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LIETUVOJE

Stasio Povilaičio gyvybę pasiglemžė
onkologinė liga
S. Povilaitis, pralaimėjęs kovą
su sunkia onkologine liga, mirė
antradienio rytą. Lietuva prarado neblėstančio talento dainininką ir išskirtinės stiprybės
žmogų. Maestro buvo 68 metai.
Daugybė žmonių ketvirtadienio rytą
keliauvo į Palangą, kur galima atsisveikinti su amžinojo poilsio iškeliavusiu maestro Stasiu Povilaičiu.
Jo palaikai buvo kremuoti – tokia buvo paskutinė velionio valia.
Pagerbti S. Povilaičio atvyko Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas, su
maestro ne vienerus metus kartu koncertavęs kaip legendinės „Nerijos“ narys.
„Išlydime Stasio pelenus, o iš atminties jo, kaip didžiojo artisto, atlikėjo, puikaus poeto, niekas neištrins. Visus šiuos metus, kuriuos maestro buvo scenoje,
galima pavadinti S. Povilaičio epocha. Jos puslapis užvertas, tačiau visada jį
prisiminsime. Jis turėjo ypatingą talentą rasti trumpiausią kelią į žmonių širdis“, – kalbėjo V. Grubliauskas. Maestro palaidotas Palangos miesto kapinėse.

Apsisprendė: Britanija į Baltijos šalis
atsiųs kuopą karių
Didžioji Britanija ketvirtadienį paskelbė į Baltijos šalis ir Lenkiją atsiųsianti
kuopą karių, siekiant užkirsti kelią Rusijos provokacijoms.
Britų gynybos sekretorius Michaelas Fallonas teigė, kad „tai yra
dar viena garantija sąjungininkams rytiniame NATO pakraštyje“, reaguojant į Rusijos provokacijas ir agresiją.„Tai atitinka mūsų politiką
užtikrinti pastovesnį buvimą rytinėje NATO dalyje atsakyti į bet kokią
tolesnę Rusijos provokaciją ir agresiją“, - žurnalistams Briuselyje sakė
M.Fallonas, atvykęs į NATO gynybos ministrų susitikimą.Didžioji
Britanija pratyboms ketina atsiųsti kuopą - apie 100 - karių, kurie bus
nuolat rotuojami. Kariai turėtų atvykti per kelis artimiausius mėnesius.
Britai teigia, kad siųsdami karius jie prisideda JAV ir Vokietijos vadovaujamos iniciatyvos.

Pabėgėliai į Lietuvą nenori: valdžia
ragina juos motyvuoti
Graikijoje kol kas neatsirandant pabėgėlių, kurie norėtų būti perkelti į Lietuvą, premjeras tikina, kad jiems reikia suteikti daugiau informacijos apie
mūsų šalį bei juos „motyvuoti“.
Anot premjero, pagrindinė problema, kodėl migrantai nenori vykti į Lietuvą,
yra tai, kad jie žino tik tas Europos šalis, į kurias iki šiol plūdo daugiausia
pabėgėlių: Vokietiją, Austriją, Graikiją, Italiją ir Švediją.„Manau, kad čia yra
laiko klausimas, nes bus diskutuojama ir galvojama, kaip vis dėlto tie žmonės
turi būti motyvuoti. Gal jiems trūksta informacijos apie kai kurias šalis, kaip
Lietuva, kuri yra maža šalis“, - Žinių radijui ketvirtadienį sakė A.Butkevičius.

Švedijos karališkoji šeima tęsia vizitą
Lietuvoje
Švedijos karalius Karlas XVI
Gustavas ir karalienė Silvija ketvirtadienį tęsia vizitą Lietuvoje.
Karalienė Silvija trečiadienį
sakys įžanginę kalbą Seime
rengiamoje Švedijos ir Švedijos
instituto tarptautinėje konferencijoje „Vaikų ir jaunimo
skaitymas kaip iššūkis XXI-ame
amžiuje“, taip pat parlamente
karalienė dalyvaus apskrito
stalo diskusijoje „Vieningi kovoje prieš prekybą žmonėmis“.
Tuo metu Karlas XVI Gustavas
Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje dalyvaus dešimtąjį kartą
vyksiančių Švedijos verslo apdovanojimų ceremonijoje.Abu monarchai vyks
į Saulėtekio slėnio Technologijų ir inovacijų centrą, kur dalyvaus Švedijos
instituto fotografijų parodos „AccessAbility“ iškilmingoje atidarymo šventėje.
Parodoje bus pristatatyti 14-os švedų ir 7 lietuvių neįgaliųjų menininkų darbai.

Ieškantiems darbo – geros naujienos
Rugsėjį darbo rinkos aktyvumą sąlygojo dar labiau išaugusi darbo paklausa
– darbdaviai įregistravo darbo biržoje daugiausiai šiais metais laisvų darbo
vietų – 35,3 tūkst., rašoma Lietuvos darbo biržos pranešime spaudai.
Tai 4 proc. daugiau nei rugpjūtį ir 8,4 proc. daugiau nei pernai. Pirmąjį
rudens mėnesį poreikis didėjo augalininkystės ir gyvulininkystės darbininkams, slaugos specialistams, sandėliavimo darbuotojams, dailidėms
ir staliams, verslo paslaugų agentams ir suvirintojams.Ir toliau geriausias
įsidarbinimo galimybes turi pardavėjai, sunkiasvorių sunkvežimių ir
krovininių transporto priemonių vairuotojai, reklamos ir rinkodaros specialistai, virėjai, dažytojai, siuvėjai ir kepėjai.Didėjo bedarbių užimtumo
rodikliai – 35,4 tūkst. darbo ieškančių žmonių padėta įsitvirtinti darbo
rinkoje: daugiausia – 20,5 tūkst. įsidarbino (28 proc. daugiau nei rugpjūtį).
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TAURAGĖ

TAURAGĖJE KYLA VOKIETIJOS PREKYBOS CENTRAS „LIDL“
Tauragėje, priešais autobusų stotį, sparčiai vyksta Vokietijos prekybos tinklo „Lidl“
statybos darbai. Juos planuojama baigti kitų metų pavasarį.
Statybos darbus atlieka statybos darbų rangos konkursą laimėjusi UAB „Baltijos
pašvaistė“. Tauragėje šis prekybos centras įsikurs vietoj septynių privačių namų, 80
arų sklype. Šalia prekybos centro numatyta pastatyti sandėlį, pagalbines patalpas,
įrengti aikštelę su 107 automobilių stovėjimo vietomis. Vietos politikai „Lidl“
atstovams siūlė naująjį prekybos centrą statyti atokiau už miesto centro, tačiau
investuotojai pasirinko patogesnę vietą nevairuojantiems automobilių.
„Lidl“ veikia per 20 Europos šalių. Ne viena šio tinklo parduotuvė iškils ir Lietuvoje. Kaune jau baigtas statyti „Lidl“ logistikos centras.

JURBARKAS

KĄ GALVOJA JURBARKO RAJONO GYVENTOJAI
APIE PABĖGĖLIUS
Apklausos duomenys parodė, kad 150 žmonių yra pasirengę išnuomoti savo gyvenamąsias patalpas pabėgėliams iš Ukrainos ir 91 pabėgėliams iš Sirijos, Libano, Afganistano.
Suprantama, tai nereiškia, kad šiomis galimybėmis bus pasinaudota, tačiau tai labai svarbūs anketinės apklausos metu paaiškėję duomenys, kuriais gali tekti pasiremti priimant
sprendimus ateityje.
Gyventojų apklausa dėl pabėgėlių priėmimo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje
1.Ar pritartumėte, kad pabėgėliai iš Ukrainos būtų apgyvendinami ir integruojami Jurbarko
rajono savivaldybės teritorijoje?
Atsakė: 322. Nepritariu (97) - 30.1 %. Pritariu (213) - 66.1 %. Neturiu nuomonės (12)
- 3.7 %.
2. Ar pritartumėte, kad pabėgėliai iš Sirijos, Libano, Afganistano ir kt. būtų apgyvendinami
ir integruojami Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje?
Atsakė: 321. Pritariu (108) - 33.6 %. Nepritariu (198) - 61.7 %. Neturiu nuomonės (15) - 4.7 %.
3.Ar sutiktumėte išnuomoti turimas ir neišnaudojamas savo gyvenamąsias patalpas pabėgėliams iš Ukrainos
Atsakė: 310. Taip (150) - 48.4 %. Ne (160) - 51.6 %.
4. Ar sutiktumėte išnuomoti neišnaudojamas savo gyvenamąsias patalpas pabėgėliams iš Sirijos, Libano, Afganistano
Atsakė: 311. Taip (91) - 29.3 %. Ne (220) - 70.7 %.
5. Ar Jums apsisprendžiant dėl pabėgėlių priėmimo, priimtinesni krikščionišką tikėjimą ir krikščioniškas vertybes
išpažįstantys pabėgėliai?
Atsakė: 318. Taip (169) - 53.1 %. Ne (35) - 11 %. Man tai nesvarbu (114) - 35.8 %.
6. Ar esate pasirengę asmeniškai prisidėti prie pabėgėlių integravimo procesų: apmokyti lietuvių kalbos, pagelbėti
susirandant darbą ar suteikti kitokią pagalbą ?
Atsakė: 317. Taip (113) - 35.6 %. Ne (204) - 64.4 %.

ŠILALĖ

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS REMIAMUS
BŪSTO KREDITUS 2015-2017 M.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 18 d.
įsakymu patvirtinti valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo 2015
metais limitai kredito įstaigoms.
Valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus 2015-2017 m. teiks šios
kredito įstaigos:
AB „Swedbank“; AB SEB bankas; Akademinė kredito unija (teritorija, kurioje
teikia kreditus – Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.); Kaišiadorių kredito unija
(teritorija, kurioje teikia kreditus – Kauno m., Kaišiadorių r., Elektrėnų sav., Prienų
r., Jonavos r., Trakų r., Širvintų r.); Raseinių kredito unija (teritorija, kurioje teikia
kreditus – Kėdainių r., Kauno r., Jurbarko r., Tauragės r., Kelmės r., Radviliškio r.);
Šiaulių kredito unija (teritorija, kurioje teikia kreditus – Šiaulių m., Kelmės r., Joniškio r., Radviliškio r., Pakruojo r., Akmenės r., Telšių r.). Šiais metais pirmą kartą kreditų limitai paskirstyti tik tarp
kredito įstaigų, nenustatant atskirų limitų savivaldybėms. Iš viso valstybės remiamam kreditavimui 2015 metais skirti
8 mln. Eur. Didžiausi kreditų limitai skirti bankams: „Swedbank“ – 4 mln. Eur, SEB bankui – 2 mln. Eur. Kreditų
unijoms nustatyti vienodi 0,5 mln. Eur kreditavimo limitai.
Sumos: asmeniui be šeimos – 53 000 Eur.. Dviejų ar daugiau asmenų šeimai – 87 000 Eur. Nuosavybės teise turimam
būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį – 35 000 Eur. Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys
ir šeimos, kurie atitinka visus reikalavimus.

ŠILUTĖ

ŠILUTĖS RAJ. SAVIVALDYBĖ
SIEKIA APŽVALGOS BOKŠTO
NEMUNO DELTOS REGIONINIAME PARKE
Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis rugsėjo mėnesio
pradžioje kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją su prašymu
rasti lėšų apžvalgos bokšto projektavimui ir statybos darbams Uostadvario
kaime (Rusnės saloje).
Uostadvaryje yra įrengtas vidaus vandenų uostas, kuriame švartuojasi keleiviniai, krovininiai ir pramoginiai laivai, veikia 1873 metais pastatytas švyturys bei Šilutės polderių muziejus, kuriame
yra 1907 metais pastatyta vandens kėlimo stotis su garo turbina, siurbiančia pievų vandens perteklių.

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
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rotacinių pajėgų vienetais vykdė lauko taktines pratybas „Baltic Piranha“ Klaipėdos rajone. Spalio 4 d. Belgijos ir
Lietuvos kariai susitiko su Šilutės, Tauragės, Jurbarko, Šakių ir Kazlų Rūdos gyventojais. Šakiuose lauko taktinių
pratybų dalyviai sulaukė didelio rajono gyventojų susidomėjimo. Į aikštę, esančią prie rajono savivaldybės, apžiūrėti
karinės technikos, pabendrauti su kariškiais, susirinko valdžios atstovai, suaugusieji, vaikai.
Šakiečiai nepraleido progos apžiūrėti šarvuočius, palaikyti rankose šautuvus, sveriančius apie 11 kg, išbandyti kitą
ginkluotę.
Tai pirmas kartas, kai kuopos dydžio Belgijos kariuomenės sausumos pajėgų kontingentas atvyko pratyboms į Lietuvą.

MARIJAMPOLĖ

MARIJAMPOLĖJE LANKĖSI UKRAINOS
AUKŠČIAUSIOS RADOS NARIŲ DELEGACIJA
Praėjusią savaitę Marijampolėje lankėsi Ukrainos Aukščiausios Rados narių delegacija. 11 narių delegacija į Sūduvos centrą po kelių dienų, praleistų sostinėje Vilniuje, atvyko pagal Tarptautinio Respublikonų Instituto finansuojamą tęstinių mokymų programą Rytų Kaimynystės šalių parlamentų nariams ir tarnautojams. Vizito tikslas buvo iš
arčiau susipažinti, kaip veikia vietos savivalda mūsų šalyje, kokia mokesčių, žemės tvarkymo ir kitų sričių sistema.
Ukrainiečius domino Europos Sąjungos paramos nauda Marijampolės savivaldybei, daugiabučių gyvenamųjų namų
atnaujinimo procesas ir rezultatai bei elektroninių paslaugų diegimo procesas savivaldybėje, seniūnų ir seniūnaičių
pareigos, investicijų pritraukimo būdai. Svečiai susitiko su Savivaldybės meru Vidmantu Braziu, kitais savivaldybės
vadovais. Susitikimų Marijampolėje metu ukrainiečius lydėjo ir Seimo narys Albinas Mitrulevičius.Po susitikimo
savivaldybėje Ukrainos Aukščiausios Rados nariai aplankė įmonės „Stevila“ ir „Mantinga“, kur akivaizdžiai matė ES
projektų teikiamą naudą gamybos procesams modernizuoti. Svečiai pasivaikščiojo po Marijampolės centrą, Vytauto
Didžiojo ir Poezijos parkus, trumpam užsuko į P. Butlerienės skverelį.

RASEINIAI

VERSLININKŲ DĖMESIUI!
ŪKIO IR INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS komitetas 2015 m. spalio 12
d. 13.00 val. renkasi į posėdį, kuriame bus svarstomi aktualūs klausimai smulkiesiems
verslininkams ir, verslininkams kuriantiems naujas darbo vietas bei plečiantiems verslą
įdarbinant naujus darbuotojus.
Posėdis vyks Raseinių rajono savivaldybės didžiojoje salėje II aukšte, V. Kudirkos g.
5, Raseiniuose. Kviečiami visi aktyvūs verslo atstovai dalyvauti posėdyje ir pareikšti savo
konstruktyvius pasiūlymus svarstomais klausimais. Be to siūlymus iki posėdžio galima
pareikšti elektroniniu paštu ekonomika@raseiniai.lt

KAUNAS

E S T U I N E P AV Y K O A P G A U T I K A U N O
KRIMINALISTŲ
Šių metų rugsėjo 21 d. gautas pranešimas, kad per laikotarpį nuo rugsėjo 20 d.
19.00 val. iki rugsėjo 21 d. 13.00 val. Kaune, Karaliaus Mindaugo pr., buvo pavogtas
1971 m. gimusio Estijos piliečio kelkraštyje stovėjęs automobilis „Toyota RAV4“
(pagamintas 2015 m.) su estiškais valstybiniais numeriais. Padaryta 22 000 eurų žala.
Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate (toliau - Kauno apskr. VPK) buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - LR BK) 178 str. 3 d.
Ikiteisminio tyrimo metu, Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 3-ojo skyriaus pareigūnai nustatė, kad Estijos pilietis melagingai pranešė
apie nebūtą nusikaltimą, kadangi minėtą automobilį „Toyota RAV4“ jau buvo pats pardavęs. Todėl ikiteisminis tyrimas dėl vagystės pagal LR BK 178 str. 3 d. buvo nutrauktas, o 1971 m. gimusio vyro atžvilgiu
pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl melagingo pranešimo apie nebūtą nusikaltimą pagal LR BK 236 str. 1 d.

KLAIPĖDA

NUSTATYTAS GALIMAI NETEISĖTAS ATLIEKŲ
ĮVEŽIMAS Į KLAIPĖDĄ
Klaipėdoje nustatytas galimai nusikalstamas atliekų į Lietuvą įvežimo ir
vėlesnio jų tvarkymo faktas, kai prisidengiant siekiu į šalį iš užsienio įvežti
atliekas tik jų išrūšiavimui, realiai jos atgabentos deginimui.
Nuogąstauta, kad į Klaipėdą atliekos atgabentos siekiant jas čia ne išrūšiuoti,
o sudeginti „Fortum Klaipėda“ termofikacinėje elektrinėje. Departamento rašte
teigiama, kad atlikto neplaninio patikrinimo metu nustatyta, jog šių metų rugpjūčio 25-26 d. į UAB „Vakarų krova“ aikštelę laivu „Kinne“ iš Airijos bendrovės
Foras Fuels Ltd. buvo atvežta ir iškrauta 2 936,44 t mechaninio apdorojimo
atliekų. Šios atliekos į Lietuvą buvo įvežtos pagal Aplinkos apsaugos agentūros
UAB „AV Investicija Plius“ išduotą tarpvalstybinio judėjimo/atliekų vežimo pranešimo dokumentą (leidimą). Minėtas
leidimas „AV Investicija Plius“ suteikė teisę nuo šių metų liepos 29 d. iki kitų metų gegužės 30 d. į Lietuvą įvežti
atliekas, bet tik jų rūšiavimui bendrovės atliekų tvarkymo įrenginyje Panevėžyje, o ne deginimui. Tačiau Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos departamentas nustatė, kad šios atliekos rugpjūčio 26 d. – rugsėjo 8 d. iš uosto buvo išvežtos
ne į Panevėžį, o į uostamiestyje veikiančią „Fortum Klaipėda“ jėgainę bei čia sudegintos.

ŠIAULIAI

BAIGTA NAUJO DUJOTIEKIO STATYBA
Šiaulių rajono Kuršėnų seniūnijoje Lapkasių kaime baigta dujotiekio iš Klaipėdos į Kuršėnus statyba. Per Klaipėdos, Plungės, Telšių,
Rietavo ir Šiaulių rajono savivaldybes nutiesta 110 kilometrų ilgio,
800 mm skersmens antra dujotiekio gija, kuri sukūrė pakankamus
pajėgumus transportuoti dujas iš suskystintų gamtinių dujų (SGD)
terminalo Klaipėdoje vartotojams Lietuvoje ir į kitas Baltijos šalis.
Šio projekto svarbą ne tik Lietuvai, bet ir Baltijos šalių regionui
įrodo tai, kad Europos Komisija skyrė iki 27,6 mln. eurų finansinę dotaciją statybos darbams finansuoti pagal Europos Sąjungos
infrastruktūros tinklų priemonę. Taip pat, pagal tarpvalstybinio
projekto sąnaudų paskirstymo procedūrą dalį investicijų finansuoja Latvijos gamtinių dujų perdavimo operatorius –
iki 1,8 mln. eurų.
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PASAULYJE

P. Porošenka: Ukrainoje prasidėjo
realios paliaubos
Ukrainos prezidentas Petro Porošenka trečiadienį pareiškė,
kad šalyje prasidėjo „realios paliaubos“, bet ilgalaikei taikai su
prorusiškais separatistais pasiekti
dar reikės laiko.
„Nebuvo iššautas nė vienas šūvis. Tačiau tai dar ne
taika. Tai ne karo pabaiga“,
- sakė provakarietiškų pažiūrų prezidentas, per televiziją kreipdamasis į visuomenę.„Karas baigsis, kai kiekvienas Ukrainos žemės
lopinėlis bus išvaduotas nuo priešo, okupanto, agresoriaus. Visgi tai
nėra tiesiog paliaubos - tai realios paliaubos“, - sakė P.Porošenka.

ES pradeda karinę operaciją prieš
migrantų gabentojus
Europos Sąjungos šalys trečiadienį pradeda karinę operaciją Viduržemio jūroje, per kurią karo laivai patruliuos tarptautiniuose vandenyse ir
suiminės migrantus gabenančius žmonių kontrabandininkus, pramintus
„jūrų mafija“.
ES išorės politikos vadovė Federica Mogherini praeitą mėnesį paskelbė,
kad prasidės antroji fazė operacijoje EUNAVFOR MED, kurios tikslas – išardyti žmonių kontrabandininkų tinklą, kuris yra svarbi grandis dabartinėje
Europos migrantų krizėje.Pirmoji operacijos fazė, per kurią buvo renkama
ir analizuojama informacija apie žmonių kontrabandos tinklus, buvo vykdoma nuo birželio.Šeši laivai jau patruliuoja tarptautiniuose vandenyse
prie Libijos krantų, iš kur išplaukia daugelis migrantus gabenančių laivų.
Tarp jų yra Italijos lėktuvnešis, Prancūzijos fregata, du Vokietijos laivai
ir po vieną Didžiosios Britanijos bei Ispanijos laivą.

JAV – spaudimas dėl itin skaudžios
tragedijos: smogta kas 15 minučių
Vašingtonas pirmadienį buvo spaudžiamas prisiimti atsakomybę dėl 22
žmonių gyvybes nusinešusio numanomo JAV aviacijos smūgio, kurio
taikiniu tapo viena ligoninė Afganistane: Pentagono vadovas tikino, kad
tas incidentas yra „neaiškus ir painus“, o labdaringa medicinos organizacija „Gydytojai be sienų“ reikalavo atlikti tyrimą dėl „karo nusikaltimo“.
„Gydytojai be sienų“ (Medecins Sans Frontieres, MSF) sekmadienį pareiškė uždarantys traumatologinį centrą, kuris buvo itin svarbus gelbstint
žmonių gyvybes tame karo nualintame regione, kuriame sveikatos apsaugos
sistema menkai išvystyta, taip pat pareikalavo atlikti nepriklausomą tyrimą
dėl šeštadienį įvykdyto niokojančio antskrydžio.

Rusijos karo laivai paleido raketas
į Siriją
Rusijai tęsiant jau antpuolius iš oro, nukreiptus prieš Sirijos sukilėlius, JAV aukšto rango Valstybės departamento pareigūnė spalio
6 d. įspėjo, kad Maskvos veiksmai pykdo ne tik JAV, bet siutina
ir daugiausia žmonių pasaulyje vienijančią islamo bendruomenę.
Praėjusią savaitę Rusija Sirijoje pradėjo vykdyti antpuolius iš oro, o kaip
priežastį, dėl kurios ėmėsi šių veiksmų, nurodė kovą su „Islamo valstybe“.
Vis dėlto derėtų pastebėti, kad dauguma objektų, į kuriuos nusitaikė Rusijos
karinės oro pajėgos, yra teritorijose, kontroliuojamose kitų sukilėlių grupių,
besipriešinančių Sirijos prezidento Basharo al Assado režimui. Pranešama,
kad Maskva smogė „Užkariavimo armijai“ – islamistų pajėgoms, prie kurių
yra prisidėję ir „Al–Qaeda“ paklūstančios „Nusra Front“ nariai, taip pat ir
nuosaikesni kovotojai, kuriuos remia CŽV.

