tauragë, tel. 8
642 04 998.
FORD MONDEO (1996 m., 1,8
l, dyzelinas, 65 kW, mechaninë,
heèbekas, raudona, 4/5, TA iki
2016-07). Jurbarkas, tel. 8 620
98 177.

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a
Mercedes-benz 208 sprinter
(1997m., 2,3l, dyzelis, gera
bûklë,1 600 Eur. Jurbarkas, tel.
8 631 72 346.

p a r d u o d a

PEUGEOT
p a r d u o d a
PEUGEOT 605 SL (1992 m.,
2,0 l, benzinas, TA iki 2016-1011, draudimas, gera bûklë, 650
Eur). Tel. 8 619 33 737.
PEUGEOT PARTNER (2001
m., 1,9 l, dyz., 800 Eur). Tauragë,
tel. 8 640 54 555.

RENAULT
p a r d u o d a
RENAULT CLIO (1995 m.,
1,4 l, benzinas, automatinë pav.
dëþë, mëlyna spalva, TA iki
2017-05). Tel. 8 623 08 842.
RENAULT LAGUNA (1995
m., dyzelinas, mechaninë,
heèbekas, sidabrinë, 4/5, TA iki
2015-07, 300 Eur). Yra kablys.
Tauragë, tel. +370 678 37 769.
RENAULT LAGUNA (2000
m., 1,6 l, benzinas, 79 kW,
mechaninë, universalus, mëlyna,
230 000 km, TA iki 2015-11,
draudimas, 700 Eur). Priþiûrëtas
R16. Tauragë, tel. 8 686 29 231.
RENAULT LAGUNA (2000
m., 2 l, dyzelinas, 72 kW,
mechaninë, heèbekas, sidabrinë,
4/5, TA iki 2016-10, 700 Eur).
Signalizacija. Ekonomiðka.
Tauragë, tel. 8 608 65 868.

p a r d u o d a
SEAT ALHAMBRA (1998
m., dyzelinas, mechaninë,
vienatûris, balta, 4/5, TA iki
2017-01, daug privalumø, draudimas, 1 100 Eur). Tvarkinga
maðina, puikiai vaþiuojanti.
Jurbarkas, tel. 8 643 60 211.
SEAT ALHAMBRA (2000
m., 1,9 l, TDI, 81 kW, tamsiai
mëlynas perlamutras, veliûras,
pilna elektra, klimato kontrolë,
centrinis, signalizacija, ðildomos
sëdynës, 1 850 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.
SEAT ALHAMBRA
GRANDVIA (1999 m., 1,9 l,
81 kW, odinis salonas, pilna
elektra, klimato kontrolë, centrinis, signalizacija, borto komp.,
autopilotas, ðildomos sëdynës,
6 sëdimos vietos, kablys, CD
grotuvas, sidabrinë, 2 050 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

ÐKODA
p a r d u o d a
ÐKODA OCTAVIA (1999 m.,
benzinas, oro pagalvës, signalizacija). Jurbarkas, tel. 8 648
43 166.

UAZ 2003 (1980 m., l. geros bûklës, draudimas, TA).
Tauragë, tel. 8 658 05 441.

VOLKSWAGEN
p a r d u o d a
VW GOLF 3 ( 1994 m., 1,9 l,
TDi, universalas, rida - 139 000
km, TA, nauja vaþiuoklë, lieti
ratlankiai, gera bûklë, 900 Eur).
Klaipëda, tel. 8 602 55 078.
VW GOLF Bon Jovi kombi
(1996 m., 1,9 l, TDI, 66 kW,
þalias perlamutras, autopilotas, kondicionierius, centrinis
uþraktas, 1 050 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.
VW GOLF III (1994 m., dyzelinas). Tauragë, tel. 8 689 92 110.
VW PASSAT (1991 m., benzinas, dujos, karavanas, techniðkai
tvarkingas). Tauragë, tel. 8 606
01 956.
VW PASSAT (1993 m., 1,8 l,
benzinas, mëlynos sp. geros
bûklës). Tauragë, tel. 8 652 44
226.
VW PASSAT (1995 m., 1,9
l, TDI, universalas, nauja
vaþiuoklë, gera bûklë, imobilaizeris, centrinis, lieti ratlankiai,
TA, 1 000 Eur). Klaipëda, tel. 8
605 97 528.
VW PASSAT (1998 m., dyzelinas, 81 kW, 1,9 l, TDI,
mechaninë, universalus, mëlyna,
4/5, TA iki 2017-08, Lietuvoje
neeksploatuota, 1 7500 Eur).
Ið Vokietijos. Jurbarkas, tel. 8
687 98 393.
VW PASSAT B5+ (2002 m., 1,9
l, TDI, 96kW ,TA iki 2017.03,
universalas, tvarkinga, 2 100
Eur). Tel. 8 652 19 610.

VOLVO
p a r d u o d a
VOLVO V40 (1998 m., 1,7 l,
benzinas, tamsiai mëlyna spalva,
lieti ratai, 2 þieminës padangos,
1 100 Eur, galima derëtis).
Jurbarkas, tel. 8 677 05 135.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant ratø
p a r d u o d a
Lengvojo automobilio priekabà
(savos g-bos). Tauragë, tel. 8
657 84 900.
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+Perkame ávairius automobilius. Galime atvaþiuoti bet
kur Lietuvoje. Skambinkite,
pasiûlysime gerà kainà.
Sutvarkysime dokumentus.
Skambinkite bet kuriuo metu.
Tel. 8 622 25 997.
+Vaþiuojanèius automobilius
gali bûti be TA, iki 300 Eur.
Tauragë, tel. 8 653 11 297.
Automobilius
(pigius vaþiuojanèius ir
nevaþiuojanèius). Moku
geriausià kainà. Pasiimu pats.
Atsiskaitau ið karto. Tel. 8 653
58 120.
Automobilius (vaþiuojanèius ar
nevaþiuojanèius). Moku brangiai. Pasiimu. Tel. 8 699 19 062.
Dyzeliná automobilá iki 1 000
Eur. Tauragë, tel. 8 636 91 238.
Superkame visø markiø automobilius. Dauþtus, nevaþiuojanèius.
Siûlykite ávairius variantus.
Pasiimame patys, sutvarkome
dokumentus, atsiskaitome ið
karto. Dirbame be poilsio dienø.
Tel. 8 602 35 882.

p a r d u o d a
+Naudotas ávairiø automobiliø
detales urmu uþ pusæ kainos.
Tauragë, tel. 8 698 75 628.
Automobiliná pakrovëjà (12 voltø, rusiðkas), VW variklio galvutæ (1,9 l, 81 kW). Jurbarkas, tel.
8 639 16 129.
Lietus ratlankius R16 tinka
BMW (originalûs), R17 tinka RENAULT, PEUGEOT,
CITROEN. Tauragë, tel. 8 650
28 002.
Padangas (195/65/R15, 205/55/
R16, 215/70/R16C), lietus
ratlankius (R15, R16, tinka
VW Sharan, Seat Alhambra,
Ford Galaxy, Audi A6, C4, 5
skyliø), R16 skardinius (tinka
VW Sharan, Audi, Alhambra),
Subaru Legacy (R15). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.
Padangas R13/R14/R15/R16/
R17 (þieminës ir vasarinës),
lietus ir skardinius ratlankius
VW GOLF (1996 m., 1,9 l, dyzelinas), RENAULT LAGUNA
(1999 m., 2,2 l, TD) 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.

