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TAURAGĖ

LIETUVOJE

Policininkai ir darbo inspektoriai:
geriau tokių rezultatų nebūtų
Valstybinė darbo inspekcija ir
Policijos departamentas prie Vidaus
reikalų ministerijos informuoja, kad
per vakar vykusius bendrus reidus
policijos pareigūnai ir darbo inspektoriai patikrino apie pusantro šimto
Lietuvos statybvietėse dirbusių ūkio
subjektų. Tikrinimai vyko nelegalaus (neteisėto) darbo bei nelaimingų atsitikimų darbe, įvykstančių dėl
darbuotojų neblaivumo, prevencijai.
Deja, „pirmadieninių pėdsakų“
užfiksuota visose apskrityse - iš viso statybose nustatyta 30 neblaivių, nenušalintų nuo darbo, kaip to reikalauja įstatymai, darbuotojų. Iš jų vos ne
trečdalio girtumas siekė beveik 2 ar daugiau promilių; vyraujantis promilių
skaičius - nuo 0,5 iki 0,7 ar 0,8. Daugiausiai - 9 neblaivūs darbuotojai
užfiksuoti Šiaulių apskrityje, iš jų net 3 - vienoje Kelmės statybviečių. Du
neblaivūs darbuotojai nustatyti ir vienoje Klaipėdos įmonėje.

Turite miško? Gresia dar vienas
mokestis
Šiemet, pakeitus įstatymą,
miško savininkai už parduotą
žaliavinę medieną ar nenukirstą mišką privalo sumokėti 5
procentų mokestį. Šie pinigai
naudojami miškų inventorizacijai, priešgaisrinei ir sanitarinei
apsaugai, miško savininkų konsultavimui ir kitoms reikmėms.
Nuo ketvirtadienio šios lėšos
galės būti naudojamos ir miško kelių tvarkymui. Iki praėjusių metų 15 procentų tokio mokesčio mokėdavo tik urėdijos. Per pusmetį iš privačių miškų
savininkų jau surinkta daugiau kaip 1 mln. 300 tūkst. eurų. Šiuos pinigus dar
šiemet žadama panaudoti privačių miškų kelių tvarkymui.
Šie pinigai naudojami miškų inventorizacijai, priešgaisrinei ir sanitarinei
apsaugai, miško savininkų konsultavimui ir kitoms reikmėms. Nuo ketvirtadienio šios lėšos galės būti naudojamos ir miško kelių tvarkymui. Iki praėjusių
metų 15 procentų tokio mokesčio mokėdavo tik urėdijos. Per pusmetį iš
privačių miškų savininkų jau surinkta daugiau kaip 1 mln. 300 tūkst. eurų.

SKAUDVILIŠKĖ APDOVANOTA GERUMO ŽVAIGŽDE
Artėjant socialinių darbuotojų profesinei šventei, kuri buvo minima rugsėjo 27 d.,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija apdovanojo šešis geriausius šalies socialinius
darbuotojus aukščiausiu ministerijos įsteigtu įvertinimu – Gerumo žvaigždėmis.
Tarp apdovanotųjų ir Tauragės rajono gyventoja – Skaudvilės seniūnijos socialinė
darbuotoja Zita Simanavičienė. Gerumo žvaigždė jai įteikta nominacijoje „Už darbą
su bendruomene“.
Šiemet socialiniams darbuotojams apdovanojimai buvo įteikti už darbą su vaikais,
darbą su senjorais, darbą su neįgaliaisiais, darbą su šeimomis, darbą su patiriančiais
krizę bei už darbą su bendruomene. Kandidatą ar kandidatus galėjo siūlyti įvairios
institucijos bei gyventojai.
Skaudvilės seniūnijos socialinio darbo organizatorės Z. Simanavičienies nuoširdų
darbą įvertino ir jos kandidatūrą apdovanojimui nominacijoje „Už darbą su bendruomene“ teikė Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis.
Z. Simanavičienė socialinį darbą dirba 20 metų. Žurnalistams ji sakė nesitikėjusi
tokio aukšto įvertinimo. Tai ką ji dirba – sunkus ir įpareigojantis darbas.

JURBARKAS

ŽEMDIRBIŲ ŠVENTĖ
Kaip ir kiekvienais metais Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Jurbarko
rajono ūkininkų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jurbarko rajono biuras organizuoja konkursą „Metų ūkis“. Laimėtojais buvo pripažįstami ūkiai,
rajoninės vertinimo komisijos sprendimu surinkę daugiausia balų. Rajone išaiškinami
trys geriausi ūkiai ir skiriamos pirma, antra ir trečia vietos. Jiems vertinimo komisija
pateikia konkurso anketas, kurias, užpildę ir pasirašę grąžina komisijai. Ūkininkai, praeitais metais užėmę pirmąsias
vietas, šių metų konkurse kaip dalyviai nedalyvauja. Jie gali būti kviečiami dalyvauti vertinimo komisijos darbe.
Konkurso nugalėtojų apdovanojimas 2015 m. spalio 24 d. 12 val. per Žemdirbių šventę, kuri vyks Jurbarko kultūros
centre.

ŠILALĖ

TARYBA NUSPRENDĖ DĖL SKALŪNŲ DUJŲ IR
SKALŪNŲ NAFTOS
Rugsėjo 24 dieną Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariai vienbalsiai nusprendė
nepritarti išsklaidytųjų angliavandenilių (skalūnų dujų ir skalūnų naftos) paieškai,
žvalgybai ir naudojimui Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje.
Rugpjūčio 5 dieną Savivaldybėje buvo pristatyta Angliavandenilių išteklių naudojimo Kaltinėnų plote plano strateginių pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir plano
projektas. Vis dėlto Taryba nusprendė nepalaikyti šio projekto.

ŠILUTĖ

Vyriausybė pritarė kitų metų
biudžetui

DĖL GERIAUSIOJO TITULO RUNGIASI 10
LIETUVOS GASTRONOMINIŲ PROJEKTŲ

Susilaikius trims Darbo partijos deleguotiems ministrams, Vyriausybė
trečiadienį patvirtino pirminį 2016 metų valstybės biudžeto projektą.
Balsuojant dėl biudžeto, susilaikė kultūros ministras Šarūnas Birutis, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė bei švietimo
ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė. Pagal Finansų ministerijos parengtą
2016 metų valstybės biudžeto projektą biudžeto pajamos kitąmet mažėja 1,2
proc. (96 mln. eurų) iki 7,893 mlrd. eurų, o išlaidos auga 1 proc. (88 mln.
eurų) iki 8,485 mlrd. eurų.
Valstybės biudžeto deficitas kitąmet turėtų siekti 592 mln. eurų - 45,1 proc.
(184 mln. eurų) daugiau nei numatyta šiemet (408 mln. eurų).

Kas – pagal senąsias tradicijas verdamas alus, šakočiai ar pamario žuvienė –
yra geriausia, ką gali pasiūlyti Lietuvos virtuvė? Tai paaiškės lapkričio viduryje,
kuomet bus paskelbtas geriausias Lietuvos gastronominis projektas, apie kurį
sužinos ir kitos Europos šalys. Praėję atrankinį etapą šiuo metu dėl geriausiojo
titulo rungiasi 10 gastronominių projektų iš skirtingų Lietuvos regionų.
Konkurse aktyviai dalyvavo gastronominių projektų vykdytojai, siūlantys
paragauti lietuviškos žuvies patiekalų. Į finalą pateko net trys tokio pobūdžio
projektai iš pamario krašto ir Rytų Aukštaitijos. Kuršių mariomis, Nemuno delta,
Minija ir Karaliaus Vilhelmo kanalu organizuojamo kulinarinio kruizo „Žuvies
kelias“ metu galima susipažinti su pamario krašto, Mažosios Lietuvos gastronominėmis tradicijomis, paragauti iš trijų
rūšių žuvies verdamos žuvienės. Pamaryje verdamos žuvienės kviečia paragauti ir konkurse dalyvaujantys šilutiškiai
– čia sriubos virimas prilyginamas ritualui, atliekamam laikantis senų tradicijų, organizuojamos kelionės laivu po
Nemuno deltą. Tradicinės žuvienės galima paragauti ir Ignalinoje – ežeringiausio Lietuvos regiono gyventojai turi
unikalias žuvienės virimo tradicijas, kurias pristato edukacinės programos metu.

Lietuvai – priekaištai dėl svarbiausio
mokesčio surinkimo
Lietuvoje surenkama per mažai pridėtinės vertės mokesčio (PVM), pareiškė
Europos Komisija. Europos Komisija šiemet birželį jau pateikė teisingesnio ir
efektyvesnio pelno apmokestinimo veiksmų planą. EK vertinimu, Lietuvoje
vartojimo mokesčiai yra mažiausi visoje Europos Sąjungoje. Sausį-rugpjūtį į
biudžetą surinkta 55 mln. eurų (2,7 proc.) mažiau PVM nei prognozuota - iš
viso 2,056 mlrd. eurų. Fondas patarė Vyriausybei didinti turto mokesčius,
išlaidų efektyvumą ir mažinti darbo sąnaudas, be to, TVF ne kartą Lietuvai
siūlė apmokestinti visą nekilnojamąjį turtą ir automobilius. Šiemet jo planuojama surinkti 3,054 mlrd. eurų - 3,7 proc. (110 mln. eurų) daugiau nei šiemet.

Tūkstančių dirbančiųjų laukia
didesni mokesčiai
Jei bus nuspręsta nuo kitų metų didinti minimalų mėnesinį atlyginimą
(MMA) ir bazinę pensiją, kartu išaugtų ir mokesčiai dirbantiems su verslo
liudijimais. Standartiniu atveju gyventojas per mėnesį iš viso turėtų sumokėti
136,25 euro, t. y. 8 eurais daugiau nei moka dabar. MMA padidinus 25 eurais,
iki 350 eurų, 9 proc. siekianti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoka
būtų 31,5 euro. Bazinę pensiją padidinus maždaug 6 proc. arba 4 eurais, ji
sudarytų 112 eurų, o nustatyta 50 proc. šios sumos įmoka „Sodrai“ – 56
eurus. Taip pat didėtų minimalus fiksuotas pajamų mokesčio dydis. Tiesa,
kaip pastebi Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė, jis būtų skaičiuojamas nuo šių metų liepos 1 dieną
padidintos MMA, kuri siekia 325 eurus, taigi 585 eurus visiems metams arba
48,75 euro per mėnesį (15 proc. nuo MMA).
Šiemet minimalus fiksuotas pajamų mokesčio dydis buvo 540 eurų.
Šaltinis Delfi.lt

RASEINIAI

SULAIKYTI AUTOMOBILIŲ PADEGIMU ĮTARIAMI
ASMENYS
Trys per pusantros paros Raseinių rajone užsiliepsnoję automobiliai Šiaulių
apskrities policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnus
mobilizavo skubiai vykti į šį rajoną. Naktį iš rugsėjo 24-osios į 25-ąją jie Raseinių rajone, Katauskių kaime, sulaikė keturis turto sunaikinimu ir sugadinimu
įtariamus asmenis.
Šiaulių apskrities policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos
pareigūnams pavyko operatyviai nustatyti, kokie asmenys galėjo važiuoti
MERCEDES BENZ automobiliu. Naktį įtariamieji buvo surasti Raseinių rajone, Katauskių kaime, prie kultūros namų.
Tarp jų - vienas nepilnametis. Sulaikomi įtariamieji kriminalistams priešinosi. Sulaikymo vietoje rastas šaunamasis
ginklas, kaukės. Kai kuriems sulaikytiesiems buvo nustatytas girtumas. Jie uždaryti į areštinę.

ŠAKIAI

ŠAKIUOSE - LAUKO TAKTINIŲ PRATYBŲ
DALYVIAI
Spalio 3–4 dienomis Lietuvos kariuomenės mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis vilkas“ kartu su LK Sausumos pajėgų Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionu ir Belgijos bei Jungtinių Amerikos valstijų rotacinių
pajėgų vienetais planuoja vykdyti lauko taktines pratybas „Baltic Piranha“ Klaipėdos rajone. Spalio 4 d. Belgijos ir
Lietuvos kariai susitiks su Šilutės, Tauragės, Jurbarko, Šakių ir Kazlų Rūdos gyventojais. Šakiuose lauko taktinių
pratybų dalyviai ketina būti apie 14 val. Gyventojai kviečiami į aikštę, esančią prie rajono savivaldybės, apžiūrėti
karinės technikos, pabendrauti su kariškiais.
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KAUNAS

REKORDINIS KOKAINO KIEKIS POLICIJOS
ISTORIJOJE
Kauno apskrities policijos kriminalistai per kelis mėnesius aptiko rekordinį kokaino kiekį. Pareigūnams perkasus 367 tonas akmens anglies,
iš viso rasta 600 kg kokaino. Tai didžiausias surastas kokaino kiekis
Lietuvos policijos istorijoje.
Dar liepos pradžioje pareigūnams rankomis perkrovus 239 t akmens
anglies, buvo rasta apie 100 kg analogiškai atrodančių gabalų, kaip įtariama, sumaišytų su kokainu. Šįkart, po uolaus kriminalistų darbo - net
pusė tonos.
Tyrimą tęsiant toliau, rugsėjo 21-24 dienomis, Kauno apskr. VPK KP
ONTV pareigūnai rankomis perkrovė dar 6 sulaikytus jūrinius konteinerius, iš viso 128 tonas akmens anglies. Perkrovus visus konteinerius, buvo rasta ir paimta dar apie 500 kg analogiškai atrodančių gabalų, kaip įtariama, sumaišytų su kokainu. Jų vertė nelegalioje mažmeninėje rinkoje siekia
daugiau kaip 40 mln. eurų.
Ikiteisminiame tyrime nustatytos 5 konspiracijai naudotos įmonės, iš kurių 1 registruota Ukrainoje, dar viena Rusijoje ir 3 Lietuvoje. Įtarimai pareikšti 11 asmenų.
Vienas iš galimų kontrabandos organizatorių slapstosi, kaip įtariama, Vokietijoje. Jam išduotas Europos arešto
orderis.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS SENJORAI ŠVĘS AUKSINIŲ VESTUVIŲ
ŠVENTĘ
2015-ieji Klaipėdos mieste paskelbti Senjorų metais, todėl šiemet uostamiesčio senjorai sulaukia ypatingo dėmesio. Viena iš Savivaldybės dovanų pagyvenusiems žmonėms – Auksinių vestuvių šventė, vyksianti jau š. m. spalio 3 d.
Į Auksinių vestuvių šventę buvo kviečiamos visos senjorų poros, kurios
2015 metais švenčia savo Auksines vestuves, ar kurios prieš 2-3 metus jas
jau atšventė bei kurioms iki bendro gyvenimo 50-mečio likę vos keleri metai.
Pirmą kartą Klaipėdoje organizuojamame renginyje dalyvaus net 60 porų.
Pasak renginio organizatorių, patys senjorai, užsiregistravę į renginį, nekantriai jo laukia.
Santuokos sukaktuvininkus sveikins populiarūs muzikos atlikėjai, sutuoktiniai kartu pakels šampano taures ir bus
iškilmingai apdovanoti oficialiais Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko sveikinimo raštais.
Auksinių vestuvių šventė vyks Klaipėdos miesto santuokų rūmuose (Šimkaus g. 11). Šventė prasidės 14 val. Nuo
13 val. prasidės dalyvių registracija bei fotosesija. Planuojama, kad renginys truks iki 2 val.

ŠIAULIAI

TARPTAUTINĖS ŽIRGŲ KONKŪRŲ IR DAILIOJO
JOJIMO VARŽYBOS
2015 m. spalio 9-11 d. “Šiaulių arenoje” įvyks CSI2*-W/ CSIYH1*/ CDI-W
tarptautinės žirgų konkūrų ir dailiojo jojimo varžybos – Pasaulio taurės etapai, kurių
metu varžysis Lietuvos ir užsienio raiteliai dėl teisės kovoti dėl įvairių grupių nugalėtojo titulų. Planuojama sulaukti duetų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos,
Rusijos, Lenkijos, Švedijos, Norvegijos ir kt.
Žirginis sportas Lietuvoje tampa vis populiaresnė ir vis daugiau žiūrovų ir žirginio
sporto mylėtojų pritraukianti sporto šaka. Šios varžybos yra rengiamos jau ne pirmus
metus, siekiant išaiškinti CSI2*-W/CSIYH1*/CDI-W konkūrų ir dailiojo jojimo grupių geriausius raitelius. Dailiojo jojimo raiteliai demonstruos pasirodymus su muzika.

PLUNGĖJE

KVIETIMAS DALYVAUTI MOKYMUOSE
VšĮ Kultūros paveldo akademija kartu su partneriu iš Norvegijos Karalystės
įgyvendina projektą „Lietuvos medinio kultūros paveldo aktualizavimas ir
išsaugojimas, bendradarbiaujant su Norvegijos kultūros paveldo specialistais
ir pritaikant Norvegijos patirtį, tvarkant Pavirvytės dvaro sodybos dvarininko
namą
2015 m. spalio 7 - 9 dienomis kviečiame dalyvauti mokymuose visuomenei,
kurie vyks Pavirvytės dvaro sodybos dvarininko name (Pavirvytės g. 14,
Pavirvytės km., Viekšnių sen., Mažeikių r.).
Mokymų pradžia 2015 m. spalio 7 d. 10 val.
Vieta: Pavirvytės dvaro sodybos dvarininko name (Pavirvytės g. 14, Pavirvytės km., Viekšnių sen., Mažeikių r.;
žemiau pridedamas žemėlapis).
Taip pat šių mokymų metu dalyvius konsultuos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritorinio padalinio vedėjas Antanas Eičas ir Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės
priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas Arūnas Tilvikas.

TELŠIAI

KULTŪROS MINISTRAS LANKĖSI TELŠIUOSE 2016 METŲ LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖJE
Rugsėjo 25 d. kultūros ministras Šarūnas Birutis lankėsi Telšiuose. Ministras susitiko su J.E. Telšių vyskupu Jonu Boruta.
Susitikimo metu aptarta Žemaičių krikšto 600 metų programa. Su
vyskupu ministras taip pat įvertino, kaip vyksta Telšių Bernardinų
vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių tvarkybos darbai.
Ministras taip pat lankėsi Žemaičių vyskupystės muziejuje,
susipažino su muziejaus ekspozicijų salėmis ir muziejaus pastato
patalpomis, kurios laukia kapitalinio remonto. Telšiuose ministras
aplankė Žemaičių „Alkos“ muziejų, apžiūrėjo jame naujai įrengtą archeologijos ekspoziciją, susipažino su preliminaria muziejaus ekspozicija, kurią numatyta sukurti ir įrengti
muziejuje pagal atliktą techninį planą.
Žemaitijos sostinė Telšiai 2016 m. bus paskelbta Lietuvos kultūros sostine ir yra parengę projektą „Ant septynių
kalvų - septynios meno kalbos“.

