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TAURAGĖ

LIETUVOJE

Rugpjūčio 23-oji – Juodojo kaspino,
Baltijos kelio diena
Prieš 76 metus Tarybų Sąjunga
ir Vokietija pasirašė nepuolimo
sutartį ir slaptuosius protokolus,
kuriais neteisėtai pasidalino
Europą bei panaikino Baltijos
šalių nepriklausomybę. Paktas
nulėmė tai, kad 50-čiai metų
Lietuva tapo Tarybų Sąjungos
dalimi.
1989 metais, minint 50-ąsias Molotovo-Ribentropo pakto metines, Baltijos
tautos surengė pasaulyje neregėto masto akciją, pavadintą Baltijos keliu.
Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės, susikibę rankomis, išsirikiavo palei
magistralę Vilnius–Ryga–Talinas ir taip išreiškė bendrą lietuvių, latvių ir estų
siekį – Laisvės troškimą. Gyva žmonių grandinė simbolizavo viltį, tikėjimą ir
norą išsilaisvinti. Apie tai garsiai ir užtikrintai buvo pranešta visam pasauliui.

Gera žinia stojantiems į aukštąsias
mokyklas: bus galima gauti papildomų
balų
Nuo 2017 metų į aukštąsias mokyklas stojantys profesinių mokyklų absolventai, baigę bazinius karinius mokymus arba atlikę privalomąją karinę
tarnybą, gaus papildomą skatinamąjį balą stojant į aukštąsias mokyklas.
Tokia tvarka numatyta naujoje Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintame Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017
metais tvarkos apraše.
„Papildomas balas bus suteikiamas asmenims, baigusiems profesinio mokymo studijų programas su pagyrimu ir stojantiems į tos pačios švietimo srities
universitetinių ir koleginių studijų programas. Baigusieji bazinius karinius
mokymus arba atlikusieji privalomąją karo tarnybą taip pat turės galimybę
gauti 0,5 papildomo balo. Tiesa, dėl studijų programų, į kurias bus pridedama
papildomų balų, spręs pačios aukštosios mokyklos ir nurodys tai priėmimo
taisyklėse“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Dėl pagalbos moterims ir vaikams
Informuojame, jog Vilniaus arkivyskupijos
Caritas Motinos ir vaiko globos namai priima
ir laikinai apgyvendina nėščiąsias, merginas,
moteris, su mažamečiais ikimokyklinio amžiaus vaikais, iš visos Lietuvos, atsidūrusias
sunkiose, krizinėse situacijose.
Moterims ir vaikams teikiama įvairiapusė socialinė, psichologinė ir materialinė
pagalba, padedama įveikti sunkumus, ir
pakopomis tęsti gyvenimą savarankiškai.
Už gyvenimą globos namuose mokamas
simbolinis apie 15 Eur mokestis per mėnesį.
Adresas: Odminių g. 12, Vilnius. Kontaktai: tel. 8 5 212 1653, mob. 8 685
77347, el. p. globa@caritas.lt

Nedrausmingiems vairuotojams
Mokesčių inspekcija turi naujieną
Nuo šiol baudas Lietuvoje bus galima susimokėti paprasčiau: sukurtos
elektroninės paslaugos, kurios leis prisijungus prie interneto atsiskaityti už
padarytus nusižengimus.
Įdiegus naujas funkcijas „Mano VMI“ sistemos vartotojai prisijungę gali
pamatyti jiems paskirtas administracines baudas ir jų mokėjimo statistiką, taip
pat sumokėti baudas, už kurias jie nėra atsiskaitę. Šios paslaugos vartotojams
pasiūlytos įgyvendinus projektą „E-bauda“. Pastebima, kad pasiūlius naują
baudų administravimo tvarką, padaugėjo sistemos „Mano VMI“ naudotojų:
nuo liepos pradžios iki rugpjūčio vidurio prie sistemos prisijungė dar 15
tūkst. gyventojų.

Premjeras – apie tyrimą: tokio lygio
korupcijos nesitikėjau
Premjeras Algirdas Butkevičius teigia nesitikėjęs, kad valstybės įmonėje
Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra taip įsišaknijusi
korupcija.
„Aišku, kad tokio lygio korupcija būtų šitoje agentūroje tikrai to nesitikėjau, bet jau turėjau informacijos iš Viešųjų pirkimų tarnybos, kad kažkuris
vienas įvykęs konkursas dėl tam tikro viešinimo buvo įvertintas neigiamai,
buvo prašoma jį stabdyti“, - ketvirtadienį Žinių radijui sakė Vyriausybės vadovas.Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) trečiadienį pranešė, kad dėl įtarimų
kyšininkavus sulaikė agentūros vyriausiąjį patarėją Žilviną Putramentą ir
buvusią direktorę Rasitą Kraujelytę–Noreikienę, kuri agentūroje nebedirba
nuo birželio. Taip pat sulaikyta dviejų įmonių savininkė K.K., ji įtariama
valdininkų papirkimu. Įtariama, kad minėti valstybės tarnautojai ir verslininkė
sukūrė nusikalstamą korupcijos schemą, pagal kurią verslininkei buvo sudarytos išskirtinės sąlygos laimėti agentūros organizuojamus viešųjų pirkimų
konkursus, kurių bendra vertė apie 128 tūkst. eurų. Už tai verslininkė iš viso
„padovanojo“ (davė kyšių) apie 10 tūkst. eurų vertės kuponų.
Šaltinis Delfi.lt

SUSTABDYTAS PRIVALOMAS ŠAUKIMAS Į
KARIUOMENĘ
Surinkus šiems metams nustatytą karo prievolininkų skaičių, pirmadienį sustabdytas privalomas šaukimas Tauragėje, kaip ir visame
Klaipėdos regione.
Pagal planą Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotame pėstininkų batalione, Sakalinės kaime tarnaus 110 šauktinių. 50 iš
jų prašymus tarnauti parašė savo noru. Jie jau pasitikrino sveikatą.
Dar 20 pasiprašė, kad būtų pašaukti pirmumo tvarka, o likę 40 bus
šaukiami pagal šaukimo sąrašo eilės numerį. Sąrašas bus sudaromas
Klaipėdoje rugsėjo pirmąją savaitę, po to bus informuojami šauktiniai
asmeniškai. LDK Kęstučio MPB-e tarnauti jie pradės rugsėjo 21-ąją.
Likusieji šauktinio amžiaus asmenys, tarp ir kažkiek tauragiškių, bus
pašaukti vėliau (spalį, lapkritį ir gruodį), jie pateks į kitus dalinius –
Kunigaikščio Vaidoto MPB-ą, Rukloje, Juozo Vitkaus inžinerinį batalioną, Kaune, Generolo Giedraičio Artilerijos
batalioną, Rukloje, Karines jūrų pajėgas Klaipėdoje.

JURBARKAS

SUSITIKIMAS SU JURBARKO ŠVČ. TREJYBĖS
PARAPIJOS KLEBONU
Rugpjūčio 14 d. Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, mero pavaduotojas Saulius Lapėnas, administracijos direktorė
Vida Rekešienė ir jos pavaduotojas Viktoras Ganusauskas susitiko su naujuoju Jurbarko Švč. Trejybės parapijos klebonu, dekanu Dariumi Augliu.
Susitikimo metu Jurbarko Švč. Trejybės parapijos klebonas Darius Auglys pažymėjo, kad reikėtų spręsti bažnyčios patalpų šildymo klausimą
žiemos metu, sutvarkyti aplinką ir želdinius aplink bažnyčią.

ŠILALĖ

TRIUKŠMINGAI ATŠVĘSTAS ŠILALĖS MIESTO
GIMTADIENIS
Praėjusį penktadienį ir šeštadienį Šilalė šventė savo 482-ąjį
gimtadienį. Ta proga mieste dvi dienas vyko daugybė renginių,
skirtų paminėti šią gražią šventę.
Vienas svarbiausių šventės įvykių buvo vieno moderniausių
Žemaitijoje ir pirmojo Tauragės regione Sporto ir laisvalaikio
centro atidarymas. Atidarymo ceremonijoje dalyvavo Ministras
Pirmininkas Algirdas Butkevičius, aplinkinių rajonų merai, Šilalės
rajono vadovai ir kiti svečiai.
Antroji šventės diena stebino įvairiausių renginių ir atrakcijų
gausa. Daug įvairiausių renginių buvo skirta mažiesiems Šilalės
gyventojams. Šilalės meras ir Administracijos direktorius visus
vaikus vaišino gimtadienio tortu.
Suaugę irgi neturėjo laiko liūdėti. Vyko daugybė renginių: viktorinas apie Europos Sąjungą „Laimės ratas“, antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“, policijos ir gaisrinės technikos paroda, Kinologų parodomoji programa
ir daug kitų užsiėmimų.

ŠILUTĖ

PADĖKOTA KREPŠININKUI GVIDUI
GALINAUSKUI
Šilutės rajono savivaldybės atstovai, Šilutės sporto mokyklos direktorius
Aivaras Lileikis padėkojo Šilutės sporto mokyklos auklėtiniui Gvidui Galinauskui su Lietuvos aštuoniolikmečių krepšinio rinktine Europos jaunių
krepšinio čempionate laimėjus III vietą.
Šilutės sporto mokyklos direktorius Aivaras Lileikis pasidžiaugė puikia
komanda, kuri kartu jau beveik dešimtmetį. „Patekti į Lietuvos rinktinę –
sunkus darbas, o tapti vienu iš 12 komandos narių, reikia atkaklaus darbo ir
gebėjimų. Džiaugiamės, kad naumiestiškis Gvidas Galinauskas vienintelis
iš mūsų krašto, kuris savo atkakliu darbu ir gebėjimais tapo komandos
dalimi ir pasiekė tokių laimėjimų“, - kalbėjo direktorius Aivaras Lileikis.
Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis padėkojo sportininkams ir ypatingai Gvidui už nuoseklų darbą, ištvermę
ir užsispyrimą, pasiektus laimėjimus ir Šilutės krašto garsinimą. Gvidas pasidalino įspūdžiais iš Lietuvos rinktinės
stovyklos bei Europos jaunių krepšinio čempionato.

ŠAKIAI

MERO PAVADUOTOJAS SU „DISETOS”
ATSTOVAIS APTARĖ PRASIDEDANČIUS NAFTOS
ŽVALGYBOS DARBUS
Nyderlandų energetikos bendrovės „KS Energy” valdomos įmonės „Diseta” atstovai susitiko su Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotoju Edgaru
Pilypaičiu ir pristatė rajone planuojamus atlikti naftos žvalgybos darbus.
„Diseta” yra 2012 m. Aplinkos ministerijos paskelbto angliavandenilių
naudojimo konkurso Kudirkos-Kybartų plote konkurso nugalėtoja.
Šių metų balandį gavusi Vyriausybės leidimą žvalgyti ir išgauti naftą
šiame plote bei Lietuvos geologijos tarnybos leidimą atlikti visus tradicinių
angliavandenilių tyrimų ir gavybos darbus, įmonė pasiruošė pradėti tyrimus
Kudirkos Naumiesčio seniūnijoje.
Planuojamus darbus įmonių „Diseta” ir „Geobaltic” bei Lietuvos geologijos tarnybos atstovai E.Pilypaičiui pristatė ketvirtadienį savivaldybėje vykusiame susitikime.
Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus Jono Satkūno teigimu, prieš kelis dešimtmečius atliktos žvalgybos duomenimis, Kudirkos naftos telkinyje gali būti net 1,47 mln. tonų naftos.
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MARIJAMPOLĖ

GALIŪNŲ TURNYRO MARIJAMPOLĖJE
NUGALĖTOJAS PAAIŠKĖJO TIK PO PASKUTINĖS
RUNGTIES
Šeštadienį Marijampolėje 23-ą kartą vykusio tarptautinio galiūnų
turnyro nugalėtojas paaiškėjo tik pasibaigus paskutinei rungčiai.
Jau po pirmosios rungties geltonus lyderio marškinėlius užsivilko
birštonietis Vidas Blekaitis. Jis, svarmenį, ant kurio buvo užkeltas
rusiškas motociklas IŽ, (150 kg) į viršų iškėlė 16 kartų.
Po penkių rungčių į nugalėtojus pretendavo keturi atletai - lyderio
poziciją išsaugojęs M. Lalas (44 tšk.), į antrą vietą pakilęs lenkas
M. Baronas (39 tšk.), V. Blekaitis (36 tšk.) ir O. Martužanas (35
tšk.).
Latvis visus 5 apvalius akmenis (110, 120, 140, 160, 180 kg) ant
skirtingo aukščio pakylų sukėlė per 23,28 sekundės ir, užėmęs rungtyje pirmąją vietą, galutinai nustūmė praėjusio
turnyro nugalėtoją V. Blekaitį (34,03 sek.) tik į ketvirtąją vietą.
Kas laimės turnyrą sprendėsi dvikovoje tarp M. Barono ir M. Lalo. Pirmasis startavęs lenkas rungtį įveikė per
26,76 sekundės. M. Lalo pasirodymą daugiatūkstantinė žiūrovų minia palaikė atsistojusi. Tačiau, neužkėlęs penktojo
akmens, uostamiesčio galiūnas leido lenkui po metų pertraukos susigrąžinti šio turnyro nugalėtojo titulą.

KAUNAS

ISTORINĖ DIENA KAUNE: KELININKAI ĮŽENGĖ
Į RAUDONDVARIO PLENTĄ
Blogiausios būklės Kauno gatve tituluojamas Raudondvario plentas netrukus
pasikeis neatpažįstamai. Šį penktadienį kelininkai pradėjo 7 km ilgio gatvės
remonto darbus. Dviem pamainomis dirbantys kelininkai šią gatvę planuoja
atnaujinti iki rugsėjo mėnesio pradžios.
Raudondvario plento remontas kainuos apie 1,5 mln. eurų. Kelininkai sutvarkys
visą gatvę – nuo pat Jurbarko gatvės žiedo iki Kauno miesto ribos. Kelininkų
dėmesio sulauks ne tik važiuojamoji gatvės dalis, bet ir įvažos, ir šaligatviai.
Kaip pasakojo bendrovėje „Kauno tiltai“ jau 18 metų dirbantis kelininkas Arūnas Boguševičius, Raudondvario plente klojamas 5 cm storio „permaltas“ senos asfalto dangos sluoksnis, o ant
jo – papildomas 2,5 cm storio naujo asfalto sluoksnis.

RASEINIAI

ISTORINĖS APSKRITIES AMATININKŲ
SUSIRINKIMAS
Raseinių miesto Maironio parke įvyko II „Istorinės Raseinių apskrities amatininkų susirinkimas“. Amatininkai, tautodailininkai ir svečiai
suvažiavo iš visos Lietuvos, bet pirmiausiai iš tų vietovių, kurios nuo
XVIII a. iki XX a. vidurio, nors ir trumpam, buvo priskirtos Raseinių
apskričiai. Mugėje visi galėjo ne tik įsigyti patikusį meistro gaminį, bet
ir stebėti, kaip kepamas šakotis, verdamas muilas, kaip dirba kalvis. Muziejaus kūrybinėse dirbtuvėse „Žiedų pasaka“ kiekvienas galėjo susirišti
gėlių puokštę, sukurti augalinių dažų paveikslą, kvapniąją pagalvėlę...
2015-ieji Lietuvoje paskelbti Etnografinių regionų metais. Todėl ir
kaimo kapelos buvo pakviestos iš visų Lietuvos etnografinių regionų.

KLAIPĖDA

EKONOMINĖ SITUACIJA
Klaipėda šiandien yra pramonės, verslo, švietimo ir mokslo, kultūros ir sporto, sveikatos ir turizmo ir rekreacijos,
administracinis centras. Istoriškai susiklostė, kad Klaipėda yra viena sėkmingiausiai besivystanti savivaldybė Vakarų
Lietuvoje. Miestas sukuria apie 12 proc. šalies BVP ir beveik 80 proc. Vakarų Lietuvos BVP.
Klaipėdos apskrities sukurta BVP dalis 12,2 % (Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV, 2012) (Kauno –
19,6 %, Vilniaus – 38,5 %) – 113 734,7 mln. Lt.

ŠIAULIAI

UŽ SUKRAUTAS ATLIEKAS PRIE
KONTEINERIO – BAUDA
Seniems baldams, buitinei technikai prie konteinerių – ne vieta. Tuo
įsitikino Tilžės gatvės gyventojas, kuriam teks susimokėti piniginę baudą
už prie konteinerių sukrautas didelių gabaritų atliekas. Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-174 patvirtintose Šiaulių miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse numatyta,
jog atliekų turėtojams draudžiama ,,išmesti komunalines atliekas gatvėse,
aikštėse, skveruose, parkuose ir kitur bei palikti atliekas šalia konteinerių“.
Už Šiaulių miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus
atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 161-1 straipsnyje „Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų
tvarkymo taisyklių pažeidimas“. Ši neteisėta veika pažeidimą padariusiems asmenims užtraukia įspėjimą arba
baudą iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.

TELŠIAI

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ REMONTAS
Telšių rajono savivaldybė iš savo biudžeto lėšų skyrė šimtus tūkstančių eurų švietimo įstaigų remontui. Ryškėnuose, Buožėnuose ir Nevarėnuose įrengtos naujos ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės – jos duris atvers rugsėjo
1-ąją. Šią savaitę pradėtas „Džiugo“ gimnazijos stadiono modernizavimas, o Žemaitės gimnazijos stadiono atnaujinimas – jau įsibėgėjęs.
Dalyje švietimo įstaigų pakeisti langai, remontuotos grindys, apšiltintos sienos bei atlikti kiti darbai.
Telšių rajone 2015-2016 mokslo metais veiks 62 ikimokyklinio ugdymo grupės. Jas lankys 1 166 vaikai.
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Alinanti karščio banga
Ši vasara iš tiesų nėra jau
tokia maloni ir draugiška, kaip
buvo galima tikėtis. Netikėtai
užplūdusi mirtino karščio banga pareikalavo nemažai aukų
visame pasaulyje, ypač Žemės
planetos Šiaurės pusrutulyje.
Ekstremalus karštis tapo
tūkstančių mirčių kaltininku
nuo Indijos iki Egipto, paliesdamas Europą ir besitęsdamas
į Vakarus iki Ramiojo vandenyno į Šiaurės Ameriką. Netgi Japonija ir
Honkongas šią vasarą patyrė visų laikų karščio rekordus.
Naujausia karščio banga Europai ir Azijai smogė dar praėjusią savaitę.
Lietuvoje temperatūros stulpeliai šoktelėjo iki daugiau kaip 300C, o štai
Berlyne vietomis temperatūra siekė net 38,9 0C, pagerindama šalies karščio rekordą.
Sunkiai pakeliamas karštis siejamas su dideliu ir sunkiai pajudinamu
aukšto slėgio karščio kupolu, kuris ir toliau turėtų išsilaikyti didžiojoje
Vidurio bei Rytų Europos dalyje.