+ Perka ávairius vaþiuojanèius
ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiimu pats. Dokumentai
tvarkomi vietoje. Atsiskaitymas
ið karto. Tel. 8 677 66 409.

SEAT ALHAMBRA (1,9
l, TDi), AUDI A6 (1997
m., 2,5 l, TDi), CITROEN
AVASION (1,9 l, TD), NISSAN
TERANNO (1994 m., 2,4 l, benzinas, IVECO 35 (1994 m.2,5
l, TD), SCENIC (1997 m., 1,9
l, TD), PEUGEOT 406 (1,9 l,
2,1 TD dalimis. Tauragë, tel. 8
636 91 238.

+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.

Motorolerius KIMKO (2007
m.) ir TWNKIS (2008 m.) su
dokumentais, dalimis. Tauragë,
tel. 8 699 01 943.

p e r k a

p a r d u o d a

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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Reikalinga slaugë senyvai,
gulinèiai moteriai, galinti gyventi kartu. Jurbarko r., tel. 8
652 05 748.
Reikalingas autoveþio vairuotojas C, E, dirbti Europoje iki
1,5mën., arba veþti automobilius ið Prancûzijos. Tel. +370
699 94 302.

p a r d u o d a

Naujà melþimo aparatà su
bakeliu ir generatoriumi (benzinas, elektra) DeLaval firmos,
1 040 Eur. Tauragë, tel. 8 636
14 305.
Plûgà (vokiðkas, vartomas, 3
korpusø), priekabos cilindrà,
naujà siurblá NÐ50, svarstykles,
priekabà miðkui veþti. Jurbarko
r., tel. 8 616 41 686.
Priekabà (4 tonø, didþioji, ant
þiedo). Jurbarkas, tel. 8 690
61 290.

Akerman (2002 m., priekaba/
platforma) ir dalis . Dvi aðis (su
veþimëliu, ilgis 1,36m, plotis
2,5m). Vokiðki dokumentai.
Oriniai stabdþiai. Jurbarkas, tel.
8 687 87 093.
Bulviø kasamàjà, mëðlo
kratytuvà, plûgà, kultivatoriø, purkðtuvà, ðienapjovæ,
grûdø malûnà, srutoveþá, T-25.
Jurbarko r., tel. 8 612 78 366.
Bulviø kasamàjà (naujai perrinkta, sudëtos naujos detalës,
paruoðta darbui, 650 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 634 98 078.
Cisternà (ant ratø, 3 tonø talpos,
tinka vandeniui, melasai laikyti, ðvari, tvarkinga, 800 Eur).
Tauragë, tel. 8 636 91 145.
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.
Kitkiná presà „NewHoland276“,
plûgus 3 korpusø, kultivatorius. Gyvuliø priekabà, vandens
pompà (benzininë 5,5kw, 600 L/
min.). Traktoriø MTZ-80L.Tel.
8 623 13 698.
Kombainus dalimis: NEW
HOLAND-135 (su ðiaudø
smulkintuvu), MASSEY
FERGUSON-625 (su kabina
ir ðiaudø smulkintuvu), MBVOLVO (su ðiaudø smulkintuvu), NEW HOLAND-145 (su
kabina ir ðiaudø smulkintuvu).
Tauragë, tel. 8 638 32 767.
Krautuvà nuo T-16, 1 000 Eur,
traktoriø MTZ-80, 2600 Eur.
Tel. 8 652 96 090.
Kvieèius, mieþius, aviþas.
Tauragë, tel. 8 614 54 006.
Melþimo aparatus (naujus ir
naudotus, 250 Eur). Atliekame
remontà. Suteikiame garantijà.
Atsargines dalis. Galime pristatyti á kitus miestus. Tauragë, tel.
8 614 20 536.
Melþimo aparatus (naujus ir
naudotus) ir atsargines jø detales. Tauragës r., tel.: 8 685 26
204, 8 639 07 345.
Naudotà þemës ûkio technikà ið
Ðvedijos. Techniðkai tvarkinga.
Jurbarko r., tel. 8 601 60 880.

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

Traktorinæ priekabà 2-PTS-4
(techniðkai tvarkinga, TA),
skardos lapà (5x1,34 m, tinka
priekabos dugnui ar bortams),
padangas ( 2 vnt., su 6 skyliø
obudais, tinka priekabai 2-PTS4). Ðakiø r., Kiduliai, tel. 8 671
40 599.
Traktoriná variklá, tinka
T-25, T-16. Buldozerá, kauðà
kabinamà traktoriaus gale,
priekabëlæ miðkui veþti.
Tauragë, tel. 8 616 33 203.
Traktoriø T-40 A, geros
buklës,TA,1 500 Eur. Ðilalë,
tel. 8 681 56 453.
Traktoriø T 30-69 (1999 m.,
geros bûklës, vieno ðeimininko,
3 900 Eur). Jurbarkas, tel. +370
655 03 350.
Traktoriø T-25A (1993 m.,
TA, iðdirbæs 1300 moto/val.,
3 600 Eur), tràðø barstytuvà
su kardaniniu velenu, 2 vagø
plûgà, tinka prie T-25, T-40,
vienaðæ priekabà (nesavivartë,
be registracijos dokumentø).
Kaunas, tel. 8 636 02 630.
Valytus grûdus: mieþius,
kvieèius. Tauragë, tel. 8 614
54 006.
Þolës smulkintuvà KIR-1,5, 950
Eur. Tauragë, tel. 8 654 87 783.

p e r k a
Cisternà su vaþiuokle arba be
jos. Tel. 8 685 13 768.