3

PASAULYJE

Atostogauti Graikijos kurortuose
taps brangiau
Graikija didina pridėtinės vertės mokestį
(PVM) šešioms atostogų saloms, taip įgyvendindama vieną pagrindinių tarptautinių
kreditorių reikalavimų,
praneša agentūra „Reuters“.
Finansų ministerijos
Atėnuose duomenimis,
nuo ketvirtadienio nuo 16 iki 23 proc. didinamas PVM Santorinui,
Mykonos, Rodui, Naksui, Paros ir Skithos. Dėl to salose gali išaugti
prekių ir paslaugų kainos. Nuo kitų metų birželio mokestinės lengvatos bus naikinamos ir kitoms saloms. Graikijos ministras pirmininkas
Alexis Tsipras mainais už trečiąjį milijardinį pagalbos paketą, be kita
ko, įsipareigojo imtis mokesčių reformų.

Sudarė stipriausių pasaulio
kariuomenių reitingą
Šveicarijos finansų grupės „Credit Suisse“ tyrimų institutas paskelbė
stipriausių pasaulio kariuomenių reitingą, praneša RBK.
Pirmąją vietą šiame sąraše užėmė JAV kariuomenė, antrąją – Rusijos,
trečioji vieta atiteko Kinijos ginkluotosioms pajėgoms. 20 stipriausių
pasaulio kariuomenių reitingas buvo sudarytas remiantis karinės galios
indeksu, gautu pagal šešis rodiklius: kariškių, tankų, lėktuvų, kovinių
sraigtasparnių, lėktuvnešių ir povandeninių laivų skaičių.
Vašingtono karinės išlaidos 2014 metais sudarė 610 milijardų dolerių
– tai viršija devynių kitų pirmaujančių reitingo šalių karines išlaidas
kartu paėmus.
Į pirmąjį dešimtuką taip pat įrašytos Japonija, Indija, Prancūzija, Pietų
Korėja, Italija, Didžioji Britanija ir Turkija. Antrajame sąrašo dešimtuke
– Pakistanas, Egiptas, Taivanas, Izraelis, Australija, Tailandas, Lenkija,
Vokietija, Indonezija ir Kanada.

Po Rusijos atakų – pirmieji V. Putino
komentarai
Po pirmųjų Rusijos oro antskrydžių Sirijoje Rusijos naujienų agentūra
ITAR-TASS publikuoja šalies prezidento Vladimiro Putino komentarus
apie Rusijos planus šioje šalyje. V. Putinas teigė, kad Sirijoje bus dislokuotos tik karinės oro pajėgos, o operacijos bus laikinos.
V. Putinas pasitarimo su vyriausybės nariais metu pareiškė, kad Rusijoje uždrausta teroristinė grupuotė „Islamo valstybė“ jau seniai Rusiją
yra paskelbusi savo priešu.

Prancūzija pradėjo tyrimą dėl
Sirijos prezidento režimo galimai
įvykdytų karo nusikaltimų
Prancūzijos pareigūnai pradėjo baudžiamąjį tyrimą prieš Sirijos prezidento Basharo al Assado režimą dėl 2011-2013 metų laikotarpiu galimai
įvykdytų karo nusikaltimų, pranešė šaltiniai.
Paryžiaus prokurorai ikiteisminį tyrimą dėl karo nusikaltimų pradėjo
rugsėjo 15 dieną, naujienų agentūrai AFP sakė su byla susipažinęs šaltinis. Vienas diplomatinis šaltinis patvirtino, kad toks tyrimas iš tiesų
buvo pradėtas. Tyrėjų dėmesio centre yra įkalčiai, kuriuos pateikė buvęs
Sirijos armijos fotografas, žinomas Cezario slapyvardžiu. 2013 metais
jis dezertyravo ir pabėgo iš šalies, išsiveždamas apie 55 tūkst. nuotraukų
su brutalaus konflikto vaizdais.

Teismas sankcionavo Talino mero
nušalinimą nuo pareigų
Estijos Harjumos
apskrities teismas
nusprendė patenkinti generalinės
prokuratūros prašymą nušalinti
nuo pareigų Talino
merą Edgarą Savisaarą, kol bus
atliekamas tyrimas
dėl jam pareikštų
įtarimų korupcija.
Generalinė prokuratūra savo prašymą motyvavo tuo, kad įtariamasis, toliau eidamas savo pareigas,
gali įvykdyti naujus nusikaltimus arba trukdyti tyrimui, darant poveikį
jam pavaldiems valstybės tarnautojams. Teismo sprendimas įsigaliojo iškart po jo paskelbimo, bet dar gali būti apskųstas per devynias
darbo dienas.
Šaltinis Delfi.lt
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SMULKUS VERSLAS

Obuolių - svarainių uogienė
Uogienei reikės:
1 kg obuolių,
0,5 kg svarainių,
1 kg cukraus,
200 gr graikiškų riešutų.
Obuolius nulupame, išvalome nuo sėklakaulių
ir stambiai supjaustome.
Svarainius supjaustome
kaip galima smulkiau. Užpilame cukrumi, išmaišome ir paliekame pastovėti,
kad susidarytų sultys. Susidariusias sultis nupilame užviriname, užpilame
ant obuolių ir svarainių ir paliekame parai. Vėl nupilame sultis, užviriname
ir vėl užpilame ant obuolių masės. Kai atvėsta sudedame graikiškus riešutus
ir verdame pamaišydami 35 minutes.Išpilstome į stiklainius ir sandariai
uždarome.
Skaitykite daugiau: www.delfi.lt

MITYBA

Dešimtis ligų gydanti lietuviška
šaknis: dar galima prisikasti
Peršalus ar pajutus gerklės skausmą visai nebūtina lėkti į parduotuvę pirkti
imbiero – turime ir lietuvišką šaknį, kuri dezinfekcinėmis ir skoninėmis
savybėmis nenusileidžia
liaupsinamai įvežtinei.
„Krienas auga mūsų
aplinkoje, tad geriausiai mums ir tinka“, - DELFI sakė fitoterapeutas Juozas
Vasiliauskas, pirmenybę patariantis teikti saviems vaistiniams augalams.
Vaistams naudojamos krienų šaknys ir lapai. Lapai vartojami švieži, o
šaknis rudenį galima kasti iki pat lapkričio, kol neįšąlusi žemė. Šaknis
patariama laikyti smėlyje arba šaldytuve. Krieno šaknyje beveik tris kartus
daugiau vitamino C, nei citrinose, yra vandens, riebalų, mineralinių druskų
(daugiausia kalcio, kalio, fosforo, magnio, vario, kobalto, arseno, geležies),
eterinio aliejaus, glikozido sinigrino, kuris turi eterinio garstyčių aliejaus ir
kt. Natūralus antibiotikas Krienai turi ir fitoncidų, kurie vadinami natūraliais
antibiotikais. Šaltuoju metų laiku padažai ir pagardai su krienais – puiki
peršalimo ligų profilaktika. Panašiai kaip pipirai ir kiti dirginančių eterinių
aliejų turintys augalai, krienai naikina bakterijas, spartina kraujotaką, gerina
apetitą, virškinimą, saugo nuo reumato, podagros, pūslės ir inkstų akmenligės. Krienais galima gydyti tulžies latakų, žarnyno ligas, raumenų uždegimą.
Jų preparatai vartojami sergant infekcinėmis plaučių ligomis, šlapimtakių,
šlapimo pūslės akmenlige, kai dėl inkstų veiklos sutrikimo atsiranda pabrinkimai. Taip pat krienai vartojami kaip atsikosėjimą lengvinantys, šlapimą
varantys, cukraus kiekį mažinantys vaistai. Išoriškai krienai naudojami nuo
nušalimų, nes skatina kraujotaką. Krienai naudojami ir raumenų bei sąnarių
skausmams slopinti. Sveikatos mokytojas Dainius Kepenis krieną priskiria
itin stipraus poveikio augalams, tačiau jei naudojame ne konservuotą, o
šviežią. Didelėmis dozėmis ir ilgai gydytis krienais nepatariama, tai gali
baigtis pykinimu, gausiu prakaitavimu, skrandžio sudirgimais.

TEMA

Elektroninis parašas: kas tai, kaip
veikia ir kur naudoti?
Gavote ilgai lauktą
siuntinį paštu, pasirašėte ant kurjerio
planšetės ir džiaugiatės pirkiniu?
Ne viskas taip paprasta. Toks parašas
– tik vaikų žaidimas,
o paveiksliukas planšetėje negali būti laikomas tikru parašu. „Pinigų karta“, bendradarbiaudama su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje, tęsia
reportažų ir tekstų ciklą apie elektronines paslaugas, kad galėtumėte kartu
su eksperimento herojais mokytis, kaip savo gyvenimą padaryti patogesnį.
Jei pasirašėte planšetėje, kurią jums davė kurjeris, negalvokite, kad naudojatės elektroniniu parašu. Taip teigia Vilniaus universiteto Matematikos
ir informatikos fakulteto dėstytojas Adomas Birštūnas.
„Iš tikrųjų toks neva pasirašymas labai stipriai klaidina žmones, nes parašo
paveiksliukas negali būti laikomas elektroniniu parašu. Jis nėra susietas
su pasirašomais duomenimis“, – tikino pašnekovas. Paveiksliuką lengvą
nukopijuoti ir pridėti prie kitų dokumentų parašo savininkui apie tai nieko
nežinant. „Tai viso labo – gražus žaisliukas“, – tvirtino mokslininkas. Vienintelis tikras būdas pasirašyti dokumentus skaitmeniniu būdu – elektroninis
parašas. Kaip veikia e-parašas? Elektroninis parašas atrodo, kaip paprasta
kortelė su mikroschema arba USB atmintinė, kuriame ir saugomas specialiai tam žmogui sukurtas parašas. Pats parašas susideda iš keleto dalių.
Svarbiausios jų – viešas ir privatus raktas. Viešasis raktas, kartu su asmenį
identifikuojančiais duomenimis saugiai guli toje pačioje žmogui išduotoje
laikmenoje. Įrenginys padarytas taip, kad privataus rakto iš šios laikmenos
negalima išgauti nei fiziniu, nei programavimo būdu. USB ar lusitines
korteles naudoja daugiausia tie, kuriems elektroninis parašas reikalingas
darbe, kai jis naudojamas gan dažnai.
Skaitykite daugiau: www.delfi.lt

LEGENDINĖS KAUNO SPURGINĖS VADOVĖ: PAS
MUS LAIKAS SUSTOJO PRIEŠ 30 METŲ
Laisvės alėjos 84 numeriu pažymėtame pastate įsikūrusi Kauno
simboliu vadinama „Spurginė“ nepavaldi laikui. Ištikimi klientai, tik
šiai vietai būdingas kepinių kvapas,
ir žymiosios spurgos, priviliojančius ne tik kauniečius, bet ir miesto
svečius. Apie tai, kuo šiandien
kvėpuoja šimtus kauniečių kasdien
pradžiuginanti įstaiga, pokalbis
su 30 metų kavinėje dirbančia jos
direktore Jolanta Skiparienė.
Kada prasidėjo „Spurginės“ istorija?
Kiek girdėjau įvairių pasakojimų
ir atsiminimų, tai šioje vietoje valgykla veikė jau nuo maždaug 1960ųjų metų. Nuo to laiko maitinimo
įstaiga dirba be didesnių pertraukų.
Dabartinis kavinės interjero vaizdas
atsirado aštuntajame dešimtmetyje,
kuomet buvo panaikinta savitarna.
Atsiradus laisvai darbo vietai,
„Spurginėje“ pradėjau dirbti nuo
1985 metų. Įdomiausia, kad Laisvės
alėjoje per šį laikotarpį pasikeitė tik
šviestuvai. Kavinė ir Laisvės alėja
tarsi sustingo laike.
O spurgų skonis ar keitėsi?
Didžioji dalis mūsų produkcijos
gaminama pagal 40 metų senumo
receptus. Nenaudojame konservantų, nebent jų yra mūsų žaliavose.
Viskas šviežia ir tiesiai iš keptuvės.
Tiesa, buvo metas, kuomet gaminome ir picas. Ši avantiūra truko
gal penkerius metus. Vėliau Kaune
pradėjo dygti picerijos ir teko atsisakyti šios minties.
Laisvės alėjoje įsikūrusios kepyklėlės, parduotuvės. Ar nejaučiate
konkurencijos?
Kuomet viena po kitos pradėjo
atsidarinėti kepyklėlės, siūlančios

platų asortimentą bandelių, konkurencija išties pajutome. Tai tęsėsi
apie 2-3 mėnesius. Per šį laiką žmonės apsižiūrėjo ir vėl grįžo atgal.
Klientai dažnai sako „į spurginę
mes ėjome su savo vaikais, dabar
mūsų vaikai savo atžalas atsiveda“.
Manau, žmonės jaučia tam tikrą ryšį
su šia vieta. Prisipažinsiu - buvo
ir tikrai nelengvų metų, ypatingai
po Lietuvos nepriklausomybės
atgavimo. Teko ir žmones atleisti,
kiti sutiko dirbti puse etato. Toks
sunkmetis tęsėsi gal trejus metus,
vėliau atsitiesėme ir po šiai dienai
darome tai, ką mokame geriausiai.
Ar dažnai į „Spurginę“ užsuka
turistai?
Nustebome, kai sužinojome, jog
vienos šalies atmintinėje turistams
mūsų kavinė buvo įtraukta į lankytinų vietų sąrašą. Vasarą svetimšalių
užsuka tikrai nemažai. Sprendžiant
iš jų atsiliepimų, maistas jiems
patinka. Vokiečiai netgi norėjo
nusipirkti mūsų spurgų receptūrą,
kalbino darbuotojus „užsukti“

verslą Vokietijoje, tačiau niekas nesusigundė. Gal dėl to, kad vokiškai
prastai kalbame.
Kokius linksmiausius nutikimus
prisimenate?
Dažniausiai žmonės pas mus užsuka pavalgyti. Tai nėra populiari
pasimatymų ar verslininkų susitikimo vieta. Vieną kartą kauniečių
kompanija sugalvojo originaliai
paminėti susitikimą po mokyklos
baigimo. Sugužėjo gal 30 žmonių
kompanija, kadangi sėdimų vietų
kiekis pas mus nedidelis, tai dalis
kompanijos stovėjo. Žmonės kalbėjosi, dalijosi prisiminimais gal kelias valandas. Vieną kartą su gražiu
padėklu atėjo vestuvininkai. Sakė,
kad atsibodo tradiciniai saldainiai,
tai prikrovėme spurgų piramidę.
Už ką mylite Kauną?
Kaunas – lietuviškas miestas su
nuostabiais žaliaisiais miesto plotais. Nors pati mokiausi Vilniuje,
tačiau Kaune radau gyvenimo
meilę, čia įsikūriau ir dabar čia
mano namai.

SVEIKATA

PARODOJE BALTMEDICA 2015 PATARIMAI, KAIP
PADĖTI SAU IR KITIEMS TAUSOTI SVEIKATĄ
Sveikatos mokymo ir ligų prevenccijos centro darbuotojai parodos BALTMEDICA 2015 metu
lankytojams pažėrė patarimų, kaip
padėti sau ir kitiems tausoti sveikatą. Pasak Sveikatos mokymo ir
ligų prevencijos centro Sveikatos
mokyklos direktorius Zenono
Javtoko, vaikščiojimas – puiki
sveikatos stiprinimo priemonė, tinkanti bet kokio amžiaus ir fizinės
būklės žmonėms bet kokiu metų
laiku. Zenonas Javtokas sako, kad
vaikščioti naudinga, nes vaikštant:
Mankštinami viso kūno raumenys.
Mažėja sąnarių ir raumenų sustingimas ir skausmai, stabdomas
kaulinio audinio irimas (osteoporozė), diabeto atsiradimas.
Mažėja kraujospūdis, širdies
priepuolio ir insulto pavojus,
gerėja kraujotakos ir kvėpavimo
sistemų veikla, stiprėja širdis,
didėja plaučių talpa.
Gerėja protinė veikla, nes daugiau deguonies teikiama smegenims, rečiau skauda galvą.
Mažėja įtampa, gerėja savijauta.
Greitėja medžiagų apykaita.
Didėja fizinė ištvermė ir pajėgumas.
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Mitybos ir fizinio
aktyvumo skyriaus vedėjo pavaduotojas Remigijus Zumeras renginio dalyviams pateikė praktinių
patarimų, kaip padidinti savo
fizinio aktyvumo lygį. Remigijaus
Zumero fizinio aktyvumo praktiniai patarimai:

Jei į darbą važiuojate visuomeniniu transportu, išlipkite viena
stotele anksčiau ir likusią kelio
dalį eikite greitu žingsniu. Jei yra
galimybė, – važiuokite dviračiu.
Naudokitės laiptais, o ne liftu.
Pasinaudokite kiekviena proga
stovėti, o ne sėdėti.
Norėdami pasikalbėti su kolega
ar kaimynu, nueikite į gretimą
kabinetą, aukštą ar laiptinę užuot
skambinę ar rašę elektroninį laišką.
Per pietų pertrauką (prieš valgį
ar po jo) pasivaikščiokite ar pasimankštinkite lauke nors keliolika
minučių.
Stebėkite savo laikyseną prie
darbo stalo ir ją kartkartėmis
koreguokite. Atlikite nesudėtingų
pratimų ir keiskite padėtį.
Bendraudami su draugais dažniau
rinkitės ne sėdėjimą už stalo, o
fiziškai aktyvų bendravimą: – pasivaikščiojimus, pasivažinėjimus
dviračiais, šokių vakarus, boulingą, grybavimą ir t. t.
Tapkite aktyviu TV žiūrovu:
žiūrint kokią laidą ar žiūrint filmą
galima padaryti lengvą mankštą.
Ieškokite paprastų būdų savo treniruotę padaryti malonią. Suraskite
„savo“ fizinio aktyvumo rūšį!
.Nešvaistykite laiko ir negadinkite nervų dėl to, kad taptumėte
visiškai fiziškai tobuli.
„Sakoma, kad visa, ką suvalgei
ar išmiegojai, yra tavo! Su sportavimu lygiai tas pats“ , – tokiu
posakiu savo patarimus baigė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos
centro Mitybos ir fizinio aktyvumo

skyriaus vedėjo pavaduotojas
Remigijus Zumeras. Ir pabaigai
priminsime Sveiko žmogaus kodą
0 3 5 140 5 3 0 ‒. O tai yra:
0 – nesurūkykite nė vienos cigaretės;
3 – tiek kilometrų kasdien nueikite pėsčiomis;
5 – tiek porcijų vaisių ir daržovių
kasdien suvalgykite;
140 –140 mmHg arba mažesnis
sistolinis arterinis kraujospūdis;
5 − bendrojo cholesterolio koncentracija kraujyje turi būti ne
didesnė kaip 5 mmol/l ;
3 − mažojo tankio lipoproteinų
(blogojo cholesterolio) koncentracija kraujyje turi būti ne didesnė
kaip 3 mmol/l;
0 – neturėkite antsvorio ir cukrinio diabeto.
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro darbuotojai linki
Jums išlikti geros sveikatos!
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos
centro Bendrųjų reikalų skyriaus ryšių
su visuomene specialistė
Jolanta Šaltenienė
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AUTONAUJIENOS

F R A N K F U R T E „ B U G A T T I “ P R I S T A T Ė Žmogus, išgelbėjęs pasaulį: „Neturėjau
laiko galvoti, kad tuoj prasidės Trečiasis
SUPERAUTOMOBILĮ IŠ ŽAIDIMO
pasaulinis karas“
Frankfurte 66-ąjį kartą surengtoje automobilių parodoje pristatytas pirmasis
„Bugatti“ superautomobilis. Šis automobilis sukurtas specialiai „Sony Play Station“ žaidimų konsolių turėtojams. Greitu metu naujasis „Vision Gran Turismo“
pavadinimą gavęs modelis taps prieinamas bet kuriam šio vaizdo žaidimo gerbėjui.