Skelbiama apie ataką iš Šiaurės
Korėjos
Įtampa tarp Šiaurės ir Pietų Korėjų toliau didėja. Pietų Korėjos vyriausybė
pranešė, kad jie buvo atakuoti.
Dėl to esą pasienyje įvyko susišaudymas. Pasak Pietų Korėjos gynybos
ministerijos Seule, artilerija paleido dešimtis sviedinių Šiaurės kryptimi,
kai ši Pietų link iššovė raketą, praneša agentūra AFP. Prieš tai Pietų Korėjos
naujienų agentūra „Yonhap“, remdamasi kariniais šaltiniais, informavo,
kad Šiaurės Korėja pasienyje apšaudė pietų korėjiečių dalinį. Pietų Korėjos
gynybos ministerijos teigimu, šalies karinės pajėgos šūviais sureagavo į
Šiaurės Korėjos provokaciją: Pchenjanas į Pietų Korėjos pasienio miestą
paleido artilerijos sviedinį, skelbia abcnews.com.

JAV nerimauja: Kinija ir Rusija
pradeda didžiulius karinius
mokymus
Kinijos ir Rusijos karinės jūrų pajėgos ruošiasi didžiausioms istorijoje
bendroms karinėms pratyboms, kurios prasidės rugpjūčio 20 d. Ramiajame
vandenyne.
Mokymuose dalyvaus per 20 karinių laivų, atliksiančių priešlaivines ir
jūrų desanto išsilaipinimo operacijas. „Joint Sea 2015 II“ kariniai mokymai
tęsis iki rugpjūčio 28 d. Kaip praneša „The Washington Post“, mokymai bus
vykdomi Japonijos jūroje, taip pat ir šalia Vladivostoko krantų. Analitikai
teigia, kad karinių mokymų mastas ir sudėtingumas pastaraisiais metais
auga, o per pastarąjį dešimtmetį Kinijos ir Rusijos karinės jūrų pajėgos
jungtinius mokymus surengė penkis kartus.

Stambule aidėjo šūviai, sulaikyti du
įtariamieji
Trečiadienį, rugpjūčio 19 dieną, prie įėjimo į „Dolmabahce“ rūmus
Stambule, kuriame lankosi daug turistų, aidėjo šūviai.
Rūmuose veikia ir šalies ministro pirmininko biuras Stambule, skelbia
naujienų agentūra „Dogan“, informuoja „Reuters“. Į incidento vietą
skubėjo greitosios pagalbos automobiliai, policijos pareigūnai uždarė
aplinkines gatves, savo svetainėje skelbia dienraštis „Hurrieyt“. Kaip
informavo televizija NTV, tuoj po šio išpuolio pareigūnai ieškojo dviejų
asmenų. Policija vėliau netoli išpuolio vietos prie Vokietijos konsulato sulaikė du įtariamuosius, nešinus toliašaudžiais ginklais ir bomba.

Rado lobį, kurio vertė 4,1 mln. eurų:
atrodo, lyg tik vakar būtų įkritęs į
vandenį
Prie Floridos krantų narai
rado 1715 metų ispaniškų
auksinių monetų lobį.
Radinio vertė – 4,5 mln.
dolerių (4,1 mln. eurų). Iš
viso rasta 350 monetų, tarp
jų – devynios labai retos. Pasaulyje esą yra tik 20 panašių
monetų, praneša agentūra
„Reuters“. Lobis rastas jau
liepos 30 dieną, tačiau dabar
narai paskelbė penkias dienas trukusios paieškų akcijos detales. „Auksas
atrodo, lyg tik vakar būtų įkritęs į vandenį“, – sakė Williamas Barlettas.
Jis buvo vienas iš trijų narių komandos, kuri ieškojo lobio netoli Vero
Byčo. Jie pasirinko šią vietą, nes prieš tai netoliese jau buvo rastas lobis.
300 metų amžiaus monetos nuskendo kartu su laivu, kuris plaukdamas iš
Havanos į Ispaniją pateko į uraganą ir nugarmėjo į dugną. Nardymas W.
Barlettui yra tik hobis. Jam pinigai esą nėra svarbu.
Šaltinis Delfi.lt
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ŪKININKYSTĖ

Įdaryta cukinija

IR MAŽAME MIESTE YRA DAUG NIŠŲ VERSLUI

Reikės: cukinija, 1 vienetas.
Džiovinti grybai, 100 gramų.
Svogūnas, 2 vienetai.
Ryžiai, 200 gramų.
Morka, 1 vienetas.
Fermentinis sūris, 100 gramų.
Sultinys, 1 vienetas.
Džiūvėsėliai, 100 gramų.
Gaminimo instrukcija:
Cukiniją supjaustome 3-4 cm pločio
gabalėliais, išimame vidų. Ryžius
išverdame. Džiovintus grybus išmirkome, išverdame, sumalame mėsmale
ir sumaišome su virtais ryžiais, pakepintais svogūnais ir tarkuotu sūriu.
Cukinijos gabalėlius prikemšame įdaru ir apibarstome džiuvėsėliais (kad
troškinant įdaras neištekėtų) ir apkepiname keptuvėje. Apkepintus cukinijos gabalėlius sudedame į troškintuvą, įpilame šiek tiek vandens, įdedame
sultinio kubelį. Jei norime, galime į troškintuvą įmesti ir kelis griežinėlius
morkų ar svogūno gabalėlį. Troškiname tol, kol cukinija suminkštės.

NAUDINGA ŽINOTI

Ar įmanoma pavogtą išmanųjį rasti
pagal IMEI kodą?
„Norėjau pasiteirauti, ar galima
pavogtą, pamestą išmanųjį telefoną
rasti pagal IMEI kodą? Telefono
kortelė gali būti išimta arba naudojama kita kortelė, o savininkas
turi kodą ir visus dokumentus“,
– domisi klausytojas.
Policijos departamento atstovė
Simona Ludavičiūtė sako, kad tokia galimybė tikrai yra. „Daugelis
mobiliojo telefono naudotojų žino,
kad jų telefonai turi savo unikalų
identifikacinį numerį IMEI. Pagal
šį numerį tiek teoriškai, tiek praktiškai įmanoma nustatyti telefono
buvimo vietą, tačiau realybė rodo,
kad techninėmis įrangomis pasitikėti reikėtų atsargiai – jos kartais paveda“, – mano S. Ludavičiūtė.
Jos teigimu, Lietuvos operatoriai keičiasi informacija apie jų klientų
dingusių mobiliųjų IMEI, o Europoje net yra sukurtas bendras centrinis
įrenginių identifikacijos registras.
„Jame saugomi vogtų telefonų IMEI numeriai, todėl, jungiantis prie kitų
judriųjų telefono ryšio tinklų vogtu telefonu, dažniausiai vartotojas vietoj
paslaugų gaus pranešimą, kad paslaugų vartojimas neįmanomas, nes įtariama, kad telefonas yra vogtas“, – aiškina policijos atstovė.
IMEI numeris paprastai nurodomas ant telefono pakuotės. Jį taip pat galima rasti užrašytą ant lipduko, priklijuoto prie telefono korpuso. Paprastai
šis lipdukas matomas nuėmus telefono maitinimo bateriją. IMEI taip pat
yra įdiegtas ir mobiliojo telefono programinėje arba techninėje įrangoje.
Mobiliojo telefono identifikacinį numerį galite sužinoti ir surinkę simbolių
seką:*#06#.
Numeris tuomet turėtų pasirodyti telefono ekrane. „Į policiją kreipiasi
tikrai nemažai žmonių, pagal galimybes ji visada suteiks pagalbą. Tačiau
žmonės patys turi prisiminti, kad reikia saugoti savo turtą“, – primena S.
Ludavičiūtė.

AUGALININKYSTĖ

Kambariniai augalai, kurie ir gydo,
ir valo orą
Amerikos nacionalinė aeronautikos ir kosmoso erdvės tyrimo valdyba prieš daugiau
nei trisdešimtmetį atliko tyrimus, kurie įrodė
augalų naudą aplinkos orui. Tad jei namuose
dar trūksta žalumos – pats laikas išsirinkti!
Finikas. Išauga ir aukštas ir žemas, su
plunksniškų lapų laja viršūnėje. Nelepus, bet
mėgsta būti gausiai laistomas ir reguliariai
tręšiamas. Laikyti geriausia šviesioje, bet
apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių
vietoje, kuo toliau nuo radiatoriaus.
Jis drėkina, gaivina, sugeria daug kenksmingųjų medžiagų. Pavyzdžiui, kisleną. Pastarojo
būna įvairiuose oro gaivikliuose, valikliuose,
dažuose ir lakuose.
Stambialapis fikusas. Tokiems fikusams
šviesos reikia mažiau nei daugumai kitų kambarinių augalų. Laistomi tada,
kai žemė išdžiūva. Žiemą laistyti rečiau ir negausiai, laikyti vėsiausiame
kambaryje. Šie augalai aktyviai valo cheminius toksinus. Ypač formaldehidus. Dideli pastarosios medžiagos kiekiai gali išsiskirti atliekant kai kuriuos
patalpų vidaus apdailos darbus.
Dracena. Orą pradeda valyti iš karto, kai tik yra įnešama į patalpas. Gali
susidoroti su tokiais nuodais, kaip amoniakas, benzolas, ksilolas, formaldehidai. Sugeba iš oro pašalinti apie 70 proc. šių teršalų. Be to, tai – efektyvus
antiseptikas. Dracena padeda išvengti žarnyno ligų komplikacijų, peršalimo.
Skaitykite daugiau: manonamai.lt

Ar galima mažame mieste sukurti
verslą, kuris neštų ne tik sėkmę,
bet ir džiaugsmą? Ir ne tik tai, o
dar ir teiktų optimistinių planų
ateičiai, įtrauktų į kūrybą šeimos
narius, priverstų patikėti provincijos ateitimi ne vieną čia gyvenantį
žmogų? Jurbarkietė Giedrė Vasilijevaitė, jau dešimt metų kurianti
savo verslo pasaulį Jurbarke, be
abejo, pasakytų – taip. Ji ne tik yra
tikrų tikriausia jurbarkietė, bet ir
šio miesto patriotė.
Vytauto Didžiojo gatvėje ant
šaligatvio stovi reklaminis skydas
„Giedrės gėlės“. Įsukus į šalia jo
esantį kiemelį pamatysime ne tik
parduotuvėlę su tokiu pačiu užrašu,
bet ir kitą, dabar jau tikrovę mažai
atitinkančią iškabą „Sidabro gaminiai“. Abi šios įmonės priklauso
Giedrei Vasilijevaitei. Ši moteris
– puikus pavyzdys, kaip mažame
mieste galima pradėti, sėkmingai
vystyti ir plėsti savo verslą.
Giedrė prieš porą dešimtmečių
Jurbarko r., Viešvilės žemės ūkio
mokykloje įgijo siuvėjos-namų
ūkio ekonomės specialybę, tačiau
tokio darbo nedirbo. Ji išvyko, kaip
ir daugelis tuo metu, užsidirbti į
Švediją. Ten dirbo ir siuvėja, braškes, agurkus skynė, kitus paklausius
darbus dirbo. Po tokio intensyvaus,
beveik dešimtmetį trukusio darbo,
grįžo į gimtąjį miestą ir pradėjo
savo verslo paieškas. Iš pradžių,
kaip pasakoja verslininkė, atidarė
soliariumą, o parduotuvės idėja
kilo vėliau: „Ekonominė situacija
Lietuvoje, kai mes nusprendėme
įkurti sidabro gaminių parduotuvę, buvo gera. Vėliau, atsiradus
įvairioms finansinėms krizėms,
sidabro poreikis mažėjo. Pradėjau
įsiklausyti į tai, ką norėtų klientai
įsigyti. Jurbarke nebuvo parduotuvių, kurios patenkintų įvairiausius
poreikius. Dauguma vykdavo apsi-

Giedrė (dešinėje) su seserimi Aušra.
pirkti į kitus, dažniausiai didžiuosius miestus“. Giedrė pasakoja,
jog neliko nė vieno pirkėjo, į kurio
norus nebūtų atsižvelgta. Kiek
buvo pageidavimų - tiek atsirado ir
pasiūlymų. Ir ne tik - kiekvienam
pageidavimui yra siūloma spalvų,
medžiagos įvairovė. Neseniai ji
pati pradėjo kurti šventinius atvirukus, pakvietimus ir kitokius
rankadarbius. Šalia visų šventėms,
dovanoms, buičiai skirtų daiktų
parduotuvėje galima rasti ir ekologinių produktų. „Pas mane galima
rasti visko, ko tik reikia ruošiantis
įvairioms šventėms: kasdieninės
paklausos smulkmenų, papuošalų,
ekologiškų kūno ir buities priežiūros produktų, netgi saldumynų bei
ekologiško nealkoholinio alaus. Esu
labai lanksti žmonių poreikiams“, pasakoja Giedrė.
Dar viena Giedrės veiklos sritis –
gėlės. Sumanymas daryti puokštes
kilo taip pat klausantis žmonių.
Nusipirkę dovanas klientai garsiai
tardavosi, kur gauti gėlių. Tada
verslininkė ir pagalvojo – o kodėl
ne pas mane? Giedrė pasakoja, kad
jokių specialių mokslų, kaip komponuoti puokštes, ji nėra baigusi.
„Nenorėjau to mokytis. Darau taip,

kaip man patinka. Ir matau, kad
žmonėms taip pat patinka“, - sako
ji. Puokštes ji dažniausiai pristato
tiesiai į šventę. Vasarą, kaip pasakoja G. Vasilijevaitė, ši paslauga labai
populiari. Daug kas nori puokščių
vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams. Nemažai jų pageidauja, kad
įteikiant skambėtų ir trimito garsai.
Trimitininkas - Giedrės 12-metis
sūnus Edvinas.
„Bankai imasi už galvos, kur dingo klientai? Man tai negresia – aš
visą laiką, kiekvieną savaitę investuoju, kad ir mažomis sumomis.
Nes jaučiu, kokie yra klientų norai
ir poreikiai“, - pasakoja verslininkė.
Būtent klientai neseniai surado
ir dar vieną naują Giedrės veiklos
kryptį. Neseniai atvykęs mergaitės
tėtis paprašė surengti jai gimtadienio šventę. Iki šiol verslininkė sako
puošusi įvairiems pokyliams skirtas
patalpas, tačiau švenčių organizuoti
dar neteko. Tačiau po šio pasiūlymo
ėmėsi organizuoti šventę ir, pasak
jos, pirmas blynas neprisvilo. Ši
verslo kryptis, G. Vasilijevaitės
nuomone, turėtų ilgainiui taip pat
sėkmingai plėtotis.
Judita Pažerckienė

SVEIKATA

VASARĄ IŠPRAKAITUOTŲ MIKROELEMENTŲ
STOKA GALI SUSTABDYTI ŠIRDĮ
Vasarą daugiau judame, būname
lauke, dirbame ir sportuojame, todėl dažniau prakaituojame. Pasak
medikų, su prakaitu iš organizmo
pasišalina daug gyvybiškai svarbių
mikroelementų, todėl jaučiame
raumenų skausmus, mėšlungius
bei patys jaučiamės tarsi be jėgų,
nuolat pavargę. Jeigu į padažnėjusius mėšlungius dėl magnio (Mg)
trūkumo pernelyg daug dėmesio
nekreipiame, tuomet reikėtų rimtai
pagalvoti apie savo širdį, kuri gali
net sustoti, išsekus kalio (K) atsargoms organizme.
Mikroelementai svarbūs širdžiai
Lietuvos širdies asociacijos prezidentė, Santariškių klinikų kardiologė prof. Žaneta Petrulionienė
akcentuoja, kad širdžiai itin pavojingas kalio ir magnio trūkumas.
„Kalis ir magnis yra organizmui
gyvybiškai svarbūs mikroelementai. Jeigu trūksta kalio, gali
pavojingai sutrikti širdies ritmas.
Magnio trūkumas taip pat pavojingas širdžiai ir kraujagyslėms,
gali sukelti dažną širdies plakimą
ir kitus širdies ritmo sutrikimus,
todėl visuomet būtina pasirūpinti,
kad šių mikroelementų būtų tinkamas kiekis organizme. Kiekviena
organizmui būtina medžiaga turi
savo laboratoriniais tyrimais patvirtintas normas“, – aiškina prof.
Ž. Petrulionienė.

Pakankamas kalio kiekis kraujyje
apsaugo ne tik nuo širdies ritmo sutrikimų, kurie kamuoja net ir labai
jaunus žmones, bet ir nuo padidėjusio kraujospūdžio, osteoporozės
ir cukrinio diabeto.
Magnis yra būtinas gerai nervų,
endokrininės, plaučių ir raumenų
sistemų veiklai palaikyti, todėl
pirmas požymis, kai trūksta šio
mikroelemento – raumenų traukuliai arba mėšlungiai, kurie dažnesni vasarą labiau prakaituojant.
Magnio trūkumas gali būti virškinamojo trakto ir net onkologinių
ligų priežastis. Žmonės, kuriems
trūksta magnio, skundžiasi greitu
nuovargiu, mieguistumu, įvairiais
emociniais sutrikimais.
Trūkstant magnio, sumažėja ne
tik kalio, bet ir kalcio, kuris labai
svarbus kaulų, raumenų sistemos
normaliam darbui. Sumažėjęs
magnio kiekis taip pat susijęs su sumažėjusiu natrio bei fosforo kiekiu.
Pirmiau – į laboratoriją, o ne
į vaistinę
Pasak laboratorinės medicinos
gydytojos Eglės Marciuškienės,
daugelis vasarą pajutę traukiančius
mėšlungius vaistininkų paliepti
skuba pirkti ir vartoti įvairius maisto papildus, tačiau vėliau kreipiasi
pablogėjus savijautai. „Laboratorijoje atlikę kraujo tyrimus papildus
vartojusiems pacientams neretai
konstatuojame ne mikroelementų

trūkumą, o perteklių. Prieš vartojant bet kokius maisto papildus patariu pirmiau atlikti mikroelementų
kraujyje laboratorinius tyrimus“.
Mikroelementų stoka skatina
aterosklerozę?
Kai kurių medikų teigimu, nuolatinė kalio stoka kenkia ne tik širdžiai, sukeldama ritmo sutrikimus,
bet ir skatindama aterosklerozę dėl
padidėjusio cholesterolio kemša
kraujagysles ir dėl to gali padidėti
rizika infarktui ar insultui.
Ką valgyti, jeigu trūksta kalio
ir magnio?
Kaip ir visų mikroelementų bei
vitaminų, taip ir širdžiai reikalingiausių magnio ir kalio galima
gauti subalansavus mitybą. Kviečių
sėlenos bei viso grūdo produktai
turi daug magnio. Migdolai, anakardžiai yra geri magnio šaltiniai,
taip pat žalios lapinės daržovės,
ankštiniai augalai, džiovinti vaisiai, gyvuliniai baltymai ir jūros
gėrybės. Daugiausiai kalio yra
vaisiuose (ypač daug bananuose)
ir daržovėse, riešutuose, kviečiuose
ir kitame augalinės kilmės maiste.
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Eismo įvykyje žuvo „Betmenas“

KETVIRTOS KARTOS „KIA SPORTAGE“
Pasirodė pirmieji eskizai kaip atrodys naujos, jau ketvirtosios
kartos korėjiečių „Kia“ gamintojo SUV automobilis „Sportage“.
Šis kompaktinis modelis itin populiarus Europoje, tame tarpe
ir Lietuvoje.
Net ir trečiosios kartos modelis pasižymėjo pabrėžtinai sportiška ir dinamiška išvaizda ir panašu, kad naujasis „Sportage“
atrodys dar efektingiau ne tik iš išorės, bet ir viduje (jo pirmtakas
negalėjo pasigirti nei ypatingai originaliu, nei labai kokybišku
salonu). Kaip ir visų dabartinių „Kia“ modelių taip ir naujojo „Sportage“ dizainas yra sukurtas Frankfurte esančiame
gamintojo dizaino centre. Žinoma, stogo linija nebus tokia žema kaip pavaizduota eskize, bet variklio gaubtas turėtų
būti ilgesnis nei dabartiniame modelyje, o tai suteiks daugiau dinamiškų bruožų automobilio siluetui.
Tikriausiai bus išsaugota žemėjanti stogo linija, taip pat su langais susiliejantys centriniai statramsčiai – toks
dizainerių sprendimas SUV suteiks daugiau kupė automobilį primenančią išvaizdą. Ir dar „Kia“ dizaineriai žada
nustebinti iš esmės atnaujintu automobilio salonu – tuo galėsime įsitikinti Frankfurto automobilių parodoje.