Buhalterei siûlo darbà, 0,5 etato. Jurbarkas, tel. 8 652 65 044.
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.
Ámonë ieðko fasadø ðiltinimo
meistrø. Laiku mokamas atlyginimas. Jurbarkas, tel. 8 635
53 323.
Raseiniø r. reikalingas traktorininkas, melþëja, ávairûs
darbininkai ir darbininkës, turintys patirties. Gali bûti ðeima.
Apgyvendiname. Mokamas
atlyginimas. Tel. 8 606 46 462.

Reikalingas darbuotojas pieno
ûkyje. Tauragës r., tel. 8 611
24 936.
Reikalingas tolimøjø reisø
vairuotojas. Darbas marðrutu
Lietuva-Suomija-Lietuva.
Jurbarkas, tel. 8 615 44 567.
Reikalingas þmogus darbui
miðke. Jurbarkas, tel. 8 699
59 553.
Reikalingi automechanikai darbui Jurbarke ir Smalininkuose.
Tel.: 8 682 10 021, 8 612 67 824.
Reikalingi darbininkai ûkyje.
Pagëgiai, tel. +370 615 85 742.
Siûlau darbà vairuotojo - ekspeditoriaus pareigoms. Darbas
Jurbarko rajone. Jurbarkas, tel.
8 614 02 062.

40 m. virëja ieðko darbo
Jurbarke. Siûlyti variantus.
Tel. 8 698 84 846.
41 m. vyras atlieka ávairius
vidaus apdailos darbus.
Jurbarkas, tel. 8 612 52 691.
48 m. vyras ieðko darbo pas
ûkininkà. Ðilalës r., tel. 8 623
28 813.
57 m. moteris ieðko darbo. Gali
priþiûrëti senelius, dirbti pas
ûkininkà nesunkius darbus,
netoli Jurbarko. Tel. 8 628 96
756 (skambinti po 18 val.).
Biriø kroviniø perveþimas iki 18
tonø. Dël kainos galima derëtis.
Jurbarkas, tel. 8 623 59 814.
Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti senelius, vaikus.
Pageidautina miesto centre.
Tauragë, tel. 8 679 98 387.
Mûrininkas, stogdengys, meistras su pagalbiniu ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 638 74 141.
Pareiginga su pedagoginiu
iðsilavinimu moteris, ieðko
auklës darbo. Tauragë, tel. 8
648 68 956.
Statybininkas ieðko darbo:
gali statyti tvoras, atlikti visus
mûro darbus. Tauragë, tel. 8
657 93 498.
Vyras ieðko darbo, stato krosnis. Tauragë, tel. 8 652 70 016.
Vyras ir moteris atlieka visus
vidaus apdailos darbus: dedame gipsà, klijuojame plyteles,
glaistome, daþome, dedame
tinkà. Tel. 8 673 57 197.
Vyras ir moteris atlieka visus
vidaus apdailos darbus: dedame gipsà, klijuojame plyteles,
glaistome, daþome, dedame
tinkà. Tel. 8 673 57 197.
Vyras, ieðko darbo, gali dirbti
statybose. Tauragë, tel. 8 636
34 536.
Vyriðkis traktorininko, autokrautuvo, vairuotojo darbo.
Tauragë, tel. 8 631 03 433.
44 m. vyras ieðko pastovaus
darbo Tauragëje, turiu B,C kat.
paþ. ir traktorininko paþ. Galiu
dirbti pagalbiniu darbininku
ámonëje. Siûlyti ávairius variantus. Tauragë, tel. 8 677 29 567.

Tinkuotojas ieðko darbo. Kita,
tel. 8 654 45 100.
Vyras turintis BC kategorijø
vairuotojo paþymëjimà ieðko
darbo. Tauragë, tel. 8 654 45 100.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19
876.
+Gaminame montuojame
kaminø ádëklus nuo 23 Eur.
Montuojame pristatomus
apðiltintus kaminus. Didiname
dûmtraukiø angas. Prekiaujame
kieto kuro katilais, krosnelëmis.
Tel. 8 645 72 064.
+Grindø betonavimas vokiðka
áranga, paruoðimas betonavimui. Tauragë, tel. 8 604 47 858.
+Miðko ir avariniø medþiø
pjovimas, medienos ir malkø
ruoðimas. Gali kapoti malkas.
Turi savo árangà. Tauragë, tel. 8
637 72 785.

+Vandens græþiniai.
Geoterminis ðildymas. Darbai
nuo A iki Z. Visoje Lietuvoje
iðtisus metus! Garantija, aptarnavimas. www.Melkerlita.lt.
Tel.: 8 686 83 265, 8 616 08 020.
Nuo rugpjûèio 22 d. iðcentriniu
bûdu spausime sultis. Dainiø II
k. Tel. 8 640 29 505, P. Klimas.
Mûriju ið akmenø (namai,
tvoros, þidiniai). Galiu dirbti
su savo medþiagomis. Tel. 8
678 89 653.
Savivarèiu veþame ávairius krovinius, þvyrà, smëlá, juodþemá.
Yra kranas, kauðas. Jurbarkas,
tel. 8 676 87 593.

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

Senø stogø renovacija
(perdaþymas specialiais gruntais ir daþais) naujø stogø
árengimas. Tauragë, tel. 8 637
00 382.

+Santechnikas atlieka visus
santechnikos darbus. Tauragë,
tel. 8 673 03 261.

Skardiname, dengiame
stogus su savo ir uþsakovo
medþiagomis. Tel. 8 610 25 435.

+Ðiltiname fasadus, dedame
dekoratyviná tinkà. Atliekame
vidaus ir lauko apdailos darbus.
Tauragë, tel. 8 652 17 676.

Stogø dengimas ir visi skardinimo darbai su mûsø ar uþsakovo
medþiagomis. Tel.: 8 639 19
943, 8 654 98 611.

+Taiso ðaldytuvus, skalbimo
maðinas, mikrobangø krosneles ir kità buitinæ technikà.
Atvyksta á namus. Suteikia
garantijà. Tauragë, Valanèiaus
g.18, tel.: 8 686 32 976, 8 446
55 899.