„TOYOTA“ EUROPOJE MES IŠŠŪKĮ „NISSAN“
SĖKMEI
Per artimiausius dvejus metus didžiausias Japonijos automobilių
gamintojas „Toyota“ žada mesti iššūkį „Nissan“ ir susigrąžinti
geriausio Azijos pardavėjo titulą Europos rinkose. Tam „Toyota“
pasitelks naują automobilį, kuris turės konkuruoti su populiariuoju
„Nissan Qashqai“, rašo autonews.com.
Rinkos naujokas Senojo žemyno salonuose turėtų debiutuoti
2016-ų metų pabaigoje arba 2017-ųjų pradžioje. Jo prototipas –
Frankfurto autoparodoje pademonstruotas koncepcinis „C-HR“,
kuris, reikia pastebėti, bent jau dabartinėje dizaino stadijoje, yra
gerokai panašesnis į „Nissan Juke“ nei „Qashqai“. „Toyota“
pasiūla sparčiai populiarėjančiame segmente sumenko po to, kai
2014-aisiais buvo nutraukta „Urban Cruiser“ gamyba.

„Žmogus, kuris išgelbėjo pasaulį“ – taip vadinamas buvęs Sovietų
Sąjungos armijos pulkininkas leitenantas Stanislavas Petrovas, kurio
rankose keliasdešimt minučių
buvo visos planetos likimas, rašo
„Associated Press“.
1983 metų rugsėjo 26-osios naktį
S.Petrovą pažadino įsijungęs pavojaus signalas.
Pranešusi apie pavojų apsaugos
sistema paskelbė, kad Sovietų
Sąjungos link lekia penkios amerikiečių raketos. S.Petrovas skubiai
raportavo savo vadui, kad šis pranešimas klaidingas. Jis labai rizikavo, remdamasis antžeminio radaro duomenimis, tačiau tikėjo, kad palydovai gali klysti,
o štai radaras nepranešė apie jokias raketas. Vėliau paaiškėjo, kad palydovai
išties klydo. Sistemoje įsivėlęs gedimas palaikė saulės spindulius raketomis.

Rusijos ufologai tvirtina radę milijonų
VIEŠUOSE KELIUOSE PIRMĄKART PASIRODYS metų senumo erdvėlaivį
BE VAIRUOTOJO VAŽINĖJANTYS MARŠRUTINIAI Rusijos NSO medžiotojai, Žemėje
aptikę ir nuodugniai apžiūrėję, tenka
AUTOMOBILIAI
pripažinti, iš tiesų įdomios formos
akmenį, beveik neabejodami paskelbė: radome milijonų metų senumo
NSO. Rusijos NSOlogų ir kriptoozoologų grupės „Kosmopoisk“
vadovas Vadimas Černobrovas su
bendraminčiais Volgogrado srityje,
ties skardžiu ant Medvedicos upės
kranto, aptiko keletą skirtingų dydžių disko (arba panašios į diską) formos
akmenų ir pareiškė: tai – ateivių kosminiai laivai, rašo svetainė ibtimes.com.
Didžiausio iš šių akmenų skersmuo yra 4 metrai, jis iš tiesų primena populiarų NSO konspirologų skleidžiamą ateivių transporto – skraidančios
lėkštės – formą.

Be vairuotojų važinėjantys autobusiukai skamba tarsi tolimos ateities
dalykas, tačiau visai netrukus gatvėse iš tikrųjų pasirodys pirmieji
savarankiškai važiuojantys maršrutiniai automobiliai.
Kol kas autobusiukai „Wepod“ kursuos tarp Vageningeno ir Edės
miestų, bet nuo 2016 metų gegužės jų maršrutai turėtų plėstis ir apimti
daugiau Olandijos regionų. Šiuo metu jų paslauga šiek tiek primena
„Uber“: gyventojai vieną iš autobusiukų galės išsikviesti savo telefonu
per vieną programėlę, nurodydami, iš kur reikia juos paimti ir kur reikia
juos nuvežti. Visa kita padarys pačios transporto priemonės. „Wepod“
yra Vageningeno universiteto mokslininkų kūrinys. Jie taip pat sako,
kad šioms transporto priemonėms pavojaus nekels nei prasti orai, nei piko valandos.

K U R I A N T N A U J Ą „ B O N D I A D O S “ F I L M Ą Sraigtasparnis su robotizuotomis
SUDAUŽYTI SEPTYNI „ASTON MARTIN“
kojomis
AUTOMOBILIAI
Džordžijos technologijų instituto
Naujojo filmo apie Jamesą Bondą „007: Spectre“ kūrėjai, filmuodami gaudynių scenas Romoje, sudaužė septynis iš 10 turėtų automobilių „Aston Martin DB10“, kurių bendra kaina – 37 milijonai
dolerių, praneša „Interfax“.
„Mes filme pasiekėme automobilių naikinimo rekordą“, – konstatavo vyriausiasis triukų koordinatorius Gary Powellas. Anot jo,
filmavimo grupė visą naktį dirbo dėl keturių juostos sekundžių.
Kaip pranešama, Romoje prie Vatikano, Koliziejaus ir Tibro upės
buvo filmuojama scena, kurioje Jamesą Bondą, vairuojantį „Aston
Martin DB10“, automobiliu „Jaguar C-X75“ vejasi vienas iš juostos
piktadarių. Pranešama, kad 24-asis filmas apie britų agentą, kurio
vaidmenį ketvirtąjį kartą atlieka Danielis Craigas, pasirodys ekranuose šių metų lapkričio 6-ąją.
Skaitykite daugiau: www.delfi.lt

TEMA

VISA TIESA APIE „MELUOJANČIUS“
FOLKSVAGENUS
Pastaruoju metu per pasaulį nuvilnijęs skandalas dėl „Volkswagen“
koncerno apgavysčių tiesiog sudrebino automobilių pramonę. Apie
tai trimituoja visos žiniasklaidos
priemonės, pasigirsta vis daugiau ir
vis labiau neįtikėtinų kalbų, kiek tai
palies vartotojus ir kiek tai kainuos
koncernui.
Žmonės kenčia jau dabar, nes
mokslininkai paskaičiavo, kad
kasmet nuo automobilių išmetamų
teršalų pasaulyje žūva šimtai tūkstančių žmonių. Taigi, nuo ko viskas
prasidėjo? Pastaruoju metu vartotojai vis dažniau skundžiasi, kad jų
automobilio degalų suvartojimas yra
gerokai didesnis, negu deklaruoja
gamintojai. Vadinasi, automobiliai
ir daugiau teršia aplinką.
Būtent šis faktas ir paskatino
mokslininkus visame pasaulyje tirti
automobilius dėl teršalų. Nežinia

kaip visa ši istorija būtų pasibaigusi,
jeigu ne Tarptautinė švaraus transporto taryba. Kažkodėl „Volkswagen“ koncerno vadovybė pasidavė
šantažui, kad jie negaus licencijos
pardavinėti dyzelinius automobilius
JAV ir prisipažino, jog turi specialią
programą, kuri ekologinio testo
metu trumpam į išmetimo sistemą
įmaišo nedidelius kiekius skysto
karbamido, vadinamojo AdBlue ir
taip neutralizuoja nuodingas išmetamąsias dujas - tuomet automobilis
atitinka ekologijos reikalavimus.
Trumpam, nes AdBlue talpas
reikėjo paslėpti automobilio komponentuose ir papildyti jų nebuvo
galimybės. Tai reiškia, kad „Volkswagen“ koncernas, sąmoningai ir
puikiai suvokdamas riziką, diegė
šią įrangą savo automobiliams. Tai
ir supykdė visą pasaulį.
Įrodyta, kad tai visi „Volkswagen“

koncerno automobiliai, kuriuose
sumontuotas EA189 tipo dyzelinis variklis – tai įvairūs „Audi“ ir
„Volkswagen“ modeliai, iš viso
daugiau kaip 11 milijonų. Tai 1,6
ir 2,0 l dyzeliai – daugiau kaip 11
milijonų automobilių, greičiausiai
šią sistemą turi ir nauji 1,2 l dyzeliai.
Dar oficialia nepaskelbta, bet tokius
variklius turi ir „Škoda“ bei „SEAT“
automobiliai. Didelis šansas, kad
tokią įrangą turi ir kiti gamintojai –
didžiausi įtarimai krenta ant BMW,
„Peugeot“ ir FIAT.

mokslininkai ir JAV gynybos specialistai atlieka tyrimus su robotizuotomis sraigtasparnio kojomis,
skirtomis padėti sraigtasparniui
nusileisti ant žemės ir išlyginti
tūpimo paviršiaus nelygumus.
Prie sraigtasparnių pritvirtintos
keturios automatizuoto veikimo kojos su jutikliais. Sraigtasparniui leidžiantis
šių kojų ilgis reguliuojamas priklausomai nuo paviršiaus.
Kai sraigtasparnis pakyla į orą, šios kojos automatiškai susilanksto.

Ožkos medžio viršūnėje
Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašas, kuriame matyti į medį
įsikabarojusios ožkos. Internautams
kyla labai daug klausimų, kaip ir
kodėl jos ten įlipo.
Šį vaizdo įrašą socialiniame tinkle
„Facebook“ kasdien peržiūri vis
daugiau žmonių. Jame matyti, kaip neįtikėtinai drąsūs gyvūnai užsiropštė ant
šakų, kurių aukštis siekė 5-6 metrus.
Visa tai nufilmuota Maroke, Afrikoje.
Nors europiečiams toks vaizdas daugiau nei neįtikėtinas, Maroke - tai įprastas vaizdelis. Mat šioje šalyje ožkos laipioja Argano medžiais, kad suvalgytų
skanias uogas kurios yra panašios į alyvuoges.

Paaiškėjo, kaip sekasi antrai pagal
dydį pasaulyje vėjo energetikai JAV
JAV vėjo energetikos pramonė yra
antra pagal dydį pasaulyje.
Vis dėlto, neaišku kokia situacija su
vėjo jėgainėmis JAV susiklostys nuo
2017 m., kuomet jų statybai nebus
skiriamos federalinės valdžios subsidijos, o gamtinių dujų kainai pingant
ir elektros energijos paklausai didėjant lėtai.
Paskaičiuota, kad per praėjusius metus JAV vėjo jėgainių pajėgumas išaugo
4,85 gigavato. Šiuo metu JAV yra antra pagal dydį vėjo energijos rinka po
Kinijos, o iš vėjo pagaminta elektros energija šalyje yra trečia pagal populiarumą po gamtinių dujų ir saulės energijos.
Šaltinis: Technologijos.lt
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06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksa.
10:05 Senis.
11:05 Mûsø gyvûnai. (k.).
11:35 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k.).
12:30 Neiðtesëti „Apple“
paþadai. (k.).
13:30 Klauskite daktaro.
(k.).
14:00 Þinios.
16:25 Dëmesio pakraðty.
(k.).
16:40 Kaip atsiranda daiktai
6.
17:05 Berlyno policija 3.
18:00 Klauskite daktaro.
18:30 Ðiandien.
19:20 Emigrantai.
20:10 Dëmesio pakraðty.
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija „Perlas“.
21:30 Nacionalinë
ekspedicija „Nemunu
per Lietuvà“.
22:25 Trumposios þinios.
22:30 Tikri vyrai.
23:30 Ðlovës dienos.

07:00 Kaip atsiranda daiktai
5. (k.).
07:25 Namelis prerijose.
(k.).
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.).
12:00 Euromaxx. (k.).
12:30 Rusø gatvë. (k.).
13:00 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus. (k.).
14:00 Mokslo ekspresas.
14:15 Broliø Grimø
pasakos. (k.).
15:15 Gustavo enciklopedija.
15:45 Namelis prerijose.
17:15 Þinios. (k.).
17:30 Istorijos detektyvai.
18:15 Aktoriaus Juozo
Budraièio 75-meèiui.
19:00 Kultûrø kryþkelë.
19:15 Ðlovës dienos. (k.).
20:00 Septynios Kauno
dienos.
20:30 Labanaktukas.
20:40 Dþiungliø bûrys skuba
á pagalbà.
20:50 Èaplinas.
21:00 Keisèiausi pasaulio
ginklai.
21:50 DW naujienos.
22:00 Naktinis ekspresas.
22:30 Gëtë.
00:15 Dabar pasaulyje.

06:15 "Karadajus".
08:45 "Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras".
09:10 "Dþonis Testas".
09:35 "Nugalëtoja".
10:05 "Du su puse vyro".
11:00 "Anthonis
Bourdainas.
Nepaþástami kraðtai".
(k.)
12:05 "Mentalistë". (k.)
13:05 "Pavogtas
gyvenimas".
14:00 "Vangelija". (k.)
15:00 "Penki ingredientai".
15:30 "Nikita".
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".
19:55 "Mentalistë".
21:00 Skiriamoji juosta.
23:05 "Pabaiga".
00:00 "Gyvenimas pagal
Harietà".

06:30 "Ðegis ir Skûbis
Dû".
06:55 "Tomo ir Dþerio
ðou". (k.)
07:25 "Kempiniukas
Plaèiakelnis". (k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 Nenaudëlë
beþdþionëlë. (k.)
10:55 Ðoklys. (k.)
12:40 "Tomo ir Dþerio
ðou". (k.)
13:05 "Agentas Ðunytis".
13:35 "Kempiniukas
Plaèiakelnis".
14:00 "Ponia Dila".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 KK2. N-7.
20:20 Pagalbos
skambutis.
21:00 "Visi vyrai kiaulës...".
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 Piktas vairuotojas.
00:20 "Dalasas".
01:15 "Detektyvë
Dþonson".

06:55 Simpsonai.
07:55 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Medikai.
11:00 Ekstrasensai tiria.
12:00 Pavojingi
aukðtakulniai.
13:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:30 Kerðtinga meilë.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:30 Tobula kopija.
20:00 Prieð srovæ.
21:00 Moterys meluoja
geriau.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:20 TV3 sportas.
22:25 TV3 orai.
22:30 Kobra 11.
23:35 Nuodëmiø daktaras.
00:35 CSI kriminalistai.
01:30 Tëvynë.
02:30 Naujokë.
02:55 S daleliø paslaptys.
03:30 S daleliø paslaptys.

06:15 "Policija ir Ko".
07:15 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
08:15 "Policija ir Ko". (k.)
09:15 "Mistinës istorijos".
(k.)
10:20 "Kalbame ir
rodome".
11:20 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
12:35 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
13:35 Muchtaro
sugráþimas.
14:35 "Amerikos talentai".
15:35 "Prokurorø
patikrinimas".
16:55 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Info diena.
18:25 "Mentalistas".
19:25 "Policija ir Ko".
20:30 Iðgyvenk, jei gali.
21:00 Akivaizdu, bet
neátikëtina.
21:30 Trise valtimi.
23:20 "Gyvi numirëliai".
00:15 "Mentalistas". (k.)
01:10 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
02:20 Bamba TV. S.

06:50 Teleparduotuvë.
07:05 Beverli Hilsas
90210.
08:00 Nepaprastos
lenktynës.
09:00 Tavo augintinis.
09:30 Kobra 11.
10:30 CSI Majamis.
11:30 Kaulai.
12:30 Rezidentai.
13:00 Rezidentai.
13:30 Univeras.
14:00 Univeras.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Bruklino taksi.
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 Að – ketvirtas.
00:10 Retrogradas.
01:55 24 valandos.
02:50 Programos pabaiga.

07.10 Reporteris.
07.55 Mano Europarlamentas.
08.00 Lietuva tiesiogiai.
08.30 Vaivos pranaðystës.
09.30 „Miðkinis“.
10.35 „Mesingas.
Aplenkiantis laikà“.
11.45 Muzikinis
gimtadienis.
14.05 Dar paþiûrësim.
Parodijø laida.
14.50 „Miðkinis“.
16.00 Þinios.
16.20 Mano Europarlamentas.
16.25 „Genijai ið
prigimties“.
17.00 Þinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.42 „Ar þinai, kad?...“.
18.50 „Miðkinis“.
19.55 Dar paþiûrësim.
20.30 „Inspektorius
Maþylis“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.20 Nuoga tiesa.
00.20 „Bræstantis blogis“.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite. (k.).
11:35 Emigrantai. (k.).
12:30 Nacionalinë
ekspedicija „Nemunu
per Lietuvà“. (k.).
13:30 Mokslo ekspresas.
(k.).
13:45 Þinios.
16:25 Dëmesio pakraðty.
(k.).
16:40 Kaip atsiranda daiktai
6.
17:05 Berlyno policija 3.
18:00 Klauskite daktaro.
18:30 Ðiandien.
19:20 Gyvenimas.
20:10 Dëmesio pakraðty.
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:29 Loterija „Perlas“.
21:30 Auksinis protas.
22:45 Trumposios þinios.
22:50 Klausimëlis.lt.
23:30 Ðlovës dienos.
00:15 Trumposios þinios.

07:00 Kaip atsiranda daiktai
6. (k.).
07:25 Namelis prerijose.
(k.).
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.).
12:00 Naktinis ekspresas.
(k.).
12:30 Septynios Kauno
dienos. (k.).
13:00 Istorijos detektyvai.
(k.).
13:45 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai.
14:40 Muzikos pasaulio
þvaigþdës. (k.).
15:15 Gustavo enciklopedija.
15:45 Namelis prerijose.
17:30 Linija, spalva, forma.
18:15 Kai að maþas buvau.
19:00 Kultûrø kryþkelë.
19:15 Ðlovës dienos. (k.).
20:00 Kelias á namus.
20:30 Labanaktukas.
20:40 Peliukas Lukas.
20:50 Èaplinas.
21:00 Keisèiausi pasaulio
ginklai.
21:50 DW naujienos.
22:00 ARTi. Kaligrafija.
22:30 Imtynininkas.

06:15 "Karadajus".
08:45 "Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras".
09:10 "Dþonis Testas".
09:35 "Nugalëtoja".
10:05 "Du su puse vyro".
11:00 "Sodininkø
pasaulis". (k.)
11:35 "Þiedø ritmai". (k)
12:05 "Mentalistë". (k)
13:05 "Pavogtas
gyvenimas".
14:00 "Bûrëja". (k.)
14:35 "Penki ingredientai".
15:00 "Penki ingredientai".
15:30 "Nikita".
16:30 "Mano gyvenimo
ðviesa".
17:00 "Mano gyvenimo
ðviesa".
18:00 "Senojo Tilto
paslaptis".
19:00 "Vedæs ir turi
vaikø".
19:55 "Mentalistë".
21:00 Midsomerio
þmogþudystës III.
23:15 "Pabaiga".
00:10 "Gyvenimas pagal
Harietà".
01:05 "Nikita". (k.)

06:30 "Ðegis ir Skûbis
Dû".
06:55 "Agentas Ðunytis".
(k.)
07:25 "Kempiniukas
Plaèiakelnis". (k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 24 valandos. (k.)
09:55 Yra, kaip yra. (k.)
11:05 Tikras gyvenimas:
"Lobis".
12:05 Tikras gyvenimas:
"Kerðtinga meilë".
13:05 "Agentas Ðunytis".
13:35 "Kempiniukas
Plaèiakelnis".
14:00 "Ponia Dila".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 Yra, kaip yra.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:30 KK2. N-7.
20:20 Su cinkeliu. N-7.
21:00 "Visi vyrai kiaulës...".
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 Nakties klajûnai .
00:25 "Dalasas".
01:20 "Detektyvë
Dþonson".