Stokholme prasideda Nobelio premijų
savaitė
Pirmadienį Švedijos sostinėje Stokholme prasideda Nobelio premijų
laureatų paskelbimo savaitė. Paskutinė Nobelio ekonomikos premija bus
paskelbta spalio 12 dieną, skelbia oficiali Nobelio premijų internetinė
svetainė „www.nobelprize.org“.
Apdovanojimų savaitė prasideda
pirmadienį 11.30 val. Švedijos
laiku (12.30 val. Lietuvos laiku),
tuomet paaiškės Nobelio fiziologijos arba medicinos premijos
laureatas. Antradienį 11.45 val. bus
įvardinti fizikos premijos laureatai,
o trečiadienį taip pat 11.45 val. –
chemijos.Penktadienį Norvegijos
Nobelio komitetas Osle paskelbs
Nobelio taikos premijos nugalėtoją. Šiais metais viena iš realiausių
kandidačių Nobelio taikos prem i j a i g a u t i l a i k o m a Vo k i e t i j o s k a n c l e r ė A n g e l a M e r k e l .
Apdovanojimų savaitė spalio 12 dieną 13.00 val. Švedijos laiku bus užbaigta paskelbus Nobelio ekonomikos premiją.Nobelio literatūros premijos
paskelbimo data paaiškės vėliau.
Šaltinis: Delfi.lt
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RECEPTAS

SMULKUS VERSLAS

Moliūgų pyragas

NORIMĄ DARBĄ SUSIKŪRĖ PATI

Jums reikės: 500 g
moliūgo, 2 kiaušinių, 1
stiklinės cukraus, 2 stiklinių miltų, pusės stiklinės
aliejaus, pusantro arbatinio šaukštelio kepimo
miltelių, 200 ml grietinėlės, 2 valgomųjų šaukštų
cukraus pudros, migdolų
drožlių, cinamono.
Gaminimas: Po truputį berdami cukrų, išplakite kiaušinius. Į purią
kiaušinių masę supilkite aliejų, suberkite kepimo miltelius ir viską gerai
išmaišykite. Susmulkinkite moliūgą ir išspauskite sultis. Išspaudas sukrėskite į dubenį su kiaušinių mase ir dar kartą išmaišykite. Galiausiai suberkite
išsijotus miltus ir gautą pyrago masę krėskite į kepimo formą. Viršų apibarstykite migdolų drožlėmis ir kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje
apie 50 minučių. Grietinėlę išplakite su cukraus pudra ir papuoškite ja dar
šiltą pyragą. Viršų pabarstykite cinamono milteliais.

MITYBA

Ypatinga šaknis: apsaugo nuo vėžio,
mažina skausmą ir uždegimą
Imbieras yra labai dažnas
ingredientas Azijos ir
Indijos virtuvėse, tačiau
šis augalas ilgus šimtmečius daugelyje kultūrų
naudojamas ir dėl jo medicininių savybių, rašo
medicalnewstoday.com.
Imbieras nuo seno naudojamas sprendžiant su virškinamuoju traktu susijusias problemas,
tokias kaip pykinimas, apetito praradimas, skrandžio skausmas ar
pykinimas važiuojant. Imbiero šaknis gali būti vartojama šviežia,
miltelių forma, džiovinta kaip prieskonis, aliejaus forma ar kaip sultys. Imbieras priklauso imbierinių šeimai, kurioje yra ir tokie augalai
kaip kardamonas ar ciberžolė. Daugybė mokslinių tyrimų įrodė, kad
augalinio maisto vartojimas mažina nutukimo, diabeto, širdies ligų ir
bendro mirtingumo riziką, mat mažina svorį ir skatina energingumą.
Virškinimas. Imbiere esantys fenolio junginiai padeda sumažinti virškinamojo trakto sudirgimą, skatina seilių ir tulžies gamybą, slopina skrandžio
susitraukimus ir maisto bei skysčių judėjimą virškinamuoju traktu. Pykinimas. Gydantis nuo vėžio pacientams patariama su pykinimu kovoti kramtant
žalią imbierą ar geriant imbiero arbatą. Skausmo mažinimas. Džordžijos
universitete (JAV) buvo atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 74 savanoriai.
Imbieras ilgus šimtmečius žinomas kaip uždegiminius procesus mažinanti
priemonė.

TEMA

Viešosios rimties trikdymas – kur
protingumo kriterijaus riba?
Triukšmingi gimtadieniai, motociklų ir motorolerių gausmas
kiemuose ar vaiko verksmas virš
tavo buto - maža kas gali trikdyti
šventą ramybės metą (nuo 18 iki 22
val. (vakaro laikas) ir iki 6 val. ryto
(nakties laikas)). Vienas dažniausių
pranešimų policijai - dėl viešosios
rimties pažeidimų (triukšmą keliančių veiksmų). 2014 m. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos
komisariato (toliau - apskr. VPK)
aptarnaujamoje teritorijoje gauti
4082 pranešimai apie triukšmą
bute, per 2015 m. sausio-rugpjūčio mėnesius gauta 2189 tokie pranešimai.
Administracinės nuobaudos už šį pažeidimą skirtos 802-iems asmenims.
Išties dažnai policija kviečiama, paprastai kalbant, kad nutildytų kaimynų
keliamą triukšmą. Dažniausiai pareigūnų vizitas, įspėjus triukšmautojus, tuo
ir baigdavosi - žmonės „prisukdavo radijas“ ir kaimynai likdavo patenkinti
Sprendimas patraukti asmenį administracinėn atsakomybėn už viešosios
rimties trikdymą priimamas objektyviai ir išsamiai ištyrus visas faktines
aplinkybes. Viešosios rimties trikdymo faktas gali būti įrodomas ir garso
matavimo lygio duomenimis, tačiau teismų praktika yra tokia, kad triukšmo
lygį nėra būtina nustatyti prietaisu, vertinant, ar buvo padarytas pažeidimas.
Policija nuolat reaguoja į gyventojų pranešimus dėl triukšmo. Būsimus
triukšmautojus perspėjame: nebus apsiribojama vien tik reagavimu
į pranešimą ir žodiniu perspėjimu - bus pradedamos administracinės
teisenos ir, faktui pasitvirtinus, taikomos administracinės nuobaudos.
Visais atvejais administracinės teisenos bus pradedamos, jeigu pranešimas apie viešosios rimties trikdymą nebus anoniminis.
Be abejo, apie teisės pažeidimus galima pranešti ir anonimiškai
- tuomet teisenos būtų pradedamos, jeigu pagal pranešimą atvykę policijos pareigūnai nustatytų viešosios rimties trikdymo faktą.
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Kai nėra norimo darbo, jį susikuri
pats. Tokia strategija pasiteisino
Monikai Platūkytei (25), pastebėjusiai Birštone neužpildytą nišą maitinimo įstaigų srityje ir nusprendusiai
nepaleisti mintyse gimusios idėjos
atidaryti savo restoraną „Sušinė“.
„Pati idėja gimė ieškant darbo,
nes šiuo metu maitinimo srityje
nėra labai daug darbo pasiūlymų,
nebent tai būtų padavėjo darbas.
Be to, lietuviškos maitinimo įstaigos nėra tokios kvalifikuotos
kaip užsienio šalyse. Perspektyvų
tobulėti taip pat nedaug. Taigi, jei
nerandi niekur darbo, pats susikuri
darbo vietą“, – pasakoja savo verslo nusprendusi imtis pašnekovė.
Rado neužimtą verslo nišą
Pamačiusi, kad Birštone dar nėra
sušių restorano, mergina tvirtai
pasiryžo jį atidaryti. Drąsos suteikė
ir Vilniaus kolegijoje įgytos viešojo
maitinimo verslo specialybės žinios. Aukštojoje mokykloje įgytas
teorinis pagrindas suteikė tam
tikrą suvokimą, kokie reikalavimai
keliami maitinimo įstaigose, nors,
pašnekovės nuomone, dėstoma teorija ne visada sutampa su tikrove.
„Birštone stinga maitinimo įstaigų,
o jau esamos teikia panašias paslaugas, todėl nebuvo sunku apsispręsti,
kad visiškai nauja ir kitokia paslauga Birštone bus sušių gamyba“
M. Platūkytė
„Analizuoti maitinimo rinką pastūmėjo baigiamasis bakalauro darbas. Praėjusiais metais buvo matyti
japonų virtuvės paklausos augimas,
taigi pasirinkau šią sritį. Birštone
stinga maitinimo įstaigų, o jau
esamos teikia panašias paslaugas,

todėl nebuvo sunku apsispręsti, kad
visiškai nauja ir kitokia paslauga
Birštone bus sušių gamyba“, – verslo idėjos užuomazgas prisimena ji.
Darbuotojų trūkumas – opi problema
Tapusi „Sušinės“ direktore, verslininkė susidūrė su tikru galvosūkiu
– darbuotojų paieška. Anot M. Platūkytės, sudėtinga rasti norinčiųjų
dirbti, kurie būtų motyvuoti, atsakingi, nepritrūktų noro stengtis ir tobulėti. Netgi vasarą rasti papildomų
darbuotojų tampa galvos skausmu.
Mergina svarsto, kad šiai problemai
išspręsti taip pat trukdo nedidelis
Birštono gyventojų skaičius, o ir
jaunimo gretos šiame mieste nėra
didelės, tad tarp jų rasti trūkstamų
darbuotojų yra nemenkas iššūkis.
Užtat lengviausia užduotis – įgyvendinti idėją, kai jau esi ją sukūręs ir išsiaiškinęs visas subtilybes. Tuomet pradedi veikti,
nesvarbu, kad nuo įrengimo dar-

bų pradžios iki atidarymo dienos tenka palaukti apie pusmetį.
Svarbiausia nepritrūkti vidinės drąsos
Mergina pasakoja, kad į jos sugalvotą verslo idėją aplinkiniai
reagavo įvairiai: buvo palaikančiųjų šią mintį, bet pasitaikė ir
skeptikų. Labiausiai verslininkę
motyvuoja, kai užsukę pavalgyti
lankytojai teigiamai įvertina įdėtą darbą, padėkoja, kad skaniai
pavalgė, taip pat rekomenduoja
ir kitiems apsilankyti „Sušinėje“.
M. Platūkytė svarsto, kad sėkmės trokštančiam verslininkui
reikia turėti vidinės drąsos, bet
nebūti pernelyg pasitikinčiam
savimi. „Vienas galbūt visą gyvenimą neišdrįs kažko padaryti,
nes neturi tam vidinės drąsos, o
kitas, nepasisekus dešimt kartų,
vis tiek bandys vienuoliktą kartą.“
Taip pat svarbu turėti verslininko
gyslelę ir įžvelgti verslo galimybes..

SVEIKATA

KAD DEPRESIJA NEBŪTŲ JAUNŲ LIGA
Pasaulio sveikatos organizacijos
(PSO) ataskaitoje skelbiama, kad
depresija tampa pasauline problema
– nuo šios ligos kenčia 350 mln.
žmonių visoje planetoje. Dėl klastingos išraiškos depresija dažnai
lieka nepastebėta, nors tai sunki,
ilgai trunkanti, lemianti didelį mirštamumą ir kančias liga. 21-ajame
amžiuje ji tapo jaunų žmonių liga.
Nustatyta, kad jau šiandien depresija pirmauja neįgalumo priežasčių
sąraše. Moksliniai tyrimai rodo,
kad liga net ir išgydyta dažnai pasikartoja. PSO prognozuoja, kad iki
2020 metų ši liga taps antra pagal
dažnumą.
Depresija nėra „jauna“ liga. Pirmą kartą ji aprašyta VIII amžiuje
pr. Kr. Biblijos Psalmyne: „Susitraukęs ir jėgų netekęs, slankioju
niūrus visą dieną“. V amžiuje pr.
Kr. Hipokratas aprašė „melancholiją“: nepaaiškinamas liūdesys,
nemiga, dirglumas, nuovargis, apetito sutrikimai. Šiandien depresija
suprantama kaip žmogaus emocinio balanso sutrikimas, kuriam
būdinga prislėgta, bloga nuotaika.
Depresijos metu sulėtėja mąstymas,
judesiai, sutrinka vidaus organų
veikla, nepaisoma asmens higienos, sumažėja savigarba, atsiranda
nuolatinis kaltės jausmas. Depresija
laikoma vienu dažniausių psichikos
sveikatos sutrikimų. Nediagnozuota
ir negydoma depresija blogina
asmens gyvenimo kokybę, skatina
savižudybę, lemia kitų psichinių ir
somatinių ligų atsiradimą, pavyzdžiui, sergantieji depresija 4,5 karto
dažniau patiria miokardo infarktą.

Nepaisant to, kad
depresija žinoma jau
daugiau kaip du tūkstančius metų, nepaisant tiesiog fantastiškų
medicinos pasiekimų
(organų persodinimas,
pažeistų funkcijų atkūrimas ir kt.), diagnozuoti depresiją ir,
svarbiausia, tinkamai
gydyti yra nepaprastai
sudėtinga: tik trečdalis
ligonių gauna tinkamą
gydymą laiku diagnozavus ligą. Sudėtingumą lemia
mūsų požiūris į ligą: ligos neigimas
ir požiūris į ją kaip į socialinę žymą.
Sergantis žmogus gėdijasi kreiptis į
psichikos sveikatos specialistą, juo
labiau, kad pakliūti pas jį sudėtinga.
Todėl, jeigu pastebėjote, kad ilgiau
nei mėnesį jus kamuoja:
– prislėgta nuotaika, gyvenimas
atrodo visiškai „pilkas“, dažnai
kamuoja neaiškaus ilgesio jausmas,
jaučiama „gyvenimo tuštuma“;
– kažkur išnyko malonumo jausmas, neįdomu ir nesinori užsiimti
mėgstama veikla;
– jaučiamas nuolatinis nuovargis,
„nekyla rankos“, kažkur dingo energija, fizinis, psichinis aktyvumas,
−skubėkite pas gydytoją psichiatrą, nes „juodų dienų“ būna kiekvienam, o depresija yra sekinanti
liga, kuri savaime nepraeina ir labai
kenkia gyvenimo kokybei.
Yra ir kitų depresijos požymių:
– nemiga: sunku užmigti, anksti
prabundama, miegas yra negilus;
– dirglumas, jautrumas emocinei

įtampai;
– vengiama bendrauti;
– fizinio ir/ar psichinio „užslopinimo“ arba nerimo pojūtis;
– kritęs savęs vertinimas,
nuolatinis kaltės jausmas;
– sunku susikaupti veiklai;
– pesimistinis ateities įsivaizdavimas;
– polinkis save žaloti, mintys
apie savižudybę;
– apetito sutrikimas;
– potraukis svaigintis alkoholiu ar narkotikais, taip siekiant
„atsijungti“;
– įvairūs nemalonūs pojūčiai
kūne, kurių priežastis lieka neaiški ir po išsamaus medicininio
ištyrimo.
Tai gydytojo specialisto darbas
atskirti Jūsų nuotaikos kaitą nuo
rimtos psichinės ligos. Neužsiminėkite savigyda, nes depresijos gydymas yra kompleksinis procesas.
Vartojant daug vaisių, daržovių,
riešutų ir mažai mėsos depresijos
atsiradimo rizika sumažėja.
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ĮVAIRENYBĖS

AUTONAUJIENOS

ČILĖS GATVĖSE – PIRMASIS ŠALYJE DVIVI- F a n t a s t i k a v i r s t a r e a l y b e :
E T I S E L E K T R I N I S A U TO M O B I L I S „ S O K I “ mokslininkai sukūrė pirmąjį itin
ploną nematomumo apsiaustą
Pirmasis Čilės elektrinis automobilis „Soki“ šiuo metu Santjago gatvėmis
atlieka bandomuosius važiavimus. Tikimasi, kad nuo 2016 metų kovo jį galės
įsigyti visi norintieji Čilės gyventojai. Dvivietis automobilis, kainuosiantis apie
12 tūkst. dolerių (apie 10 tūkst. Eur), bus pajėgus išvystyti 60 kilometrų per valandą greitį. „Soki“ baterija pilnai įkraunama per tris valandas. Skelbiama, kad
šio elektrinio automobilio kūrėjai savo projektą ketina pristatyti 11 šalies miestų.

Į LIETUVĄ ATVYKO NAUJASIS „MITSUBISHI OUTLANDER“

Miesto visureigis „Outlander“ Japonijos koncernui „Mitsubishi
Motor Corporation“ yra itin svarbus, todėl modelio gamybos ciklo viduriui privalomas atnaujinimas virto tikru transformacijos
stebuklu – „Outlander“ išorėje ir viduje atlikta daugiau nei 100
esminių patobulinimų, teigiama gamintojo atstovų pranešime.
Pasikeitė ne tik visureigio išvaizda – viduje, jėgainėje ir važiuoklėje atlikti pokyčiai ne ką mažiau reikšmingi. Paskui „Outlander“
į Lietuvą atvyksta ir „Outlander PHEV“ – populiariausias Europoje „plug-in“ hibridinis miesto visureigis, savo gerbėjų turintis
ir Lietuvoje. Šis modelis taip pat pasikeitė neatpažįstamai. Per 3
metus nuo trečiosios kartos „Outlander“ gamybos pradžios „Mitsubishi“ iš viso pardavė daugiau nei 320 tūkst. šių automobilių.
Kartu su 960 tūkst. pirmosios ir antrosios kartos „Outlander“,
modelis yra vienas populiariausių sparčiai augančio miesto visureigių žanro atstovas pasaulyje, tikina gamintojai.

PASITVIRTINO GANDAI DĖL NAUJO BMW MODELIO
Pasitvirtino prieš savaitę DELFI skelbta informacija, kad Vokietijos automobilių koncernas BMW ruošia savo
dailiojo X4 kupė tipo visureigio sportiškąją „M Performance“ versiją.
Gamintojas išplatino daugiau „BMW X4 M40i“ nuotraukų ir paskelbė,
kad šis modelis debiutuos 2016 m. vasarį.
„BMW X4 M40i“ yra naujausias „M Performance“ automobilių
šeimos narys. Šią modelių liniją kuria „BMW M“ padalinio inžinieriai, ir tai yra tarpinis variantas tarp įprasto BMW automobilio
bei dinamiškiausios BMW „M“ serijos lenktyninių modelių. „M
Performance“ versijos skirtos klientams, kurie nori itin dinamiško
ir sportiškai valdomo automobilio, bet tuo pačiu siekia išsaugoti jo kasdienį praktiškumą. Toks bus ir „BMW X4 M40i“, – sakė
BMW prekės ženklo vadovas Lietuvoje Aurimas Tamašauskas.
Anot jo, nuo 2012 metų pradėtos leisti įvairių serijų „M Performance“ versijos pritraukia vis daugiau klientų. 2013 metais koncernas pardavė per 14 tūkst.

AUTONOMIŠKUS AUTOMOBILIUS KURS DAR VIENAS GAMINTOJAS
„General Motors“ (GM) imasi naujų technologijų ir kitais metais
planuoja pristatyti savarankiškai važinėjantį automobilį. Bendrovės
vadovai per vieną susitikimą su investuotojais sakė, kad GM vairuotojo nereikalaujantį automobilį dabartinio elektromobilio „Chevrolet
Volt“ pagrindu tikisi paruošti iki kitų metų galo, rašo bbc.com.
Šiam automobiliui būtinos technologijos bus kuriamos bendradarbiaujant su tokiais gamintojais kaip Izraelio kompiuterinių
programų kūrėja „Mobileye“. Dalis pinigų šio automobilio gamybai
bus skirta iš trejų metų taupymo plano, apimančio gamybą ir administravimą. Toks žingsnis iš dalies yra reakcija į tokių bendrovių
kaip „Tesla“ ir „Google“ konkurenciją: pastarųjų įmonių savarankiškai važinėjančių automobilių planai yra gerokai pažengę į priekį.
GM pažymi, kad jos lyderystė tradicinių automobilių pramonėje suteiks jai tam tikrų privalumų prieš kai kurias konkurentes, kol visi siekia sukurti dirbtinį intelektą, kuris numatytų važiavimo sprendimus ir eismo sąlygas. „Niekam
dar nepavyko išspręsti visų technologinių iššūkių“, - sakė GM programų valdymo viceprezidentas Mike`as Abelsonas.

TEMA

S AVAVA L D Ž I A I A U T O M O B I L I A I
G A L I S U M A Ž I N T I AVA R I J A S 9 0 P R O C .
Mes visi žinome, kad savarankiškai
važiuojantys automobiliai bus protingi ir saugūs – bent jau taip rodo
pačios „Google“ paviešinti duomenys. Tačiau ši nauja ataskaita taip pat
reiškia, kad savarankiškai važinėjantys automobiliai gali tapti vienu
svarbiausių pasiekimų XXI amžiaus
sveikatos srityje, rašo geekwire.com.
Anot „The Atlantic“ publikacijų,
automatizuotos mašinos vien tik
Jungtinėse Valstijose per dešimt
metų galės išgelbėti iki 300 tūkst.
žmonių gyvybių. Tokie pranešimai
grindžiami konsultacinės įmonės
„McKinsey & Co.“ tyrimu, numatančiu žavingus variantus, kaip
iki amžiaus vidurio savarankiški
automobiliai padės žmonėms, linkusiems daryti avarijas. „Šiandien
autoavarijos turi didžiulę įtaką JAV
ekonomikai. Kiekvienam autoavarijoje žuvusiam žmogui tenka

8 hospitalizuotieji, o dar 100 yra
gydomi ir paleidžiami iš skubios
pagalbos skyrių. 2012 metais visos
autoavarijos JAV ekonomikai atsiėjo
212 mlrd. dolerių. „The Atlantic“
rašo, kad savarankiškai važinėjančių
automobilių revoliucija visuomenės
sveikatai gali turėti tokį patį poveikį
kaip vakcinos ir kovos su rūkymu
kampanijos. Yra ir daugiau puikių
priežasčių, kodėl dėl savarankiškai
važinėjančių automobilių gatvės
taps ne tik saugesnės, bet ir geresnės.
„Savarankiškai važinėjantis automobilis savininkui gali sutaupyti iki
50 minučių, kurias jis galės panaudoti darbui ar atsipalaidavimui. Kiekvieną dieną keleiviams sutaupytas
laikas viso pasaulio mastu virsta
milijardu valandų. Už kiekvieną
papildomą minutę, kurią automobilyje sėdintys žmonės praleis
mobiliajame internete, skaitmeninės

Pasakose ir fantastiniuose filmuose rodytas nematomumo apsiaustas nuo šiol bus kur kas arčiau
realybės, nei galime įsivaizduoti.
Kalifornijos Berklio universiteto
mokslininkai sugebėjo pradanginti mažus objektus naudodami itin
ploną nematomumo audinį, kurio
storis siekė vos 80 nanometrų.
Tai pirmas kartas, kai mokslininkams pavyko pasiekti tokių
rezultatų naudojant šią techniką, rašo Mashable.com.
Apsiaustas yra pagamintas iš mažyčių aukso plytas primenančių „nanoantenų“, kurios nukreipia šviesos bangas nuo objektų. Pats apsiaustas yra
dviejų matmenų, tačiau gali uždengti tris.