Stogø dengimas. Skardinimo
darbai. Gaminame lankstinius.
Kaminø ádëklai, pristatomi kaminai. Tel. 8 682 44 876.
Sunkveþimio savivarèio paslaugos iki 10 tonø. Tauragë, tel. 8
687 78 434.
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui
arba su þeme. Atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 646 44 279.
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Savaitės pradžioje venkite liepti
nurodinėti, priekaištauti, pasistenkite užkrėsti aplinkinius savo
entuziazmu ir gera nuotaika.
Trečiadienį užgrius darbai teks suktis, kad nevėluotumėte įvykdyti įsipareigojimų.
Galite susidurti su nepelnyta
kritika - pasistenkite, kad piktos pastabos neišvestų jūsų iš
pusiausvyros, likite ištikimi
savo įsitikinimams. Savaitgalį
teks pademonstruoti lankstumą,
toleranciją, taikyti besipykstančius.
Pirmadienį galite
sulaukti iš pirmo
žvilgsnio įdomaus
pasiūlymo. Neskubėkite įsipareigoti, įsitikinkite,
kad gerai supratote, ko iš jūsų
būtų reikalaujama. Savaitės
vidury seksis kolektyviniai
projektai, būsite puikūs vadovai
- kils naujų sumanymų, kuriuos
be vargo įgyvendinsite. Penkta-

ateinanèiai savaitei (08-17 – 08-23)

dienį gali kilti abejonių dėl jūsų
asmeninio ryšio prasmingumo.
Neskubėkite daryti išvadų, jūsų
nuotaiką veikia susikaupęs nuovargis. Aktyviai praleidę savaitgalį, atgausite gerą ūpą.
Prasidėjus savaitei atsiras progų gilinti žinias, tobulinti
įgūdžius. Jei turite
minčių keisti darbą, kruopščiai
pasirenkite pokalbiui, atskleiskite visus savo privalumus, nuo
to priklauso jūsų sėkmė. Jei
trečiadienį atsidursite aklavietėje, ieškokite galinčių padėti
žmonių. Savaitės pabaigoje dar
gali prispausti darbai darbeliai,
tačiau savaitgalį niekas netrukdys mėgautis poilsiu.
Aktyvi savaitė darbo reikalai, su
nekilnojamuoju
turtu susiję rūpesčiai, nustebins artimų žmonių
gyvenime vykstantys pokyčiai.
Trečiadienį galimi nusivylimai.

Stenkitės nedramatizuoti susiklosčiusių aplinkybių, net jei ir
jaučiate savo kaltę, nepasinerkite
į savigraužą, ieškokite išeičių.
Penktadienį likimas suves su
įdomiu žmogumi, turėsite progą
pamatyti, kad įmanoma gyventi
kitaip, nei esate įpratę - įdomiau,
linksmiau, laisviau.
Šią savaitę turėsite galimybių susitikti su įtakingais
asmenimis, puikus
metas veiklos pristatymui, rėmėjų paieškoms. Plėskite ryšius
su užsieniu, keliaukite, tobulinkitės, ieškokite verslo partnerių.
Savaitės pabaiga - itin palanki
profesiniam kilimui. Ypač seksis
tiems, kurių veikla susijusi su
menais, ryšiais su visuomene.
Mergelės šią
savaitę norėsis iššūkių, naujovių.
Galbūt vertėtų išmėginti save naujoje srityje,
nevengti iššūkių. Susitvarkys

finansiniai reikalai, pasitaikys
progų papildomai uždirbti. Asmeniniame gyvenime taip pat
padarysite nedidelių, tačiau jums
svarbių ir brangių atradimų.
Šeštadienį būsite kiek dirglesni,
daugiau ilsėkitės, mažiau reikalaukite iš savęs ir iš aplinkinių.
Pirmadienį gali
tekti priimti svarbų
sprendimą. Antradienį, trečiadienį
svarbiausia - disciplina. Savaitės
pabaigoje greičiausiai jausitės
visiškai išsekęs. Atgauti gerą
nuotaiką padės draugai. Jei savaitgali šeimos nariai šykštės
jums dėmesio ir supratingumo,
spjaukite į viską ir būtinai pasilepinkite nors trumpa išvyka.
Savaitės pradžioje
gilinkitės į kiekvieną atliekamą darbą,
atsakingai jį atlikite.
Įpusėjus savaitei, pajusite, kad
vilioja nauji horizontai, norėsis
bent nedidelių permainų. Jei į
asmeninius santykius įsėlino
kasdienybė, nelaukite iniciatyvos
iš partnerio, pasukite galvą patys.

Siekiantys karjeros turės būti itin
racionalūs, nepasiduoti emocijoms.
Drąsias idėjas įgyvendinti padės
tik tokie pat drąsūs ir netradiciniai metodai. Sunkiausia diena
- pirmadienis. Antradienį koją
pakišti gali nesąžiningas partneris, iškreipta informacija ar jos
trūkumas. Nuo ketvirtadienio
iki pat sekmadienio - palankus
metas išvykoms, kelionėms,
komandiruotėms.
Pirmoji savaitės
pusė kupina galimybių profesinėje
srityje, sėkminga
kolektyvinei veiklai. Skirkite
susitikimus, drąsiai priimkite
atsakingus sprendimus. Trečiadienį venkite kategoriškumo,
stenkitės įsigilinti į esamą situaciją. Nuo penktadienio gali
apimti nerimas, kankinti neaiškios baimės. Savaitgalis - naujų
pažinčių metas.
Gera savaitė
naujiems dideliems darbams
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pradėti, ypač pirmoji jos
pusė. Drąsiai keiskite darbą
ar gyvenamąją vietą. Galimi
sunkumai tik paskatins mobilizuoti jėgas. Antradienį ar
trečiadienį jus gali pasiekti
labai įdomi informacija, bet
išvadas daryti kol kas anksti. Penktadienį pasistenkite
baigti visus darbus, kokius tik
įmanoma - kitą savaitę jiems
galite nebeturėti laiko. Vaikų
ar kitų jaunesnių giminaičių
savaitgalio planai jus gali gerokai nustebinti. Neskubėkite
protestuoti ar drausti.
Savaitės pradžioje tikėkitės
idėjų antplūdžio,
greičiausiai ir
naudingų patarimų gausite.
Draugai šią savaitę nešykštės
jums dėmesio, sutuoktinis
ar sutuoktinė bus paslaugus
ir supratingas - tik nereikia
tuo piktnaudžiauti. Penktadienį būsite dėmesio centre,
žavėsite visus neblėstančia
energija. Savaitgalį neklausykite apkalbų ir pats į jas
nesivelkite.

JUOKAI

31. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Trikotažas. Arosa. Trimotoris. Klanas. Etalonas. Granito. Kiminai. Draugais.
Pinati. Davei. Os. Nisa. Pilaitės. In. Slankstelis. Inku. Irianas. Ūta. Kabikas. Vorai. Masanas.
Asesorius. Sau. Ir. Tusus. Ė.
Horizontaliai: Trekininkas. Ritininkas. Imamas. Ubas. Kolitas. Ina. Otoni. Likau. Tona. Paras.
Paraidinis. Žis. Alka. Ar. Kas. Dvasnos. Greita. Et. Kraites. Su. Valau. Ėl. Vos. Rangosi. Oru.
Ponias. Sūris. Sati. “Tau”. Basos. Įtaisė.
Pažymėtuose langeliuose: Amalgama.
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.

