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TAURAGĖ

LIETUVOJE

Seimas pritarė siūlymui atsisakyti
popierinių gimimo, mirties ir
santuokos liudijimų
Šiandien Seimas po pateikimo pritarė Teisingumo
ministerijos pasiūlymui supaprastinti civilinės būklės
aktų registravimą. Priėmus parengtus teisės aktų projektus,
žmonėms nebeliktų būtinybės
gauti civilinės būklės akto
įrašo įregistravimo liudijimų
(gimimo, santuokos, mirties ir t.t.), nes visi šie duomenys yra Gyventojų
registro duomenų centrinėje bazėje.
Parengtuose teisės aktų projektuose numatyta, kad registruojant kai
kuriuos civilinės būklės aktus, asmeniui pačiam nereikės atvykti į civilinės metrikacijos įstaigą, o jo civilinė būklė būtų registruojama remiantis
institucijos, konstatavusios tam tikrą civilinę būklę, elektroninių ryšių
priemonėmis persiųstais dokumentais be atskiro asmens kreipimosi.
Dauguma dokumentų bus gaunami iš sveikatos priežiūros įstaigų, o
prielaidas tokiam dokumentų judėjimui sudarys įgyvendinama elektroninė
sveikatos sistema.

Bankrutuojančių asmenų turtas –
skaidriose elektroninėse varžytinėse
Bankrutuojančių įmonių ar asmenų turtą bankroto administratoriai nuo
šiol parduoda tik modernizuotoje elektroninių varžytinių sistemoje.
Ši elektroninė paslauga užtikrina nevaržomą dalyvavimą, tad turto pardavimas vyksta atvirai ir geriausiomis kainomis. Bankrutuojančių įmonių
ar asmenų kreditoriai gali neabejoti proceso skaidrumu, kadangi nauja
tvarka, kai turtas bus parduodamas tik elektroninėje erdvėje vykstančiose
varžytinėse, užkerta kelią galimam piktnaudžiavimui.

Mažinama administracinė našta
verslui
Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos parengtiems Buhalterinės apskaitos įstatymo bei lydinčiųjų teisės aktų pakeitimams, kuriais verslui
mažinama administracinė našta.
LR Seimui patvirtinus šiuos pakeitimus, viename teisės akte bus aiškiai
reglamentuoti visų ūkio subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymo reikalavimai.
Pakeitimais nustatoma, kad ūkio subjektai, kuriems ES arba LR teisės aktai
nenustato imperatyvios pareigos taikyti verslo arba tarptautinius apskaitos
standartus, galėtų pasirinkti, kuriais apskaitos standartais vadovaujantis
tvarkyti buhalterinę apskaitą.
Taip pat palengvinami reikalavimai įmonių grupei nepriklausančioms
įmonėms, kurios prekiauja arba ketina pradėti prekiauti savo akcijomis
reguliuojamose rinkose – finansines ataskaitas jos gali sudaryti pagal verslo
apskaitos standartus.

„Statoil“ pakeis pavadinimą

TAURAGĖS BASEINUI RENGIAMAS PROJEKTAS
Šilalėje jau veikia Sporto ir laisvalaikio centras su Tauragės regione pirmuoju ir vienu moderniausių baseinų visoje Žemaitijoje. Baseiną tauragiškiams
žada ir Tauragės rajono valdininkai, tik dar įspūdingesnį nei turi kaimynai.
Planuose – dviejų takelių, 25 metrų ilgio baseinas ir aukšta konstrukcinė
arka su vandens arba rūko užuolaida ant kurios būtų galima žiūrėti 3D filmus/vaizdus. Taip pat svarstoma ir apie du mažesnius baseinus tinkančius
šeimoms su vaikais, čiuožyklą, bei sukūrinę vonią. Kiek tai kainuos paaiškės
pabaigus rengti projektą. Pastatas baseinui bus statomas buvusio karinio
miestelio teritorijoje Vytauto g. 141., greta ten esančių dviejų senų, kuriuose šiuo metu įsikūręs Tauragės Sporto centras ir futbolo klubas „Tauras“.
Rajono savivaldybės internetinėje svetainėje jau paskelbtas pastato-klubo
patalpų išdėstymo planas. Projektui rengti Kūno kultūros ir sporto centro departamentas skyrė 72 000 Eur. Kaimynai
baseiną statė beveik trejus metus, kiek laiko prireiks Tauragei valdininkai viešai nespėlioja.

JURBARKAS

VYKDOMA APKLAUSA DĖL PABĖGĖLIŲ
APGYVENDINIMO IR INTEGRACIJOS
Jurbarko rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į Socialinės
apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės kreipimąsi dėl
savivaldybių pagalbos priimant Lietuvoje pabėgėlius, e-demokratijos priemonėmis vykdo rajono gyventojų apklausą. Gyventojų klausiame nuomonės
dėl pabėgėlių apgyvendinimo ir integracijos mūsų rajone, dėl gyventojų pasirengimo prisidėti, sprendžiant šią problemą. Apklausa vykdoma anonimiškai
iki spalio 1 d.
Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybės svetainėje yra sukurtas reklaminis
skydelis „E-demokratija“. Gyventojų patogumui vienoje vietoje yra sukeltos visos e-demokratijos paslaugos: čia galite susipažinti su įvykusiais ir būsimais Tarybos posėdžiais, komentuoti
sprendimų projektus (identifikavus save), pateikti e-peticiją (identifikavus save), dalyvauti e-forume, e-apklausose.

ŠILALĖ

PAGERBTOS ŽYDŲ GENOCIDO AUKOS
Rugsėjo 23-iąją minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Lietuvoje
iki Antrojo pasaulinio karo gyveno apie 208 000 žydų, kurių maždaug 90 procentų
buvo išžudyti nacių ir jų vietinių talkininkų.
Šilalės rajono vadovai pagerbti genocido aukas vyko į masines žydų kapavietes
Šilalės mieste ir Tūbinių kaime. Meras Jonas Gudauskas, mero pavaduotojas Valdemaras Jasevičius, Administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus, direktoriaus
pavaduotoja Vera Macienė, mero patarėja Rima Norvilienė, Šilalės miesto seniūnas
Alfonsas Paulikas bei Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūnas Stasys Lidžius uždegė
žvakeles ir tylos minute pagerbė Holokausto aukas.

ŠILUTĖ

PAŽINTINĖS EKSKURSIJOS PO ŠILUTĖS MIESTĄ
Šilutės turizmo informacijos centras kviečia visus aktyviai dalyvauti tarptautinės
turizmo dienos proga rengiamose pažintinėse ekskursijose po Šilutės miestą. Registruokitės, dalyvaukite ir galbūt sužinosite tai ko dar nežinojote!
Ekskursijos vyks rugsėjo 26 d. 12 val. „Vėtrungių kelio“ ekskursija.
16 val. pažintinė ekskursija po Šilutės miestą.

ŠAKIAI

Europoje „Statoil“ degalines
valdanti pasaulinė mažmeninės
prekybos bendrovė „CoucheTard“ pranešė suvienodinanti
jos valdomų degalinių ir parduotuvių tinklų pavadinimus
ir plėtosianti vieną pasaulinį
prekės ženklą „Circle K“.
Šis procesas palies ir „Statoil“ degalines Europoje, taip pat ir Lietuvoje, kurios per artimiausius
kelerius metus bus pervadintos į „Circle K“.
Atnaujintas „Circle K“ prekės ženklas pakeis dabartinius „Couche-Tard“
priklausančius „Circle K“, „Statoil“, „Mac“ bei „Kangaroo Express“
prekės ženklus, naudojamus JAV bei kitose valstybėse.
Mažmeninės prekybos įmonė „Statoil Fuel & Retail” iki 2010 metų
priklausė naftos ir dujų korporacijai „Statoil ASA“, tačiau 2012 m. buvo
parduota didžiausiam pasauliniam mažmeninės prekybos tinklui „CoucheTard“. Sandorio sąlygose buvo numatyta, kad „Statoil“ vardą degalinėse
naujieji savininkai turės teisę naudoti iki 2021 metų.

Geros žinios mažai uždirbantiems
Seimas pritarė „darbiečių“ siūlymui nuo 2016 metų liepos minimalią
mėnesio algą (MMA) padidinti iki 437 eurų. Vyriausybė jau yra įsipareigojusi nuo kitų metų sausio MMA padidinti 25 eurais iki 350 eurų.
Seimas antradienį priėmė „darbiečių“ siūlytą rezoliuciją dėl MMA didinimo - už balsavo 50, prieš - 6, o susilaikė 37 parlamentarai. Parlamentarai
taip pat pritarė „tvarkiečių“ siūlymui MMA nustatyti, atsižvelgiant į vidutinį darbo užmokestį - siūloma, kad MMA dydis sudarytų pusę paskutinių
trejų metų vidutinio darbo užmokesčio ir negalėtų būti mažesnis nei pusė
praėjusių metų vidutinio darbo užmokesčio. Už tai balsavo 57, prieš – 6,
o susilaikė 32 parlamentarai.
Šaltinis Delfi.lt

ŠAKIEČIAI DALYVAVO RESPUBLIKINĖJE
DERLIAUS ŠVENTĖJE
Šeštadienį Vilniuje vyko respublikinė Derliaus šventė „Lietuvos sostinėje – visi
regionai“, kurią organizavo Žemės ūkio rūmai. Renginio globėja – šalies Prezidentė
Dalia Grybauskaitė. Derliaus šventėje Zanavykijai atstovavo Sudargo, Turčinų,
Tarpučių, Baltrušių, Lekėčių, Girėnų bendruomenės, Gelgaudiškio kultūros centro
šokėjai, vadovaujami Editos Balčiūnienės, Bliuviškių kaimo kapela bei Gelgaudiškio
muzikantas Pijus Damušis. Savo produkciją sostinės gyventojams ir svečiams siūlė
„Gulbelės“ kepyklėlė ir Lukšių pieninė.
Renginyje dalyvavo rajono meras Juozas Bertašius, mero pavaduotojas Edgaras Pilypaitis, savivaldybės administracijos direktorius Evaldas Sniečkus, Žemės ūkio rūmų atstovas Šakių savivaldybėje Rimas Valiukas. Stilizuotą Šakių
kiemelį aplankė ir zanavykiškais gardumynais vaišinosi Lietuvos Respublikos Prezidentė D. Grybauskaitė, Žemės
ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, europarlamentaras Bronius Ropė, Vilniuje gyvenantys kraštiečiai, kiti garbūs
svečiai. Tarpučių bendruomenės aktyvistei „čerauninkei“ Rūtai Mickaitienei ministrė V. Baltraitienė įteikė padėkos
raštą už aktyvią, išradingą visuomeninę veiklą.

RASENIAI

MODERNAUS VARTOTOJO PAŽINIMAS IR JO
POREIKIŲ TENKINIMAS
XXI amžiaus paslaugų, prekių vartotojas, pirkėjas yra reiklus, išprusęs, specifinius lūkesčius puoselėjantis ir savo
įnorius diktuojantis žmogus. Paslaugos teikėjui, prekės pardavėjui tenka iššūkis įsigilinti į modernaus vartotojo psichologiją, užčiuopti vartotojo lūkesčių pulsą, perprasti jo elgsenos ypatumus ir tobulinti savo efektyvaus komunikavimo
gebėjimus. Tokių „plonybių“ galėsite sužinoti, jei atvyksite į Švietimo centro organizuotą paskaitą ir paklausysite
lektorės Lidijos Laurinčiukienės. Paskaitoje susipažinsite su efektyviais psichologiniais vartotojų pažinimo metodais,
pritaikomais kasdienėje veikloje. Lidija Laurinčiukienė – žurnalistė, nepriklausoma švietimo ir verslo organizacijų
konsultantė, valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo renginių vedėja, asmeninio tobulinimo trenerė (koučerė). 15
metų veda autorinius seminarus tokiomis temomis, kaip organizacijos įvaizdžio kūrimas, viešųjų ryšių vadyba, efektyvi
dalykinė komunikacija, organizacijos kultūra, laiko valdymas, lyderystė ir komandos formavimas, savigarbos ugdymas, dalykinė iškalba, bendravimas su žiniasklaida, krizinių situacijų ir streso valdymas, vartotojo psichologija ir t.t.
Renginys vyks rugsėjo 30 d. 15 val. Švietimo centro II aukšte. Registruokitės iki rugsėjo 29 dienos adresu: inforaseiniusvietimocentras@.lt. Renginys nemokamas.
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KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS APSKRITIES POLICIJA PAGALIAU
PERSIKELS Į NAUJAS, MODERNIAS PATALPAS
Jau šį šeštadienį Klaipėdoje bus iškilmingai atidarytas naujasis Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Daug metų Klaipėdos
apskr. policijos pareigūnai dirbo tragiškomis sąlygomis prieškariniame,
apgriuvusiame pastate, kur kažkada buvo įsikūręs kalėjimas.
„Apie naujojo Klaipėdos policijos komisariato statybas kalbėta bene
dešimtmetį, pareigūnams vis žadėta šiek tiek pakentėti, todėl labai
džiaugiuosi, kad pagaliau darbuotojai turės orias darbo sąlygas. Jiems
įrengtos dvi sporto salės, modernūs persirengimo kambariai, patogios
pasitarimų salės ir kabinetai. Tačiau pirmiausia, šis naujas komisariatas
skirtas Klaipėdos miesto, rajono, apskrities bendruomenei, todėl linkiu,
kad čia apsilankęs žmogus būtų aptarnautas kokybiškai ir operatyviai gautų reikiamą pagalbą“-sako policijos
generalinis komisaras Linas Pernavas.
2012 m. atikus senojo Klaipėdos apskr. VPK pastato Jūros gatvėje techninės būklės vertinimą, buvo pripažinta,
kad 3-ojo aukšto medinės perdangos ir stogo konstrukcijų techninė būklė yra bloga su ženkliais griūčiai būdingais
požymiais. Iš karto po tokios išvados iš pastato 3-iojo aukšto buvo iškelti darbuotojai, nes darbas šiose patalpose
tapo pavojingu.
2015 m. liepos 24 d. pasirašytas statybos užbaigimo aktas. Kartu su administraciniu 5 aukštų pastatu buvo pastatyta ir 3 aukštų, 98 vietų areštinė. Pagal VĮ „Turto bankas“ pateiktus duomenis objekto statybos kaina, nurodyta
sutartyje yra beveik 21 mln. eurų. Į naująjį Klaipėdos apskr. VPK administracinį pastatą iš 24 padalinių persikels
apie 600 darbuotojų iš 8 pastatų, dislokuotų Klaipėdos mieste.

ŠIAULIAI

ŠIAULIUOSE NUTRAUKTA NELEGALI PREKYBA
GINKLAIS, ŠAUDMENIMIS IR SPROGSTAMOSIOMIS MEDŽIAGOMIS
Per tris dienas - 7 kratos, kurių metu iš nelegalios apyvartos Šiaulių
apskrities policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos
pareigūnai eliminavo 3 283 įvairaus kalibro šovinius, didelį kiekį
parako, 16 šaunamųjų ginklų ir 17 šautuvų durklų.
Tikrindami kriminalinės žvalgybos informaciją apie neteisėtą disponavimą šaudmenimis, kriminalistai rugsėjo 13 d. Šiauliuose, prie
Kairių g. esančio garažo, sustabdė 63 metų šiauliečio vairuojamą
automobilį OPEL SINTRA. Į pareigūnų klausimą, ar su savimi neturi
draudžiamų daiktų, pasimetęs vyras atsakė nebyliai, ištiesdamas
jiems paketą su 200 šovinių.
Tada kriminalistai nutarė apžiūrėti jo automobilį, garažą ir gyvenamąją vietą. Kratų metu buvo rasti dar 202 šoviniai, šaunamasis ginklas, ginklo dalių, 17 šautuvo durklų.
Leidimo ginklui ar šoviniams laikyti vyras neturėjo. Paaiškėjo, kad šiuos daiktus jis nelegaliai įsigijo iš kito - 49
metų šiauliečio.
Pas pastarąjį pareigūnai irgi atliko kratą. Čia buvo rasta šaunamųjų ginklų bei jų dalių, neteisėtai laikomi šaudmenų ir pažymėjimų apie leidimą laikyti ginklą, kurie, įtariama, yra... klastotės. Šis šiaulietis buvo ne tik mėgėjas
perdirbinėti ginklus, kad iš jų būtų galima šaudyti galingesnio kalibro šaudmenimis, bet ir, įtariama, kompiuteriu
klastodavo leidimus ginklams laikyti, su kuriais jis ginklų parduotuvėse galėdavo įsigyti įvairaus kalibro šovinių
ir juos perparduoti su 10 centų antkainiu. Jis perparduodavo ir legaliai nusipirktus šaudmenis, mat turėjo ir tikrą
leidimą ginklui laikyti. Tik, va, licencijos prekiauti šaudmenimis tai neturėjo.
Vienas jo pirkėjų buvo ir jau minėtas 63 metų šiaulietis, kuris nelegaliai įgytais šoviniais, tik dar su 10 centų
papildomu antkainiu, aprūpindavo nelegalių šautuvų turėtojus. Tarp jų buvo ir 50-metis Sergejus, kurio gyvenamojoje vietoje ir garažuose atliktų kratų metu pareigūnai rado 2560 įvairaus kalibro šaudmenų, 10 šaunamųjų
ginklų ir didelį kiekį parako.

KAUNAS

SIDABRINĖ RINKTINĖ IŠKILMINGAI PAGERBTA
KAUNO ROTUŠĖJE
Sidabro medalius Europos krepšinio čempionate iškovojusi Lietuvos rinkinė
antradienį iškilmingai pagerbta Kauno rotušėje. Pavakare krepšininkus pasveikino į Rotušės aikštę susirinkusi daugiatūkstantinė sirgalių minia. Miesto
vadovai krepšininkams ir trenerių štabui įteikė Santakos garbės ženklus, o
Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ choreografinės grupės
šokėjos užkabino jiems ant kaklo ąžuolo vainikus.
Vyriausiasis treneris Jonas Kazlauskas, treneris Gintaras Krapikas, žaidėjai
Mantas Kalnietis ir Jonas Mačiulis apdovanoti 2-ojo laipsnio Santakos garbės
ženklais.
Krepšininkai Paulius Jankūnas, Artūras Milaknis, Robertas Javtokas, Domantas Sabonis ir Lukas Lekavičius
apdovanoti 3-iojo laipsnio Santakos garbės ženklais.
Rinktinės gydytojui Rimtautui Gudui, gydytojams kineziterapeutams Petrui Mikučioniui ir Pauliui Jacikui, taip
pat Lietuvos krepšinio federacijos generaliniam sekretoriui Mindaugui Špokui skirti burmistro Jono Vileišio medaliai, fizinio parengimo treneriui Sigitui Kavaliauskui ir gydytojui Vyteniui Trumpickui skirtos vardinės medinės
padėkos lentelės.
Apdovanojimų atsiimti atvyko keturi krepšininkai – Paulius Jankūnas, Mantas Kalnietis, Lukas Lekavičius ir
Domantas Sabonis.

TELŠIAI

PAŠTO SIUNTOJE – NETIKĖTAS RADINYS
Rugsėjo 21-osios popietę, Telšiuose, centriniame pašte, vienoje
iš siunčiamų siuntų, Muitinės pareigūnai aptiko neteisėtą radinį.
Telšiškės siunčiamoje, į Švediją adresuotoje siuntoje aptiki 26
Baltarusiškomis banderolėmis paženklinti cigarečių pakeliai ir
0,5 litro talpos plastikinis butelis, sklidinas bespalvio skysčio,
turinčio specifinio naminės degtinės kvapo.
Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai, dėl disponavimo neteisėtomis prekėmis,
pradėjo administracinę teiseną pagal LR ATPK 177 str. ir 1632
str. Nustatinėjamas į kitą šalį kontrabandinių rūkalų ir naminės
degtinės norėjęs nusiųsti asmuo.
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PASAULYJE

Latviją užplūdo kinai
Keletą metų
Latvijoje galioja
įstatymas, suteikiantis galimybę
užsieniečiams – ne
Europos Sąjungos
(ES) ir NATO šalių
piliečiams, investavusiems Latvijoje,
gauti leidimą apsigyventi šalyje. Kaip praneša LRT RADIJO korespondentas Latvijoje
Arūnas Vaikutis, tuo naudojasi daugelis, ypač kinai. Vien Jelgavos ir
Bauskės apylinkėse gyvena pusantro šimto kinų.
2010-aisiais Latvijos parlamentas priėmė įstatymą, pagal kurį užsieniečiai gali gauti leidimą penkerius metus gyventi Latvijoje, o kartu su
juo ir atitinkamus privalumus – pavyzdžiui, galimybę laisvai judėti ES
ribose. Tokio leidimo gavimo sąlyga – kad ir nekilnojamo turto (NT)
už ne mažiau kaip 140 tūkst. eurų įsigijimas Latvijoje.

ES įsteigs specialius migrantų
priėmimo centrus
Europos Sąjunga iki lapkričio galo įsteigs specialius priėmimo centrus
migrantams tiesiogiai su Viduržemio jūra besiribojančiose valstybėse,
ketvirtadienį pareiškė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas
Tuskas po skubaus Bendrijos lyderių susitikimo dėl migracijos krizės.
„Karštieji taškai bus įsteigti iki lapkričio galo“, - sakė D.Tuskas,
turėdamas galvoje registracijos centrus, kurie, kaip tvirtina Bendrija,
turėtų paspartinti pastangas atskirti asmenis, bėgančius nuo konfliktų,
ir ekonominius migrantus.

Nigerijos kariuomenė suėmė „Boko
Haram“ lyderį ir išlaisvino 240
moterų ir vaikų
Nigerijos kariuomenė sulaikė aukštą islamistų grupuotės „Boko
Haram“ lyderį ir išlaisvino daugiau kaip 240 moterų ir vaikų, buvusių
ekstremistų nelaisvėje. Taip pat suimta dar 40 grupuotės narių.
Bulama Modu, kuris buvo atsakingas už daugelį taktinių fundamentalistų sprendimų, sučiuptas per reidą dviejose „Boko Haram“ stovyklose
šiaurės rytinėje Borno valstijoje, sakė kariuomenės atstovas. Konfiskuota
ir ginklų bei amunicijos. Sunitų teroristai siekia Šiaurės Nigerijoje įkurti
„Dievo valstybę“. Nuo 2009 metų grupuotės išpuoliai ir atakos nusinešė
17 000 žmonių gyvybių.

Graikijoje prisaikdinta A. Tsipro
vyriausybė
Graikijos naujoji kairiojo sparno vyriausybė, vadovaujama premjero
Alexis Tsipro, trečiadienį oficialiai pradėjo darbą, žadėdama išjudinti
problemų slegiamą šalies ekonomiką.
Naujojo kabineto branduolį sudaro tie patys politikai, kurie dirbo
ankstesnėje į premjero postą sugrįžusio A. Tsipro vyriausybėje. Pasiųsdamas svarbią žinią šalies kreditoriams, premjeras išsaugojo tą pačią
komandą, kuri su jais vedė derybas dėl naujos finansinio gelbėjimo
programos. Naujajame kabinete esmingas su krize kovojančios šalies
finansų ministro portfelis vėl atiteko Euclidui Tsakalotui, pasiryžusiam
dėti visas pastangas, kad šalis liktų euro zonoje.