Nors mokslo metai tik prasidėjo,
moksleiviai ir studentai jau ieško
būdų, kaip pasilengvinti savo dalią.
Pradėjo plisti naujos sukčiavimo
formos, padedančios geriau pasirodyti per atsiskaitymus.
Atsakymus diktuoja į ausį jau
ne pirmus metus moksleiviams
siūloma įsigyti belaides ausines,
skirtas mobiliojo ryšio telefonams.
Tai esą padeda be vargo išlaikyti
egzaminą. Kaip priedas prie ausinių siūlomas ir mikrofonas, kurį galima prisegti prie rankos, kaklo ar
marškinių. Giriamasi, kad belaidės ausinės veikimo laikas – daugiau nei
2 valandos. Tokio komplekto kaina – nuo 58 eurų. Tiesa, jį galima ir išsinuomoti. Kainos – nuo 17 iki 30 eurų.Sukčiavimo epicentras – laikrodis
Viešai skelbiama ir apie kitą nusirašinėjimo naujieną „Bluetooth“ laikrodį.
Jis suteikia galimybę pasirinkti, ar skambutį atmesti, ar pritildyti, ar atsiliepti
per ausinę.

Tiltas virš prarajos: juo einant kojos
dreba net ir patiems drąsiausiems
Madagaskare esantis pažintinis
tiltas – tikras išbandymas net ir patiems drąsiausiems. Virš prarajos
nutiestą medinį tiltą pereiti ryžtasi
anaiptol ne visi.
Eidami šiuo tiltu turistai gali
pasigrožėti įspūdinga panorama
– uolomis, įvairiais gyvūnais bei
augmenija.
Šiame Madagaskaro nacionaliniame parke galite pamatyti 11
lemūrų rūšių bei daugiau nei 100
įvairių paukščių rūšių.

„Microsoft“ rimtai imsis
akumuliatorių klausimo
„Microsoft“ tyrimų laboratorijoje nuolat kuriamos ir vystomos
naujos technologijos. Apie vienas
kompanija papasakoja, žinia apie
kitas – nepalieka laboratorijos sienų.
Praeitą savaitę oficialiame „Microsoft“ kompanijos tinklaraštyje
pasirodė straipsnis apie nešiojamų
kompiuterių baterijos veikimo laiko
padidinimo projektą.
Tyrėjų komanda sukūrė naują technologiją, kuri leidžia nešiojamų ir planšetinių kompiuterių baterijoms veikti ilgiau išmanaus programinio palaikymo
dėka. Projektas pavadintas „Software Defined Batteries“. Tai yra įvairių
optimizuotų skirtingiems uždaviniams baterijų komplektas.

Japonijos fenomenas: kodėl jakuza
nėra nelegali?
žiniasklaidos pajamos gali augti 5
mlrd. eurų per metus“, - pažymima
„McKinsey“ tyrime. „McKinsey“
taip pat atkreipia dėmesį, kad palengvės ir automobilių parkavimas.
Tai „automobilių aikštelių poreikį
Jungtinėse Valstijose sumažins
daugiau kaip 5,7 mlrd. kvadratinių
metrų“. Be to, pats draudimo modelis, paremtas žmogaus klaidomis,
virs vieno tipo draudimu nuo atsakomybės. Tai sumažins ir gyventojų
mėnesines išlaidas draudimui.
Šaltinis: Delfi.lt

Vakarų pasaulyje su organizuoto nusikalstamumo apraiškomis dažniausiai
kovojama, negailint išteklių. Tekančios Saulės šalyje nusikaltėlių grupuotės
– jakuzos – netgi nėra nelegalios. The Economist aiškina šį kuriozą.
Yamaguchi-Gumi, viena iš didžiausių ir nuožmiausių pasaulio gaujų,
kasmet, manoma, uždirba >6 milijardus dolerių iš narkotikų, apsaugos,
lupikavimo, nekilnojamojo turto reketo ir netgi, sakoma, iš Japonijos akcijų
biržos. Šiais metais, kai organizacijai sukako 100, daugiau nei 2000 iš jos
23 400 narių atsiskyrė, ir policija nerimauja dėl galimų pasekmių; karas tarp
gaujų devintajame dešimtmetyje nusinešė daugiau nei 20 gyvybių. Tačiau
narystė jakuzoje – Japonijos nusikalstami sindikatai – techniškai nėra nelegali. Surasti gaujų buveines nedaug sunkiau, nei pažiūrėti telefonų knygoje.
Turtingiausios Tokijo nusikaltėlių grupuotės biuras įsikūręs žaižaruojančio
Ginza parduotuvių kvartalo skersgatviuose.
Šaltinis: Technologijos.lt

3,50$',(1,60-)&,'

6(.0$',(1,60-)&,'

ª(ª7$',(1,60-)&,'

Spalio 10 d. - spalio 16 d.

ġ+=?EKJ=HEJáL=EAĊGĕ
P=NJU>=ĠG 
ġ0LA?E=HQOPUNEI=OĠG 
ġ*=Ĝ=OEOLNEJ?=O
ġ-NAIFAN=JEI=HEF=
ġ-NAIFAN=-=@ďGáHE=E
I=NOQLEH=IE=E
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=
ġěEJEKO,N=E
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=
ġěEJEKO,N=E
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=
ġěEJEKO,N=E
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=
ġ-=O=QHEK@KGQIAJPEG=
ġ-=O=QHEK@KGQIAJPEG=
ġĉANHKGK%KHIOKJQKPU
GE=E+
ġ*KGOHKAGOLNAO=O
ġěEJEKO,N=E
ġ-KLEAPáOQHCEI=JPQ
ÛAGQKHEQ
ġ0RAEGEJEIĕGKJ?ANP=O
ġĉE=J@EAJGPQ=HEFĕH=E@=
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġá@ĕPQNCQO
ġ0PEHEQO
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġ-=JKN=I=
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ*QVEGEJEOLNKFAGP=O
Ľ!=EJĕ@=EJ=ļ
ġ1NQILKOEKOĜEJEKO
ġ-NAIFAN=(=EOQPEGOE
=QGĊPØP=IOE=LH=QGí
+
ġ1NQILKOEKOĜEJEKO
ġ-=O=QHEK@KGQIAJPEG=
ġ-=O=QHEK@KGQIAJPEG=
ġĉANHKGK%KHIOKJQKPU
GE=E+ĠG 
ġ+=?EKJ=HEJáL=EAĊGĕ
P=NJU>=ĠG 
ġ0LA?E=HQOPUNEI=OĠG 

ġ)/1OPQ@EF=3EHJE=QO
GJUCĕIQCáFA
ġ(=E=ĊI=Ĝ=O>QR=QĠG 
ġ!QKGEIC=NK
ġ(QHPďNĕGNUĜGAHá
ġ(QHPďNĕGNUĜGAHá
ġ(QHPďNĕGNUĜGAHá*AJKN=
ġ(QHPďNĕGNUĜGAHá3EHJE=QO
OØOEQREJEOĠG 
ġ(NEGĊÜEKJEKĜK@EO
ġ(AHE=O)=E@=AR=JCA
HEG=IO
ġ(EFARKOAJKRá
ġěEJEKO2GN=EJ=
ġ!E@ĜEKFE)EAPQR=
ġ)/1(QHPďNKO=G=@AIEF=
ġGPKNE=QO'QKVKQ@N=EÜEK
IAÜEQE
ġ*EN=J@=,(1OLAGP=GHEO
ġ*QVEGKOL=O=QHEK
ĜR=ECĜ@áOĠG 
ġ%=Q@EO$=Q@EO
ġ-=@ďGáHE=EI=NOQLEH=IE=E
ġPOLEJ@ĜE=EĠG 
ġěEJEKO,N=EĠG 
ġ55-=Ĝ=EOHEKIQVEGKO
BAOPER=HEO
ġ)EAPQREĕ@KGQIAJPEG=
ġ(AHE=OíJ=IQOĠG 
ġ&.LNAOEJC=O
ġ/10
ġ(KJ?ANPQKF=JPE"QNKL=
ġ+=GPEJEOAGOLNAO=OĠG 
ġ0G=I>=JPUOL=O=QHE=EOQ
+KIA@=(=VH=QO
ġ-=JKN=I=ĠG 
ġ0LKNP=OĠG 
ġ,N=EĠG 
ġ!=>=NL=O=QHUFA
ġě=C=NáORUĊJEĕBAOPER=HEO

ġ)ACAJ@KOĠG 
ġ*QVEGKOO=R=EPáĠG 
ġ)EJEF= OL=HR= BKNI=
ġ&.LNAOEJC=OĠG 
ġ"PJKGQHPďNKON=P=OĠG 

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġĽ!E@EJC=OEO=IĜEQOļ
+
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġĽ!=GP=N=O,V=OĉAEIKO
CU@UPKFKL=P=NEI=Eļ
+
ġĽ!=GP=N=O,V=OĉAEIKO
CU@UPKFKL=P=NEI=Eļ
+
ġĽ0QNEG=PĕJ=I=Eļ
ġĽ1NAJPKENH=QGEJEĕG=ÜEĕ
JQKPUGE=Eļ
ġĽ$URAJEI=OOQHEďP=EOļ

ġá@ĕPQNCQOĠG 
ġ0PEHEQOĠG 
ġĉRAJP=@EAJEKIEJPUO
ġ$EIPKFEĜAIá
ġ/UPKOQGPEJEOOQ7EP=
(AHIE?G=EPA
ġ-NAIFAN=HREJ=OENL=PN=
GáHE=E>QNQJ@QG=E
ġ-NAIFAN=-=@ďGáHE=E
I=NOQLEH=IE=E
ġĉANRQ@KL=@=QĜ=/K>E
J=O%Q@=O
ġ$QOP=RKAJ?EGHKLA@EF=
ġ*ďOĕCURďJ=E
ġNKHEĕ$NEIĕL=O=GKO
ġ-=O=QHEK@KGQIAJPEG=
ġ-=O=QHEK@KGQIAJPEG=
ġQGOEJáC=PKO(NEOPE
GKHAG?EF=*EO*=NLH
ġ*EOEF=ġ3EHJEF=
ġěEJEKO,N=E
ġ&OPKNEFKO@APAGPUR=E
ġ)EAPQRKOPďGOP=JPIAÜEK
R=EG=E
ġ(AHE=E*=ĊEJKOěIKJáO
ġĉE=J@EAJGPQ=HEFĕH=E@=
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ(H=QOEIáHEOHP
ġ0=R=EPá
ġ-=JKN=I=
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ(KJ?ANP=OĽ+AOQ@ACEJPE
PEHP=Eļ
ġ1NQILKOEKOĜEJEKO
ġ-NAIFAN==HV=G=O
ġ1NQILKOEKOĜEJEKO
ġ-=O=QHEK@KGQIAJPEG=
ġ-=O=QHEK@KGQIAJPEG=
ġQGOEJáC=PKO(NEOPE
GKHAG?EF=*EO*=NLH
ġ)EAPQRKOPďGOP=JPIAÜEK
R=EG=EĠG 
ġ0=R=EPáĠG 
ġ(H=QOEIáHEOHPĠG 

ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=
ġěEJEKO
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=
ġ0LKNP=O
ġ(KIEO=N=O/AGO=O+
ġ0AJEO+
ġ(AHE=E*=ĊEJKOěIKJáO
ġ&OPKNEFKO@APAGPUR=EĠG 
ġ0=R=EPáĠG 
ġ(H=QOGEPA@=GP=NKĠG 
ġěEJEKO0LKNP=O,N=E
ġ)=>=@EAJ= )EAPQR=
ġěEJEKO,N=E
ġ)=>=@EAJ= )EAPQR=
ġěEJEKO0LKNP=O,N=E
ġ(H=QOEIáHEOHP
ġ-NAIFAN=(=EL=POEN=J@=
@=EGP=E
ġ-NAIFAN=ANHUJKLKHE?EF=
ġ(H=QOGEPA@=GP=NK
ġĉE=J@EAJ
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ+=?EKJ=HEJáL=EAĊGĕ
P=NJU>=
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġ-=JKN=I=3ANOH=O(QHPďN=
ġ!áIAOEK?AJPNA
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ)KPANEF=Ľ-ANH=Oļ
ġ"QNKLKOBQP>KHKÜAILEK
J=PK=PN=JGKONQJCPUJáO
)EAPQR=JCHEF=
ġ1NQILKOEKOĜEJEKO
ġ(KR=OQPANKNEVIQ
ġ"QNKLKOBQP>KHKÜAILEK
J=PK=PN=JGKONQJCPUJEĕ
=LĜR=HC=
ġ1NQILKOEKOĜEJEKO
ġANHUJKLKHE?EF=+
ġ1NQILKOEKOĜEJEKOĠG 
ġ(H=QOEIáHEOHPĠG 
ġ)=>=@EAJ= )EAPQR=ĠG 
ġ1NQILKOEKOĜEJEKOĠG 
ġ+=?EKJ=HEJáL=EAĊGĕ
P=NJU>=

ġ1AHAL=N@QKPQRá

ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġĽIANEGKOP=HAJP=Eļ
ġĽIANEGKOP=HAJP=EļĠG 
ġ0P=PUG
ġLEAĜďGHã
ġ-AJGPKFEL=R=N=
ġ)EAPQRKOC=HEďJĕ
ÜAILEKJ=PKAP=L=O
I
ġNÜE=QIďOĕ
ġĊIUHEQG=EIØ
ġ&ĊCURAJG FAEC=HEĠG 
ġ&ĊCURAJG FAEC=HEĠG 
ġĽ*EPE=F=QOL=O=GáHáOļ
+
ġĽ*EPE=F=QOL=O=GáHáOļ
+
ġĽ*EPE=F=QOL=O=GáHáOļ
+
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
+
ġěQNKR=O+AEĊPENE=I=
>UH=&@=HEO
ġĽ*EOPEJáOEOPKNEFKOļ
+
ġ)=>=EFQKGEJC=H=E@=
ĠG 
ġ*QVEGEJáG=QGá
ġ*+,%"/,'20
áCHUO+
ġĉ1/20(&+0+
ġĽ*EPE=F=QOL=O=GáHáOļ
ĠG +
ġ=I>=130&JPAN=GPU
RQOEOĊKQOQ=QCQOEAIO

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġĽ*=ĜEAFE1KI=OEN
!ĜANEO&ļ
ġĽ"OGEIĕIANC=EPáO
JQKPUGE=ENGPUFAļ
ġĽ"OGEIĕIANC=EPáO
JQKPUGE=ENGPUFAļ
ġĽ"OGEIĕIANC=EPáO
JQKPUGE=ENGPUFAļ
ġĽ"OGEIĕIANC=EPáO
JQKPUGE=ENGPUFAļ
ġĽĽ+E?GAHK@AKJļR=H=J@=
!KN=EN@N=QC=Eļ
ġĽ(AEOP=ĊAEIUJáHáļ
ġĽ(AILEJEQG=O-H=ÜE=
GAHJEOļ
ġĽ1KIKEN!ĜANEKĊKQļ
ġ0RAEG=PKO 
PAHAREPNEJ=
ġ*AOL=ÜEKO
ġ(&+,-20/6Û&&
(=LEPKJ=O7QI=O
ġ1KGE=F=QI=JK@=HE=
+
ġĽ$URAJEIKĊQGáOļ+
ġQOREOGK
ġ+AREAJ=OGAHUFA
ġ1AHAHKPK
ġ0AGI=@EAJEKĜEJEKOOQ
ĽHB=ļ
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ)EAPQRKO>=HO=O
ġ-/"*'"/áC=JÜEKO
GKNPKO+
ġ-/"*'"/1EGN=OPAE
OEJCQI=O0HáLPQRá
ġ=HOQKGQĜI=JAĠG 
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ0EILOKJ=E
ġ0EILOKJ=E
ġ(AILEJEQG=O-H=ÜE=
GAHJEO
ġ-KJ=O'=JC=O
ġ*AEHáOOďGQNUFA
ġ*A@EG=E
ġ0QGÜE=E
ġ(AILEJEQG=O-H=ÜE=
GAHJEO
ġ0EILOKJ=E
ġ0EILOKJ=E
ġ*=ĜKFEJQKP=G=
ġ*=ĜKFEJQKP=G=
ġ(ANĊPEJC=IAEHá
ġ13-=C=H>=
ġ13ĜEJEKO
ġ13OLKNP=O
ġ13KN=E
ġ1K>QH=GKLEF=
ġ-=RKFEJCE=QGĊP=GQHJE=E
ġ*KPANUOIAHQKF=CANE=Q
ġ13R=G=NKĜEJEKO
ġ13OLKNP=O
ġ13KN=E
ġ(ANĊP=O
ġ*AH=OENL=OH=LPUO
ġ 0&AHAGPNKJEJEĕJQOEG=H
PEIĕOGUNEQO
ġ1áRUJá
ġ+=QFKGá
ġ0@=HAHEĕL=OH=LPUO
ġ0@=HAHEĕL=OH=LPUO
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ0P=PUGĠG 
ġ)EAPQRKOC=HEďJĕ
ÜAILEKJ=PKAP=L=O
ĠG I
ġ1=QNKN=C=O+
ġQPKLEHKP=O
ġ(NALĊEJEKL=O=QHUFAOQ
3E@Q*=ÜEQHEQ
ġ0RAEG=PKOGK@=O
ġ#&)&5!EJCãO@A>A
OĕĜIKJEĕIEAOP=O
ġĽ @KGQIAJPEG=
$URďJĕLH=JAP=ļ
ġ0RAEGEJEI=E
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
+
ġěQNKR=O+AEĊPENE=I=
>UH=&&@=HEO+
ġĽ*EOPEJáOEOPKNEFKOļ
+
ġ*"&)à0&01,/&',0
(A@NĕíH=JG=+
ġĽ(QHP=Oļ+
ġĽ(QHP=Oļ+
ġ3=JEHEJEO@=JCQO+
ġĽ*EPE=F=QOL=O=GáHáOļ
ĠG +
ġĽ*EPE=F=QOL=O=GáHáOļ
ĠG +
ġ=I>=130&JPAN=GPU
RQOEOĊKQOQ=QCQOEAIO

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġARANHE%EHO=O
ġ+AL=LN=OPKOHAJGPUJáO
ġ2JERANOEPAP=EPR
ġ(K>N=
ġ 0&GNEIEJ=HEOP=E
ġ(=QH=E
ġG=@N=E
ġG=@N=E
ġ2JERAN=O
ġ2JERAN=O
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ+AL=LN=OPKOHAJGPUJáO
ġNQGHEJKP=GOE
ġ(K>N=
ġ(=QH=E
ġ 0&GNEIEJ=HEOP=E
ġ2JERAN=O
ġ2JERAN=O
ġ/AVE@AJP=E
ġ/AVE@AJP=E
ġIANEGEAPEĊG=OE=Q>K
EOPKNEF=
ġ3AE@NK@ĜE=E
ġÛUÜKENÛKJCK=JEI=?E
JEOłHI=O
ġR=H=J@KO
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ-NKCN=I=
ġ13L=N@QKPQRá
ġĽ+ALNEHUCOP=IEAFE
CURďJ=Eļ+
ġ(=EIK=G=@AIEF=
ġĉE=J@EAJGEI>=
ġ3=JPKOH=L=O
ġ(AHEKJEĕRáF=E
ġĽ$AJEF=EEĊLNECEIPEAOļ
ġ*ďOĕIEĊG=E
ġ+=?EKJ=HEJáHKPANEF=
ġĽ&ĊĊďGEOļ+
ġ$EJÜ=O+
ġěEJEKO
ġ,N=E
ġ$EJÜ=OĠPãO +
ġěEJEKO
ġ,N=E
ġĽļ
ġĽEAFEļ+
ġěEJEKO
ġ,N=E
ġ3EOG=OEĊGQ+
ġěEJEKO
ġ,N=E
ġ(=EIK@EAJ=
ġĽNãOP=JPEO>HKCEOļ
+
ġĽNĜEJ=E G=@ļ
ġĽNãOP=JPEO>HKCEOļ
+
ġĽNĜEJ=E G=@ļ
ġ-NAIFAN=Ľ+QĜQ@UPE
VKI>íļ0
ġĽļ
ġĽNãOP=JPEO>HKCEOļ
ġĽ+QĜQ@UPEVKI>íļ0
ġĽļ

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġĽĉACEOEN0Gď>EO!ďļ
ġĽCAJP=OĉQJUPEOļĠG 
ġĽ(AILEJEQG=O-H=ÜE=GAH
JEOļĠG 
ġĽ3KHGANEO 1AGO=OK
NAEJ@ĜANEOļ+
ġ0QCNíĜãOEĊLN=AEPEAO
ĠG +
ġHREJ=OEN>QNQJ@QG=E
ĠG 
ġĽ1KIKEN!ĜANEKĊKQļ
ĠG 
ġĽCAJP=OĉQJUPEOļ
ġĽ(AILEJEQG=O-H=ÜE=
GAHJEOļ
ġĽ-KJE=!EH=ļ+
ġ)=>=OR=G=N=O )EAPQR=
ġR=H=J@KO+
ġěEJEKO(NEIEJ=H=E
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ((+
ġ+QK&GE
ġĽ3EOERUN=EGE=QHáOļ
+
ġěEJEKO3ANOH=O
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ3(/,0"+00$=HQ
PEJEOPEGOH=O+
ġĽ!=H=O=Oļ+
ġĽ!APAGPURá!ĜKJOKJļ
+
ġĽ*AJP=HEOP=Oļ+
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ0EILOKJ=E
ġ0EILOKJ=E
ġ(AILEJEQG=O-H=ÜE=GAHJEO
ġ-KJ=O'=JC=O
ġ*AEHáOOďGQNUFA
ġGKI=J@=
ġ(AILEJEQG=O-H=ÜE=GAHJEO
ġ0EILOKJ=E
ġ0EILOKJ=E
ġ*=ĜKFEJQKP=G=
ġ*=ĜKFEJQKP=G=
ġ(ANĊPEJC=IAEHá
ġ13-=C=H>=
ġ13ĜEJEKO
ġ13OLKNP=O
ġ13KN=E
ġ1K>QH=GKLEF=
ġ-=RKFEJCE=QGĊP=GQHJE=E
ġ*KPANUOIAHQKF=CANE=Q
ġ13R=G=NKĜEJEKO
ġ13OLKNP=O
ġ13KN=E
ġ(ANĊP=O
ġ*AH=OENL=OH=LPUO
ġ 0&AHAGPNKJEJEĕJQOEG=HPE
IĕOGUNEQO
ġ1áRUJá
ġ+=QFKGá
ġ0@=HAHEĕL=OH=LPUO
ġ0@=HAHEĕL=OH=LPUO
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ0RAEG=PKO PAHAREPNEJ=
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ĠG +
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ĠG +
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ĠG +
ġĽ(=H>=IAENNK@KIAļ
+
ġĽ-NKGQNKNĕL=PEGNEJEI=O
ĠG +
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
ĠG +
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
+
ġĽIANEGKOP=HAJP=Eļ
ġĽ-NKGQNKNĕL=PEGNEJEI=Oļ
+
ġ*Q?DP=NKOQCNíĜEI=O
+
ġ&JBK@EAJ=
ġĽ*AJP=HEOP=Oļ+
ġĽ-KHE?EF=EN(Kļ+
ġ)=>=EFQKGEJC=H=E@=
ġGER=EV@Q >APJAíPEGáPEJ=
ġ(AEOP=AJ@Ĝ=IEJK
=PKJKEOPKNEF=+
ġĽ*AJP=HEOP=OļĠG +
ġĽ-NKGQNKNĕL=PEGNEJEI=Oļ
ĠG +
ġ=I>=130&JPAN=GPU
RQOEOĊKQOQ=QCQOEAIO