06:55 Simpsonai.
07:55 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Medikai.
11:00 Ekstrasensai tiria.
12:00 Prieð srovæ.
13:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:00 Simpsonai.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:00 Maþoji nuotaka.
15:30 Kerðtinga meilë.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Tobula kopija.
20:00 Svogûnø Lietuva.
21:00 Moterys meluoja
geriau.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:25 Vikingø loto.
22:30 Penktoji valdþia.
01:05 Elementaru.
01:55 Naujokë.
02:20 Naujokë.
02:50 S daleliø paslaptys.

06:15 "Karadajus".
08:45 "Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras".
09:10 "Dþonis Testas".
09:35 "Nugalëtoja".
10:05 "Du su puse vyro".
11:00 "Sodininkø
pasaulis". (k.)
11:35 "Þiedø ritmai". (k.)
12:05 "Mentalistë". (k.)
13:05 "Pavogtas
gyvenimas".
14:00 "Bûrëja". (k.)
14:35 "Penki ingredientai".
15:30 "Nikita".
16:30 "Mano gyvenimo
ðviesa".
17:00 "Mano gyvenimo
ðviesa".
18:00 "Senojo Tilto
paslaptis".
19:00 "Vedæs ir turi
vaikø".
19:55 "Mentalistë".
21:00 Midsomerio
þmogþudystës III.
23:15 "Pabaiga".
00:10 "Gyvenimas pagal
Harietà".
01:05 "Nikita". (k.)
02:00 Programos pabaiga.

06:50 Teleparduotuvë.
07:05 Beverli Hilsas
90210.
08:00 Nepaprastos
lenktynës.
09:00 Adrenalinas.
09:30 Kobra 11.
10:30 CSI Majamis.
11:30 Kaulai.
12:30 Rezidentai.
13:00 Rezidentai.
13:30 Univeras.
14:00 Univeras.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Bruklino taksi.
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 Deþavu.
00:35 Juodasis ðuo.
02:05 24 valandos.
03:00 Programos pabaiga.

08.00 Lietuva tiesiogiai.
08.30 Uþmirðtas groþis.
09.30 „Miðkinis“.
10.35 „Mesingas.
11.45 Dar paþiûrësim.
12.25 Viskas. Aiðku.
14.00 Svarbi þinia.
14.05 „80-ieji“.
14.50 „Miðkinis“.
16.00 Þinios.
16.20 „Genijai ið
prigimties“.
17.00 Þinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.42 Mano Europarlamentas.
18.50 „Miðkinis“.
19.55 „80-ieji“.
20.30 „Inspektorius
Maþylis“.
21.30 Sàmokslo teorija.
22.30 Reporteris.
23.12 Mano Europarlamentas.
23.20 Patriotai.
00.20 „Bræstantis blogis“.
01.25 Reporteris.
02.05 Mano Europarlamentas.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Klausimëlis.lt. (k.).
11:20 Gyvenimas. (k.).
12:10 Oratorija „Paskutinës
pagoniø apeigos“.
12:45 Stilius. (k.).
13:30 Klauskite daktaro.
(k.).
14:00 Þinios.
16:25 Dëmesio pakraðty.
(k.).
16:40 Kaip atsiranda daiktai
6.
17:05 Berlyno policija 3.
18:00 Klauskite daktaro.
19:20 Specialus tyrimas.
20:10 Dëmesio pakraðty.
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre. HD.
21:29 Loterija „Perlas“.
21:30 Purvini þaidimai.
23:20 Durys atsidaro.
23:50 Trumposios þinios.
23:55 Mokslo ekspresas.
(k.).
00:10 Dëmesio pakraðty.
(k.).

06:30 Kûrybos metas.
07:00 Kaip atsiranda daiktai
6. (k.).
07:25 Namelis prerijose.
(k.).
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.).
12:00 ARTi. Kaligrafija. (k.).
12:30 Kelias á namus. (k.).
13:00 Keisèiausi pasaulio
ginklai. (k.).
13:50 Valentino Sventicko
kûrybos vakaras. (k.).
15:15 Gustavo enciklopedija.
15:45 Namelis prerijose.
17:15 Þinios. Ukraina. (k.).
17:30 LRT Kultûros
akademija. (k.).
18:15 Kai að maþas buvau.
19:00 Kultûrø kryþkelë.
19:15 Ðlovës dienos. (k.).
20:00 Paþvelk á profesijà
kitaip.
20:30 Labanaktukas.
20:40 Dþiungliø bûrys
skuba á pagalbà.
20:50 Èaplinas.
21:00 Legendos.
21:50 DW naujienos.
22:00 Naktinis ekspresas.
22:30 LRT aukso fondas.

06:15 "Karadajus".
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 "Skûbis Dû. Paslapèiø
biuras".
09:10 "Dþonis Testas".
09:35 "Nugalëtoja".
10:05 "Du su puse vyro".
11:00 "Mylëk savo sodà".
(k.)
12:05 "Mentalistë". (k.)
13:05 "Pavogtas gyvenimas".
14:00 "Bûrëja". (k.)
14:35 "Penki ingredientai".
15:30 "Nikita".
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".
19:55 "Mentalistë".
21:00 KETVIRTADIENIO
DETEKTYVAS
Midsomerio
þmogþudystës III.
23:15 "Sekso magistrai".
00:30 "Neiðtikimieji.
Iðdavystës istorijos".

06:30 "Ðegis ir Skûbis
Dû".
06:55 "Agentas Ðunytis".
(k.)
07:25 "Kempiniukas
Plaèiakelnis". (k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 24 valandos. (k.).
09:55 Yra, kaip yra. (k.).
11:05 Tikras gyvenimas:
"Draugiðkas
patarimas".
12:05 Tikras gyvenimas:
"Ðeimos gelbëtoja".
13:05 "Agentas Ðunytis".
13:35 "Kempiniukas
Plaèiakelnis".
14:00 "Ponia Dila".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 Yra, kaip yra.
18:30 Þinios.
19:30 Valanda su Rûta.
21:00 "Visi vyrai kiaulës...".
21:30 Þinios. Verslas.
22:10 Tamsos pakraðtys.
00:35 "Dalasas".
01:30 "Detektyvë
Dþonson".

06:55 Simpsonai.
07:55 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Medikai.
11:00 Ekstrasensai tiria.
12:00 Svogûnø Lietuva.
13:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:00 Simpsonai.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:00 Maþoji nuotaka.
15:30 Kerðtinga meilë.
16:30 TV Pagalba.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Tobula kopija.
20:00 Farai.
21:00 Moterys meluoja
geriau.
21:30 TV3 vakaro þinios.
22:20 TV3 sportas.
22:25 TV3 orai.
22:30 Paþadëtoji þemë.
00:40 Kaulai.
01:35 Tëvynë.
02:35 Naujokë.

06:15 "Policija ir Ko".
07:15 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
08:15 "Policija ir Ko". (k.)
09:15 Þurovas. Katës
uodega. I dalis. (k.)
10:20 "Kalbame ir
rodome".
11:20 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
12:35 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
13:35 Muchtaro
sugráþimas.
14:35 "Amerikos talentai".
15:35 "Prokurorø
patikrinimas".
16:55 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Info diena.
18:25 "Mentalistas".
19:25 "Policija ir Ko".
20:30 PREMJERA Labai
juokinga laida.
21:00 Farai.
21:30 Kongas.
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 Vienam gale
kablys.
09:30 Kobra 11.
10:30 CSI Majamis.
11:30 Kaulai.
12:30 Rezidentai.
13:00 Rezidentai.
13:30 Univeras.
14:00 Univeras.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Bruklino taksi.
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 Suvokimas.
00:25 Kai nesiseka, tai
nesiseka.
02:20 24 valandos.
03:15 Programos pabaiga.

07.10 Reporteris.
07.55 Mano Europarlamentas.
08.00 Lietuva tiesiogiai.
08.30 Nuoga tiesa.
09.30 „Miðkinis“.
10.35 „Mesingas.
Aplenkiantis laikà“.
11.45 Ginèas.
14.00 Svarbi þinia.
14.05 „80-ieji“ (1/5).
14.50 „Miðkinis“.
16.00 Þinios.
16.20 Mano Europarlamentas.
16.25 „Genijai ið
prigimties“.
17.00 Þinios.
18.42 „Ar þinai, kad?...“.
18.50 „Miðkinis“.
19.55 „80-ieji“.
20.30 „Inspektorius
Maþylis“.
21.30 Vaivos pranaðystës.
22.30 Reporteris.
23.20 Uþmirðtas groþis.
00.20 „Bræstantis blogis“.
01.25 Reporteris.
02.10 Lietuva tiesiogiai.
02.35 „Bræstantis blogis“.

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Popietë su Algimantu
Èekuoliu. (k.).
11:35 Specialus tyrimas.
(k.).
12:30 Lietuvos tûkstantmeèio vaikai. (k.).
13:30 Klauskite daktaro.
(k.).
14:00 Þinios.
16:25 Dëmesio pakraðty.
(k.).
16:40 Premjera. Kaip
atsiranda daiktai 6.
17:05 Berlyno policija 3.
18:00 Klauskite daktaro.
18:30 Ðiandien.
18:50 Duokim garo!
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre. HD.
21:29 Loterija „Perlas“.
21:30 Europos futbolo
èempionato atrankos
rungtynës. Slovënija –
Lietuva. Tiesioginë
transliacija ið Liublianos.
23:45 Átariamasis.
01:35 Berlyno policija 3.

06:05 Aktoriaus Juozo
Budraièio 75-meèiui.
(k.).
07:00 Kaip atsiranda daiktai
6. (k.).
07:25 Namelis prerijose.
(k.).
09:00 Labas rytas, Lietuva.
(k.).
12:00 Naktinis ekspresas.
(k.).
12:30 Paþvelk á profesijà
kitaip. (k.).
13:00 Keisèiausi pasaulio
ginklai. (k.).
13:50 „Saulës giesmë“.
(k.).
15:15 Gustavo enciklopedija.
15:45 Namelis prerijose.
17:15 Þinios. Ukraina. (k.).
17:30 Visu garsu.
18:15 Kai að maþas buvau.
19:00 Kultûrø kryþkelë.
19:15 Kobzarius.
20:15 Mokslo ekspresas.
(k.).
20:30 Labanaktukas.
20:45 Vakaro pasakëlës.
21:00 Linija, spalva, forma.
21:50 DW naujienos.
22:00 Muzikos savaitë.
22:30 Purvini þaidimai. (k.).
00:15 Europos futbolo
èempionato atrankos
rungtyniø apþvalga.

06:15 "Karadajus".
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 "Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras".
09:10 "Dþonis Testas".
09:35 "Nugalëtoja".
10:05 "Du su puse vyro".
11:00 "Tabatos salonas".
(k.)
12:05 "Mentalistë". (k.)
13:05 "Pavogtas
gyvenimas".
14:00 "Bûrëja". (k.)
14:35 "Penki ingredientai".
15:00 "Penki ingredientai".
15:30 "Nikita".
16:30 "Mano gyvenimo
ðviesa".
17:00 "Mano gyvenimo
ðviesa".
18:00 "Senojo Tilto
paslaptis".
19:00 "Vedæs ir turi
vaikø".
19:55 "Mentalistë".
21:00 DETEKTYVO
PREMJERA Bekas 3.
Skorpionas.
22:55 SNOBO KINAS
Yves Saint Laurent.
01:05 "Nikita". (k.)

06:30 "Ðegis ir Skûbis
Dû".
06:55 "Agentas Ðunytis".
(k.)
07:25 "Kempiniukas
Plaèiakelnis". (k.)
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 Pagalbos
skambutis. (k.)
09:35 "K11: Komisarai
tiria".
10:20 "K11: Komisarai
tiria".
11:05 Tikras gyvenimas:
"Að pasilieku".
12:05 Tikras gyvenimas:
"Ðviesus paveikslas".
13:05 "Agentas Ðunytis".
13:35 "Kempiniukas
Plaèiakelnis".
14:00 "Ponia Dila".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios. Kriminalai.
19:25 Sportas.
19:28 Orai.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Balsuok uþ mane.
22:45 Egzorcizmas.

06:40 Teleparduotuvë.
06:55 Simpsonai.
07:25 Simpsonai.
07:55 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
08:25 Moterys meluoja
geriau.
08:55 Meilës sûkuryje.
10:00 Medikai.
11:00 Ekstrasensai tiria.
12:00 Farai.
13:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:00 Simpsonai.
14:30 Maþoji nuotaka.
15:00 Maþoji nuotaka.
15:30 Kerðtinga meilë.
16:30 Vilnius gyvai.
18:30 TV3 þinios.
19:20 TV3 sportas.
19:25 TV3 orai.
19:30 Þuviukas Nemo.
21:25 Ernis.
00:00 Kerðto aitvaras.
01:40 Penktoji valdþia.
04:00 Programos pabaiga.

06:15 "Policija ir Ko".
07:15 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
08:15 "Policija ir Ko". (12)
(k.)
09:15 Þurovas. Katës
uodega. II dalis. (k.)
10:20 "Kalbame ir
rodome".
11:20 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)
12:35 Muchtaro
sugráþimas. (k.)
14:35 "Amerikos talentai".
15:35 "Prokurorø
patikrinimas".
16:55 Muchtaro
sugráþimas.
18:00 Info diena.
18:25 Labai juokinga
laida. (k.)
19:00 "Amerikietiðkos
imtynës".
21:00 Savaitës kriminalai.
21:30 Mirtinas ginklas 2.
23:50 "Sausas ástatymas.
Atviras karas".
01:00 "Sausas ástatymas.
Atviras karas".
02:10 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)

06:50 Teleparduotuvë.
07:05 Beverli Hilsas
90210.
08:00 Nepaprastos
lenktynës.
09:00 Juokingiausi
Amerikos namø
vaizdeliai.
09:30 Kobra 11.
10:30 CSI Majamis.
11:30 Kaulai.
12:30 Rezidentai.
13:00 Rezidentai.
13:30 Univeras.
14:00 Univeras.
14:30 Teleparduotuvë.
15:00 Nepaprastos
lenktynës.
16:00 Bruklino taksi.
17:00 Kobra 11.
18:00 Kaulai.
19:00 CSI kriminalistai.
20:00 Univeras.
20:30 Univeras.
21:00 Farai.
21:30 TV3 þinios.
22:25 TV3 sportas.
22:28 TV3 orai.
22:30 Sabotaþas.
00:45 Geleþinë ledi.
02:40 Programos pabaiga.

07.10 Reporteris.
08.00 Lietuva tiesiogiai.
08.30 Patriotai.
09.30 „Miðkinis“.
10.35 „Mesingas.
Aplenkiantis laikà.
11.45 Sàmokslo teorija.
12.50 Gyvenu èia.
14.05 „80-ieji“.
14.50 „Miðkinis“.
16.00 Þinios.
16.20 „Genijai ið
prigimties“.
17.00 Þinios.
17.20 „Viskas apie
gyvûnus“.
18.00 Reporteris.
18.50 „Miðkinis“.
19.55 „80-ieji“.
20.30 Muzikinis
gimtadienis.
22.30 „Ar þinai, kad?...“.
22.40 „Laiminga pabaiga“.
01.35 „Ar þinai, kad?...“.
01.45 „Nepaþástamojo
skambutis“.
03.10 „Laiminga pabaiga“.
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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.
3 k. butà Dariaus ir Girëno g
(V a., 55 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, 13 000 Eur. Plastikiniai
langai, nauji radiatoriai, du balkonai, labai ðiltas). Jurbarkas,
tel. 8 615 59 488.
4 k. butà K. Donelaièio g. (V
a., renovuotame name, su buitine technika, suremontuotas).
Jurbarkas, tel. 8 642 01 019.

Akmenëje ir rajone
k e i è i a
Keièia 2 k. butà (renovuotas
namas) Naujojoje Akmenëje
á butà kitame mieste. Tel. 8
684 66 993.

Jurbarke ir rajone
p a r d u o d a
1 k. butà butà (I a., 30 kv.
m, vidinis, didelis balkonas,
labai patogioje vietoje, ne
bendrabutyje, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 685 27 957,
skambinti po 18 val.
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. 23-1 (I
a., 31,5 kv. m, renovuotame
name). Jurbarkas, tel. 8 685
81 670.
1 k. butà Gedimino g. (II a.,
33 kv. m, IV aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 8
500 Eur. Ne bendrabautis, 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 Vieðvilëje (28,21
kv. m, II a., su patogumais,
yra darþas) arba keièiu á
panaðø butà Ðilutës r. ribose.
Jurbarkas, tel. 8 610 04 288.
1 k. butà Kæstuèio g. (V a.,
34 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, 10 500 Eur, jaukus,
ðiltas, ðviesus butas, 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 a. namà Liepø g. 26 (53 000
Eur) . Jurbarkas, tel. 8 685
81 670.
2 k. butà (42. kv. m, V a.,
renuovuotame 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, vidurinis, ðiltas).
Jurbarkas, tel.: 8 618 76 512, 8
675 16 851.

4 k. butà Kauno g. 30 (III a.,
72 kv. m, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 618 45 446.
Butà (44 kv. m, jaukus, vidinis, su
balkonu daugiabutyje, patogioje,
graþioje, ramioje vietoje, ne bendrabutyje, prie namo daug vietos
automobiliams). Jurbarkas, tel. 8
637 24 104, skambinti po 18 val.
Dirbtuves-garaþus (120 kv. m,
trifazis, duobë, keltukas, telpa
6 automobiliai, 9 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 616 41 686.
Garaþà (38 kv. m, mûrinis, 5 500
Eur. Du garaþai miesto centre.
Elektra, geras privaþiavimas,
perdengtas stogas, saugios durys). Jurbarkas, tel. 8 612 71 173.
Garaþà K.Donelaièio g. (su
rûsiu, prie dujø, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 618 45 446.

2 k. butà Kauno g. 40 ir 1,37 a
þemës ðalia buto. Tel.: 8 616 88
309, 8 687 25 836.

Garaþà Mokyklos g. (38 kv. m,
mûrinis, 2 500 Eur. Nuo gatves
treèias garaþas, didelis rûsys).
Jurbarkas, tel. 8 607 85 255.

2 k. butà Lauko g. (II a., 38 kv. m,
vidinis, ðiltas, tvarkingas, namas
naujai renovuotas). Jurbarkas,
tel. 8 687 31 590.

Gyvenamàjá namà miesto centre
su ûkiniais pastatais ir namø
valda (19 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 635 86 872.

2 k. butà miesto centre SKUBIAI
(prieðkambaris, III a., vidinis,
tvarkingas). Jurbarkas, tel. 8
610 22 483.

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

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 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 Kauno g. 23 (V a., 46
kv. m, V aukðtø name, mûrinis,
plastikiniai langai, graþi vieta, 16
000 Eur, su balkonu, rûsiu, pakeista santechnika). Jurbarkas,
tel. 8 655 55 904.
2 k. butà Vytauto Didþiojo g. 7
(III a., 36 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis). 1,5 k. butà miesto
centre, renovuotame name,
yra rûsys. Jurbarkas, tel. 8 647
44 823.
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 S. Daukanto g. (67,6
kv. m, ðiuolaikiðkas remontas,
yra nauja buitinë technika).
Jurbarkas, tel. 8 683 94 038.