Priimdamas popiežių B. Obama
pasidžiaugė „meilės ir vilties“ žinia
JAV prezidentas
Barackas Obama
trečiadienį šiltai ir
labai atvirai pasitiko
popiežių Pranciškų,
atvykusį į Baltuosius rūmus, gyrė jo
kuklumą, kilnumą ir
jo meilės bei vilties
žinią.
„Šiandieninio susitikimo mastas ir dvasia yra tik nedidelis
to didžiulio maždaug
70 mln. Amerikos
katalikų pamaldumo atspindys, ir jūsų meilės bei vilties žinios skleidimas įkvepia daugybę žmonių mūsų šalyje ir visame pasaulyje“, – pasakė
B.Obama, kalbėdamas iš Baltųjų rūmų Pietinės pievelės. B.Obama gyrė
Pranciškaus vaidmenį, kuris padėjo sušvelninti dešimtmečius po Šaltojo
karo laikų trukusį priešiškumą tarp Jungtinių Valstijų ir Kubos.
Palaikydamas prezidento Baracko Obamos pastangas pažaboti oro
taršą, Pranciškus taip pat pažymėjo, kad pasauliui dabar yra „kritinė
akimirka“ kovoje su klimato pokyčiais.
Šaltinis Delfi.lt
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ŪKININKYSTĖ

Vištienos ir moliūgų troškinys
Ingredientai
Vištienos krūtinėlė, 300 g;
Moliūgai, 200 g;
Morkos, 2 vnt., nedidelės;
Grietinėlė, 100 g;
Karis, 1 g žiupsnelis pagal
skonį;
Rozmarinai, 1 žiupsnelis
džiovintų, nebūtina;
Juodieji pipirai, 1 žiupsnelis
maltų;
Druska, 1 žiupsnelis pagal skonį;
Aliejus, 100 ml kepimui.
Kaip gaminti
1. Vištieną ir moliūgą supjaustykite nedideliais gabalėliais. Morkas smulkiai sutarkuokite.
2. Keptuvėje įkaitinkite aliejų. Pirmiausia suberkite į keptuvę vištieną.
Kelias minutes apkepkite.
3. Tada berkite moliūgus ir morkas. Šiek tiek apkepkite.
4. Tada ant viršaus pilkite grietinėlę, pagardinkite prieskoniais, pasūdykite uždenkite keptuvę dangčių ir periodiškai pamaišydami apie 10 min.
patroškinkite.
5. Kad būtų daugiau skysčio, galite įpilti šiek tiek vandens.
6. Troškinį patiekite su virtais ryžiais.

NAUDINGA ŽINOTI

Kaip paruošti žiemai begonijas,
fuksijas ir pelargonijas
Daugumą gėlių galima išlaikyti per žiemą
namuose, kad ir kitąmet jos džiugintų savo
gausiu žydėjimu. Žiema – ramybės metas
daugeliui gėlių.
Rudenį, dar prieš šalnas, iškaskime iš lauko
gumbines begonijas, fuksijas ir pasodinkime
į vazonus, lovelius. Iš pradžių tik nakčiai galime įnešti į patalpą, dieną leisti pasimėgauti
paskutiniais saulės spinduliais. Vėstant orams
dienomis ir naktimis augaliukus sunešti į
vėsias, bet šviesias patalpas. Laistyti retai,
kad jie pamažu pereitų į ramybę. Pelargonijos
atsparesnės šalnoms, tad jos gali vieną kitą mažesnę šalną atlaikyti. Tačiau ir apie jas
reikia pagalvoti. Iš lauko parneštos dar ilgai gali gyventi stiklintame balkone. Šiltuose
butuose, kur pakankamai šilta, jos stypsta, plonėja, ilgėja šakos, tampa neišvaizdžios,
bespalvės. Todėl, jei neturime šviesių, vėsių patalpų, kuo ilgiau laikykime pelargonijas
stiklintame balkone. Bent per didžiausius žiemos šalčius reikia palaikyti šiltesnėje patalpoje. Jei temperatūra oro temperatūra nenukrenta žemiau -5ºC šalčio, joms balkone
geriau. Vasario, kovo mėnesį senus stiebus reikia nupjauti. Jau bus pradėjusios leisti jaunus
ūglius. Per ilgus – patrumpinti, paliekant 3-4 lapelius. Iš senų stiebų galima pasidaryti
naujų augaliukų, tereikia nukarpyti viršūnių auginius. Juos šaknydinti galima dvejopai:
merkti į vandenį ar sodinti į žemę.
Fuksija reikliausia iš šių gėlių. Ji lapų ir stiebų nenumeta. Fuksija šilumamėgė, tad
ilgai balkone išlaikyti nepavyks. Patalpose, kuriose mes gyvename, jai per šilta, per
sausa. Tuomet ją užpuola kenkėjai ir dažnai tenka atsisveikinti nespėjus pasidžiaugti. Jei
kambariai šilti, sausi – drėkinkime augalą per lapus. Apipurškime vandeniu dažniau nei
liesime. Tokiu būdu apsaugosime nuo tykančių ligų bei kenkėjų.
Vasario pabaigoje – kovo pradžioje patrumpinkime senus stiebus. Nukarpytas šakeles,
jų viršūnių auginius, jei juos pasisekė išlaikyti per žiemą neištysusius, galėsim panaudoti
dauginimui.
Šaltinis: Loretos sodai.lt

TEMA

„SVIESTO SVIESTUOTO“ ĮKŪRĖJOS: „VIRTUVĖJE
GIMUSIOS SVAJONĖS PILDOSI“
Nuo veganizmo prie verslo, nuo
sukiojimosi virtuvėje iki verslo
partnerystės, nuo psichologijos
studijų link svajonių žmonėms parodyti tikrąją produkto vertę – tuo
ir dar daugiau dalykų džiaugiasi
Kaune gyvenančios ir daugiau nei
pusmetį čia verslaujančios Dovilė
Stonė (23) bei Milda BeržanskaitėKašėtienė (23). „Startup Awards
2014“ nominacijos „Išradingiausias
pumpurinis startuolis“ laureatės
„Sviesto sviestuoto“ įkūrėjos svajoja apie kiekvieno lietuvaičio ryto
pradžią su sveiku ir skaniu riešutų
sviestu.
„Visada svajojau gyvenime užsiimti tuo, ką moku geriausiai.
Norėjau duoti žmonėms tai, kuo
pati tikiu. Kai tapau vegane, pradėjau daug labiau rūpintis savo
mityba, atradau, kad užsienyje labai
populiarus produktas yra riešutų
sviestas, ir juo labai susidomėjau.
Deja, Lietuvoje esanti šio produkto
pasiūla mane nuvylė: sukietintieji riebalai, palmių aliejus, daug
druskos, cukraus, kitokių priedų...
Kam viso to reikia riešutų svieste?“
– veiklos užuomazgas prisimena
D. Stonė.
„Didelis mūsų koziris – kokybiški, rūpestingai gaminti produktai,
bet nuoširdumas, kūrybingumas ir
artimas ryšys su vartotojais yra ne
mažiau svarbūs. Žmonės puikiai
jaučia, kai dirbama nenuoširdžiai,
o už nuoširdumą jie atsilygina lojalumu“. D. Stonė.
„Bet aš nepasidaviau – riešutų
sviestą pradėjau gaminti pati. Ir
dar draugę Mildą vaišinti. Drįstu
sakyti, kad riešutų sviestas mus dar
labiau suvienijo. Užteko vieną kartą
paragauti tokio savadarbio gaminio,
kad negalėtume šios idėjos paleisti,
– šypsosi startuolė. – Jis skanus,
universalus ir, svarbiausia, maistingas. O mes norime ne tik kurti ir
tobulinti vis naują skonį, bet ir tuo
dalytis. Pagaliau mūsų svajonės po
truputį pildosi.“
M. Beržanskaitė-Kašėtienė pri-

taria kolegei, primindama savo
pradžią šiame versle: „Ilgai kankinausi, nežinodama, ką reikės veikti,
kai baigsiu psichologijos studijas.
Žinojau, kad psichologe nebūsiu.
Kai Dovilė pavaišino savo maltais
riešutų, saulėgrąžų sviestais, labai
pamėgau juos malti pati. Ilgainiui
pradėjome svajoti, kaip malame
juos Lietuvos žmonėms, o ir paskatinimo nemažai sulaukėme, todėl
ir ėmėmės šios puikios veiklos.“
Rinka – tikras iššūkis
„Lietuvos, taip pat ir Kauno,
rinka mums yra nemažas iššūkis.
Riešutų sviestas čia yra naujovė,
todėl turime daug dirbti, siekdamos supažindinti žmones su
puikiomis šio gaminio skoninėmis
ir maistinėmis ypatybėmis. Bet
mums tai patinka, džiaugiamės,
kad esame pirmosios gamintojos
Lietuvoje, siūlančios tokį įvairų
asortimentą vietoje gaminto natūralaus riešutų ir sėklų sviesto“,
– sako D. Stonė.
Paklausta, kokia yra moteris
šiame versle, pašnekovė svarsto:
„Mūsų versle nėra nei moterų, nei
vyrų. Yra tik žmonės, kurie dirba
ir stengiasi. Nemanau, kad tai,
jog esame moterys, turėjo įtakos
mūsų verslo krypčiai ar įvaizdžiui.
Apskritai labai nemėgstu stereotipų apie vyriškus ir moteriškus
dalykus, nors su jais versle tenka

dažnai susidurti – juk verslas
apskritai laikomas vyriška niša.“
Didesnė sėkmė – daugiau konkurencijos
„Kad ir kokį verslą plėtotum, jei
tau seksis, konkurencija anksčiau
ar vėliau atsiras. Ir kuo labiau tau
seksis, tuo greičiau tai nutiks. Manau, kad apskritai konkurencija
yra geras dalykas, nes ji skatina
pasitempti, neužmigti ant laurų
ir ieškoti vis naujų būdų, kaip
dar labiau patobulinti produktą.
Didelis mūsų koziris – kokybiški,
rūpestingai gaminti produktai, bet
nuoširdumas, kūrybingumas ir
artimas ryšys su vartotojais yra ne
mažiau svarbūs. Žmonės puikiai
jaučia, kai dirbama nenuoširdžiai,
o už nuoširdumą jie atsilygina
lojalumu“, – svarsto D. Stonė.
„Sviesto sviestuoto“ įkūrėjos
atsargiai, bet užtikrintai žengia
pirmuosius žingsnius ir sako
daug svajojančios. M. Beržanskaitė-Kašėtienė šypsosi: „Būtų
tiesiog puiku, jei kiekvienas
lietuvis savo rytinio sumuštinio
neįsivaizduotų be riešutų sviesto.“
„Tiesa. Ir jei žodis „sviestas“ pirmiausia būtų siejamas su riešutų
sviestu, o ne su sviestu, gaminamu
iš pieno“, – ateities vizijomis ir
verslo perspektyvomis dalijasi
D. Stonė.
Šaltinis: Bznstart.lt

SVEIKATA

KAI DIAGNOZĖ – LIMFOMA

Nauja VMI strategija: stambų pirkinį
teks pagrįsti
Nuo kitų metų gyventojai turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius privalės
pagrįsti juridinę galią turinčiais dokumentais, jei to pareikalaus Valstybinė
mokesčių inspekcija (VMI).
VMI Teisės departamento direktorė
Rasa Virvilienė pažymėjo, kad šis pakeitimas aktualus tik tiems fiziniams
asmenims, kurių išlaidos, VMI turimais
duomenimis, viršija gaunamas pajamas
ar kurių pajamų šaltiniai VMI nėra žinomi. „Pavyzdžiui, pajamos nėra
deklaruotos, apie jas VMI nėra pranešę tretieji šaltiniai, išmokas išmokantys asmenys, – dėstė ji. – Tarkim, vienas fizinis asmuo, gaunantis kelių
tūkstančių eurų atlyginimą, deklaruojantis pakankamai dideles individualios veiklos pajamas, paėmęs banko paskolą įsigyja namą, o kitas fizinis
asmuo, įsigijęs namą, VMI duomenimis gauna tik minimalų atlyginimą.
Reikalavimas pagrįsti turto įsigijimo šaltinius dokumentais bus pateiktas
antrajam gyventojui, kurio pajamos VMI neaiškios ar nežinomos. Tad
analogiškais atvejais fiziniai asmenys ir turėtų pasirūpinti, kad būtų išsaugoti turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius pagrindžiantys, sandorius
patvirtinantys ar kiti dokumentai ir kad jie turėtų juridinę galią bei atitiktų
įstatymų reikalavimus.“
R. Virvilienė paaiškino, kad taip gyventojas privalės paaiškinti, iš kur jo
pinigai namui statyti atsirado bei įrodyti, kad pajamos buvo legalios ir nuo
jų sumokėti mokesčiai.
Rizikingų asmenų atranka kontrolės veiksmams vykdoma analizuojant
VMI turimus ir iš kitų šaltinių gautus duomenis: muitinės, „Regitros“ teikiamą informaciją, bendradarbiaujant su teisėsaugos institucijomis.
Skaitykite daugiau: www.delfi.lt

„Tyrimo rezultatai nustebino ir
mus, – girdžiu gydytojos, atlikusios
operaciją balsą, – jums diagnozuota
limfoma“, – tarsi nuosprendį išgirstu
kitoje ragelio pusėje. Taip, ragelio,
nes turėjau paskambinti gydytojai
įsitikinti, jog pašalinus padidėjusį
limfmazgį biopsijos rezultatai buvo
geri.
Laikas sustojo vietoje, kūnas
sustingo, o galvoje vienas po kito
skambėjo klausimai: „Kas toliau?“,
„Tai juk vėžys!“, „Kodėl tai nutiko
man?“…
Limfoma – viena labiausiai plintančių kraujo vėžio rūšių, kasmet
pasaulyje nusineša daugiau nei 200
000 gyvybių. Apmaudžiausia, kad
ši ligų grupė dažniausiai per vėlai
diagnozuojama, todėl, kad apie ją
žmonės žino per mažai.
Šiuo metu mūsų šalyje piktybine
limfoma serga apie 7500 žmonių.
Dėl visuomenės senėjimo piktybinių
ligų kreivė neišvengiamai kopia į
viršų, tad ir susirgimų limfoma skaičius didėja kasmet – pastaruoju metu
įvairių rūšių limfoma kasmet suserga
apie 500 naujų pacientų.
Limfoma – limfinės sistemos
piktybinis navikas, eigoje galintis
pažeisti ir kitus organus. Pirmieji
limfomos požymiai dažnai būdingi
daugeliui susirgimų. Limfmazgių

padidėjimas – pirmasis jos požymis.
Kiti galimi simptomai: stiprus
prakaitavimas arba karščiavimas,
ypač nakties metu; nepaliaujamas
viso kūno niežulys; apetito netekimas, svorio kritimas arba nuovargis;
pasikartojantis kosulys arba dusulys.
Vaikams gali atsirasti kosulys arba
kvėpavimo sutrikimai. Taip pat jie
gali jausti pilvo skausmą. Kartais
vaikams apčiuopiamas darinys pilvo
srityje.
Kasmet Lietuvoje nustatoma apie
penki šimtai limfomos atvejų. Išgydomumas priklauso nuo limfomos
rūšies. Taikant chemoterapiją, imunoterapiją ir kartais kaulų čiulpų
persodinimą šiais laikais iš jaunesnių
tokia limfoma sergančių pacientų
pasveiksta aštuoni-devyni iš dešimties, o iš vyresnių pacientų (nuo
šešiasdešimt metų) išgydomas maždaug kas septintas.Kokios limfomos
atsiradimo priežastys?
Nors pasaulio mokslininkai nuolat
atlieka tiriamuosius darbus, skirtus
limfomų priežastims atrasti, jos vis
dar nežinomos. Limfoma, kaip ir kiti
piktybiniai navikai, nėra infekcinė
liga ir nuo kito žmogaus ja neužsikrečiama. Dažnai liga atsiranda nei
iš šio, nei iš to, be jokios aiškios priežasties. Todėl galimybė visiškai save
apsaugoti ar anksti nustatyti ligą yra

ribota. Jei, kai kuriais atvejais, gydytojai gali pasakyti, kad reikia sveikai
maitintis, būti fiziškai aktyviais, ir
tada sumažinsite tikimybę susirgti,
tai šiuo atveju praktiškai negalima
nieko numatyti.
Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikų Hematologijos,
onkologijos ir tranfuziologijos centro vadovas Laimono Griškevičiaus
viename interviu sakė: „Bloga žinia
yra ta, kad jūs susirgote, o geroji –
dažniausiai paplitusios limfomos
rūšys šiais laikais yra išgydomos“.
Šia viltinga citata susidūrusiems
su diagnoze LIMFOMA linkime
stiprybės kovoje.
Vilniaus visuomenės sveikatos
biuras
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AUTONAUJIENOS

DIENOS ŠVIESĄ IŠVYS 700 AG „HYUNDAI
TUCSON“

Ateitis – kūdikio vežimėlis su oro
filtru?

Kasmetinėje automobilių ir motociklų srities produktų mugėje
„The SEMA Show“ Las Vegase šiemet „Hyundai“ koncernas
pristatys įspūdingai patobulintą visureigio „Tucson“ versiją, kurio
variklio galia sieks net 700 AG. Naująjį krosoverį gamintojai parodys kartu su tiuningo kompanija „Bisimoto Engineering“, kuri
jau anksčiau perdirbo korėjiečių „Sonata“, „Genesis Coupe“ bei
„Elantra GT“ modelius.
Naujojo „monstro“ kasdienis „Hyundai“ keturių cilindrų 2,4
litro darbinio tūrio variklis praktiškai buvo perrrinktas iš naujo,
vėliau taip pat pakoreguota ir jį valdanti programinė įranga. Galią
į ratus perduos mechaninė šešių pavarų greičių dėžė. Automobilio
tobulintojų kompanija taip pat suteikė jam naują išvaizdą.

Dailės akademijos industrinio
dizaino studentas Dominykas
Budinas sukūrė „Oro skydą“ –
kūdikio vežimėlis su oro filtru,
apsaugančiu nuo užteršto oro,
– ir tapo tarptautinio dizaino
konkurso „Electrolux“ dizaino
laboratorija vienu iš šešių finalininkų. Pusfinalyje dalyvavo 35 studentai – net trys iš jų – lietuviai. Didysis
konkurso finalas vyks spalio 15 dieną Helsinkyje.
Vieno iš komisijos narių, „Electrolux“ dizainerio Martin Alexandersson,
teigimu, lietuvio pasiūlyta kūdikio vežimėlio su oro filtru idėja gali susilaukti plataus pripažinimo daugelyje išsivysčiusių šalių, kur oro užterštumo
problema yra ypač opi.

„ALFA ROMEO GIULIA“ EUROPOJE PASIRODYS
KITĄ RUDENĮ
Naujasis Italijos automobilių gamintojo „Alfa Romeo“
flagmanas „Giulia“ Europos rinkose turėtų debiutuoti kitų
metų rugsėjį. Frankfurto tarptautinėje parodoje šiuo metu
pristatomas galiniais ratais varomas sedanas, kaip tikisi jo
autoriai, sudarys konkurenciją tokiems „Premium“ segmento
atstovams kaip „BMW 3 serija“ ar „Mercedes-Benz C klasė“.
„Giulia“ bus pirmasis iš planuojamų net aštuonių naujų
„Alfa Romeo“ koncerno automobilių, kurie pardavimų
salonuose turi pasirodyti per artimiausius trejus metus. Į
šią programą, kuri turėtų prikelti daugiau nei šimtmetį skaičiuojančią markę, Italijos gamintojai skelbia investuojantys
5 mlrd. eurų. „Alfa Romeo“ tikisi, kad 2018-ų metų pabaigoje jos metiniai pardavimai pasieks 400 tūkst. vienetų.

„VOLKSWAGEN“ SOSTINĖJE PRISTATĖ
KOMERCINIUS AUTOMOBILIUS

NAUJASIS „AUDI A4 ALLROAD“ DEBIUTUOS KITĄ
PAVASARĮ
Tarpautinėje automobilių parodoje Frankfurte pristatęs atnaujintus „A4“ bei „A4 Avant“ modelius „Audi“ koncernas
nesnaudžia ir jau kitą pavasarį ruošiasi parodyti „A4 Allroad“
versiją. Didesnio pravažumo „Premium“ segmento šeimyninis
universalas turėtų debiutuoti Ženevos (Šveicarija) autošou
2016 m. kovą.
Prekybos salonuose pirkėjus „A4 Allroad“ turėtų vilioti
nuo 2016-ųjų balandžio. Tokiu būdu jis nedaug atsiliks nuo
paprastųjų „A4“ modelių, kurie prekyboje turėtų pasirodyti
Skaitykite daugiau: www.delfi.lt

TEMA

ĮSPĖJIMAS VAIRUOTOJAMS: KELIUOSE –
PAVOJINGIAUSIAS METAS
Atėjus tamsesniam paros metui, specialistai ragina „perkrauti“
vairavimo įpročius. Slidūs keliai,
trumpesnės dienos, nepakankamai
apšviestos gatvės, iš vieno miško į
kitą migruojantys gyvūnai bei rudeniniai lietūs sunkina eismo sąlygas.
Saugaus vairavimo instruktorius
Artūras Pakėnas tikina – rudenį
reikia prisiminti atsargesnius vairavimo įgūdžius. „Mūsų toks klimatas, kad temsta anksti. Žmonės
rudenį ir žiemą išvažiuoja į darbą
su tamsa ir grįžta taip pat sutemus.
Vis dėlto mūsų akys nepritaikytos
nakčiai, todėl naktį viskas matyti
šiek tiek kitaip, negu yra realybėje.
Dėl to mums reikia pagalvoti apie
bėdas ir pavojus“, – portalui sako
A. Pakėnas.
Pasak vairavimo mokytojo, daugelis vairuotojų yra įsitikinę, kad
jie gerai mato eismą, nes užtenka

šviečiančių žibintų,
tačiau esą ir jie dažnai
iškreipia vaizdą – ne
veltui pasigirsta kalbų
apie tariamus vaiduoklius, kurie esą pasirodė kelyje. Ruduo
pasižymi ir gausiais
lietumis. Pavojingiausia yra lietaus pradžia,
mat mūsų keliai neplaunami ir apsinešę dulkių sluoksniu.
Jis siūlo atsižvelgti į tai, kad miestų
senamiesčių keliai, grįsti akmenimis
ar granito plytomis, palijus arba
pasnigus taip pat būna labai slidūs.
Pasak A. Pakėno, padangas vairuotojai keis dar negreitai – po mėnesio
ar dviejų, tačiau reikia pagalvoti
apie tokį pavojingą reiškinį kaip
akvaplaningas, dar kitaip vadinamą
šlapiame kelyje susidarantį vandens
pleištą tarp padangos protektoriaus

Baltarusių kilmės milijardierius
iš Rusijos Andrejus Melničenka
užsisakė rekordinio dydžio burlaivį Sailing Yacht A. Įspūdingas
laivas jau pastatytas ir išmėgintas
Kylyje (Vokietija). Tai – didžiausia pasaulyje burinė superjachta,
kuria rusų pramonininkas vagos
pasaulio jūrų ir okeanų vandenis.
145 m ilgio monstras su trimis 90 m aukščio stiebais turi aštuonių aukštų
denį bei povandeninį stebėjimo kambarį. Superyachtfan.com informuoja,
kad burlaivio sraigtų mentes suks hibridinė dyzelinių ir elektrinių variklių
sistema. Titaniško dydžio burlaiviu galės plaukti 20 svečių ir 54 įgulos nariai.

Viso gero, balutės? Keistas „ištroškęs“
betonas 4 tūkst. litrų vandens sugeria
per 1 min.