ġ1AHAL=N@QKPQRá

ġĽ)=QGEJEOL=O=QHEOļ
ġ-NKCN=I=
ġ13L=N@QKPQRá
ġěEJEKOĠG 
ġ(=EIK=G=@AIEF=
ġ3=JPKOH=L=O
ġĉE=J@EAJGEI>=
ġĽ&ĊĊďGEOļ+
ġ!=HUR=QF=I
ġ0R=N>EĜEJE=
ġ!=HUR=QF=IĠPãO 
ġ*ďOĕIEĊG=E
ġ0R=N>EĜEJE=
ġ*ďOĕIEĊG=EĠPãO 
ġ0R=N>EĜEJE=
ġ!=NL=ĜEďNáOEI
ġ13L=N@QKPQRá
ġĽ&ĊĊďGEOļ+
ġ0R=N>EĜEJE=
ġĽ&ĊĊďGEOļĠPãO +
ġěEJEKO
ġ,N=E
ġ(=EIK=G=@AIEF=
ġěEJEKO
ġ,N=E
ġ)EAPQR=PEAOEKCE=E
ġ/ALKNPANEO
ġ*=JK"QNKL=NH=IAJP=O
ġ,N=E
ġĽ*EĊGEJEOļ+
ġ!=NL=ĜEďNáOEI
ġ2ĜIENĊP=OCNKĜEO
ġ+QKC=PEAO=+
ġ/ALKNPANEO
ġ*=JK"QNKL=NH=IAJP=O
ġ,N=E
ġ3=ERKOLN=J=ĊUOPáO+
ġĽNãOP=JPEO>HKCEOļ+
ġ/ALKNPANEO
ġ*=JK"QNKL=NH=IAJP=O
ġ)EAPQR=PEAOEKCE=E
ġĽNãOP=JPEO>HKCEOļ+
ġĽ+ALNEHUCOP=IEAFECURďJ=Eļ
+
ġ/ALKNPANEO
ġĽNãOP=JPEO>HKCEOļ+
ġĽ+ALNEHUCOP=IEAFECURďJ=Eļ
+
ġĽ)=QGEJEOL=O=QHEOļ

ġ1AHAL=N@QKPQRá

ġĽJPDKJEOKQN@=EJ=O
+AL=ĜíOP=IEGN=ĊP=Eļ
ġĽ0K@EJEJGĕL=O=QHEOļ
ġĽěEA@ĕNEPI=Eļ
ġĽ0QLAN=QGHáļ+
ġĽ$NEAĜÜE=QOEPáR=Eļ
ġĽďNáF=ļ
ġĽďNáF=ļ
ġĽ0PA>QGH=@=NUOļ+
ġĽ1=>=PKOO=HKJ=Oļ
ġĽ/,*+1&("HEV=ļ
+
ġĽ-=OH=LPUOļ+
ġ$URAJEIKGE>ENGĊPUO
+
ġĽ!=N>ĊÜEKOEKO
CN=ĜQKHáOļ+
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġĽ*=ĜEAFE1KI=OEN
!ĜANEO&ļ
ġĽ"OGEIĕIANC=EPáO
JQKPUGE=ENGPUFAļ
ġĽ"OGEIĕIANC=EPáO
JQKPUGE=ENGPUFAļ
ġĽ"OGEIĕIANC=EPáO
JQKPUGE=ENGPUFAļ
ġĽ"OGEIĕIANC=EPáO
JQKPUGE=ENGPUFAļ
ġĽĽ+E?GAHK@AKJļR=H=J@=
!KN=EN@N=QC=Eļ
ġĽ(AEOP=ĊAEIUJáHáļ
ġĽ(AILEJEQG=O
-H=ÜE=GAHJEOļ
ġĽ1KIKEN!ĜANEKĊKQļ
ġĽ-KJ=OUJ=Oļ
ġ-EJCREJEQGK)KHK
JQKPUGE=E
ġ(&+,-20/6Û&&
+AJQC=HEI=O$AHAĜEJEO
ĜIKCQO
ġ0QCNíĜãOEĊLN=AEPEAO
+
ġĽ$URAJEIKĊQGáOļ+
ġA=PKORENPQRá
ġ)EAPQRKOOQLANĊAB=O
ġěEJEKO
ġ0LKNP=O
ġ,N=E
ġ02-"/(&+0HREJ=OEN
>QNQJ@QG=E
ġ(=N=PAR=EGEO+
ġ3EOEĊG=EOH=LP=E+
ġ"CVKN?EVI=OĠG +
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ)/DEIJ=O
ġ(=E=ĊI=Ĝ=O>QR=QĠG 
ġ!=EJĕ@=EJAHá
ġ-=ĜRAHGíLNKBAOEFØGEP=EL
ĠG 
ġ/10ĠG 
ġ-=O=QHEK@KGQIAJPEG=
ġ(EFARKOAJKRá
ġěEJEKO2GN=EJ=
ġìOEĜEďNáG íOEGH=QOUG
ġ)ACAJ@KOĠG 
ġ*ďOĕIEAOPAHE=E
ġ*KGOHKAGOLNAO=O
ġĉRAJP=@EAJEKIEJPUO
ġ2CJEAOIA@ĜEKGHáOQ
R=NKR=EO
ġ%=Q@EO$=Q@EO
ġ-=@ďGáHE=EI=NOQLEH=IE=E
ĠG 
ġ/QOĕC=PRáěEJEKO
ġěEJEKO,N=EĠG 
ġ*=AOPNK0=QHEQO
0KJ@A?GEO
ġ$EJP=NEJáO>=PQPKO
IAEOPN=E
ġ(QHPďN=0=QHEQO0KJ
@A?GEO
ġ!QNUO=POE@=NK
ġ"QNKI=TTĠG 
ġ3EOQC=NOQ
ġ+=GPEJEOAGOLNAO=OĠG 
ġHEQVKR=G=N=O
ġ-=JKN=I=ĠG 
ġ0LKNP=OĠG 
ġ,N=EĠG 
ġ!=>=NL=O=QHUFA
ġ#AOPER=HEOĽAJ=E LH=Q
GE=Ií+E@Øļ
ġ)EAPQREĕ@KGQIAJPEG=
ġ2CJEAOIA@ĜEKGHáOQ
R=NKR=EOĠG 

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġĽ!E@EJC=OEO=IĜEQOļ
+
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġĽ!=GP=N=O,V=OĉAEIKO
CU@UPKFKL=P=NEI=Eļ
+
ġĽ!=GP=N=O,V=OĉAEIKO
CU@UPKFKL=P=NEI=Eļ
+
ġĽ0QNEG=PĕJ=I=Eļ
ġĽ1NAJPKENH=QGEJEĕG=ÜEĕ
JQKPUGE=Eļ
ġĽ$URAJEI=OOQHEďP=EOļ
ġĽJPDKJEOKQN@=EJ=O
+AL=ĜíOP=IEGN=ĊP=Eļ
ġĽ*UHáGO=RKOK@Øļ
ġĽ0QLAN=QGHáļ+
ġĽ$NEAĜÜE=QOEPáR=Eļ
ġĽďNáF=ļ
ġ+AI=NQOGEJ=O)AJGPU
JEJEJG=O%K+
ġĽ!ANAJ=ON=QJ=O
ìRUGE=Eļ+
ġĽ3=JCAHEF=ļ+
ġ0"(*!&"+&,!"1"(
1630+QOEG=HPEIK
REAP=+
ġ0QGNAÜE=JPEOOGNU@EO
+
ġĽĽ!E@ĜEKOEKONEP=JEFKOļ
REAĊ>QPEOļ
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ)/DEIJ=O
ġ"PJKGQHPďNKON=P=O
ġ(ďNU>KOIAP=O
ġ(=EL=POEN=J@=@=EGP=E
ġ+=IAHEOLNANEFKOAĠG 
ġ)=>=ONUP=O )EAPQR=ĠG 
ġěEJEKO2GN=EJ=
ġ!4J=QFEAJKONQOĕ
G=H>=
ġ-=O=QHEK@KGQIAJPEG=
ġìOEĜEďNáG íOEGH=QOUGĠG 
ġ*EN=J@=,(1OLAGP=GHEO
ġ3EAJ=OAEHáN=ĊPEO
ġ$QOP=RKAJ?EGHKLA@EF=
ġ+=IAHEOLNANEFKOA
ġěEJEKO2GN=EJ=ĠG 
ġ$EIPKFEĜAIá
ġ&.LNAOEJC=OĠG 
ġĉANHKG=O+
ġPOLEJ@ĜE=E
ġ)=>=J=GPQG=O
ġ*QVEGKOR=H=J@=
ġ!4J=QFEAJKONQOĕ
G=H>=
ġ"QNKI=TT
ġ(=EOQPEGOE=QGĊPØP=IOE=
LH=QGí+ĠG 
ġ1NQILKOEKOĜEJEKOĠG 
ġ!=>=NL=O=QHUFA
ġ1NQILKOEKOĜEJEKOĠG 
ġ*QVEGKOL=O=QHEK
ĜR=ECĜ@áO
ġ1NQILKOEKOĜEJEKOĠG 
ġ*QVEGKOL=O=QHEK
ĜR=ECĜ@áO
ġ55-=Ĝ=EOHEKIQVEGKO
BAOPER=HEOĠG 
ġGEOQĜ=Gí+
ġě=C=NáORUĊJEĕBAOPER=HEO
ĠG 
ġHEQVKR=G=N=OĠG 

ġ!EAJKOLNKCN=I=
ġĽ(=N=@=FQOļ+
ġĽ(=N=@=FQOļ+
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġĽ0Gď>EO!ď-=OH=LÜEĕ
>EQN=Oļ
ġĽ!ĜKJEO1AOP=Oļ
ġĽ+QC=HáPKF=ļ
ġĽ!QOQLQOARUNKļ+
ġĽ!QOQLQOARUNKļ+
ġĽJPDKJEOKQN@=EJ=O
AL=ĜíOP=IEGN=ĊP=EļĠG 
ġĽ*AJP=HEOPáļ+
ġĽ-=RKCP=OCURAJEI=Oļ
+
ġĽ0PA>QGH=@=NUOļĠG 
+
ġĽ-AJGEEJCNA@EAJP=Eļ
ġĽ+EGEP=ļ+
ġĽ*=JKCURAJEIKĊREAO=ļ
ġĽ*=JKCURAJEIKREAO=ļ
ġĽ0AJKFK1EHPKL=OH=LPEOļ
ġĽ3A@ãOENPQNER=EGĕļ+
ġĽ3A@ãOENPQNER=EGĕļ+
ġĽ*AJP=HEOPáļ+
ġ1ACURQKF=IAEHá+
ġĽ$URAJEI=OL=C=H
%=NEAPØļ+
ġĽ+EGEP=ļĠG +
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

ġ*KJOQJ=O
ġ3áĜHEQG=EJEJ@VáO
ġJÜEQG=O!KJ=H@=OEN
@N=QC=E
ġ)ACAJ@==LEA(KNØ
ġ*EPU>KOENOLKNPK
>=H=JO=O
ġ*=IUÜEĕGHQ>=O
ġ0GKJEKHAJGPUJáO
ġ$=N@Q$=N@Q
ġ(AHE=Oí"H@KN=@Ø
ġ+UGĊPQG=O+KOEO
ġ$URAJEIK>=JCKO
ġ"GOPN=OAJOĕIďĊEO
ġ13ĜEJEKO
ġ13OLKNP=O
ġ13KN=E
ġ"QNKF=?GLKP
ġ!E@UOEOI=CEFKOĊKQ
ġ-=OGQPEJáNE>=
ġ(HKF=
ġ-=Ĝ=@áPKFEĜAIá

ġ-NKCN=I=
ġ13L=N@QKPQRá
ġ(AHEKJEĕRáF=E
KQN@=EJQ
ġĉE=J@EAJGEI>=
ġĽ+ALNEHUCOP=IEAFE
ġ/E?D=N@K%=IIKJ@K
CURďJ=Eļ+
CNAEPEAFE=LIKGUI=E
ġĽ3EOG=O=LEACURďJQOļ
ġ3=ERKOLN=J=ĊUOPáO
ġ3EAJ=IC=HAG=>HUO
+
ġ2JERANOEPAP=EPR
ġĽ&JOLAGPKNEQO)QEO=Oļ
+
ġ&ĊLAPEAO
ġĽ&ĊĊďGEOļ+
ġ-=O=QHEKíOLď@EJCE=QOE
ġ*QVEGEJEOCEIP=@EAJEO
ġ-N=AEPEAOĜR=HC=O
ġěEJEKO
ġ,N=E
ġ-KL=O=QHíOQJPDKJU
ġ*QVEGEJEOCEIP=@EAJEO
KQN@=EJQ
ĠPãO 
ġěEJEKO
ġ'KGEĕGHEďÜEĕ
ġ,N=E
ġQGĊÜE=QOE=L=R=N=
ġ-NAIFAN=!=HUR=QF=I
ġĽEAFEļ+
ġ&ĊLAPEAO
ġěEJEKO
ġ)EAPQRKOGNALĊEJEKHUCKO
ġ,N=E
NQJCPUJáO3EHJE=QOĽ)E ġ$EJÜ=O+
ġěEJEKO
APQRKONUP=Oļ2PAJKO
ġ,N=E
Ľ'QRAJPQOļ
ġ$EJÜ=OĠPãO +
ġĽNĜEJ=E G=@ļ
ġ$N=ĜEKO>ďPU>áO
ġĽNãOP=JPEO>HKCEOļ
ġ13ĜEJEKO
+
ġ-NAIFAN=Ľ1=IOAOJEO
ġ13OLKNP=O
QĜJ=GPíļ0
ġ13KN=E
ġĽ&JOLAGPKNEQO)QEO=Oļ
+
ġ2JERANO=HQOG=NUO
ġĽNãOP=JPEO>HKCEOļ
ġR=H=J@KO
+
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=
ġ$EJÜ=O+
ġ-KL=O=QHíOQJPDKJU

ġARANHE%EHO=O
ġ+AL=LN=OPKOHAJGPUJáO
ġ2JERANOEPAP=EPR
ġ(K>N=
ġ 0&*=F=IEO
ġ(=QH=E
ġG=@N=E
ġG=@N=E
ġ2JERAN=O
ġ2JERAN=O
ġ1AHAL=N@QKPQRá
ġ+AL=LN=OPKOHAJGPUJáO
ġ*=OPNE?DPKLKHE?EF=
ġ(K>N=
ġ(=QH=E
ġ 0&*=F=IEO
ġ2JERAN=O
ġ2JERAN=O
ġ/AVE@AJP=E
ġ/AVE@AJP=E
ġIANEGEAPEĊG=OE=Q>K
EOPKNEF=
ġ(NQREJKOOGAN@UJáO
1AGO=OA
ġ0P=I>QOHKĊEI=O
ġ-NKCN=IKOL=>=EC=

PENKTADIENIS, SPALIO 16 D.

KETVIRTADIENIS, SPALIO 15 D.

TREÈIADIENIS, SPALIO 14

D.

ANTRADIENIS, SPALIO 13

D.

2015 10 09 Nr. 40

7

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis.
11:05 Mûsø gyvûnai. (k.).
11:35 Nacionalinë paieðkø
tarnyba. (k).
12:30 Kova su terorizmu .
13:30 Klauskite daktaro. (k.).
14:00 Þinios.
16:25 Klausimëlis.lt.
16:40 Premjera. Kaip
atsiranda daiktai 6
17:05 Premjera. Berlyno
policija 3 .
18:00 Klauskite daktaro.
18:30 Ðiandien.
19:30 Emigrantai.
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.
HD.
22:30 Tikri vyrai.
23:25 Trumposios þinios.
23:30 Premjera. Ðlovës
dienos.

07:00 Kaip atsiranda daiktai
6. (k.)
07:25 Namelis prerijose (k.)
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Euromaxx. (k.).
12:30 Rusø gatvë.(k).
13:00 Muzikos valanda. (k.).
14:00 Mokslo ekspresas.
14:15 Broliø Grimø pasakos
15:15 Gustavo enciklopedija.
15:45 Namelis prerijose.
17:15 Þinios. Ukraina. (k.).
17:30 Istorijos detektyvai.
18:15 Kai að maþas buvau.
19:00 Kultûrø kryþkelë.
19:15 Lietuvos idilë pagal
Jonà Ðvedà.
20:00 Septynios Kauno
dienos.
20:30 Labanaktukas.
20:40 Premjera. Dþiungliø
bûrys skuba á pagalbà.
21:00 Keisèiausi pasaulio
ginklai.
22:00 Naktinis ekspresas.
22:30 Balzakas.
00:10 Trumposios þinios.
(k.).
00:15 Dabar pasaulyje.
00:45 Trumposios þinios.
(k.).
00:50 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
01:35 Trumposios þinios.
HD (k.).
01:40 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.

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" .
10:30 "Du su puse vyro“.
11:30 "Þiedø ritmai" .
12:05 "Mentalistë". (k.)
13:05 "Pavogtas
gyvenimas" .
14:00 "Bûrëja".
14:35 "Penki ingredientai“
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 Midsomerio
þmogþudystës IV
23:15 "Pabaiga"
00:10 "Gyvenimas pagal
Harietà".

06:30 "Ðegis ir Skûbis Dû".
06:55 "Agentas Ðunytis".
(k.).
07:25 "Kempiniukas
Plaèiakelnis".(k.) .
07:50 "Volkeris, Teksaso
reindþeris".
08:50 Tokia jau mano dalia
(k.).
10:55 Kapitonas Zumas (k.)
.
12:40 "Tomo ir Dþerio
ðou".(k.)
13:05 "Agentas Ðunytis".
13:35 "Kempiniukas
Plaèiakelnis" .
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 Yra, kaip yra.
18:30 Þinios.
19:30 KK2.
20:20 Pagalbos skambutis.
21:00 "Visi vyrai kiaulës..."
21:30 Þinios.
22:10 Apsuptyje.
00:20 "Dalasas" .
01:15 "Sekso magistrai“.
02:25 "Mentalistas"

06:40 Teleparduotuvë
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
14:00 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 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

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".
16:55 Muchtaro
sugráþimas.
18:25 "Mentalistas".
19:25 "Policija ir Ko".
20:30 Iðgyvenk, jei gali.
21:00 Akivaizdu, bet
neátikëtina.
21:30 Gaudynës.
23:15 "Gyvi numirëliai".
00:10 "Mentalistas" (k.)..
01:05 "Prokurorø
patikrinimas" (k.)

06:50 Teleparduotuvë
07:05 Beverli Hilsas 90210
08:00 Nepaprastos
lenktynës
09:00 Tavo augintinis
09:30 Kobra 11
10:30 CSI kriminalistai
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 Rezidentai
21:30 Rezidentai
22:00 Kolibrio efektas
00:05 Uþstrigusi
paauglystëje
02:10 24 valandos

06.54 TV parduotuvë.
07.10 Reporteris.
07.55 Mano Europarlamentas.
08.00 Lietuva tiesiogiai.
08.35 Vaivos pranaðystës.
09.35 „Miðkinis“.
10.40 „Mesingas.
Aplenkiantis laikà“.
11.45 Muzikinis
gimtadienis.
12.00 Svarbi þinia.
Informacinë laida.
12.05 Muzikinis
gimtadienis.
13.00 Svarbi þinia.
14.05 Dar paþiûrësim.
14.35 TV parduotuvë.
14.50 „Miðkinis“ .
15.00 Svarbi þinia.
15.05 „Miðkinis“
16.00 Þinios.
16.18 Orai.
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 Premjera. „Akis uþ
aká“.
21.30 Patriotai.
22.30 Reporteris.
23.20 Nuoga tiesa.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
HD.
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 Klauskite daktaro.
(k.).
14:00 Þinios.
16:30 Premjera. Kaip
atsiranda daiktai 6 .
16:55 Senis.
18:00 Klauskite daktaro.
18:30 Ðiandien.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:20 Sportas.
21:25 Orai.
21:29 Loterija „Perlas“.
21:30 Auksinis protas.
22:45 Trumposios þinios.
22:50 Klausimëlis.lt.
23:25 Trumposios þinios.
23:30 Premjera. Ðlovës
dienos.

07:00 Kaip atsiranda daiktai 6.
07:25 Namelis (k.).
09:00 Labas rytas,
Lietuva.(k.).
12:00 Naktinis ekspresas.
12:30 Septynios Kauno
dienos. (k.).
13:00 Istorijos detektyvai.
13:45 Lietuvos
tûkstantmeèio vaikai.
14:35 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
15:15 Gustavo
enciklopedija.
15:40 Namelis prerijose.
17:10 Linija, spalva, forma.
(k.).
17:55 Ðlovës dienos (k.).
18:40 Kultûrø kryþkelë.
18:55 Europos krepðinio
taurës turnyro rungtynës.
21:00 Keisèiausi pasaulio
ginklai.
22:00 Mokslo sriuba.
22:30 Mano liûdna meilës
istorija.
00:20 Trumposios þinios.
(k.).
00:25 Dabar pasaulyje.
00:55 Trumposios þinios.
(k.).
01:00 Muzikos pasaulio
þvaigþdës.
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" .
10:30 "Du su puse vyro“.
11:30 "Þiedø ritmai" .
12:05 "Mentalistë". (k.)
13:05 "Pavogtas
gyvenimas" .
14:00 "Bûrëja".
14:35 "Penki ingredientai“
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 Midsomerio
þmogþudystës IV
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.).
08:50 24 valandos (k).
09:55 Yra, kaip yra (k).
11:05 Tikras gyvenimas:
"Pirmosios meilës auka".
12:05 Tikras gyvenimas:
"Princas ir elgeta“.
13:05 "Agentas Ðunytis”.
13:35 "Kempiniukas
Plaèiakelnis".
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 Yra, kaip yra.
18:30 Þinios.
19:30 KK2.
20:20 Su cinkeliu.
21:00 "Visi vyrai – kiaulës.
21:30 Þinios.
22:10 Baisûs nusikaltimai.
00:35 "Dalasas"
01:30 "Sekso magistrai" .
02:35"Mentalistas

06:40 Teleparduotuvë
06:55 Simpsonai
07:55 Kempiniukas
Plaèiakelnis
08:25 Moterys meluoja
geriau
08:55 Meilës sûkuryje
10:00 Medikai
11:00 Rezidentai
11:30 Rezidentai
12:00 Prieð srovæ
13:00 Kempiniukas
Plaèiakelnis
13:30 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
22:15 TV3 sportas
22:20 TV3 orai
22:25 Vikingø loto
22:30 Kleitono bazë
00:35 Elementaru

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 Farai.
21:30 Seksas ir miestas.
00:25 "Mentalistas".(k.).
01:20 "Prokurorø
patikrinimas". (k.)