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 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. 1 (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.
Namelá (32 kv. m, mûrinis, rûsys,
miesto vandentiekis, 12 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 683 69 300.
Namo dalá Vydûno g. (II a., 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, kaina 8000 Eur). Tel.
+370 620 37 675.
Senà sodybà Erþvilko sen.,
Skliausèiø k. (10 ha þemës, ant
upës kranto, graþi vieta, galima
uþsiimti þemës ûkio bei gamybine veikla, yra el. jëgos linija, geras ir patogus privaþiavimas, pro
ðalá pastoviai vaþiuoja autobusas,
34 000 Eur). Tel. 8 645 38 575
Sklypà 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 (prie miðko, be namelio). Jurbarkas, tel. 8 673 05 479.
Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje (medinis namelis,
veranda, árankiø priestatas, 6
arai, ðulinys, netoli eþeras, 6 660
Eur). Jurbarkas, tel. 8 650 50 228.
Sodà Panemunës soduose (su
nameliu, ðalia Nemunas, eþeras,
miðkas, 6 arai, 6 500 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 graþioje vietoje (4,5
ha þemës, galima pirkti ir be
þemës). Jurbarkas, tel. 8 621
54 154.
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.
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.
Þemæ (6 ha 14 a, þemës derlingumas 58 ir 60 balø) 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 Dainiø k., prie
kaimo uþtvankos. Jurbarkas, tel.
8 625 22 558.
Þemës sklypà Jurbarkuose (15
arø, namø valda). Tel. 8 683
69 300.

p e r k a
1 k. butà Jurbarko rajone.
Moteris ieðko iðsinuomoti 1-2 k.
butà su baldais ir buitine technika. Bendrabuèio tipo nesiûlyti.
Jurbarkas, tel. 8 681 31 074.
Þemæ (10 km spinduliu aplink
Jurbarkà). Jurbarkas, tel. 8 685
30 887.

k e i è i a
1 k. butà Kaune (IV a., liftas, ant
Nemuno kranto, vaizdas á upæ,
balkonas, atskiras kambarysrûbinë, ðviesus, labai rami vieta,
tvarkingas, su virtuvës baldais,
pl. langai, stotelë prie namo,
ðalia centras) keièia á namà
Skirsnemunëje. Tel. 8 696 61
320.
2 k. butà V. Kudirkos g. 26 (I
a., 49 kv. m, VI aukðtø name,
renovuotas). Ieðko keisti 2 k.
butà á 4 k. butà pirmame aukðte.
Jurbarkas, tel. +370 647 23 844.

n u o m o j a
Iðnuomoju du garaþus Mokyklos
g. ir prie „Ðaðlikinës“. Jurbarkas,
tel. 8 698 39 839.
Iðsinuomotø 1-2 k. butà ilgam
laikui. Jurbarkas, tel. 8 690 04
174.
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Ðilutëje 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.
Tvarkinga moteris iðsinuomotø
1 k. butà. Jurbarkas, tel. 8 646
47 714.
Þemës sklypà Jurbarke. 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.

n u o m o j a
Iðnuomoju 2 k. butà Kaune, V.
Krëvës prospekte. Tel. 8 675
05 591.

Kituose miestuose ir rajonuose
p a r d u o d a
Sodybà (vienkiemis, trifazis,
0,67 a sklypas, 5,60 ha, dauguma
þemës prie namø, gyvenvietë
prie pagrindinio kelio, gera,
graþi vieta, 35 000 eurø). Tel. 8
623 13 698.

p e r k a
BRANGIAI PERKA ÁVAIRØ
MIÐKÀ. Tel. 8 651 39 039.

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.

3 k. butà Panevëþyje, Nevëþio
g. 35 (II a., 54 kv. m, V aukðtø
name, plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 24 900
Eur. Namas renovuotas. Ne
kampinis. Patogi, rami vieta).
Panevëþys, tel. 8 600 24 540.

Ðakiuose ir rajone
p a r d u o d a
Dviejø aukðtø mûriná namà
su rûsiu (11 000 Eur, yra 19 a
þemës). Ðakiø r., Buktiðkiø k.,
tel. 8 610 37 877.

NUOLATOS PERKAME
MIÐKUS VISOJE LIETUVOJE.
Tel. 8 641 07 661.

Klaipëdoje ir rajone
p a r d u o d a

Ðilalëje ir rajone
p a r d u o d a

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.

Sodybà su þeme Vainuto k.
(10,32 ha). Ðilutës r., tel. 8 675
44 096.
Þemës sklypà Ðilutës r. (7 ha,
þemës ûkio paskirties. Sklypas
prie pagrindinio kelio SilutëTauragë, netoli Draudeniø
eþero). Ðilutë, tel. 8 646 25 266.

Tauragëje ir rajone
p a r d u o d a

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.

Panevëþyje ir rajone
p a r d u o d a

Sklypà Ðakiuose (16 000 Eur,
50 a sklypas, komercinës paskirties) Kiduliø miestelyje, prie pat
kelio Jurbarkas-Ðakiai. Ðakiai,
tel. 8 656 88 332.

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.

Namo dalá Ðilutës r., Stoniðkiai,
Pagëgiø sav. (I a., medinis).
Ðilutë, tel. +370 638 38 893.
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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.

1 k. butà Þemaitës g. 30 (IV a.,
apðiltintas, padarytas remontas,
galima su baldais). Tauragë, tel.
8 687 78 006.
1 k. butà (ðildomas malkomis,
yra WC, duðas, vanduo ðildomas
boileriu, 2 malkinës, netoli
miesto centro). Tauragë, tel. 8
643 73 778.
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 Dariaus ir Girëno g.
38 (IV a., 21 kv. m, su baldais
ir balkonu, maþi mokesèiai).
Tauragë, tel. 8 613 30 797.
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 V. Kudirkos g. 47-1
(I a., 37 kv. m, II aukðtø name,
medinis, suremontuotas, 15 000
Eur, vandentiekis, kanalizacija,
vonia, WC, malkinë, darþas).
Tauragë, tel. 8 672 01 117.
1 k. butà Liepu take (I a., 26
kv. m, be balkono, 10 000 Eur).
Taurage, tel. 8 684 85 222.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 120 A (II a., 50 kv. m, plytinis namas, ðiltas, su daliniais
baldais, naujas planavimas).
Tauragë, tel. 8 650 60 906.
2 k. butà (48 kv. m, mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai,
plastikiniai langai, 28 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 699 67 090.

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.

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 Laisvës g. (I a., 47 kv.
m, daliniai patogumai, garaþas,
ûkinis pastatas, rûsys, sodas ir
darþas). Tauragë, tel.: 8 682 10
236, 8 612 55 771.

2 k. butà Papuðynës k., Ðilalës g.
(II a., 48 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, 19 000 Eur, yra didelis
garþas, þemës, didelis rûsys,
vietiniai patarnavimai). 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 Vasario 16-osios g.
Tauragë, tel.: 8 651 76 677, 8
652 43 807.
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 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.

2 k. butà M. Maþvydo g. 49 (I a.,
55 kv. m, V aukðtø name, 21 000
Eur). Tauragë, tel. 8 646 76 755.

3 k. butà (I a., gera vieta, tinka komercinei veiklai, kieme
parduotuvë, netoli prekybos
centrai). Tauragë, tel. 8 636
16 117.

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.

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

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.
3 k. butà Dainavos g. (V a., 64
kv. m, V aukðtø name, blokinis, plastikiniai langai, 27 000
Eur. Ðarvuotos lauko durys.
Ástiklintas balkonas ir dviejø
tarifø elektros skaitiklis, rami
vieta). Tauragë, tel. 8 608 65 868.
3 k. butà J. Tumo-Vaiþganto g.
122a (V a., 59 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, 25 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 680 21 488.
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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.

5 k. butà Lauksargiuose (reikalingas remontas, prie pagrindinio
kelio, namø valda 25 arai, ûkiniai
pastatai, sodas, yra prûdas, 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.
Garaþà Bernotiðkës g. (yra
rûsys). Tauragë, tel. 8 656 79 791.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje
(galinis, su galimybe prasiplësti
patalpà, duobë, elektra, vanduo,
2 800 Eur). Tauragë, tel. 8 699
52 113.
Garaþà „Jûros“ bendrijoje, T.
Ivanausko g. (mûrinis, rûsys po
visu garaþu, yra vanduo, 3 000
Eur). Tauragë, tel. 8 607 96 606.
Garaþà Melioratoriø g. (I a., 20
kv. m, I aukðtø name, mûrinis, 3
890 Eur, strategiðkai patogioje
vietoje, prie „Regitros“, yra
duobë po visu garaþu, perdangos
blokai, 20 kv. m). Tauragë, tel. 8
682 34 022.
Garaþà, skubiai, „Auðros“ ir
„Vilties“ bendrijose. Tauragë,
tel. 8 633 94 091.
Komercinæ aikðtelæ su pastatu
Tauruose, ðalia „Furmedþio“
(netoli pagrindinio kelio.
Tauragë, tel. 8 699 52 113.
Komercinës paskirties patalpas Melioratoriø g. 4 (I a.,
tinka prekybai, biurui, geras
privaþiavimas, automobiliø
stovëjimo aikðtelë, 134 kv. m,
51 000 Eur) arba iðnuomoja.
Tauragë, tel. 8 639 32 489.
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.
Namà (68 kv. m, 30 000 Eur,
medinis, su ûkiniu pastatu, vasarine, sodu, 15 a sklypa, 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,
su 16 arø sklypu) arba keièiu á 1-2
k. butà su patogumais, su priemoka. Tauragë, tel. 8 631 45 192.
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 Pagramanèio mstl., 15 km
nuo Tauragës („alytnamio“ tipo,
134 kv. m, 19 arø þemës). Tel. 8
650 46 160.

Namà Dariaus ir Girëno g. (60
000 Eur, tvarkingas, 2 a., mûrinis,
labai gera vieta, prie pagrindinio
kelio, rami vieta, yra 19 a dirbamos þemës). Tauragë, tel. 8 643
47 020.
Namà 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 Vydûno g. (naujai renovuotas, miesto komunikacijos,
graþi vieta, 200 kv. m, 14 arø
sklypas, 135 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 639 32 489.
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.
Nebrangiai namà Putinø g.,
Butkeliø r. (su 16 arø sklypu)
arba keièiu á 1-2 k. butà su patogumais, su priemoka. 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.
Sklypà Tremtiniø kelyje (18 000
Eur). Tauragë, tel. 8 655 56 663.
Sklypà Tauragëje (graþi aplinka,
komunikacijos, ðalia miðkas,
12 000 Eur). Parduodamas 10
a sklypas ramioje ir graþioje
vietoje P. Drevionio g. Aplink
draugiðki ir solidûs kaimynai.
Tauragë, tel. 8 674 88 992.

Sodybà Ðakvieèio k. Tauragës r.,
tel. 8 634 98 406.
Sodybà ðalia Lomiø k. (sena, 1,23
ha). Tauragës r., tel. 8 699 55 440.
Sodo sklypà Bernotiðkëje (ðalia
miðkas, 2 200 Eur, 6 a, elektra,
be pastatø). Tauragë, tel. 8 638
26 038.
Sodo sklypà Bernotiðkëje (graþi
aplinka, ðalia miðkas, 2 000 Eur,
10 arø, sklypas ribojasi su miðku).
Tauragë, tel. 8 681 76 541.
Sodo sklypà Joniðkës k. (5 000
Eur, 12 a, 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 2 km nuo Tauragës
(1,5 ha, ðalia asfaltuoto kelio, yra
leidimas statybai, 25 kW ávadas,
25 600 Eur). Tauragë, tel. 8 639
32 489.
Þemës sklypà 3 km nuo Tauragës
(1,81 ha, buvusi sodyba, elektra,
18 000 Eur). Tauragë, tel. 8 633
58 769.
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 Dauglaukio
k. - Pajûrio k.). Tauragë, tel.
+370 614 34 141.
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.

Sklypà Tauragës mieste (9 6000
Eur, gyvenamøjø namø statybai,
8 a, Karðuvos g. 9. Graþi vieta,
ðalia sklypo teka upelis, netoli
miðkas). Tauragë, tel. 8 672 28
441.

Þemës sklypà J. Spudulio g. 10
(gyvenamosios paskirties, yra
privestos visos komunikacijos,
þvyruotas privaþiavimas). Galiu
parengti projektà namo statybai
ir iðimti leidimà (turiu licencijà).
Tauragë, tel. 8 620 82 171.

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.

Þemës sklypà Jatkanèiø k., Pievø
g. (su berþynu, individualiai
statybai, geras privaþiavimas).
Tauragës r., tel. 8 699 42 715.
Þemës ûkio paskirties þemæ
(30 ha) Þindaièiø k. Kadastro
nr:9495/0008:114. Tauragë, tel.
8 685 42 809.

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 namo statybai (yra
elektra, ávestas vandentiekis ir
kanalizacija, 1 aras - 1 200 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.

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 Joniðkëje, „Ðvyturio“ bendrijoje (9 arai, medinis namelis).
Þemës sklypà Mariø g. (10 arø,
yra medienos, pamatiniø blokø,
atvesta elektra). Tauragë, tel. 8
681 52 821.
Sodà Joniðkës soduose, Kæstuèio
g. (4 900 Eu, 6 a, medinis namelis,
elektra, lauko WC, vaismedþiai,
prûdelis, ðiltnamis, geodeziniai
matavimai, 4 900 Eur). 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.
Sodybà Gaurës miestelyje.
Tauragës r., tel. 8 689 45 837.
Sodybà Ringaliø k. (5,5 ha
þemës). Tauragës r., tel. 8 681
36 247.
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Þemës sklypà nebrangiai
Butkeliuose (44 arø, prie Jûros
senvagës). Tauragë, tel. 8 631
45 192.
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, dirbama, 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.
Þemës sklypà Tauragës r.
(15 ha þemës sklypas. Geras
privaþiavimas. Naðumo balas
41). Tauragë, tel. 8 616 54 098.
Þemës sklypà Þaliojoje g. 33
(gyvenamosios paskirties, 20 a,
visos komunikacijos). Tauragë,
tel. 8 631 34 113.
Þemës sklypus J. Kasperavièiaus
g. (nuo 10-14 arø, elektra, miesto
komunikacijos, 1 aras - 1 000
Eur). Tauragë, tel. 8 611 12 005.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPECIALIØJØ TARNYBØ

PSICHOLOGINËS

TELEFONAI:

PAGALBOS TARNYBOS

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

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

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

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

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

PSICHOLOGINË PAGALBA
INTERNETU
VAIKØ LINIJA: registruotis ir raðyti
svetainëje: www.vaikulinija.lt.
JAUNIMO LINIJA: registruotis ir
raðyti svetainëje: http://jppc.lt/draugas.
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45 karviø bandà, kontroliuojama, yra ir telyèiø. Tel. 8 615
85 924.

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

8 sav. Parðiukus. Tel. 8 600 40
933.

Parðelius. Tauragë, tel. 8 656
36 055.

Avis veislei ir mësai. Tauragë, tel.
8 651 12 816.
Banguotàsias papûgëles (10 Eur/
vnt.), þiurkënus (2 Eur/vnt.). Tel.
8 638 20 539.
Bites su aviliais (paruoðtos
þiemai, ádëti vaistai nuo varozës,
120 Eur). Ðilalë, tel. 8 612 34 499.

p a r d u o d a

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.
Naudotà baldø komplektà
(aukðtis 180, ilgis 225 cm. Prie
komplekto dovanojama kampinë
spinta, ne ið komplekto, 160
Eur). Ðilalë, tel. 8 612 09 003.
Komodà-patalynës dëþæ (ilgis
80 cm, plotis 43 cm, aukðtis 83
cm, 15 Eur). Tauragë, tel. 8 650
69 055.
Labai geros bûklës spintà-sekcijà
(150 eurø, galima derëtis).
Tauragë, tel. 8 682 18 834.

Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus, skaldytas malkas,
granules. Atveþa. Tel. 8 686
09 222.
Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþame. Tel. 8
674 24 111.
Benzininá pjûklà ,,Meec”, 69
Eur. Jurbarkas, tel. 8 618 68 394.
Beveik naujus radiatorius
(22x550x1200, 22x550x1200,
22x550x1400, 21x6x0800. Kaina
nurodyta visø kartu, 200 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 653 85 695.
Centriná ðildymo krosná (geros
bûklës, naudotas vienà sezonà).
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
Þemës sklypus Joniðkës g., prie
Tauragës ir þemæ (þemës ûkio paskirties, prie pagrindinio kelio).
Tauragë, tel. 8 654 87 362.

p e r k a
+Miðkà su þeme iðsikirtimui.
Galiu konsultuoti nustatant
miðko vertæ. Tauragë, tel. 8 699
12 013.
1 k. butà MSV, miesto centre,
gali bûti su daliniais patogumais.
Tauragë, tel. 8 685 74 052.
2 - 3 k . b u t à Ta u r a g ë j e
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
+Iðnuomoja 1 k. butà (IV a., 36
kv. m, be baldø). Tauragë, tel. 8
650 60 157.
+Iðnuomoja 2 k. butà su baldais.
Tauragë, tel. 8 607 79 738.
+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.
+Iðnuomojamos patalpos
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 rajone, Liepø
take (I a., 64 kv. m, III aukðtø
name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas, 100 Eur).
Tauragë, tel. 865676283.
Iðnuomoja 1 k. butà Vytauto g.
14. Tauragë, tel. 8 630 50 728.

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.
Dvi statines, abi – 160 Eur.
Tauragë, tel. 8 634 68 818.
Lauko baldai, terasos, ðulinio
apdaila, pavësinës, supynës,
ðuns bûdas, tvoros, galima pristatyti visoje Lietuvoje. Tauragë,
tel. 8 636 61 719.
Malkas. Berþas, drebulë, uosis,
alksnis. Stambios, supjautos
ràstø atraiþos. Tauragë, tel. 8
658 91 973.
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.
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.

Miegamojo baldø komplektà
(tvarkingas), sekcijà „Freda“ (su
spinta), knygø lentynà, minkðtàjá
kampà. Tauragë, tel. 8 681 52
821.
Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas),
sofà-lovà, tachtà, lovas (viengulë,
dvigulë), sekcijà, spintà, stalà,
këdes, spinteles voniai. Tel. 8
627 89 361.
Raðomàjá stalà (kampinis,
175x130x75, 55 Eur). Tauragë,
tel. 8 650 69 055.

Televizoriø su antena, keturiø
skyliø dujinæ viryklæ, medines
duris (plotis 88 cm, aukðtis 206
cm ), dujø balionà. Jurbarkas,
tel.: 8 447 47 439, 8 679 02 985.

Bulves, 015 eurø/kg (ekologinio
ûkio). Tauragës rajone atveþame.
Tel. 8 618 82 492.
Bulves. Tauragë, tel. 8 652 36
270.
Bulves. Tauragë, tel. 8 693 00
263.

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.