Šį savaitgalį JAV vykdamas iš
automobilių parodos, greitkelyje
žuvo „Betmenu“ pramintas 51
metų filantropas Lenny B. Robinsonas.
Labiausiai šis keistuolis išgarsėjo prieš kelis metus, į internetą
patekus vaizdo medžiagai kurioje
nufilmuota kaip policija sustabdo
juodą „Lamborghini“ su prie
vairo sėdinčiu „Žmogaus-šikšnosparnio“ kostiumu apsirengusiu vairuotojo.
Šį savaitgalį jo gyvybė nutrūko kai Lenny B. Robinsonas greitkelyje išlipo
iš netikėtai sugedusio „Lamborghini“ automobilio ir buvo partrenktas pro
šalį važiavusio „Toyota Camry“ automobilio vairuotojo. Pasak policijos
pareigūnų, „Betmenas“ žuvo įvykio vietoje.

„TOYOTA“ ATNAUJINO „LAND CRUISER V8“ Matematikams pavyko atrasti net
MODELĮ
30 m. ieškotą geometriškai idealų
Japonų gamintojas atnaujino prabangiausią savo gamoje SUV netaisyklingąjį penkiakampį
automobilį „Toyota Land Cruiser V8“, dar žinomą „Land Cruiser
200“ vardu.
Atnaujintą „Toyota Land Cruiser V8“ lengviausia atpažinti pagal
kitokios formos priekines radiatoriaus groteles su trimis chromuotomis juostomis, priekinį bamperį, kitoniškus priekinius ir galinius
žibintus su LED technologija. Automobilio šonuose papildomai
atsirado chromo juosta. Taip pat buvo atnaujintas ir automobilio
salonas. Čia ne tik sumontuotas naujas vairas, bet ir pakeista centrinio prietaisų skydelio išvaizda su šiuolaikiškai atrodančiu ekranu,
taip pat atsirado papildomos salono apdailos galimybės. Nuo šiol visi automobiliai bus komplektuojami su „Safety
Sense P“ saugumo sistema, kuri ne tik palaiko važiavimą savo juostą ir atstumą iki priekyje esančio automobilio,
bet ir turi automatinio avarinio stabdymo sistemą.
Kaip ir anksčiau automobiliai bus komplektuojami su benzininiais V8 4,6 l/318 AG arba turbodyzeliniais 4,5 l/272
AG varikliais, kurie komplektuojami su šešių pavarų automatinėmis greičių dėžėmis. Prekyba atnaujintu „Toyota
Land Cruiser V8“ bus pradėta šių metų rudenį.

BMW TURĖS VANDENS ĮPURŠKIMO SISTEMĄ
Kalifornijoje (JAV) sekmadienį vykusioje koncepcinių ir istorinių automobilių parodoje „Pebble Beach Concours d’Elegance“
vokiškų automobilių gamintojas iš Bavarijos pristatė koncepcinį
„BMW Concept M4 GTS“ modelį su vandens įpurškimo sistema,
kurią turės ir serijinės gamybos automobiliai.
Koncepciniame modelyje pristatytą vandens įpurškimo sistemą
turės ir serijinės gamybos BMW modeliai, tame tarpe 2018 metais
debiutuosiantis naujos kartos 3 serijos BMW. Ši sistema į įsiurbimo
kolektorių įpurškia vandens garus, kurie atvėsina į degimo kamerą
paduodamą orą. Dėl to kameroje žymiai sumažinama temperatūra,
leidžianti padidinti slėgi ir paankstinti degimą. Šie sprendimai gamintojui leis padidinti variklio galią ir sukimo momentą, tai pat sumažinti dėl itin aukštos temperatūros patiriamą
detalių dilimą.
Pirmasis bavarų automobilis, pagamintas naudojant CLAR platformą, yra birželio mėnesį Miunchene pristatytas
naujos kartos 7 serijos BMW (gamyklinis kodas G11/12), prekyba kuriuo bus pradėta spalio mėnesį.

„AUDI Q6“ ELEKTRA NUVAŽIUOS VIRŠ 500
KILOMETRŲ
„Audi“ gamintojas pranešė, kad naujas kompanijos elektromobilis „Audi Q6 e-tron“ vienu įkrovimu galės nuvažiuoti
daugiau kaip 500 kilometrų.
Akumuliatorius naujam elektromobiliui gamins Pietų Korėjos
kompanijų „Samsung SDI“ ir „LG Chem“ gamykla Europoje.
Pasak „Audi AG“ pranešimo žiniasklaidai, naujoje gamykloje
Europoje bus gaminami itin didelės talpos naujausios kartos
akumuliatoriai naujam SUV elektromobiliui „Audi Q6 e-tron“.
Šiuo metu „Samsung SDI“ akumuliatorius tiekia BMW ir
„Volkswagen“, o „LG Chem“ – „General Motors“, „Renault“ ir
„Daimler“ kompanijų gaminamiems elektromobiliams. Kol kas
nepatvirtintais duomenimis „Audi Q6 e-tron“ turės tris elektros
variklius, kurių bendra galia sieks 375 kW (510 AG), jis bus varomas visais ratais ir iki 100 km/val. įsibėgės per
mažiau nei 4 sekundes. Rinkoje naujasis modelis turėtų debiutuoti 2018 metais.

Trys Vašingtono universiteto
mokslininkai įeis į matematikos
istoriją kaip naujo tipo netaisyklingojo penkiakampio išradėjai.
Jų išradimas patogus tuo, kad
tokiais penkiakampiais galima
įmantriai iškloti plokštumą (pvz.,
grindis) be plyšių ir persidengimų. Atradimas gali būti pritaikytas daugelyje sričių – taip pat ir biochemijoje, struktūrų dizaine.
Nors trikampiais ir kvadratais plokštumą galima užpildyti praktiškai be
jokių formos ir dydžio apribojimų, matematiškai įrodyta, kad to neįmanoma
atlikti su daugiau kaip šešias kraštines turinčiais daugiakampiais.

Beveik kosminio lifto patentas
Kanados kompanija gavo JAV patentą kosminiam liftui – jie siūlo iš
pripildytų helio modulinių kevlaro–
polietileninio kompozito vamzdžių
montuoti struktūrą, kuri, jų teigimu,
galėtų pasiekti 19 km aukštį. Liftu
į tą aukštį būtų keliami kroviniai
ir žmonės, o viršuje būtų pakilimo
ir nusileidimo takas kosminiams
lėktuvams.

Elektroninę odą sukūrę mokslininkai
ranką pavertė prietaisų valdymo
pulteliu
Vokiečių mokslininkai siūlo
vartotojams vienu prisilietimu
pakeisti grojaraštį, atsiliepti į
skambučius, neištraukiant iš
kišenės išmaniojo telefono. Jie
sukūrė nešiojamą prietaisą, kuris
paverčia ranką ar bet kurią kūno
dalį prietaisų valdymo pulteliu.
Prietaiso dizainas su tatuiruotę primenančiu raštu sukuriamas kompiuteryje. Paskui su lazeriu jis išpjaunamas iš silikono, padengto juoda pudra
iš pralaidaus elektrai anglies. Išpjautą dalį įdeda tarp dviejų sluoksnių
perregimo silikono.
Prie odos prietaisas tvirtinamas kosmetiniais klijais, kurie lengvai nusiplauna. Šiuo metu prototipas sujungiamas su kompiuteriu laidas, bet ateityje
juos turi pakeisti interneto ryšys.

„Transwheel“: autonominiai ateities
kurjeriai, gabenantys net jūrinius
A R T I N A S I S E N I A U S I O S A U T O M O B I L I Ų konteinerius
LENKTYNĖS LIETUVOJE

Lygiai mėnuo beliko iki rugsėjo 18-20 dienomis vyksiančio tradicinio
ralio „Aplink Lietuvą 2015“, kurį nuo pat pradžių rengia Lietuvos
automobilių klubas (LAK) ir kurio dalyviai varžosi dėl garbingiausio
šių lenktynių trofėjus – Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios
Grybauskaitės taurės.
Ralio finiše sostinės S. Daukanto aikštėje ji bus įteikta bendrosios
automobilių įskaitos absoliutiems nugalėtojams. Raliai „Aplink Lietuvą“ – seniausios automobilių lenktynės Lietuvoje. Neatsitiktinai šalies
automobilių sporto federacija (LASF) oficialia automobilių sporto
pradžia šalyje laiko 1931 m. liepos 24-ąją, kai pirmą kartą buvo duotas
startas pirmajam raliui „Aplink Lietuvą“, kurio dalyviams pagrindinį
prizą tada įsteigė Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona. Nors planuota šiuos ralius organizuoti kasmet,
tačiau tarpukaryje įvyko tik keturi raliai – 1931, 1932, 1937 ir 1938 metais.
Info: Delfi.lt

Izraelio Šenkaro koledžo pramoninio
dizaino studentas Kobis Shikeris siūlo
internetinės prekybos kompanijoms
neįprastą autonominę transporto
priemonę, kuri klientams pristatinėtų
prekes.
Pramoninio dizaino mokslus kremtantis Kobis Shikeris prekes internetu
užsisakiusiems pirkėjams siūlo tiekti
autonominio valdymo transporto priemone „Transwheel“.
Pasak jo, tokie automatiniai riedžiai gali pervežti ne tik nesunkius krovinius, bet ir veikdami drauge, pajėgus į reikiamą vietą pristatyti itin didelius
jūrinius konteinerius.
Šaltinis: Technologijos.lt, alfa.lt.
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08:05 Namelis prerijose (k.).
09:00 Labas rytas, Lietuva (k.)
11:30 Þinios. Ukraina.
11:45 Gustavo enciklopedija.
12:15 Geofaktorius.
12:25 Gyvoji grandis. (k.).
13:15 Lietuviø dokumentika.
Medinës istorijos (k.).
14:10 Susitikimai. (k.).
15:10 Amþiø ðeðëliuose (k.).
15:55 ...formatas. Poetas
Gintautas Dabriðius.
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Premjera. Nuodëminga
meilë.
17:45 Þinios. Ukraina (k.).
18:00 Dabar pasaulyje (k.).
18:30 Kultûrø kryþkelë.
Vilniaus albumas. Laida
lenkø kalba.
18:45 Pinigø karta.
19:30 Pagauk kampà (k.).
20:00 Septynios Kauno
dienos.
20:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai.
21:00 ARTi. Freska.
21:30 Istorijos detektyvai.
22:20 Geofaktorius.
22:30 Lietuviðko kino vakaras.
Atsisveikinimas (k.).
00:00 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“.
11:00 „Turkiðki skanëstai“
(k.).
11:35 „Gordono Ramzio
virtuvës pamokos“ (k).
12:05 „Mentalistë“ (k.).
13:05 „Melo pinklës“.
14:05 „Akloji“ (k.).
14:40 „Keksiukø karai“.
15:40 „Visa menanti“ .
16:40 „Mano gyvenimo
ðviesa“.
17:40 „Ugnis ir Ledas“.
20:00 „Mentalistë“ N-7.
21:00 Velnio aðara N-14.
22:45 „Sekso magistrai“ N14.
23:50 „Visa menanti“ (k.).
00:40 „Dûmas“ N-14.

06:20 Dienos programa.
06:25 „Garfildas“.
06:55 „Keista ðeimynëlë“
(k.).
07:25 „Kung Fu Panda“ (k.).
07:50 „Volkeris, Teksaso
reindþeris“.
08:50 Nepaprastai garsiai ir
neátikëtinai arti (k.).
11:20 Nevykëlis (k.).
13:00 „Garfildas“(k.).
13:15 „Keista ðeimynëlë“.
13:45 „Kung Fu Panda“.
14:10 „Ponia Dila“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:15 Yra, kaip yra.
18:30 Þinios.
19:30 Tikras gyvenimas:
„Kariðkas vaizdelis“.
20:30 Tikras gyvenimas:
„Internete visi lygûs“.
21:30 Þinios.
22:10 VAKARO SEANSAS
Visa griaunantis. N-14.
00:25 „Dalasas“.
01:20 „Detektyvë Dþonson“.
02:15 „Uþribis“.

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 Aklos vestuvës.
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 Moterø laimë.
20:00 Ta proga!..
21:00 Meilë ar pinigai?
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:30 Þmogus – ðeðëlis.
00:25 Skandalas.
01:25 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
02:15 Detektyvë Fiðer.

06:00 „Policija ir Ko“.
07:00 Muchtaro sugráþimas
(k.).
07:55 „Policija ir Ko“ (k.).
08:55 Dainuok mano dainà
(k.).
10:45 „Kalbame ir rodome“.
11:40 „Prokurorø
patikrinimas“ (k.).
12:50 Muchtaro sugráþimas
(k.).
13:50 „Mano virtuvë
geriausia“.
14:50 „Amerikos talentai“.
15:45 „Prokurorø
patikrinimas“.
17:00 Muchtaro sugráþimas.
18:00 Info diena.
18:25 „Mentalistas“.
19:25 „Policija ir Ko“.
20:25 Pagalbos skambutis.
21:30 Ostinas Pauersas auksinis narys.
23:30 „Detektyvë Dþonson“.
00:30 „Mentalistas" (k.).
01:30 „Prokurorø
patikrinimas“ (k.).

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 Greisës nuopuolis.
01:20 Naða Raða.

05:10 „Specialioji gelbëjimo
tarnyba“.
05:55 Reporteris.
06:20 „Genijai ið prigimties“.
06:50 Gamtos pasaulis.
07:00 Programa.
07:04 TV parduotuvë.
07:20 Reporteris.
07:50 Nuoga tiesa N-7.
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 Lietuva tiesiogiai.
18:00 Reporteris
18:25 Kitoks pokalbis.
19:25 „Kulinaras“.
20:25 „Kaliniø þmonos“.
21:30 Patriotai.
22:30 Reporteris.
22:52 Paþangi Lietuva.
23:00 „Nepakaltinamas“.
00:50 Reporteris.
01:20 „Specialioji gelbëjimo
tarnyba“.
02:05 „Nepakaltinamas“.

06:00 LR 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 (k.).
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:30 Þinios.
15:50 Puaro.
17:30 Kelias á laimæ 2.
18:30 Ðiandien. Aktualijø
laida.
19:05 Auksinis protas.
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama.
21:29 Loterija „Perlas“.
21:30 Gyvenimas.
22:20 Premjera. Ðlovës
dienos.
23:10 Vakaro þinios.
23:30 Premjera. Kryþiuoèiai,
N-14.
01:10 Puaro (k.).
02:55 Laba diena, Lietuva
(k.).
04:40 Auksinis protas (k.).

08:00 Programos pradþia.
08:05 Namelis prerijose (k.).
09:00 Labas rytas, Lietuva. (k.).
11:30 Þinios. Ukraina.
11:45 Gustavo enciklopedija.
12:15 Geofaktorius.
12:30 Istorijos detektyvai (k.).
13:15 Teatras (k.).
14:10 A. Ðenderovas.
Baletas „Dezdemona“.
1, 2 d. (k.).
15:30 Kultûra. Jurijus
Smoriginas.
15:55 ...formatas. Poetë
Daiva Èepkauskaitë.
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Premjera.
Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. Ukraina (k.).
18:00 Dabar pasaulyje (k.).
18:30 Kultûrø kryþkelë.
Trembita.
18:45 Pasauliniai meno
ðedevrai.
19:35 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
20:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai.
21:00 Kultûros savanoriai.
21:30 Linija, spalva, forma.
22:20 Geofaktorius.
22:30 Elito kinas. Ðventieji
motorai, N-14.

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“.
11:00 „Sodininkø pasaulis“
(k.).
11:30 „Þiedø ritmai“ (k.).
12:05 „Mentalistë“ (k.).
13:05 „Melo pinklës“.
14:05 „Bûrëja“ (k.).
14:40 „Keksiukø karai“.
15:40 „Visa menanti“.
16:40 „Mano gyvenimo
ðviesa“.
17:40 „Ugnis ir Ledas“.
20:00 „Mentalistë“.
21:00 TREÈIADIENIO
DETEKTYVAS
Midsomerio þmogþudystës, N-14.
23:10 „Sekso magistrai“, N14.
00:15 „Visa menanti“ (k.).
01:05 „Dûmas“ N-14.

06:20 Dienos programa.
06:25 „Garfildas“.
06:55 „Keista ðeimynëlë“
(k.).
07:25 „Kung Fu Panda“ (k.).
07:50 „Volkeris, Teksaso
reindþeris“.
08:50 Mano vyras gali. TV
þaidimas.
10:25 Norim dar! Su
Radistais.
12:20 Prièiupom! (k.).
13:15 „Keista ðeimynëlë“.
13:45 „Kung Fu Panda“.
14:10 „Ponia Dila“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:15 Yra, kaip yra.
18:30 Þinios.
19:30 Tikras gyvenimas:
„Mama ir pamotë“.
20:30 Tikras gyvenimas:
„Vieno kraujo“.
21:30 Þinios.
22:10 VAKARO SEANSAS.
Kurjeris. N-14.
00:00 „Dalasas“. N-7.
00:55 „Detektyvë Dþonson“.
N-7.
01:55 „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 Ta proga!..
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 Moterø laimë.
20:00 Griûk ið juoko.
21:00 Meilë ar pinigai?
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:25 Vikingø loto.
22:30 Á Romà su meile.
00:50 Skandalas.
01:45 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
02:35 Detektyvë Fiðer.

06:00 „Policija ir Ko“.
07:00 Muchtaro sugráþimas
(k.).
07:55 „Policija ir Ko“ (k.).
08:55 „Laukinis“.
10:45 „Kalbame ir rodome“.
11:40 „Prokurorø
patikrinimas“ (k.).
12:50 Muchtaro sugráþimas
(k.).
13:50 „Mano virtuvë
geriausia“.
14:50 „Amerikos talentai“.
15:45 „Prokurorø
patikrinimas“.
17:00 Muchtaro sugráþimas.
18:00 Info diena.
18:25 „Mentalistas“.
19:25 „Policija ir Ko“.
20:25 Pagalbos skambutis.
21:30 Ið kur tu þinai?
23:55 „Detektyvë Dþonson“.
00:50 „Mentalistas“ (k).
01:45 „Prokurorø
patikrinimas“ (k).
02:50 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 Nevaldoma grësmë.
23:25 Namai namuèiai.
01:15 Su Anthony
Bourdainu be
rezervacijos.