06:45 Teleparduotuvë
07:00 Beverli Hilsas 90210
08:00 Nepaprastos
lenktynës
09:00 Adrenalinas
09:30 Kobra 11
10:30 CSI kriminalistai
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 Rezidentai
21:30 Rezidentai
22:00 Trys átemptos dienos
00:30 Apgaulë
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06.50 Programa.
06.54 TV parduotuvë.
07.10 Reporteris.
08.00 Lietuva tiesiogiai.
08.35 Uþmirðtas groþis.
09.35 „Miðkinis“.
10.40 „Mesingas.
Aplenkiantis laikà“ .
11.45 Dar paþiûrësim.
12.00 Svarbi þinia.
12.05 Dar paþiûrësim.
14.05 „80-ieji“
14.35 TV parduotuvë.
14.50 „Miðkinis“ .
15.00 Svarbi þinia.
15.05 „Miðkinis“.
16.00 Þinios.
16.20 „Genijai ið
prigimties“.
17.00 Þinios.
17.20 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris.
18.37 Mano Europarlamentas.
18.45 Europos taurë 2015/
2016.
20.30 Dar paþiûrësim.
21.30 Sàmokslo teorija.
22.30 Reporteris.
23.12 Mano Europarlamentas.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis. (k.).
11:05 Misija: Vilnija. (k.).
11:35 Gyvenimas. (k.).
12:30 Stilius. (k).
13:15 Klausimëlis.lt. (k.).
13:30 Klauskite daktaro.
(k.).
14:00 Þinios.
16:30 Premjera. Kaip
atsiranda daiktai 6.
16:55 Senis.
18:00 Klauskite daktaro.
18:30 Ðiandien.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama.
21:05 Dëmesio centre.
21:20 Sportas.
21:25 Orai.
21:29 Loterija „Perlas“.
21:30 LRT forumas. Karas
Sirijoje ir pabëgëliø krizë
Europoje – pasekmës ir
iðeitys.
22:55 Trumposios þinios.
23:00 Durys atsidaro.
23:30 Trumposios þinios.
23:35 Istorijos detektyvai.
(k)
00:25 Trumposios þinios.
(k).

07:00 Kaip atsiranda daiktai
6 (k.)
07:25 Namelis
prerijose (k.)
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Þinios. Ukraina.
11:45 DW naujienos rusø
kalba.
12:00 Mokslo sriuba. (k.).
12:30 Keisèiausi pasaulio
ginklai (k.)
13:20 Maestro. (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 Premjera. Peliukas
Lukas.
21:00 Legendos.
21:50 DW naujienos rusø
kalba.
22:00 Naktinis ekspresas.
22:30 Að – laidos vedëjas.
23:45 Vasaros MEDIA
studija.
00:15 Dabar pasaulyje.

06:15 "Karadajus".
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 "Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras".
09:10 "Dþonis Testas".
09:35 "Nugalëtoja“.
10:00 "Vedæs ir turi vaikø.
10:30 "Vedæs ir turi vaikø".
(k.)
11:00 "Mylëk savo
sodà".(k.).
12:05 "Mentalistë" (k.)
13:05 "Pavogtas
gyvenimas".
14:00 "Bûrëja".
14:35 "Penki ingredientai" .
15:30 "Nikita".
16:30 "Mano gyvenimo
ðviesa“.
18:00 "Senojo Tilto
paslaptis“.
19:00 "Vedæs ir turi vaikø" .
19:55 "Mentalistë".
21:00 Prieblanda. Velnio
tiltas.
23:10 "Sekso magistrai".
00:20 "Neiðtikimieji.
Iðdavystës istorijos" .
01:15 "Nikita" (k.)

06:30 "Ðegis ir Skûbis Dû".
06:55 "Agentas
Ðunytis".(k.)
07:25 "Kempiniukas
Plaèiakelnis". (k.).
08:50 24 valandos (k.).
09:55 Yra, kaip yra (k).
11:05 Tikras gyvenimas:
"Tikras tëvas".
12:05 Tikras gyvenimas:
"Tapytojo þmonos
paveikslas".
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.
19:30 Valanda su Rûta.
21:00 "Visi vyrai kiaulës..."
21:30 Þinios.
22:10 Iðrinktøjø medþioklë.
00:25 "Dalasas“
01:20 "Sekso magistrai“.
02:25 Sveikatos ABC
televitrina (k).

06:40 Teleparduotuvë
06:55 Simpsonai
07:55 Kempiniukas
Plaèiakelnis
08:25 Moterys meluoja
geriau
08:55 Meilës sûkuryje
10:00 Medikai
11:00 Rezidentai
11:30 Rezidentai
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 Nesusekamas

06:15 "Policija ir Ko".
07:15 Muchtaro
sugráþimas.(k.)
08:15 "Policija ir Ko". (k).
09:15 Þurovas. Neiðtiriama
byla.
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 Labai juokinga laida.
21:00 Farai.
21:30 Staiga trisdeðimties.
23:35 "Gyvi numirëliai".
00:50 "Mentalistas".(k.)
01:45 "Prokurorø
patikrinimas". (k.).

06:45 Teleparduotuvë
07:00 Beverli Hilsas 90210
08:00 Nepaprastos
lenktynës
09:00 Vienam gale kablys
09:30 Kobra 11
10:30 CSI kriminalistai
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
19:00 CSI kriminalistai
20:00 Univeras
20:30 Univeras
21:00 Rezidentai
21:30 Rezidentai
22:00 Adrenalinas
23:45 Kruvina muzika
01:20 Specialioji jûrø
policijos tarnyba
02:10 24 valandos

06.50 Programa.
06.54 TV parduotuvë.
07.10 Reporteris.
07.55 Mano Europarlamentas.
08.00 Lietuva tiesiogiai.
08.35 Nuoga tiesa.
09.35 „Miðkinis“.
10.40 „Mesingas.
Aplenkiantis laikà“.
11.45 Ginèas.
12.00 Svarbi þinia.
14.05 „80-ieji“ .
14.35 TV parduotuvë.
14.50 „Miðkinis“. (17).
15.00 Svarbi þinia.
Informacinë laida.
15.05 „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 „80-ieji“ .
20.30 Premjera. „Akis uþ
aká“ .
21.30 Vaivos pranaðystës.
22.30 Reporteris.
23.17 Orai.

06:00 LR himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Komisaras Reksas.
10:05 Senis. (k.).
11:05 Popietë su
Algimantu Èekuoliu.
11:35 Specialus tyrimas.
(k.)
12:30 Lietuvos
tûkstantmeèio vaikai. (k.).
13:30 Klauskite daktaro.
(k.).
14:00 Þinios.
16:30 Premjera. Kaip
atsiranda daiktai 6 .
16:55 Senis.
18:00 Klauskite daktaro.
18:30 Ðiandien.
18:40 Sportas.
18:43 Orai.
18:50 Duokim garo!
20:25 Loterija „Perlas“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Perlas“.
21:00 Muzikinis projektas
„Vario audra“.
22:40 Trumposios þinios.
22:45 „Ðuniui po uodega“
00:20 Trumposios þinios.
00:25 Komisaras Reksas.
(k.)
01:20 Trumposios þinios.
(k.).
01:25 Klauskite daktaro.
(k.).

07:00 Kaip atsiranda daiktai
6 . (k.)
07:25 Namelis prerijose.
09:00 Labas rytas,
Lietuva.(k.).
11:30 Þinios. Ukraina.
11:45 DW naujienos rusø
kalba.
12:00 Naktinis ekspresas.
12:30 Paþvelk á profesijà
kitaip. (k.)
13:00 Keisèiausi pasaulio
ginklai.(k.).
13:45 Dainø dainelë.(k.).
15:15 Gustavo
enciklopedija.
15:45 Namelis prerijose.
17:15 Þinios. Ukraina.
17:30 Visu garsu. (k.)
18:15 Kai að maþas buvau.
19:00 Kultûrø kryþkelë.
19:15 Premjera.
Ekspedicija.
20:15 Mokslo ekspresas.
20:30 Labanaktukas.
20:40 Premjera. Vakaro
pasakëlës.
21:00 Kultmisijos.
21:50 DW naujienos rusø
kalba.
22:00 Muzikos savaitë.
22:30 Baleto aristokratas.
23:25 Lietuvos idilë pagal
Jonà Ðvedà. (k.)
00:15 Dabar pasaulyje.

06:15 "Karadajus" .
08:15 Teleparduotuvë.
08:45 "Skûbis Dû.
Paslapèiø biuras".
09:10 "Dþonis Testas".
09:35 "Nugalëtoja".
10:00 "Vedæs ir turi
vaikø". (k.).
11:00 "Tabatos
salonas".(k.)
12:05 "Mentalistë".(k.).
13:05 "Pavogtas
gyvenimas.
14:00 "Bûrëja".
14:35 "Penki ingredientai
.15:00 "Penki ingredientai" .
15:30 "Nikita".
16:30 "Mano gyvenimo
ðviesa“.
18:00 "Senojo Tilto
paslaptis".
19:00 "Vedæs ir turi
vaikø“.
19:55 "Mentalistë" .
21:00 Bekas 3. Mergaitë
rûsyje.
22:55 Paslaptingas .
00:55 "Nikita".(k).

06:30 "Ðegis ir Skûbis
Dû" .
06:55 "Agentas Ðunytis"
(k.).
07:25 "Kempiniukas
Plaèiakelnis" (k.)
08:50 Pagalbos
skambutis (k.)
09:35 "K11: Komisarai
tiria" .
11:05 Tikras gyvenimas:
"Dukros. Mamos. Tëvai".
12:05 Tikras gyvenimas:
"Meilë iki mirties".
13:05 "Agentas Ðunytis".
13:35 "Kempiniukas
Plaèiakelnis".
14:00 "Ponia Dila“.
16:30 Labas vakaras,
Lietuva.
17:15 24 valandos.
18:30 Þinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Praktikantai.
23:25 Pasienis..
01:35 Baisûs nusikaltimai
(k.).

06:40 Teleparduotuvë
06:55 Simpsonai
07:55 Kempiniukas
Plaèiakelnis
08:25 Moterys meluoja
geriau
08:55 Meilës sûkuryje
10:00 Medikai
11:00 Rezidentai
11:30 Rezidentai
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 Aladinas
21:15 Beþdþioniø
planetos sukilimas
23:25 Diatlovo perëja:
dingusi ekspedicija
01:20 Kleitono bazë

06:15 "Policija ir Ko".
07:15 Muchtaro
sugráþimas (k.)
08:15 "Policija ir Ko".(k.).
09:15 Þurovas.
Neiðtiriama byla.
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 3.
23:45 "Sausas ástatymas.
Atviras karas".
02:10 "Prokurorø
patikrinimas".(k.).
03:20 Bamba TV. S.

06:50 Teleparduotuvë
07:05 Beverli Hilsas
90210
08:00 Nepaprastos
lenktynës
09:00 Juokingiausi
Amerikos namø vaizdeliai
09:30 Kobra 11
11:30 CSI kriminalistai
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 Elementaru
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 Nutildyti ðauklá
00:45 Eurolygos
rungtynës. Zielonos
Goros "Stelmet" - Kauno
"Þalgiris"
02:25 24 valandos

06.50 Programa.
06.54 TV parduotuvë.
07.10 Reporteris.
08.00 Lietuva tiesiogiai.
08.35 Patriotai.
09.35 „Miðkinis“ .
10.40 „Mesingas.
Aplenkiantis laikà“ .
11.45 Sàmokslo teorija.
12.00 Svarbi þinia.
12.05 Sàmokslo teorija.
12.50 Dalyvaujam!
13.00 Svarbi þinia.
13.05 Dalyvaujam!
14.00 Svarbi þinia.
14.05 „80-ieji“ .
14.35 TV parduotuvë.
14.50 „Miðkinis“ .
15.00 Svarbi þinia.
15.05 „Miðkinis“.
16.00 Þinios.
16.18 Orai.
17.20 „Viskas apie
gyvûnus“.
18.00 Reporteris.
18.47 Orai.
18.50 „Miðkinis“ (19).
19.55 „80-ieji”.
20.30 Muzikinis
gimtadienis.
22.30 „Ar þinai, kad?...“.
22.40 Premjera. „Tylos
áþadas“.
00.45 „Ar þinai, kad?...“.
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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 (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 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 bendrabutis, yra
balkonas ir rûsys). Jurbarkas,
tel. +370 618 75 397.
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.,
renovuotame name, renovacija iðmokëta, reikalingas
remontas). Jurbarkas, tel. 8
685 01 287.
2 k. butà (V a., 54 kv. m, prie
didþiosios „Maximos“, 11
000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
674 39 990.
2 k. butà P. Cvirkos g. (graþi,
rami vieta, kaina 17 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 618 74 316.

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.
2 k. butà Kauno g. 40 ir 1,37 a
þemës ðalia buto. Tel.: 8 616 88
309, 8 687 25 836.
2 k. butà miesto centre
SKUBIAI (prieðkambaris,
III a., vidinis, tvarkingas).
Jurbarkas, tel. 8 610 22 483.
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 Þemaitës g. 14 (IV
a., 48 kv. m, tvarkingas, plastikiniai langai, ðarvo durys,
ástiklintas plastikiniais langais
balkonas, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 674 33 461.
2 k. butà Birutës g (IV a., 54
kv. m, IV aukðtø name, 12
900 Eur. Butas prie didþiosios
„Maximos“. Jurbarkas, tel. 8
607 85 255.
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). Miesto centre
renovuotame name parduodamas 1,5 k. butas (III a.).
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.
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 butas). Jurbarkas, tel. 8
615 59 488.
4 k. butà (renovuotame name
su pigiu vietiniu ðildymu).
Jurbarkas, tel. 8 636 64 301.
4 k. butà Dariaus ir Girëno g.
(su vaizdu á Nemunà, su virtuvës ir prieðkambario baldais,
rûsys). Jurbarkas, tel.: 8 685 00
647, 8 699 19 579.
4 k. butà K. Donelaièio g. (V a.,
renovuotame name, su buitine
technika, suremontuotas).
Jurbarkas, tel. 8 642 01 019.

44 kv. m butà (jaukus, vidinis,
su balkonu daugiabutyje, patogioje, graþioje, ramioje vietoje,
ne bendrabutyje, prie namo
daug vietos automobiliams.
kaina sutartinë). Jurbarkas,
tel. 8 637 24 104, skambinti
po 18 val.
Dirbtuves-garaþus (120 kv. m,
trifazis, duobë, keltukas, telpa
6 automobiliai, 9 000 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 616 41 686.
Namà Sodø g. 21 (2 a., sklypas
12 a þemës, namas tvarkingas,
garaþas sujungtas su namu,
keli sandëliai, ûkinis pastatas,
ðalia yra dar 7 a þemës, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
603 22 265.
Garaþà (38 kv. m, mûrinis, 5
500 Eur). Du garaþus miesto
centre (elektra, geras privaþiavimas, perdengtas stogas,
saugios durys). Jurbarkas, tel.
8 612 71 173.
Garaþà Mokyklos g. (38 kv. m,
mûrinis, 2 500 Eur. Nuo gatves
treèias garaþas, didelis rûsys).
Jurbarkas, tel. 8 607 85 255.
Gyvenamàjá namà miesto centre su ûkiniais pastatais ir
namø valda (19 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 635 86 872.
Gyvenamàjá
namà
Skirsnemunëje (ûkiniai pastatai, 15 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 654 95 018.
Mûriná dviejø aukðtø namà
(su rûsiu, vasarine, ûkiniais
pastatais, 17 a. Netoli uþtvanka). Girdþiai, Jurbarko r., tel.
8 686 12 555.
Mûriná namà (18 arø þemës,
labai graþioje, ramioje vietoje,
netoli dviraèiø tako, yra 2 garaþai, pavësinë, geri kaimynai,
60 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
616 93 123.
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 Jurbarko rajone,
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 Pavidaujo k. (plastikiniai langai, uþkraunama krosnis,
po namu garaþas, 26 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8 653 22 830.
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.
Namà Vytënuose, Pilies I
k. (115 kv. m, II a., mûrinis,
plastikiniai langai, graþi vieta,
0,33 ha þemës, vietinis vandentiekis, ðildymas kietuoju kuru.
Mûrinis tvartas). Jurbarkas,
tel. 8 600 31 663.
Namelá (32 kv. m, mûrinis,
rûsys, miesto vandentiekis, 12
a þemës). Jurbarkas, tel. 8 683
69 300.
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Namo 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 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.
Sklypà Jurbarko „trikampyje“
(komunikacijos, 13 000 Eur,
10 a, kraðtinis, visos komunikacijos). Jurbarkas, tel. 8
685 39 089.
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 graþioje vietoje (4,5
ha þemës, galima pirkti ir be
þemës). Jurbarkas, tel. 8 621
54 154.
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.
Þemës sklypà Dainiø k., netoli Dainiø 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 r. 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 kambarys-rûbinë, ðviesus, labai rami
vieta, tvarkingas, su virtuvës
baldais, pl. langai, stotelë prie
namo, ðalia centras) keièia á
namà Skirsnemunëje. Tel. 8
696 61 320.
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2 k. butà V. Kudirkos g. 26
(namas renovuotas, I a., 49
kv. m, VI aukðtø name) keièia
á 4 k. butà pirmame aukðte.
Jurbarkas, tel. +370 647 23
844.

n u o m o j a
Iðnuomojamos komercinës
patalpos Kauno g. 35 (40 kv.
m ir 200 kv. m). Jurbarkas, tel.
8 618 26 299.
Iðnuomoja du garaþus
Mokyklos g. ir prie ðaðlykinës.
Jurbarkas, tel. 8 698 39 839.
Iðsinuomotø 1-2 k. butà ilgam
laikui Jurbarke. Tel. 8 690 04
174.
Tvarkinga moteris iðsinuomotø
1 kambario butà. Jurbarkas,
tel. 8 646 47 714.
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
Namà Vilkijoje (13 000 eurø).
Tel. 8 677 15 702.

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

Kituose miestuose ir
rajonuose

Parduoda 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 31184,
+370 671 70425.

p a r d u o d a
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.

Raseiniuose ir rajone

p a r d u o d a
Namà Vyðniø g. (240 kv. m,
mûrinis, plastikiniai langai, 80
000 Eur). Raseiniai, tel. 8 687
68 811.

Ðakiuose ir rajone

p a r d u o d a
Mûriná namà su rûsiu (2 a., yra
19 a þemës, 11 000 Eur). Ðakiø
r., tel. 8 610 37 877.
Sklypà Ðakiuose (16 000 Eur,
50 a sklypas, komercinës
paskirties) Kiduliø miestelyje,
prie pat kelio Jurbarkas-Ðakiai.
Ðakiai, tel. 8 656 88 332.

Ðilalëje ir rajone

p a r d u o d a
Gyvenamàjá namà Koðiø
kaime, Ðilalës r. (65 kv. m,
suremontuotas, 3 kambariai,
virtuvë, 60 a þemës sklypas, 10
000 Eur). Tel. 8 681 54 182.

Ðilutëje ir rajone

Sodybà (vienkiemis, trifazis,
0,67 a sklypas, 5.60 ha þemës
prie namø, gyvenvietëje prie
pagrindinio kelio, gera, graþi
vieta, 35 000 eurø). Tel. 8 623
13 698.

p a r d u o d a

p e r k a

Klaipëdoje ir rajone

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

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 Ateities take 8 (IV
a., 54 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, 21 000 Eur, su baldais, tvarkingas, didelë virtuvë,

Panevëþyje ir rajone

p a r d u o d a

BRANGIAI PERKA ÁVAIRØ
MIÐKÀ. Tel. 8 651 39 039.
NUOLATOS PERKAME
MIÐKUS
VISOJE
LIETUVOJE. Tel. 8 641 07
661.

1 k. butà miesto centre (nauji
langai, remontas, 16 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 638 29 783.
1 k. butà Moksleiviø al. (IV a.,
mûrinis namas, reikalingas remontas, 12 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 614 36 620.
1 k. butà Moksleiviø al. (V a.,
ið penkiø, 38,5 kv. m, 6 m ástiklintas balkonas). Tauragë, tel.:
8 654 92 440, +371 296 53 427.
1 k. butà Respublikos g. 7 (II a.,
bendrabutyje, virtuvë atskirai).
Tauragë, tel. 8 691 39 320.
1 k. butà su baldais, su patogumais, galima iðsimokëtinai arba
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Sodybà su þeme Vainuto k.
(10,32 ha). Ðilutës r., tel. 8 675
44 096.
Þemës sklypà Ðilutës r. (7 ha,
þemës ûkio paskirties prie pagrindinio kelio Ðilutë-Tauragë,
netoli Draudeniø eþero).
Ðilutë, tel. 8 646 25 266.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a
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 (II a.,
uþ IKI parduotuvës, 21 kv. m,
13 800 Eur). Tauragë, tel. 8
610 04 633.