Antradienio popietę „Moller Auto Savanoriai“ Vilniaus regiono klientams pristatė svarbią naujieną – pilnai atsinaujinusią „Volkswagen“
komercinio transporto gamą.
Svečių dėmesio laukė keturi nauji modeliai: T6 paletės atstovai
„Transporter“, „Caravelle“, „Multivan“ ir Lietuvos rinkoje gerai
pažįstamas „Volkswagen Caddy“. Visame pasaulyje per pastaruosius
13 metų parduota beveik 2 milijonai pirmtako T5 modelių. O per
65-erius modelių gyvenimo metus buvo parduota beveik 12 milijonų
automobilių.

šiems metams artėjant prie pabaigos.

Didžiausia planetoje burinė jachta:
8 aukštų denis ir 90 metrų aukščio
stiebai

ir kelio dangos.
„Akvaplaningas didžiąją dalimi
priklauso nuo protektoriaus ir greičio. Nelėkime. Stebėkime kelią,
analizuokime. Kai žmogus atsisėda
prie vairo, dažnai pradeda galvoti
apie kitus dalykus – darbą, laisvalaikį, perskaitytą knygą, būsimą vakarą
– tik jokiu būdu ne apie vairavimą.
Važiuojant reikia galvoti apie važiavimą. Tiesiog pamirštame, kad tai
yra svarbu“, – portalui komentavo
A. Pakėnas.

Betonas – vienas kiečiausių
žmonijos išradimų. Ir tiesiogine, ir perkeltine prasme. Tačiau
sukurta ir dar kietesnė (įspūdingesnė) jo atmaina – „ištroškęs“
betonas (tiksliau, ko gero, asfaltbetonis), pavadinimu Topmix
Permeable.
Tai betonas, pasižymintis superabsorbuojančiu paviršiumi. Paprasčiau
kalbant, toks betonas nuostabiai sugeria vandenį. Ne sugeria, o ryte suryja
– šimtų litrų vandens ant jo nelieka mažiau nei per minutę. Tai reiškia, kad
taip išbetonuotoje aikštelėje (o ateity – gal keliuose) galima pamiršti apie
balas – jų niekada nebus.

McDonalds pagaliau atidarė pirmą
restoraną, kuriame dirba robotai
Pirmą kartą per devynerius
metus greitojo maisto tinklas
„McDonalds“ patyrė nuostolį
ir nusprendė savo verslą plėtoti
kitu būdu – atidaryti restoraną,
kuriame dirbtų vien robotai.
Liepos 4 d. Arizonos valstijos
mieste Fenikse duris atvėrė naujas restoranas, kurio komandą
sudaro robotizuotos mašinos.
Restorane ir toliau dirba nedidelė žmonių grupelė, kuri padeda
robotams aptarnauti klientus: patiekti maistą, tvarkyti patalpas ir pirkimo
operacijas.
Restorano klientai gali nevaržomai stebėti kaip harmoningai dirba robotai.

„Samsung“ pristatė dar neregėtą
televizorių dizainą
„Samsung“ nusprendė eiti originaliu keliu ir sukūrė televizorių liniją „Serif“. Šie
įrenginiai turi išorę, kuri panaši į kažką tarp
knygų lentynos ir paveikslo.
Naujienų dizainą kūrė garsūs prancūzų
dizaineriai Ronan ir Erwan Bouroullec.
Liniją sudaro televizoriai su su 24, 32 ir
40 colių įstrižainėmis.
Korpusai turės tris spalvų variantus, o
galinė prietaiso dalis bus padengta audiniu.

Šaltinis: Technologijos.lt
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06:00 LR himnas.
06:05 Nacionalinë
paieðkø tarnyba. (k.)
06:55 Specialus tyrimas.
(k.)
07:45 Maþasis princas.
08:10 Animalija.
08:35 Padûkëliai
marsupilamiai 2.
09:00 Labas rytas,
Lietuva.
12:00 Pasaulio
dokumentika.
12:55 Pasaulio
dokumentika.
13:50 Ðerloko Holmso
nuotykiai.
15:40 Klausimëlis.lt. (k.)
16:00 Þinios.
16:15 Popietë su
Algimantu Èekuoliu.
16:45 Sveikinimø
koncertas.
18:30 Ðiandien.
18:40 Sportas.
18:43 Orai.
18:50 Bëdø turgus.
19:40 Stilius.
20:25 Loterija „Perlas“."
20:30 Panorama.
21:00 Muzikinis projektas
„Dainø daina“.
22:45 Vedybø ceremonija.
00:20 Pasaulio
dokumentika.
01:15 Pasaulio
dokumentika.

08:05 Namelis prerijose.
09:00 Kultûrø kryþkelë.
09:15 Kultûrø kryþkelë.
Trembita. (k.)
09:30 Kultûrø kryþkelë.
Menora.
09:45 Kultûrø kryþkelë.
Vilniaus sàsiuvinis. (k.)
10:00 Krikðèionio þodis.
Laida rusø kalba. (k.)
10:15 Kelias.
10:30 Kaukazo legendos.
(k.)
11:15 DW naujienos rusø
kalba.
11:30 Þinios.
11:45 Kultûra +.
12:15 LRT Kultûros
akademija.
13:00 Koncertuoja
„Saulës vaikai“. 10asis gimtadienis. 1 d.
2010 m."
14:10 Pinigø karta.
15:00 Lietuviø
dokumentika.
15:50 Koncertuoja Nicola
Benedetti (smuikas),
Alexei Grynyuk
(fortepijonas).
17:30 Dabar pasaulyje.
(k.)
18:00 Þinios.
18:15 Muzika gyvai.
22:00 Dabar pasaulyje.
22:30 Panorama. HD (k.)
23:00 Koncertuojanti
Europa.

06:10 Dienos programa.
06:20 Didingasis amþius.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
09:35 PREMJERA
Daktaras Ozas.
10:30 Lemûrø gatvë.
11:00 Zoologijos sodo
þvaigþdës.
11:30 Gyvenimas su
liûtais.
12:00 Ðio rudens valgiai.
12:30 Gordono Ramzio
virtuvës pamokos.
13:00 Sodininkø pasaulis.
13:30 Þiedø ritmai.
14:00 Superauklë.
15:00 Grieþèiausi tëvai.
16:00 Bûrëja.
16:30 Bûrëja.
17:00 Akloji.
17:30 Akloji.
18:05 Tabatos salonas.
19:00 ROMANTIKA Eliza.
21:00 Paslaptys.
23:05 Anos Nikolës
istorija.
00:55 Visa menanti.
01:50 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Maþieji Tomas ir
Dþeris I.
06:55 Eskimø mergaitë.
07:00 Eskimø mergaitë.
07:05 Eskimø mergaitë.
07:10 Eskimø mergaitë.
07:20 "Nickelodeon"
valanda. Dora ir
draugai.
07:45 Keista ðeimynëlë.
08:10 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
08:35 Tomo ir Dþerio ðou.
09:00 Ponas Bynas.
09:30 KINO PUSRYÈIAI.
PREMJERA Elijas ir
karaliðka jachta.
11:10 Zoro kaukë.
14:00 Gyvenimo ðukës.
16:00 Beatos virtuvë.
17:00 Lietuvos
superðefas.
18:30 Þinios.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 SUPERKINAS Kung
Fu Panda 2.
21:20 Kelionë á Þemës
centrà.
23:10 Meilës guru.
00:50 Nebrendylos.
02:45 Programos pabaiga.

06:45 Teleparduotuvë.
07:00 Monsunas.
07:30 Vëþliukai nindzës.
08:00 Anèiukas Donaldas
ir draugai.
08:30 Legenda apie Korà.
09:00 Svajoniø ûkis.
09:30 Mamyèiø klubas.
10:00 Skonio lenktynës.
10:30 Mitybos ir sporto
balansas.
11:00 Gardu Gardu.
11:30 Simpsonai.
12:00 Þaislø istorija 3.
14:05 Gyvenimo bangos.
16:45 Ekstrasensø mûðis.
18:30 TV3 þinios.
19:15 TV3 sportas.
19:20 TV3 orai.
19:25 Eurojackpot.
19:30 PREMJERA Didysis
magijos ðou.
21:00 Nesunaikinami 3.
23:30 Idealus pabëgimas.
01:20 Greito reagavimo
bûrys.
03:00 Programos pabaiga.

07:05 Amerikos talentai.
08:05 Amerikos talentai.
09:00 Brydës.
09:30 Apie þûklæ.
10:00 Penktoji pavara.
11:00 Lietuvos galiûnø
èempionato 3 etapas.
12:00 Arèiau mûsø.
12:30 Að myliu kaimà.
13:00 Gyvûnø planeta.
14:00 Mano mylimiausia
ragana.
14:30 Mano mylimiausia
ragana.
15:00 Mano mylimiausia
ragana.
15:30 Ponas Bynas.
16:00 Muchtaro
sugráþimas.
17:00 Þurovas. Pragaro
dþiaugsmai. I dalis.
18:00 Mistinës istorijos.
19:00 Dainuok mano
dainà.
21:00 Gerumo þvaigþdë.
23:00 AÐTRUS KINAS
Þuvis – Frankenðteinas.
00:20 Sausas ástatymas.
Atviras karas.
01:30 Prokurorø
patikrinimas.
02:40 Bamba TV.

06:45 Teleparduotuvë.
07:00 Po pasaulá su
Anthony Bourdainu.
08:00 Ið peties.
09:00 Vienam gale
kablys.
09:30 Universitetai.tv.
10:00 Pragaro kelias.
11:00 Krokodilø
medþiotojas.
12:00 Praeities þvalgas.
12:30 Po pasaulá su
Anthony Bourdainu.
13:30 Dþeimio Oliverio
patiekalai per
pusvalandá.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:00 Aukðèiausia pavara.
16:30 Pragaro kelias.
17:30 Jokiø kliûèiø!
18:30 6 kadrai.
19:05 Ðanchajaus riteriai.
21:30 TV3 þinios.
22:20 TV3 sportas.
22:25 TV3 orai.
22:30 Iðminuotojø bûrys.
01:15 Rizikingiausi
policijos darbo
epizodai.
02:05 Bobo uþkandinë.
02:35 Programos pabaiga.

05:05 „Inspektorius
Luisas“.
06:35 „Genijai ið
prigimties“.
07:55 Ðiandien kimba.
08:30 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
09:30 „Viskas apie
gyvûnus“.
10:30 Gyvenu èia.
11:30 „Inspektorius
Luisas“.
13:30 „Iððûkis“.
14:30 Muzikinis
gimtadienis.
16:00 Þinios.
17:27 Orai.
17:30 Premjera.
18:30 „80-ieji“.
19:00 Þinios.
19:27 Orai.
19:30 Premjera. Ginèas.
„Ar susirgæ vëþiu
garsûs þmonës apie
tai turi praneðti visai
Lietuvai?“.
21:00 Þinios.
21:30 Ginèas (tæs.)
22:00 „Bræstantis blogis“.
00:25 „Prirakintas“.
Trileris, siaubo.
02:35 „Bræstantis blogis“.
03:30 „Prirakintas“.
Trileris, siaubo. S.

06:00 LR himnas.
06:05 Bëdø turgus. (k.)
06:50 Stilius. (k.)
07:40 Ðventadienio mintys.
08:05 Gimtoji þemë.
08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
09:00 Alvinas ir patrakëliai
burundukai 1.
09:15 Padûkëliai
marsupilamiai 2.
09:40 Ðervudo padauþa
Robinas Hudas.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Mûsø gyvûnai.
10:55 Broliø Grimø
pasakos.
12:00 Pasaulio dokumentika.
12:55 Pasaulio dokumentika.
13:50 Auksinë Agatos Kristi
kolekcija.
15:30 Misija.
16:00 Þinios.
16:15 Istorijos detektyvai.
17:00 Lietuvos
tûkstantmeèio vaikai.
18:00 Keliai.
18:30 Ðiandien.
19:00 Klausimëlis.lt. (k.)
19:30 Savaitë.
20:30 Panorama.
21:50 Hercogienë.
23:40 Pasaulio dokumentika.
00:35 Pasaulio dokumentika.

08:05 Labas rytas, Lietuva.
(k.)
10:50 Myliø Amerika.
11:30 Þinios.
11:45 Ðventadienio mintys.
12:15 LRT Kultûros
akademija.
13:00 Tarptautinës muzikos
dienos koncertas.
14:15 B. Eifmanas. Baletas.
15:20 D. Kazragytë skaito R.
Bacho sakmæ
„Dþonatanas
Livingstonas Þuvëdra“.
1981 m."
15:55 Knygos „Virgilijus
Noreika. „Ir kur
benueièiau...“
pristatymas.
16:55 Regëjimai. M. K.
Èiurlionio paveikslai ir
muzika. (k.)
17:30 Dabar pasaulyje. (k.)
18:00 Þinios.
18:15 Rusø gatvë.
18:45 Septynios Kauno
dienos. (k.)
19:15 Posûkiai su Viktoru
Gerulaièiu.
20:00 Durys atsidaro.
20:30 Vasaros MEDIA
studija. (k.)
20:45 XX Paþaislio muzikos
festivalis.
22:00 Dabar pasaulyje.
Informacinë-analitinë
laida rusø kalba ið
Prahos.
22:30 Panorama. HD (k.)

06:10 Dienos programa.
06:20 Didingasis amþius.
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
09:35 PREMJERA
Daktaras Ozas.
Ðeimos gydytojo
patarimai.
10:30 Lemûrø gatvë.
11:00 Zoologijos sodo
þvaigþdës.
11:30 Gyvenimas su
liûtais.
12:00 Ðio rudens valgiai.
12:30 Gordono Ramzio
virtuvës pamokos.
13:00 Mylëk savo sodà.
14:00 Superauklë.
15:00 Grieþèiausi tëvai.
16:00 Bûrëja.
16:35 Nemarus kinas.
Vieno kino vargai
Kinijoje.
18:55 Derenas Braunas.
Baimë ir tikëjimas. I
dalis.
20:00 Vangelija.
21:00 SEKMADIENIO
DETEKTYVAS
Nusikaltimo vieta.
Komisarë Lindholm.
Juodi tigrai, balti
liûtai.
22:55 Specialusis bûrys.
00:50 Darbðèiosios
graþuolës.
01:45 Programos pabaiga.

06:25 Dienos programa.
06:30 Maþieji Tomas ir
Dþeris I.
06:55 Eskimø mergaitë.
07:00 Eskimø mergaitë.
07:05 Eskimø mergaitë.
07:10 Eskimø mergaitë.
07:20 "Nickelodeon"
valanda. Dora ir
draugai.
07:45 Keista ðeimynëlë.
08:10 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
08:35 Tomo ir Dþerio ðou.
09:00 Sveikatos ABC
televitrina.
09:30 Mes paèios.
10:00 KINO PUSRYÈIAI
Trys nindzës imasi
veikti.
11:45 Bukas ir Bukesnis.
13:55 Gyvenimo ðukës.
16:00 Bus visko.
17:00 Ne vienas kelyje.
17:30 Teleloto.
18:30 Sekmadienio þinios
su „Alfa“.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 PREMJERA
Lietuvos balsas.
21:45 PREMJERA Skubi
siunta.
23:35 PREMJERA Tikras
teisingumas 2.
Smurto banga.
01:20 Meilës guru.
02:55 Programos pabaiga.

06:45 Teleparduotuvë.

07:00 Brydës.

07:00 Monsunas.

07:30 Lietuvos galiûnø

02:05 Programos pabaiga.

02:35 Bamba TV.

06:30 Teleparduotuvë.
06:45 Po pasaulá su
Anthony Bourdainu.
07:45 Aukðèiausia pavara.
09:00 Tavo augintinis.
09:30 Vienam gale
kablys.
10:00 Pragaro kelias.
11:00 Krokodilø
medþiotojas.
12:00 Adrenalinas.
12:30 Po pasaulá su
Anthony Bourdainu.
13:30 Dþeimio Oliverio
patiekalai per
pusvalandá.
14:00 Jokiø kliûèiø!
15:00 Ið peties.
16:00 Ekstremali þvejyba.
16:30 Pragaro kelias.
17:30 Jokiø kliûèiø!
18:30 6 kadrai.
19:00 "Formulës - 1"
pasaulio èempionato
Didþiojo Japonijos
prizo lenktynës.
21:30 TV3 þinios.
22:25 TV3 sportas.
22:28 TV3 orai.
22:30 Kulka.
00:15 Vagiø pasaulis.
02:05 Bobo uþkandinë.
02:30 Programos pabaiga.

05:05 Viskas.
06:10 „Genijai ið
prigimties“.
07:05 Programa.
07:09 TV parduotuvë.
07:25 „Neprilygstamieji
gyvûnai“.
08:30 Kaimo akademija .
09:00 Ðiandien kimba.
09:30 Vantos lapas.
10:30 „Genijai ið
prigimties “.
11:10 Mûsø miðkai.
12:10 Nacionalinë
loterija.
12:15 „Iððûkis“.
14:30 Ginèas. „Ar susirgæ
vëþiu garsûs þmonës
apie tai turi praneðti
visai Lietuvai?“.
16:00 Þinios.
17:30 „24/7“.
18:30 „80-ieji“.
19:00 Þinios.
19:27 Orai.
19:30 Viskas.
21:00 Þinios.
21:27 Orai.
21:30 „Bræstantis blogis“.
23:50 „Miesto legendos
3. Kruvinoji Meri“.
02:00 „Bræstantis blogis“.
03:30 „Miesto legendos
3. Kruvinoji Meri“.

05:05 Istorijos detektyvai.
(k.)
06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Keliai. Maðinos.
Þmonës. (k.)
11:35 Istorijos detektyvai.
(k.)
12:30 Savaitë. (k.)
13:30 Klauskite daktaro. (k.)
14:00 Þinios.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:25 Klausimëlis.lt.
16:40 Kaip atsiranda daiktai
5.
17:05 Berlyno policija 2.
18:00 Klauskite daktaro.
18:30 Ðiandien.
19:20 Nacionalinë paieðkø
tarnyba.
20:10 Dëmesio pakraðty.
20:25 Loterija „Perlas“.".
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija „Perlas“."
21:30 Teisë þinoti.
22:20 Trumposios þinios.
22:25 Pabëgimas ið „Islamo
valstybës“.
23:25 Trumposios þinios.
23:30 Ðlovës dienos.
00:15 Trumposios þinios.
00:20 Dëmesio pakraðty.
(k.)
00:35 Berlyno policija 2.
01:25 Trumposios þinios.
(k.)

08:00 Programos pradþia.
08:05 Broliø Grimø pasakos.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
HD (k.)
11:30 Þinios.
11:45 Kaip atsiranda daiktai
5.
12:15 Septynios Kauno
dienos. (k.)
12:45 Kultûra +. (k.)
13:10 M. Untas.
Svarbiausioji repeticija.
Kauno valstybinio
dramos teatro
spektaklis. (k.)
15:00 Mykolo Kleopo
Oginskio 250-osioms
gimimo metinëms.
Polonezo ritmu. XIX a.
saloniniai ðokiai. (k.)
16:10 Namelis prerijose.
17:00 Nuodëminga meilë.
17:45 Þinios. (k.)
18:00 Dabar pasaulyje. (k.)
18:30 Richardo Wagnerio
operos „Tristanas ir
Izolda“ antrojo veiksmo
koncertinis atlikimas.
19:50 Kaukazo legendos.
20:30 Haudis Gaudis.
21:00 Lietuviø kinas
trumpai.
21:20 Skambantys pasauliai.
22:20 DW naujienos rusø
kalba.
22:30 Vedybø ceremonija.
00:00 Naktinis ekspresas.
00:30 Panorama. (k.)
01:05 Dëmesio centre. (k.)

06:10 Dienos programa.
06:15 "Karadajus".
07:15 "Karadajus".
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 "Kas naujo, SkûbiDû?".
09:10 "Dþonis Testas".
09:35 "Nugalëtoja".
10:05 "Du su puse vyro".
10:30 "Du su puse vyro".
11:00 "Ðio rudens
valgiai". (k.)
11:35 "Gordono Ramzio
virtuvës pamokos".
(k.)
12:05 "Mentalistë". (k.)
13:05 "Pavogtas
gyvenimas".
14:05 "Akloji". (k.)
14:35 "Penki ingredientai".
15:00 "Penki ingredientai".
15:30 "Visa menanti".
16:30 "Mano gyvenimo
ðviesa".
17:00 "Mano gyvenimo
ðviesa".
17:30 "Mano gyvenimo
ðviesa".
18:00 "Senojo Tilto
paslaptis".
19:00 "Vedæs ir turi
vaikø".
19:30 "Vedæs ir turi
vaikø".
19:55 "Mentalistë".
21:00 Viliojimo menas.
22:50 "Pabaiga".
23:50 "Dûmas".
00:50 "Visa menanti" . (k.)

06:25 Dienos programa.
06:30 "Ðegis ir Skûbis
Dû".
06:55 "Keista ðeimynëlë".
(k.)
07:25 "Kempiniukas
Plaèiakelnis". (k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 Zoro kaukë. (k.)
11:30 Kelionë á Þemës
centrà. (k.)
13:15 "Keista ðeimynëlë".
13:45 "Kempiniukas
Plaèiakelnis".
14:10 "Ponia Dila".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:20 Nuo... Iki....
21:00 "Visi vyrai kiaulës...".
21:30 Þinios. Verslas.
22:04 Sportas.
22:08 Orai.
22:10 VAKARO SEANSAS
Galutinis tikslas.
00:15 "Dalasas".
01:10 "Detektyvë
Dþonson".
02:05 "Mentalistas".
03:00 Programos pabaiga.

06:40 Teleparduotuvë.
06:55 Simpsonai.
07:25 Simpsonai.
07:55 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
08:25 Ponas Jangas.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Medikai.
11:00 Mapetai.
13:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:00 Maþoji nuotaka.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:30 Kerðtinga meilë.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Bruto ir Neto.
20:00 Pavojingi
aukðtakulniai.
21:00 Moterys meluoja
geriau.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:15 TV3 sportas.
22:25 TV3 orai.
22:30 Kerðtas.
23:30 Melas ir paslaptys.
00:30 CSI elektroniniø
nusikaltimø skyrius.
01:25 Ryðys.
02:20 Naujokë.
02:50 Programos pabaiga.

06:15 Sveikatos ABC
televitrina.
06:40 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
07:35 Siena nuo barbarø.
Limas. (k.)
08:30 "Penktoji pavara".
(k.)
09:30 "Gyvûnø planeta".
(k.)
10:45 "Kalbame ir
rodome".
11:40 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
12:50 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
13:50 "Mano virtuvë
geriausia".
14:40 "Amerikos talentai".
15:40 "Prokurorø
patikrinimas".
16:55 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Info diena.
18:25 "Mentalistas".
19:25 "Policija ir Ko".
20:25 "Ponas Bynas".
21:00 Farai. N14.
21:30 Specialistas.
23:45 "Gyvi numirëliai".
00:40 "Mentalistas". (k.)
01:35 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
02:45 Bamba TV. S.

06:50 Teleparduotuvë.
07:05 Beverli Hilsas
90210.
08:00 Nepaprastos
lenktynës.
09:00 Universitetai.tv.
09:30 Kobra 11.
10:30 CSI Majamis.
11:30 Kaulai.
12:30 Dþeimio Oliverio
patiekalai per
pusvalandá.
13:00 Dþeimio Oliverio
patiekalai per
pusvalandá.
13:30 Univeras.
14:00 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.
20:30 Univeras.
21:00 Rezidentai.
21:30 Rezidentai.
22:00 Amerikietiðka
siaubo istorija.
23:00 Tamsus dangus.
00:55 Tëvynë.
01:55 24 valandos.
02:50 Programos pabaiga.