39. 50 m. moteris ieðko laisvo
draugo, dirbanèio, panaðaus
amþiaus (tik skambuèiai).
Tauragë.
40. Susipaþinèiau su vieniðu, vairuojanèiu automobilá vyriðkiu iki 70 metø,
Tauragëje arba aplinkiniuose
rajonuose.
41. Vyriðkis nori susipaþinti
su pensinio amþiaus moterimi. Pirmadieniais ir antradieniais neskambinti.

Du draugai susitinka:
- Na, kaip gyvenasi?
- Oi, neklausk, uošvienė įprato
kiekvieną savaitgalį atvažiuodinėti. Atvažiuoja, rėkia, zyzia...
Nagaliu tiesiog!
- Tai padovanok jai kokią nors
dovanėlę su siurprizu.
- Kokią dar dovanėlę?
- Na, pavyzdžiui, aš padovanojau jai vilkšunį. Specialiai jai į
kaimą nuvežiau!
- O koks siurprizas?
- O tiesiog vilkšunis apmokytas
nieko neišleisti iš namų!
*****
Užeina moteris į vaistinę:
- Sakykit, gal turite kokią nors
pigią ir gerą priemonę suliesėjimui?
- Taip turime pleistrą.
- O kur jį klijuoti?
- Ant burnos!
*****
Į žmogaus duris beldžiasi kaimynas:
- Jei jūs nenustosite groti savo
saksofonu, aš išprotėsiu!!!
- Jau išprotėjote! Aš jau dvi
valandos, kaip negroju!
*****
-Tu žinai, Petras papuolė į ligoninę?
-O kas atsitiko? Dar vakar aš jį
mačiau su gražia blondine.
-Jo žmona irgi matė
*****
Dvi blondinės kalbasi:
- O žinai, kad šie Naujieji Metai
bus penktadienį?
- Tikrai? Kad tik ne tryliktą

dieną!
*****
- Brangusis, greitai mes būsime
trise...
- Oi, aš toks laimingas, tu nuostabi!
- Tai puiku, kad tu patenkintas.
Tiesiog aš norėjau pasakyti, kad
ryt pas mus gyventi atvažiuoja
mano mama...
*****
- Girdėjai, Laima ištekėjo.
- Iš meilės ar dėl pinigų?
- Iš meilės pinigams.
*****
Vyras penktadienio vakarą pareina namo. Randa virtuvėje žmonos
raštelį: „brangusis, aš išėjau pas
draugę, vakarienei gausi žuvies,
meškerė - sandėliuke“.
*****
Ar įmanoma šiais laikais kuo
nors nustebinti?
Įmanoma. Laiku grąžinus skolą.
*****
Pamestas lagaminas su pinigais.
Grąžinkite, prašau,nors pinigus..
*****
-Koks tavo intelekto indeksas?
-Tiksliai nežinau... Pragyvenimui pakanka...
*****
-Tai sakai, šefas buvo geros
nuotaikos, kai tu paprašei pakelti
atlyginimą?
-Taip. Jis vos nenumirė iš juoko.
*****
Laiku apmokėtos skolos saugo
dantis geriau už bet kokia dantų
pastą!
*****

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
RUGPJŪČIO 19 D. 10 VAL. IDĖJAS
PAVERSK VERSLU. Iš ciklo NUO
DIPLOMO IKI DARBO SUTARTIES
A. Jucio g. 9.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
RUGPJŪČIO 16 D. 17 VAL. Šiaulių
kultūros centre vakaronė. Groja „Miestas“.
RUGPJŪČIO 20 D. 17 VAL. Koncertas
amfiteatre.
KRETINGOJE IR RAJONE
RUGPJŪČIO 16 D. 20 VAL. Kretingos kultūros centre šokių vakaras KAM
PER 40.
PALANGOJE
RUGPJŪČIO 14 D. Palangos Birutės
parko rotonda pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara“.
RUGPJŪČIO 14 D. 19 VAL. Muzikos
festivalis „Ave Maria“.Gintaro muziejus
Vytauto g. 17, Palanga
RUGPJŪČIO 14 D. 20 VAL. Muzikos