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.

keièiu á sodybà, sodà. Tauragë,
tel. 8 672 47 134.
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 Gedimino g. 8 (III
a., 30 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai, 17
000 Eur. Nebrangus ðildymas,
langai ið kiemo pusës, vidurinis
butas). Tauragë, tel. 8 600 25
622.
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 Liepø 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.
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 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 Moksleiviø al. 5 (I
a., 48 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, tinkamas komercinei
veiklai, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta, 24
700 Eur). Tauragë, tel. 8 650
32 722.
2 k. butà Papuðynio k., Ðilalës
g. (II a., 48 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, 19 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 655 82 500.

balkonas ástiklintas). Tauragë,
tel. 8 689 12 144.
2 k. butà M. Maþvydo g. 49 (I
a., 55 kv. m, V aukðtø name,
21 000 Eur. Skubiai, pigiai).
Tauragë, tel. 8 646 76 755.
2 k. butà Miðko g. (IV a., 50 kv.
m, V aukðtø name, blokinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 29 500 Eur,
erdvus, ðviesus, tvarkingas, su
baldais). Tauragë, tel. 8 653
37 877.
2 k. butà Tauragës dvaro g. (II
a., 42 kv. m, III aukðtø name,
mûrinis, ðildomas kietuoju
kuru. Yra sandëliukas kurui
laikyti). Tauragë, tel. 8 600
64 770.
3 k. butà (I a., gera vieta, tinka
komercinei veiklai, kieme
parduotuvë, netoli prekybos
centrai). Tauragë, tel. 8 636
16 117.
3 k. butà 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.
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 „Auðros“ bendrijoje
(gera vieta, duobë, rûsys, elektra, saugomas). Tauragë, tel.
8 672 19 726.
Garaþà „Jovaro“ bendrijoje
(galinis, su galimybe prasiplësti
patalpà, duobë, elektra, vanduo, 2 800 Eur). Tauragë, tel.
8 699 52 113.
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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. Garaþas
strategiðkai patogioje vietoje prie „Regitros“, yra duobë po
visu garaþu, perdangos blokai).
Tauragë, tel. 8 682 34 022.
Garaþus „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 9 km nuo
Tauragës Kunigiðkiø k. (trifazis, rûsys, ûkiniai pastatai,
garaþas, 29 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 688 49 791.
Mûriná namà Dacijonø k. (6
km uþ Tauragës, yra ûkiniai
pastatai, 40 arø þemës sklypas), 3 ha þemës sklypà namo
statybai (yra projektas, elektra,
ðulinys, 12 arø tvenkinys).
Tauragë, tel. 8 687 82 162.
Mûriná namà Norkaièiuose
(yra didelis ûkinis pastatas, 2
garaþai, 22 arai þemës, miesto
vandentiekis, kanalizacija,
netoli upë Jûra, 60 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 614 36 620.
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 namas, su ûkiniu
pastatu, vasarine, sodu, 15 a
sklypas. Netoli upë Jûra. Graþi
ir rami vieta). Tauragë, tel. 8
699 85 517.
Namà (6 arai þemës, 120 kv. m
gyvenamasis plotas, su baldais,
garaþas, 63 000 Eur). Tauragë,
tel.: 8 686 22 896, 8 650 29 306.
Namà Butkeliø r. (II a.,
mûrinis, su 16 arø sklypu) arba
keièiu á 1-2 k. butà su patogumais, su priemoka. Tauragë,
tel. 8 631 45 192.
Namà SKUBIAI! Geroje,
graþioje, ramioje vietoje, miesto centre. NEBRANGIAI!
Ateityje galima nusipirkti
visà namà. Labai patogi vieta.
Tauragë, tel. 8 673 54 501,
skambinti po 18 val.
Namà Dariaus ir Girëno g.
(60 000 Eur, tvarkingas, 2 a.,
mûrinis, labai gera vieta, prie
pagrindinio kelio, rami vieta,
yra 19 aru dirbamos þemës).
Tauragë, tel. 8 643 47 020.

Namà Maþonø k., Bijûnø g.
(196 kv. m, I a., mûrinis, 63 000
Eur, naujai pastatytas namas,
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 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.
Sklypà gyvenamøjø namø
statybai (9 600 Eur, 8 arai.
Graþi vieta, ðalia sklypo teka
upelis, netoli miðkas). Tauragë,
tel. 8 672 28 441.
Sklypà Tremtiniø kelyje (18
000 Eur, 10 a). Tauragë, tel. 8
655 56 663.
Sklypà Tauragëje (graþi aplinka, komunikacijos, ðalia miðkas, 12 000 Eur, 10 a, sklypas
ramioje ir graþioje vietoje P.
Drevionio g. Aplink draugiðki
ir solidûs kaimynai). Tauragë,
tel. 8 674 88 992.
Sklypà Tauragës mieste (9
600 Eur, gyvenamøjø namø
statybai, 8 arai) Karðuvos g. 9.
Tauragë, tel. 8 672 28 441.
Skubiai sodà Joniðkëje,
„Puðyno“ bendrijoje (12,5
arø þemës, laikinas namelis,
2 stikliniai ðiltnamiai, suaugæ
medþiai, trifazis elektros
skaitiklis, padaryti geodeziniai matavimai, graþi vieta).
Tauragë, tel.: 8 647 04 724, 8
446 70 224.
Sodà Bernotiðkëje (graþi
aplinka, ðalia miðkas, 28 000
Eur. Didelis sodas, plaèiau
tinklapiuose: skelbiu.lt, plius.
lt). Tauragë, tel. 8 644 47 450.
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 Eur, 6 a,
medinis namelis, elektra, lauko
WC, vaismedþiai, prûdelis, ðiltnamis, geodeziniai matavimai).
Tauragë, tel. 8 608 65 868.
Sodybà (geras privaþiavimas,
graþi aplinka). Tauragë, tel. 8
655 49 294.
Sodybà 28 km nuo Tauragës
(6 000 Eur). Tel. 8 687 26 332.
Sodybà Gaurës miestelyje.
Tauragës r., tel. 8 689 45 837.
Sodybà Ringaliø k. (5,5 ha
þemës). Tauragës r., tel. 8 681
36 247.
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.
Sodybà Tauragëje (graþi aplinka, ðalia miðkas, netoli miesto,
upës, graþi vieta, 61 aras).
Tauragë, tel. 8 674 26 063.
Sodo sklypà Bernotiðkëje (ðalia
miðkas, 2 200 Eur, 6 a, elektra,
be pastatø). Tauragë, tel. 8 638
26 038.
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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 arø, medinis namelis).
Tauragë, tel. 8 616 50 387.
Þemæ (þemës ûkio paskirties
Antegluonio k. (1 ha, 11 km
nuo Tauragës, ribojasi su asfaltuotu keliu Tauragë-Skaudvilë,
2 2000 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 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 Jatkanèiø k.,
Pievø g. (su berþynu, individualiai statybai, geras privaþiavimas). Tauragës r., tel. 8 699
42 715.
Þemës sklypà Jurbarko r.
(þemës ûkio paskirties, 30
ha, Þindaièiø k. Kadastro nr:
9495/0008:114). Tauragë, tel.
8 685 42 809.
Þemës sklypà namo statybai
(yra elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras - 1
200 Eur). Tauragë, tel. 8 614
36 620.
Þemës sklypà Skaudvilëje,
Sodø g. (pakeista þemës
paskirtis, 5 500 Eur). Tauragës
r., tel. 8 654 32 759.
Þemës sklypà Skirgailø k.
(10 500 Eur, 3,6 ha dirbamos
þemës. Þemë itin graþioje
vietoje, tarp Ðeðuvies upës ir
senvagës. Nuo Tauragës vos
keletas km). Tauragë, tel. 8
614 34 141.
Þemës sklypà 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.
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.
1 k. butà Tauragës mieste, su
patogumais, V a. nesiûlyti. Tel.
8 685 43 071.
2-3 k. butà Tauragëje iðsimokëtinai iki 3 m. Tauragë, tel. 8 605
09 177.
3-4 k. butà, siûlyti ávairius
variantus. Tauragë, tel. 8 690
60 869.
3-4 k. butà, domina ávairûs
variantai. Tauragë, tel. 8 624
12 133.

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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Dujø balionus (50 l, 2 vnt., vieno kaina - 15 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 656 17 395.
Iðparduodu daiktus ið namo
(el. krosnelë, 2 televizoriai,
kambarinës gëlës, knygos,

n u o m o j a
+Iðnuomoja butà be patogumø. Tauragë, tel. 8 600
07 306.
+Iðnuomoja komercinës
paskirties patalpas miesto centre (apie 40 kv. m). Tauragë,
tel. 8 699 44 956.
+Iðnuomoja patalpas Baþnyèiø
g. 20 (II a., 2 atskiros patalpos
19 ir 49 kv. m). Galima nuomotis atskirai. Tauragë, tel. 8
698 29 460.
Iðnuomoja 3 k. butà Tauragëje,
Gedimino g., prie boulingo (IX
a., gera vieta, mokiai ðeimai).
Tel. 8 652 46 218.

indai, kilimai, stalas). Tel. 8
670 26 507.
Lauko baldai, terasos, ðulinio
apdaila, pavësinës, supynes,
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
65 89 1973.
Dvi statines, 160 Eur. Tauragë,
tel. 8 634 68 818.
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.
Valymo árenginá „Traidenis“
(500 l, talpykla su siurbliu, 250
Eur). Ðilalë, tel. 8 682 52 816.

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.
Centrinio ðildymo krosná
(geros bûklës, naudotas vienà
sezonà). Jurbarkas, tel. 8 698
39 839.
Didájá dujø balionà (uþpildytas,
30 Eur). Tauragë, tel. 8 678
86 262.

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

d o v a n o j a
Bûèiau dëkinga þmogui, padovanojusiam komodà ir
lovytæ 6 m. vaikui. Tauragë,
tel. 8 690 22 911.

p a r d u o d a
Televizoriø „Philips“ (geros
bûklës, 100 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 618 74 316.
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.

p a r d u o d a
Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus, skaldytas malkas, granules. Atveþa. Tel. 8
686 09 222.

Minkðtàjá kampà (iðtraukiamas), sofà-lovà, tachtà, lovas
(viengulë, dvigulë), sekcijà,
spintà, stalà, këdes, spinteles
voniai. Tel. 8 627 89 361.
Minkðtàjá kampà (iðtraukiama
miegamoji dalis, patalynës
dëþë, 230 Eur, geros bûklës),
viengulá fotelá (iðtraukiamas,
patalynës dëþë, geros bûklës,
60 Eur). Jurbarkas, tel. 8 618
74316.
Raðomàjá stalà (kampinis,
175x130x75, 55 Eur). Tauragë,
tel. 8 650 69 055.
Sekcijà „Viktorija“ (penkiø
daliø, 350 eurø), virtuvës kampà, 100 eurø. Tel. 8 677 30 778.
Sofà-lovà (iðtraukiama, rudos
spalvos). Tauragë, tel. 8 650
48 515.
Sofà-lovà (160 x 200, geros
b û kl ë s , m a þ a i na u d o t a ) .
Tauragë, tel. 8 683 50 300.
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.
Vokiðkà baldø komplektà
3+1+1+1 (veliûras, medinës
tekintos àþuolinës kojos ir
porankiai, 600 Eur), l. geros
bûklës sekcijà (àþuolo masyvas, rankø raiþymo detalës, l.
geros bûklës, 600 Eur), stalà
(àþuoline koja, ovalus, þalias
marmuras, 80 eurø). Tel. 8
618 74 316.

p a r d u o d a
Vaikiðka veþimëlá „Tako“
(rankinë vaiko daiktams,
lopðys, neðyklë ir apsauga nuo
lietaus, spalva þalia, 50 Eur).
Tauragë, tel. 8 657 50 580.
Dviratá paaugliams (50 Eur).
Tel. 8 638 20 539.
Vaikiðkà lovytæ su èiuþiniu,
30 Eur. Klaipëda, tel. 8 609
53 923.

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.
Baldø komplektà (aukðtis
180, ilgis 225. 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 spintàsekcijà, 150 Eur. Tauragë, tel.
8 682 18 834.
Miegamojo baldø komplektà
(tvarkingas), sekcijà „Freda“
(su spinta), knygø lentynà,
minkðtàjá kampà. Tauragë, tel.
8 681 52 821.

2 karves (viena 2 verðiø, kita 3
verðiø). Tauragës r., tel. 8 613
92 981.
3 karves, 550 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 614 91 375.
45 karviø bandà, kontroliuojama, yra ir telyèiø. Tel. 8 615
85 924.
7 m. kumelæ, 730 eurø. Tel. 8
614 90 235.
Avis veislei ir mësai. Tauragë,
tel. 8 651 12 816.
Banguotàsias papûgëles (10
Eur), þiurkënus (2 Eur). Tel.
8 638 20 539.
Bites su aviliais (paruoðtos
þiemai, vaistai nuo varozës, 120
Eur). Ðilalë, tel. 8 612 34 499.
Braðkiø daigus („Rumba“,
„Felicita“, „Dona“, „Sonata“,
„Horney“, 10 ct). Tel. 8 638
24 781.
Bulves. Tel. 8 656 61 892.
Bulves (0.15 eurø/kg, ekologinio ûkio). Tauragës rajone
atveþame. Tel. 8 618 82 492.
Bulves. Tauragë, tel. 8 693
00 263.
Desertinës avietës (30-1,50
Eur). Tauragë, tel. 8 601 15 469.
Erþiliukà (4 m., sunkiasvoriø
veislës, veislinis). Tauragë, tel.
8 681 61 088.
Ërienà (1 kg - 5 Eur), avienà
(1 kg - 3 Eur). Tauragë, tel. 8
651 12 816.
Ërienà ir avienà arba gyvas
avis veisimui ar skerdimui.
Skerdþiama skerdykloje pagal
uþsakymà min. kiekis vienas
gyvulys, 5 Eur. Jurbarkas, tel.
8 650 12 077.
Gaidþius. Tel. 8 676 12 180.
Gerà Holðteinø veislës telyèià.
Verðiuosis 2015 m. spalio 14 d.
Tauragë, tel. 8 676 38 781.
Gerà pieningà karvæ. Ðilalë, tel.
8 615 67 948.
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.
Karvæ (pirmaverðë, 700 eurø),
telyèià (verðinga, 400 eurø).
Jurbarkas, tel. 8 651 33 567.
Karves (2 vnt.). Tauragë, tel. 8
651 12 816.
Karves (3 vnt., galima rinktis).
Tauragë, tel. 8 650 81 906.
Karvæ (6 verðiø, gera, pieninga). Tauragë, tel. 8 643 96 296.
Karvæ (pirmaverðë, 500 Eur).
Tauragë, tel. 8 636 99 136.
Karvæ (vieno verðio, ðvieþiapienë), sukergtas telyèias (verðiuosis spalio mën.). Tauragë, tel.
8 600 96 648.
Karvæ (vieno verðiuko, pieniniø veislës). Tauragë, tel. 8
644 43 704.
Kiaulæ (140-150 kg). Tauragës
r., tel. 8 614 90 235.
Kiaulæ (apie 170 kg). Avis ir
ëriukus, 19 vnt. Tel. 8 605 39
903.
Kiaules (nuo 90-150 kg, galima rinktis, 1 kg - 1.50 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 626 05 999.

p a r d u o d a
+2 tonas kvieèiø (280 Eur).
Tauragë, tel. 8 658 03 315.
+Kvieèius (sëklai). Tauragë,
tel. 8 657 43 205.
+Kvietrugius ir mieþius.
Atveþu. Tauragë, tel. 8 616
57 645.
+Þieminius kvieèius (iðvalyti,
50 kg - 7 Eur). Tauragë, tel. 8
675 39 951.

Kiaulæ (nuo 130 iki 140 kg).
Tauragë, tel. 8 669 92 610.
Kiaulæ (pjovimui). Tauragë, tel.
8 655 10 490.
Kultûrines spanguoles. Tel. 8
610 64 344.
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 31 475.
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.
Darbinæ kumelæ (tamsi, jauki,
600 eurø, su pasu). Tauragës r.,
Grieþpelkiai, tel. 8 656 17 264.
Bulves. Tauragë, tel. 8 634
87 030.
Parðiukus. Tauragë, tel. 8 656
36 055.
Parðelius. Tauragë, Jurbarkas,
tel. 8 616 93 285.
Parðiukus, 55 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 678 40 284.
Paðarines bulves (10 maiðø, 50
kg - 4 Eur), maistines bulves
(50 kg 10 Eur), ðienà ryðuliuose
(vnt. - 1 Eur), smulkø atolà
ryðuliuose (1 vnt. - 1,5 Eur).
Tauragë, tel. 8 651 13 477.
Paðarines bulves, morkas.
Þàsisi triuðius (prancûzø avinø
veislës), mësinius viðèiukus
ir viðtas (galima skerdienà).
Atveþu. Tauragë, tel. 8 685
10 349.
Paðarines bulves. Tauragë, tel.
8 653 23 411.
Paðarinius kvieèius 130 Eur/t.
Tauragë, tel. 8 685 66 531.
Pieniniø veislës buliukà. Tel. 8
676 12 180.
Pigiai maistinius/paðarinius
burokëlius, morkas, bulves
svogûnus, grûdus. Atveþu. Tel.
8 647 80 591.
Sëklinius þieminius kvieèius
Skagen C3 atsëlio. Tauragë,
tel. 8 650 72 617.
Ðiemetinius rugius, 50 kg/6,5
Eur. Tauragë, tel. 8 630 74 306.
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p a r d u o d a
NAUJOS IR NAUDOTOS,
VIDAUS IR LAUKO
D U RY S . P A K E L I A M I
GARAÞO VARTAI.
PARDUODU MUZIKOS
INSTRUMENTUS.
A K O R D E O N A I ,
ARMONIKOS, BÛGNAI,
PIANINAI. KLAIPËDA,
TEL. 8 603 10 867.
Amerikietiðkà klausos aparatà
(maþai naudotas, yra kelios
naujos baterijos, 120 Eur).
Tauragë, tel. 8 656 47 929.
Dëvëtus rûbus (kilogramais,
parveþtus ið Skandinavijos).
Tauragë, tel. 8 643 36727.
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.
Naujà sportiná kostiumà
PUMA (juodas, dydis XXL, 60
Eur). Tauragë, tel. 8 686 45 758.
Pakabinamà valties variklá
„Suzuki-25“ (2005 m., su rankena, kaina sutartinë). Tel. 8
675 61 643.
Plastikines taras su metaliniais padëklais 1000 l, baltos,
juodos, skaidrios, 25-50 Eur,
kanalizacijai 15 Eur, pûslës
be rëmo 6 Eur. Tauragë, tel. 8
643 63 943.
Vietinæ signalizacijà, tinklus
nuo paukðèiø ir ðiltnamiams
dengti, klausos aparatà ir naujà
prietaisà pelëms, tarakonams
naikinti, prietaisà kurmiams
naikinti. Tel. 8 670 99 923.

Ðuniukus (vokieèiø aviganiø
veislës). Tauragë, tel. 8 655
71 191.
Ðvieþiapienæ karvæ. Tauragë,
tel. 8 675 62 512.
Tekselio ir Romanovo veislës
avinà. Ðilalë, tel. 8 615 48 193.

Dëvëtus drabuþius maiðais
(megztiniai, striukës, kelnës ir
t.t.), 100 kg - 25 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 656 38 610.

Telyèià, 1,5 m., juodmargë.
Tauragë, tel. 8 657 95 012.

Dvi geras, melþiamas karves.
Ðilalë, tel. 8 650 43 358.

Telyèià (pieninga, verðinga,
verðiuosis lapkrièio mën.).
Tauragë, tel. 8 652 52 233.

Pamestas mokinës Mildos
Ðukytës paþymëjimas, Tel. 8
629 87 088.

Verðingà karvæ dviejø verðiø ir
verðinga telyèià. Jurbarkø sen.
tel. 8 615 81 983.
Verðingà telyèià, pieninës veislës, verðiuosis rugsëjo viduryje.
Ðilalë, tel. 8 615 98 714.
Vokieèiø aviganiø veislës ðuniukus. Pagëgiai, tel. 8 601
05 642.
Þieminius èesnakus,
ekologiðki, dideli, 2 Eur.
Ðiauliai, tel. 8 600 31 714.

p e r k a
Brangiai pirksiu baravykus.
Jurbarkas, tel. 8 612 77 639.
Superku bebrø kiauðinius. Tel.
8 672 23 826.
VOKIETIJOS IR LIETUVOS
ÁMONËS BRANGIAI
PERKA GALVIJUS NUO
200 KG. Tel.: 8 699 30 345, 8
698 71 167.

d o v a n o j a
Baltai rainà kaèiukà (labai
þaismingas, draugiðkas, moka
daryti á dëþutæ). Jurbarkas, tel.
8 621 52 351.
Kaèiukus. Jurbarkas, tel. 8 611
72 927.
Ðuniukus (2 mën., tëvai
Vidurio Azijos ir belgø aviganiai). Tel. 8 601 04 962.
Þiurkënus. Tel. 8 638 20 539.

Parduodu pianinà (geros bûklës, 150 Eur). Jurbarkas, tel. 8
685 30 887.
Pasiklydo pilka naminë katë.
Pastebëta Ðlaito ir Akacijø
gatvëse. Maèiusius ar radusius
praðome paskambinti. Dosniai
atsilyginsime. Tauragë, tel. 8
689 33 107.
DOVANOJAMI: kaèiukai,
1,5 mën., tik atsakingiems ir
rûpestingiems ðeimininkams.
Jurbarkas, tel. 8 670 30 114.

p a r d u o d a
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.
Àþuolines duris (2 vnt., su
stakta, kitos paprastos uþ abi
40 Eur). Tauragë, tel. 8 638
42 729.
Betoninius blokelius tvorai
(balto skaldyto akmens imitacija, 1 vnt. - 1,10 Eur). Tel. 8
611 76 996.
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Duris (medines, naujos).
Tauragë, tel. 8 651 15 887.

VW GOLF III (1996 m., benzinas, karavanas, þieminës
padangos, kà tik ið Vokietijos,
700 Eur). Tauragë, tel. 8 614
98 102.

El. kaloriferá (16 kW), el.
krosná (10,5 kW), ðaldytuvo
vitrinos kompresoriø (naujas),
el. variklá (1,5 kW 1500 aps./
min., 1,5 kW 3000 aps./min.,
2,2 kW 3000 aps./min., 1,1 kW
1500 aps./min.). Tauragë, tel. 8
687 75 365

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, universalus, raudona, 4/5, 207000 km, TA iki
2015-08, draudimas, 320.00
Eur). Jurbarkas, tel. 8 600 63
322.

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.
Juostinius mobiliuosius gaterius (elektra, benzinas, dyzelinas). Dyzelinæ 20 kW elektros
stotá. Tauragë, tel. 8 685 69 805.
Lauko akmenis. Tel. 8 617
73 900.
Medþio apdirbimo stakles
(300 Eur), suvirinimo aparatà
elektrodais (70 Eur). Tauragë,
tel. 8 685 10 349.
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.
Pjautà uosio medienà 5 cm ir
2,5 cm storio. Jurbarkas, tel. 8
686 56 335.

Statybinë mediena ir atraiþos
Tauragëje. Tauragë, tel. 8 614
74 309.
Suvirinimo aparatà (pramoninis, kintamos ir pastovios
srovës). El. telferá (keliamoji
galia 2 tonos). Tauragë, tel. 8
682 57 592.
Ðulinio ir kanalizacijos þiedus.
Galiu pristatyti. Tel. 8 639 07
345.
Telferius (1 t ir 3 t keliamosios
galios). Tel. 8 699 19 621.

p e r k a
Statybines atliekas. Tel. 8 646
44 279.
Ðiferá (dideliais lapais).
Tauragë, tel. 8 612 69 841.