05:00 Reporteris.
05:35 Lietuva tiesiogiai.
06:00 „Genijai ið
prigimties“.
07:05 Þinios. (k.)
07:35 Vantos lapas.
08:05 Ðiandien kimba.
08:35 „Miðkinis“.
09:40 Kelioniø vëjai.
10:15 „Inspektorius
Luisas“.
11:45 „24/7“.
12:00 Svarbi þinia.
12:50 Mûsø miðkai.
14:05 Dar paþiûrësim.
14:50 „Miðkinis“.
16:00 Þinios.
16:20 Kaimo akademija.
17:00 Þinios.
17:20 Lietuva tiesiogiai.
18:00 Reporteris.
18:50 „Miðkinis“.
19:55 Dar paþiûrësim.
20:30 „Inspektorius
Maþylis“.
21:30 Nuoga tiesa.
22:30 Reporteris.
23:20 Vaivos pranaðystës.
„Ar be þinios dingusi
mergaitë dar gyvaðokiruojanti
ekstrasenso versija“.
00:20 „Bræstantis blogis“.

07:30 Vëþliukai nindzës.
08:00 Anèiukas Donaldas
ir draugai.
08:30 Legenda apie Korà.
09:00 Legenda apie Korà.

èempionato 3 etapas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 Autopilotas.
09:30 Krepðinio pasaulyje
su Vidu Maèiuliu.

09:30 Statybø TV.

10:00 Sveikatos kodas.

10:00 Padëkime augti.

11:00 FAILAI X. Siena

10:30 Svajoniø sodai.

nuo barbarø. Limas.

11:30 Simpsonai.

12:00 Gyvûnø planeta.

12:00 Simpsonai.

13:30 Sveikinimai.

12:30 Mikës Pûkuotuko

16:00 Muchtaro

nuotykiai.
14:00 Gyvenimo bangos.
16:45 Ekstrasensø mûðis.

sugráþimas.
17:00 Þurovas. Pragaro
dþiaugsmai. II dalis.

18:30 TV3 þinios.

18:00 Mistinës istorijos.

19:20 TV3 sportas.

19:00 MEILËS ISTORIJOS

19:25 TV3 orai.
19:30 PREMJERA X
Faktorius.
21:30 007 Paguodos
kvantas.
23:45 Nelieèiamieji.

Kedrø álanka 1.
21:00 Kultas.
22:00 Kultas.
23:00 Mirties kelias.
00:40 Per plaukà nuo
praþûties.
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ġěEJEKO
ġ,N=E
ġĽ3EOG=O=LEACURďJQOļ
ġ/ALKNPANEO
ġ,N=E
ġĽ*EĊGEJEOļ+
ġĽEAFEļ+
ġ*QVEGEJEOCEIP=@EAJEO
ġ-NAIFAN=Ľ)=EORáOĊ=HEOļ
ġĽ*EAOPKHACAJ@KO(NQREJKFE
*ANEļ0
ġĽ)=EORáOĊ=HEOļ
ġ*QVEGEJEOCEIP=@EAJEO
ġ*QVEGEJEOCEIP=@EAJEO
ġĽ)=QGEJEOL=O=QHEOļ

ġ13L=N@QKPQRá
ġ/ALKNPANEO
ġ3=ERKOLN=J=ĊUOPáO
ġĽ*EĊGEJEOļ+
ġĽ(QHEJ=N=Oļ+
ġĽ&JOLAGPKNEQO*=ĜUHEOļ
ġ*QVEGEJEOCEIP=@EAJEO
ġ0R=N>EĜEJE=
ġ*QVEGEJEOCEIP=@EAJEO
ġ0R=N>EĜEJE=
ġ*QVEGEJEOCEIP=@EAJEO
ġ0R=N>EĜEJE=
ġ!=NL=ĜEďNáOEI
ġ13L=N@QKPQRá
ġĽ*EĊGEJEOļ+
ġ0R=N>EĜEJE=
ġĽ*EĊGEJEOļ+
ġěEJEKO
ġĽ$AJEF=EEĊLNECEIPEAOļ
ġěEJEKO
ġ)EAPQR=PEAOEKCE=E
ġ/ALKNPANEO
ġ,N=E
ġĽ*EĊGEJEOļ+
ġ!=NL=ĜEďNáOEI
ġĽ&JOLAGPKNEQO*=ĜUHEOļ
ġ-=PNEKP=E
ġ/ALKNPANEO
ġ-=Ĝ=JCE)EAPQR=
ġ,N=E
ġ+QKC=PEAO=
ġĽNãOP=JPEO>HKCEOļ+
ġ/ALKNPANEO
ġ)EAPQR=PEAOEKCE=E
ġĽNãOP=JPEO>HKCEOļ+
ġĽ)=QGEJEOL=O=QHEOļ
ġĽ+ALNEHUCOP=IEAFECURďJ=Eļ
ġĽ$AJEF=EEĊLNECEIPEAOļ
ġ/ALKNPANEO

ġ13L=N@QKPQRá
ġ/ALKNPANEO
ġ2ĜIENĊP=OCNKĜEO
ġĽ*EĊGEJEOļ+
ġĽ(QHEJ=N=Oļ+
ġĽ&JOLAGPKNEQO*=ĜUHEOļ
ġ!=NL=ĜEďNáOEI
ġ0R=N>EĜEJE=
ġ!=NL=ĜEďNáOEI
ġ3EOG=O
ġ0R=N>EĜEJE=
ġ3EOG=O
ġ0R=N>EĜEJE=
ġĽEAFEļ+
ġ13L=N@QKPQRá
ġĽ*EĊGEJEOļ+
ġ0R=N>EĜEJE=
ġĽ*EĊGEJEOļ+
ġěEJEKO
ġĽ$AJEF=EEĊLNECEIPEAOļ
ġěEJEKO
ġ)EAPQR=PEAOEKCE=E
ġ/ALKNPANEO
ġ,N=E
ġĽ*EĊGEJEOļ+
ġĽEAFEļ+
ġĽ&JOLAGPKNEQO*=ĜUHEOļ
ġ0ØIKGOHKPAKNEF=
ġ/ALKNPANEO
ġ,N=E
ġ-=PNEKP=E
ġĽNãOP=JPEO>HKCEOļ+
Ģ/ALKNPANEO
ġ)EAPQR=PEAOEKCE=E
ġĽNãOP=JPEO>HKCEOļ+
ġĽ)=QGEJEOL=O=QHEOļ
ġĽ+ALNEHUCOP=IEAFECURďJ=Eļ
ġĽ$AJEF=EEĊLNECEIPEAOļ
ġ/ALKNPANEO
ġ)EAPQR=PEAOEKCE=E
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3 k. butà S. Daukanto g. (67,6
kv. m, ðiuolaikiðkas remontas,
yra nauja buitinë technika).
Jurbarkas, tel. 8 683 94 038.

Akmenëje ir rajone
k e i è i a
Keièiu 2 k. butà renovuotame
name Naujojoje Akmenëje
á butà kitame mieste. Tel. 8
684 66 993.

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,
+496 081 68 66 65.

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà (plastikiniai langai,
ðarvo durys, 30 kv. m, didelis
ástiklintas balkonas). Tel.: 8
685 58 336, 8 675 14 445.
1 k. butà Gedimino g. (II a.,
33 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 8
500 Eur, ne bendrabutis, yra
balkonas ir rûsys). Jurbarkas,
tel. +370 618 75 397.
1 k. butà Kartupiø k. (2 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 646
26 087.
1 k. butà miesto centre (gerai
árengtas, didelis, kambario
plotas 20 kv. m, virtuvës 12 kv.
m, vonios 5 kv. m, yra didelis
balkonas, sandëliukas, rûsys,
kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 612 77 639.
1 k. butà Kæstuèio g. (V a.,
34 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, 10 500 Eur, jaukus,
ðiltas, ðviesus, tualetas ir
vonia atskirai, plastikiniai
langai, ðarvo durys, laminuotos grindys). Jurbarkas, tel. 8
631 60 876.
1 k. butà Kæstuèio g. 31 (II
a., 37 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
12 000 Eur. Didelis balkonas,
rûsys. Namas nerenovuotas).
Jurbarkas, tel. +370 600 55
918.
1 k. butà Gedimino g. (III
a., 34 kv. m, renovuojamame
name). Jurbarkas, tel. 8 610
28 628.
1,5 k. butà Kæstuèio g. (IV
a., 37 kv. m, plastikiniai langai, tvarkingas, 11 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 673 50 066.
2 k. butà (42 kv. m, V a.,
renovuotame name, renovacija iðmokëta, reikalingas
remontas). Jurbarkas, tel. 8
685 01 287.
2 k. butà (V a., 54 kv. m, prie
didþiosios „Maximos“, 11
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
674 39 990.
2 k. butà (virtuvës baldai, su
buitine technika). Tel. 8 670
92 145, skambinti po 17 val.

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, mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, butas vidurinis,
ðiltas). Jurbarkas, tel.: 8 618 76
512, 8 675 16 851.
2 k. butà Kauno g. 40 ir 1,37 a
þemës ðalia buto. Tel.: 8 616 88
309, 8 687 25 836.
2 k. butà Lauko g. (II a., 38 kv.
m, vidinis, ðiltas, tvarkingas,
namas naujai renovuotas).
Jurbarkas, tel. 8 687 31 590.
2 k. butà miesto centre
SKUBIAI (prieðkambaris,
III a., vidinis, tvarkingas).
Jurbarkas, tel. 8 610 22 483.
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.
2 k. butà Smalininkuose (su
patogumais, III a., ástiklintas
balkonas, yra garaþas, sodas
su nameliu, galima su baldais).
Tel. 8 616 33 787.
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 Birutës g. (IV a., 54
kv. m, IV aukðtø name, 12
900 Eur. Butas prie didþiosios
„Maximos“). Jurbarkas, tel. 8
607 85 255.
2 k. butà Kauno g. 36 (II a., 38
kv. m, V aukðtø name, bendrabutis, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 7 500
Eur. 2 kambariai, virtuvë, vonia
ir tualetas kartu). Jurbarkas, tel.
8 610 62 994.
2 k. butà Vytauto Didþiojo g.
7 (III a., 36 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis). Miesto centre
renovuotame name parduodamas 1,5 k. butas, yra rûsys.
Jurbarkas, tel. 8 647 44 823.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(IV a., 51,90 kv. m, plastikiniai
langai, dvejos medinës durys,
virtuvëje normalus remontas,
20 273,40 Eur). Jurbarkas, tel.:
+353 876 94 27 99, +370 644
76 494.
3 k. butà Smalininkuose (III
a., 55 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis, 11 000 Eur. Yra sodas).
Jurbarkas, tel. 8 622 56 500.
3 k. butà Kæstuèio g. (I a., 20
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8 611
52 260.

3 k. butà su prieðkambariu
miesto centre (medinis namas,
tvarkingas, I a., tualetas, vonia,
vietinis ðildymas, 15 000 Eur).
Jurbarkas, tel.: 8 615 74 174, 8
656 42 407.
30 kv. m butà (I a., vidinis, didelis balkonas, labai patogioje vietoje, nebrangiai, bendrabutyje,
kaina sutartinë). Jurbarkas, tel.
8 685 27 957.
4 k. butà K. Donelaièio g. (V
a., renovuotame name, su buitine technika, suremontuotas).
Jurbarkas, tel. 8 642 01 019.
Butà (44 kv. m, jaukus, vidinis,
su balkonu daugiabutyje, patogioje, graþioje, ramioje vietoje,
ne bendrabutyje, prie namo
daug vietos automobiliams,
kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 637 24 104, skambinti
po 18 val.
Garaþà (38 kv. m, mûrinis, 5
500 Eur). Du garaþus miesto centre. Elektra, geras
privaþiavimas, perdengtas stogas, saugios durys. Jurbarkas,
tel. 8 612 71 173.
Garaþà Mokyklos g. (38 kv.
m, mûrinis, 2 5000 Eur. Nuo
gatves treèias garaþas, didelis
rûsys). Jurbarkas, tel. 8 607
85 255.
Gyvenamàjá namà miesto centre su ûkiniais pastatais ir
namø valda (19 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 635 86 872.
Iðsimokëtinai didelæ sodybà
(1,10 ha þemë, 7 500 eurø). Tel.
8 652 26 911.
Mûriná namà (2 a., su rûsiu,
vasarinë, ûkiniais pastatais, 17
a, netoli uþtvanka). Girdþiai,
Jurbarko r., tel. 8 686 12 555.
Mûriná namà Liepø g. (15,5
a, mûrinis ûkinis pastatas,
garaþas, trifazis, ðulinys). Tel.
8 614 38 592.
Namà (mûrinis, kûrenamas
kietuoju kuru, miesto komunikacijos, 19 a þemës, mûrinis
ûkinis pastatas). Jurbarkas, tel.
8 683 69 300.
Namà Dariaus ir Girëno
g. (kaina sutartinë), namà
Mituvos g. (kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 616 58 009.
Namà Gedimino g. (medinis
namas, 8,3 a sklypas, yra ûkinis
pastatas, yra obelø, vandentiekis, 41 000 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.
Namà Ramybës g. (247 kv.
m, II a., mûrinis, mûrinis
ûkinis, garaþas, 9 arai þemës).
Jurbarkas, tel. 8 647 35 196.
Namà Jurbarko r. (115 kv. m, II
a., mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 32
000 Eur) Pilies I k. Jurbarkas,
tel. 8 600 31 663.
Namà Smukuèiuose, Ðilelio
1-ojoje g. (54 kv. m, 34 800 Eur,
12 arø sklype. Galima gyventi
þiemà, ðildomas malkomis).
Jurbarkas, tel. 8 647 42 188.
Namà Pilies g. (prie Vytauto
parko, senas, medinis, 8 a
þemës, 15 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 685 30 887.
Namà Rotuliuose (19 a þemës,
mûrinis garaþas, ûkiniai pastatai, kanalizacija, vandentiekis,
internetas, plastikiniai langai,
naujas stogas). Jurbarkas, tel.
8 688 15 089.

8

Namelá (32 kv. m, mûrinis,
rûsys, miesto vandentiekis, 12
a þemës). Jurbarkas, tel. 8 683
69 300.
Namo dalá Vydûno g. (II aukðtø
name, medinis, plastikiniai
langai, 11 000 Eur. Yra þemës).
Jurbarkas, tel. +370 638 40 744.
Sodybiná sklypà Smukuèiø k.
(9 a þemës, ðalia upë Mituva,
miðkas, graþi vieta, 8 000 Eur).
Tel. 8 600 55 918.
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 vaþiuoja autobusas, 34
000 Eur). Tel. 8 645 38 575.
Sklypà Jurbarke (graþi aplinka,
15 000 Eur, 15 a, namø valda,
komunikacijos. Ramioje vietoje, prie miðko). Jurbarkas, tel.
8 656 88 332.
Sodà Greièiuose (II a. medinis namelis, plytinis garaþas,
ðulinys). Jurbarkas, tel. 8 683
94 038.
Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje (medinis namelis,
veranda, árankiø priestatas, 6
arai, ðulinys, netoli eþeras, 6
660 Eur). Jurbarkas, tel. 8 650
50 228.
Sodà „Nemuno“ bendrijoje,
panemunëje (su nameliu, ðalia
Nemunas, eþeras, miðkas, 6
arai, 6 500 Eur). Jurbarkas, tel.
8 611 47 150.
Sodybà Balneliðkiø k., Jurbarkø
sen. (6 ha þemës, galima ir be
þemës). Jurbarkas, tel. 8 691
51 617.
Sodybà Girdþiuose (medinis
namas, ûkiniai pastatai, du
garaþai, mûrinë vasarinë, 22 000
Eur). Tel. 8 602 67 377.
Sodybà Rotuliuose (rûsys,
vasarinë, ûkiniai pastatai) arba
keièia á 1-1,5 k. butà miesto centre (II a., III a.) su priemoka,
kaina sutartinë. Jurbarkas, tel.
8 605 82 505.
Sodybà Skirsnemunëje (1 ha
þemës, ûkiniai pastatai, medinis
namas, plastikiniai langai, 7 200
Eur). Tel. 8 637 84 715.
Sodo sklypà Jurbarke (graþi
aplinka, komunikacijos, ðalia
miðkas, 900 Eur. Elektra, ant
Nemuno kranto, aplinkui
miðkas, be pastatø, geodeziniai
matavimai). Jurbarkas, tel.
+370 611 38 491.
Sodo sklypà Smukuèiuose (2
100 Eur, 5 a, su maþu nameliu).
Jurbarkas, tel. 8 650 67 728.
Sodo sklypà Smukuèiuose (senas sodas su nameliu, 7 arai
þemës, kaina sutartinë). Tel. 8
662 03 187.
Þemæ (6 ha 14 a) kartu su sodyba Sausgiriø k., Raudonës sen.
(prie miðko). Tel. 8 612 70 770.
Þemæ Kartupiø k. (2 ha).
Jurbarkas, tel. 8 652 10 550.
Þemës sklypà ðalia Smukuèiø,
Jokymiðkiø k. (2 ha, 1 ha – 3 500
eurø). Tel. 8 611 59 331.
Þemës sklypà „trikampyje“
V. Baltruðaièio g. 3 (8,41 arai,
yra visos komunikacijos, 9 847
Eur). Jurbarkas, tel.: +353 876
94 27 99, +370 644 76 494.
Þemës sklypà Dainiø k., netoli
uþtvankos. Jurbarkas, tel. 8 625
22 558.
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Þemës sklypà Jurbarkuose (15
arø, namø valda). Tel. 8 683
69 300.
Þemës sklypà Vieðvilëje namo
statybai (15 arø, 6 000 Eur).
Jurbarko r., tel. 8 630 98 315.

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

Iðsinuomotø 1-2 k. butà ilgam
laikui Jurbarke. Tel. 8 690 04
174.

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.

Miesto centre Kauno g. gëliø
turgelyje iðnuomoja kioskà.
Jurbarkas, tel. 8 612 77 639.

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a

Pagyvenæs vyras iðsinuomotø
vieno kambario butà Jurbarke
ar netoli Jurbarko su virtuve ir
daliniais baldais (bûtø geriau,
privaèioje valdoje, galiu padëti
prie smulkaus namo remonto,
turiu automobilá). Jurbarkas,
tel. 8 643 22789.

Dviejø aukðtø mûriná namà su
rûsiu (yra 19 a þemës, 11 000
Eur) Ðakiø r., Buktiðkiø k. Tel.
8 610 37 877.

2 k. butà V. Kudirkos g. 26
(renovuotas namas, I a., 49
kv. m, VI aukðtø name). Ieðko
keisti 2 k. butà á 4 k. butà (I a.).
Jurbarkas, tel. +370 647 23 844.

n u o m o j a
Iðnuomoja 1 k. butà miesto
centre (50 Eur). Jurbarkas, tel.
8 618 26 299.
Iðnuomoja 2 k. butà miesto centre. Jurbarkas, tel. 8 673 43 833.

Tvarkinga moteris iðsinuomotø
1 k. butà. Jurbarkas, tel. 8 646
47 714.
Þemës sklypà Jurbarke (120
Eur). Stambus ûkis iðsinuomotø
þemës ûkio paskirties þemës
sklypus Jurbarko, Pavidaujo,
Erþvilko, Paðaltuonio
apylinkëse. Jurbarkas, tel. 8
699 55 146.

Kaune ir rajone
p a r d u o d a
Mûriná namà Vilkijoje,
Miðkalaukio k., 13 000 eurø.
Tel. 8 677 15 702.

Këdainiuose ir rajone
p a r d u o d a
Sodybà Beinaièiø k., Këdainiø
r. (28 arai þemës, namø valda,
12 000 Eur). ricardas@gmail.
com, tel.: 8 644 20 449, +496
081 68 66 65.

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

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a
Namà Klaipëdos rajone (dviejø
aukðtø, apðiltintas, reikalingas
remontas, 10 x 5 kv. m, 2 000
Eur). Klaipëda, tel.: +370 612
31 184, +370 671 70 425.
Namà Klaipëdos rajone (vieno
aukðto, apðiltintas, 8,3 x 4,3 kv.
m, vidaus kvadratûra 30 kv.
m, naujas stogas, iðdaþytas ið
vidaus, 2 000 Eur). Klaipëda,
tel.: +370 612 31 184, +370
671 70 425.

Namà su ûkiniais pastatais
Voniðkiø k., Plokðèiø sen., Ðakiø
r. (kraðtinë sodyba, 2 ha þemës,
galima nusipirkti dar 2 ha 26 a).
Tel. 8 612 53 693.
Sklypà (16 000 Eur, 50 a,
komercinës paskirties) Kiduliø
miestelyje, prie pat kelio
Jurbarkas-Ðakiai. Ðakiai, tel. 8
656 88 332.
Sodybà gyvenvietëje Ðakiø r., 7
km nuo Jurbarko (45 a þemës,
galima papildomai pirkti þemës,
kaina sutartinë). Tel. 8 620 55
756.

Ðilalëje ir rajone
p a r d u o d a
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.
Þemës sklypà Didkiemio k.
(50 arø, prie Jûros upës, ðalia
tinklinio, krepðinio, poilsio
aikðtelës, vieta laivo nuleidimui á vandená). Ðilalës r., tel.: 8
699 47 615, 8 656 60 993.

Ðilutëje ir rajone
p a r d u o d a
Namo dalá Ðilutës r., Stoniðkiø
k., Pagëgiø sav. (I a., medinis).
Ðilutë, tel. +370 638 38 893.
Þemës sklypà (7 ha, þemës ûkio
paskirties) Ðilutës r. Sklypas
prie pagrindinio kelio ÐilutëTauragë, netoli Draudeniø
eþero. Ðilutë, tel. 8 646 25 266.

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà Þemaitës g. 30 (IV
a., apðiltintas, padarytas remontas, galima su baldais).
Tauragë, tel. 8 687 78 006.
1 k. butà (41 kv. m) arba keièiu
á 1 k. butà, pageidautina MSV.
Tauragë, tel. 8 685 74 052.

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.