05:10 „Specialioji gelbëjimo
tarnyba“.
05:55 Reporteris.
06:20 „Genijai ið prigimties“.
06:50 Gamtos pasaulis.
07:00 Programa.
07:04 TV parduotuvë.
07:20 Reporteris.
07:50 Patriotai.
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 „Genijai ið prigimties“.
17:00 Þinios.
17:20 Lietuva tiesiogiai.
18:00 Reporteris.
18:25 Kitoks pokalbis.
Sveèiuose R.
Ðèiogolevaitë.
19:25 „Kulinaras“.
20:25 „Kaliniø þmonos“.
21:30 Pasaulis X .
„Alkoholizmo naikinanti
jëga“.
22:30 Reporteris.
23:00 „Kaip atpaþinti savo
ðventuosius“ N-14.
01:05 Reporteris.

06:00 LR 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 (k.).
14:00 Þinios. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:30 Þinios.
15:50 Puaro.
17:30 Kelias á laimæ 2.
18:30 Ðiandien. Aktualijø
laida.
19:05 Auksinis protas.
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama.
21:29 Loterija „Perlas“.
21:30 Sarajevas.
23:10 Vakaro þinios.
23:30 Premjera. Mamona,
arba Pinigø galia, N-14.
01:30 Puaro N-7 (k).
03:15 Laba diena, Lietuva
(k.).
04:30 Emigrantai (k.).
05:15 Gyvenimas (k.).

08:05 Namelis prerijose (k.).
09:00 Labas rytas, Lietuva (k.).
11:30 Þinios. Ukraina.
11:45 Gustavo enciklopedija.
12:15 Geofaktorius.
12:30 Linija, spalva, forma (k.).
13:15 ARTi. Freska (k.).
13:45 Kultûros savanoriai (k.).
14:20 Muzika gyvai. (k.).
15:35 Ieva Simonaitytë.
1970 m.
15:55 ...formatas. Poetas
Mindaugas Nastaravièius.
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Premjera.
Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. Ukraina (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.
20:50 Visu garsu.
Informacinë muzikinë
pokalbiø laida.
21:35 Legendos.
22:20 Geofaktorius.
22:30 LRT aukso fondas.
Lietaus laðai.
24:00 Naktinis ekspresas.
00:30 Panorama (k.).

06:10 Dienos programa.
06:15 „Uþdrausta meilë“.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 „Skûbis Dû. Paslapèiø
biuras“.
09:10 „Dþonis Testas“.
09:35 „Dreikas ir Dþoðas“.
10:00 „Mano puikioji auklë“.
11:05 „Mylëk savo sodà“
(k.).
12:05 „Mentalistë“.
13:05 „Melo pinklës“.
14:05 „Bûrëja“ (k.).
14:40 „Keksiukø karai“.
Kulinarinis ðou.
15:40 „Visa menanti“.
16:40 „Mano gyvenimo
ðviesa“.
17:40 „Ugnis ir Ledas“.
20:00 „Mentalistë“.
21:00 KETVIRTADIENIO
DETEKTYVAS
Midsomerio þmogþudystës I. Maþo miestelio
mirtys, N-14.
23:10 „Detektyvë Rizoli“.
00:05 „Visa menanti“ (k.).
01:00 „Dûmas“, N-14.

06:20 Dienos programa.
06:25 „Garfildas“.
06:55 „Keista ðeimynëlë“
(k.).
07:25 „Kung Fu Panda“ (k.).
07:50 „Volkeris, Teksaso
reindþeris“.
08:50 Mano vyras gali. TV
þaidimas.
10:25 Norim dar! Su
Radistais.
12:25 Prièiupom! (k.).
12:55 Oplia!.
13:20 „Keista ðeimynëlë“.
13:45 „Kung Fu Panda“
14:10 „Ponia Dila“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:15 Yra, kaip yra.
18:30 Þinios.
19:30 Tikras gyvenimas:
„Bejausmë“.
20:30 Tikras gyvenimas: „Á tà
paèià upæ“.
21:30 Þinios.
22:10 VAKARO SEANSAS.
Apiplëðimas Beikerio
gatvëje. N-14.
00:25 „Dalasas“.
01:20 „Detektyvë Dþonson“.
02:15 Sveikatos ABC
televitrina (k.).

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 Griûk ið juoko.
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.
17:55 TV3 þinios.
19:00 Kontrolinës vyrø
krepðinio varþybos.
Lietuva – Turkija.
21:00 Meilë ar pinigai?
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:30 Þudymo þaidimai.
00:40 Skandalas.
01:30 Specialioji jûrø
policijos tarnyba.
02:25 Detektyvë Fiðer.

06:00 „Policija ir Ko“.
07:00 Muchtaro sugráþimas
(k).
07:55 „Policija ir Ko“ (k).
08:55 „Laukinis“ (k).
09:50 „Laukinis“ (32).
10:45 „Kalbame ir rodome“.
11:40 „Prokurorø
patikrinimas“ (k).
12:50 Muchtaro sugráþimas
(k.).
13:50 „Mano virtuvë
geriausia“. Realybës ðou.
14:50 „Amerikos talentai“.
15:45 „Prokurorø
patikrinimas“.
17:00 Muchtaro sugráþimas.
18:00 Info diena.
18:25 „Mentalistas“.
19:25 „Policija ir Ko“.
20:25 Pagalbos skambutis.
21:30 Sekmadieniai pas
Tifaná.
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 Transporteris 2.
23:10 Patruliai.
01:25 Su Anthony
Bourdainu be
rezervacijos.

05:10 „Specialioji gelbëjimo
tarnyba“.
05:55 Reporteris.
06:20 „Genijai ið prigimties“.
06:50 Gamtos pasaulis.
07:00 Programa.
07:04 TV parduotuvë.
07:20 Reporteris
07:50 Pasaulis X.
„Alkoholizmo naikinanti
jëga“.
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 „Genijai ið prigimties“.
17:00 Þinios.
17:20 Lietuva tiesiogiai.
18:00 Reporteris
18:25 Kitoks pokalbis. N-7.
19:25 „Kulinaras“.
20:25 „Kaliniø þmonos“.
21:30 Nusikaltimas ir
bausmë, N-14.
22:30 Reporteris.
22:52 Ádomi Lietuva.
23:00 „Kolumbo ratas“, N14.
00:50 Reporteris.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Þinios.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Vasaros festivalis 2015
(k.).
12:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite (k.).
13:30 Keliai. Maðinos.
Þmonës.
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:30 Þinios.
15:50 Puaro.
17:30 Kelias á laimæ 2.
18:30 Ðiandien. Aktualijø
laida.
19:05 Auksinis protas.
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama. HD.
20:59 Loterija „Perlas“.
21:00 Duokim garo!
22:40 Konanas griovëjas, N14.
00:20 Muzikinis projektas
„Dainø daina“.
02:40 Puaro (k.).
04:25 Delfinai ir þvaigþdës
(k.).

08:05 Namelis prerijose (k.).
09:00 Labas rytas, Lietuva (k.).
11:30 Þinios. Ukraina.
11:45 Gustavo enciklopedija.
12:15 Geofaktorius.
12:30 Legendos.
13:15 Visu garsu.
14:05 Mokslo sriuba.
14:25 Lietuviø kinas trumpai.
Vasaros MEDIA studija.
14:50 Dþiazo muzikos
vakaras.(k.).
15:40 Kultûra.
15:55 ...formatas. Poetë
Giedrë Maybe.
16:10 Mûsø miesteliai.
Ramygala (k.).
17:00 Premjera.
Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. Ukraina. (k.).
18:00 Dabar pasaulyje (k.).
18:30 Kultûrø kryþkelë.
Vilniaus sàsiuvinis.
18:50 A cappella ðventë su
Artûru Noviku.
20:30 Magiðki fëjø Vinksiø
nuotykiai.
21:00 Pasaulio dokumentika.
Gintaro kelias.
21:30 LRT studija Vilniaus
knygø mugëje 2015.
22:20 Geofaktorius.
22:30 Viskas liepsnoja.
23:25 Legendos.
00:10 Naktinis ekspresas.

06:05 Dienos programa.
06:10 „Karadajus“.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 „Skûbis Dû. Paslapèiø
biuras“.
09:10 „Dþonis Testas“.
09:35 „Dreikas ir Dþoðas“.
10:00 „Mano puikioji auklë“.
11:05 „Nematomas þmogus“
(k.).
12:05 „Mentalistë“ (k.).
13:05 „Melo pinklës“.
14:05 „Bûrëja“ (k.).
14:40 „Keksiukø karai“.
Kulinarinis ðou.
15:40 „Visa menanti“.
16:40 „Mano gyvenimo
ðviesa“.
17:40 „Ugnis ir Ledas“.
20:00 „Mentalistë“.
21:00 DETEKTYVO
PREMJERA Bekas.
Kartelis, N-14.
22:50 SNOBO KINAS
„United“ prakeiksmas.
00:40 „Visa menanti“ (k.).

06:20 Dienos programa.
06:25 „Garfildas“.
06:55 „Keista ðeimynëlë“
(k.).
07:25 „Kung Fu Panda“ (k.).
07:50 „Volkeris, Teksaso
reindþeris“.
08:50 Valanda su Rûta.
Vasara (k.).
10:15 Lietuvos supermiestas.
13:15 „Keista ðeimynëlë“.
13:45 „Kung Fu Panda“.
14:10 „Ponia Dila“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:15 Yra, kaip yra.
18:30 Þinios.
19:30 Policijos akademija 7.
Misija Maskvoje.
21:10 Naujieji samurajai. N14.
22:55 Vaðko namai (House of
Wax). N-14.
01:05 Visa griaunantis (k.).
N-14.

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 Vilnius gyvai.
17:55 TV3 þinios.
19:00 Kontrolinës vyrø
krepðinio varþybos.
Lietuva – Nyderlandai.
21:00 Nuoma su priedais.
22:50 Myliu tave, þmogau.
01:00 Geriausias pasaulio
magas.

06:00 „Policija ir Ko“.
07:00 Muchtaro sugráþimas
(k.).
07:55 „Policija ir Ko“ (k).
08:55 Sekmadieniai pas
Tifaná (k.).
10:45 „Kalbame ir rodome“.
11:40 „Prokurorø
patikrinimas“ (k.).
12:50 Muchtaro sugráþimas
(k.).
13:50 „Mano virtuvë
geriausia“. Realybës ðou.
14:50 „Amerikos talentai“.
15:45 „Prokurorø
patikrinimas“.
17:00 Muchtaro sugráþimas.
18:00 Info diena.
18:25 Patrulis. N-7. Gatviø
realybë.
19:00 „Amerikietiðkos
imtynës“.
21:00 Savaitës kriminalai.
21:30 57 keleivis.
23:10 „Tikras kraujas“ N-14.
01:15 „Prokurorø
patikrinimas“ (k.).
02:20 Bamba TV. S.
Interaktyvusis ðou
suaugusiems.

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 Drakonø tiltas.
01:20 Nevaldoma grësmë.

06:15 „Genijai ið prigimties“.
07:00 Programa.
07:04 TV parduotuvë.
07:15 „Laukinis pasaulis“.
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 „Genijai ið prigimties“.
17:00 Þinios.
17:20 „Viskas apie gyvûnus“.
18:00 Reporteris.
18:25 Kitoks pokalbis.
Sveèiuose A. Urbonaitë.
19:25 „Vera. Vaiko
nuotrauka“.
21:30 „Kikboksininkas.
Kerðtas“, N-14.
23:30 „Vieniða vieta numirti“,
N-14.
01:40 „Kikboksininkas.
Kerðtas“, N-14.
03:05 „Vieniða vieta numirti“,
N-14.
04:45 „Vera. Vaiko
nuotrauka“.
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06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Þinios.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Ðlovës dienos (k.).
11:55 5 minutës laisvës (k.).
12:50 Bëdø turgus.
13:40 Klausimëlis.lt.
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:30 Þinios.
15:50 Puaro 12.
17:30 Kelias á laimæ 2.
18:30 Ðiandien. Aktualijø
laida.
19:05 Auksinis protas.
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama.
21:29 Loterija „Perlas“.
21:30 Stilius.
22:20 Premjera. Ðlovës
dienos.
23:10 Vakaro þinios.
23:30 Premjera. Kryþiuoèiai,
N-14.
01:10 Puaro. (k.).
02:40 Laba diena, Lietuva
(k.).
04:30 Bëdø turgus (k.).
05:15 Teisë þinoti (k.).
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Gyvenamà namà miesto centre
su ûkiniais pastatais ir namø
valda (19 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 611 59 633.
Mûriná namà (2 aukðtø, su rusiu, vasarine, ûkiniais pastatais,
17a, netoli uþtvanka). Girdþiai,
Jurbarko r. Tel. 8 686 12 555.

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,
+496081686665.

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà (I a.), sodà Greièiuose
(netoli eþeras, Nemunas,
miðkas, 6 a þemës). Jurbarkas,
tel. 8 636 03 663.
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, Gedimino g. (I a.,
26 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis). Jurbarkas, tel. 8 657
47 558.
1 k. butà, Kæstuèio g. (I a.,
37 kv. m, V aukðtø name,
plastikiniai langai, 9 500 Eur).
Tualetas ir vonia vienoje patalpoje, maþi mokesèiai uþ
ðildymà. Jurbarkas, tel. 8 607
85 255.
1,5 k. butà Kæstuèio g.
(IVa., 37 kv.m, plastikiniai
langai,tvarkingas,11 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 673 50 066.
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 g. 2a (III
a., 50 kv. m, V aukðtø name,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 14 500
Eur). Jurbarkas, tel. 8 618 76
512, 8 675 16 851.
2 k. butà 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.
2 k. butà P. Cvirkos g. (tvarkingas, graþi vieta, 17 000 Eur,
galima derëtis). Jurbarkas, tel.
8 611 39 955.

2 k. butà Smalininkuose, 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.

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

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

Namà Gedimino g. (medinis
namas, 8,3 a sklypas, yra ûkinis
pastatas, yra obelø, vandentiekis, 43 999 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.

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 Vytauto Didþiojo g.7
(III a., 36 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis). 1,5 kambario butas
(14,73 ir 8,14) kaina derinama,
renovuojamas. Jurbarkas, tel. .8
647 44 823.
2 k. butà, Kauno g.36 (II a., 38 kv.
m, V aukðtø name, bendrabutis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 7 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 610 62 994.
2/3 namo Dainiø 2 k. (mûrinis,
ûkinis, sodas, 12 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 633 69 337.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(IV a., 51,90 kv. m, plastikiniai
langai, dvejos medinës durys,
virtuvëje normalus remontas, 20
273 Eur). Jurbarkas, tel.: +353
8 769 42 799, +370 644 76 494.
3 k. butà Kæstuèio g. (I a., 20 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 611 52 260.
3 k. butà S. Daukanto g. (67,6
kv. m., ðiuolaikiðkas remontas,
yra nauja buitinë technika).
Jurbarkas, tel. 8 683 94 038.
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).
Tel. 8 641 82 281.
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.
Garaþà Mokyklos g. (mûrinis,
iðtinkuotas, 2 700 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 515 35 882.
Garaþà Mokyklos g. (iðtinkuotas
ir rûsys, 2 650 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 615 35 882.

Namà Ramybës g. (2 aukðtø, 247
kv. m, mûrinis, mûrinis ûkinis,
garaþas, 9 a þemës). Jurbarkas,
tel. 8 647 35 196.
Namà Jurbarko priemiestyje
(2 aukðtø, mûrinis, yra rûsys,
vasarinë, ûkiniai pastatai, 26
a þemës, 45 000 Eur). Galima
derëtis. Tel. 8 605 82 505.
Namà su þeme Jurbarko r., Pilies
I k. (2 aukðtø, 115 kv. m, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 32 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 600 31 663.
Namà Sodø g. (2 aukðtø, 132
kv. m, mûrinis). Jurbarkas, tel.
8 652 92 472.
Namà Smalininkuose (2/3 gyvenamojo medinio namo, 74 kv.
m., 34 a þemës, su patogumais,
9 000 Eur). Tel. 8 673 37 683.
Namelá (32 kv. m, mûrinis,
rûsys, miesto vandentiekis, 12
a þemës). Jurbarkas, tel. 8 683
69 300.
Pusæ namo su kiemu ir garaþu
Miðkø ûkyje (bendras plotas 85
kv. m, 5 a þemës, 28 000 Eur).
Tel. 8 637 83 554.
Pusæ namo su ûkiniais pastatais miesto centre (yra þemës).
Jurbarkas, tel. 8 675 09 449.
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.
Senà sodybà Vydûno g. (25 a
þemës). Jurbarkas, tel. 8 656
31 202.
Sklypà 1 km nuo Jurbarko, netoli pagrindinio kelio (30 a namø
valda, 6 000 Eur, galima derëtis).
Skubiai. Tel. 8 686 70 469.
Sklypà Jurbarke (komercinës
paskirties, 50 a, prie pagrindinio
kelio Jurbarkas-Ðakiai, Kiduliø
mstl., 15 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 656 88 332.
Sklypà Jurbarke (15 a, namø
valda, komunikacijos, prie pat
Kalnënø uosto, iki miðko 20 m,
15 000 Eur). Rami, graþi vieta!
Jurbarkas, tel. 8 640 15 999.
Sklypà Jurbarke (15a, namø
valda, komunikacijos, graþi
aplinka, 15 000 Eur). Ramioje
vietoje prie miðko! Jurbarkas,
tel. 8 656 88 332.
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Sodà be namelio Greièiuose,
„Serbenta“ bendrijoje (8 a
þemës, gera, saugi vieta,
paskutinë eilë, ðalia gyvenamas
namas, 1 500 Eur). Tel. 8 612
88 198.
Sodà Greièiuose (2 aukðtø medinis namelis, plytinis garaþas,
ðulinys). Jurbarkas, tel. 8 683
94 038.
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 a,
ðulinys, netoli eþeras, 6 660 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 650 50 228.
Sodà Panemunës soduose
(su nameliu, ðalia Nemunas,
eþeras, miðkas, 6 a, 6 999 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.
Sodà prie Vytauto Didþiojo
mokyklos (8,9 a, 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, „Nemunas“
bendrijoje (6 a þemës, mûrinis
namas, prie vandens telkinio ir
miðko). Tel. 8 698 05 752.
Sodà Vanaginëje (2 aukðtø
mûrinis namelis su rûsiu, terasa ir balkonu, 56 m2, viduje þidinys, peèius su duonkepe, ðalia uþtvanka, 6 a þemës,
vaþiuoja vieðasis transportas,
graþi aplinka, ðalia miðkas, 10
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 (16 km nuo Jurbarko,
prie pagrindinio kelio, 4,5 ha
þemës, 0,3 ha miðko, galima
pirkti be þemës, kaina sutartinë).
Tel. 8 621 54 154.
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 Pocaièiø k., Jurbarko r.
(28 a namø valda). Tel. 8 675
09 449.
Sodybà Skirsnemunëje (1 ha
þemës, ûkiniai pastatai, medinis
namas, plastikiniai langai, 7 200
Eur). Tel. 8 637 84 715.
Sodo sklypà Smukuèiuose
(14 a, be namelio, 4 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 633 69 337.

Sklypà Kalnënuose namo statybai (16 a, kaina sutartinë). Tel.
8 699 10 158.

Sodo sklypà Smukuèiuose (senas
sodas su nameliu, 7 a þemës, kaina sutartinë). Tel. 8 662 03 187.