Parðelius. Kaina sutartinë.
Jurbarkas, tel.: 8 673 21 450, 8
616 05 059.
Parðelius. Skaudvilë, tel. 8 657
91 250.
Parðiukus, 55 Eur. Jurbarkas, tel.
8 678 40 284.
Paðarines bulves. Tauragës r., tel.
8 653 23 411.
Paðarinius kvieèius (1300 Eur/t).
Tauragë, tel. 8 685 66 531.
Pieniniø veislës buliukà. Tel. 8
676 12 180.
Pigiai parduodu maistinius ir
paðarinius burokëlius, morkas,
bulves, svogûnus, grûdus. Atveþu.
Tel. 8 647 80 591.
Pirmaverðæ karvæ (pieno duoda,
23 l, graþi, 800 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 651 33 567.
Sëklinius þieminius kvieèius
„Skagen“ (C3 atsëlio). Tauragë,
tel. 8 650 72 617.

Dvi oþkytes, 20 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 650 20 875.

Ðiemetinius rugius (50 kg/6,5
Eur). Tauragë, tel. 8 630 74 306.

Ërienà (1 kg - 5 Eur), avienà (1
kg - 3 Eur). Tauragë, tel. 8 651
12 816.

Ðuniukus (vokieèiø aviganiø
veislës). Tauragë, tel. 8 655 71
191.

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.

Ðuniukus (Kaukazo aviganiø
veislës. Motina su kilmës dokumentais, 100 Eur). Ðilalë, tel. 8
449 59 047.

Gaidþius. Tel. 8 676 12 180.

Tekseliø ir Romanovø veislës
avinà. Ðilalë, tel. 8 615 48 193.

Gerà pieningà karvæ. Ðilalë, tel.
8 615 67 948.

Sofà-lovà (160 x 200, geros bûklës, maþai naudota).
Tauragë, tel. 8 683 50 300.

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

Desertinës avietës (1 l - 1,30-1,50
Eur). Tauragë, tel. 8 601 15 469.

Sofà-lovà (gera bûklë,
iðtraukiama, rudos spalvos).
Tauragë, tel. 8 650 48 515.

Jaunas karves (galima rinktis).
Jurbarko r., tel. 8 674 95 391.
Juodgalviø veislës avytes veislei, avinukus mësai ir oþkà.
Jurbarkas, tel. 8 671 13 166.
Kaimiðkas mësines kiaules (140150 kg svorio). Tauragë, tel. 8
652 83 577.
Karvæ (pirmaverðë, 550 eurø),
telyèià (verðinga, 300 eurø).
Jurbarkas, tel. 8 651 33 567.

Ðvieþiapienæ karvæ. Tauragë, tel.
8 675 62 512.

ià (1,5 m., juodmargë). Tauragë,
tel. 8 657 95 012.
Telyèià (pieninga, verðinga,
verðiuosis lapkrièio mën.).
Tauragë, tel. 8 652 52 233.
Tujø sodinukus. Gelgaudiðkis,
Klevø 7, tel. 8 345 55 227.
Valgomàsias bulves. Tauragë, tel.
8 634 87 030.
Verðingà telyèià (juodmargë,
verðiuosis rugsëjo pr., 640 Eur).
Ðilalë, tel. 8 678 29 760.
Verðingà karvæ dviejø verðiø ir
verðinga telyèià. Jurbarkø sen.
tel. 8 615 81 983.

Karves (2 vnt.). Tauragë, tel. 8
651 12 816.

Perku vaikiðkà dviaukðtæ lovà.
Jurbarkas, tel. 8 657 39 922.

Karvæ (pieninga). Tauragë, tel. 8
694 64 426.

Verðingà telyèià, pieninës veislës,
verðiuosis rugsëjo viduryje. Ðilalë,
tel. 8 615 98 714.

d o v a n o j a

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

Þieminius èesnakus (ekologiðki,
dideli, 2 Eur). Ðiauliai, tel. 8 600
31 714.

Bûèiau dëkinga þmogui, padovanojusiam komodà ir lovytæ
6 m. vaikui. Tauragë, tel. 8 690
22 911.
Sekcijà. Tauragë, tel. 8 630 01
149.

p a r d u o d a

Brangiai pirksiu baravykus.
Jurbarkas, tel. 8 612 77 639.

Kiaulæ (140-150kg). Tauragës r.,
tel. 8 614 90 235.

Superku bebrø kiauðinius. Tel. 8
672 23 826.

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

VOKIETIJOS IR LIETUVOS
ÁMONËS BRANGIAI PERKA
GALVIJUS NUO 200 KG. Tel.:
8 699 30 345, 8 698 71 167.

Dviratá paaugliams (50 Eur).
Tel. 8 638 20 539.
Vaikiðkà lovytæ su èiuþiniu, 30
Eur. Klaipëda, tel. 8 609 53 923.

Kiaulæ (nuo 130 iki 140 kg).
Tauragë, tel. 8 669 92 610.
Kultûrines spanguoles. Tel. 8
610 64 344.

2 karves (viena 2 verðiø, kita 3
verðiø). Tauragës r., tel. 8 613
92 981.
3 karves, 550.00 Eur, Jurbarkas,
tel. 861491375.

p e r k a

Karvæ (vieno verðiuko, pieniniø
veislës). Tauragë, tel. 8 644 43
704.

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

Kumelæ (darbinë, 6 m., su pasu,
yra „èipas“). Arkliukà (11 m.,
darbinis). Kumelaitæ (2 m.,
Lietuvos sunkiøjø veislës). Tel.
8 603 48 610.
Kvieèius, mieþius. Jurbarkas, tel.
8 612 314 75.

d o v a n o j a
Baltai rainà kaèiukà (labai
þaismingas, draugiðkas, moka
daryti á dëþutæ). Jurbarkas, tel. 8
621 52 351.
Ðunelá (labai graþus, protingas,
dar jaunas). Neturime galimybës
laikyti, iðvaþiuojame. Tauragë, tel.
8 675 79 037.
Ðuniukus (2 mën., tëvai Vidurio
Azijos ir belgø aviganiai). Tel. 8
601 04 962.

Maistines bulves. Tauragë, tel. 8
627 91 769.
Melþiamas oþkytes. Tel. 8 609
80 790.
Mësinæ miðrûnæ vieno verðio
karvæ (ðarolë veislës). Tauragës
r., tel. 8 674 01 521.
Mieþius ir kvieèius. Jurbarkas,
tel. 8 681 19 146.
Mieþius ir kvietrugius. Skaudvilë,
tel. 8 629 39 112.

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.
Dëvëtus rûbus (kilogramais,
parveþtus ið Skandinavijos ðaliø).
Tauragë, tel. 8 643 36 727.
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.
Naujas sportinis kostiumas
PUMA. Juodas, dydis XXL.
Daugiau info internete, 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.
Plastmasinæ talpyklà (1000 l,
nuo 32 iki 45 Eur). Tauragë, tel.
8 657 96 952.
Vietinæ signalizacijà, tinklus nuo
paukðèiø ir ðiltnamiams dengti,
klausos aparatà ir naujà prietaisà
pelëms, tarakonams naikinti,
prietaisà kurmiams naikinti. Tel.
8 670 99 923.

Tely

p e r k a

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

Skalbyklæ ARDO (gera bûklë,
80 eurø). Jurbarkas, tel. 8 674
40 051.

Bulves, 0,20 ct/kg. Tel. 8 656
61 892.

Gerà Holðteinø veislës telyèià.
Verðiuosis 2015 m. spalio 14 d.
Tauragë, tel. 8 676 38 781.

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.

Bulves (dideles ir maþas,
uþaugintos ekologiðkai).
Jurbarko r., tel. 8 618 04 825.

Sekcijà „Viktorija“ (penkiø daliø, 350 eurø), virtuvës kampà
(100 eurø). Tel. 8 677 30 778

Valymo árenginá „Traidenis“
(500 l talpykla su siurbliu, 250
Eur). Ðilalë, tel. 8 682 52 816.

p a r d u o d a

Braðkiø daigai: „Rumba“,
„Felicita“, „Dona“, „Sonata“,
„Horney“ (10 ct). Tel. 8 638
24 781.

Parðelius. Tel. 8 656 20 466.
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p a r d u o d a
PREKYBA DURIMIS. NAUJOS
IR NAUDOTOS, VIDAUS IR
LAUKO. 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.

Dëvëtus drabuþius maiðais, 100
kg – 25 Eur. Jurbarkas, tel. 8
656 38 610.
Dvi geras, melþiamas karves.
Ðilalë, tel. 8 650 43 358.
Parduodu pianinà (geros bûklës,
kaina 150 Eur). Jurbarkas, tel. 8
685 30 887.
Pamestas studento paþymëjimas
NR: SPD455738 Partizanø
gatvëje prie IKI parduotuvës.
Radus skambinti. Kaunas, tel. 8
639 58 373.
Pasiklydo pilka naminë katë.
Pastebëta Ðlaito ir Akacijø
gatvëse. Maèiusius ar radusius
praðome paskambinti. Dosniai
atsilyginsime. Tauragë, tel. 8
689 33 107.
D O V A N O JA M I k a è i u k a i
1,5 mën. Dovanojami tik atsakingiems ir rûpestingiems
ðeimininkams. Jurbarkas, tel. 8
670 30 114.

p a r d u o d a
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.
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.
Dujø generacijos krosná
ASTRA-25 (naudotas 7 m.,
tvarkingas, 150 Eur). Tauragë,
tel. 8 614 11 619.
Duris (medines, naujos, ávairiø
matmenø). Tauragë, tel. 8 651
15 887.
El. variklius (5,5 kW 1400 aps./
min., 4 kW 1400 aps./min., 1,5
kW 900 aps./min., 1,1 kW 1400
aps./min., 1,5 kW 3000 aps./min,
6 kW 1400 aps./min.). Tauragë,
tel. 8 631 27 916.
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Juostinius mobiliuosius gaterius
(elektra, benzinas, dyzelinas).
Dyzelinæ 20 kW elektros stotá.
Tauragë, tel. 8 685 69 805.

VW GOLF (1996 m., 1800 cm3,
dyzelinas, universalus, balta, 4/5,
TA iki 2015-11, 500.00 Eur).
Ðilalë, tel. 8 615 95 752.

Kiemo vartus (plotis 3 m, aukðtis
1,5 m). Jurbarkas, tel. 8 612
77 639.

VW GOLF 3 (1994 m., 1,9 l,
TDi, universalas, rida - 139 000
km, TA, nauja vaþiuoklë, lieti
ratlankiai, gera bûklë, 900 Eur.
Klaipëda, tel. 8 602 55 078.

Lauko akmenis. Tel. 8 617 73
900.

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.

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.
PREKYBA DURINIS. NAUJOS
IR NAUDOTOS, VIDAUS IR
LAUKO. 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.
Pjautà uosio medienà, 5 cm ir
2,5 cm storio. Jurbarkas, tel. 8
686 56 335.
Senovines raudonas plytas, 9000
vnt. ir grindinio akmenis. Tel. 8
699 99 395.

Ðulinio ir kanalizacijos þiedus.
Galiu pristatyti. Tel. 8 639 07
345.
Ðviesolaidiná interneto
kabelá (120 m, kaina 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.

Statybinë mediena ir atraiþos
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.

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

CHEVROLET

p e r k a

p a r d u o d a

Statybines atliekas. Tel. 8 646
44 279.

AVEO (2011 05 mën.,72 000
rida, benzinas, 1,4 l, TA iki 2016
09 mën., pilkos sp., kaina 3900
Eur). Ðakiai, tel. 8 685 60 189.

Ðiferá (dideliais lapais). Tauragë,
tel. 8 612 69 841.

Skardinius radiatorius (6 vnt.,
vnt. - 15 Eur). Tauragë, tel. 8
612 12 807.
Statybinæ medienà, medienos
atraiþas, pjuvenas. Galimas
pristatymas. Jurbarko mieste pristatymas nemokamas. Jurbarkas,
tel. 8 646 44 279.

AUDI A6 (1996 m., 1800
cm3, benzinas, dujos, 92
kW, mechaninë pavarø
dëþë,universalus, juoda, 4/5, 203
000 km, TA iki 2015-11, draudimas, 1 350 Eur). Jurbarkas, tel.
8 685 352 96.

AUDI
p a r d u o d a
AUDI 80 (1994 m., 1800 cm3,
dyzelinas, 66 kW, mechaninë
pavarø dëþë, sedanas, mëlyna
sp., 4/5, TA iki 2017-04, 800 Eur,
vairo stiprintuvas, elektriniai
langai). Jurbarkas, tel. 8 616
31 692.
AUDI 80 (1987 m., 1,8 l, benzinas, sedanas, TA iki 2016 07).
Jurbarko r., tel. 8 686 12 555.

NISSAN PRIMERA (1997 m.,
2000 cm3, benzinas, dujos, 85
kW, mechaninë pavarø dëþë,
sedanas, oranþinë, 4/5, 280000
km, TA iki 2016-11, 290 Eur.
Pakeisti visi amortizatoriai,
priekinë vaþiuoklë). Tauragë, tel.
8 618 75 565.

OPEL
p a r d u o d a
OPEL OMEGA (universalus,
1998 m., 2,5 l, dyz., 2 m. TA, du
komplektai padangø su ratlankiais, 600 Eur). Jurbarkas, tel. 8
685 81 670.
OPEL VECTRA (1996 m., 1,7 l,
dyzelinas, balta sp., 310 000 km).
Jurbarko r., tel. 8 650 32 541.

CITROEN

RENAULT

p a r d u o d a

p a r d u o d a

CI T RO EN XSARA ( 1997
m., 1800 cm3, benzinas, 81
kW, mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, juoda sp., 4/5, TA iki
2016-10, 450 Eur). Tauragë, tel.
8 657 93 191.

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

DAEWOO
p a r d u o d a
DAEWOO LANOS (2003 m.
pabaigos, TA iki2017 m., benzinas, ekonomiðka 1,4 l, þalios
spalvos, labai geros bûklës, kaina
1000 Eur). tel. 8 681 93 947.

FORD
p a r d u o d a
FORD GALAXY (1999 m., 1,9
l, 81 kW, dyzelinas, lieti ratlankiai, tamsinti langai, baltos sp.,
keisti dirþeliai, geros bûklës, 1
750 Eur). Tauragë, tel. 8 634
18 676.
TRANZIT (1997 m., krovininis iki 3,5 t, variklis 2500 cm3,
dyzelinas, baltos sp., ilgas,
paaukðtintas, labai geros bûklës,
kaina 950 Eur). Jurbarkas, tel. 8
653 86 748.

NISSAN
p a r d u o d a
ALMERA TINO (2004 m., 2,2
l, 100 kw, dyz., dauþtas). Tel. 8
684 66 993.

RENAULT LAGUNA (2001 m.,
1600 cm3, benzinas, mechaninë
pavarø dëþë, heèbekas, raudona sp., 4/5, 85 000 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 GOLF III (1996 m., benzinas, karavanas, þieminës padangos, kà tik ið Vokietijos, 700 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 98 102.
VW GOLF IV (2000 m. 1,9 l,
TDI, 4 durø). Tauragë, tel. 8
657 86 212.
VW PASSAT (1991 m., 1800
cm3, benzinas, dujos, mechaninë
pavarø dëþë,universalus, raudona, 4/5, 207000 km, TA iki
2015-08, draudimas, 320 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 600 63 322.
VW PASSAT (1993 m., 1,8 l,
benzinas, mëlynos sp. geros
bûklës). Tauragë, tel. 8 652 44
226.
VW PASSAT (1995 m., 1,9
l TDI, universalas, nauja
vaþiuoklë, gera bûklë, imobilaizeris, centrinis, lieti ratlankiai,
TA, 1 000 Eur). Klaipëda, tel. 8
605 97 528.
VW PASSAT (1998 m., dyzelinas, 81 kW, mechaninë pavarø
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.

+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.
+Brangiai superkame visø markiø automobilius. Pasiimame, sutvarkome dokumentus. Tauragë,
tel. 8 631 18 800.
+Lengvuosius automobilius
ardymui (sutvarkome dokumentus). Tauragë, tel. 8 655 71 191.
+Perkame ávairius automobilius. Galime atvaþiuoti bet
kur Lietuvoje. Skambinkite,
pasiûlysime gerà kainà.
Sutvarkysime dokumentus.
Skambinkite bet kuriuo metu.
Tel. 8 622 25 997.
Automobilius (pigius,
vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius).
Moku geriausià kainà. Pasiimu
pats. Atsiskaitau ið karto. Tel. 8
653 58 120.
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.

VW PASSAT (2000 m., dyzelinas, 85 kW, mechaninë pavarø
dëþë, universalus, pilka, 4/5, TA
iki 2016-12, 1 600 Eur, nauja sankaba, kaladëlës, stabdþiø diskai).
Jurbarkas, tel. 8 655 09 995.

Dyzeliná automobilá iki 1 000
Eur. Tauragë, tel. 8 636 91 238.

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.

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.

Perkame geriausiomis kainomis automobilius, nesvarbi
būklė, pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus vietoje.
Tel. 8 638 44 945.

VW PASSAT (2000 m., 1,9 l,
TDi, karavanas, signalizacija, TA
iki 2017 m., 1 400 Eur). Tauragë,
tel. 8 622 40 010.

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

p a r d u o d a
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p a r d u o d a

Lengvojo automobilio priekabà
ZUBRIONOK (TA, draudimas). Tauragë, tel. 8 636 91 238.
Lengvojo automobilio priekabà
TAURAS (maþai naudota).
Tauragës r., Vilkyðkiø sen. tel. 8
620 79 765.
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
+ Perka ávairius vaþiuojanèius
ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiimu pats. Dokumentai
tvarkomi vietoje. Atsiskaitymas
ið karto. Tel. 8 677 66409.

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 C 4 (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.
GAZ 53 paskirstytuvà (20 Eur),
VÐ-50 naujà tepalo siurblá (kaina 50 Eur), 2 PTS-4 priekabos
hidrocilindrà (kaina 100 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 616 41 686.
Keltuvà maðinø remontui (400
Eur) ir maðinai prekiø keltuvà
(250 Eur). Jurbarkas, tel. 8 685
80 092.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.
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d o v a n o j a
Mëðlà. Tauragë, tel. 8 652 83 577.

+Pieno ûkiui reikalingi darbininkai. Tauragë, tel. 8 611 24 936.
+Reikalingas apie 50 m. amþiaus
vyriðkis, mokantis dirbti traktoriumi dirbti ûkyje. Apgyvendina,
maitina. Tauragë, tel. 8 636 89
616.
+Reikalingas vairuotojas-darbuotojas dirbti turguje. Tauragë,
tel. 8 637 21 256, skambinti po
15 val.
+Siûlo perspektyvø darbà tinklinio marketingo kompanijoje. Tel.
8 677 75 156.
+Ûkyje reikalingas darbininkas
arba ðeima. Suteikiamas gyvenamasis plotas, atlygis, socialinës
garantijos. Tel. 8 652 05 747.
Ámonë ieðko ðlapio fasado specialistø. Darbas Jurbarke, renovuojami daugiabuèiai, pastovus
darbas, atlyginimas pagal iðdirbá,
ið kitø miestø apgyvendiname.
Jurbarkas, tel. 8 653 69 999.

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.

Cisternas (metalinës, 2 vnt.),
mëðlo pakrautuvà, mëðlo
kratytuvà, priekabà (verèiama),
el. variklá (iki 2 kW). Tauragë, tel.
8 647 36 183.