1 k. butà Ateities take 4 (V
a., ið penkiø aukðtø, 36 kv. m,
renovuojamas namas, 19 000
Eur). Tauragë, tel.: 8 656 50 083,
8 685 80 730.
1 k. butà miesto centre (nauji
langai, remontas, 16 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 638 29 783.
1 k. butà Respublikos g. 7 (II a.,
bendrabutyje, virtuvë atskirai).
Tauragë, tel. 8 691 39 320.
1 k. butà Tauragës dvare (I a.,
tvarkingas, plastikiniai langai,
ðarvo durys, ðildomas kietuoju
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 Liepu take (I a., 26
kv. m, be balkono, 10 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 684 85 222.
2 k. butà Gedimino g. (IV a.,
mûrinis namas, tvarkingas,
galima su baldais, rami vieta).
Tauragë, tel. 8 652 63 566.
2 k. butà (48 kv. m, mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai, plastikiniai langai, 28
000 Eur). KOMERCINËS
PASKIRTIES. Tauragë, tel. 8
699 67 090.
2 k. butà Batakiø geleþinkelio
stotyje (II a., yra garaþas,
þemës, ûkiniai pastatai, labai
pigus iðlaikymas, 4 500 Eur).
Tel. 8 685 66 791.
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 Gedimino g. (II a.).
Tauragë, tel. 8 658 60 259.
2 k. butà M. Maþvydo g. (IV
a., penkiø aukðtø name, labai
ðiltas, vidinis, plastikiniai langai, ðarvo durys, su baldais,
rûsys, sutvarkyta santechnika,
apðiltintas ir ástiklintas plastikiniais langais balkonas, 28 000
Eur). Tauragë, tel. 8 612 58 349.
2 k. butà mikrorajone,
Moksleiviø al. 5 (I a., 48 kv.
m, V aukðtø name, blokinis,
tinkamas komercinei veiklai,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 24 700 Eur).
Tauragë, tel. 8 650 32 722.
2 k. butà Papuðynio k., Ðilalës g.
(II a., 48 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, 19 000 Eur. Yra didelis
garaþas, þemës, didelis rûsys).
Tauragë, tel. 8 655 82 500.
2 k. butà Skaudvilës miestelio
centre (I a., yra ûkiniai pastatai, labai pigus iðlaikymas,
paruoðtas remontui, 8 700 Eur).
Tel. 8 685 66 791.
2 k. butà Tauragës dvare 2 (II
a., 68 kv. m). Tauragë, tel. 8
643 93 090.
2 k. butà Vytauto g. (V a.,
bendrabuèio tipo, 11 500 Eur)
arba keièia á sodybà. Siûlyti variantus. Tauragë, tel. 8 658 29 378.
2 k. butà Ateities take 8 (IV
a., 54 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, 21 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 689 12 144.

2 k. butà M. Maþvydo g. 49 (I
a., 55 kv. m, V aukðtø name, 21
000 Eur. Skubiai). 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,
erdvus, ðviesus, tvarkingas, su
baldais). Tauragë, tel. 8 653
37 877.
2 k. butà Tauragës dvaro g. (II
a., 42 kv. m, III aukðtø name,
mûrinis, ðildomas kietuoju
kuru. Yra sandëliukas kurui laikyti). Tauragë, tel. 8 600 64 770.
3 k. butà (I a., gera vieta, tinka komercinei veiklai, kieme
parduotuvë, netoli prekybos
centrai). Tauragë, tel. 8 636
16 117.
3 k. butà Birutës g. 36 (II
a., vidinë pusë, 73 kv. m, su
baldais, 2 balkonai, 26 000
Eur), galima truputá derëtis.
Tauragë, tel. 8 699 03 541.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(mûrinis, miesto centre 67,67
kv. m, renovuotas). Tauragë,
tel. 8 685 75 961.

Garaþà „Jûros“ bendrijoje, T.
Ivanausko g. (mûrinis, rûsys po
visu garaþu, yra vanduo, 3 000
Eur). Tauragë, tel. 8 607 96 606.

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

Garaþà „Rato“ bendrijoje (prie
senojo stadiono, 3 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 687 46 802.

3 k. butà MSV (III a., 64 kv. m)
arba keièiu á 2 k. butà. Gali bûti
MSV. Siûlyti I-II a. Tauragë,
tel. 8 640 22 801.
4 k. butà Baltruðaièiø k. (92 kv.
m, yra ûkinis pastatas, garaþas,
sodas, 37 000 Eur). Þemæ
(þemës ûkio paskirties, 0,73 ha
Ðakiø k. ir 0,65 ha, Lukðiðkiø k.,
Gaurës sen.). Tel. 8 675 18 099.
5 k. butà Lauksargiuose (reikalingas remontas, prie pagrindinio kelio, namø valda 25
arai, ûkiniai pastatai, sodas, yra
tvenkinys, 21 000 Eur). Tel. 8
655 08 057.
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.
Garaþà (mûrinis) „Auðros“
bendrijoje. Tauragë, tel. 8 633
94 091.

Garaþà Melioratoriø g. (I
a., 20 kv. m, I aukðtø name,
mûrinis, 3 890 Eur. Garaþas
strategiðkai patogioje vietoje,
prie „Regitros“, yra duobë po
visu garaþu, perdangos blokai).
Tauragë, tel. 8 682 34 022.
Skubiai parduodami garaþai
„Auðros“ ir „Vilties“ bendrijose.
Tauragë, tel. 8 633 94 091.
Mûriná namà (8 arai þemës,
ûkinis, garaþas, 50 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 658 35 232.
Mûriná namà miesto centre
iðsimokëtinai Strazdo g. (vieno
aukðto su mansarda, 6 arai
þemës, miesto vandentiekis, kanalizacija, 46 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 633 59 259.
Mûriná namà Papuðynëje (13,5
arø þemës sklypas, 2 garaþai,
ðiltnamis, miesto komunikacijos
ir kt. privalumai, su visu apstatymu, gali gyventi 2 ðeimos).
Tauragë, tel. 8 613 43 321.
Mûriná namelá miesto centre
(reikalingas remontas, pigiai).
Tauragë, tel. 8 633 89 782.
Namà (68 kv. m, 30 000 Eur,
medinis namas, su ûkiniu pastatu, vasarine, sodu, 15 a sklypas.
Netoli upë Jûra. Graþi ir rami
vieta). Tauragë, tel. 8 699 85 517.
Namà (6 arai þemës, 120 kv. m
gyvenamasis plotas, su baldais,
garaþas, 63 000 Eur). Tauragë,
tel.: 8 686 22 896, 8 650 29 306.
Namà Butkeliø r. (II a., mûrinis,
nebrangiai, su 16 arø sklypu)
arba keièiu á 1-2 k. butà su patogumais, su priemoka. Siûlyti
variantus. Tauragë, tel. 8 631
45 192.

Namà Dacijonø k. (2 aukðtø,
mûrinis, 40 arø sklypas).
Tauragës r., tel. 8 687 82 162.
Namà Maironio skg. (grybo
formos, ramioje vietoje, plastikiniai langai, apðiltintas, parketas, miesto komunikacijos, 2
garaþai, ûkinis, 6 a þemës, stiklinis ðiltnamis, 68 000 Eur) arba
keièiu á 2 k. butà, II a. Tauragë,
tel. 8 446 53 489.
Namà Milgaudþiø k., Gaurës
sen. (28 arø sodybinis sklypas,
reikalingas remontas, apdraustas, 16 000 Eur). Tauragës r.,
tel. 8 630 44 832.
Namà Piliakalnio g. 38,
Pagramantyje (medinis, 16
arø sklypas, prie Akmenos
upës, ûkinis pastatas, trifazis,
atskiras sodas, rami, graþi vieta, 16 500 Eur). Tauragës r., tel.
8 658 34 205.
Namà SKUBIAI! Geroje,
graþioje, ramioje vietoje, miesto centre. NEBRANGIAI!
Ateityje galima nusipirkti
visà namà. Labai patogi vieta
pensinio amþiaus þmonëms.
Tauragë, tel. 8 673 54 501.
Namà Dariaus ir Girëno g. (60
Eur, tvarkingas, 2 a., mûrinis,
labai gera vieta, prie pagrindinio kelio, rami vieta, yra 19 aru
dirbamos þemës). Tauragë, tel.
8 643 47 020.
Namà Tauragës r., Maþonø
k., Bijûnø g. (196 kv. m, I a.,
mûrinis, 63 000 Eur, naujai
pastatytas, su sklypu. Name
yra vanduo ir elektra. Garaþas
skirtas 2 automobiliams).
Tauragë, tel. +370 650 40 459.
Namà Aukðtaièiø g. 25 (130
kv. m, I a., mûrinis, 52 500
Eur. Visos miesto komunikacijos. Uþdara, tyli gatvë. Stiklo
paketo langai, ðarvo durys.
Netoliese NORFA ir IKI).
Tauragë, tel.: 8 699 12 663, 8
689 65 756.
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Sodybà ðalia Lomiø k. (sena,
1,23 ha). Tauragës r., tel. 8 699
55 440.
Sodybà (graþi aplinka, sena,
netoli miesto, prie Jûros).
Tauragë, tel. 8 674 26 063.
Sodo sklypà Bernotiðkëje (ðalia
miðkas, 2 200 Eur, 6 a, elektra,
be pastatø). Tauragë, tel. 8 638
26 038.
Namà Islandijos g. 6B (I a.,
mûrinis, plastikiniai langai, su
mansarda, 105 kv. m naudingo
ploto, jaukus). Tauragë, tel.: 8
616 27 971, 8 603 82 879.
Nebrangiai namà Putinø g.,
Butkeliø r. (su 16 arø sklypu)
arba keièiu á 1-2 k. butà su patogumais, su priemoka. Siûlyti
variantus. Tauragë, tel. 8 631
45 192.
Parduoda arba iðnuomoja
sandëliavimo ir gamybines patalpas plëtoti verslui 5 km nuo
Tauragës (asfaltuota teritorija,
geras privaþiavimas, elektra).
Tauragë, tel.: 8 655 49 294, 8
620 73 143.
Patalpas (1500 kv. m, su komunikacijomis, asfaltuotas
privaþiavimas). Tauragë, tel.: 8
446 70 427, 8 699 47 615.
Pigiai pusæ mûrinio namo
iðsimokëtinai (2 garaþai,
ðiltnamis). Tauragë, tel. 8 681
52 821.
Sklypà Tauragëje, Tremtiniø
kelyje (18 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 655 56 663.
Sklypà Tauragëje (9 600 Eur,
gyvenamøjø namø statybai,
8 arai) Karðuvos g. 9. Graþi
vieta, ðalia sklypo teka upelis,
netoli miðkas. Tauragë, tel. 8
672 28 441.
Skubiai sodà Joniðkëje,
„Puðyno“ bendrijoje (12,5
arø þemës, laikinas namelis,
2 stikliniai ðiltnamiai, suaugæ
medþiai, trifazis elektros skaitiklis, padaryti geodeziniai matavimai, graþi vieta). Tauragë,
tel.: 8 647 04 724, 8 446 70 224.

Sodo sklypà Bernotiðkëje (graþi
aplinka, ðalia miðkas, 2 000
Eur, 10 arø, sklypas ribojasi
su miðku). Tauragë, tel. 8 681
76 541.
Sodo sklypà Joniðkëje (5 000
Eur, sklypas 12 arø, medinis
namelis). Tauragë, tel. 8 616
50 387.
Þemæ (þemës ûkio paskirties)
Antegluonio k. (1 ha, 11 km nuo
Tauragës, ribojasi su asfaltuotu
keliu Tauragë-Skaudvilë, 2 200
Eur. Tel. 8 699 82 177.
Þemæ Pameiþiø k., Gaurës
seniûnijoje (þemës ûkio paskirties, 2 sklypai, 2,42 ha ir 3,53
ha, iki sklypo veda kelias, graþi
vieta, ðalia puðynas, ðalia teka
Meiþës upelis). Tauragës r., tel.
8 699 55 440.
Þemës sklypà 3 km nuo
Tauragës (1,81 ha, buvusi sodyba, elektra, 18 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 633 58 769.
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 Bekeriðkiø k.,
Tauragës r. (11 700 Eur, 0,5 ha
namø valdos ir 3,5 ha þemës
ûkio paskirties þemës). Tauragë,
tel. 8 647 15 120.
Þemës sklypà DauglaukioPajûrio k. (graþi aplinka, komunikacijos, ðalia miðkas, 9 500
Eur, 0,64 ha þemës, sklypas patogioje vietoje, ties sankryþa).
Tauragë, tel. +370 614 34 141.

Sodà Bernotiðkëje (graþi aplinka, ðalia miðkas, 28 000 Eur.
Didelis sodas, plaèiau tinklapiuose: skelbiu.lt, plius.lt).
Tauragë, tel. 8 644 47 450.

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

Sodà Joniðkëje (14 000 Eur, geras ûkinis pastatas, buvo auginami gyvuliai, ðalia yra garaþas,
ðiltnamis, yra ðulinys, po visu
namu yra rûsys). Tauragë, tel.
8 639 75 352.

Þemës sklypà Jurbarko r.
(þemës ûkio paskirties, 30
ha) Þindaièiø k., kadastro Nr.
9495/0008:114. Tauragë, tel. 8
685 42 809.

Sodà Joniðkëje, „Ðvyturio“
bendrijoje, Roþiø g. (apie 10
arø, sklype tvenkinys, atlikti
geodeziniai matavimai, asfaltuotas privaþiavimas, 4 200
Eur). Tauragë, tel. 8 638 35 207.
Sodà Tauragëje, Joniðkës soduose, Kæstuèio g. (5 500 Eur,
6 a, medinis namelis, elektra, lauko WC, vaismedþiai,
prûdelis, ðiltnamis, geodeziniai
matavimai). Tauragë, tel. 8 608
65 868.
Sodybà (geras privaþiavimas,
graþi aplinka). Tauragë, tel. 8
655 49 294.
Sodybà 16 km nuo Tauragës (su
3,5 ha þemës) arba keièia á 1 k.
butà. Tel. 8 607 79 643.
Sodybà Batakiø sen. (vienkiemyje). Tauragës r., tel.: 8 689
41 532, 8 652 70 729.

Þemës sklypà namo statybai
(yra elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras - 1
200 EUR). Tauragë, tel. 8 614
36 620.
Þemës sklypà nebrangiai
Butkeliuose (44 arø, prie Jûros
senvagës). Tauragë, tel. 8 631
45 192.
Þemës sklypà P. Ðemetos g. 38
(10,35 arai, visos komunikacijos). Tauragë, tel. 8 685 75 961.
Þemës sklypà Puþiðkës k., 13
km nuo Tauragës (20 arø, namo
statybai, yra mediniai tvartas,
darþinë, elektra, vanduo, asfaltuotas privaþiavimas, miðkas,
10 000 Eur). Tauragës r., tel. 8
687 46 802.
Þemës sklypà Skaudvilëje,
Sodø g. (pakeista þemës paskirtis, 5 500 Eur). Tauragës r., tel.
8 654 32 759.
Þemës sklypà Skirgailø k. (10
500 Eur, 3,6 ha dirbamos þemës.
Þemë itin graþioje vietoje,
tarp Ðeðuvies upës ir senvagës.
Nuo Tauragës vos keletas km).
Tauragë, tel. 8 614 34 141.
Þemës sklypà Stragutës k. (1,86
ha, prie kelio link Joniðkës
kapiniø, 1 km iki asfalto, su
ûkiniu pastatu, su trifaziu elektros ávadu ir vandens ávadu).
Tauragë, tel.: 8 446 70 427, 8
699 47 615.
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Þemës sklypà Þaliojoje g. 33
(gyvenamosios paskirties (20 a,
visos komunikacijos). Tauragë,
tel. 8 631 34 113.
Þemës sklypus Joniðkës g. prie
Tauragës ir þemæ (þemës ûkio
paskirties, prie pagrindinio kelio). Tauragë, tel. 8 654 87 362.

IÐANKSTINË INFORMACIJA
14 Lt/4,05 Eur.

p e r k a
+Miðkà su þeme iðsikirtimui.
Galiu konsultuoti nustatant
miðko vertæ. Tauragë, tel. 8 699
12 013.
2 k. butà Taurage rajone. 2-3 k.
butà Tauragëje iðsimokëtinai iki
3 m. Tauragë, tel. 8 605 09 177.
3-4 k. butà, siûlyti ávairius variantus. Tauragë, tel. 8 690 60 869.
3-4 k. butà, domina ávairûs variantai. Tauragë, tel. 8 624 12 133.
Þemës iðvadas. Tauragë, tel. 8
684 61 318.

n u o m o j a

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.

+Iðnuomoja 1 k. butà (II a.,
be baldø, su patogumais)
Laukesoje. Tauragës r., tel. 8
698 46 982..
+Iðnuomoja 1 k. butà be patogumø su baldais ir namo
pirmà aukðtà (70 kv. m, su
dalinais patogumais ir baldais). Dirbantiems, be þalingø
áproèiø. Tinka biurui, prekybai,
kitai veiklai. Tauragë, tel. 8 654
49 012.
+Iðnuomoja 2 k. butà (renovuotame name, su baldais ir
buitine technika, miesto centre). Tauragë, tel. 8 656 24 049.
+Iðnuomoja 2 k. butà nuo
spalio 1 d. Yra dalis baldø arba
parduoda. Pageidautina be vaikø. Tauragë, tel. 8 699 87 428.
+Iðnuomoja 3 k. butà (I a.,
gera vieta, tinka komercinei
veiklai, kieme parduotuvë, netoli prekybos centrai). Tauragë,
tel. 8 636 16 117.
+Iðnuomoja komercinës paskirties patalpas miesto centre
(apie 40 kv. m). Tauragë, tel. 8
699 44 956.
+Iðnuomoja komercinës paskirties patalpas Vytauto g. (55
kv. m). Tauragë, tel.: 8 446 70
427, 8 699 47 615.
+Iðnuomoja pigiai, skubiai
nuosavo namo 2 a. (1 kambarys, virtuvë, miesto vanduo,
su baldais, yra sandëliukas,
prieðkambaris). Tauragë, tel.: 8
630 10 670, 8 446 51 765.
+Iðnuomoja patalpas Baþnyèiø
g. 20 (II a., 2 atskiros patalpos
19 ir 49 kv. m). Galima nuomotis atskirai. Tauragë, tel. 8
698 29 460.
3 k. butà Tarailiø r., Liepø
take (I a., 64 kv. m, III aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 656 76 283.
Nuomoja arba parduoda 1,5
k. butà Vasario 16-osios g.
(namas renovuotas, III a.). Tel.
8 638 67 675.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel. 8-652 65 039.
El. paðtas: pliusassilute@gmail.com
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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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Televizorius (2 vnt., veikiantys,
reikalingi blokeliai). Tauragë,
tel. 8 637 42 689.

+Kvieèius (sëklai). Tauragë,
tel. 8 657 43 205.

Kiaulæ (nuo 130 iki 140 kg).
Tauragë, tel. 8 669 92 610.

+Kvieèius, kvietrugius,
mieþius, aviþas. Tauragë, tel. 8
652 36 270.

Kvieèius, mieþius. Jurbarkas,
tel. 8 612 31 475.

Naudotà komplektà (aukðtis
180, ilgis 225 cm. Prie komplekto
dovanojama kampinë spinta, ne
ið komplekto, 160 Eur). Ðilalë,
tel. 8 612 09 003.
Ávairius senovinius, medinius
buities árankius, darbastalá,
skrynià, stakles ir kt. Kaina
sutartinë. Tel. 8 615 16 082.
Ávairius naudotus baldus, pigiai.
Tauragë, tel. 8 618 37 919.

Benzininá pjûklà ,,Meec“, 69
Eur. Jurbarkas, tel. 8 618 68
394.
Didájá dujø balionà (uþpildytas,
30 Eur). Tauragë, tel. 8 678
86 262.
Dujø balionus (50 l, 2 vnt., vieno kaina - 15 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 656 17 395.
Lauko baldai, terasos, ðulinio
apdaila, pavësinës, supynës,
ðuns bûdos, tvoros, galima
pristatyti visoje Lietuvoje.
Tauragë, tel. 8 636 61 719.
Plastikines taras su metaliniais
padëklais (1000 l, labai geros
bûklës, ðvarios, tinka kurui ir
vandeniui, kaina nuo 55 Eur
iki 65 Eur). Jurbarkas, tel. 8
696 67 659.
Purkðtuvas, skubiai ir nebrangiai (talpa 1000 l, darbinis plotis 12 m). Metalines talpyklas
kuro laikymui, po 200 l. Ðakiø
r., Kiduliai, tel. 8 671 40 599.
Sausas medþio pjuvenas. Tel.: 8
650 48 466, 8 650 18 455.
Stiklà (4 mm storio, 130 x 60
cm, tinka ðiltnamiams, kaina
1,5 Eur - 1 vnt.). Jurbarkas, tel.
8 612 77 639.

Komodà-patalynës dëþæ (ilgis
80 cm, plotis 43 cm, aukðtis 83
cm, 15 Eur). Tauragë, tel. 8 650
69 055.
Labai geros bûklës spintàsekcijà, 150 eurø, galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 682 18 834.
Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas),
sofà-lovà, tachtà, lovas (viengulë,
dvigulë), sekcijà, spintà, stalà,
këdes, spinteles voniai. Tel. 8
627 89 361.
Pietø stalà (30 Eur), senovinæ
spintà (2 durø, 50 Eur). Tauragë,
tel. 8 637 42 689.
Prieðkambario komplektà (230
Eur). Tauragë, tel. 8 652 04 735.
Raðomàjá stalà (kampinis,
175x130x75, 55 Eur). Tauragë,
tel. 8 650 69 055.
Sekcijà „Viktorija“ (penkiø
daliø, 350 eurø), virtuvë kampà,
100 eurø. Tel. 8 677 30 778.
Sofà-lovà (iðtraukiama, rudos
spalvos). Tauragë, tel. 8 650
48 515.
Spintelæ (prie lovos), uþuolaidas
(kakavos sp., naktinës),
medþiagà uþuolaidoms (kakavos
sp.), lininius siûlus, pagalves (2
vnt.). Tauragë, tel. 8 446 72 033.
Virtuvës kampà, apvalø stalà,
2 këdes. Tauragë, tel.: 8 652 13
994, 8 652 13 995.

p e r k a
Perku vaikiðkà dviaukðtæ lovà.
Jurbarkas, tel. 8 657 39 922.

d o v a n o j a
Sekcijà. Tauragë, tel. 8 630 01
149.

p a r d u o d a
Dviratá paaugliams (50 Eur).
Tel. 8 638 20 539.

p a r d u o d a
Neðiojamàjá kompiuterá ASUS
F5SL (T5550-3BG5-4G, US,
1AAP-8SL-V, 100 Eur).
Tauragë, tel. 8 689 03 306.
Skalbyklæ ARDO, gera bûklë,
80 eurø. Jurbarkas, tel. 8 674
40 051.
Ðaldytuvà MINSK (naudotas,
geros bûklës, nebrangiai), dujø
balionus (2 vnt., 25 l talpos).
Jurbarkas, tel. 8 643 52 434.

Ðunelá (labai graþus, protingas, dar. jaunas). Neturime
galimybës laikyti, iðvaþiuojame.
Tauragë, tel. 8 675 79 037.

p a r d u o d a

Èiuþinius (viengulis ir dvigulis,
geros bûklës), pakabinamà spintelæ (tinka vonios kambariui),
skalbiniø dëþæ (pinta). Tauragë,
tel. 8 446 72 033.

Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþame. Tel.
8 674 24 111.

Kiaules (nuo 90-150 kg, galima rinktis, 1 kg - 1,50 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 626 05 999.

d o v a n o j a

2 lovas su spintelëmis, pigiai.
Tauragë, tel. 8 673 05 185.

Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus, skaldytas malkas, granules. Atveþa. Tel. 8
686 09 222.

Keturis graþius savarankiðkus
kaèiukus (motina katë labai
gerai gaudo peles). Jurbarkas,
tel. 68 601 71 674.

Kiaulæ (130 kg, ðerta naminiais paðarais, 1 kg - 1,5 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 50 785.

p a r d u o d a

p a r d u o d a

Karvæ (vieno verðio,
ðvieþiapienë), sukergtas telyèias
(verðiuosis spalio mën.).
Tauragë, tel. 8 600 96 648.

Vaikiðkà lovytæ su èiuþiniu, 30
Eur. Klaipëda, tel. 8 609 53 923.

1,5 m. telyèià, labai jauki, graþi.
Jurbarkas, tel. 8 699 61 977.
2 karves (viena 2 verðiø, kita 3
verðiø). Tauragës r., tel. 8 613
92 981.