Sklypà Paðventyje (ant uþtvankos
kranto, prie girininkijos, 34 a).
Tel. 8 611 52 214.

Þemæ (6 ha 14 a) kartu su sodyba
Sausgiriø k., Raudonës sen. (prie
miðko). Tel. 8 612 70 770.

SKUBIAI, nebrangiai 2 k. butà
Lauko g. (plastikiniai langai,
ðarvo durys, I a., medinis namas,
miesto ðildymas, 6 000 Eur). Tel.
8 600 58 180.

Þemës sklypà “trikampyje”, V.
Baltruðaièio g. 3 (8,41 a, yra
visos komunikacijos, 9 847 Eur).
Jurbarkas, tel.: +353 8 769 42
799, +370 644 76 494.
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Þemës sklypà Dainiø k.,
Jurbarko r. (dalá sklypo netoli
Dainiø uþtvankos). Jurbarkas,
tel. 8 625 22 558.
Parduodami gyvenamosios
valdos þemës sklypai Jurbarke.
Jurbarkas, tel. 8 630 63 556.
Þemës sklypà Jurbarko ‘’trikampyje’’ (10,5 a, komunikacijos, 12 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 685 39 089.
Þemës sklypà Jurbarkuose
(15 a, namø valda). Tel. 8 683
69 300.
Þemës sklypà Kudirkos g. (12,6
a). Tel. 8 646 38 294.
Þemës sklypà Vieðvilëje namo
statybai (15 a, 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 kambarysrûbinë, ðviesus, labai rami vieta,
tvarkingas, su virtuvës baldais,
plastikiniai langai, stotelë prie
namo, ðalia centras) keièia á
namà Skirsnemunëje. Tel. 8
696 61 320.

n u o m o j a
2 k. butà miesto centre (su
baldais). Jurbarkas, tel. 8 652
46 224.
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.

Këdainiuose ir rajone
p a r d u o d a
Sodybà Beinaièiø k., Këdainiø
r. (28 a 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
M I Ð K U S
V I S O J E
LIETUVOJE. Tel. 8 641 07 661.

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Smiltelës g. 4 (I a.
IX aukðtø name, 33 kv. m,
ástiklintas balkonas, plastikiniai
langai, laminatas, 30 000 Eur).
Tel. 8 610 61 636.
3 k. butà Taikos pr. 73 (V a.,
V aukðtø name, 64 kv. m, su
baldais ir buitine technika, 52
000 Eur). Klaipëda, tel. 8 618
43 287.
Namà Klaipëdos r. (2 aukðtø,
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 aukðto,
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 a þemës). Tel. 8 685 74 797.
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.
Sklypà Kiduliø mstl. (50 a,
komercinës paskirties, 16000.00
Eur). Ðakiai, tel. 8 656 88 332.

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 Koðiø k.,
Ðilalës r. (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 aukðto, mûrinis). Ðilalë, tel. 8
655 76 787.
Þemës sklypà, miðkà su þeme
Ðilalës r., Bijotø k. (tinka kirtimui, geras privaþiavimas, þemës
sklypo plotas – 2,51 ha, kadastrinis nr. 8704/00). Ðilalë, tel. 8
600 93 627.

Ðilutëje ir rajone
p a r d u o d a
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
(1 aukðto, medinis). Ðilutë, tel.
+370 638 38 893.
Þemës sklypà Ðilutës r. (7 ha
þemës ûkio paskirties, prie pagrindinio kelio Ðilutë-Tauragë,
netoli Draudeniø eþero, tinka
komercinei veiklai). Ðilutë, tel.
8 646 25 266.

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 (II a., 19 kv. m, plastikiniai langai, 4 200 Eur). Tauragë,
tel. 8 675 59022.

Parduoda namą Aukštaičių
g. 25 (160 kv. m, I a. su puse,
mūrinis, miesto vandentiekis
ir kanalizacija, kieme ūkiniai pastatai, uždara gatvė,
netoliese NORFA ir IKI parduotuvės, kūrenimas skystu
ir kietu kuru, stiklo paketo
langai, šarvo durys, 58 500
Eur). Tauragė, tel. 8 699 12
663, 8 689 65 756.
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1 k. butà Ateities take 4 (V a,
V aukðtø name, 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 Dariaus ir Girëno g.
38-64 (su patogumais, padaryti
remontai, geros bûklës, su baldais, plastikiniai langai, roletai,
9 500 Eur). Tauragë, tel. 8 652
11 421.
1 k. butà Tauragës dvare (I a.,
tvarkingas, plastikiniai langai,
ðarvo durys, ðildomas kietu
kuru, radiatoriai, boileris, yra
atliekama mini renovacija)
arba keièia á 1 k. butà Tauragës
mieste su priemoka. Tauragë,
tel. 8 618 20 617.
1 k. butà, Vytauto g. (IV a., 33 kv.
m, IV aukðtø name, plastikiniai
langai, 13 000 Eur). Tauragë, tel.
8 656 06 888.
1 k. butà Liepø tako g. (25,23
kv.m, II a.). Kaina sutartinë. Tel.
8 620 64 810.
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 Eièiø k., Mokyklos g.
8-30 (plastikiniai langai, 6 000
Eur), galima derëtis Tauragës r.,
tel. 8 642 21 872.
2 k. butà J.Tumo - Vaiþganto g.
132 (II a., 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 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. Taip pat du
vaikø darþeliai. 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, 24 700
Eur). Galima palikti baldus su
jûsø priemoka. 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 Vytauto g. 76 (III a.,
8 600 Eur). Tauragë, tel. 8 637
75 119.
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 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, 24 000 Eur). Plastikiniai
langai. Ðarvo durys. Rakinama
laiptinë. 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 49 (I a.,
55 kv. m, V aukðtø name, 22 000
Eur). Skubiai. Kaina derinama.
Tauragë, tel. 8 646 76 755.
2 k. butà, Miðko g. (IV a., 50
kv. m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 29 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 653 37 877.
3 k. butà (I a., gera vieta, tinka komercinei veiklai, kieme
parduotuvë, netoli prekybos
centrai). Tauragë, tel. 8 636
16 117.
3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
144 (71 kv. m, gera vieta, ðiltas,
erdvus, gero iðplanavimo, su
vaizdu á miðkà). SKUBIAI!
Tauragë, tel. 8 627 59 631.
3 k. butà Gedimino g. (I a.,
geroje vietoje, bute atliktas
graþus euro remontas, viskas
naujai pakeista). Tauragë, tel.
8 615 94 130.
4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 125 (III a., 78 kv. m, 40 000
Eur). Tauragë, tel. 8 671 66 500.
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 a þemës,
miesto kanalizacija atvesta iki
kiemo). Tauragë, tel. 8 638 82
031.
Garaþà „Auðros“ bendrijoje.
Tauragë, tel. 8 633 94 091.
Garaþà Bernotiðkës g.,
„Draugystës“ bendrijoje
(mûrinis, rûsys po visu garaþu,
3 000 Eur). Tauragë, tel. 8 682
64 280.
Garaþà T.Ivanausko g., „Jûros“
bendrijoje (mûrinis, rûsys po visu
garaþu, yra vanduo, 3 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 607 96 606.
Garaþà „Rato“ bendrijoje (rûsys
po visu garaþu, trifazis, saugomas, 3 000 Eur). Tauragë, tel. 8
651 10 474.
Garaþus „Auðros“ ir „Viltes“
bendrijose (mûriniai). Skubiai.
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 9 km nuo
Tauragës, Kunigiðkiø k. (trifazis,
rûsys, ûkiniai pastatai, garaþas).
Tauragë, tel. 8 688 49 791.
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 a þemës, 120 kv. m
gyvenamasis plotas, su baldais,
garaþas, 63 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 686 22 896.
Namà (mûrinis, 1,5 aukðto,
garaþas, ûkinis, 8,8 aro þemës).
Tauragë, tel. 8 658 35 232.
Namà Dacijonø k. (2 aukðtø,
mûrinis, 40 a 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 a
þemës, galimas keitimas á 2 k.
butà). Tauragë, tel.: 8 446 54
757, 8 620 49 986.
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Sklypà Birutës g. 25 (7 a sklypà
namo statybai, be pastatø, ðalia
praeina visos komunikacijos,
27 000 Eur). Tauragë, tel. 8 652
88 555.
Sklypà Kurðiø g. (7 a sklypà
namo statybai, graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas,
upelis, aplink naujos statybos
namai, 7 500 Eur). Tauragë, tel.
+370 614 34 141.
Namà Obelø g. (mûrinis, prie
medelyno, yra 2 garaþai, 13,5
a þemës). Tauragë, tel. 8 613
43 321.
Namà Pagramanèio mstl.,15 km
nuo Tauragës („alytnamio“ tipo,
134 kv. m, 19 a þemës). Tel. 8
650 46 160.
Namà Piliakalnio g. 38,
Pagramantyje (medinis, 16 a
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 a sklypu). Siûlyti variantus.
Tauragë, tel. 8 631 45 192.
Namà Dariaus ir Girëno g. (2
aukðtø, mûrinis, prie pagrindinio
kelio, rami vieta, yra 19 a dirbamos þemës, 60.00 Eur). Tauragë,
tel. 8 643 47 020.
Namà Þygaièiuose (2 aukðtø,
mûrinis, ant upelio kranto, reikalingas remontas). Tauragës r.,
tel. 8 682 39 489.
Namà Aukðtaièiø g. 25 (135
kv. m, 1 aukðto, 55 000 Eur).
Miesto vanduo ir kanalizacija.
Du garaþai. Kûrenimas kietu
arba skystu kuru. Tauragë, tel.:
8 699 12 663, 8 689 65 756.
Namà Islandijos g. 6B (105 kv.m,
1 aukðto, mûrinis, su mansarda,
plastikiniai langai). Tauragë, tel.:
8 616 27 971, 8 603 82 879.
Namo dalá (62 kv. m, 15 a sklypas, medinis, yra ûkinis pastatas
su garaþu, vasarinë virtuvë, 35
000 Eur). Tauragë, tel. 8 699
85 517.
Namo dalá (medinis, kambarys
su virtuve, atskiras áëjimas, kiemas, þemë, 7 800 Eur). Skubiai.
Tauragë, tel. 8 685 15 039.
Namo dalá Kudirkos g.47-6 (II
a., 2 aukðtø name, 20 kv. m, medinis, 5 000 Eur). Be patogumø.
Yra palëpë, sandëliukas, darþas.
Tauragë, tel. +370 618 37 079.
Pastatà (480 kv. m, raudonø
plytø, su 18 a þeme, ðalia Taurø
nuotykiø parko, 29 000 Eur).
Tauragë, tel.: 8 657 99 145, 8
657 95 886.
Patalpas Pajûrio k. ðalia
Dauglaukio (300 kv. m).
Tauragës r., tel. 8 654 50 316.
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 antrame
medinio namo aukðte. Kaina
sutartine. 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.

Sodà Joniðkëje (mûrinis 2aukðtø
namas, 7a þemës, ðulinys,
ðiltnamis, malkinë, yra 2 kambariai, virtuvë, peèius, su galimybe gyventi þiemà, 9 000
Eur). SKUBIAI. Tauragë, tel. 8
652 07 636.
Sodà Bernotiðkëje (graþi aplinka, ðalia miðkas, 28 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 644 47 450.
Sodà Bernotiðkëje, „Tauro“ bendrijoje (3 sodai vienoje vietoje,
19 a þemës, vaismedþiai, trifazis,
padaryti geodeziniai matavimai,
5 500 Eur). Tauragë, tel. 8 631
22 517.
Sodà Bernotiðkëje, „Tauro“
bendrijoje, Jurginø 1 (7,58 a, nebaigtas statyti medinis namelis, 3
000 Eur). Tel. 8 615 41 223.
Sodà Joniðkëje (geras ûkinis
pastatas, ðalia garaþas, ðiltnamis,
ðulinys, po visu namu rûsys,
14 000 Eur). Kaina derinama.
Tauragë, tel. 8 639 75 352.
Sodà Joniðkëje, „Ðvyturio“ bendrijoje, Roþiø g. (apie 10 a,
sklype tvenkinys, atlikti geodeziniai matavimai, asfaltuotas privaþiavimas, 4 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 638 35 207.
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). Tel.:
+370 615 74 394, 8 615 74 394.
Sodybà 16 km nuo Tauragës
(sena, 3,5 ha þemës, 12 000
Eur) arba keièia á butà. Tel. 8
607 79 643.
Sodybà Batakiø sen. (vienkiemyje). Tauragës r., tel.: 8 689 41 532,
8 652 70 729.
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 upës Jûra. Tauragë, tel. 8
674 26 063.
Sodo sklypà Bernotiðkëje (6 a,
elektra, be pastatø, ðalia miðkas,
2 200 Eur). Tauragë, tel. 8 638
26 038.
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 telkiná
(6 ha). Tauragë, tel. 8 699 80 431.
Þemës sklypà Aukðtvilkiø k.
(1,05 ha þemës ûkio paskirties
sklypà, prie kelio, 900 Eur).
Tauragë, tel. 8 652 88 555.
Þemës sklypà Dapkiðkiø
gyvenvietëje (2 sklypai, 0,50 ha
ir 0,08 ha). Tel.: 8 658 64 158, 8
637 30 367.
Þemës sklypà sankryþoje
Dauglaukio k. - Pajûrio k. (0,64
ha þemës sklypas, graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas, 9
500 Eur). Tauragë, tel. +370
614 34 141.
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Þemës sklypà Jurbarko
r., Þindaièiø k. (þemës ûkio
paskirties þemë, kadastro Nr.945/0008:114 , 30ha).
Tauragë, tel. 8 685 42 809.
Þemës sklypà Liþiø k. (24 a, 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 a, puðyno apsuptyje,
geras privaþiavimas asfaltuotu
keliu). Tel. 8 652 20 508.
Þemës sklypà Puþiðkës k. 13
km nuo Tauragës (20 a, 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). Tauragë,
tel. 8 614 34 141.
Þ e m ë s s k l y p à Ta u r a g ë j e ,
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 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).

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.

Tauragës r., tel. 8 643 67 928.
Þemës sklypus J. Kasperavièiaus
g. (nuo 10 - 14 a, elektra, miesto
komunikacijos, 1 aras - 1 000
Eur). Tauragë, tel. 8 611 12 005.
Þemës sklypus Joniðkës g. prie
Tauragës ir þemæ (þemës ûkio
paskirties, prie pagrindinio kelio). Tauragë, tel. 8 654 87 362.

p e r k a
+Miðkà su þeme iðsikirtimui.
Galiu konsultuoti nustatant
miðko vertæ. Tauragë, tel. 8 699
12 013.
1,5- 2 k. 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.

n u o m o j a
+Iðnuomoja komercinës paskirties patalpà Gedimino g. (ðalia
MEDICINOS banko, 50 kv. m).
Tauragë, tel. 8 650 85 602.
+Iðnuomojamos patalpos
Baþnyèiø g. 20 (II a., 2 atskiros
patalpos 19 ir 49 kv.m). Tauragë,
tel. 8 698 29 460.

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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Dvi karves (trijø ir penkiø
verðiø). Ðilalë, tel. 8 622 85 360.
Dvi oþkytes, 20 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 650 20 875.
Jaunà svieþiapienæ karvæ, galima
rinktis ið dviejø. Tauragës r., tel.
8 603 10 646.

p a r d u o d a
Garo stiprintuvà Brig-001 (40
Eur), garso kolonëles (25 Eur).
Tauragë, tel. 8 613 25 179.
Kondicionieriø. Tauragë, tel. 8
677 60 828.
Satelitinæ antenà „Viasat“, televizoriø „Samsung“ (geros
bûklës). Tauragë, tel.: 8 631 66
305, 8 647 43 673.
Skubiai parduodami: siuvimo masina, sekcija, minkðta
dalis-kampas, dujinë viryklë,
ðaldytuvas, mikrobangø
krosnelë. Kaina sutartinë. Tel.
8 656 01 693.
Ðaldytuvà (vokieèiø g-bos, be
ðaldiklio, 1,80 m), ðildymo peèiø
(centrinio apðildymo, 120 kv. m).
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.

Sekcijà „Neris“ (naudota, labai
geros bûklës, 30 Eur), spintà (3
durø, su antresolëmis), virtuvines spinteles su ámontuojamomis
el. viryklëmis. Tauragë, tel. 8 651
77 410.
Sofà lovà (iðtiesiama). Tauragë,
tel. 8 683 50 300.
Sofà-lovà (pigiai, vokieèiø gbos), àþuoliná staliukà ir batø
dëþæ. Tauragë, tel. 8 610 93 350.
Spintelæ (prie lovos), uþuolaidas
(kakavinë sp., naktinës),
medþiaga uþuolaidoms
(kakavinë sp.), lininius siûlus,
pagalves (2 vnt.), Tauragë, tel.
8 446 72 033.

d o v a n o j a
Minkðtàjà dalá (su miegama
funkcija). Tauragë, tel.: 8 446 56
887, 8 601 83 069.
Sofà-lovà ir du fotelius 3x2x1
(vokiðki). Jurbarkas, tel. 8 604
77 094.

Ðaldytuvà „Beko“ (labai geros
bûklës). Tauragë, tel.: 8 658 30
833, 8 446 71 571.
Televizoriø LG (LCD ekranas,
50 coliø ástriþainë, 300 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 633 04 455.

d o v a n o j a
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
Dviratukus (12 coliø ratukai, yra
papildomi ratukai, pirkti nauji).
fisher price supynes 3x1, 30 Eur.
Ðilalë, tel. 8 614 95 099.
Vaikiðkà lovytæ (labai geros
bûklës, su èiuþinuku), automobilinæ vaikiðkà këdutæ (iki 1 m.).
Tauragë, tel. 8 685 30 176.
Vaikiðkà lovytæ su èiuþiniu, 30
Eur. Klaipëda, tel. 8 609 53 923.

p a r d u o d a
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.
Akmens anglá, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþame. Tel.
8 674 24 111.
Benzininá pjûklà ,,Meec”, 69
Eur. Jurbarkas, tel. 8 618 68 394.
Krosnelæ (su dvigubom sienom,
daryta dar sovietmeèiu ið 4mm
plieno lakðtø, aukðtis 600 mm,
plotis 350 mm, ilgis 460 mm, 45
Eur). Tauragë, tel. 8 684 85 245.
Lauko baldai, terasos, ðulinio
apdaila, pavësinës, supynës,
ðuns bûdos, tvoros. Galima pristatyti visoje Lietuvoje. Tauragë,
tel. 8 636 61 719.
Savaeiges þoliapjoves ir
traktoriukà þolei pjauti
HUGSVARNA (2 cilindrø
variklis, 15,5 briksas). Tauragë,
tel. 8 636 91 238.
Veikiantá zeimerá malkoms
pjauti (4,5variklio galingumas,
trifazis, puikiai veikiantis, yra
2 pjûklai, 100 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 610 15 021.
Ve j a p j o v æ S T I G A P R O
(ðvediðka, BRIGGS variklis, duraliuminio korpuso). Jurbarkas,
tel. 8 681 94 947.