ROVER 400 (2.0, 1997 m.) ir
FORD MONDEO (1.8, 1996
m.) visà arba dalimis. Tauragë,
tel. 8 607 38 778.

Kombainà VOLVO 800 (dyzelinas, kederis 2,3 m, 1 550 Eur).
Tauragë, tel. 8 651 26 522.

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.

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.
Padangas (195/65/R15, 205/55/
R16, 215/70/R16C), lietus
ratlankius (R15, R16, tinka VW SHARAN, SEAT
ALHAMBRA, FORD
GALAXY, AUDI A6, C4, 5
skyliø, R16 skardinius (tinka VW SHARAN, AUDI,
ALHAMBRA, SUBARU
LEGACY (R15). Jurbarkas,
tel. 8 611 47 150.
Padangas (naudotos, ið
Norvegijos, nuo R 12 iki R 22,
gauta nauja siunta) ir restauruotas padangas (universalias,
su garantija). Tauragë, tel. 8
655 71 191.

Grûdø malûnà (7,5 kW, kaina
289 Eur) ir betono maiðyklæ
(vienfazë, kaina 145 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 653 78 779.

Kratytuvà (7 t, labai gera, papildomas „biteris“, 1 500 eurø). Tel.
8 611 42 655.
Lenkiðkà bulviø kasamàjà, 550
Eur. Tauragë, tel. 8 601 23 600.
Melþimo aparatus (naujus ir
naudotus) ir atsargines jø detales. Tauragës r., tel.: 8 685 26 204,
8 639 07 345.

Raseiniø r. reikalingas traktorininkas, melþëja, ávairûs darbininkai ir darbininkës, turintys patirties. Gali bûti ðeima.
Apgyvendiname. Mokamas atlyginimas. Tel. 8 606 46 462.
Reikalinga moteris, galinti slaugyti senyvo amþiaus moterá ir
kartu gyventi. Tauragë, tel.: 8 651
33 777, 8 600 33 428.
Reikalingas automobilveþio vairuotojas Europoje. Kreiptis UAB
ZTS, Pramonës 1A, Jurbarkas,
tel.: 8 698 01 725, 8 447 51 882.
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.
Reikalingas traktorininkas ir
melþëja (-as) (soc. garantijos,
apgyvendiname). Jurbarkas, tel.
8 685 30 887.

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

p a r d u o d a
Motorolerá SUZUKI KATANA
(2000 m., 49 kub. cm). Tauragë,
tel. 8 683 50 300.

p a r d u o d a
4 korpusø plûgà FRAUGE
(spyruoklinës apsaugos ir
prieðplûgiai) ir 4 naujas verstuves su kamporeiþiais. Tauragë,
tel. 8 694 64 426.
Plûgà prie DT-75. Tel. 8 615
84 758.
Baèkà (nerûdijanèio plieno, 200
l). Tauragë, tel. 8 699 42 715.
Bulviø kasamàjà, plûgà, kultivatoriø, mëðlo kratytuvà, srutoveþá,
purkðtuvà, ðienapjovæ, bulviø
sodinamàjà, malûnà, traktoriø
T-25. Tel. 8 612 78 366.

NÐ-50 hidrosiurblá naujas, tinka
traktoriams MTZ-50, MTZ-80,
kombainams NIVA, 50 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 612 77 639.
Plaktukiná grûdø malûnà (7,5
kw galingumas, kaina 300 Eur),
svarstykles 1 t (maþai naudotos,
kaina 130 Eur), plûgà (vokiðkas,
3 korpusø, vartomas). Jurbarkas,
tel. 8 616 41 686.
Priekabà 2PTS-4 (didþioji, tvarkinga), volus (3 vnt., po 1 m).
Ðilalë, tel. 8 615 28 934.
T-30 (2000 m., hidraulinis vairas,
tvarkingas, 4300 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.,
12 000 eurø). Tel. 8 640 26 947.
Traktorius MTZ-82 UK (1991
m.), MTZ-80, T-40 visà arba
dalimis. Tel. 8 683 73 371.
Traktorius T-25 (2 200 Eur),
T-16 (1 300 Eur), JUMZ (1 200
Eur). Tel. 8 673 10 530.
Traktoriø MTZ-80. Tauragës r.,
Vilkyðkiø sen. tel. 8 620 79 765.
Traktoriø T30-69 (pirktas ir
naudotas Lietuvoje, priþiûrëtas,
vieno ðeimininko, 3800 Eur).
Tel. 8 655 03 350.
Ðienapjovæ FORTSCHRITT
E-302, 4 500 Eur. Jurbarkas, tel.
8 685 26 842.

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

Vandens baèkà (1,8 tonos, geros
bûklës, galima naudotis ið karto). Tauragë, tel.: 8 611 81 757,
8 638 56 953.

p e r k a
Vo k i ð k à b u l v i ø k o m b a i n à
FORTSCHRITT E 686 arba
kombaino dalis - transporterius.
Tel. 8 617 44713.

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 higienistes darbo.
Turiu aukðtàjá iðsilavinimà, galiu
konsultuoti. Ieðkau þmogaus,
galinèio priþiûrëti namus
(apgyvendinèiau). Tel. 8 634
37 572.
23 m. vaikinas pjauna, kapoja
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.
Moteris ieðko darbo Vokietijoje
priþiûrëti senelius, turi darbo
patirties, moka vokieèiø kalbà.
Tel. +370 651 98 927.
Mûrininkas, stogdengys, meistras su pagalbiniu ieðko darbo.
Tauragë, tel. 8 638 74 141.
Pareiginga moteris, turinti vairuotojo paþymëjimà, ieðko darbo
(intymaus nesiûlyti). Tauragë, tel.
8 689 45 837.
Pensinio amþiaus meistras atlieka
smulkius remonto darbus ûkyje,
áskaitant ir elektrà. Jurbarkas, tel.
8 699 19 621.
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 tvarkymas,
sodo darbai, vaikø prieþiûra.
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.
Vyras, turintis B,C kategorijø
vairuotojo paþymëjimà, darbo.
Tauragë, tel. 8 654 45 100.

+Atliekame vidaus apdailos ir
remonto darbus. Tauragë, tel. 8
690 58 443.
+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655 19 876.
+Gaminame montuojame
kaminø ádëklus nuo 23 Eur.
Montuojame pristatomus
apðiltintus kaminus. Didiname
dûmtraukiø angas. Prekiaujame
kieto kuro katilais, krosnelëmis.
Tel. 8 645 72 064.
+Juostiniais mobiliais 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 ávairiø statybiniø
ir metalo konstrukcijø (sienø,
perdangø), ðildymo, vandentiekio, nuotekø sistemø ardymo ir
iðpjovimo darbus. Jurbarkas, tel.
8 656 17 395.
Mûriju ið akmenø (namai, tvoros,
þidiniai). Galiu dirbti su savo
medþiagomis. Tel. 8 678 89 653.
Perkraustymo paslaugos.
Jurbarkas, tel. 8 656 17 395.

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. GiedraièioGiedriaus 4. Jurbarkas, tel. 8
614 82 588.
Stogø dengimas. Skardinimo
darbai. Pakalimai. Karkasiniø
mediniø priestatø statymas.
Mediniø fasadø apdaila.
Jurbarkas, tel. 8 628 52 537.
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui
arba su þeme. Atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 646 44 279.
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Horoskopai
p
Savaitės pradžioje daugiau
dėmesio skirkite
finansiniams reikalams - atsargiau investuokite, neskolinkite mažai
pažįstamiems ar abejotinos
reputacijos žmonėms. Jei turite skolų, grąžinkite jas iki šios
savaitės pabaigos. Trečiadienį
- mažiau spėlionių, remkitės
faktais, antraip rizikuojate
tapti apgaulės auka.
Nu pat pirmadienio stenkitės
neduoti valios
emocijoms ir nepriimti asmeniškai kritinių
pastabų, ypač iš viršininko
lūpų. Neskubėkite sudarinėti
sutarčių, susitarimų - šiuo
metu patartina neskubinti
savęs, duoti sau laiko apsvarstyti visus „už“ ir „prieš“.
Jūsų priešininkai dabar itin
aktyvūs, tik ir laukia, kol
suklupsite, tad būkite budrūs.

ateinanèiai savaitei (10-05 – 10-11)

Dvynius savaitės pradžioje itin
trauks pasipuikuoti - pademonstruoti žinias, skvarbų protą,
neeilinius gabumus. Nenustebkite, jei nugirsite už nugaros šnabždantis trečiadienį
puikiai atliksite jums patikėtą
užduotį, galėsite pelnytai savimi didžiuotis. Asmeniniame
gyvenime teks pabūti taikos
balandžiu. Penktadienį atsiras
progos užmegzti naudingų
ryšių.
Prasidėjus savaitei neleiskite sau
apsnūsti - realizuokite sumanymus, ieškokite bendraminčių,
pagalbininkų, plėskite ryšius
su užsieniu. Trečiadienį ar
ketvirtadienį tikėtini svarbūs
atradimai, apversiantys aukštyn kojom jūsų pasaulėžiūrą.
Penktadienį tereikės trupučio
pastangų ir fantazijos, kad

padarytumėte artimą žmogų
laimingu.
Šią savaitę daugiau dėmesio reikėtų skirti asmeniniams santykiams.
Vienų Liūtų šeimose problemų kils dėl vieno iš sutuoktinių per didelio užimtumo, į
kitų santykius įsėlins rutina.
Visiems prisieis pasukti galvas, kad rastų išeitį. Verslo
srityje kliaukitės intuicija - ji
neapgaudavo jūsų anksčiau,
šį kartą taip pat padės priimti
geriausią sprendimą. Savaitgalis Liūtams bus netikėtumų
metas.
Klausite savęs,
ar vertėjo pasielgti
taip, kaip pasielgėte, imsite abejoti savo sprendimu. Niekas
kitas už jus geriau nežino,
ką daryt, laikas parodys, kas
teisus. Profesinėje srityje

- ramios dienos, draugiški
santykiai su kolegomis, su
partneriais ir klientais. Pamąstykite, kaip įdomiau, turiningiau praleisti laisvalaikį, kuo
paįvairinti kasdienybę.
Pirmadienį jausitės emociškai
nestabilūs, bus nelengva susikaupti.
Profesinėje srityje pakvips
permainomis, o jei parodysite iniciatyvos, nesėkmės
patirti tiesiog neįmanoma.
Teigiamos energijos šią avaitę
gautumėte kelionėse, nuoširdžiai bendraudami su artimais
žmonėmis.
Savaitė prasidės netikėtumais,
nesusipratimais
- greit pamiršite
savaitgalio džiaugsmus ir visa
galva pasinersite į audringų
įvykių sūkurį. Stenkitės išlikti
šaltakraujiški, kuo daugiau
bendraukite darbo reikalais,
megzkite kontaktus, ieškokite bendraminčių ar rėmėjų.

Svarbius reikalus sutvarkykite
iki penktadienio - savaitės
pabaigoje trūks kūrybingumo,
gali sušlubuoti sveikata.
Kupina įvykių
savaitė. Rimtus
darbus nukelkite,
kol kas užsiimkite
kūryba ir asmeninių problemų
sprendimu. Savaitės viduryje
galite tikėtis draugų pagalbos,
jei, žinoma, jūsų rūpesčiai nesusiję su finansais. Atsargiau
vertinkite pasiūlymus, realybė
gali pasirodyti ne tokia jau
graži. Venkite atsitiktinių
pažinčių.
Iš pat pirmadienio ryto likimas
blokš jus į audringą įvykių sūkurį.
Karuselė visu greičiu suksis
iki penktadienio. Iš jūsų bus
pareikalauta tiek fizinės, tiek
dvasinės ištvermės, subtilumo,
gebėjimo išklausyti ir suprasti.
Šeštadienį greičiausiai būsite
pamalonintas priešingos lyties
asmens dėmesiu ir dovanomis.
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Šią savaitę netrūks galimybių
aktyviai pailsėti
ir papramogauti.
Pirmadienis - sėkminga
diena kūrybinėms komandiruotėms. Antradienį ir
trečiadienį mažiau galvokite apie asmeninę naudą,
jūs galite padėti artimiems
draugams. Penktadienį bus
sunku susisiekti su reikalingu jums žmogumi. Dėl to
galite turėti problemų, bet
jos turėtų išsispręsti dar iki
sekmadienio.
Įtampa ir darbų
gausa pirmoje savaitės pusėje jus
gerokai išsekins,
tačiau finansinės perspektyvos taps akivaizdžiai geresnės. Anksčiau įgytos žinios
bus sudėliotos į sklandžią
sistemą. Nuo ketvirtadienio
imkite planuoti, kaip smagiai ir turiningai pailsėti.
Savaitgalį pats laikas ištesėti seną pažadą, kam iki šiol
neturėjote galimybių.

JUOKAI

38. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Paršelis. Elbrusas. Java. Kainodara. Omonas. “Ogmina”. Umijakas. Saute. Somalis. Ost. Aštri. Emisija. Skaus. Una. Akstis. Azal. Klėtis. Ark. Aksi. Kraigas. Ra. Jao. Ėdasi.
Akomod. Aus.
Horizontaliai: Malkos. Muldė. Bagažinė. Barimu. Satka. Unitai. Irs. Fasone. Jasai. Ada.
Bak. “Visa”. Saga. Ruso. Trak. Panamos. Ikso. Imtis. Rujoja. Aro. Amalas. Kad. Vokiškas.
Anastazija. AS. Rua. Au. Skus. Vislios.
Pažymėtuose langeliuose: Šalies neramumai.
Laimėtojas: nėra.
ATSAKYMÀ SIØSKITE SMS ÞINUTE NUMERIU 1398. Þinutæ pradëkite raðyti þodþiu:
PliusasKR (tarpas) teisingas atsakymas (tarpas) vardas (tarpas) pavardë (tarpas) adresas. Þinutës kaina - 0,58 Eur/ 2 Lt. Atsakymus siøskite iki treèiadienio. Laimëtojas bus

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

52. 48 m., nevedæs, nerûkantis,
negeriantis, gyvenantis kaime
vyras ieðko merginos be þalingø
áproèiø, gali turëti vaikø.
53. Senjore, jei esi vieniða,
neliûdëk, paskambink.
Priglausiu, uþjausiu. Nuo 60 m.
Tauragë.

Ateina blondinė pas gydytoją ir
skundžias:
- Nežinau kas čia man yra - paliečiu galvą - skauda, paliečiu ausį
- skauda, paliečiu kaklą - skauda,
paliečiu krūtinę - skauda, paliečiu
pilvą - skauda, paliečiu bambą skauda, paliečiu koją - skauda.
Gydytoja sako:
- Žinau, kas jums yra.
Blondinė klausia:
- Kas?
Gydytoja atsako:
- Jums pirštas sulūžęs.
*****
Praėjus metams po vestuvių
žmona klausia vyro:
- Brangusis, tu anksčiau mane vadindavai saulute, ir visada stengdavaisi būti kartu, o dabar kiekvieną
vakarą eini į barą ir į mane visiškai
nekreipi dėmesio!
Vyras jai atsako:
- Matai, šalia saulės būna taip
karšta, kad ima kamuoti troškulys,
kurį galima numalšinti tik alumi!
*****
Kupė sėdi du keleiviai. Vienas jų
ilgai stebi savo kaimyną ir sako:
- Jeigu ne ūsai, jūs būtumėt labai
panašus į mano žmoną.
- Ką jūs sakote, - nustemba bendrakeleivis. – Bet aš be ūsų.
- Užtat mano žmona su ūsais.
*****
Į draudimo kompaniją ateina
senelis.
- Aš noriu gyvybę apsidrausti.
- Hm... o kiek Jums metų?
- Man 75.
- Atsiprašau, tačiau mūsų agen-

tūroje tokio amžiaus žmonių nedraudžia.
- Kaip tai nedraudžia? Mano
tėvas prieš savaitę pas Jus apsidraudė!
- Klausykite, tai neįmanoma, pas
mus yra taisyklės!
- Aš Jums įrodysiu.
- Kiek metų Jūsų tėvui?
- 97 metai. O Jūs pažiūrėkite savo
duomenų bazėje. Pamatysite, kad
toks buvo apdraustas.
Agentas žiūri, o gi iš tiesų buvo
toks įvykis.
- Nieko aš neprisimenu. Tikriausiai mano kolega draudė. Gerai,
ateikite kitą savaitę, aš jau būsiu
paruošęs dokumentus.
- Kitą savaitę aš negaliu. Išvažiuoju į senelio vestuves.
- Senelio? Kiek jam metų?
- Jam 117.
- Atleiskite, tačiau kodėl jis veda
tada, kai jam šitiek metų?
- O ar Jūs žinote ką tai reiškia
tokių metų dar su tėvais gyventi?
*****
Draudiminis įvykis:
Moteris, kuri ką tik pateko į
automobilio katastrofą, atėjo pas
savo draudimo agentą:
- Man būtina gauti draudimo
išmoką už įvykį.
- Papasakokite, kaip viskas nutiko.
- Važiavau gatve ir netyčia atsidūriau ant šaligatvio, įvažiavau
į parduotuvę. Vėliau iš jos išvažiavau. Užkabinau neatidų pėstįjį,
galiausiai atsitrenkiau į sunkvežimį
ir nuo to momento nebevaldžiau.

SKYRELYJE SUSIPAÞINKIME NESKELBIAMI PASISKELBUSIØJØ TELEFONO NUMERIAI.
Norintys gauti pasiskelbusiojo telefono numerá turi siøsti SMS þinutæ
Nr. 1679 (SMS þinutëje á laukelá raðyti: Pls5 palikus tarpà - skelbimo
numerá) (SMS kaina - 1,45 Eur/5 Lt) arba uþeiti á laikraðèio „Pliusas“ biurus: Kranto g. 7, Jurbarkas. Vasario 16-osios g. 3, Tauragë.
Priestoèio g. 1, Klaipëda. Lietuvininkø g. 42a-2, Ðilutë. (Vienas tel.
nr. - 1,45 Eur/5 Lt). Redakcija tikrina kiekvienà paþinèiø skelbimà.
Neatsiliepusiøjø á skambutá skelbimai nebus spausdinami.
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RENGINIAI
PLUNGĖJE IR RAJONE
IKI SPALIO 30 D.Juozo Laivio kūrybos paroda
(Parodų salėje). Plungės kultūros centre.
IKI SPALIO 30 D. Algimanto Verkio fotografijų
paroda (I aukšto fojė). Plungės kultūros centre.
SPALIO 2 D. 18 VAL. IKRA mados festivalis
„Who are you? Kas tu esi?“ Plungės kultūros centre.
SPALIO 3 D. 12 VAL. IKRA mados festivalis
„Who are you? Kas tu esi?“ Plungės kultūros centre.
SPALIO 5 D. 17 VAL. Lietuvos Nacionalinio
dramos teatro spektaklis „Meistriškumo pamoka“.
Plungės kultūros centre.
SPALIO 6 D. 19 VAL. Renginių ciklas jaunimui
„Auksiniai Europrotai“. Plungės kultūros centre.
ŠIAULIUOSE IR RAJONE
SPALIO 4 D. 17 VAL. VAKARONĖ. GROJA
„FORTŪNA“. Šiaulių kultūros centras.
SPALIO 5 D. 13 VAL. FOTOPARODA „TAPATYBĖS ILIUZIJA“. Šiaulių kultūros centras.
SPALIO 5 D. 18 VAL. „DOMINO“ TEATRO
KOMEDIJA „PRIMADONOS“. Šiaulių kultūros
centras.
SPALIO 7 D. 13.30 VAL. „EKO LABORATORIJA SUAUGUSIESIEMS“. Šiaulių aklųjų ir
silpnaregių skyrius.
SPALIO 7 D. 18 VAL. MERŪNO KONCERTAS
„AŠ IR MUZIKA“. Šiaulių kultūros centras.
SPALIO 8 D. 15 VAL. KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS VAIKAMS „RUDENS SPALVOS“. Šiaulių
aklųjų ir silpnaregių skyrius.
KĖDAINIUOSE IR RAJONE
SPALIO 2 D. 17 VAL. Spektaklis „Vertėjas“.
Kėdainių kultūros centre.
SPALIO 3 D. 13 VAL. Modelių agentūros „Baltic
Model Management“ modelių atranka. Kėdainių
kultūros centre.