Kultûrines spanguoles. Tel. 8
610 64 344.
Laðinius ir lydytus taukus.
Jurbarkas, tel. 8 620 16 347.
Maistines bulves. Tauragë, tel.
8 627 91 769.

2 verðiø karvæ. Jurbarkas, tel. 8
618 74 354.

Melþiamas oþkytes. Tel. 8 609
80 790.

3 karves, 550 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 614 91 375.

Mieþius ir kvieèius. Jurbarkas,
tel. 8 681 19 146.

8 sav. Parðiukus. Tel. 8 600
40 933.

Parðelius (6 savaièiø).
Jurbarkas, tel. 8 685 544 05.

Banguotàsias papûgëles (10
Eur/vnt.), þiurkënus (2 Eur/
vnt.). Tel. 8 638 20 539.

Parðelius (atjunkyti, 6 savaièiø,
55 Eur). Tel.: 8 615 14 351, 8
687 13 503.

Bites su aviliais, bites (paruoðtos
þiemai, vaistai nuo varozës, 120
Eur). Ðilalë, tel. 8 612 34 499.
Braðkø daigus („Rumba“,
„Felicita“, „Dona“, „Sonata“,
„Honey“, 10 ct). Tel. 8 638
24 781.
Bulves (dideles ir maþas,
uþaugintos ekologiðkai).
Jurbarko r., tel. 8 618 04 825.
Bulves, 0,20 ct/kg. Tel. 8 656
61 892.
Bulves (0,15 eur/kg, ekologinio ûíio). Tauragës rajone
atveþame. Tel. 8 618 82 492.
Bulves. Tauragë, tel. 8 652 36
270.
Desertines avietes (1 l - 1,301,50 Eur). Tauragë, tel. 8 601
15 469.
Dvi oþkytes, 20 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 650 20 875.
Ërienà ir avienà arba gyvas
avis veisimui ar skerdimui.
Skerdþiama skerdykloje pagal
uþsakymà, min. kiekis - vienas
gyvulys, 5 Eur. Jurbarkas, tel. 8
650 12 077.
Gaidþius. Tel. 8 676 12 180.
Gerà Holðteinø veislës telyèià.
Verðiuosis 2015 m. spalio 14 d.
Tauragë, tel. 8 676 38 781.
Gerà pieningà karvæ. Ðilalë, tel.
8 615 67 948.
IEÐKAU
RËMËJØ
NEDIDELIO TVENKINIO
GAUSIAM ÁÞUVINIMUI.
Tvenkinys priþiûrimas ir saugomas. Atlygis - nemokama
þvejyba, maloniai praleistas
laikas. Jurbarko r., tel. 8 638
29 120.
Juodgalvës veislës avinà su
kilmës dokumentais, taip pat
juodgalves avis. Tauragë, tel.
+370 656 34 295.
Juodgalviø veislës avytes, veislinius avinukus mësai ir oþkà.
Jurbarkas, tel. 8 671 13 166.
Kaimiðkas mësines kiaules
(140-150 kg svorio). Tauragë,
tel. 8 652 83 577.
Karves (2 vnt., 2 ir 3 verðiø).
Tauragës r., tel.: 8 685 60 235,
8 446 69 440.
Karvæ (pieninga). Tauragë, tel.
8 694 64 426.

Pirmaverðæ karvæ, pieno duoda
23 l, graþi, 800 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 651 33 567.
Ðuniukus (Kaukazo aviganiø
veislës, motina su kilmës dokumentais, 100 Eur). Ðilalë, tel. 8
449 59 047.
Þieminius èesnakus, 3 Eur.
Ðiauliai, tel. 8 600 31 714.
Parðelius. Tel. 8 656 20 466.
Parðiukus. Tauragë, tel. 8 656
36 055.
Parðelius (didelës kiaulës,
suleista geleþis, vitaminai).
Jurbarkas, tel. 8 609 54 921.
Parðelius. Kaina sutartinë.
Jurbarkas, tel.: 8 673 21 450, 8
616 05 059.
Parðelius. Skaudvilë, tel. 8 657
91 250.
Paðarines bulves. Tauragës r.,
tel. 8 653 23 411.
Paðarinius kvieèius, 130 Eur/t.
Tauragë, tel. 8 685 66 531.
Pieniniø veislës buliukà. Tel. 8
676 12 180.
Pigiai maistinius/paðarinius
burokëlius, morkas, bulves,
svogûnus, grûdus. Atveþa. Tel.
8 647 80 591.
Sëklinius þieminius kvieèius
„Skagen“ (C3 atsëlio).
Tauragë, tel. 8 650 72 617.
Ðiemetinius rugius (50 kg/6,50
Eur). Tauragë, tel. 8 630 74 306.
Sukergtà telyèià. Jurbarkas, tel.
8 639 80 346.
Ðuniukus (haskiø veislës).
Paðarines bulves. Tauragë, tel.
8 638 39 277.
Tekselio ir Romanovo veislës
avinà. Ðilalë, tel. 8 615 48 193.
Telyèià (1,5 m., juodmargë).
Tauragë, tel. 8 657 95 012.
Telyèià (pieninë, atsives spalio
mën., 600 eurø) ir metø mësinæ
telyèaitæ, 400 eurø. Tel. 8 658
76 477.
Tujø sodinukus. Gelgaudiðkis,
Klevø 7, tel. 8 345 55 227.
Verðingà telyèià (juodmargë,
verðiuosis rugsëjo pr., 640
Eur). Ðilalë, tel. 8 678 29 760.
Verðingà telyèià, pieninës
veislës, verðiuosis rugsëjo viduryje. Ðilalë, tel. 8 615 98 714.

p e r k a
Superku bebrø kiauðinius. Tel.
8 672 23 826.

d o v a n o j a
Baltai rainà kaèiukà (labai
þaismingas, draugiðkas, moka
daryti á dëþutæ). Jurbarkas, tel.
8 621 52 351.

11

Pasiklydo pilka naminë katë.
Pastebëta Ðlaito ir Akacijø
gatvëse. Maèiusius ar radusius,
praðome paskambinti. Dosniai
atsilyginsime . Tauragë, tel. 8
689 33 107.

Ðuniukus (2 mën., tëvai Vidurio
Azijos ir belgø aviganiai). Tel.
8 601 04 962.

DOVANOJAMI: Kaèiukai
1,5 mën. Dovanojami tik atsakingiems ir rûpestingiems
ðeimininkams. Jurbarkas, tel. 8
670 30 114.

p a r d u o d a

p a r d u o d a

NAUJOS IR NAUDOTOS,
VIDAUS IR LAUKO DURYS.
PAKELIAMI GARAÞO
VARTAI. PARDUODU
MUZIKOS INSTRUMENTUS:
A K O R D E O N A I ,
ARMONIKOS, BÛGNAI,
PIANINAI. Klaipëda, tel. 8
603 10 867.

Apðiltintas duris (2 vnt., plotis
200 cm, aukðtis 250 cm; plotis
100 cm, aukðtis 250 cm, tinka ûkiniam pastatui, tvartui,
sandëliui, kaina 100 Eur ir 50
Eur). Jurbarkas, tel. 8 612 77
639.

Amerikietiðkà klausos aparatà
(maþai naudotas, yra kelios
naujos baterijos, 120 Eur).
Tauragë, tel. 8 656 47 929.
Dëvëti rûbai ið Olandijos urmu
(be tarpininkø). Tauragë, tel. 8
658 99 732.
El. siuvamàjà maðinà (nedidelë,
naudota). Dumples (rankinës).
Tauragë, tel.: 8 446 58 285, 8
657 64 256.
Groþinæ literatûrà (knyga - 1
Eur). Tauragë, tel. 8 637 42 689.
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.
Keltuvà ligoniui iðkelti ið lovos.
Tauragë, tel. 8 670 28 404.
Naujà sportiná kostiumà PUMA
(juodas, dydis XXL, 60 Eur).
Tauragë, tel. 8 686 45 758.
Pakabinamà valties variklá
„Suzuki-25“ (2005 m., su rankena, kaina sutartinë). Tel. 8
675 61 643.
Sauskelnes „Tena-fleks“
(juostinës, 11 Eur), „Tena
slyf“ (11 Eur), „Tena Pants“
(8 Eur), ðlapimo surinktuvà
(ðvediðkas, 20 vnt.). Tauragë,
tel. 8 676 54 152.
Plastikines taras su metaliniais
padëklais 1000 l, baltos, juodos,
skaidrios, 25-50 Eur, kanalizacijai 15 Eur, pûslës be rëmo, 6
Eur). Tauragë, tel. 8 643 63 943.
Vietinæ signalizacijà, tinklus
nuo paukðèiø ir ðiltnamiams
dengti, klausos aparatà ir naujà
prietaisà pelëms, tarakonams
naikinti, prietaisà kurmiams
naikinti. Tel. 8 670 99 923.

Bûèiau dëkinga þmogui, padovanojusiam ðaldytuvà spintelæ,
sofà-lovà. Tauragë, tel. 8 639
76 513.
Dëvëtus drabuþius maiðais
(megztiniai, striukës, kelnës ir
t.t, 100 kg – 25 eurø, atveþame).
Jurbarkas, tel. 8 656 38 610.
Dvi geras, melþiamas karves.
Ðilalë, tel. 8 650 43 358.
Galiu priþiûrëti sodybà arba
padëti vyresnio amþiaus
þmonëms ûkyje. Tauragë, tel.
8 673 54 501.
Parduoda pianinà (geros bûklës,
kaina 160 Eur). Jurbarkas, tel. 8
685 30 887.
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.

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.
Betoninius blokelius tvorai
(akmens imitacijos, 30x30x15
cm, vnt. - 2 Eur). Tel. 8 617
51 226.
Dekoro tinkà „Reibeputz 3,0
Silicon DUFA“ (lietutis, pilka
sp. su melsvu atspalviu, 275
kg/11 kibirø, 25 Eur). Tauragë,
tel. 8 620 65 131.
Dujø generacijos krosná
ASTRA-25 (naudotas 7 m.,
tvarkingas, 150 Eur). Tauragë,
tel. 8 614 11 619.
Juostinius mobiliuosius gaterius
(elektra, benzinas, dyzelinas).
Dyzelinæ 20 kW elektros stotá.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.
Kiemo vartus (plotis 3 m,
aukðtis 1,5 m). Jurbarkas, tel.
8 612 77 639.
Maþai naudotas àþuolines duris
(kaina 15 Eur). Jurbarkas, tel. 8
618 26 299.
Metalo tekinimo stakles 1K62,
metalà tekinimui, krosnelæ
„burþuika“, vamzdþius (3/4
colio), el. variklá (5,5 kW 1500
aps./min.), ðakø kapoklæ, malkø
skaldyklæ. Adatà filtrà vandeniui ið þemës traukti. Tauragë,
tel. 8 676 57 000.
Nauji aliumininiai radiatoriai (4
vnt., lenkø gamybos, 10 sekcijø,
vienas ðildo iki 12 kv. m, 80
Eur). Tauragë, tel. 8 685 74 511.
Obliavimo velenà, þalvario
lakðtà, metalinæ statinæ,
kalviðkus spaustuvus, guoliø
nuëmiklá, krosnies orkaitæ.
Tauragë, tel. 8 636 56 801.
Statybinæ medienà, medienos
atraiþas, pjuvenas. Galimas
pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas nemokamas.
Jurbarkas, tel. 8 646 44 279.
Statybinæ medienà ir atraiþas
Tauragëje. Tauragë, tel. 8 614
74 309.
Stiklà (mëlynos ir raudonos
spalvos). Jurbarkas, tel. 8 612
77 639.
Suvirinimo aparatà (pramoninis, kintamos ir pastovios
srovës). El. telferá (keliamoji
galia 2 tonos). Tauragë, tel. 8
682 57 592.
Ðulinio ir kanalizacijos þiedus.
Galiu pristatyti. Tel. 8 639 07
345.
Ðviesolaidiná interneto kabelá
(120 m, 25 Eur). Jurbarkas, tel.
8 612 77 639.
Telferius (1 t ir 3 t keliamosios
galios). Tel. 8 699 19 621.
Uosines lentas (sausos, Ilgis
310 cm, storis 5 cm, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8 612
77 639.
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p e r k a

VW GOLF Bon Jovi kombi
(1996 m., 1,9 TDI, 66 kW,
raudona, autopilotas, kondicionierius, centrinis uþraktas,
lieti ratlankiai, 240 000 rida,
serviso knygelës, 1 050 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 611 47 150.

Statybines atliekas. Tel. 8 646
44 279.
Ðiferá (dideliais lapais).
Tauragë, tel. 8 612 69 841.

VW PASSAT (1991 m.,
1800 cm3, benzinas, dujos,
mechaninë pav. dëþë, universalus, raudona, 4/5, 207000
km, TA iki 2015-08, draudimas,
320 Eur). Jurbarkas, tel. 8 600
63 322.

AUDI
p a r d u o d a
AUDI 100 AVANT (1989 m.,
2 l, dyz., lieti ratlankiai, bako
talpa 125 l, klimato kontrolë,
ðildomos sëdynës, el. langai,
draudimas, TA, CD grotuvas,
375 Eur). Tel. 8 615 89 408.
AUDI 80 (1994 m., 1800 cm3,
dyzelinas, 66 kW, mechaninë
pav. dëþë, sedanas, mëlyna
sp., 4/5, TA iki 2017-04, 800
Eur. Signalizacija, vairo stirpintuvas, elektriniai langai,
tvarkingas). Jurbarkas, tel. 8
616 31 692.
AUDI 80 (B4), 1992 m., sedanas, benzinas, dujos, TA iki
2017 m., labai gera bûklë). Tel.
8 614 02 245.
AUDI 80 (1987 m., 1,8 l, benzinas, sedanas, gera bûklë, TA
iki 2016 07). Jurbarko r., tel. 8
686 12 555.
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CHEVROLET
p a r d u o d a
AVEO (2011 05 mën., 72 000
rida, benzinas, 1,4 l, TA iki2016
09 mën., pilkos sp., 3 900 Eur).
Ðakiai, tel. 8 685 60 189.

CITROEN
p a r d u o d a
CITROEN XSARA (1997 m.,
1800 cm3, benzinas, 81 kW,
mechaninë pav. dëþë, heèbekas,
juoda sp., 4/5, TA iki 2016-10,
450 Eur). Tauragë, tel. 8 657
93 191.

DAEWOO
p a r d u o d a

AUDI A6 (1996 m., 1800
cm3, benzinas, dujos, 92 kW,
mechaninë pav. dëþë, universalus, juoda, 4/5, 203000 km,
TA iki 2015-11, draudimas, 1
350 Eur, lieti ratai, tiesioginës
dujos, signalizacija, centrinis).
Jurbarkas, tel. 8 685 35 296.

DAEWOO LANOS (2003 m.
pabaigos, TA iki2017 m., benzinas, ekonomiðkas, 1,4 l, þalios
spalvos, labai geros bûklës, kaina 1000 Eur). Tel. 8 681 93 947.

AUDI A6 (1999 m., 2400
cm3, dyzelinas, mechaninë
pav. dëþë, universalus, mëlyna
sp.). dalimis, kainos sutartinës.
Jurbarkas, tel. 8 683 70 013.

FORD GALAXY (1999 m., 1,9
l, 81 kW, dyzelinas, lieti ratlankiai, tamsinti langai, baltos sp.,
pakeisti dirþeliai, geros bûklës,
1 750 Eur). Tauragë, tel. 8 634
18 676.

FORD TRANSIT (1997 m.,
krovininis iki 3,5 t, variklis
2500 cm3, dyzelis, baltos sp.,
ilgas paaukðtintas, labai geros bûklës, kaina 950 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 653 86 748.

OPEL VECTRA (1996 m.,

LADA

p a r d u o d a

p a r d u o d a

RENAULT LAGUNA (1996
m., 1,8 l, benzinas, TA iki2017
m., naujas akumuliatorius, spalva þalia, 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 684 58 488.

LADA NIVA (1999 m., þalios
spl., vaþiuojantis, be TA, 1
000 Eur, kaina derinama).
Jurbarkas, tel. 8 679 92 381.

MERCEDES-BENZ
p a r d u o d a
MB (1996 m., E klasë, 3 l, dyzelinas, sidabro sp., mechaninë
pavarø dëþë, TA iki2017 m., 1
100 Eur). Tauragë, tel. 8 686
90 239.

NISSAN

FORD

p a r d u o d a

p a r d u o d a

ALMERA TINO (2004 m., 2,2
l, 100 kw, dyz., dauþtas). Tel. 8
684 66 993.
NISSAN PRIMERA (1991
m., dyzelinas, mechaninë pav.
dëþë, vyðninë sp., 4/5, TA iki
2016-02, 350 Eur). Tauragë, tel.
8 630 34 699.
NISSAN PRIMERA (1997
m., 2000 cm3, benzinas, dujos,
85 kW, mechaninë pav. dëþë,
sedanas, oranþinë sp., 4/5, 280
000 km, TA iki 2016-11, 290
Eur. Pakeisti visi amortizatoriai). Tauragë, tel. 8 618 75 565.

OPEL
p a r d u o d a
OPEL ASTRA (1998 m., baltos sp., 1,7 l dyz., vokiðkas variklis, universalus) arba dalimis.
Jurbarkas, tel. 8 679 92 381.

1,7 l, dyz., 60 kW, balta sp.,
310 000 km). Jurbarko r., tel.
8 650 32 541.

RENAULT

RENAULT LAGUNA (2001
m., 1600 cm3, benzinas,
mechaninë pav. dëþë, heèbekas,
raudona, 4/5, 85000 km, TA
iki 2016-10, 1 000 Eur, tvarkingas, priþiûrëtas. Sutvarkyta
vaþiuoklë). Tauragë, tel. 8 655
36 244.

SEAT
p a r d u o d a

VW PASSAT (1993 m., 1,8 l,
benzinas, mëlynos sp., geros
bûklës). Tauragë, tel. 8 652
44 226.
VW PASSAT (1995 m., 1,9
l TDI, universalus, 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 pav.
dëþë, universalus, mëlyna,
4/5, TA iki 2017-08, Lietuvoje
neeksploatuotas, 1 750 Eur, 1.9
TDI, ið Vokietijos). Jurbarkas,
tel. 8 687 98 393.
VW PASSAT (2000 m., 1,9 l,
TDi, karavanas, signalizacija,
TA iki2017 m., 1 400 Eur).
Tauragë, tel. 8 622 40 010.
VW PASSAT (2000 m., dyzelinas, 85 kW, mechaninë
pav. dëþë, universalus, pilka,
4/5, TA iki 2016-12, 1 600
Eur, nauja sankaba, kaladëlës,
stabdþiø diskai). Jurbarkas, tel.
8 655 09 995.

SEAT LEON (2006 m., 1,9 l,
dyzelinas, TA iki2017 m., 3 800
Eur). Tauragë, tel. 8 641 17 930.

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant ratø

VOLKSWAGEN

Lengvojo automobilio priekabas (2014 m., savos g-bos, TA,
draudimas, 2,40 x 1,85 x 0,40,
atsidaro 3 bortai 2 ðoniniai
ir galinis ir 2,10x1,75x0,40).
Tauragë, tel. 8 657 84 900.

p a r d u o d a
VW GOLF IV (2000 m., 1,4 l,
benzinas, mechaninë pavarø
dëþë, EPS, ABS, el. langai,
CD, 2/3 durys, lieti ratlankiai,
tvarkingas, pilka spalva, kaina
1200 Eur). Jurbarkas, tel. 8
646 70 343.
VW GOLF 3 (1995 m., 1,4 l, TA
iki2016 m., spalva raudona, kaina 250 Eur). Tel. 8 635 70 424.
VW GOLF 3 ( 1994 m., 1,9 l,
TDi, universalus, rida - 139 000
km, TA, nauja vaþiuoklë, lieti
ratlankiai, gera bûklë, 900 Eur).
Klaipëda, tel. 8 602 55 078.

p a r d u o d a

Lengvojo automobilio
priekabà ZUBRIONOK (su
paaukðtinimu, l. geros bûklës,
400 Eur). Tauragë, tel. 8 636
37 137.
Lengvojo automobilio
priekabà ZUBRIONOK (TA,
draudimas). Tauragë, tel. 8 636
91 238.
Mobiløjá namelá ant ratø
(tinkamas gyventi þiemà,
apðiltintas, plastikiniai langai,
plastikinës durys, su baldais, 3
500 Eur). Tauragë, tel. 8 630
32 014.

p e r k a

Perkame geriausiomis kainomis automobilius, nesvarbi
būklė, pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus vietoje.
Tel. 8 638 44 945.
+ 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.
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.
Automobiliø supirkimas
aukðèiausia kaina. Bûklë nesvarbi, dirbame kasdien. Tel.
8 644 43 948.
Dyzeliná automobilá iki 1 000
Eur. Tauragë, tel. 8 636 91 238.

k e i è i a
AUDI 80 (1989 m., 1,8 l, benzinas, dujos, TA, draudimas)
á dyzeliná automobilá arba
parduodu. Tauragë, tel. 8 677
66 107.

p a r d u o d a
AUDI 100 C4 (1994 m.) naujus
priekinius sparnus. Tauragë,
tel. 8 653 12 179.
AUDI A6 dureles, 30 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 612 77 639.
AUDI C4 (1993 m., 2,4 l dyzelinas) dalimis. Tauragë, tel.
8 653 51 614
BMW TDS variklá ir këbulà
dalimis. Tauragë, tel. 8 600
15 381.
Keltuvà maðinø remontui (300
Eur). Jurbarkas, tel. 8 685 80
092.
Lietus ratlankius (185/60 R14,
su geromis padangomis, 4
vnt.). Jurbarkas, tel.: 8 688 95
538, 8 447 72 293.
Mikroautobuso FIAT
DUCATO 1998 m. variklá
dalimis. Jurbarkas, tel. 8 612
77 639.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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+Siûlo perspektyvø darbà
tinklinio marketingo kompanijoje. Tel. 8 677 75 156.
Ámonë ieðko ðlapio fasado
specialistø. Darbas Jurbarke,
renovuojami daugiabuèiai,
pastovus darbas, atlyginimas
pagal iðdirbá, ið kitø miestø
apgyvendiname. Jurbarkas, tel.
8 653 69 999.
Raseiniø r. reikalingas traktorininkas, melþëja, ávairûs
darbininkai ir darbininkës, turintys patirties. Gali bûti ðeima.
Apgyvendiname. Mokamas
atlyginimas. Tel. 8 606 46 462.