Èiuþinius (matracus, viengulis ir dvigulis, geros bûklës),
pakabinamà spintelæ (tinka
vonios kambariui), skalbiniø
dëþæ (pinta). Tauragë, tel. 8
446 72 033.
Funkcinæ-elektrinæ slaugos
lovà. Geros bûklës, maþai naudota (visos funkcijos veikia
nepriekaiðtingai), kartu su
èiuþiniu profilaktikai nuo pragulø. Turiu tualetà-këdæ, 460
Eur, Jurbarkas, tel. 8 671 99 561.

p a r d u o d a
+Naujo derliaus grûdus
(kvieèius, kvietrugius, aviþas).
Galiu atveþti. Tauragë, tel. 8
650 29 050.
+Þieminius kvieèius (tinka
sëklai) ir kvietrugius. Tauragë,
tel. 8 606 09 278.

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.
Minkðtàjà dalá (1,85 x 2,30, bordo spalva, labai geros bûklës).
Tauragë, tel. 8 657 92 717.
Pigiai naudotus baldus. Tauragë,
tel. 8 673 05 185.
Raðomà stalà (naudotas, geros
bûklës). Tauragë, tel. 8 650 69
055.
Sekcijà (5 daliø, 120 Eur),
kuðetæ (pasididina á dvigulæ,
su patalynës dëþe, 55 Eur).
Tauragë, tel. 8 689 30 787.
Sekcijà (uosinë), spintà (su
veidrodþiais, 3 durø), stalà (uosinis, su 8 këdëmis), kompiuteriná
stalà. Tauragë, tel. 8 654 59 973.

Karvæ, galima rinktis ið dviejø.
Tauragë, tel. 8 657 54 211.
Karves (2 vnt., vieno verðio,
ðvieþiapienës), sukergtas telyèias
ir koli veislës ðuniukus. Tauragë,
tel. 8 600 96 648.

Karves (6 vnt., 4 vnt. - dviejø
verðiø, 2 vnt. - penkiø verðiø).
Tauragë, tel. 8 614 38 342.
Karves (pirmaverðës). Tauragë,
tel. 8 652 12 816.
Karvæ (4 verðiø, pieninga,
stambi, duoda virð 35 l pieno,
apsiverðiavo rugpjûèio mën.).
Tauragë, tel.: 8 446 58 846, 8
652 30 070.
Karvæ (pirmaverðë, pieninga).
Tauragë, tel. 8 641 00 512.
Karvæ (verðiuosis rugpjûèio mën.
pabaigoje). Tauragë, tel. 8 654
80 287.
Karvæ (vieno verðio, pieninë).
Tauragë, tel.: 8 610 19 917, 8
446 59 806.
Keturiø verðiø melþiamà karvæ.
Tauragës r., tel. +370 674 01 521
Kiaulæ (motininæ, parðinga,
parðiuosis 2015 09 12 -13 dienomis, bus ðeðtais parðeliais, gerai
priþiûri). Kaina sutartinë. Tel. 8
609 88 491.
Kiaules (pjovimui). Tauragë, tel.
8 651 98 683.
Lietuviðkas dideles braðkes
Raudonës sen. (be jokios chemijos, 1,5 Eur/kg). Jurbarkas,
tel. 8 648 33 186.
Mësinæ karvæ su verðiu
(pirmaverðë). Kaina sutartinë.
Tauragë, tel. 8 656 36 055.
Parðelius (6 savaièiø). Tauragë,
tel. 8 600 40 933.
Parðelius. Bulves (paðarui).
Tauragë, tel.: 8 636 00 128, 8
633 96 840.
Pirmametæ þolæ (svidrë, dobilai,
motiejukai) rulonuose (plëvelë),
30 Eur. Adakavas, tel. 8 610 65
270.

Siamo veislës kaèiukus. Pilnai
savarankiðki. Tauragë, tel. 8 670
58 672.
+Þieminius sëklinius kvieèius
„Magnitas“. Tauragë, tel. 8 627
91 769.
Oþkà su dviem oþkytëm, 6mën.
Kainos sutartinës. Tel. 8 609
88 491.
2 verðiø karvæ. Kaina sutartinë.
Jurbarkas, tel. 8 618 74 354.
3 karves, viena ðvieþiapienë.
Ðilalë, tel. 8 627 23 654.
Alijoðius, agavas, auksinius ûsus.
Jurbarkas, tel. 8 688 21 000.
Aviø bandà su jaunikliais (tekseliø mësiniø veislës). Vilnà.
Tauragë, tel. 8 688 74 790.
Èesnakus (2 Eur), verðingà
telyèià (650 Eur). Jurbarkas, tel.
8 615 81 983.
Darbiná arklá (3 m.), darbinæ kumelæ (8 m.), kumelaitæ (1,5 m.).
Galiu keisti darbiná á netinkantá
darbui. Tel. 8 603 48 610.

Þieminius èesnakus, 3 Eur.
Ðiauliai, tel. 8 600 31 714.

SKUBIAI dvi ðvieþiapienes
karves (1 vnt. - 400 Eur), nesukergtas telyèaites (10 vnt.), dvi
verðingas telyèias (verðiuosis
spalio mën.). Ðilutës raj., tel. 8
616 98 324.
Ðuniukà (motina Kaukazo
aviganë, su dokumentais, 90
Eur). Tel 8 449 59 047.
Ðiaudus kitkose (1 vnt. - 0,60
Eur), ðienà kitkose (1 vnt. - 1
Eur), atolà-ðienà kitkose (1 vnt.
- 1,50 Eur). Tauragë, tel.: 8 651
13 477, 8 635 43 045.
Ðienà rulonais. Tauragë, tel. 8
655 08 103.
Ðuniukus (Kaukazo aviganiai,
motina su kilmës dokumentais,
100 Eur). Ðilalë, tel. 8 449 59
047.
Telyèaites (10 vnt., nesukergtos,
nuo 1,5 iki 2 m.). Ðilutë, tel. 8
616 98 324.
Verðingà telyèià (juodmargë,
verðiuosis rugsëjo pradþioje, 640
Eur). Ðilalë, tel. 8 678 29 760.
Vesianèias pieningas telyèias,
600 Eur. Tauragë, tel. 8 691
67 051.
Vokieèiø aviganiø ðuniukus.
Nebrangiai. Ðilalë, tel. 8 629
73 282.

Tarailiuose dingo pilka katë.
Gali bûti iðsigandusi, ðnypðti.
Pastebëjus, praðome praneðti.
Uþ pagalbà atsilyginsime.
Tauragë, tel. 8 689 33 107.

p e r k a
Ieðkau kas supirktø mëlynes
sezono metu, rinktos ðukomis,
ðvarios, kiekvienà dienà bûtø 50150 l. Kaina sutartine. Pagëgiai,
tel. 8 639 46 942.
Ðienà rulonuose, su atveþimu.
Tauragë, tel. 8 650 60 971.

d o v a n o j a
Vokieèiø aviganio veislës kalæ 3,5
metø. Tauragë, tel. 8 657 84 900.

Karves (3 vnt., jaunos). Tauragë,
tel. 8 685 23 610.

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

Geros bûklës dvigulá miegamà
kampà, 25 Eur. Tauragë, tel. 8
600 28 124.
Jaunuoliø/vaikø kambario baldø komplektà (geltona/þalia
spalva, komplekte stalas, spinta,
lentynos, dvi lovos). Galime atskirai parduoti. Kaina sutartinë.
Jurbarkas, tel. 8 614 38 507.

Juodagalvës veislës avinà su
kilmës dokumentais, taip pat
juodagalves avis. Tauragë, tel.
+370 656 34 295.

Vokieèiø aviganiø veislës kalytes
(7 savaièiø). Jurbarkas, tel. 8
619 53 725.
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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 ið Olandijos urmu
(be tarpininkø) Tauragë, tel. 8
658 99 732.
Dëvëtus rûbus kilogramais,
kriauklæ ir svetainës staliukà.
Tauragë, tel. 8 606 08 584.
Dviraèius ( 20 Eur - 25 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 66 740.
Dviraèius (pigiai). Tauragë, tel.
8 633 92 805.
Kailinius (40 ir 50 dydþio),
þieminius moteriðkus paltus (48
dydþio), naujus ðalikus (vyriðki,
graþûs), beretes, vyriðkas apatines kelnes (baltos sp.), ðvarkus
(ávairiø dydþiø), pigiai. Tauragë,
tel. 8 446 72 033.
Krûmapjovæ MAHITA (20 Eur),
aukðto slëgio ploviklá (20 Eur),
gëlynø kuoliukus (tvorelë, 1
vnt/ 0,35 Eur). Tauragë, tel. 8
613 25 179.
Medinius langus (nauji,
kokybiðki, 23 vnt.). Jurbarkas,
tel. 8 698 39 839.
Naujà sportiná kostiumà PUMA
(juodas, dydis XXL, 60 Eur).
Tauragë, tel. 8 686 45 758.
Naujus avilius. Tel.: 8 614 57 828,
8 630 17 241.
Paradinius pakinktus (2 arkliø pakinkymui, geros bûklës).
Tauragë, tel. 8 650 75 484.
Plastmasinæ talpyklà (1000 l,
nuo 32 iki 45 Eur). Tauragë, tel.
8 657 96 952.
Urmu cream rubus, 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.

p a r d u o d a
+Àþuolo medienà. Ðilutës r., tel.
8 652 58 329.
Aktyvios ventiliacijos „Lunos“
vëdinimo sistemà. Tel. 8 631
19 911.
Asfalto betono daþus (aukðtos
kokybës, pasiþymintys puikiomis
dengiamumo, spalvos parinkimo savybëmis, tinka aikðteliø,
fasadø, patalpas, kur daug tranzito, garaþø daþymui, baltos sp.
40 kg/100 Eur, 25 kg/63 Eur).
Tauragë, tel. 8 673 02 428.
Betono maiðyklæ (trifazë, 100
Eur). Tauragë, tel. 8 654 78 163.
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, 73Eur/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.
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.
Juostinius mobilius gaterius
(elektra, benzinas, dyzelinas).
Dyzelinæ 20 kW elektros stotá.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.
Kampuoèius (50), vamzdþius
(metaliniai, 40), vonias (tarybines, nenaudotos), rufliuotà,
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.
Metalo tekinimo stakles 1K62,
metalà tekinimui, krosnelæ
„burþuika“, vamzdþius (3/4 colio), el. variklá (5,5 kW 1500 aps./
min.). Tauragë, tel. 8 676 57 000.

Automobilio stogo bagaþinæ, 300
Eur. Jurbarkas, tel. 8 699 16 751.

Naudotà ðiferá (baltà ir raudonà,
4 Eur). Tauragë, tel. 8 650 73 590.

Juodo granito tvoreles kapavietei (naudotos, 200 Eur). Tel. 8
620 65 524.

Naudotas plytas. Kaina sutartinë.
Tauragë, tel. 8 614 74 309.

Neágaliam þmogui ieðkoma këdë
- tualetas su ratukais. Jurbarkas,
tel. +370 612 19 263.
Pamestas studento paþymëjimas
NR: SPD455738, Partizanø
gatvëje prie IKI parduotuvës.
Radus skambinti. Kaunas, tel. 8
639 58 373.

Naudotus stoglangius „Welux“,
kieto kuro katilà „Viadrus“,
trifazi 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 kv.m, 80
Eur). Tauragë, tel. 8 685 74 511.

2015 08 21 Nr. 33

Naujas puðines duris (2,07x0,86,
58 Eur), ketaus radiatorius (sekcijos 1vnt/ 0,60 Eur). Tauragë,
tel. 8 613 25 179.

ROVER
p a r d u o d a
ROVER 414 (1996 m., 1,4 l, benzinas, TA, iki 2017 m., 420 Eur).
Tauragë, tel. 8 671 48 902.

Obliavimo velenà, þalvario
lakðtà, metalinæ statinæ, kalviðkus
spaustuvus, guoliø nuëmëjà,
krosnies orkaitæ. Tauragë, tel. 8
636 56 801.

SEAT
p a r d u o d a

Parketà (ðviesios sp., 16 mm
storio, 5 cm ploèio), plintusus
(uosiniai, masyvûs), orkaitæ á
peèiø (ðpyþinë, didþioji), veidrodinius stiklus (1,25 m x 40 cm).
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.

SEAT ALHAMBRA (1998 m.,
dyzelinas, mechaninë, vienatûris,
balta, 4/5, TA iki 2017-01, daug
privalumø, draudimas, 1 100
Eur). Jurbarkas, tel. 8 643 60 211.

Uþkraunamus centrinio ðildymo
katilus. Pirties krosneles.
Tauragë, tel. 8 636 46 008.
Vagonà statybai (6x2,5 m,
aukðtis 2,5m). Tauragë, tel. 8
650 75 484.

p e r k a

AUDI 80 (1994 m., 1,8 l, dyzelinas, 66 kW, mechaninë, sedanas,
mëlyna, 4/5, TA iki 2017-04, 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.

NISSAN
p a r d u o d a
NISSAN PRIMERA (1991 m.,
dyzelinas, mechaninë, vyðninë,
4/5, TA iki 2016-02, 350 Eur).
Galima derëtis. Tauragë, tel. 8
630 34 699.
NISSAN PRIMERA (1997
m., 2 l, benzinas, dujos, 85 kW,
mechaninë, sedanas, oranþinë,
4/5, 280 000 km, TA iki 2016-11,
290 Eur). Pakeisti visi amortizatoriai, priekinë vaþiuoklë. Tauragë,
tel. 8 618 75 565.

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.

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

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.

Silikatinius blokelius (399 vnt.,
180 mm X 250 mm), baltas
dëvëtas plytas. Jurbarkas, tel. 8
615 23 306.

d o v a n o j a

CHEVROLET

OPEL

p a r d u o d a

p a r d u o d a

CHEVROLET (2011 m., 1,4 l
benzinas, Lietuvoje nevaþinëta, 3
000 Eur). Ðakiø r., Gelgaudiðkis,
tel. 8 620 65 524.

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

CITROEN

p a r d u o d a

p a r d u o d a
CITROEN XM (1997 m., 2 l,
benzinas, TA, iki 2017 m., 420
Eur). Tauragë, tel. 8 671 48 902.

PEUGEOT 605 SL (1992 m., 2,0
l, benzinas, TA iki 2016-10-11,
draudimas, gera bûklë, 650 Eur).
Tel. 8 619 33 737.

DAEWOO

RENAULT

Statybinæ medienà, medienos
atraiþas, pjuvenas. Galimas
pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas nemokamas. Jurbarkas,
tel. 8 646 44 279.
Statybinës 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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Statybiná betono lauþà. Tauragë,
tel. 8 616 27 971.

AUDI
p a r d u o d a
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.
AUDI 80 “bulka” (1988-09 m.,
1,8 l benzinas, 65 kW, baltos
spl., TA, iki 2017-09 m., draudimas, labai geros bûklës, 450
Eur). Jurbarkas, tel. 8 650 59
120.

PEUGEOT

p a r d u o d a

p a r d u o d a

DAEWOO Lanos (2003 m.,
TA iki 2017 m., mechaninë pav.
dëþë, þalios sp., 1,4 l, labai geros
bûklës). Tel. 8 681 93 947.

RENAULT CLIO (1995 m., 1,4
l, benzinas, automatinë pav. dëþë,
mëlyna spalva, TA iki 2017-05).
Tel. 8 623 08 842.

FORD
p a r d u o d a
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.

MAZDA
p a r d u o d a
MAZDA 626 (2 l benzinas, 1996
m., mechaninë pav. dëþë, raudona sp., TA iki 2017-03 m., 600
Eur). Jurbarkas, tel. 8 611 56 373.

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

RENAULT CLIO (1995 m., 1,4
l, benzinas, mëlyna spalva, TA,
automatinë pavarø dëþë, 250
Eur). Jurbarkas, tel. 8 681 93 947.
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 (2001
m., 1,6 l, benzinas, mechaninë,
heèbekas, raudona, 4/5, 85 000
km, TA iki 2016-10, 1 000 Eur).
Automobilis tvarkingas, sutvarkyta vaþiuoklë. Tauragë, tel. 8
655 36 244.

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

UAZ
p a r d u o d a
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 BORA (2000 m., 1,6 l benzinas, pilkos spl., TA, iki 2016-08
m., MS padangos, tvarkinga,
Lietuvoje nuo 2014 m., 1 250 Eur,
arba keièiu á vienatûrá su kabliu).
Jurbarkas, tel. 8 602 67 377.
VW COLT 3 (1994 m., 1,9 l dyz.,
47 kW, 3 durø, mëlynos spl., TA,
iki 2016-01 m., tvarkingas, 600
Eur). Jurbarkas, tel. 8 650 59 120.
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 PASSAT (1989 m., benzinas,
dujos, 53 kW, geros bûklës, sedanas, TA, iki 2016 m., 550 Eur).
Tauragë, tel. 8 639 28 082.
VW PASSAT (1993 m., 1,8 l, benzinas, mëlynos sp. geros bûklës).
Tauragë, tel. 8 652 44 226.
VW PASSAT (1993-08 m., universalas, juodos spl., 1,9 l, dyzelis, 55 kW, TA, iki 2015-08 m.,
tamsinti stiklai, liukas, kablys,
lieti ratlankiai, MS padangos su
lietais ratlankiai, originalus 105 l
bakas, 650 Eur). Jurbarkas, tel. 8
642 96 708.
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, mechaninë, universalus, mëlyna, 4/5, TA iki 2017-08,
Lietuvoje neeksploatuota, 1 750
Eur). Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.
VW PASSAT (2000 m., dyzelinas, 85 kW, mechaninë, universalus, pilka, 4/5, TA iki 2016-12,
1 600 Eur). Jurbarkas, tel. 8 655
09 995.
VW PASSAT B5+ (2002 m.,
1.9 TDI, 96 kW, TA iki 2017-03,
tvarkinga, universalas, 2 100
Eur). Tel. 8 652 19 610.

Lengvøjø automobiliø priekabos,
nameliai ant ratø

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

p a r d u o d a
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.
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.
VOLGOS 21 dalis. Jurbarkas,
tel. 8 685 66 740.

p a r d u o d a
Motorolerius KIMKO (2007
m.) ir TWNKIS (2008 m.) su
dokumentais, dalimis. Tauragë,
tel. 8 699 01 943.
Motorolerá (naujas, 500 Eur).
Ðakiø raj., tel. 8 620 65 524.
Motorolerá SUZUKI KATANA
(2000 m., 49 kub. cm). Tauragë,
tel. 8 683 50 300.

p a r d u o d a
Lengvojo automobilio priekabà
(pasibaigusi TA, gera bûklë, 200
Eur). Jurbarkas. Tel. 8 631 72 346.
Lengvojo automobilio priekabà
(savos g-bos). Tauragë, tel. 8 657
84 900.
Lengvojo automobilio priekabà
ZUBRIONOK (TA, draudimas).
Tauragë, tel. 8 636 91 238.

p a r d u o d a
Akerman (2002 m., priekaba/
platforma ir dalis). Dvi aðis
(su veþimëliu, 1360cm x 2,5m,
vokiðki dokumentai, oriniai
stabdþiai). Jurbarkas, tel. 8 687
87 093.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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Buhalterei siûlo darbà 0,5 etato.
Jurbarkas, tel. 8 652 65 044.