festivalis „Ave Maria“. Šventosios Švč.
Mergelės Marijos Jūrų žvaigždės bažnyčia Jūros g. 7, Šventoji (Palanga).
RUGPJŪČIO 15 D. Palangos Birutės
parko rotonda pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara“.
RUGPJŪČIO 15 D. 20 VAL. Muzikos
festivalis „Ave Maria“. Palangos Švč.
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia Vytauto g. 55, Palanga.
RUGPJŪČIO 15 D. 20 VAL. „Ramybės“ kultūros centre Mara PEDRO
- PORTUGALIJOS BRANGAKMENIS.
RUGPJŪČIO 19 D. 20 VAL. „Ramybės“ kultūros centre DOMINO teatras |
premjera VYRŲ LAIŠKAI (ELEKTRIKUI, TĖVYNEI IR KREPŠINIUI).
RUGPJŪČIO 20 D. 20 VAL. „Ramybės“ kultūros centre IDIOTEATRAS |
Komedija PO 20 METŲ.
RUGPJŪČIO 20 D. Palangos Birutės
parko rotonda pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara“.
RUGPJŪČIO 20 D. „Birutės parko
istorijos atspindžiai“ Palangos Birutės
parkas, Vytauto g. 15, Palanga.
ir sporto treneriai.
Danijoje žirnių skynėjai, JAVA programuotojai.
Švedijoje verslo plėtros vadybininkas, betonuotojai, statybininkai, dailidės.
Darbo biržos tel. 8 (446) 51 274.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Jofos konstrukcijos“ pardavimo vadybininkas, elektrikas, tekintojas, statybininkas tel.: 8 699 57 396,
8 685 24 835, Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla
fizikos mokytojas el. p. info@jnm.lt, A.Samoškos individuali
įmonė tarptautinio krovinių vežimo vairuotojas tel.8 698 19
971, UAB „Manvesta“ logistikos vadybininko asistentas,
logistikos direktoriaus asistentas el. p. cv@manvesta.lt, UAB
„Jurbarko duona“ duonos pyrago gaminių kepėjas tel. 8 659
85 023, UAB „Švarus miškas“ miško darbininkas tel. 8 699
59 553, UAB „Manvesta“ tekintojas-autošaltkalvis tel.8 616 28
833, Jurbarko mokykla „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo
auklėtojas tel. 8 447 72 790, AB „Lietuvos paštas“ pašto viršininkas el. p. karjera.klaipeda@post.lt, VĮ „Kretingos maistas“
virėjai tel. 8 612 10 146, Jurbarko vaikų darželis „Nykštukas“
meninio ugdymo pedagogas tel. 8 447 72 297, UAB „Naftos
dujos“ degalinės operatorius el. p. taurage@naftosdujos.lt,
UAB „Vilkenta“ barmenas-padavėjas tel. 8 656 54 667, UAB
„Geliuksus“ virėjas tel. 8 650 99 555, UAB „Tilta“ plataus
profilio statybininkas tel.8 677 75 849, UAB „Rivaka“ liejyklos
operatorius tel. 8 620 89 570.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Utenos mėsa“ vairuotojas ekspeditorius
el.p. atranka@biovela.lt, A. JANKEVIČIAUS INDIVIDUALIAI ĮMONEI tarptautinių krovinių gabenimo vairuotojas tel.
8 698 44 915, UAB „Šilalės Mediena“ elektros inžinierius tel.
8 687 19 444, UAB „Eurotela“ viešosios nuomonės apklausos
statistikas tel. 8 684 37 364, UAB „Avirginida“ skerdikas tel.
8 449 79 072, UAB „RJF Baltic“ cecho darbuotoja (-as) krabų
lazdelių ceche tel. 8 640 22 720, UAB „Norfos Mažmena“
mėsos išpjaustytojas tel. 8 655 34 402, UAB „Pasaulio bamba“
virėjas-rūkytojas, barmenas padavėjas tel. 8 699 99 521, UAB
„Pitlius“ buhalteris apskaitininkas tel. 8 449 74 453, UAB „Čia
Market“ pardavėjas kasininkas tel. 8 687 90 843, Agroserviso
kooperatyvas „Pynauja“ traktorininkas tel. 8 610 62 323, UAB
„Profileksas“ pastatų statybos darbininkas tel. 8 656 76 459,
UAB „Diržė“ traktorininkas tel. 8 686 12 742, UAB „Jozita“
buhalteris, degalinės operatorius, pardavimo vadybininkas
tel. 610 40 840.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Taurus Solar“ automobilių mechanikas
tel. 8 670 16 260, UAB „Keturi R“ vairuotojas ekspeditorius
Sandėlių g. 4, Tauragė, Tauragės muzikos mokyklai pučiamųjų
instrumentų muzikos mokytojas el.p. muzika@tvk.lt, UAB
„Windex LT“ klientų aptarnavimo vadybininkas el. p. personalas@plazalangai.lt, Virginijos Dedūrienės įmonei pardavėjas tel.
8 687 95 925, UAV „Solregis“ bendrosios praktikos slaugytojas
el. p. daiva@solregis.lt, UAB „Tilta“ bendrųjų statybos darbų
vadovbas el. p. info@tilta.lt, AB „Modest“ fasavimo įrenginių
operatosius el.p. modest@vilkyskiu.lt, UAB „Naftos dujos“
degalinės operatorius tel. 8 612 11 321, UAB „Stragutės mėsa“
dešrų cecho darbininkas tel. 8 699 12 034, UAB „Bonsa“
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas
tel. 8 676 35 666, UAB „Keda Trans“ logistikos vadybininkas
el. p. kedatrans@gmail.com, UAB „Kretus“ vairuotojas –
ekspeditorius (vairuotojo BC kategorijos ir 95 kodas) krovinių
pervežimui į ES šalis, tel. 8 655 19 916, UAB „Iksfera“ automobilių šaltkalvis, vairuotojas-ekspeditorius tel. 8 699 94 302,
UAB „Littaura“ degalinės operatorius tel. 8 446 72 375, UAB
„Emporos“ barmenas–padavėjas tel. 8 699 12 782, V. Lidžienės
įmonei (kavinei „Mergelių užeiga“) barmenas–padavėjas tel. 8
698 29 183, UAB „Eloras“ kondicionierių montuotojas, vėdinimo sistemų montuotojas tel. 8 685 11 482, UAB „Apastata“
architektas el. p. mindaugas@apastata.lt, R. Jonkaičio ir A.
Montvilos TŪB „Repulsus“ veterinarijos gydytojas Pagėgiuose
el. p. rolandas@repulsus.lt, UAB „Dunokai“ juristas el. p. dunokai@is.lt, UAB „Zumpė ir ko“ šaltkalvis tel. 8 699 95 729,
Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinei mokyklai fizikos
mokytojas tel. 8 636 37 744, UAB „Baltijos trasa“ (kavinei
„Deizė“) virėjas, barmenas tel. 8 686 95 768, UAB „Čia Market“ pardavėjas–kasininkas parduotuvėje Žukuose., Vilkyškių
sen. el. p. personalas@ciamarket.lt, AB „Vilkyškių pieninė“
pirkimų skyriaus padėjėjas, įrenginių valdymo inžinierius
automatikas, šaltkalvis el. p. cv@vilkyskiu.lt, AB „Modest“
statybos inžinierius el. p. cv@vilkyskiu.lt, UAB „Baltijos trasa“
automobilių serviso vadybininkas tel. 8 650 42 942, Pagėgių
Algimanto Mackaus gimnazijai matematikos mokytojas tel. 8
441 57 663, UAB „Molupis ir ko“ kepėjas, įrengimų priežiūros
mechanikas Paberžių g. 8, Tauragė.
Darbo biržos tel. 8 (446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje grožio salono specialistai, staliai dailidės, siuvėjai, komandos lyderis.
Jungtinėje Karalystėje automobilių kėbulų remontininkai,
slaugytojai, CE kategorijos vairuotojai (turintys 95 kodą).
Vokietijoje verslo plėtros vadybininkas, virėjai ir padavėjai,
elektromechanikai, suvirintojai, oro kondicionavimo įrenginių
mechanikai/vamzdynų montuotojai, medienos apdirbimo
staklių operatoriai, mechanikai, suvirintojai, elektrikai,
santechnikai.
Italijoje pramogų organizatoriai (animatoriai), šokių, fitneso

KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: agronomas, kombainininkas, traktorininkas,
žemės ūkio mašinų mechanikas, apdailininkas-įtempiamų lubų
montuotojas, apsaugos darbuotojas, automobilių šaltkalvis,
barmenas padavėjas, betonuotojas, degalinės operatorius,
elektrikas, finansininkas, svėrėjas, brigadininkas, vadybininkas,
indų plovėjas (rankomis), maisto išdavėjas, virėjas, medienos
apdirbimo staklių operatorius, pagalbinis darbininkas, miškų
ūkio darbininkas, nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis parduotuvės
darbininkas, pardavėjas, pardavėjas, produktų kokybės kontrolierius, skalbimo mašinų operatorius, socialinis darbuotojas,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas,
tinkuotojas apdailininkas, transportuotojas, valytojas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas, apsaugos darbuotojas, automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilių plovėjas,
automobilių šaltkalvis, buhalteris, fizikos dėstytojas, geografijos mokytojas, greitojo maisto ruošimo darbuotojas, grybų
augintojas, informacinių technologijų mokytojas, kambarinė,
kvalifikuotas šiltnamio darbininkas, maisto produktų apkepintojas, medienos apdirbimo staklių operatorius, nekvalifikuotas
mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkas,
pardavėjas, pardavėjas kasininkas, remonto šaltkalvis, šaltkalvis
remontininkas, siuvėjas, socialinis pedagogas, statybos inžinierius, sunkvežimio vairuotojas, suvirintojas dujomis ir elektra,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas,
technologijos mokytojas, technologijų inžinierius, turizmo
vadybininkas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, variklinių
transporto priemonių remontininkas, verslo paslaugų vadybininkas, viešbučio valytojas, viešosios nuomonės apklausos
statistikas, virėjas, šaltkalvis.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: floristas UAB „Canticum“ tel. 8 685 28 103,
matematikos mokytojas ŠAKIŲ RAJONO SLAVIKŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA tel.: 8 345 43 231, 8 616 02 793,
pardavėjas UAB RIKO PREKYBA tel. 8 641 61 360, plataus
profilio statybininkas UAB „Aurelitas“ tel. 8 676 04 105, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas UAB
„Manvesta“ tel. 8 682 15 222, traktorininkas UAB „Aurelitas“
tel. 8 676 04 105, valytojas UAB „FLEMING BALDAI“ tel.
8 345 42 236, variklinės transporto priemonės elektrikas UAB
„ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ tel. 8 686 44 317.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administracijos direktorius, administratorius,
akmens apdailininkas, aktuaro asistentas, anglų kalbos mokytojas, antstolio padėjėjas, apdailininkas, aplinkos tvarkytojas,
apsaugos darbuotojas, asmeninis sekretorius [padėjėjas],
auditoriaus padėjėjas, auklė, auklėtojas, automatikos įrangos
derintojas, automobilio vairuotojas, automobilių plovėjas,
automobilių šaltkalvis, autotransporto priemonių remonto
šaltkalvis, baldų dizaineris, baldžius, barmenas, barmenas
padavėjas, baseino prižiūrėtojas, bendrosios praktikos
slaugytojas, budintysis elektrikas, buhalteris, choreografas,
dailės mokytojas, darbininkas aukštybininkas, darbų saugos
padalinio vadovas, darbų vadovas, degalinės operatorius,
dizaineris maketuotojas, dizaino mokytojas, dyzelinių variklių
inžinierius, drabužių siuvėjas, draudimo agentas (vadybininkas), draudimo bendrovės padalinio vadovas, duonos kepimo
darbininkas, ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas, elektrinio
krautuvo vairuotojas, elektromechanikas, elektromonteris,
elektros energetikos inžinierius, elektros įrangos mechanikas,
elektros įrangos techninės priežiūros elektrikas, finansų analitikas, fizikas, gamybinių patalpų valytojas, gamybos meistras,
geodezininkas, gydytojo odontologo padėjėjas, gyvulininkystės
specialistas, greitojo maisto ruošimo darbuotojas, indų plovėjas
(rankomis), informacinių technologijų mokytojas, informacinių
technologijų sistemų administratorius, išnuomojimo paslaugų
pardavėjas, izoliuotojas, įrenginių techninės priežiūros ir remonto inžinierius, juriskonsultas, kambarinė, kartoninių gaminių
surinkėjas, kasininkas, kepėjas, kirpėjas, kompiuterinių žaidimų
programų kūrėjas, koncertmeisteris, konditeris, konferencijų
ir renginių organizatorius, konstrukcijų inžinierius, krovikas,
laiškininkas, laivo metalinių konstrukcijų montuotojas, laivo
vamzdynininkas, logistikos specialistas [vadybininkas],
logopedas, lopšelio-darželio auklėtojas, maisto gamybos
vedėjas, manikiūrininkas, matininkas, mažmeninės prekybos
įmonės pardavėjas, mažmeninės prekybos padalinio vadovas,
mechanikas, mechanikos inžinierius, medinių baldų surinkėjas,
mėsininkas, metalinių konstrukcijų montuotojas, metalinių
laivų korpusų surinkėjas, metalo apdirbimo staklių operatorius, metalo šlifuotojas, mikroautobuso vairuotojas, muzikos
ir atlikėjų meno mokytojas, nekvalifikuotas atsitiktinių darbų
darbininkas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas,
nekvalifikuotas statybos darbininkas, operatorius pakuotojas,
padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis parduotuvės
darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas, pakavimo įrangos
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KLAIPËDOS DRAMOS
RASEINIUOSE IR RAJONE
RUGPJŪČIO 7 D. 16.30 VAL. Popietė,
skirta našlėms ir našliams, „Oi, ta dalia
dalužė...“ Raseinių rajono kultūros centre
Šiluvoje.

TEATRO SPEKTAKLIAI
GASTROLĖS PALANGOJE
(Palangos senoji gimnazija, Jūratės g. 13 / Maironio g. 1)
2015 m. rugpjūčio mėn.

JURBARKE IR RAJONE
RUGPJŪČIO 15 D. 21 VAL. Klube
„Mituva“ Jurbarko r., Girdžių k. poilsio
vakaras vyresnio amžiaus žmonėms.
Gyva muzika.

14 d. 20 val. G.Grajausko „Mergaitė, kurios bijojo Dievas“,
2-jų dalių tragikomedija. Rež. J.Vaitkus.
Bilietai parduodami Palangos senosios gimnazijos kasoje

ŠILALĖJE IR RAJONE

(Jūratės g. 13 / Maironio g. 1) nuo rugpjūčio 1 d. kasdien nuo

RUGPJŪČIO 14-15 D. Šilalės miesto
šventė.