Padangas R14/R15/R16
(þieminës ir vasarinës), lietus
ir skardinius ratlankius, VW
GOLF (1996 m., 1,9 l, dyzelinas ir 1,9 l, TD), RENAULT
MASTER (1994 m., 2,5 l, dyzelinas) dalimis. RENAULT
MASTER galiná varantájá tiltà.
Tauragë, tel. 8 636 91 238.
ROVER 400 (2.0, 1997 m.) ir
FORD MMONDEO (1.8, 1996
m.) visà ar dalimis. Tauragë, tel.
8 607 38 778.
SEAT ALHAMBRA (1,9 l,
TDi), AUDI A6 (1997 m., 2,5
l, TDi), CITROEN EVASION
(1,9 l. TD), NISSAN
TERANNO (1994 m. 2,4 l,
benzinas, IVECO 35 (1994 m.,
2,5 l, TD), PEUGOT elektriná
siurblá, PEUGEOT 406 (1,9 l,
2,1 TD) dalimis. Tauragë, tel. 8
636 91 238.

p a r d u o d a
4 korpusø plûgà FRAUGE
(spyruoklinës apsaugos ir
prieðplûgiai) ir 4 naujas verstuves su kamporëþiais. Tauragë,
tel. 8 694 64 426.
Plûgà (4 vagø, rusiðkas, gamyklinis, prie DT-75). Tel. 8 615
84 758.
„Akerman“ priekabà (2002 m.,
platforma ir dalys. Dvi aðys su
veþimëliu, ilgis 1360 cm, plotis
2,5 m. Vokiðki dokumentai.
Oriniai stabdþiai). Jurbarkas,
tel. 8 687 87 093.
Bulviø kasamàjà, plûgà, kultivatoriø, mëðlo kratytuvà,
srutveþá, purkðtuvà, ðienapjovæ,
bulviø sodinamàjà, malûnà,
traktoriø T-25. Tel. 8 612 78
366.
Padangas (195/65/R15,
205/55/R16, 215/70/R16C),
lietus ratlankius (R15, R16,
tinka VW SHARAN, SEAT
ALHAMBRA, FORD
GALAXY, AUDI A6, C4, 5
skyliø), R16 skardinius (tinka VW SHARAN, AUDI,
ALHAMBRA), SUBARU
LEGACY (R15). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.

Cisternas (metalinës, 2 vnt.),
mëðlo pakrautuvà, mëðlo
kratytuvà, priekabà (verèiama),
el. variklá (iki 2 kW). Tauragë,
tel. 8 647 36 183.
Cisternà (metalinë, 25 kub. m).
Ðilalës r., tel. 8 686 08 124.
GAZ-53 priekiná tiltà su ratais.
Tauragë, tel. 8 686 90 239.
Grûdø malûnà (7,5 kW, kaina
289 Eur) ir betono maiðyklæ
(vienfazë, 145 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 653 78 779.

Kombainà VOLVO 800 (dyzelinas, kederis 2,3 m, 1 550 Eur).
Tauragë, tel. 8 651 26 522.
Kratytuvà (7 t, labai geros
bûklës, yra papildomas „biteris“, 1500 eurø). Tel. 8 611
42 655.
Kvieèiai sëklai. Tauragë, tel. 8
614 54 006.
Melþimo aparatus (naujus
ir naudotus) ir atsargines jø
detales. Tauragës r., tel.: 8 685
26 204, 8 639 07 345.
Mëðlo kratytuvà (4 tonø, vienos aðies). Tauragë, tel. 8 670
28 404.

NÐ-50 hidrosiurblá (naujas,
tinka traktoriams MTZ-50,
MTZ-80, kombainams NIVA,
50 Eur). Jurbarkas, tel. 8 612
77 639.
Lenkiðkà bulviø kasamàjà, 550
Eur. Tauragë, tel. 8 601 23 600.
Purkðtuvà OP-2000 (vokiðka
áranga, plotis 20 m, prie frontalinio krautuvo, 1,5 m ðakës).
Tel. 8 656 21 524.
T-30 (2000 m., hidraulinis
vairas, tvarkingas, 4 300 eurø).
Tel. 8 626 29 470.
Traktoriø MTZ 1025 (2006 m.,
11 500 eurø). Tel. 8 615 22 601.
Traktoriø MTZ 1025.3 (2006
m., 2 000 eurø). Tel. 8 640
26 947.
Traktoriø T30-69. Pirktas
ir naudotas Lietuvoje,
priþiûrëtas, vieno ðeimininko,
3 800 Eur. Tel. 8 655 03 350.
Tvarkingà veikianèià
ðienapjovæ FORTSCHRITT
E-302, 4 500 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 685 26 842.

p e r k a
Traktoriui K-701 vairo cilindrà,
rusø g-bos plûgui 3 vnt. sraigtiniø verstuviø, noragus ir ðienes,
kombaino SK-5 galinius ratus,
smulkintuvà arba smulkintuvo
galà. Tauragë, tel. 8 616 24 547.
Vokiðkà bulviø kombainà
FORTSCHRITT E 686 arba
kombaino dalis, transporterius.
Tel. 8 617 44713.

d o v a n o j a

+Pieno ûkiui reikalingi darbininkai. Tauragë, tel. 8 611
24 936.

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

Reikalingas automobilveþio
vairuotojas C; E, dirbti
Europoje iki 1,5 mën. arba veþti
automobilius ið Prancûzijos.
Tel. +370 699 94 302.
Reikalingas be þalingø áproèiø
þmogus dirbti ir gyventi sodyboje. Tauragë, tel. 8 603 33 394.

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

Reikalingas traktorininkas ir
melþëja (-as). Jurbarkas, tel. 8
685 30 887.

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

Statybos darbams Danijoje
reikalingi daþytojai, staliai,
plataus profilio darbininkai.
Tel.+370 672 46 859, +455
28 22 303.

Naudotà þemës ûkio technikà
ið Ðvedijos. Techniðkai tvarkinga. Jurbarko r., tel. 8 601
60 880.

Mëðlà. Tauragë, tel. 8 652 83
577.

Siūlome papildomai užsidirbti

Reikalingas automobilveþio
vairuotojas Europoje. Kreiptis
UAB ZTS, Pramonës g. 1A,
Jurbarkas, tel.: 8 698 01 725, 8
447 51 882.

+Reikalingas apie 50 m.
amþiaus vyriðkis, mokantis dirbti traktoriumi ûkyje.
Apgyvendina, maitina.
Tauragë, tel. 8 636 89 616.
+Reikalingas vairuotojasdarbuotojas dirbti turguje.
Tauragë, tel. 8 637 21 256,
skambinti po 15 val.

40 m. vyras sàþiningai dirba nekvalifikuotus darbus Jurbarko
rajone. Tel. 8 628 84 878.
41 m. vyras atlieka ávairius
vidaus apdailos darbus.
Jurbarkas, tel. 8 612 52 691.
Galiu priþiûrëti senelius
uþsienyje. Jurbarkas, tel. 8
680 20 059.
Ieðkau burnos higienistës darbo. Turiu aukðtàjá iðsilavinimà,
galiu konsultuoti. Ieðkau
þmogaus, galinèio priþiûrëti
namus (apgyvendinèiau). Tel.
8 634 37 572.
Ieðkau darbo, esu 23 m. vaikinas, pjaunu, kapoju malkas ir
pan. Skaudvilë, tel. +370 691
88 923.
Ieðko darbo, remontuoja kambarius. Tauragë, tel. 8 655 14
538.
Moteris ieðko darbo. Gali
priþiûrëti senelius, kartu gyventi. Tel. 8 622 60 941.
Mûrininkas, stogdengys, meistras su pagalbiniu ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 638 74 141.
Vidaus ir iðorës apdailos meistras ieðko darbo. Tauragë, tel.
8 654 87 978.
Vyras ir moteris atlieka visus
vidaus apdailos darbus: dedame gipsà, klijuojame plyteles,
glaistome, daþome, dedame
tinkà. Tel. 8 673 57 197.
Ieðkau darbo, namø tvarkymo,
sodo darbø, vaikø prieþiûros iki
5 val. Esu punktuali, sàþininga,
darbðti, atsakinga. Privalumai
- profesinis iðsilavinimas, B
kategorija. Jurbarkas, tel. 8
690 26 886.
Kokybiðkai klojame trinkeles.
Darbo patirtis 10 m. Dirbom ne
tik Lietuvoje, bet ir uþsienyje.
Tauragë, tel. 8 641 19 189.
Pensijinio amþiaus meistras
atlieka smulkius remonto darbus ûkyje, áskaitant ir elektrà.
Jurbarkas, tel. 8 699 19 621.
Vyras, turintis BC kategorijos
vairuotojo paþymëjimà, darbo.
Tauragë, tel. 8 654 45 100.
+Atliekame vidaus apdailos ir
remonto darbus. Tauragë, tel.
8 690 58 443.

+Juostiniais mobiliaisiais gateriais (elektra, dyzelinas)
pjauna medienà (iki 12 m)
kliento namuose. Tauragë, tel.
8 685 69 805.
+Santechnikas atlieka visus
santechnikos darbus. Tauragë,
tel. 8 673 03 261.
+Ðiltiname fasadus, dedame
dekoratyviná tinkà. Atliekame
vidaus ir lauko apdailos darbus. Tauragë, tel. 8 652 17 676.
+Taiso ðaldytuvus, skalbimo maðinas, mikrobangø krosneles ir kità buitinæ
technikà. Atvyksta á namus.
Suteikia garantijà. Tauragë, M.
Valanèiaus g.18, tel.: 8 686 32
976, 8 446 55 899.
+Vandens græþiniai.
Geoterminis ðildymas. Darbai
nuo A iki Z. Visoje Lietuvoje
iðtisus metus! Garantija, aptarnavimas. www.Melkerlita.lt.
Tel.: 8 686 83 265, 8 616 08 020.
Atliekame greitai ir kokybiðkai
stogø dengimo ir apskardinimo darbus, dirbame su savo
ar uþsakovo medþiagomis.
Dirbame ir kitose rajonuose.
Tauragë, tel. 8 630 35 575.
Atliekame visus vidaus apdailos darbus. Krosniø, elektros
jungimas. Tel. 8 638 24 781.
Mûriju ið akmenø (namai,
tvoros, þidiniai). Galiu dirbti
su savo medþiagomis. Tel. 8
678 89 653.
Perveþame krovinius iki 2
tonø naujausiu MB Sprinter
Lietuvoje ir Europoje. Tel. 8
698 39 839.
Prijungiame vandentieká,
kanalizacijà ir dujas nuo
namo iki pagrindinës trasos. Þemiausiomis kainomis!
Jurbarkas, tel. 8 644 47 491.

Savivarèiu veþame ávairius krovinius, þvyrà, smëlá, juodþemá.
Yra kranas, kauðas. Jurbarkas,
tel. 8 676 87 593.
Spaudþiame sultis A.
Giedraièio-Giedriaus g. 4.
Jurbarkas, tel. 8 614 82 588.
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui
arba su þeme. Atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 646 44 279.
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Horoskopai
p
Savaitė prasidės
įprastai, be ypatingų naujovių
ar nesklandumų.
Elkitės su aplinkiniais taip,
kaip norėtumėte, kad elgtųsi
su jumis. Trečiadienį ir ketvirtadienį jums bus atviros
visos durys - pasinaudokite
palankiomis progomis, nepatingėkite įdėti darbo, pastangų
- rezultatai pranoks lūkesčius.
Penktadienį gali kilti rūpesčių dėl artimųjų sveikatos.
Sekmadienį sutiksite seniai
matytą, mielą žmogų.
Pirmadienį kažkam labai reikės
jūsų pagalbos neatsisakykite
padėti. Savaitės vidury jums
bus daug siūloma, atsivers
daugybė galimybių - mokėkite
atsirinkti. Imkitės tų projektų, kuriems iš tiesų pakaks
turimos kompetencijos, bendraukite su tais žmonėmis,
su kuriais norisi bendrauti.
Asmeniniame gyvenime šią

ateinanèiai savaitei (09-28 – 10-04)

savaitę kils daug klaustukų priimti sprendimą greičiausiai
teks jums.
Prasidėjus savaitei fortūna
bus jums palanki
- rasite išeitis iš
sudėtingiausių situacijų, pasinaudosite galimybe praturtėti,
galbūt įsigysite nekilnojamojo
turto ar žemės. Sulauksite
pagalbos iš daugelio žmonių,
vyresnybė palaikys jus, skatins
realizuoti jūsų sumanymus.
Ketvirtadienį kiek sulėtinkite
tempą, įsiklausykite, ką sako
jūsų vidinis balsas. Savaitgalį
patirsite įtampos, streso.
Pirmadienį netikėti įvykiai ištrauks jus iš rutinos - viena vertus,
pokyčiai džiugins, kita vertus, bus nelengva apsispręsti.
Mėginkite prisitaikyti prie
besikeičiančių aplinkybių, pasimokykite žvelgti į gyvenimą
naujai. Ketvirtadienį mėgau-

sitės aplinkinių supratingumu,
draugiškumu, artimųjų meile.
Tik neduokite valios egoizmui. Savaitgalį Vėžio moterys siaubs parduotuves, vyrai
noriai darbuosis namų ūkyje.
Jūsų jausmuose
- sumaištis. Savaitė prasidės ne
taip, kaip tikėjotės,
atrodys, iš po kojų išslydo
pagrindas. Elkitės taip, kai pataria jūsų pasąmonė, šiuo atveju nieko geriau nesugalvosi,
tikėkitės laimingų atsitiktinumų. Ketvirtadienį profesinėje
srityje jums pasiūlytas įdomus
projektas, vertėtų jo imtis.
Savaitgalį atsipūskite, veikite
tai, kas jums malonu.
Ši savaitė atneš
daugybę netikėtumų - malonių ir
ne itin malonių.
Teks permąstyti savo vertybes.
Galbūt liksite vienas, tačiau
atrasite savyje jėgų, stiprybės
ir suprasite, kad galite savimi

pasikliauti. Šis metas netinkamas finansinėms investicijoms,
stambiems pirkiniams. Apsiribokite minimalia veikla, dirbkite tik būtiniausius darbus,
leiskite sau susivokti ir ilsėtis.

ras - puikus metas pašėlti su
draugais. Savaitgalį nusimato
miela išvyka.

Savaitės pradžioje būsite be galo
pozityvai nusiteikę
- gera įžvelgsite
kiekviename sutiktame žmoguje. Nebus jums per sunkių
darbų, neįmanomų užduočių
- pozityvus nusiteikimas padės
įveikti bet kokiu sunkumus.
Savaitgalį norėsis praleisti
vienam, gilintis į savo vidinį
pasaulį.

Antradienį jums
bus pasiūlyta galimybė išmėginti jėgas naujoje srityje,
galbūt - išvykti į užsienį. Vertėtų pasitarti su antrąja puse, jo
ar jos nuomonė neturėtų būti
paskutinėje vietoje. Vidury
savaitės neleiskite emocijoms
jūsų užvaldyti - joms pasidavęs
priimtumėte sprendimą, dėl
kurio jau artimiausiu metu
imtumėte gailėtis. Savaitgalį
galimi konfliktai su tėvais ar su
vyresniais giminaičiais.

Pirmadienį užgrius daugybė
darbų, norėsite
visus nudirbti ir
kažkodėl nenorėsite priimti
pagalbos. Gero patarimo visgi
vertėtų paklausyti, ypač iš
vyresnio ar kompetentingesnio
asmens lūpų. Savaitei įpusėjus
pasitaikys proga patobulinti
profesinius įgūdžius - laukia
komandiruotė ar tobulinimosi
kursai. Penktadienio vaka-

Pirmadienį patirsite didelį spaudimą ar puolimą.
Stenkitės išsiaiškinti priežastis, neskubėkite
traukti špagų, galbūt jus puolantis asmuo buvo suklaidintas. Trečiadienį įžvalgumas
padės išvengti nepelningos
finansinės operacijos. Savaitės
pabaiga - puikus metas pradėti
ilgai planuotą būsto remontą ar
keltis į naują būstą.
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Savaitės pradžioje nusimato daug
bendravimo asmeniniais ir darbo
reikalais, teks kaip reikiant
pasispausti, jei norėsite visur
suspėti. Trečiadienį būsite poprasčiai nusiteikę, mėginkite
pataisyti nuotaiką palepindami
save skaniais pietumis ar kokia pramoga. Ketvirtadienis ir
penktadienis - pakalnios dienos
tvarkyti finansinius reikalus,
ypač sėkmingos nekilnojamojo
turto operacijos. Savaitgalį teks
apkarpyti poilsio laiką ir baigti
per savaitę nenudirbtus darbus.
Metas pergalvoti
veiksmus ir padaryti reikiamas išvadas. Aplinkybės
darbe susiklostys labai palankiai, tad galite tikėtis pakilimo
karjeros laiptais. Pagaliau
pavyks suderinti dvasinius ir
materialinius norus. Pirmoje
savaitės pusėje galite rasti
patikimą dalykinį partnerį.
Savaitgalį laukia svarbūs susitikimai su įtakingais žmonėmis. Nepamirškite išpildyti
duotų pažadų.

JUOKAI

37. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Umbas. Erdvėlaivi. Raina. Karavanai. Nilas. Amidas. “Uzi”. Atara. Nukas. Lasas.
Ama. Krata. Eta. Avaras. Estera. Štai. Si. Tikas. Paliko. Iritas. Sakalo. Ci. Kapas. Karosas. AJ.
Asasinas. SOS. Ara.
Horizontaliai: Žurnalistika. Maita. Tiras. Bilas. Ekipa. Panara. Ratas. Sasas. Asasi. Dekanatas.
Ka. Ramuma. “Sas”. Drika. PAR. Vada. Šakos. Tėvas. Atlaso. Las. Kvailas. “AN”. Draikos.
Čiau. Ar. Vizitas. CAR. Mi. Asirija.
Pažymėtuose langeliuose: Ornamentas.
Laimėtojas: Pranas 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.

50. 48 m. nevedæs, nerûkantis,
negeriantis, gyvenantis kaime
vyras ieðko merginos be þalingø áproèiø, gali turëti vaikø.
51. Senjore, jei esi vieniða,
neliûdëk, paskambink.
Priglausiu, uþjausiu (nuo 60
m.). Tauragë.

Eina ežiukas mišku ir kartoja
sau:
- Aš stiprus, aš stiprus, aš labai
stiprus.
Ateina iš priekio meška, pasižiūri
į ežiuką ir, kad spirs - tas ir nuskrido... Atsistojo ežiukas, nusivalė
dulkes ir tarė sau:
- Tačiau labai lengvas, tačiau
labai lengvas...
*****
Nusipirko zuikis maišą morkų.
Paslėpė po krūmu ir paliko raštelį
- „morkų nėra“. Ryte žiūri morkų
tikrai nebėra,o vietoj raštelio paliktas kitas - „ežiukas neėmė“.
*****
Pagyvenusi moteris ėjo link
stoties. Jos širdis verkė, jai buvo
labai liūdna. Ji nenorėjo išvažiuoti.
Ji nežinojo, kada sugrįš, jai buvo
taip sunku išsiskirti su savo dukra,
su anūkais...
O aplinkui, nešinas krepšiais,
linksmai šokinėjo žentas.
*****
Vyras pagavo žmonos meilužį
ir pradejo jį koneveikti. Žmona,
puolusi į
neviltį, sako jam:
- Paleisk Jį, juk jis tavo vaikų
tėvas!
*****
Žmona klausinėja vyro:
- Sakyk, brangusis, ką tu darytum, jei aš skęsčiau?
- Na, tur būt, bėgčiau pagalbos...
- Bet jei tektų toli bėgti?
- Oi, tai visai nesvarbu...
*****
- Tu mano mylimoji....

- Jei būčiau mylimoji, tai paskui
kitas nelakstytum!
- Na... Jei nelakstyčiau paskui
kitas, tai būtum vienintelė... O
dabar - mylimoji...
*****
Gydytojas rašo receptą blondinei:
- Taigi, štai jums receptas, nusipirksite vaistų, gerkite po 2
tabletes, kai einate į lovą.
- Po dvi tabletes...
-Tai kaip čia, 20 tablečių per
dieną?
*****
Atėjo blondinė į kirpyklą, nori
susidėti cheminį. Klausosi ausinuko, kirpėja prašo nusiimti.
Blondinė sako ne....,
Kirpėja paprašo vėl nusiimti,
blondinė sako ne.
Kirpėja be leidimo nuima ausinuką. Blondinė krenta negyva.
Kirpėja galvoja, kas atsitiko paėmusi ausinuką pasiklausė kas
ten skamba.
O ten žodžiai: „įkvėpt,
įškvėpt...... „
*****
Blondinė užeina į atvirukų parduotuvę:
- O, kokie gražūs atvirukai, duokite man 10 štai tokių, su užrašu
„Mano vieninteliam“!
*****
Vyras sako savo žmonai:
- Brangioji, išvirk man tris kiaušinius.
Žmona klausia:
- Luptus ar neluptus?
*****