Radiatorius (buitiniai, nauji,
ið Vokietijos). Jurbarkas, tel. 8
686 89 896.
Senovines raudonas plytas
9000 vnt. ir grindinio akmenis.
Tel. 8 699 99 395.
Skardinius radiatorius (6 vnt.,
1 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.
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AUDI

p a r d u o d a
AUDI 80 (1987 m., 1,8 l, benzinas, sedanas, TA iki 2016 07).
Jurbarko r., tel. 8 686 12 555.

AUDI A6 (1996 m., 1800
cm3, benzinas, dujos, 92 kW,
mechaninë, universalus, juoda,
4/5, 203000 km, TA iki 201511, draudimas, 1 350 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 35 296.
AUDI A6 (1999 m., 2400 cm3,
dyzelinas, mechaninë, universalus, mëlyna sp.). dalimis.
Jurbarkas, tel. 8 683 70 013.

CHEVROLET

p a r d u o d a
CHEVROLET 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.

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, kaina 600 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 81 670.
OPEL VECTRA (1996 m.,
1,7 l, dyz., balta, 310 000 km).
Jurbarko r., tel. 8 650 32 541

PEUGEOT

p a r d u o d a

CITROEN

PEUGEOT 605 (1992 m.,
geros bûklës, draudimas, TA
iki 2016 10 11, kaina sutartinë).
Jurbarkas, tel. 8 619 33 737.

p a r d u o d a

RENAULT

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

p a r d u o d a

DAEWOO

p a r d u o d a
DAEWOO LANOS (2003
m. pabaigos, TA iki 2017 m.,
benzinas, ekonomiðka 1,4 l,
þalios spalvos, labai geros
bûklës, kaina 1000 Eur). tel. 8
681 93 947.

LADA

p a r d u o d a
LADA NIVA (1999 m., þalios spl., vaþiuojanti, be TA,
1 000 Eur, kaina derinama).
Jurbarkas, tel. 8 679 92 381.

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.
NISSAN PRIMERA (1997
m., 2000 cm3, benzinas, dujos,
85 kW, mechaninë, sedanas,
oranþinë, 4/5, 280 000 km, TA
iki 2016-11, 290 Eur. Pakeisti
visi amortizatoriai, priekinë
vaþiuoklë, parûdijæs). Tauragë,
tel. 8 618 75 565.

RENAULT LAGUNA (1996
m., 1,8 l, benzinas, TA iki 2017
m., naujas akumuliatorius,
spalva þalia, kaina 500 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 684 58 488.

VW PASSAT (1992 m., 1,9 l
dyz., 55 kW, TA iki 2017.08
m., universalus, raudonos spl.,
tamsinti langai, stoglangis,
kablys, 500 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 679 92 381.
VW PASSAT (1993 m., 1,8 l,
benzinas, mëlynos sp. geros
bûklës). Tauragë, tel. 8 652
44 226.
VW PASSAT (1995 m., 1,9
l TDI, universalus, nauja
vaþiuoklë, gera bûklë, imobilaizeris, centrinis, lieti ratlankiai, TA, 1 000 Eur). Klaipëda,
tel. 8 605 97 528.
VW PASSAT (1998 m., dyzelinas, 81 kW, mechaninë, universalus, mëlyna, 4/5, TA iki 201708, Lietuvoje neeksploatuotas,
1 750 Eur). Jurbarkas, tel. 8
687 98 393.
VW PASSAT (2000 m., dyzelinas, 85 kW, mechaninë, universalus, pilka, 4/5, TA iki 201612, 1 600 Eur, nauja sankaba).
Jurbarkas, tel. 8 655 09 995.

VOLKSWAGEN

Lengvøjø automobiliø
priekabos, nameliai ant
ratø

p a r d u o d a

p a r d u o d a

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.

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.

VW GOLF (1996 m., 1800
cm3, dyzelinas, universalus,
balta, 4/5, TA iki 2015-11,
500.00 Eur). Ðilalë, tel. 8 615
95 752.
VW GOLF 3 (1994 m., 1,9
l, TDi, universalus, rida 139
000 km, TA, nauja vaþiuoklë,
lieti ratlankiai, gera bûklë,
900 Eur). Klaipëda, tel. 8 602
55 078.

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.

p e r k a
+ Perka ávairius vaþiuojanèius
ir nevaþiuojanèius automobilius. Pasiimu pats. Dokumentai
tvarkomi vietoje. Atsiskaitymas
ið karto. Tel. 8 677 66409.
+Automobilius ir mikroautobusus. Gali bûti su defektais,
nevaþiuojantys, dauþti arba
skirti ardymui. Transporto
priemones superkame visoje
Lietuvoje. Atvaþiuojame Jums
patogiu laiku, sutvarkome
visus reikiamus dokumentus.
Tel. 8 656 73 121.
+Brangiai superkame
visø markiø automobilius.
Pasiimame, sutvarkome dokumentus. Tauragë, tel. 8 631
18 800.

Perkame geriausiomis kainomis automobilius, nesvarbi
būklė, pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus vietoje.
Tel. 8 638 44 945.
+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.
Dyzeliná automobilá iki 1 000
Eur. Tauragë, tel. 8 636 91 238.
Senà rusø gamybos automobilá
iki 1988 m. (VAZ, MOSKVIÈ,
LADA, VOLGA). Siûlyti
ávairius variantus. Siûlau gerà
kainà. Tel. 8 639 93 090.

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
Akumuliatoriø (naudotas,
geros bûklës). Jurbarkas, tel.
8 686 89 896.
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
(kaina 250 Eur). Jurbarkas, tel.
8 685 80 092.
Lietus ratlankius ( 185/60 R14,
su geromis padangomis, 4
vnt.). Jurbarkas, tel.: 8 688 95
538, 8 447 72 293.
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.

LAIKRAÐTÁ „PLIUSAS“ GALIMA PRENUMERUOTI VIS Ø LIETUVOS MIEST Ø PAÐTO SKYRIUOSE.

2015 10 09 Nr. 40

13

Reikalingas darbininkas, darbas su gyvuliais. Mokamas
atlyginimas. Apgyvendinimas.
Maitinimas. Pagëgiai, tel. 8
615 85 742.
Reikalingas traktorininkas ir
melþëja (-as) (soc. garantijos,
apgyvendiname). Jurbarkas,
tel. 8 685 30 887.
Reikalingi darbininkai statybose, pagalbiniai, mûrininkai,
fasadininkai. Kaune apgyvendiname. Tel. 8 677 76 588.

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-vagá rusiðkà gamykliná plûgà
prie DT-75. Tel. 8 615 847 58.
Baèkà (nerûdijanèio plieno,
200 l). Tauragë, tel. 8 699 42
715.
Bulviø kasamàjà, plûgà, kultivatoriø, mëðlo kratytuvà,
srutveþá, purkðtuvà, ðienapjovæ,
bulviø sodinamàjà, malûnà,
traktoriø T-25. Tel. 8 612 78
366.
Cisternas (metalinës, 2 vnt.),
mëðlo pakrovëjà, mëðlo kratytuvà, priekabà (verèiama), el.
variklá (iki 2 kW). Tauragë, tel.
8 647 36 183.
Cisternà (metalinë, 25 kub. m).
Ðilalës r., tel. 8 686 08 124.
Padangas R14/R15/R16
(þieminës ir vasarinës), lietus ir skardinius ratlankius,
VW GOLF (1996 m., 1,9
l, dyzelinas ir 1,9 l, TD),
RENAULT MASTER (1994
m., 2,5 l, dyzelinas) dalimis.
RENAULT MASTER galiná
varantájá tiltà. Tauragë, tel. 8
636 91 238.
ROVER 400 (2.0 l, 1997 m.)
ir FORD MONDEO (1.8 l,
1996 m.) visà ar dalimis (200
Eur). Tauragë, tel. 8 607 38
778.
SEAT ALHAMBRA (1,9
l, TDi), AUDI A6 (1997
m., 2,5 l, TDi), CITROEN
EVASION (1,9 l, TD),
NISSAN TERANNO (1994
m. 2,4 l, benzinas, IVECO 35
(1994 m.2,5 l, TD), PEUGOT
elektriná siurblá, PEUGEOT
406 (1,9 l, 2,1 TD) dalimis.
Tauragë, tel. 8 636 91 238.

Grûdø malûnà (7,5 kW, kaina
289 Eur) ir betono maiðyklæ
(vienfazë, kaina 145 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 653 78 779.
Kratytuvà (7 t, 1500 eurø). Tel.
8 611 42 655.

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 1025.3 (2006
m., 12 000 eurø). Tel. 8 640
26 947.
Traktorius dalimis: T-25,
JUMZ, T-40 AM. Vienos
aðies savivartæ priekabà (420
Eur). Diskinæ sëjamàjà (rusø
g-bos, 400 Eur arba dalimis).
Tel. 8 646 39 686.
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, 3 800
Eur). Tel. 8 655 03 350.
Ðienapjovæ FORTSCHRITT
E-302, 4 500 Eur. Jurbarkas,
tel. 8 685 26 842.
Vandens baèkà (1,8 tonos,
geros bûklës, galima naudotis
ið karto). Tauragë, tel.: 8 611 81
757, 8 638 56 953.

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.
Mëðlo kratytuvà (6 tonø).
Jurbarkas, tel. 8 615 36 134.
Motoblokà MTZ-06DM (su
padargais: freza, vartomà plûgas, sniego valytuvas, kultivatorius ir kt) Tauragë, tel. 8 687
75 365.
Naudotà þemës ûkio technikà
ið Ðvedijos. Techniðkai tvarkinga. Jurbarko r., tel. 8 601
60 880.

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

+Pieno ûkiui reikalingi darbininkai. Tauragë, tel. 8 611
24 936.
+Robotizuotai fermai reikalingas darbininkas be þalingø
áproèiø. Tel. 8 624 40 417.
+Siûlo perspektyvø darbà
tinklinio marketingo kompanijoje. Tel. 8 677 75 156.
Ámonë ieðko ðlapio fasado
specialistø. Darbas Jurbarke,
renovuojami daugiabuèiai,
pastovus darbas, atlyginimas
pagal iðdirbá, ið kitø miestø
apgyvendiname. Jurbarkas, tel.
8 653 69 999.
Raseiniø r. reikalingas traktorininkas, melþëja, ávairûs
darbininkai ir darbininkës, turintys patirties. Gali bûti ðeima.
Apgyvendiname. Mokamas
atlyginimas. Tel. 8 606 46 462.
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.

Galiu priþiûrëti senelius
uþsienyje. Jurbarkas, tel. 8
680 20 059.
Ieðkau burnos higienistës darbo. Turiu aukðtàjá iðsilavinimà, galiu konsultuoti. Ieðkau
þmogaus, galinèio priþiûrëti
namus (apgyvendinèiau). Tel.
8 634 37 572.
Ieðko darbo 23 m. vaikinas,
pjaunu, kapoju malkas ir pan.
Skaudvilë, tel. tel. +370 691
88 923.
Jaunas vyras ieðko bet kokio
darbo. Tauragë, tel. 8 635 70
355.
Meistras ieðko apdailininko
darbo. Tauragë, tel. 8 624 34
224.
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.
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.
Vyras ieðko darbo, gali dirbti
statybose. Tauragë, tel. 8 636
34 536.
Ieðkau darbo, domintø namø
tvarkymas, sodo darbai, vaikø
prieþiûra iki 5 val. Esu punktuali, sàþininga, darbðti, atsakinga. Privalumai profesinis iðsilavinimas, B kategorija.
Jurbarkas, tel. 8 690 26 886.
Kokybiðkai klojame trinkeles.
Darbo patirtis 10 m. Dirbom ne
tik Lietuvoje, bet ir uþsienyje.
Tauragë, tel. 8 641 19 189.
Tinkuotojas ieðko darbo. Tel.
8 654 45 100.
Vyras, turintis BC kategorijos
vairuotojo paþymëjimà, darbo.
Tauragë, tel. 8 654 45 100.

+Atliekame vidaus apdailos ir
remonto darbus. Tauragë, tel.
8 690 58 443.
+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 kietojo kuro katilais, krosnelëmis. Tel. 8 645
72 064.
+Juostiniais mobiliaisiais gateriais (elektra, dyzelinas)
pjauna medienà (iki 12 m)
kliento namuose. Tauragë, tel.
8 685 69 805.
+Santechnikas atlieka visus
santechnikos darbus. Tauragë,
tel. 8 673 03 261.
+Ðiltiname fasadus, dedame
dekoratyviná tinkà. Atliekame
vidaus ir lauko apdailos darbus. Tauragë, tel. 8 652 17 676.
+Taiso ðaldytuvus, skalbimo
maðinas, mikrobangø krosneles ir kità buitinæ technikà.
Atvyksta á namus. Suteikia garantijà. Tauragë, M. Valanèiaus
g. 18, tel.: 8 686 32 976, 8 446
55 899.
+Vandens græþiniai.
Geoterminis ðildymas. Darbai
nuo A iki Z. Visoje Lietuvoje
iðtisus metus! Garantija, aptarnavimas. www.Melkerlita.lt.
Tel.: 8 686 83 265, 8 616 08 020.
Atliekame greitai ir kokybiðkai
stogø dengimo ir apskardinimo
darbus. Dirbame su savo ar uþsakovo meþdiagomis. Dirbame
ir kituose 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.
Greitai ir kokybiðkai atliekame
visus statybos darbus. Tiek vidaus, tiek lauko. Pagëgiai, tel.
8 643 66 223.
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.
Giedraièio-Giedriaus 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.
Tinkuoju, betuonuoju, kiti
remonto darbai. Jurbarkas, tel.
8 638 82 807.
BRANGIAI MOKAME!
Perkame miðkà iðsikirtimui
arba su þeme. Atsiskaitome ið
karto. Tel. 8 646 44 279.
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Horoskopai
p
Savaitės pradžioje būkite atidesni - jus gali
mėginti įvilioti į
abejotiną sandėrį, galbūt bus
bandoma išvilioti pinigų. Į
savaitės vidurį nepabijokite
išmėginti ką nauja - dar yra
daugybė nišų, kuriose galite
save realizuoti. Kalbant apie
santykius su artimaisiais nepamirškite, kad nereikia
kėsintis į asmeninę žmogaus
erdvę ir leiskite saviškiams
būti savimi.
Jautis
Kelionės ar kitus planus gali
tekti atidėti dėl
pablogėjusios
sveikatos ar kitų kliūčių.
Neskolinkite, nesiskolinkite. Apskritai pasistenkite
neprisiimti jokių finansinių
įsipareigojimų, kol gerai
neišsiaiškinsite, kiek turite
pinigų šiandien ir kiek galite
tikėtis turėti rytoj. Šią savaitę svetimas pasiskolintas
daiktas namuose gali sukelti
rūpesčių. Užtat tinkamas

ateinanèiai savaitei (10-12 – 10-18)

metas dovanoti ar
gauti dovanų.
Dvyniai
Audringa savaitė, pilna pramogų, darbo ir visuomeninės
veiklos, bet spėti turėtumėte
visur. Savaitės vidurys - pats
tinkamiausias pradėti didelį
darbą ar jį baigti. Tikėkite
savo jėgomis, nepasiduokite
antroje savaitės pusėje galinčiai atsėlinti depresijai.
Sulauksite paramos iš šeimos
ar seno bičiulio.
Vėžys
Šią savaitę raktas į laimę
- veiklumas. Išnaudokite turimą
patirtį, ieškokite
naujų būdų, drąsiai rodykite iniciatyvą. Į savaitės pabaigą kiek
sulėtinkite tempą - leiskite
sau pailsėti, duokite laiko
pagalvoti. Juo labiau, kad
asmeniniuose santykiuose
pasipils kivirčai ir nesutarimai. Savaitgalį pasistenkite
išsiaiškinti, kas trukdo judviem su partneriu sutarti,

prasimanykite pramogų.
Liūtas
Būsite užverstas darbais
nuo pat pirmadienio - atokvėpio
nesitikėkite iki
pat penktadienio.
Antradienį ir trečiadienį galimi sunkumai
tvarkant reikalus valstybinėse
įstaigose. Laikykitės tiek rašytų, tiek nerašytų taisyklių,
tada turėtumėte apginti savo
interesus. Sėkmės galite tikėtis antradienį ir šeštadienį,
o pirmadienį, trečiadienį ir
penktadienį turėtumėte būti
ypač atsargūs.
Mergelė
Artėja laikas įgyvendinti savo slapčiausius planus
ar karščiausius troškimus.
Anaiptol ne viskas klosis taip,
kaip jums norėtųsi, bet esminiai
norai turėtų išsipildyti. Neskubinkite įvykių
pirmoje savaitės pusėje, raskite laiko gerai apsvarstyti
visas aplinkybes. Gerai būtų

daryti tai vienumoje - patarėjų šįkart jums nereikia.
Savaitgalį kaip įmanydamas
venkite konfliktinių situacijų - nukentėsite net būdami
teisūs.
Svarstyklės
Savaitės pradžioje nusimato
daug bendravimo
asmeniniais ir
darbo reikalais,
teks kaip reikiant pasispausti, jei norėsite visur suspėti.
Trečiadienį būsite poprasčiai
nusiteikę, mėginkite pataisyti nuotaiką palepindami
save skaniais pietumis ar kokia pramoga. Ketvirtadienis
ir penktadienis - pakalnios
dienos tvarkyti finansinius
reikalus, ypač sėkmingos
nekilnojamojo
turto operacijos.
Savaitgalį teks
apkarpyti poilsio
laiką ir baigti per
savaitę nenudirbtus darbus.
Skorpionas
Savaitės pradžia palanki
naujiems darbams pradėti,
seniai puoselėtiems sumanymams įgyvendinti. Seksis
lankstiems, energingiems ir

ryžtingiems. Naujais veiklos
metodais susivilioti neverta,
puikiai tiks seni patikrinti būdai. Kelkite sau tik aiškius ir
konkrečius tikslus. Nevenkite
įsipareigoti.
Šaulys
Savaitė nusimato dinamiška
ir įtempta, daug
darbo tarnyboje ar versle,
rūpesčiai namie. Pirmadienį
ir antradienį pasistenkite
atnaujinti beveik nutrūkusius ryšius. Draugą prarasti
lengva, susirasti sunkiau.
Geriausia proga įgyvendinti
drąsiausius savo planus penktadienį. Savaitgalis bus
tarsi atpildas - laukia netikėta
išvyka ar maloni staigmena.
Ožiaragis
Maži rūpesčiai
šią savaitę greit
išsispręs, rimtesni
pažadins kovotojo
ambicijas. Nepražiopsokite
sėkmės - savaitės viduryje
įtakingo asmens rekomendacija ar užtarimas gali labai
pagerinti jūsų padėtį, jei tik
būsite tam tinkamai pasiruošęs. Antroje savaitės pusėje
nusimato kelionė. Apskritai
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stenkitės realiau
vertinti savo jėgas, nepervarkite.
Vandenis
Labai gera savaitė. Sėkmė lydės visą savaitę, nebent ketvirtadienis gali
būti sunkesnis. Jūsų padėtis
ir reikalai mažų mažiausiai
nepablogės. Puikūs santykiai
šeimoje, kolegiški ir produktyvūs - su bendradarbiais ar
verslo partneriais. Jei planuojate keisti gyvenamąją
ar darbo vietą - būtų gerai
atidėti tai bent kitai savaitei.
Penktadienio nakties sapnas
gali būti pranašingas.
Žuvys
Šią savaitę
stenkitės planuoti
savo darbus bent
kelis žingsnius
į priekį. Nesusigundykite netikėtais pasiūlymais, reikalaujančiais
apsispręsti tuoj pat, netikėtai
atsiveriančiomis galimybėmis, neva palengvinsiančiomis jūsų darbus. Lengvesnių
kelių ieškodamas rizikuojate
galiausiai likti prie suskilusios geldos... Savaitgalį
būkite atidesnis ir nuolaidesnis tėvams ar vyresniesiems
giminaičiams.

JUOKAI

39. KRYÞIAÞODÞIO ATSAKYMAI.
Vertikaliai: Intrada. Abisalė. Aitvaras. Stresas. Kuri. Karas. Ilga. Tas. Titikaka. Mis. Limitas.
Sim. Kilimas. Las. Nė. Palikimas. Romanas. Iešutas. Robotas. Metas. Šokis. Aranis. Demas.
Rama. Asės. Donas. Bosas.
Horizontaliai: Nautilai. Ra. Tiras. Lemas. Artis. Kišenė. AV. Likutis. Daktilitas. Para. Mimas.
Artimas. Do. Pasaitas. Šen. Stas. Roma. Vis. Is. Rokas. Stok. Lobis. SAR. Agamos. Leik. SAT.
Ro. Kėslas. Naras. Ag. Inas. MA. Psalmės. Kas.
Pažymėtuose langeliuose: Keramika.
Laimėtojas: Eldoras Povilaitis
ATSAKYMÀ SIØSKITE SMS ÞINUTE NUMERIU 1398. Þinutæ pradëkite raðyti þodþiu:
PliusasKR (tarpas) teisingas atsakymas (tarpas) vardas (tarpas) pavardë (tarpas) adresas. Þinutës kaina - 0,58 Eur/ 2 Lt. Atsakymus siøskite iki treèiadienio. Laimëtojas bus

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

54.48 m., nevedæs, nerûkantis,
negeriantis, gyvenantis kaime
vyras ieðko merginos be þalingø áproèiø, gali turëti vaikø.
55.48 m., nevedæs, nerûkantis,
negeriantis vyras susipaþintø
su moterimi nuo 30 iki 40 m.
(turi bûti nerûkanti).
56.50 m. moteris ieðko draugo.
Teisti, stikliuko mëgëjai, nevarkite. Tauragë.
57.Senjore, jei esi vieniða,
neliûdëk, paskambink.
Priglausiu, uþjausiu. Nuo 60
m. Tauragë.