11-18 val., spektaklių dienomis 13-20 val. Inf. tel. +370 614

MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
RUGPJŪČIO 15 D. 19 VAL. VASAROS AKVARELĖS 2015. „Gyvosios
muzikos stovyklos baigiamasis pasirodymas“, Poezijos parke.
RUGPJŪČIO 20 D. 19 VAL. VASAROS AKVARELĖS 2015. Kantri muzikos kapela „Jovarai“ (vad. A. Venclova),
Poezijos parke.
operatorius, pakuotojas (rankomis), pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavimo (realizavimo) padalinio vadovas, pardavimo
agentas (vadybininkas), pardavimo vadybininkas, paslaugų
(teikiamų pardavus prekę) konsultantas, pašto siuntų lydėtojas,
pašto siuntų skirstytojas, personalo padalinio vadovas, personalo
specialistas [vadybininkas], plataus profilio staklininkas, plataus
profilio statybininkas, plytelių klijuotojas, pradinio ugdymo
mokytojas, pramonės įrenginių montuotojas, prekių atsargų
krovėjas, prekių fasuotojas, prekybos salės darbuotojas, prekybos salės vadybininkas, privatus gitaros mokytojas, produkto
vadybininkas, programuotojas, projekto vadovas, psichologas,
remonto meistras, remonto šaltkalvis, šaltkalvis remontininkas,
restorano valytojas, restorano virėjas, ryšių su žiniasklaida
specialistas, sandėlininkas, santechnikas, siuvėjas, siuvėjas sukirpėjas, slaugytojo padėjėjas, socialinis darbuotojas, specialiųjų
statybos darbų vadovas, specialusis pedagogas, sporto treneris,
stalius, stalius dailidė, statinių dažytojas, statybinių gręžinių
gręžimo mašinų operatorius, statybos inžinierius, statybos
projekto vadovas, stiklo pjaustytojas, stogdengys, sunkvežimio
vairuotojas, suvirinimo technologas, suvirintojas, suvirintojas
dujomis ir elektra, šaltkalvis, šilumos punkto operatorius, šlavėjas, tarnybinių patalpų valytojas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, teatro meno mokytojas,
technologijų technikas, teritorijos valytojas, tiekėjas, tiekimo
agentas (vadybininkas), tiekimo sandėlio krovikas, tikybos
mokytojas, transporto priemonių variklių šaltkalvis surinkėjas,
turizmo vadybininkas, turto vertintojas, ūkio techninės priežiūros skyriaus technikas, uosto krovikas, užsakymų priėmėjas,
vadybos konsultantas, vairavimo instruktorius, vairuotojas
ekspeditorius, vaisių sulčių gamintojas, valytojas, valytojas
(rankomis), valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos
inspektorius, vėdinimo sistemų šaltkalvis, vėdinimo vamzdyno
montuotojas, veterinarijos felčeris, viešbučio administratorius, viešbučio patarnautojas, vilkiko [treilerio] vairuotojas,
virėjas, virėjo padėjėjas (išskyrus namų virtuvę), virtuvės
darbininkas, vyriausiasis buhalteris, žuvies išpjovų ruošėjas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas, apsaugos darbuotojas, auklėtojas, automobilių mechanikas, autotransporto
priemonių remonto šaltkalvis, baldų pramonės darbininkas,
baldžius, bendrųjų statybos darbų vadovas, biologijos mokytojas, buhalteris, buhalteris apskaitininkas, gyvulininkystės
specialistas, konditeris, konstruktorius, laiškininkas, laivo
vamzdynininkas, laivų korpusų dažytojas, laivų statybos
technikas, lopšelio-darželio auklėtojas, metalinių laivų korpusų
surinkėjas, nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas,
nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, pagalbinis
darbininkas, pardavėjas kasininkas, pardavimo vadybininkas,
pastatų dažytojas, restorano vadovas, rinkodaros specialistas
(vadybininkas), rusų kalbos mokytojas, statybos inžinierius,
suvirintojas, šaltkalvis suvirintojas, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, technologijų technikas, virėjas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas, apsaugos darbuotojas, apskaitininkas, automobilio vairuotojas, automobilių
mechanikas, automobilių šaltkalvis, baldų apmušėjas, baldžius,
barmenas padavėjas, baro padavėjas, buhalteris, chemijos
mokytojas, dailės mokytojas, gaterininkas, geodezininkas,
gyvulininkystės specialistas, indų plovėjas (rankomis), kepėjas,
logistikos specialistas (vadybininkas), medienos šlifavimo
darbininkas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas,
padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas kasininkas, plataus profilio staklininkas, plytų mūrininkas, sandėlininkas, santechnikas, slaugytojo padėjėjas, stalius, šaltkalvis, vairuotojas
ekspeditorius, virėjas, vyriausiasis buhalteris, žuvų darinėtojas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: barmenas padavėjas, buhalteris, ikimokyklinių
įstaigų mokytojų rengimo dėstytojas, pardavėjas, pardavėjas
kasininkas, stalius, valytojas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas, automobilių šaltkalvis, barmenas
padavėjas, dažytojas purškėjas {išskyrus statybą}, dizaineris
maketuotojas, elektronikos inžinierius, elektroninės įrangos
montuotojas, grindinio klojėjas, lopšelio-darželio auklėtojas,
mikroautobuso vairuotojas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas,
pardavimo vadybininkas, parduotuvės padalinio vadovas, ryšių
su klientais centro informavimo tarnautojas, sunkvežimio vairuotojas, suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, valytojas, 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, grindinio klojėjas, maisto produktų gamybos technologinės linijos
operatorius, pagalbinis darbininkas, psichologas, slaugytojo
padėjėjas, stalius.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.

42524 Bilietus platina TIKETA (www.tiketa.lt). Informacija
www.kldteatras.lt
Bilietai parduodami Žvejų rūmų Dramos teatro kasoje (Taikos pr. 70) IIVI 10-18 val., VII 2 val. iki spektaklio pradžios. Informacija ir bilietų rezervavimas tel. 8 (46) 31 44 53. www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
RUGPJŪTIS
14 d., penktadienis, 20.00 val., Nidos kultūros ir turizmo
informacijos centras „Agila“, Taikos g. 4, Neringa, Nida,
Dan Goggin „Šounuolynas“, 2 veiksmų muzikinė komedija.
Iki rugpjūčio 2 d. bilieto kaina 7, 00 €, vėliau – 9, 50 €
16 d., sekmadienis, 19.00 val., Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, Danės g. 19, Klaipėda
PREMJERA
„Divizija”, 2 dalių šokio spektaklis Arūno Daugėlos romano
„Divizija“ motyvais
Iki rugpjūčio 2 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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