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
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
RUGSĖJO 25 D. 18 VAL. „DOMINO“ TEATRO
KOMEDIJA „STRIPTIZO ERELIAI“ Šiaulių
kultūros centre.
RUGSĖJO 27 D. 17 VAL. VAKARONĖ. GROJA
„REVIU“ Šiaulių kultūros centre.
RUGSĖJO 30 D. 13.30 VAL. „EKO LABORATORIJA SUAUGUSIESIEMS“ Šiaulių aklųjų ir
silpnaregių skyriuje.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
RUGSĖJO 25 D. 17 VAL. Kėdainių kultūros centre
animacinių herojų šou „Didysis nuotykis“.
RUGSĖJO 26 D. 11 VAL. Kėdainių kultūros
centre seminaras tremtinių ir politinių kalinių chorų
vadovams dėl Respublikinės tremtinių ir politinių
kalinių dainų ir poezijos šventės „Leiskit į Tėvynę“.
KRETINGOJE IR RAJONE
IKI RUGSĖJO 30 D. Dailininko, pedagogo, fotografo, visuomenės ir kultūros veikėjo Juozo Šakinio
tapybos darbų paroda MANO GIMTAS MIESTAS –
KRETINGA Vitražo salėje Kretingos kultūros centre.
IKI RUGSĖJO 30 D. Dianos Žukauskaitės siuvinėtų paveikslų paroda „Kryželis prie kryželio“
Vydmantų skyriuje.
RUGSĖJO 25 D. 15 ir 18 VAL. Kino vakarai
jaunimui ir vaikams Raguviškių skyriuje.
RUGSĖJO 25 D. 16 VAL. Kūlupėnų skyriaus
Liaudiškos kapelos šventinė koncertinė programa
Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje
Nasrėnuose.
RUGSĖJO 26 D. 9 VAL. Rudens derliaus ir Moliūgo šventė 2015 Rotušės aikštėje.
RUGSĖJO 26 D. 14 VAL. Justinos Bartkevičienės
medžio drožinių ir tapybos darbų parodos atidarymas
Šukės skyriuje.
RUGSĖJO 27 D. 20 VAL. Šokių vakaras KAM
PER 40 Kretingos kultūros centre.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Manvesta“ vairuotojas-ekspeditorius
tel. 8 682 15 222, UAB „Čia Market“ pardavėjas kasininkas
el.p. personalas@ciamarket.lt, UAB „Jurbarko duona“
duonos kepėjas, vairuotojas-ekspeditorius tel. 8 659 85
023, UAB „JUGERNAUTAS“ vairuotojas ekspeditorius
el.p. smdarius@gmail.com, UAB „Manvesta“ tekintojasautošaltkalvis tel. 8 616 28 833, UAB „Miško ruošos darbai“
motorinio pjūklo operatorius tel.8 614 68 306, UAB „Giedveta“ pardavėjas tel. 8 647 29 441, Jurbarko „Ąžuoliuko“
mokykla judesio korekcijos mokytojas tel. 8 447 72 790,
A. Žilinskio ir ko UAB darbų saugos specialistas el.p.
ligita.m@zilinskis.com, UAB „Scanprekyba“ vadybininkas
tel. 8 652 80 047, UAB „Ardona“ automechanikas tel. 8 682
10 021, S. Jančaro statybos darbų įmonė tinkuotojai, apdailininkas tel. 8 618 09 549, UAB „Dešimtas teksas“ gaminių
lygintojas tel.: 8 447 72 423, 8 682 23 623, UAB „Manvesta“
draudimo vadybininkas el. p. cv@manvesta.lt, UAB „Lukšių pieninė“ laboratorijos darbuotojas el.p. g.butkus@milk.
lt, UAB „Jurodis“ masažistas tel. 8 650 91 000.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Autoniukas“ vairuotojas ekspeditorius
tel. 8 655 97 493, UAB „TechAgro“ arptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas tel. 8 642 08 081,
A. Jankevičiaus individualiai įmonei tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas tel. 8 698 44 915,
UAB „Šilalės mediena“ automatikos inžinierius, vyriausiasis mechanikas, medienos apdirbimo technologas tel. 8
687 19 444, UAB „Norfos mažmena“ mėsos išpjaustytojas
tel. 8 655 34 402, UAB „Aditana“ bendrųjų statybos darbų
vadovas tel. 8 663 75 689, P. Kapočiaus individualiai
įmonei geodezininkas tel. 8 685 17 487, Ūkininko ūkiui
mechanizatorius tel. 8 616 07 114, Žemės ūkio kooperatiniai
bendrovei „Pamario pienas“ sunkvežimio vairuotojas tel. 8
616 71 989, UAB „RJF Baltic“ automobilio vairuotojas tel.
8 640 22 720, UAB „Norvila“ plataus profilio statybininkas
tel. 8 606 80 999, UAB „Natanga ir Rovisa“ krovikas tel.
8 449 52 765, UAB „Pilkasis Granitas“ apdailininkas tel.
8 672 45 599, UAB „Traukšlis“ virėjas tel. 8 626 81 639.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: autodetalių pardavėjas, automobilių mechanikas, automobilių šaltkalvis, barmenai padavėjai, elektrikas,
fasavimo įrenginių operatorius, įrengimų valdymo inžinierius automatikas, įrengimų priežiūros mechanikas, kepėjas,
pagalbinis darbininkas, pakavimo įrenginių operatorius, pardavimo vadybininkas, pardavėjas, reabilitacijos specialistas,
santechnikas, stalius, stalius–baldžius, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, vairuotojas
ekspeditorius, virėjai.
Darbo biržos tel. 8 (446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje reikalingas komandos lyderis.
Jungtinėje Karalystėje reikalingi slaugytojai, CE kategorijos vairuotojai (turintys 95 kodą), vaiko priežiūros
darbuotojai, lankomosios priežiūros darbuotojai.
Vokietijoje reikalingi bendrosios praktikos gydytojas,
elektromechanikai, D kategorijos vairuotojai, automobilių
plovėjai, krautuvų vairuotojai, sandėlio darbuotojai, virėjai
ir padavėjai, suvirintojai, oro kondicionavimo įrenginių
mechanikai/vamzdynų montuotojai, slaugytojai, medienos apdirbimo staklių operatoriai, mechanikai, elektrikai,
santechnikai.
Italijoje reikalingi pramogų organizatoriai (animatoriai),
šokių, fitneso ir sporto treneriai.
Prancūzijoje reikalingos sekretorės (-iai).
Švedijoje reikalingi duonos kepėjai, konditerijos gaminių
kepėjai, prancūzų restorano virtuvės šefas.
Lenkijoje reikalingi šaltkalviai - suvirintojai
Darbo biržos tel. 8 (446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, agronomas, mechanikas,
kombainininkas, kiemo darbininkas-sandėlininkas, traktorininkas-vairuotojas, pagalbinis darbininkas, automobilio
vairuotojas, produktų kokybės kontrolierius, ričių užmovėjas, darbų saugos inžinierius, finansininkas, statybos inžinierius, degalinės operatorius, krovikas, krovinių padalinio
vadovas, mažmeninės prekybos platinimo tarnybos agentas,
miškų ūkio darbininkas, miško medelyno darbininkas,
nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas, krano
operatorius, plataus profilio statybininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pardavimo vadybininkas, valytojas,
rinkotyros specialistas [vadybininkas], tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, virėjas, pagalbinis
darbininkas.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.

KLAIPĖDOJE IR RAJONE
RUGSĖJO 26 D. 12 VAL. Klaipėdos lėlių teatre
lėlių vaidinimas kūdikiams „Labas, mažyli“ (rež.
Karolina Jurkštaitė). Kūdikiams nuo 6 mėn.
RUGSĖJO 27 D. 12 VAL. Klaipėdos lėlių teatre
O. Milašiaus pasaka pagal lietuvių liaudies kūrybą
„Auksaplaukis ir žvaigžduolė“ (rež. Karolina Jurkštaitė). Vaikams nuo 4 m.
PALANGOJE
RUGSĖJO 26 D. Šventė „Palangos stalas“ J.
Basanavičiaus gatvė, Palanga.
KAUNE
RUGSĖJO 25 D. 15 VAL. Tarptautinės parodos
„Vizitėlės – dygsniuoti laiškai Europai” atidarymas,
skirtas Europos kalbų dienai paminėti, vyks Vytauto
Didžiojo universitete K. Donelaičio g. 52.
RUGSĖJO 25 D. nuo 16 val. iki 20 val. teatralizuotas IX forto puskaponierio ir naujos ekspozicijos
pristatymas Kauno IX forte (Žemaičių pl. 73).
RUGSĖJO 25 D. 17 VAL. muzikinė-literatūrinė
popietė – „Nusilenkimas M.K.Čiurlioniui“ Kauno
menininkų namuose (V.Putvinskio g. 56).
SPALIO 1 D. 10 VAL. mokslinė konferencija
„ŽEMAITĖS MAGIJA: ASMENYBĖ, KŪRYBA,
ARCHYVŲ SLĖPINIAI” Maironio lietuvių literatūros muziejuje (Rotušės a. 13).
RADVILIŠKYJE IR RAJONE
RUGSĖJO 25 D. 18 VAL. Vilniaus Tango teatro
spektaklis „Malena“ Radviliškio kultūros centre.
RASEINIUOSE IR RAJONE
RUGSĖJO 25 D. 14 VAL. Edukacinis-kūrybinis
užsiėmimas „Dirbiniai iš odos“. Raseinių rajono
kultūros centre Plikiuose.
RUGSĖJO 25 D. 19 VAL. Popietė-susitikimas
„Teatrą prisiminus“. Raseinių rajono kultūros centre
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: administracijos direktorius, automobilių
mechanikas, automobilių plovėjas, barmenas padavėjas,
ekskavatoriaus mašinistas, elektrikas, elektros įrangos techninės priežiūros elektrikas, frezuotojas, gamybos inžinierius,
greitojo maisto ruošimo darbuotojas, kalkių gesintojas,
kasininkas, kepėjas, kiemsargis, logistikos specialistas
[vadybininkas], maisto produktų ir gėrimų technologas,
metalo apdirbimo staklių operatorius, nekvalifikuotas mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkas,
nekvalifikuotas statybos darbininkas, oro vėdinimo įrangos
technikas, padangų montuotojas, padavėjas, pagalbinis
darbininkas, pagalbinis parduotuvės darbininkas, pagalbinis
virtuvės darbininkas, pardavimo vadybininkas, pardavėjas,
pardavėjas kasininkas, sandėlininkas, santechnikas, statybos
inžinierius, suvirintojas, suvirintojas dujomis ir elektra, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas,
teisininkas, tekintojas, transporto specialistas, vairuotojas
ekspeditorius, valytojas, verslo paslaugų vadybininkas,
virėjas, virėjo padėjėjas (išskyrus namų virtuvę), šaltkalvis,
šaltkalvis santechnikas, ūkvedys.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: UAB „NORFOS MAŽMENA“ apsaugos
darbuotojas tel. 8 612 23 921, UAB „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ
PARKAS 0147 autobuso vairuotojas tel. 8 686 44 317,
Ilguvos socialinės globos namai bendrosios praktikos
slaugytojas tel. 8 345 50 838, ŠAKIŲ RAJONO MENO
MOKYKLA choreografijos mokytojas tel. 8 345 51 131,
UAB IDAVANG fermos operatorius tel. 8 685 85 047,
UAB „NORFOS MAŽMENA“ mėsininkas tel. 8 656 65
242, UAB „GULBELĖ“ pardavėjas tel. 8 696 06 227,
UAB „FLEMING BALDAI“ siuvėjas tel. 8 345 42 236,
UAB „Manvesta“ tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas tel. 8 682 15 222.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, administratorius sekretorius,
anglų kalbos mokytojas, apdailininkas, apsaugos darbuotojas, apskaitininkas, apskaitininkas kasininkas, architektas,
asmeninis padėjėjas {socialinis darbas}, auklė, auklėtojas,
automobilio vairuotojas, automobilių mechanikas, automobilių plovėjas, automobilių šaltkalvis, automobilių techninės
priežiūros centro užsakymų darbuotojas, autotransporto
priemonių remonto šaltkalvis, baldžius, barmenas, barmenas
padavėjas, baro padavėjas, bendrosios praktikos slaugytojas,
bendrųjų statybos darbų vadovas, braižytojas, buhalteris,
buhalteris apskaitininkas, buldozerio mašinistas, cecho
meistras, chemijos laborantas, darbininkas aukštybininkas,
darbininkas griovėjas, darbų saugos organizatorius, darbų
vadovas, dažytojas purškėjas {išskyrus statybą}, degalinės
operatorius, degalų ir kuro technologas, dezinfekuotojas,
dirigentas, dyzelinių variklių inžinierius, drabužių siuvėjas, drabužių sukirpėjas, ekonomistas, ekskavatoriaus
mašinistas, elektrikas, elektrinio krautuvo vairuotojas,
elektromechanikas, elektromonteris, elektronikos ir
telekomunikacijų inžinierius, elektros įrangos techninės
priežiūros elektrikas, fasuotojas {maisto pramonė}, fizikas,
gamybinių patalpų valytojas, gamybos inžinierius, gamybos
meistras, gamybos vadovas, gydytojas epidemiologas,
gydytojas odontologas, gydytojas ortodontas, gydytojas
vaikų kardiologas, gydytojo odontologo padėjėjas, grafikos dizaineris, greitojo maisto ruošimo darbuotojas, indų
plovėjas (rankomis), interjero dizaineris, izoliuotojas,
įmonės vadovas, įrenginių inžinierius, kambarinė, kartono
dirbinių gamintojas, kartono gamybos mašinos operatorius,
kasininkas, kelio darbininkas, kepėjas, kiemsargis, kiosko
pardavėjas, kirpėjas, kitų užsienio kalbų mokytojas, klientų
aptarnavimo skyriaus padėjėjas, komercijos direktorius,
kompiuterininkas, kompiuterių programuotojas, kompiuterių technikas, konditeris, konstrukcijų inžinierius, konstruktorius, krano operatorius, kranininkas, kranto darbininkas,
krovikas, krovikas rūšiuotojas, laiškininkas, laivo kapitonas,
laivo korpuso remontininkas, laivo metalinių konstrukcijų
montuotojas, laivo vamzdynininkas, lažybų tarpininkas
kasininkas, logistikos specialistas [vadybininkas], lopšeliodarželio auklėtojas, lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas,
manikiūrininkas, mažmeninės prekybos įmonės pardavėjas,
mechanikas, mechanikos inžinierius, mechaninio semtuvo
operatorius, medienos ruošos darbuotojas, medinių baldų
surinkėjas, mėsininkas, metalinių konstrukcijų montuotojas,
metalinių konstrukcijų surinkimo šaltkalvis, metalinių laivų
korpusų surinkėjas, metalo šlifuotojas, mikroautobuso
vairuotojas, mokslo darbuotojas {vadyba}, neformaliojo
švietimo mokytojas {informacinių technologijų mokymas}, nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas
apdirbimo pramonės darbininkas, nekvalifikuotas statybos
darbininkas, padalinio vadovas [viršininkas, vadas], padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis parduotuvės
darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas, paieškos ir
gelbėjimo koordinacinio centro darbuotojas, pakavimo
įrangos operatorius, pardavėjas, pardavėjas kasininkas,
pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas, parduotuvės kasininkas, paslaugų (teikiamų pardavus
prekę) konsultantas, pastatų statybininkas (naudojantis
tradicines medžiagas), pastolininkas, personalo padalinio
vadovas, picų ruošėjas, pirkimo agentas [vadybininkas],
plastikinių gaminių surinkėjas, plataus profilio staklininkas,
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2015 m.
Pramedžiavoje.
JURBARKE IR RAJONE
RUGSĖJO 26 D. 16 VAL. Rudens šventė Žindaičiuose.
RUGSĖJO 26 D. 21 val. Klube „Mituva“ Jurbarko
r., Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio amžiaus žmonėms. Gyva muzika.
RUGSĖJO 26 D. 18 VAL. Jurbarko kultūros centre
„Domino“ teatro spektaklis „Primadonos“.
RUGSĖJO 27 D. 14 VAL. Derliaus šventė „SENASIS TURGUS“. Girdžių lauko estradoje.
RUGSĖJO 30 D. 18 VAL. Jurbarko kultūros centre
kino filmas „Dėdė, Rokas ir Nida“.
SPALIO 1 D. 17 VAL. Jurbarko kultūros centre
Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena.
TAURAGĖJE IR RAJONE
RUGSĖJO 25 D. 15 VAL. RENGINIŲ CIKLAS
„TILŽĖ - LIETUVIŲ KULTŪROS LOPŠYS“ Tauragės kultūros centre.
ŠILALĖJE IR RAJONE
RUGSĖJO 25 D. 18.30 VAL. Kino filmas „Drakono lizdas“ Šilalės kultūros centre.
RUGSĖJO 25 D. 20 VAL. Kino filmas „Sugar
Man“ Šilalės kultūros centre.
RUGSĖJO 25 D. 21.30 VAL. Kino filmas „Apsėstieji“ Šilalės kultūros centre.
RUGSĖJO 30 D. 18.30 VAL. Kino filmas „Bitė
Maja“ Šilalės kultūros centre.
RUGSĖJO 30 D. 20 VAL. Kino filmas „Sugar
Man“ Šilalės kultūros centre.
RUGSĖJO 30 D. 21.30 VAL. Kino filmas „Apsėstieji“ Šilalės kultūros centre.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
RUGSĖJO 29 D. 18 VAL. Arvydas Vilčinskas su
geriausiomis visų laikų dainomis. Marijampolės
kultūros centre.
plataus profilio statybininkas, plieninių konstrukcijų dažytojas, prekių atsargų krovėjas, prekių fasuotojas, prekių
sandėlio nešikas, prekių žinovas, prekybos salės darbuotojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, produkto vadybininkas, programuotojas, projekto vadovas, projektuotojas
konstruktorius, psichikos sveikatos slaugytojas, remonto
meistras, restorano valytojas, restorano virėjas, ryšių kabelių
montuotojas, sandėlininkas, santechnikas, santechnikos
sistemų ir įrenginių montuotojas, savivarčio vairuotojas,
sekretorius, siuvėjas, skardininkas, socialinio darbuotojo
padėjėjas, socialinis darbuotojas, socialinis pedagogas,
specialiųjų statybos darbų vadovas, specialusis pedagogas, sporto treneris, stalius, stalius dailidė, statybinių
gręžinių gręžimo mašinų operatorius, statybos inžinierius,
statybos projekto vadovas, statybų stalius, stogdengys,
stropuotojas, sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojas, suvirinimo technologas, suvirintojas, suvirintojas dujomis ir
elektra, šaltkalvis, šaltkalvis suvirintojas, šilumos punkto
operatorius, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, technologijų inžinierius, technologijų
technikas, tiekėjas, tiekimo sandėlio krovikas, transporto
priemonių dažytojas, transporto priemonių variklių šaltkalvis surinkėjas, vadybos konsultantas, vaikų ligų gydytojas,
vairuotojas ekspeditorius, vaisių ir daržovių perdirbimo
įrenginių operatorius, vaizdo režisierius, valymo darbų
brigadininkas, valytojas, valytojas (rankomis), vamzdynininkas, variklinės transporto priemonės elektrikas,
verslo paslaugų vadybininkas, veterinarijos felčeris, vidaus
santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas, vidaus santechnikos vamzdynų ir įrenginių montuotojas, viešbučio
kambarinė, viešbučio klientų priėmimo ir aptarnavimo
tarnautojas, vilkiko [treilerio] vairuotojas, virėjas, virėjo
padėjėjas (išskyrus namų virtuvę), virtuvės darbininkas,
vyresnysis valytojas.
Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.ldb.lt
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, automobilių šaltkalvis, baldų
pramonės darbininkas, bendrųjų statybos darbų vadovas,
biologijos mokytojas, dailės mokytojas, darbų vadovas,
ekskavatoriaus mašinistas, konditeris, konstruktorius,
laiškininkas, laivų statybos technikas, lietuvių kalbos
mokytojas, lopšelio-darželio auklėtojas, mėsos išpjaustytojas, metalinių laivų korpusų surinkėjas, nekvalifikuotas
melžėjas, pagalbinis darbininkas, pakuotojas, pardavėjas
kasininkas, pardavimo vadybininkas, plataus profilio
statybininkas, projektuotojas konstruktorius, psichologas,
rinkodaros specialistas [vadybininkas], savivarčio vairuotojas, skerdikas, socialinis pedagogas, stalius, statybos
darbų brigadininkas, statybos inžinierius, stogdengys,
suvirintojas, šaltkalvis, šaltkalvis suvirintojas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, tekintojas, traktorininkas, ūkvedys, vairavimo instruktorius,
vairuotojas ekspeditorius, valytojas, vamzdžių klojėjas,
verslo įmonės administratorius, virėjas, visuomenės
sveikatos specialistas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, archyvaras, gaterininkas,
įrangos meistras, katilinės kūrikas, kepėjas, logistikos
specialistas [vadybininkas], logopedas, lopšelio-darželio
auklėtojas, maisto gamybos vedėjas, medienos apdirbimo
technologas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, plytelių klojėjas apdailininkas,
santechnikas, santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojas, stalius, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, virėjas, žvakių gamybos mašinų
operatorius.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: barmenas padavėjas, bendrųjų statybos
darbų vadovas, gintaro apdirbimo meistras, indų plovėjas
(rankomis), komercijos direktorius, lopšelio-darželio auklėtojas, padavėjas, pagalbinis virtuvės darbininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, viešbučio kambarinė, virėjas.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: apgyvendinimo paslaugų administratorius,
apskaitininkas, bendrosios praktikos slaugytojas, kambarinė, konditeris, padavėjas, pagalbinis darbininkas,
pardavėjas kasininkas, santechnikas, santechnikos sistemų
ir įrenginių montuotojas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, tinkuotojas, valytojas,
verslo paslaugų vadybininkas, viešosios nuomonės apklausos statistikas, vyriausiasis energetikas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: barmenas padavėjas, bendrosios praktikos
slaugytojas, elektromonteris, kambarinė, optikos reikmenų
pardavėjas, pagalbinis darbininkas, sunkvežimio vairuotojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.

RUGSĖJIS

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 €
Rugsėjo 29 d. (antradienį) 18 val.
IDIO TEATRO GASTROLĖS www.idioteatras.lt
Komedija PO 20 METŲ. Režisierius Dainius Kazlauskas. Vaidina:
Gabija Jaraminaitė-Ryškuvienė ir Andrius Bialobžeskis.
Bilietus platina: www.tiketa.lt

SPALIS
2 d. penktadienis 18 val.
Carlo Goldoni VIEŠBUČIO ŠEIMININKĖ. Dviejų dalių komedija.
Režisierė Regina Steponavičiūtė.
Bilietai: 6 €, 5 €, su nuolaida - 3 €
3 d. šeštadienis 18 val.
Pagal J. Tumą-Vaižgantą NEBYLYS. Dviejų dalių impresija. Režisierius
ir inscenizacijos autorius – Jonas Vaitkus.
Bilietai: 9 €, 7 €, su nuolaida - 5 €
Kasa dirba: darbo dienomis (iðskyrus pirmadienius), nuo 11 iki 14 val.
ir nuo 15 iki 18 val. Ðeðtadieniais ir sekmadieniais – nuo 10 iki 13 val. ir
nuo 15 iki 18 val. Kasos telefonas: (8-41) 52 49 63. Informacija telefonu:
informaciniame centre MINTA INFO 1551. Teatras pasilieka teisæ keisti
spektaklius.

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2015 m. RUGSĖJIS
25 d., penktadienis, 18.30 val.
Jerry Bock, Joseph Stein, Sheldon Harnick „Smuikininkas ant
stogo“ 2 veiksmų miuziklas, Spektaklis skiriamas teatro kūrybinių darbuotojų: Jadvygos Grikšienės, Stanislovo Rezgevičiaus,
Vytauto Virganavičiaus jubiliejams paminėti
Iki rugsėjo 6 d. bilieto kaina – 9,50 €, vėliau – 12,50 €
26 d., šeštadienis, 18.30 val.
„Divizija“ 2 dalių šokio spektaklis Arūno Daugėlos romano
„Divizija“ motyvais
Rekomenduojama ne jaunesniems kaip 14 metų
Iki rugsėjo 7 d. bilieto kaina – 9,50 €, vėliau – 12,50 €
27 d., sekmadienis, 16.00 val.
Marijos Taikos Karalienės bažnyčia (Rumpiškės g. 6, Klaipėda)
Remigijus Šileika „Tavo žodis – šviesa mano takui“
Oratorija
Įėjimas nemokamas
29 d., antradienis, 18.00 val.
Baltarusijos valstybinio akademinio muzikinio teatro gastrolės
Vladimiras Kondrusevičius „Zofija Alšėniškė“
2 veiksmų miuziklas
Iki rugsėjo 10 d. bilieto kaina – 12,50 €, vėliau – 16,50 €
SPALIS
1 d., ketvirtadienis, 18.30 val.
Paul Abraham „Balius Savojoje“
3 veiksmų operetė
Iki rugsėjo 11 d. bilieto kaina – 7,00 €, vėliau – 9,50 €
Teatras turi teisæ keisti repertuarà. Iðsamesnë informacija www.klaipedosmuzikinis.lt Tel.: + 370 46 397 404 / 412 / 413. Bilietus galima ásigyti
visose BILIETAI.LT kasose, uþsisakyti interneto svetainëje www.bilietai.lt

KLAIPËDOS DRAMOS
TEATRO SPEKTAKLIAI
Spalio 2 d. 18 val. N.Simon „Saugokite Florą“, 2-jų dalių komedija.
Rež. A.Lebeliūnas. Žvejų rūmai, Klaipėda.
Spalio 8 d. 18 val. Marguerite Duras „Savanos įlanka“, 1-os dalies
spektaklis. Rež. S.Jačėnas. Žvejų rūmai, Klaipėda.
Spalio 9 d. 18 val. P.Zelenka „Paprastos beprotybės istorijos“, 2-jų
dalių spektaklis. Rež. D.Rabašauskas. Žvejų rūmai, Klaipėda.
Spalio 11 d. 18 val. GASTROLĖS Kaune! P.Zelenka „Paprastos beprotybės istorijos“, 2-jų dalių spektaklis. Rež. D.Rabašauskas. Nacionalinis
Kauno dramos teatras.
Bilietai parduodami Žvejų rūmų Dramos teatro kasoje (Taikos pr. 70) IIVI 10-18 val., VII 2 val. iki spektaklio pradžios. Informacija ir bilietų rezervavimas tel. 8 (46) 31 44 53. www.kldteatras.lt ir www.bilietupasaulis.lt
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Dël verslo reklamos kreiptis telefonais:
Klaipëdoje - 8 652 65040. Ðilutëje - 8 652 65039. JJurbarke
urbarke - 8 683 51000. Taurag
Tauragëj
ëjee - 8 685 00029