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.
Bulviø kombainà BOLEK (2
500 Eur), mëðlo kratytuvà (1 250
Eur), þemës frezà (650 Eur), rulonø krautuvà (300 Eur), mëðlo
þemiø krautuvà (1 500 Eur),
bulviø kasamà (570 Eur). Tel. 8
674 44 561.
Cisternà (ant ratø, 3 tonø talpos, tinka vandeniui, melasai
laikyti, ðvari, tvarkinga, 800 Eur).
Tauragë, tel. 8 636 91 145.
Grëblá vartytuvà (vokieèiø g-bos,
800 Eur), purkðtuvà (200 Eur),
traktoriø T-25 (1 850 Eur). Tel.
8 654 82 813.
Javø kombainà VOLVO 800 (3
m ploèio). Tel. 8 654 36 785.
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 NEW
HOLAND-276, plûgus
3korp.,kultivatoriø, gyvuliø
priekabà, vandens pompà
(benzininë, 5,5kw, 600 L/min).
Traktoriø MTZ-80L.Tel. 8 623
13 698.
Kombainà
NEW
HOLAND-1545, 4 m.
Pjaunamàjà ir smulkintuvà,
3500 Eur. Tel 8 656 21 524.
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 T-16, 1 000 Eur, traktoriø MTZ-80, 2 600 Eur. Tel. 8
652 96 090.

Melþimo aikðtelæ (2 vietø),
ðëryklas, metalinius lovius
(ávairiø dydþiø), traktorines
pakabinamas dëþes. Tauragë,
tel. 8 639 53 686.
Melþimo aparatus (naujus ir
naudotus) ir atsargines jø detales. Tauragës r., tel.: 8 685 26
204, 8 639 07 345.
Mëðlà (iðsiveþti savo transportu). Jurbarkas, tel. 8 447 54 899.
Naudotà þemës ûkio technikà ið
Ðvedijos. Techniðkai tvarkinga.
Jurbarko r., tel. 8 601 60 880.
Naujà melþimo aparatà su bakeliu ir generatoriumi (benzinas,
elektra) „DeLaval„ firmos, 1
040 Eur. Tauragë, tel. 8 636
14 305.
Plûgà (vokiðkas, vartomas, 3
korpusø), priekabos cilindrà,
naujà siurblá NÐ50, svarstykles,
priekabà miðkui veþti. Jurbarko
r., tel. 8 616 41 686.
Priekabà 2PTS-4 (tvarkinga),
grëblá-vartytuvà „Dobilas-3“,
kultivatoriø vikðrinio traktoriaus (prikabinamas). Tel. 8
617 15 920.
Traktoriná variklá, tinka
T-25, T-16. Buldozerá, kauðà
kabinamà traktoriaus gale,
priekabëlæ miðkui veþti.
Tauragë, tel. 8 616 33 203.

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.
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.
Reikalingas darbuotojas pieno
ûkyje. Tauragës r., tel. 8 611 24
936.
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.

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

Valytus grûdus (mieþiai,
kvieèiai). Tauragë, tel. 8 614
54 006.

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

p e r k a

Biriø kroviniø perveþimas iki 18
tonø. Dël kainos galima derëtis.
Jurbarkas, tel. 8 623 59 814.

Cisternà su vaþiuokle arba be
jos. Tel. 8 685 13 768.

40 m. virëja ieðko darbo Jurbarke.
Siûlyti variantus. Tel. 8 698 84
846.

Moteris ieðko darbo, gali
priþiûrëti senelius ir kartu gyventi. Tauragë, tel. 8 639 65 901.
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, daþo, glaisto,
tapetuoja, deda laminuotas grindis, atlieka kitus darbus. Tauragë,
tel. 8 689 25 070.

+Reikalingas vairuotojasðaltkalvis Gineikiø k., Ðilalës r.,
tel. 8 687 42 068.

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

Ieðkau þmogaus priþiûrëti sodybà.
Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 615
92 727.

Traktoriø T-25A (1993 m., TA,
iðdirbæs 1 300 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.

Melþimo aparatus (naujus ir
naudotus, atliekame remontà,
suteikiame garantijà).
Atsargines dalis (galime pristatyti á kitus miestus, 250 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 20 536.

Siūlome papildomai užsidirbti

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.

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.

Tinkuotojas ieðko darbo. Kita,
tel. 8 654 45 100.
Vyras, turintis BC kategorijas
vairuotojo 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.
+Juostiniais mobiliais gateriais (elektra, dyzelinas) pjauna
medienà (iki 12 m) kliento namuose. Tauragë, tel. 8 685 69 805.
+Kokybiðkai atlieka vidaus apdailos darbus: pakabina lubas,
ðpakliuoja, daþo, klijuoja plyteles,
deda laminatà ir kita. Tauragë,
tel. 8 653 35 086.
+Miðko ir avariniø medþiø pjovimas, medienos ir malkø ruoðimas.
Gali kapoti malkas. Turi savo
árangà. Tauragë, tel. 8 637 72 785.
+Mobiliu juostiniu gateriu
uþsakovo namuose pjauna
medienà. Tauragë, tel. 8 650 10
466.
+Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Tauragë, tel. 8
673 03 261.

Vyras, ieðko darbo, gali dirbti statybose. Tauragë, tel. 8 636 34 536.

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

44 m. vyras ieðko pastovaus darbo Tauragëje, turiu B,C kategorijas ir traktorininko paþymëjimà.
Galiu dirbti pagalbiniu darbininku ámonëje. Siûlyti ávairius variantus. Tauragë, tel. 8 677 29 567.

+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.

+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.
Dëvëti rûbai ið Skandinavijos
ðaliø, parduodu kilogramais.
Tauragë, tel. 8 643 36 727.
Mûriju ið akmenø (namai, tvoros,
þidiniai). Galiu dirbti su savo
medþiagomis. Tel. 8 678 89 653.
Nuo rugpjûèio 22 d. iðcentriniu
bûdu spausime sultis. Dainiø II
k. Tel. 8 640 29 505, P. Klimas.
Profesionalus plokðèiø stogø dengimas. Sumontuojame vandens
nuvedimo sistemà. Suteikiame
garantijà iki 10 metø. Tauragë,
tel. +370 638 10 874.
Savivarèiu veþame ávairius krovinius, þvyrà, smëlá, juodþemá. Yra
kranas, kauðas. Jurbarkas, tel. 8
676 87 593.
Senø stogø renovacija
(perdaþymas specialiais gruntais
ir daþais), naujø stogø árengimas.
Tauragë, tel. 8 637 00 382.
Skardiname, dengiame stogus su
savo ir uþsakovo medþiagomis.
Tel. 8 610 25 435.
Spaudþiame sultis A. GiedraièioGiedriaus g.4. Jurbarkas, tel. 8
614 82 588.
Stogø dengimas ir visi skardinimo darbai su mûsø ar uþsakovo
medþiagomis. Tel.: 8 639 19 943,
8 654 98 611.
Stogø dengimas. Skardinimo
darbai. Gaminame lankstinius.
Kaminø ádëklai, pristatomi kaminai. Tel. 8 682 44 876.
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui arba
su þeme. Atsiskaitome ið karto.
Tel. 8 646 44 279.
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Horoskopai
p
Pirmadienį jums
stigs disciplinos,
tad sunkiai seksis
vykdyti įsipareigojimus, jau nekalbant apie
kilimą karjeros laiptais ar naujų
sumanymų įgyvendinimą. Galbūt vienu metu norite aprėpti
per daug sričių. Trečiadienį
turėsite progos pademonstruoti
profesinę patirtį, jūsų nuomonė
bus vertinama, ją vadovausis.
Savaitės pabaigoje džiugins
ryšiai su žmonėmis - draugiški
santykiai su kolegomis, harmoningi santykiai su šeimos nariais.Sekmadienį gali išsipildyti
slaptas jūsų troškimas.
Jaučiai pirmadienį pradės turėdami
suplanuotą darbotvarkę. Imsite
piktintis, jei kas mėgins jus
sutrukdyti. Šią savaitę palanku
rūpintis karjeros reikalais, gilinti žinias, investuoti dideles
sumas. Jei pasvajojate apie
vadovo postą - pats metas jo
siekti. Trečiadienį teks paguosti

galį pasistenkite neprieštarauti
visuotinai priimtai nuomonei ar
pozicijai - liksite nesuprastas ir
neįvertintas.

būtinai raskite laiko pabūti vienas
- nusiraminsite, sukaupsite jėgas.
Sėkmingesnės dienos - pirmadienis, trečiadienis ir sekmadienis.

Šią savaitę būsite
gana apatiški, emociškai nestabilūs,
tad nesistenkite nieko apgauti, įtikinti savo teisumu.
Sutuoktiniai gali rimtai susipykti
- dėl neištikimybės, slaptų išlaidų ar vaikų auklėjimo. Naujos
pažintys taip pat nebus sėkmingos - pirmą įspūdį padarysite
nekokį. Svarbiausius reikalus ar
pramogas atidėkite iki ketvirtadienio ir penktadienio.

Nuo pat pirmadienio pasistenkite likti
žvalus ir energingas. Galvoti ir veikti
teks greitai, galbūt - daug judėti.
Daug kas turi būti pakeista,
patobulinta ar bent jau suprasta.
Likimas siųs išbandymus vieną
po kito. Antroje savaitės pusėje
sėkmę ir populiarumą atneš
vieši pasisakymai, kolektyvinis
darbas. Jei prireiktų išsiruošti į
kelionę ar pakeisti gyvenamąją
vietą - nedvejokite. Savaitgalį
saugokitės melagių, apgavikų.

Šią savaitę būsite
linkęs nuolat komplikuoti padėtį, painiositės santykiuose
su žmonėmis. Gal verta nuoširdžiai pasikalbėti su protingu ir
patikimu žmogumi? Kita vertus,
neprašytų patarėjų venkite. Tikėtina, kad jie turi savų interesų, nebūtinai sutampančių su jūsiškiais.
Antroje savaitės pusėje būsite itin
lankstus, lengvai keisite veiklos
pobūdį, prisitaikysite prie kintančių reikalavimų.

Pasistenkite nesinervinti dėl niekų
- optimizmas ir pozityvus mąstymas
padės įveikti didžiausias kliūtis. Pats paprasčiausias planas
anaiptol ne visada bus pats
geriausias. Nuo savaitės vidurio - erzinančios, bet nesunkiai
išsprendžiamos problemos dėl
nepakankamo pasitikėjimo savo
jėgomis ar sugebėjimais. Savait-

Savaitės pradžioje džiaugsitės gera
atmosfera darbe
ir namuose, o nuo
savaitės vidurio, atsiradus įtampai santykiuose su namiškiais
ar verslo partneriu, gali kilti
nenumaldomas noras kur nors
iškeliauti, pakeisti aplinką. Kuo
mažiau jaudinsitės dėl kylančių
sunkumų, tuo lengviau juos
įveiksite. Antroje savaitės pusėje

ateinanèiai savaitei (08-24 – 08-30)

draugą ar suteikti jam materialinę pagalbą. Savaitės pabaigoje
knietės išmėginti ką nauja, galimybių ir progų nestigs.
Pačius svarbiuosius reikalus pasistenkite susitvarkyti
pirmadienį, vėliausiai - antradienį. Vėliau sėkmės
tikėtis galite tik itin aktyviai ir
apdairiai veikdamas, aplinkinių
pagalbos neverta laukti. Trečiadienį žvaigždės netikėtai gali
padovanoti šansą išsitaisyti seną
apmaudžią klaidą. Visą savaitę
venkite alkoholio ir avantiūrų.
Kelionė savaitgalį bus smagi ir
sėkminga.
Pirmadienį nenumatytos aplinkybės
sugriaus kruopščius
jūsų planus. Teks
skubiai ieškoti sprendimų. Šią
savaitę atsargiau, diplomatiškiau elkitės su konkurentais, su
partneriais. Atidžiau tvarkykite
dokumentus. Neeikvokite jėgų
karui, tuomet išvengsite konf-

liktų su viršininkais. Savaitgalį
daugybę laiko teks skirti savanoriškai veiklai.

Gyvenimas tolydžio gerėja Džiaukitės maloniomis
akimirkomis čia ir
dabar. Sunkumų pasitaikys, bet
svarbiausia - jų nebijoti. Raktas į
sėkmę - sugebėjimas būti vienu
metu ir mandagiam, ir atkakliam.
Antroje savaitės pusėje gali tekti
ginti savo pozicijas ar interesus
darbovietėje. Savaitė labai palanki pagaliau imtis kovos su žalingais įpročiais - tiek savais, tiek
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aplinkinių. Savaitgalį - įspūdžiai
ir teigiamos emocijos.
Labai daug neaiškumų tiek versle,
tiek asmeniniame
gyvenime, tad
protingiausia šią savaitę būtų
apskritai susilaikyti nuo svarbių sprendimų. Nuotaiką ir
savijautą labai pataisys išvyka
į kaimą pas tėvus ar gimines.
Apskritai kuo daugiau laiko
stenkitės praleisti gryname ore,
bet ypatingos romantikos iš to
nesitikėkite. Ypač sunki - pirmoji savaitės pusė.
Net jei galva pilna
idėjų, kol kas nuo
svarbių sprendimų
verčiau susilaikykite - pirmoje savaitės pusėje galite
sulaukti žinios, kuri jūsų planus
pakeis iš esmės. Nuo savaitės
vidurio būkite atidesnis sau ir
savo poreikiams. Nieko tokio,
jei aplinkiniams jūsų dėmesio
šiek tiek ir pritrūks Savaitgalį
verčiau atsisakykite dalyvauti
slaptame ar neteisėtame projekte
- kiek vėliau dėl tokio sprendimo
tikrai pasidžiaugsite.

JUOKAI

32. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Šaligatvis. Žvieg. Šapirografu. Gašli. Kaloringus. Pas. Naminiu. Azimutas.
Lapinis. Italai. Motuza. Pajininkai. Ata. Makaka. Kine. Asavas. Ispanas. Sosto. Smirsti. Ola.
Laki. Asi. Osa. Ašara. Aras. Eis.
Horizontaliai: Šakalo. Aula. Papamatas. Aš. Liliputas. Ironizavo. Gorina. Asla. Vagiui.
Msta. Trn. Spa. Oka. Vaga. Ako. Ir. Difuzija. Susitikimas. Manasis. Užgauli. Prie. Va. Tankas.
Išpaikintos. Elas. Anais. Gis. Ties. Ar.
Pažymėtuose langeliuose: Mantija.
Laimėtojas: Eldoras Povilaitis.
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.

42. Moteris susipaþintu su
vyru nuo 68 m. Tauragë.
43. Susipaþinèiau su vieniðu, vairuojanèiu automobilá vyriðkiu iki 70 metø
Tauragëje arba aplinkiniuose
rajonuose.

Firmos direktorius - kandidatui
į pareigas:
- Kol kas mokėsime jums 400
litų. Bet vėliau atlyginimas didės...
- Gerai, aš užeisiu vėliau...
*****
Viršininkas netikėtai įsiveržęs į
kabinetą rėkia:
- Aš juk sakiau: Darbo metu
rūkyti draudžiama!!!
Visi choru:
- O kas dirba?
*****
Žmogus, sakantis „liksiu tau
amžinai skolingas“, dažniausiai
nemeluoja.
*****
Kalbasi Vokietijos, Lenkijos ir
Lietuvos premjerai.
Vokietijos:
- Pas mus žmogus gauna 2000
eurų algos, 200 eurų sumoka
mokesčiams, kaip jis iš 1800 eurų
pragyvena, nelabai suprantu..
Lenkijos:
- Pas mus žmogus gauna 500
eurų algos, 200 eurų sumoka
mokesčiams, kaip jis iš 300 eurų
pragyvena, nelabai suprantu..
Lietuvos:
- Pas mus žmogus gauna 200
eurų algos, 300 eurų sumoka mokesčiams, iš kur jis gauna dar tą
100 eurų mokesčiams susimokėtniekaip neįsivaizduoju!!!
*****

Sako, šykštus moka du kartus.
Eisiu dirbti pas šykštų.
*****
Asmeniškai aš pinigus investuoju į degtinę. Kurgi daugiau
galima gauti 40%?
*****
Ateityje vyrai gyvens su vyrais..
nes su moterimis neįmanoma galo
su galu sudurti...
*****
Krizė man padėjo atsistoti ant
kojų. Už nesumokėtas paskolas
bankas atėmė automobilį.
*****
Teisėjas-ginamajam:
- O kodėl jūs nepasisamdėte
gynėjo?
- Visi advokatai, kai tik išsiaiškina, kad aš iš tikrųjų neėmiau
tų penkių milijonų, atsisako
mane ginti.
*****
Kalbasi du senukai:
-Vai vai, tas daktarų raštas...
niekaip įskaityt neįmanoma...
- Gerai gerai rašo! Aš va su vienu receptu pusmetį nemokamai
važinėjau autobusu, lankiausi
muziejuose ir gaudavau nuolaidas
knygyne. Dabar kai jį nunešiau,
tai dar ir pensiją pakėlė...
*****
Šeši iš dešimties lietuvių gyvena depresijoje, likę keturi
Londone...

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 22 D. 17 VAL. Žemaitėškas
dainuos festivalis ESAM Ė BŪSEM. M.M.
Oginskė dvara žerginė.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
RUGPJŪČIO 27 D. 17 VAL. Koncertas
amfiteatre.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
RUGPJŪČIO 23 D. Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos
kelio diena.
KRETINGOJE IR RAJONE
RUGPJŪČIO 23 D. 20 VAL. Kretingos
kultūros centre šokių vakaras KAM PER 40.
PALANGOJE
RUGPJŪČIO 21 D. 20 VAL. „Ramybės“
kultūros centre Andriaus KANIAVOS monospektaklis - TŪLA IR KITI.
RUGPJŪČIO 21 D. Palangos Birutės parko
rotonda pučiamųjų muzikos koncertų ciklas
„Dūdų vasara“.
RUGPJŪČIO 22 D. Palangos Birutės parko
rotonda pučiamųjų muzikos koncertų ciklas
„Dūdų vasara“.
RUGPJŪČIO 26 D. 20 VAL. „Ramybės“
kultūros centre Ievos NARKUTĖS akustinis
koncertas.
RUGPJŪČIO 27 D. 20 VAL. „Ramybės“
kultūros centre DOMINO teatras | komedija 2
VYRAI. 1 TIESA.
RUGPJŪČIO 27 D. Palangos Birutės parko

rotonda pučiamųjų muzikos koncertų ciklas
„Dūdų vasara“.
RUGPJŪČIO 27 D. „Birutės parko istorijos
atspindžiai“ Palangos Birutės parkas, Vytauto
g. 15, Palanga.
RASEINIUOSE IR RAJONE
RUGPJŪČIO 21 D. 18 VAL. Juodojo kaspino
dienos minėjimas „Ir akmuo turi širdį“. Raseinių rajono kultūros centre Plikiuose.
RUGPJŪČIO 22 D. 14 VAL. Ariogalos
miesto šventė „Mūsų laiką skaičiuoja Dubysa“.
Ariogalos Dubysos slėnyje.
RUGPJŪČIO 22 D. 13 VAL. RASEINIŲ
MIESTO MAIRONIO PARKE UAB „RASEINIŲ STATYBA“ 50 - IES METŲ JUBILIEJAUS ŠVENTĖ.
RUGPJŪČIO 23 D. 12.30 VAL. Šv. Mišios,
skirtos Juodojo kaspino dienos paminėjimui.
Raseinių bažnyčioje.
RUGPJŪČIO 23 D. 13.30 VAL. Išvykimas
iš Raseinių parapijos bažnyčios į Alėjų kaimą.
Nuo Raseinių parapijos bažnyčios.
RUGPJŪČIO 23 D. 14 VAL. Paminklo, skirto
Plauginių miške žuvusiems Kęstučio apygardos
Gintaro rinktinės partizanams atminti, atidengimas ir pašventinimas. Alėjų k., Raseinių sen.
JURBARKE IR RAJONE
RUGPJŪČIO 22 D. 21 VAL. Klube „Mituva“
Jurbarko r., Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio
amžiaus žmonėms. Gyva muzika.
ŠILALĖJE IR RAJONE
RUGPJŪČIO 21 D. 17 VAL. Šilalės kultūros
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2015 m.
centre kino filmas „Troliai Mumiai Rivjeroje“.
RUGPJŪČIO 21 D. 18.30 VAL. Šilalės kultūros centre kino filmas „Bitė Maja“.
RUGPJŪČIO 21 D. 20 VAL. Šilalės kultūros
centre kino filmas „Drakono lizdas“.
RUGPJŪČIO 21 D. 21.30 VAL. Šilalės kultūros centre kino filmas „1944“.
RUGPJŪČIO 26 D. 20 VAL. Šilalės kultūros
centre iš siaubo filmų kolekcijos.