Prietaras.
Jeigu važiuodami automobiliu
staiga pajutote stiprų trinktelėjimą, sustokite, išlipę apžiūrėkite
bamperius:
Jeigu sulamdytas priekinis - pinigus prarasite, jei galinis - jų gausite.
*****
- Mama, ar aš galiu eiti paplaukioti?
- Tikrai ne, brangioji, čia per gilu.
- Bet tėvelis juk maudosi...
- Taip, brangioji, bet jis apdraustas.
*****
- Ar žinote ką bendro turi moteris
ir draudikas?
- Jie abu yra brangūs, sudėtinga
juos suprasti, ir viskas, ką gauni,
neturi jokios garantijos.
*****
Žmona vyrui kalba:
- Mes juk niekur kartu nevaikštome...
- Gerai, rytoj, kai nešiu šiukšles,
galėsi eiti kartu!
*****
Vyksta teismas. Naujasis rusas
skiriasi su žmona. Žmona:
-Mano vaikas, aš jį pagimdžiau...
Naujasis rusas atsisuka į teisėją
ir sako:
-Dabar tu pats pamastyk, kai aš
į gėrimo aparatą įmetu pinigus ir
iškrenta coca-cola, tai coca-cola
mano ar aparato ?
*****
Atsikelia vyras po gero vakaro,
pasižiūri į veidrodį ir sako:
-Na va - vėl nėra kam eiti į darbą.
*****

Parduotuvėje:
- Žiūrėk, kokia graži vestuvinė
suknelė!
- Aha...
- Žinai, manau ji tau labai tiktų!
- Mmm...
- Klausyk, gal pasimatuok?
- Ne...
- Nu, klausyk, tu su ja puikiai
atrodysi!!!
- Ne, atstok, Petrai.
- Na, kodėl?
- Kaip kodėl? Aš šiandien nesiskutęs!
*****
Viršininkas netikėtai įsiveržęs į
kabinetą rėkia:
- Aš juk sakiau: darbo metu rūkyti
draudžiama!!!
Visi choru:
- O kas dirba?!
*****
Chemijos pamoka, mokytoja
klausia vaikų:
- Maryte, kokios spalvos tirpalą
gavai?
- Raudoną.
- Šaunuolė - 10.
- Onyte?
- Mėlyną.
- Na, nieko.. 8 .. Petriuk?
- Juodą!
- Petriuk - 2, klasė - gult!!!
******
Mano mergina kaip mobilusis
telefonas.
- Ji tokia maža, šiuolaikinė ir
komunikabili?
- Ne. Kai sąskaitoje baigiasi pinigai, ji su manim nesikalba.
*****

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 9 D. 19 VAL. Premjera! Humoro šou „Buvusių moterų reikalai. Mano geriausias bernvakaris“.
Plungės kultūros centre.
SPALIO 13 D. 19 VAL. Renginių ciklas jaunimui
„Auksiniai Europrotai“. Plungės kultūros centre.
SPALIO 15 D. 18 VAL. Koncertas „Smuiko ir
gitaros amžių dvikova“. Dalyvauja: Zbignevas Levickis ir Aurelijus Globys. Plungės kultūros centre.

ŠIAULIUOSE IR RAJONE
SPALIO 11 D. 17 VAL. VAKARONĖ. GROJA
„NAKTIBALDOS“. Šiaulių kultūros centre.
SPALIO 13 D. 18 VAL. „DOMINO“ TEATRO
KOMEDIJA „VYRŲ LAIŠKAI (ELEKTRIKUI,
TĖVYNEI IR KREPŠINIUI)“. Šiaulių kultūros
centre.

KĖDAINIUOSE IR RAJONE
SPALIO 10 D. 15 VAL. Lietuviškas kino filmas
„Dėdė, Rokas ir Nida“. Kėdainių kultūros centre.
SPALIO 14 D. 18 VAL. Arvydo Vilčinsko ir „Jonavos Pavasario“ choro grupės koncertas. Kėdainių
kultūros centre.

KRETINGOJE IR RAJONE
IKI SPALIO 31 D. Tapybos plenero, skirto Viliaus
Orvydo atminimui, dalyvių tapybos darbų paroda
Vitražo salėje, Kretingos kultūros centre.
SPALIO 10 D. 18.30 VAL. Ž. Žvagulio jubiliejinis

TAURAGĖS APSKRITIS
JURBARKO SKYRIUS
Reikalingi: UAB „Manvesta“ vairuotojas-ekspeditorius
tel. 8 682 15 222, UAB „Manvesta“ draudimo vadybininkas el. p. cv@manvesta.lt, UAB „JUGERNAUTAS“
vairuotojas ekspeditorius el.p. smdarius@gmail.com,
UAB saugos tarnyba „Argus“ saugos darbuotojas el.p.
cv@argus.lt, UAB „Dešimtas teksas“ gaminių lygintojas
tel.: 8 447 72 423, 8 682 23 623, 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,
MB „Meridėja“ virėjas tel.8 622 05 128, A.Gailiaus
firma „Arvaira“ vairavimo instruktorius tel.8 447 72 900.

Darbo biržos tel. 8 (447) 55 008.
ŠILALĖS SKYRIUS
Reikalingi: A. Jankevičiaus individualiai įmonei tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas
tel. 8 698 44 915, UAB „Šilalės mediena“ automatikos
inžinierius 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, Žemės ūkio kooperatiniai bendrovei „Pamario pienas“ sunkvežimio vairuotojas tel. 8 616 71 989,
UAB „Norvila“ plataus profilio statybininkas tel. 8 606
80 999, 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, UAB „VET1“ veterinarijos vaistininkas
tel. 8 683 73 262, AB „Šiaulių bankas“ klientų aptarnavimo
vadybininkas tel. 8 686 09 750.

Darbo biržos tel. 8 (449) 74 019.
TAURAGĖS SKYRIUS
Reikalingi: apklausų atlikėjas, autodetalių pardavėjas,
automatikos inžinierius, automobilių mechanikas, automobilių šaltkalvis, autovežio vairuotojas, baldų surinkėjas,
barmenai padavėjai, darbų vadovas, draudimo brokerio
padėjėjas, draudimo brokeris, elektrikas, fasavimo įrenginių operatorius, gamybos cecho viršininkas, gamybos
vadovas, įrengimų valdymo inžinierius (automatikas),
kurjeris-vairuotojas ekspeditorius, lakuotojas, medienos
apdirbėjas, operatorius-lažybų tarpininkas, padalinio
vadovas, pagalbinis darbininkas, pakavimo įrenginių operatorius, pardavėjas-kasininkas, pardavėjas konsultantas,
pastatų fasado apdailininkas, reabilitacijos specialistas,
šaltkalvis, sandėlio ir logistikos vadybininkas, skardininkas, skerdyklos darbininkas, socialinio darbuotojo padėjėjas, stalius-dailidė, stalius-baldžius, sūrių gamintojas,
suvirintojas elektra, sveikatos specialistas, tarptautinio
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, vadybininkas, vairuotojas ekspeditorius, virėjas, virtuvės
darbuotojas.

Darbo biržos tel. 8 (446) 61 710.
EURES biuro informacija apie darbą užsienyje:
Norvegijoje reikalingas komandos lyderis.
Jungtinėje Karalystėje reikalingi plieno gamintojai,
slaugytojai, CE kategorijos vairuotojai (turintys 95 kodą),
vaiko priežiūros darbuotojai, lankomosios priežiūros
darbuotojai. Vokietijoje reikalingi elektromechanikai,
suvirintojai, oro kondicionavimo įrenginių mechanikai/
vamzdynų montuotojai, 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 CE kategorijos vairuotojai, šaltkalviai - suvirintojai.
Estijoje reikalingi mėsos išpjaustytojai, techniniai
klientų aptarnavimo agentai.

Darbo biržos tel. 8 (446) 51 274.
KAUNO APSKRITIS
RASEINIŲ SKYRIUS

koncertas VISŲ LAIKŲ HITAI. Kretingos kultūros
centre.
SPALIO 11 D. 20 VAL. Šokių vakaras „Kam per
40“. Kretingos kultūros centre.

KLAIPĖDOJE IR RAJONE

SPALIO 9 D. 18 VAL. koncertas šeimai „Niekados
nesakyk niekados nesakyk niekados“ (rež. Vytautas
Kairys). Visai šeimai. Klaipėdos lėlių teatras.
SPALIO 10 D. 12 VAL. lėlių spektaklis „Stebuklingas Pelenės laikas“ (rež. Gintarė Radvilavičiūtė).
Vaikams nuo 3 m. Klaipėdos lėlių teatras.
SPALIO 11 D. 12 VAL. lėlių vaidinimas kūdikiams
“Labas, mažyli” (rež. Karolina Jurkštaitė). Kūdikiams
nuo 6 mėn. Klaipėdos lėlių teatras.

PALANGOJE
SPALIO 10 D. 19 VAL. Tara MINTON (soul, jazz;
Australija). „Ramybės“ kultūros centras.

KAUNE
SPALIO 9 D. Lietuvos Nepriklausomybės kovų
95-mečio renginiai:
16 VAL. Gėlių prie Laisvės paminklo ir Nežinomo
kareivio padėjimas.
16.05 VAL. 1919–1920 m. Lietuvos Nepriklausomybės kovų ekspozicijos apžiūrėjimas Vytauto
Didžiojo karo muziejuje.
17 VAL. konferencija-diskusija „Europos centras
prieš 95 metus ir dabar: nuo Vilniaus iki Kauno“
Kauno m. savivaldybės Didžiojoje salėje.
SPALIO 13 D. 14.30 VAL. Kauno miesto muziejus
(M. Valančiaus g. 6), siekdamas pratęsti muziejų ir
mokyklų bendradarbiavimą, kviečia pradinių klasių,
istorijos, rusų, anglų, lietuvių, muzikos, dailės,
technologijų, fizikos, chemijos, ekonomikos, kūno

Reikalingi: administratorius, apsaugos darbuotojas,
agronomas, mechanikas, kombainininkas, kiemo darbininkas-sandėlininkas, traktorininkas-vairuotojas, automobilio
vairuotojas, pagalbinis darbininkas, barmenas, bendrųjų
statybos darbų vadovas, biologijos mokytojas, ričių užmovėjas, gaminių, pusgaminių ir medžiagų rūšiuotojas,
finansininkas, laborantas, svėrėjas, langų ir (arba) durų
montuotojas, pagalbinis darbininkas, miško medelyno
darbininkas, nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas, nekvalifikuotas apdirbimo pramonės darbininkas,
krano operatorius, plataus profilio statybininkas, statybos
projekto vadovas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas,
rinkodaros specialistas, siuvėjas, skalbimo mašinų operatorius, vairuotojas ekspeditorius, 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: apsaugos darbuotojas, automobilių plovėjas,
automobilių šaltkalvis, barmenas padavėjas, bokštinio krano operatorius, fasuotojas {maisto pramonė}, formuotojas
{maisto pramonė}, greitojo maisto ruošimo darbuotojas,
kasininkas, kompresorinės įrenginių operatorius, logistikos
specialistas [vadybininkas], maisto produktų gamybos
technologinės linijos operatorius, mechanikas remontininkas, medienos apdirbimo staklių operatorius, medkirtės
operatorius, mėsos išpjaustytojas, oro vėdinimo įrangos
technikas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis parduotuvės
darbininkas, pardavimo vadybininkas, pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pastatų statybos darbų meistras, pastatų
surenkamųjų konstrukcijų montuotojas, pieno perdirbimo
aparatininkas, siuvėjas, socialinis pedagogas, stalius
montuotojas, suvirintojas, suvirintojas dujomis ir elektra,
tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, teisininkas, valytojas, variklinių transporto priemonių remontininkas, valymo darbų brigadininkas, 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, IĮ „Avaris“ automobilių mechanikas tel. 8 678 11 205, UAB „FLEMING
BALDAI“ baldų pramonės darbininkas tel. 8 345 42
236,Ilguvos socialinės globos namai bendrosios praktikos slaugytojas tel. 8 345 50 838, UAB „GELVYBĖ“
degalinės operatorius tel. 8 615 32 300, UAB IDAVANG
fermos operatorius tel. 8 685 85 047, 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, automobilinio krautuvo vairuotojas, automobilių plovėjas, automobilių šaltkalvis, autotransporto
priemonių remonto šaltkalvis, baldų apmušėjas, baldžius,
barmenas, barmenas padavėjas, bendrosios praktikos
slaugytojas, bendrųjų statybos darbų vadovas, buhalteris,
buitinių prietaisų montuotojas, chemikas, dailės mokytojas, darbininkas aukštybininkas, darbų saugos inžinierius,
darbų saugos organizatorius, darbų vadovas, dažytojas
purškėjas {išskyrus statybą},degalų ir kuro technologas,
dezinfekuotojas, dirigentas, dyzelinių variklių inžinierius,
drabužių siuvėjas, drabužių sukirpėjas, draudimo bendrovės padalinio vadovas, ekonomistas, elektrikas, elektrinio
krautuvo vairuotojas, elektrinių komponentų surinkėjas,
elektromechanikas, elektromonteris, elektronikos inžinierius, elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius,
elektroninės įrangos montuotojas, etikečių klijuotojas
(rankomis), finansų analitikas, fizikas, gamybos meistras,
gamybos vadovas, 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, kasininkas, kepėjas, kiemsargis, kineziterapeutas,
kirpėjas, kompiuterių technikas, koncertų [spektaklių]
organizatorius, konditeris, konstruktorius, krano operatorius, kranininkas, kranto darbininkas, krovikas, krovikas
rūšiuotojas, laiškininkas, laivo kapitonas, laivo metalinių
konstrukcijų montuotojas, laivo vamzdynininkas, langų ir
(arba) durų montuotojas, lažybų tarpininkas kasininkas,
logistikos specialistas [vadybininkas], logopedas, maisto
produktų ir gėrimų technologas, maisto pusgaminių ruošėjas, matematikos mokytojas, matininkas, mažmeninės
prekybos įmonės pardavėjas, mechanikas, mechanikos
inžinierius, medicinos ir farmacijos gaminių pardavimo
atstovas, medienos ruošos darbuotojas, medžiagų sandėlio
sandėlininkas, mėsininkas,
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kultūros, biologijos mokytojus, klasių auklėtojus,
būrelių vadovus – į seminarą „Muziejų edukacija.
Alternatyvaus švietimo galimybės“.
SPALIO 14 D. 17 VAL. vakaras, skirtas vertėjamsjubiliatams: Miltonui Starkui (1925–1992) – 90,
Jonui Čeponiui – 80, Broniui Dovydaičiui – 70 Maironio lietuvių literatūros muziejuje (Rotušės a. 13).

JURBARKE IR RAJONE
SPALIO 10 D. 21 val. Klube „Mituva“ Jurbarko
r., Girdžių k. poilsio vakaras vyresnio amžiaus žmonėms. Gyva muzika.

TAURAGĖJE IR RAJONE
SPALIO 10 D. 12 VAL. Kęsčių bendruomenės
namuose – tradicinė rudenėlio šventė „Rudeninis
kermošius“.
SPALIO 10 D. 13 VAL. Kunigiškių kultūros
namuose – tradicinė kaimo senjorų jubiliatų šventė
„Sustok, akimirka žavinga!“.

ŠILALĖJE IR RAJONE
SPALIO 9 D. 20 VAL. Kino filmas „Edeno sodas“.
Šilalės kultūros centre.
SPALIO 9 D. 21.30 VAL. Kino filmas „Apsėstieji“.
Šilalės kultūros centre.
SPALIO 14 D. 18.30 VAL. Kino filmas „Slaptoji
komanda“. Šilalės kultūros centre.
SPALIO 14 D. 20 VAL. Kino filmas „Edeno sodas“.
Šilalės kultūros centre.

MARIJAMPOLĖJE IR RAJONE
SPALIO 14 D. 19 VAL. Premjera! Buvusių moterų
reikalai. Marijampolės kultūros centre.

metalinių gaminių dažytojas, metalinių konstrukcijų
surinkimo šaltkalvis, metalinių laivų korpusų surinkėjas,
mikroautobuso vairuotojas, mokytojo padėjėjas, neformaliojo švietimo mokytojas {sporto, kūno kultūros ir pan.
mokymas}, nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas,
nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas statybos darbininkas, padangų montuotojas,
padavėjas, pagalbinis darbininkas, pagalbinis virtuvės
darbininkas, paieškos ir gelbėjimo koordinacinio centro
darbuotojas, pakavimo įrangos operatorius, pardavėjas,
pardavėjas kasininkas, pardavimo (išskyrus informacinių
technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) atstovas, pardavimo agentas [vadybininkas], pardavimo vadybininkas,
paslaugų (teikiamų pardavus prekę) konsultantas, pastatų
konstrukcijų inžinierius, pastolininkas, pašto siuntų lydėtojas, pašto siuntų skirstytojas, personalo specialistas [vadybininkas], plastikinių gaminių surinkėjas, plataus profilio
staklininkas, plataus profilio statybininkas, popieriaus
rūšiuotojas, pradinio ugdymo mokytojas, pramonės įrenginių elektroninių sistemų montuotojas, prekybos brokeris,
prekybos salės darbuotojas, produkto vadybininkas, programuotojas, projekto vadovas, remonto meistras, remonto
šaltkalvis, šaltkalvis remontininkas, restorano valytojas,
restorano virėjas, rinkodaros specialistas [vadybininkas],
sandėlininkas, santechnikas, savivarčio vairuotojas, siuvėjas, siuvėjas sukirpėjas, 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,
sunkvežimio vairuotojas, suvirinimo technologas, suvirintojas, šaltkalvis, šaltkalvis santechnikas, šaltkalvis
suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto
priemonės vairuotojas, technologijų technikas, tiekėjas,
tiekimo sandėlio krovikas, traktorininkas, transporto priemonių variklių šaltkalvis surinkėjas, ūkvedys, vairuotojas
ekspeditorius, valymo darbų brigadininkas, valytojas, valytojas (rankomis), vamzdynininkas, variklinės transporto
priemonės elektrikas, vėdinimo vamzdyno montuotojas,
verslo konsultantas, verslo paslaugų vadybininkas, veterinarijos vaistininkas, vidaus santechnikos tinklų ir
įrenginių santechnikas, vidaus santechnikos vamzdynų ir
įrenginių montuotojas, viešbučio patarnautojas, vilkiko
[treilerio] vairuotojas, virėjas, virėjo padėjėjas (išskyrus
namų virtuvę), virtuvės darbininkas.

Darbo biržos tel. 8 (46) 404 303 arba www.
GARGŽDŲ SKYRIUS
Reikalingi: apdailininkas, automobilių šaltkalvis, baldų
dizaineris, baldų pramonės darbininkas, buhalteris, konferencijų ir renginių organizatorius, konstruktorius, krovikas,
laivų statybos technikas, logopedas, metalinių gaminių
surinkėjas, metalinių laivų korpusų surinkėjas, nekvalifikuotas gyvulininkystės ūkio darbininkas, nekvalifikuotas
melžėjas, pagalbinis darbininkas, pardavimo vadybininkas, pastatų surenkamųjų konstrukcijų montuotojas,
plataus profilio statybininkas, sandėlininkas, savivarčio
vairuotojas, stalius, statybos inžinierius, statybos projekto
vadovas, suvirintojas, suvirintojas elektra, šaltkalvis suvirintojas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės
vairuotojas, vairuotojas ekspeditorius, valytojas, vilkiko
[treilerio] vairuotojas, virėjas, visuomenės sveikatos
specialistas, žuvies konservuotojas.

Darbo biržos tel. (8 46) 446 811.
KRETINGOS SKYRIUS
Reikalingi: autobuso vairuotojas, autobusų mechanikas,
automobilių mechanikas, elektronikos inžinierius, indų
plovėjas (rankomis), krovikas, logistikos specialistas
[vadybininkas], medienos apdirbimo technologas, mikroautobuso vairuotojas, pagalbinis darbininkas, pardavėjas
kasininkas, plataus profilio staklininkas, plytelių klojėjas
apdailininkas, santechnikas, tarptautinio krovinių vežimo
transporto priemonės vairuotojas, ūkvedys, valytojas,
virėjas, vyriausiasis energetikas.

Darbo biržos tel. 8 (445) 51 018
PALANGOS SKYRIUS
Reikalingi: muzikos mokytojas, pagalbinis darbininkas,
valytojas.

Darbo biržos tel. 8 (460) 49 066
ŠILUTĖS SKYRIUS
Reikalingi: pardavėjas, pardavėjas kasininkas, pynėjas iš
šiaudelių, rinkodaros specialistas [vadybininkas], sunkvežimio vairuotojas, valymo darbų brigadininkas, viešosios
nuomonės apklausos statistikas, virėjas.

Darbo biržos tel.: 8 (441) 78 047
SKUODO SKYRIUS
Reikalingi: barmenas, bendrosios praktikos slaugytojas,
slaugytojo padėjėjas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas.

Darbo biržos tel. 8 (440) 73 417.

SPALIS

9 d. penktadienis 18 val. Virgilijus Veršulis UŽ DURŲ. Vienos
dalies spektaklis.
Režisierė Inga Jarkova. (mažojoje salėje). KURIOS BIJOJO DIEVAS.
Bilieto kaina - 3 €
10 d. šeštadienis 18 val. PREMJERA. Arturas Mileris KOMIVOJAŽIERIAUS MIRTIS. Dviejų dalių melo drama. Režisierius Arvydas
Lebeliūnas.
Bilietai: 10 €, 12 €
11 d. sekmadienis 12 val. BEBENČIUKAS IR LAUMĖ. Vienos dalies
vaidinimas vaikams Kosto Kubilinsko ir Petro Cvirkos pasakų motyvais.
Inscenizacijos autorė ir režisierė Inga Norkutė.
Bilietai: suaugusiems - 3 €, vaikams - 2 €
11 d. sekmadienis 18 val. Henrikas Ibsenas NORA. Dviejų dalių
spektaklis. Režisierius Sigitas Račkys.
Bilietai: 7 €, 6 €, su nuolaida - 4 €
VILNIAUS KAMERINIO TEATRO GASTROLĖS
www.vkamerinisteatras.lt
15 d. ketvirtadienis 10 val. PREMJERA. Nuotykių spektaklis šeimai
„PRINCESĖ ANT ŽIRNIO ARBA LAIMĖ IR TRIUFELIAI“ H. K.
Anderseno pasakų motyvais. Režisierius ir inscenizacijos autorius
Vidas Fijalkauskas.
15 d. ketvirtadienis 18 val. PREMJERA. Lyrinis farsas „KARALIUS
NUOGAS“. Pagal Jevgenijų Švarcą. Režisierius Evaldas Jaras.
16 d. penktadienis 18 val. Ivan Vyrypajev VALENTINŲ DIENA. Vienos dalies tragi-melo-komedija. Režisierė Loreta Vaskova.
Bilietai: 6 €, 5 €, su nuolaida - 3 €
Bilietus platina www.bilietai.lt
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
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 €
10 d., šeštadienis, 18.30 val.
Gioacchino Rossini „Sevilijos kirpėjas“
3 veiksmų komiška opera
Iki rugsėjo 21 d. bilieto kaina – 7,00 €, vėliau – 9,50 €
11 d., sekmadienis, 12.00 val.
„Verpalų pasakos“
1 veiksmo muzikinė pasaka vaikams pagal klasikines lopšines
Iki rugsėjo 22 d. bilieto kaina – 5,00 €, vėliau – 7,00 €
14 d., trečiadienis, 18.30 val.
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 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.
Spalio 13 d. 18 val. GASTROLĖS Šilutėje! T.Murphy „Sugrįžimas“,
2-jų dalių drama. Rež. A.Pociūnas. Šilutės kultūros centras.
Spalio 16 d. 18 val. T.Murphy „Sugrįžimas“, 2-jų dalių drama. Rež.
A.Pociūnas. Žvejų rūmai, Klaipėda.
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

TAURAGËS KULTÛROS RÛMAI
2015 M. SPALIS
9 D. 9 VAL Močiučių repeticija.
10 D. 17 VAL. geriausios Močiutės rinkimai.
13 D. 19 VAL. Idio teatro humoro šou – spektaklis „Buvusių
moterų reikalai“.
14 D. 13 VAL. Lietuvos kamerinio orkestro ir solisto L.
Mikalausko koncertas.
15 D. 13-15 VAL. Susitikimas su ministerijos atstovais
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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