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Manvesta“ vairuotojas-ekspeditorius
tel. 8 682 15 222, UAB „JUGERNAUTAS“ vairuotojas
ekspeditorius el.p. smdarius@gmail.com, UAB „Manvesta“ draudimo vadybininkas el.p. cv@manvesta.lt,
A. Žilinskio ir ko UAB darbų saugos specialistas el.p.
ligita.m@zilinskis.com, 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 „Lukšių pieninė“ laboratorijos darbuotojas el.p.
g.butkus@milk.lt, UAB „Jurodis“ masažistas tel.8 650 91
000, UAB „Vers deko“ medienos gaminių surinkėjas tel.:
8 447 53 985, 8 698 30 251, UAB „Eglėšakis“ vytelių
pynėjas tel. 8 447 53 956, UAB „Jurbarko duona“ duonos
kepėjas tel.8 659 85 023, UAB „Spaudos kelias“ spaudos
platintojas tel.8 699 92 743.
Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Autoniukas“ airuotojas ekspeditorius
tel. 8 655 97 493, 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, 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, UAB
„Rolfus“ pardavėjas tel. 8 677 78 141, Šilalės r. Pajūralio
pagrindinei mokyklai specialusis pedagogas, pradinio
ugdymo mokytojas, prailgintos dienos grupės auklėtojas
tel. 8 620 95 800, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus
gimnazijai priešmokyklinio ugdymo mokytojas tel. 8 682
44 566, Ūkininko ūkiui traktorininkas ir melžėja tel.: 8 629
44 270, 8 614 88 120.
Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: autodetalių pardavėjas, automatikos inžinierius, automobilių mechanikas, automobilių šaltkalvis,
barmenai padavėjai, baldų surinkėjas, elektrikas, fasavimo
įrenginių operatorius, įrengimų valdymo inžinierius automatikas, gamybos vadovas, gamybos cecho viršininkas,
įrengimų priežiūros mechanikas, kepėjas, pagalbinis
darbininkas, pakavimo įrenginių operatorius, pardavimo
vadybininkas, pardavėjas, reabilitacijos specialistas,
santechnikas, stalius–baldžius, sveikatos specialistas,
sūrių gamintojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius, virėjas,
vyriausiasis buhalteris, valytojas.
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 orlaivių mechanikai, bendrosios
praktikos gydytojas, elektromechanikai, 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 virėjai, pagalbiniai virtuvės darbuotojai, CE kategorijos vairuotojai, šaltkalviai - suvirintojai.
Estijoje reikalingi techniniai klientų aptarnavimo
agentai.
Darbo biržos tel. 8 (446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, apsaugos darbuotojas,
agronomas, mechanikas, kombainininkas, kiemo darbininkas-sandėlininkas, traktorininkas-vairuotojas, automobilio
vairuotojas, barmenas, produktų kokybės kontrolierius, ričių užmovėjas, gaminių, pusgaminių ir medžiagų rūšiuotojas, finansininkas, laborantas, svėrėjas, degalinės operatorius, krovinių padalinio vadovas, langų ir (arba) durų montuotojas, pagalbinis darbininkas, mažmeninės prekybos
platinimo tarnybos agentas, miško medelyno darbininkas,

2015 m.

SPALIO 4 D. 14 VAL. Garbaus amžiaus žmonių
klubo „Rudenėlis“ susitikimas. Kėdainių kultūros
centre.
SPALIO 4 D. 16 VAL. Marijos Burneikienės
personalinės parodos „Įmyniau…“ atidarymas.
Kėdainių kultūros centre.
SPALIO 5 D. 14 VAL. Šventė Mokytojams Metų
Mokytojo apdovanojimas. Klaipėdos jaunimo teatro
spektaklis „Kopėčios“. Kėdainių kultūros centre.
SPALIO 8 D. 17.30 VAL. Zemerdos muzikos
mokyklos bigbendo „Big Jambory“ ir Kėdainių
muzikos mokyklos pučiamųjų skyriaus muzikantų
koncertas. Kėdainių kultūros centre.

tininkai“, diskusija „Ekologija: vidus vs išorė“ ir
Domanto Razausko koncertas.
SPALIO 2 D. 18 VAL. KONCERTINIO SEZONO
ATIDARYMAS Kauno valstybinėje filharmonijoje,
L. Sapiegos 5.
SPALIO 5 D. 18 VAL. kviečiame pašokti!
Tradicinių šokių vakaras vyks P. Stulgos lietuvių
tautinės muzikos instrumentų muziejuje (L. Zamenhofo g. 4.).
SPALIO 6 D. 14 VAL. kviečiame senjorus į
nemokamą ekskursiją „Kai ponų nėra namie“ M.
ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje (K.
Petrausko g. 31).

KRETINGOJE IR RAJONE
SPALIO 2 D. 17 VAL. Klaipėdos kamerinio orkestro koncertas iš ciklo SUSITIKIMAI SU KLASIKA.
Kretingos kultūros centre.

RASEINIUOSE IR RAJONE
SPALIO 6 D. 18 VAL. „Domino“ teatro komedija
„Bus sunku“. Raseinių kultūros centras.

KLAIPĖDOJE IR RAJONE
SPALIO 3 D. 12 VAL. PREMJERA! Lėlių vaidinimas “Coliukė” (rež. Donatas Savickis). Vaikams
nuo 3 m. Klaipėdos lėlių teatras.
SPALIO 4 D. 12 ir 14 VAL. PREMJERA! Muzikinis lėlių vaidinimas “Coliukė” (rež. Donatas
Savickis). Vaikams nuo 3 m. Klaipėdos lėlių teatras.
PALANGOJE
SPALIO 3 D. Spektaklio Dž. M. Singas „Šaunuolis iš vakarų pakrantės“ premjera. Palangos senoji
gimnazija Jūratės g. 13, Palanga.
KAUNE
SPALIO 2 D. 14 VAL. „Trispalvis vakaras‘15:
Trečią susitikimas“? Kraujo donorystės akcija
su Nacionalinu kraujo centru. KTU III rūmuose
(Laisvės al.13).
SPALIO 2 D. 17 VAL. filmas „Žalieji muškienekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas, nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas, krano
operatorius, plataus profilio statybininkas, statybos
projekto vadovas, pardavėjas, pamainos viršininkas,
pardavėjas, pardavimo vadybininkas, valytojas, rinkotyros
specialistas, žiniasklaidos reporteris, tarptautinio krovinių
vežimo transporto priemonės vairuotojas, virėjas, pagalbinis darbininkas.
Darbo biržos tel. 8 (428) 70 444.
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
Reikalingi: administracijos direktorius, automobilių
mechanikas, buhalteris, greitojo maisto ruošimo darbuotojas, kasininkas, logistikos specialistas [vadybininkas],
maisto produktų ir gėrimų technologas, oro vėdinimo
įrangos technikas, pagalbinis darbininkas, pardavimo
vadybininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pastatų
statybos darbų meistras, pastatų surenkamųjų konstrukcijų
montuotojas, runkelių tiektuvo operatorius, sandėlininkas, stalius montuotojas, suvirintojas dujomis ir elektra,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, teisininkas, verslo paslaugų vadybininkas, virėjas,
šaltkalvis santechnikas.
Darbo biržos tel. 8 (343) 92 261.
ŠAKIŲ SKYRIUS
Reikalingi: UAB „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“
autobuso vairuotojas tel. 8 686 44 317, UAB „FLEMING
BALDAI“ baldų pramonės darbininkas tel. 8 345 42 236,
Ilguvos socialinės globos namai bendrosios praktikos
slaugytojas tel. 8 345 50 838, UAB „MANTINGA“
formuotojas {maisto pramonė} tel.: 8 345 53 090, 8 601
54 246, UAB „NORFOS MAŽMENA“ mėsininkas tel.
8 656 52 428, UAB „FLEMING BALDAI“ siuvėjas tel.
8 345 42 236.
Darbo biržos tel. 8 (345) 53 090.
KLAIPĖDOS APSKRITIS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, administratorius sekretorius, apdailininkas, apsaugos darbuotojas, apskaitininkas,
architektas, auklė, automatinės surinkimo linijos įrenginių
operatorius, automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilio vairuotojas, automobilių plovėjas, automobilių šaltkalvis, automobilių techninės priežiūros centro užsakymų
darbuotojas, autotransporto priemonių remonto šaltkalvis,
baldžius, barmenas, barmenas padavėjas, bendrosios praktikos slaugytojas, bendrųjų statybos darbų vadovas, betonuotojas, braižytojas, buhalteris, buldozerio mašinistas,
chemijos laborantas, darbininkas aukštybininkas, darbų
saugos inžinierius, 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,
elektrinių komponentų surinkėjas, elektromechanikas,
elektromonteris, elektronikos inžinerijos dėstytojas,
elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius, elektroninės
įrangos montuotojas, ergoterapeutas, etikečių klijuotojas
(rankomis), fizikas, gamybinių patalpų valytojas, 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, interneto svetainės dizaineris, izoliuotojas, įrenginių inžinierius, kambarinė, kartoninių gaminių gamybos mašinų operatorius,
kartono dirbinių gamintojas, kartono gamybos mašinos
operatorius, kasininkas, kepėjas, kiemsargis, kiosko pardavėjas, kirpėjas, klientų aptarnavimo skyriaus padėjėjas,
komercijos direktorius, 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, langų ir (arba) durų montuotojas,
lažybų tarpininkas kasininkas, lietuvių kalbos mokytojas,
logistikos specialistas [vadybininkas], logopedas, lopšeliodarželio auklėtojas, lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas,
masažuotojas, matininkas, mažmeninės prekybos įmonės
pardavėjas, mechanikas, mechanikos inžinierius, mechaninio semtuvo operatorius, medicinos psichologas, medienos
ruošos darbuotojas, medinių baldų surinkėjas, medžiagų
sandėlio sandėlininkas, mėsininkas, metalinių gaminių
dažytojas, metalinių konstrukcijų montuotojas, metalinių
konstrukcijų surinkimo šaltkalvis, metalinių laivų korpusų
surinkėjas, metalo pjaustytojas dujomis, metalo šlifuotojas, miško medelyno darbininkas, mokslo darbuotojas
{vadyba}, nekilnojamojo turto agentas, nekvalifikuotas
apdirbimo pramonės darbininkas, nekvalifikuotas statybos
darbininkas, padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis
parduotuvės darbininkas, pagalbinis virtuvės darbininkas,
paieškos ir gelbėjimo koordinacinio centro darbuotojas,
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JURBARKE IR RAJONE
SPALIO 3 D. 18 VAL. Andriaus Kulikausko
koncertas „Tas pašėlęs Vyturys“. Jurbarko kultūros
centras.
SPALIO 3 D. 21 val. Klube „Mituva“ Jurbarko
r., Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio amžiaus
žmonėms. Gyva muzika.
SPALIO 7 D. 18 VAL. Juozas Erlickas „Ne visi
namie“. Jurbarko kultūros centras.
TAURAGĖJE IR RAJONE
SPALIO 2 D. 17 VAL. Skaudvilės kultūros namuose - vakaras, skirtas įžymios kraštietės, istorikės,
muziejininkės Eugenijos Krencienės atminimui.
SPALIO 4 D. 12 VAL. Sartininkų kultūros namuose - paroda „Siena. Penki šimtmečiai greta mūsų“.
MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
SPALIO 3 D. 10 VAL. Didžiausias rudens renginys – Sūduvos kraitė 2015. J.Basanavičiaus aikštėje.
pakavimo įrangos operatorius, pardavėjas, pardavėjas
kasininkas, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo
skatinimo metodų specialistas, pardavimo vadybininkas,
parduotuvės kasininkas, paslaugų (teikiamų pardavus prekę) konsultantas, pastatų konstrukcijų inžinierius, pastatų
statybininkas (naudojantis tradicines medžiagas), pastolininkas, picų ruošėjas, plataus profilio staklininkas, plataus
profilio statybininkas, pramonės įrenginių elektroninių
sistemų montuotojas, prekių atsargų krovėjas, prekybos
salės darbuotojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas,
produkto vadybininkas, programuotojas, projekto vadovas,
projektuotojas konstruktorius, psichikos sveikatos slaugytojas, remonto meistras, remonto šaltkalvis, šaltkalvis
remontininkas, restorano valytojas, restorano virėjas, sandėlininkas, santechnikas, santechnikos sistemų ir įrenginių
montuotojas, siuvėjas sukirpėjas, slaugytojo padėjėjas,
socialinio darbuotojo padėjėjas, socialinis darbuotojas,
specialiųjų statybos darbų vadovas, specialusis pedagogas, stalius, stalius dailidė, statybinių gręžinių gręžimo
mašinų operatorius, statybos inžinierius, statybos projekto
vadovas, stogdengys, stropuotojas, sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojas, suvirinimo technologas, suvirintojas,
šaltkalvis, šaltkalvis santechnikas, šaltkalvis suvirintojas,
šilumos punkto operatorius, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, technologijų inžinierius,
technologijų technikas, tiekėjas, tiekimo sandėlio krovikas,
traktorininkas, transporto priemonių variklių šaltkalvis
surinkėjas, ūkvedys, vadybos konsultantas, vaikų ligų
gydytojas, vairuotojas ekspeditorius, vaisių ir daržovių
perdirbimo įrenginių operatorius, valymo darbų brigadininkas, valytojas, valytojas (rankomis), vamzdynininkas,
variklinės transporto priemonės elektrikas, vėdinimo
vamzdyno montuotojas, 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, viešbučio
patarnautojas, 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, apsaugos darbuotojas, automobilių šaltkalvis, baldų dizaineris, baldų pramonės
darbininkas, bendrųjų statybos darbų vadovas, darbų vadovas, ekskavatoriaus mašinistas, konditeris, konferencijų ir
renginių organizatorius, konstruktorius, laiškininkas, laivų
statybos technikas, logopedas, metalinių laivų korpusų surinkėjas, nekvalifikuotas melžėjas, pagalbinis darbininkas,
pakuotojas, pardavimo vadybininkas, pastatų surenkamųjų
konstrukcijų montuotojas, plataus profilio statybininkas,
prekių atsargų krovėjas, projektuotojas konstruktorius,
rinkodaros specialistas [vadybininkas], savivarčio vairuotojas, stalius, statybos inžinierius, statybos projekto
vadovas, stogdengys, suvirintojas, šaltkalvis, šaltkalvis
suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, tekintojas, traktorininkas, ūkvedys,
vairavimo instruktorius, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, vamzdžių klojėjas, vilkiko [treilerio] vairuotojas,
virėjas, žuvies konservuotojas.
Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: administratorius, autobusų mechanikas, gaterininkas, indų plovėjas (rankomis), krovikas, logistikos
specialistas [vadybininkas], mechanikas, medienos apdirbimo technologas, mikroautobuso vairuotojas, padavėjas,
pagalbinis darbininkas, pardavėjas kasininkas, plataus
profilio staklininkas, plytelių klojėjas apdailininkas,
santechnikas, santechnikos sistemų ir įrenginių montuotojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, valytojas, virėjas, vyriausiasis energetikas.
Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018

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 €
4 d. sekmadienis 12 val.
Vienos dalies spektaklis vaikams MIKĖ. Inscenizacijos autorius ir
režisierius Algimantas Pociūnas.
Bilietai: suaugusiem - 3 €, vaikams - 2 €
4 d. sekmadienis 18 val.
Robert Lamoureux SRIUBINĖ. Dviejų dalių komedija. Režisierė
Nijolė Mirončikaitė.
Bilietai: 6 €, 5 €, su nuolaida - 3 €
9 d. penktadienis 18 val.
Virgilijus Veršulis UŽ DURŲ. Vienos dalies spektaklis.
Režisierė Inga Jarkova. (mažojoje salėje). KURIOS BIJOJO DIEVAS.
Bilieto kaina - 3 €
Kasa dirba: darbo dienomis (iðskyrus pirmadienius), nuo 11 iki 14 val.
ir nuo 15 iki 18 val. Ðeðtadieniais ir sekmadieniais – nuo 10 iki 13 val. ir
nuo 15 iki 18 val. Kasos telefonas: (8-41) 52 49 63. Informacija telefonu:
informaciniame centre MINTA INFO 1551. Teatras pasilieka teisæ keisti
spektaklius.

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

2015 m. SPALIS
3 d., šeštadienis, 18.30 val.
Paul Abraham „Balius Savojoje“
3 veiksmų operetė
Iki rugsėjo 14 d. bilieto kaina – 7,00 €, vėliau – 9,50 €
4 d., sekmadienis, 12.00 val.
„Tinginėlių kaimas“
1 dalies muzikinė pasaka vaikams pagal Vytauto V.Landsbergio
knygą „Tinginių pasakos“
Iki rugsėjo 15 d. bilieto kaina – 5,00 €, vėliau – 7,00 €
8 d., ketvirtadienis, 18.30 val.
Gioacchino Rossini „Sevilijos kirpėjas“
3 veiksmų komiška opera
Iki rugsėjo 18 d. bilieto kaina – 7,00 €, vėliau – 9,50 €
9 d., penktadienis, 18.30 val.
„O, mielas drauge“
1 dalies koncertas
Iki rugsėjo 20 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

PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: bendrųjų statybos darbų vadovas, komercijos
direktorius, lopšelio-darželio auklėtojas, masažuotojas,
padavėjas, pardavėjas, plataus profilio statybininkas,
santechnikas, viešbučio administratorius.
Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: konditeris, pagalbinis darbininkas, pardavėjas kasininkas, pynėjas iš šiaudelių, santechnikos sistemų
ir įrenginių montuotojas, virėjas.
Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047 ir 8 (441) 78 048
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas.
Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.

TAURAGËS KULTÛROS RÛMAI
2015 M. SPALIS
2 D. 18 VAL. Andriaus Kulikausko koncertas „Tas pašėlęs
Vyturys…!“.
4 D. 16 VAL. Šou visai šeimai iš Ukrainos „Didysis nuotykis“.
6 D. 19 VAL. Orkestro repeticijos.
9 D. 9 VAL Močiučių repeticija.
10 D. 17 VAL. geriausios Močiutės rinkimai.
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www.pliusas.lt

Dël verslo reklamos kreiptis telefonais:
Klaipëdoje - 8 652 65040. Ðilutëje - 8 652 65039. JJurbarke
urbarke - 8 683 51000. Taurag
Tauragëj
ëjee - 8 685 00029