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 30 d. (sekmadienį) 18 val.
VAKARAS SKIRTAS AKTORIAUS A. VENCKAUS
60-MEČIUI
Dalyvauja: aktorius Antanas Venckus, Marija VyšniausMARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
kaitė (vokalas), Petras Vyšniauskas (klarnetas, saksofoRUGPJŪČIO 21 D. 19 VAL. Klasikos vaka- nai), Dominykas Vyšniauskas (fliugelhornas, trimitas) ir
ras „Amžinasis Mocart‘ as“, Poezijos parke.
RUGPJŪČIO 22 D. 16 VAL. Poezijos ir Vladimiras Kaplanas (gitara). Bilieto kaina - 10 €

muzikos popietė „Moters portretas“, Kačių
kiemelyje.
RUGPJŪČIO 22 D. 21 VAL. Džiazo naktis
„Smėlio džiazas“, Vytauto parke.
RUGPJŪČIO 23 D. 19 VAL. Klasikos ir
džiazo vakaras „A Capella nuo klasikos iki
džiazo“, Poezijos parke.
RUGPJŪČIO 23 D. Renginiai skirti Juodojo
kaspino, Baltijos kelio bei Tauro partizanų
apygardos
11 VAL. Atminties valanda „Baltijos keliu - į
Laisvę“, Vytauto parke.
12 VAL. Malda už laisvės kovotojus, Šv.
Arkangelo Mykolo bažnyčioje.
RUGPJŪČIO 25 D. 19 VAL. VASAROS
AKVARELĖS 2015. „Atviras mikrofonas“,
Poezijos parke.
RUGPJŪČIO 27 D. 19 VAL. VASAROS
AKVARELĖS 2015. Liaudiškos muzikos
kapela „Sūduva“ (vad. L. Penkaitis), Poezijos
parke.

DOMINO TEATRO GASTROLĖS
www.dominoteatras.lt
Rugsėjo 3 d. (ketvirtadienį) 19 val.
PREMJERA! Vienos dalies humoro šou BUVUSIŲ
MOTERŲ REIKALAI. MANO GERIAUSIAS BERNVAKARIS (N-16). Vaidina: Mantas Stonkus, Justinas
Jankevičius.
Bilietus platina: www.bilietai.lt
Rugsėjo 12 d. (šeštadienį) 18 val.
BALTOJO ŽIEDLAPIO DĖKOJIMAS
AKTORĖS SILVIJOS POVILAITYTĖS JUBILIEJINIS
VAKARAS
Bilieto kaina - 10 €
85-ojo SEZONO PRADŽIA

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 „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 „Norfos Mažmena“ mėsos išpjaustytojas tel.
8 655 34 402, UAB „Avirginida“ skerdikas tel. 8 449 79 072,
UAB „Pasaulio bamba“ virėjas-rūkytojas, barmenas padavėjas
tel. 8 699 99 521, Agroserviso kooperatyvas „Pynauja“ traktorininkas tel. 8 610 62 323, UAB „Diržė“ traktorininkas tel. 8
686 12 742, UAB „Jozita“ buhalteris, degalinės operatorius,
pardavimo vadybininkas tel. 8 610 40 840, UAB „Hortenzija“
mikroautobuso vairuotojas tel. 8 698 73 193, UAB „Žiliukai“
baldų projektuotojas tel. 8 687 57 743, UAB „Provident Finansai“
verslo paslaugų vadybininkas tel. 8 640 63 606, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai chemijos mokytojas, lietuvių kalbos
mokytojas, mokytojo padėjėjas, informacinių technologijų naudojimo mokytojas tel. 8 618 89 675, UAB „Danrita“ pardavimo
vadybininkas tel. 8 620 35 155, Pajūralio pagrindinei mokyklai
pradinio ugdymo mokytojas tel.: 8 449 42 887 arba 8 675 18
232, AB „Klaipėdos Energetika“ ekskavatoriaus mašinistas tel.
8 686 53 792, UAB „Pastatų ir pamatų statyba“ plataus profilio
statybininkas tel. 8 679 43 700, UAB „Gretoma“ tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas tel. 8 652 00
236, UAB „Volvega“ tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas tel. 8 656 59 977.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: MB „Sumuštinis“ barmenas tel. 8 692 70 271, UAB
„GR Trade“ pardavimo vadybininkas el. p. uabtrade@gmail.com,
UAB Klasmann-Deilmann Laukėsa autoelektrikas tel. 8 614 98
830, IĮ „Jurtoma“ automobilių šaltkalvis tel. 8 685 04 377, IĮ
„Jurtoma“ pardavėjas tel. 8 685 04 377, UAB „Volvega“ vairuotojas-ekspeditorius tel. 8 656 59 967, UAB „Verslo Aljansas“ klientų
aptarnavimo vadybininkas el. p. j.birbaliene@versloaljansas.lt,
AB „Klaipėdos energetika“ elektromonteris, ekskavatorininkas,
projektuotojas, darbų vadovas tel. 8 686 53 792, UAB „Bonsa“
degalinės operatorius el. p. degaline.bonsa@gmail.com, UAB
„Apastata“ stalius Laisvės g. 85G, UAB „Palink“ mėsininkas
tel. 8 656 56 105, UAB „Palink“ pardavėjas-kasininkas tel. 8
656 56 105, UAB „Apšvieta“ darbų vadovas tel. 8 615 13 612,
UAB „Apšvieta“ apdailininkas tel. 8 615 13 612, 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, UAB „Taurus
Solar“ automobilių mechanikas tel. 8 670 16 260, 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 „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 „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“ renginių
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 reikalingi grožio salono specialistai, staliai dailidės, siuvėjai, komandos lyderis.

Jungtinėje Karalystėje reikalingi slaugytojai, CE kategorijos
vairuotojai (turintys 95 kodą). Vokietijoje reikalingi verslo
plėtros vadybininkas, elektromechanikai, suvirintojai, oro
kondicionavimo įrenginių mechanikai/vamzdynų montuotojai,
medienos apdirbimo staklių operatoriai, mechanikai, suvirintojai, elektrikai, santechnikai. Italijoje reikalingi pramogų
organizatoriai (animatoriai), šokių, fitneso ir sporto treneriai.
Danijoje reikalingi JAVA programuotojai. Švedijoje reikalingi
verslo plėtros vadybininkas, betonuotojai, statybininkai, dailidės.
Darbo biržos tel. 8 (446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: betonuotojas, direktoriaus pavaduotojas(-a)
ugdymui, elektrikas, indų plovėjas, maisto išdavėjas, virėjas,
informacinių technologijų mokytojas, mokyklos psichologas,
transportuotojas, ričių užmovėjas, finansininkas, pardavimo
vadybininkas, žuvų darinėtojas, mechanikas, statybos projekto
vadovas, nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas,
pagalbinis darbininkas, padavėjas, pardavėjas, plataus profilio
statybininkas, produktų kokybės kontrolierius, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, valytojas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apdailininkas, apsaugos darbuotojas, apskaitininkas, automobilinio krautuvo vairuotojas, baldų
apmušėjas, barmenas padavėjas, chemijos mokytojas, dėjikas
pakuotojas, elektros įrangos remonto šaltkalvis, fizikos dėstytojas, geografijos mokytojas, greitojo maisto ruošimo darbuotojas,
grybų augintojas, kepėjas, kvalifikuotas šiltnamio darbininkas,
laborantas, maisto produktų apkepintojas, maisto produktų gamybos technologinės linijos operatorius, matematikos mokytojas,
muzikos mokytojas, nekvalifikuotas mišriojo augalininkystės ir
gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas statybos darbininkas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis virtuvės
darbininkas, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavėjas,
pardavėjas kasininkas, prekių rūšiuotojas, remonto šaltkalvis,
šaltkalvis remontininkas, siuvėjas, statybos inžinierius, sunkvežimio vairuotojas, suvirintojas dujomis ir elektra, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, technologijos
mokytojas, technologijų inžinierius, traktorininkas, vairuotojas
ekspeditorius, valgomųjų ledų gamintojas, valytojas, variklinių
transporto priemonių remontininkas, viešosios nuomonės
apklausos statistikas, virėjas, šaltkalvis, ūkvedys.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: baldų pramonės darbininkas UAB „FLEMING
BALDAI“ tel. 8 345 42 236, plataus profilio statybininkas
UAB „Aurelitas“ tel. 8 676 04 105, savivarčio vairuotojas UAB
„Naujoji prekyba“ tel. 8 662 44 940, sunkiasvorio sunkvežimio
vairuotojas MB „Greitos bitės“ tel. 8 699 89 543, 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.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administracijos direktorius, administracijos
sekretorius, administratorius, administratorius {medicina},
administratorius sekretorius, akmens apdailininkas, anglų kalbos
mokytojas, antrasis mechanikas, apdailininkas, apgyvendinimo
paslaugų administratorius, apsaugos darbuotojas, apskaitininkas,
architektas, asmeninis padėjėjas {socialinis darbas}, asmeninis
sekretorius [padėjėjas], auditoriaus padėjėjas, auklė, auklėtojas, autobuso vairuotojas, automatikos įrangos derintojas,
automobilio vairuotojas, automobilių mechanikas, automobilių
plovėjas, automobilių šaltkalvis, barmenas, barmenas padavėjas,
baseino prižiūrėtojas, bendrosios praktikos slaugytojas, bendrųjų
statybos darbų vadovas, budintysis elektrikas, buhalteris, buhalteris apskaitininkas, chemijos laborantas, cheminės inžinerijos
technologas, choreografas, dailės mokytojas, darbininkas aukštybininkas, darbų saugos inžinierius, darbų saugos padalinio
vadovas, degalinės operatorius, dizaineris maketuotojas, dizaino
mokytojas, dyzelinių variklių inžinierius, dokininkas-mechanizatorius, draudimo agentas [vadybininkas], draudimo bendrovės
padalinio vadovas, duonos kepimo darbininkas, ekonomistas
analitikas, elektrikas, elektrinio krautuvo vairuotojas, elektrinių
komponentų surinkėjas, elektromechanikas, elektromonteris,
elektronikos inžinerijos technikas, elektros įrangos mechanikas, finansų analitikas, fizikas, frezuotojas, gamybinių patalpų
valytojas, gamybos meistras, gamybos vadovas, geodezininkas,
gydytojo odontologo padėjėjas, gyvulininkystės specialistas,
grafikos dizaineris, greitojo maisto ruošimo darbuotojas, indų
plovėjas (rankomis), informacinių technologijų mokytojas,
išnuomojimo paslaugų pardavėjas, įrenginių inžinierius, juriskonsultas, kambarinė, kartoninių gaminių surinkėjas, kasininkas,
kepėjas, kirpėjas, klientų aptarnavimo skyriaus padėjėjas,
kompiuterinių žaidimų programų kūrėjas, kompiuterių sistemų
administratorius, koncertmeisteris, konditeris, konstrukcijų
inžinierius, konstruktorius, kontrolierius svėrėjas, krovikas,
krovikas rūšiuotojas, laiškininkas, laivo kapitonas, laivo korpuso remontininkas, laivo metalinių konstrukcijų montuotojas,
laivo vamzdynininkas, logistikos specialistas [vadybininkas],
logopedas, lopšelio-darželio auklėtojas, maisto gamybos
vedėjas, maisto išdavėjas, manikiūrininkas, masažuotojas,
matininkas, mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas, mažmeninės prekybos padalinio vadovas, mechanikas, mechanikos

inžinierius, mechanikos technikas, medienos apdirbimo mašinų
operatorius, medinių baldų apdailininkas, mėsininkas, metalinių
gaminių dažytojas, metalinių konstrukcijų montuotojas, metalinių konstrukcijų surinkimo šaltkalvis, metalinių laivų korpusų
surinkėjas, metalo šlifuotojas, metodininkas, mokslo darbuotojas
{vadyba}, muzikos ir atlikėjų meno mokytojas, muzikos mokytojas, nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas apdirbimo
pramonės darbininkas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio
darbininkas, nekvalifikuotas mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas statybos darbininkas,
padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis parduotuvės darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas, paieškos ir gelbėjimo
koordinacinio centro darbuotojas, pakavimo įrangos operatorius,
pakuotojas (rankomis), pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavėjas kontrolierius, pardavimo [realizavimo] padalinio vadovas,
pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo skatinimo metodų
specialistas, pardavimo vadybininkas, parduotuvės padalinio vadovas, paslaugų (teikiamų pardavus prekę) konsultantas, paslaugų kokybės kontrolierius, pastolininkas, pašto siuntų lydėtojas,
pašto siuntų skirstytojas, personalo specialistas [vadybininkas],
plataus profilio staklininkas, plataus profilio statybininkas, plytelių klijuotojas, pradinio ugdymo mokytojas, pramonės įrenginių
montuotojas, prekių fasuotojas, prekių priėmėjas, prekių sandėlio
nešikas, prekybos salės darbuotojas, produkto vadybininkas,
programuotojas, psichikos sveikatos slaugytojas, psichologas,
remonto meistras, remonto šaltkalvis, šaltkalvis remontininkas,
restorano virėjas, rinkodaros specialistas [vadybininkas], ryšių su
žiniasklaida specialistas, sandėlininkas, santechnikas, siuvėjas,
skalbyklos mašinų operatorius, slaugytojo padėjėjas, socialinis
darbuotojas, socialinis pedagogas, specialiųjų statybos darbų
vadovas, specialusis pedagogas, sporto instruktorius, sporto
treneris, stalius, stalius dailidė, statybinių gręžinių gręžimo mašinų operatorius, statybinių konstrukcijų inžinierius, statybos
inžinerijos objektų braižytojas, 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, technologijų inžinierius,
technologijų technikas, tiekėjas, tiekimo agentas [vadybininkas],
tikybos mokytojas, turizmo vadybininkas, ūkio techninės priežiūros skyriaus technikas, uosto krovikas, užsakymų priėmėjas,
vadybos konsultantas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas,
valytojas (rankomis), valstybinės priešgaisrinės priežiūros
inspekcijos inspektorius, vamzdyno montuotojas, vėdinimo sistemų šaltkalvis, vėdinimo vamzdyno montuotojas, veterinarijos
felčeris, viešbučio administratorius, viešbučio klientų priėmimo
ir aptarnavimo tarnautojas, vilkiko [treilerio] vairuotojas, virėjas,
virtuvės darbininkas, vyriausiasis buhalteris.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, automobilių mechanikas, autotransporto priemonių remonto šaltkalvis, baldų pramonės darbininkas,
baldžius, barmenas padavėjas, bendrųjų statybos darbų vadovas,
biologijos mokytojas, buhalteris, dailės mokytojas, gyvulininkystės specialistas, konditeris, konstruktorius, laiškininkas,
laivo vamzdynininkas, laivų korpusų dažytojas, laivų statybos
technikas, lietuvių kalbos mokytojas, lopšelio-darželio auklėtojas, metalinių gaminių surinkėjas, nekvalifikuotas apdirbimo
pramonės darbininkas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio
darbininkas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas kasininkas,
pardavimo vadybininkas, pastatų dažytojas, plataus profilio
statybininkas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, restorano
vadovas, rusų kalbos mokytojas, savivarčio vairuotojas, siuvėjas,
sporto treneris, statybos inžinierius, sunkvežimio vairuotojas,
suvirintojas, suvirintojas elektra, šaltkalvis suvirintojas, technologijų technikas, virėjas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apsaugos darbuotojas, apskaitininkas, automobilio vairuotojas, automobilių mechanikas,
automobilių plovėjas, automobilių šaltkalvis, baldų apmušėjas,
barmenas, barmenas padavėjas, buhalteris, fasuotojas {maisto
pramonė}, gaterininkas, gyvulininkystės specialistas, indų plovėjas (rankomis), kambarinė, logistikos specialistas [vadybininkas],
medienos šlifavimo darbininkas, nekvalifikuotas gyvulininkystės
ūkio darbininkas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas,
pardavėjas kasininkas, plytų mūrininkas, rinkos tyrimo apklausų
atlikėjas, sandėlininkas, santechnikas, stalius, tiekėjas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: barmenas padavėjas, buhalteris, ikimokyklinių
įstaigų mokytojų rengimo dėstytojas, padavėjas, pagalbinis virtuvės darbininkas, pardavėjas, slaugytojo padėjėjas, stalius, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: apskaitininkas, automobilių šaltkalvis, dažytojas
purškėjas {išskyrus statybą}, dizaineris maketuotojas, kepėjas,
padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pardavėjas
kasininkas, pardavimo vadybininkas, parduotuvės padalinio
vadovas, pintų daiktų pynėjas, plataus profilio staklininkas,
ryšių su klientais centro informavimo tarnautojas, sunkvežimio
vairuotojas, suvirintojas, šaltkalvis, šiukšliavežio vairuotojas,
tiekimo sandėlio krovikas, valytojas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: apgyvendinimo paslaugų administratorius,
barmenas padavėjas, kambarinė, klientų aptarnavimo skyriaus
padėjėjas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, psichologas,
savivarčio vairuotojas, stalius, suvirintojas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.

Rugsėjo 26 d. (šeštadienį) 18 val.
NUMATOMA PREMJERA!
Arturas Mileris KOMIVOJAŽIERIAUS MIRTIS. Dviejų dalių melo drama. Režisierius Arvydas Lebeliūnas.
Bilietai: 10 €, 12 €
Rugsėjo 27 d. (sekmadienį) 12 val.
Daiva Čepauskaitė KAŠTONĖ. Vienos dalies spektaklis
visai šeimai pagal A. Čechovo apsakymą „Kaštonė“.
Režisierius Arvydas Lebeliūnas.
Bilietai: suaugusiems - 4 €, vaikams - 3 €
Kasa dirba: darbo dienomis (iðskyrus pirmadienius), nuo 11 iki 14 val.
ir nuo 15 iki 18 val. Ðeðtadieniais ir sekmadieniais – nuo 10 iki 13 val. ir
nuo 15 iki 18 val. Kasos telefonas: (8-41) 52 49 63. Informacija telefonu:
informaciniame centre MINTA INFO 1551. Teatras pasilieka teisæ keisti
spektaklius.
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